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ئوڭدىن :ئابلىمىت سادىق ،ئابدۇساتتار ناسىرى ،ئەخەت تۇردى ،زوردۇن سابىر ،ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر ،تۇرسۇنمۇھەممەت ئىمىن ،مەخمۇت مۇھەممەت.

ئوڭدىن :ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر ،ئەنۋەر ئابدۇرېھىم ،ئەخمەت ئىمىن ،دىلشات تۇرسۇن ،ئالىمجان ئىسمايىل.
ئىزاھات :سۈرەتلەرنى زۇلھايات ئۆتكۈر (شىۋېتسىيە) تەمىنلىگەن.
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ژۇرنىلىمىز ھەققىدە
مەزكــۇر ژۇرنــال ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان دۇنيــا ئەدەبىياتىدىكــى كالسســىك ۋە نادىــر ئەســەرلەرنى ئوقۇرمەنلەرگــە
تەقدىــم قىلىــش ،ئۇيغــۇر تىلىــدا ئىجادىيــەت بىلــەن شــۇغۇللىنىدىغان كەســىپ ئىگىلىــرى ۋە ھەۋەســكارالرنىڭ ئەســەرلىرىنى ئېــان قىلىــش،
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنــى ۋە ئەدەبىــي تىلىنــى باشــقا تۈركىــي مىللەتلەرگــە تونۇشــتۇرۇش ،شــۇنداقال ئۇيغــۇر تىلىدىكــى بىــر ژۇرنالنــى مەزمــۇن ۋە
ســۈپەت جەھەتتىــن تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ ،خەلقئارادىكــى ســۈپەتلىك ئەدەبىــي ژۇرنالالرنىــڭ سەۋىيەســىگە يەتكۈزۈشــنى مەقســەت قىلىدىغــان
پەســىللىك ئەدەبىــي ژۇرنــال.
مەزكــۇر ژۇرنالــدا پەقــەت ئەدەبىــي ئەســەرلەرال ئېــان قىلىنىدىغــان بولــۇپ ،بىۋاســىتە ئۇيغۇرچــە يېزىلغــان ياكــى باشــقا تىلالردىــن
ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان ئەســەرلەر قوبــۇل قىلىنىــدۇ.
ژۇرنالغا قوبۇل قىلىنىدىغان ئەدەبىي ئەسەرلەر:
1 .ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخىدىكى كالسسىك ۋە نادىر ئەسەرلەر؛
2 .ئىجادىي ئەسەرلەر؛
3 .باشقا تىلالردىن ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلەر؛
4 .خەلق ئارىسىغا تارقالغان ئەقلىيە سۆز ،ماقال-تەمسىل ،چۆچەك ،قوشاق ،يۇمۇر قاتارلىقالر؛
5 .ئۇيغۇرالر تەسۋىرلەنگەن رەسىملەر ،فوتو-سۈرەت ،ھەجۋىي رەسىملەر؛
6 .مەلۇم رايوندىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدىال قوللىنىلىدىغان سۆزلەر (لۇغەت)؛
ئەسەر ئەۋەتىش ھەققىدە:
1 .ئەسەرلەر  uyjurnal@gmail.comئادرېسى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدۇ.
2 .كالسســىك ۋە نادىــر ئەســەرلەر ھەققىدىكــى ئۇچــۇرالر (ئاپتــورى ،ژانىــرى ،ئېــان قىلىنغــان ژۇرنــال ،كىتــاب ،يىلنامــە
قاتارلىقــار) ئېنىــق ئەسكەرتىلىشــى كېــرەك.
3 .مەنبە قىلىنغان ئەسەرلەرنىڭ ئەسلى تىلى ھەققىدىكى ئىزاھات ۋە ئەسلى تېكىستى تەمىنلىنىشى كېرەك.
4 .ئىجادىي ئەسەرلەرنىڭ ژانىرى ئەسكەرتىلىشى كېرەك.
5 .ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئەۋەتكۈچىلەرنىڭ (ئاپتورالر ۋە نەشرگە تەييارلىغانالر) ئىسمى يېزىلماسلىقى كېرەك.
ئەسەرنىڭ باھالىنىشى ۋە قوبۇل قىلىنىشى:
1 .ژۇرنالغا ئەۋەتىلگەن بارلىق ئەسەرلەر ژانىرىغا قاراپ ئۈچ باھاالش ھەيئىتىگە ئەۋەتىلىدۇ.
2 .قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈن ئەسەر ئاز دېگەندە ئىككى باھاالش ھەيئىتىنىڭ تەستىقىدىن ئۆتۈشى كېرەك .ئەسەرلەرنىڭ ئادىل
باھالىنىشى ئۈچۈن ،ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئاپتورالرنىڭ ئىسمى ياكى كىملىكى ھەققىدىكى ئۇچۇرالر بىلدۈرۈلمەيدۇ.
3 .ئەسەرلەر ئۇيغۇر ئەدەبىي تىلى بىلەن ،تىل -يېزىق ئىمال قائىدىسىگە رىئايە قىلىنغان ئاساستا يېزىلىشى كېرەك.
4 .مەزمۇن جەھەتتىن ژۇرنالنىڭ قوبۇل قىلىش دائىرىسى ئىچىدە بولۇش كېرەك.
5 .ئەسەر قوبۇل قىلىنسا ،ئەسەر ئاپتورىدىن ئىسىم ،تەخەللۇس (ئەگەر ئىشلىتىدىغان بولسا) ۋە قىسقىچە تونۇشتۇرۇش
(ئەگەر ئاپتور تەمىنلەشنى خالىسا) تەلەپ قىلىنىدۇ.
6 .ئەسەر قوبۇل قىلىنمىسا ،قوبۇل قىلىنمىغانلىق ئۇچۇرى تەكلىپ ۋە پىكىرلەر بىلەن ئەۋەتىلىدۇ.
7 .ئەسەرلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشى پۈتۈنلەي باھاالش ھەيتىئىنىڭ قارارى بىلەن بولىدۇ.
ژۇرنالنىڭ ئېالن قىلىنىش شەكلى:
ژۇرنــال پەســىللىك تــور ژۇرنىلــى بولــۇپ ،ئــەرەب ھەرپلىــرى ،التىــن ھەرىپلىــرى ،ســاۋىيان ھەرپلىــرى
ئاساســىدىكى ئۇيغــۇر يېزىقىــدا ۋە (باشــقا تــۈرك مىللەتلىرىنىڭمــۇ ژۇرنىلىمىزدىــن پايدىلىنالىشــى ئۈچــۈن) بىرلىككــە
كەلگــەن تــۈرك ئېلىپبەســىدە بولــۇپ جەمئىــي تــۆت نۇســخا ئېــان قىلىنىــدۇ .يىلــدا بىــر قېتىــم تــۆت ســان بىرلەشــتۈرۈلۈپ
يىللىــق توپــام شــەكلىدە نەشــىر قىلىنىــپ ،ئۇنىۋېرســىتېت ۋە ئاممىۋىــي كۈتۈپخانىالرغــا ھەقســىز تارقىتىلىــدۇ.
						
ھۆرمەت بىلەن« :ئىزدىنىش» ژۇرنىلى تەھرىرلىك ھەيئىتى
www.uyghuredebiyati.net
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شائىر مۇھەممەتجان راشىدىننىڭ
ھاياتى ۋە نادىر ئەسەرلىرى ھەققىدە
توپالپ تەييارلىغۇچى :مەلىكىزات غەيرەت (ئاۋسترالىيە)

بىللــە يەنــە پــروزا ئىجادىيىتــى بىلەنمــۇ شــۇغۇللىنىپ 20
پارچىدىــن ئارتــۇق ھېكايــە ،پوۋېســت ۋە ئەسلىمىســىنى ئېــان
قىلغــان .بــۇالر «تېنىگــەن كۆڭــۈل» دېگــەن نامــدا - 2001
يىلــى شــىنجاڭ خەلــق نەشــرىياتى تەرىپىدىــن نەشــر قىلىنغــان.
مۇھەممەتجــان راشــىدىننىڭ شــېئىر ۋە غەزەللىــرى ئاممىبــاب،
خەلققــە يېقىشــلىق بولغاچقــا نۇرغــۇن شــېئىرلىرى ناخشــا
قىلىــپ ئوقۇلــۇپ خەلــق ئارىســىغا كــەڭ تارقالغــان .كۆپلىگــەن
شــېئىرلىرى تۈرلــۈك مۇكاپاتالرغــا ئېرىشــكەن .ئــۇ 1992
يىلــى «تەڭرىتــاغ» ژۇرنىلــى تەرىپىدىــن ئۇيۇشــتۇرۇلغانكىتابخانىــار رايىنــى ســىناش پائالىيىتىــدە كىتابخانىــار ئــەڭ
ياقتۇرىدىغــان «ئــۈچ شــائىر»نىڭ بىــرى بولــۇپ باھاالنغــان.

ئۇيغــۇر شــېئىرىيەتچىلىكىدىكى تۆھپىــكار شــائىر
مۇھەممەتجــان راشــىدىن  - 1940يىلــى  - 15ئىيــۇن غۇلجــا
ناھىيەســىنىڭ ئونيــار يــۈزى يېزىســىدا بىــر دېھقــان ئائىلىســىدە
تۇغۇلغــان .باشــانغۇچ ۋە ئوتتــۇرا مەكتەپلەرنــى غۇلجىــدا
ئوقــۇپ تامامــاپ  - 1955يىلىدىــن  - 1958يىلــى  - 3ئايغىچە
ســابىق شــىنجاڭ يېــزا  -ئىگىلىــك تېخنىكومــدا ئوقۇغــان.
ئوقــۇش پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن  - 1959يىلــى  - 5ئايغىچــە
پىچــان ناھىيەســىدە قايتــا تەربىيــە ئالغــان - 1960 .يىلدىــن
 - 1968يىلغىچــە چاپچــال ناھىيەســى ۋە غۇلجــا ناھىيەلىرىــدە
مەمۇرىــي خادىــم ،تېخنىــك ،كاتىــپ ۋە ئوقۇتقۇچــى بولــۇپ
ئىشــلىگەن - 1968 .يىلــى «مەدەنىيــەت زور ئىنقىالبى»نىــڭ
زىيانكەشــلىككە ئۇچــراپ ناھــەق جازاالنغــان - 1983 .يىلــى
ئاقلىنىــپ غۇلجــا ناھىيەلىــك  - 1ئوتتــۇرا مەكتەپكــە خىزمەتكــە
ئورۇنالشــقان - 1989 .يىلــى غۇلجــا ناھىيەســىنىڭ كەســپىي
يازغۇچىلىقىغــا تەكلىــپ قىلىنغانغــا قــەدەر شــۇ مەكتەپتــە تىــل
ئەدەبىيــات ئوقۇتقۇچىســى ۋە ئىلمىــي مۇدىــر بولــۇپ ئىشــلىگەن.

ئاالھىــدە ئىقتىدارلىــق شــائىر ۋە يازغۇچــى قاســىم
ســىدىقنىڭ «ئىلــى دەرياســى» ژۇرنىلىنىــڭ  - 2003يىللىــق
 - 6ســانىدا ئېــان قىلىنغــان «مۇھەممەتجــان راشــىدىن
شــېئىرلىرىنىڭ ئىســتېمال قىممىتــى ۋە ئىســتېمال كۆلىمــى»
ناملىــق ئوبزورىــدا ،شــائىرنىڭ ئىجتىمائىــي مۇۋەپپەقىيەتلىرىنىڭ
ســىرىنى مۇنــداق ئــۈچ نۇقتىغــا يىغىنچاقلىغــان:

مۇھەممەتجــان راشــىدىننىڭ ئەدەبىــي ئىجادىيــەت
پائالىيىتــى  - 1958يىلــى «ئىلــى گېزىتــى» دە ئېــان
قىلىنغــان «ئىلــى دەرياســى» ناملىــق شــېئىرى بىلــەن
باشــانغان .ئــۇ شــۇنىڭدىن ئېتىبــارەن ئىجادىيەتكــە رەســمىي
كىرىشــكەن ۋە  1000پارچىدىــن ئارتــۇق شــېئىر ،ھېكايــە،
داســتان ۋە ئوبزورالرنــى ئېــان قىلغــان - 1980 .يىلالردىــن
كېيىــن ئىجادىيەتتــە كۆرۈنەرلىــك ئۇتۇقالرغــا ئېرىشــكەن.
مۇھەممەتجــان راشــىدىننىڭ شــېئىرلىرى «كاككــۇك گۈلــى»،
«يىلــار ئىــزى»« ،كۈنلــەر ئالبومــى»« ،ئانــا يــەر قەسىدىســى»،
«ئۆمــۈر ئىلھاملىــرى»« ،ھايــات دېگــەن مانــا شــۇ»« ،ئانــا
تاغــار» دېگــەن نامــاردا توپــام قىلىنىــپ نەشــر قىلىنغــان.

بىرىنچــى ،مۇھەممەتجــان راشــىدىن ئومۇمىــي
ئىجادىيىتىــدە ،جەمئىيەتنىــڭ ئــەڭ كــەڭ قاتلىمىنىــڭ ئىســتېمال
سەۋىيەســىنى ۋە ئىســتېمال ئادىتىنــى نــەزەردە تۇتقــان.
ئىككىنچــى ،مۇھەممەتجــان راشــىدىن كونكرېــت
ئەســەرلىرىدە ،ئەســەرنىڭ ئۇيغــۇر جەمئىيىتىدىكــى
بەرگــەن.
ئەھمىيــەت
قىممىتىگــە
ئىســتېمال
راشــىدىن
مۇھەممەتجــان
ئۈچىنچــى،
ئىســتېمال
قىممىتــى
ئىســتېمال
شــېئىرلىرىنىڭ
كېڭەيتكــەن.
ۋە
بەلگىلىگــەن
كۆلىمىنــى

مۇھەممەتجــان راشــىدىن شــېئىر ئىجادىيىتــى بىلــەن
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ئۇســلۇبى جەھەتتــە ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنىــڭ ئــەڭ كــەڭ
قاتلىمىنىڭ ئىســتېمال سەۋىيەســى ۋە ئىستېمال ئادىتىنى نەزەردە
تۇتقــان .مۇھەممەتجــان راشــىدىن مەجازدىــن پايدىلىنىــش،
ئىپادىلــەش ئۇســلۇبى جەھەتتــە مەلــۇم مەنىــدە فولكلــور
ئەنئەنىلىرىگىمــۇ ۋارىســلىق قىلغــان .شــېئىرالرنىڭ ئىپادىلــەش
ئۇســۇلى خەلــق ناخشــىلىرىنىڭ ئىپادىلــەش ئۇســۇلىغا ئــەڭ
يېقىــن .نەتىجىــدە ئۇنىــڭ نۇرغــۇن شــېئىرلىرى ناخشــا تېكىســتى
قىلىــش مەقســىتىدە يېزىلمىغــان بولســىمۇ كىشــىلەر تەرىپىدىــن
مۇزىــكا ئىشــلىنىپ ناخشــا قىلىــپ ئېيتىلــدى .ســۆزىمىزنىڭ
دەلىلــى ســۈپىتىدە «ســەن يــوق»« ،بــۇ دۇنيــا»« ،قانــداق
قىالرمــەن»« ،مــەن ســەۋدايى بولــۇپ قاپتىمــەن»« ،قورقىمــەن»،
«ئــۆز يارىــڭ»« ،ئەممــا» قاتارلىقالرنــى كۆرســىتىش مۇمكىــن.

قاســىم ســىدىق ئوبزورنىــڭ بېشــىدىال ،مۇھەممەتجــان
راشــىدىن شــېئىرلىرىنىڭ كۆپىنچىســىنىڭ ئاھاڭغــا ســېلىنىپ
داڭلىــق ناخشــىچىالر تەرىپىدىــن ناخشــا قىلىــپ ئېيتىلغانلىقــى
ۋە بــۇ ئاۋازالرنىــڭ كــەڭ ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكىــدە ھــەر يــەردە
ياڭــراپ تۇرىدىغانلىقــى ،شــۇ ســەۋەبلىك كۆپلىگەن كىشــىلەرنىڭ
مۇھەممەتجــان راشــىدىننىڭ شــېئىرلىرى ئۈســتىدە بــەس
مۇنازىــرە ۋە مۇھاكىمــە قىلىدىغانلىقــى ،بــۇ نۇقتىدىــن قارىغانــدا
مۇھەممەتجــان راشــىدىن ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكىگــە زورالپ
تېڭىلغــان شــائىر بولماســتىن بەلكــى ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكــى
خــاالپ تاللىۋالغــان شــائىر ئىكەنلىكىنــى يورۇتــۇپ بېرىشــتىن
باشــلىغان .ئــۇ يەنــە مۇھەممەتجــان راشــىدىننىڭ ئىجتىمائىــي
مۇۋەپپەقىيەتلىرىنــى تېخىمــۇ كــەڭ دائىرىدە شــەرھىلەپ مۇنداق
دەپ يازغــان« :گەرچــە ھازىــر ھايــات شــائىرلىرىمىز ئىچىــدە
نۇرغۇنلىغــان شــېئىرالر توپالملىــرى ۋە ناخشــا تېكىســتلىرى
نەشــر قىلىنغــان شــائىرالر ئــاز بولمىســىمۇ لېكىــن ئۇالرنىــڭ
ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكــى تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنىش دەرىجىســى
ئۇالرنىــڭ قەلبلــەردە ئىگىلىگــەن مەنىــۋى تېررىتورىيەســى
مۇھەممەتجــان راشــىدىنغا يېتەلىگەنلىــرى يــوق دېيەرلىــك.
گەرچە بۇ شــائىرالردىكى لېكســىكىغا بايلىق ۋە ئىستىلىستىكىلىق
چېۋەرلىــك مۇھەممەتجــان راشــىدىندىن كــەم تۇرمىســىمۇ
شــېئىر مەزمۇنــى كىشــىگە يەنىــا مۇھەممەتجــان راشــىدىن
شــېئىرلىرىدەك كۈچلــۈك ھــەم يېقىشــلىق تۇيغــۇ بەرمەيــدۇ».

ئۈچىنچــى ،مۇھەممەتجــان راشــىدىن شــېئىرلىرى
تېماتىــكا جەھەتتــە رەڭــدار شــېئىرىيەت شــۇڭا ئۇنىــڭ
شــېئىرىيىتىنىڭ ئىســتېمال كۆلىمــى كــەڭ بولغــان.
تۆتىنچــى ،مۇھەممەتجــان راشــىدىن شــېئىرلىرىدا
ســاتىرىك ئەســەرلەر خېلــى زور ســالماقنى ئىگىلەيــدۇ.
ســاتىرىك،
ئۇيغۇرالرنىــڭ
ســاتىرالىرى
شــائىرنىڭ
يۇمۇرىســتىك مىللىــي خاراكتېرگــە ئۇيغۇنالشــقان.
بەشــىنچى ،ئىستىلىســتىكىلىق بېــزەك ،ژانىــر قاتارلىقــار
پەقــەت مۇئەييــەن مەزمۇننــى ئىپادىلەيدىغــان ۋاســىتىدىن
ئىبــارەت .مۇھەممەتجــان راشــىدىن شــېئىرلىرىنىڭ ئىســتېمال
قىممىتــى ۋە ئىســتېمال كۆلىمىنــى بەلگىلىگــەن ئــەڭ مۇھىــم
نۇقتــا بــۇ شــېئىرالرنىڭ مەزمۇنىــدا .شــائىرنىڭ شــېئىرىيىتى ئــەڭ
كــەڭ مىللىــي قاتالمنىــڭ مۇھەببــەت نەپرىتىنــى ،ھېسســىياتنى،
ئارزۇ-تىلەكلىرىنــى ،پىكىر-خاھىشــلىرىنى ئەخالقىــي بــۇرچ
تۇيغۇلىرىنــى ئەكــس ئەتتۈرگــەن ۋە بــۇ قاتالمنىــڭ تېماتىــك
تەقەززالىرىنــى قاندۇرۇشــنى مەقســەت قىلغــان .بــۇ مەزمۇننىــڭ
مىســالى بولغــان «ســەن يــوق» ناملىــق ســەرلەۋھىلىك غەزەلگــە
 6خىــل ئاھــاڭ ئىشــلىنىپ ناخشــا قىلىــپ ئېيتىلغانلىقــى
ھەممىگــە ئايــان پوالتتــەك پاكىــت بواللىســا «مــەن ســەۋدايى
بولــۇپ قاپتىمــەن»« ،ئانىلىــق ئۆيلــەر بېھىــش»« ،ئەممــا»
قاتارلىــق شــېئىرلىرىدا مىللىتىمىزنىــڭ ئانىالرنــى ئۇلۇغاليدىغــان
ئەخالقىــي ئەنئەنىســىگە ســادىق بولغان .دەرۋەقــە «ئانا» ئۇيغۇر
جەمئىيىتىنىــڭ دىققــەت مەركىزىــدە ئىزچىــل تــۇرۇپ كەلمەكتــە.

ئــۇ يەنــە ئوبــزوردا« :دەرۋەقــە ،بىــزدە قانچــە تومــاپ
شــېئىرالرنى نەشــر قىلدۇرغــان بولســىمۇ كىتابلىــرى ســېتىلماي
توپــا بېســىپ ياتقــان ياكــى شــۇنچە مول-ھوســۇللۇق بولســىمۇ
ئۇيغــۇر جامائەتچىلىكىگــە ئانچــە تونۇلــۇپ كېتەلمىگــەن،
ئىجتىمائىــي تەســىرى ناھايىتــى تــار دائىرىــدە چەكلىنىدىغــان
شــائىرالر ئــاز ئەمــەس .بــۇ شــائىرالر بىلــەن مۇھەممەتجــان
راشــىدىننىڭ ئىجتىمائىــي مۇۋەپپەقىيىتــى ئوتتۇرىســىدىكى
كەســكىن پــەرق بىزنــى شــېئىر ئۈســتىدە ئوخشــىمىغان
نۇقتىالردىــن مۇھاكىمــە ئېلىــپ بېرىشــقا ئىلھامالندۇرىــدۇ.
ئادەتتــە دېيىلىــپ كېلىۋاتقــان «شــېئىرنىڭ بازىــرى ئۆلــدى»
دېگەنــدەك نادامەتلــەر مۇھەممەتجــان راشــىدىن تەرىپىدىن رەت
قىلىنىــدۇ .بــۇ يــەردە پەقــەت «بازىرى كاســات شــائىر» الرنىڭمۇ،
«بــازار تاپقــان شــائىر»الرنىڭمۇ مەۋجۇتلۇقىدىــن ئىبــارەت
بىــرال پاكىــت قېلىــپ قالىــدۇ .بــۇ پاكىــت شــائىرلىرىمىزنى
نوقــۇل ئىجادىيەتنىــا قوغالشــماي ،كىتابخانالرنىمــۇ
قوغلىشىشــنىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىنــى ،ئىككىســىنىڭ بىرســى
كــەم بولســا بولمايدىغانلىقىنــى ئەســكەرتىدۇ» دەپ يازغــان.

خۇالســە ســۈپىتىدە شــۇنى ئەســكەرتىش زۆرۈركــى،
يۇقىرىدىكــى ســەۋەبلەر تۈپەيلــى مۇھەممەتجــان راشــىدىن
«خەلــق شــائىرى» دەپ ئاتاشــقا ئــەڭ مۇناســىپ شــائىردۇر
شــۇنداقال تىــل بايلىقىنىــڭ موللىقــى ۋە مەزمــۇن ئىپادىلــەش
ئۇســلۇبىنىڭ ئۆزگىچــە بولــۇش ئاالھىدىلىكىنــى نــەزەردە
تۇتــۇپ شــائىرنى يەنــە «ئۇيغــۇر تىلــى ســۆزلۈكلەر
قامۇســى» دەپ تەرىپلەشــمۇ ھەرگىــز ئارتۇقلــۇق قىلمايــدۇ.

مۇھەممەتجــان
ســىدىق،
قاســىم
يازغۇچــى
راشــىدىن شــېئىرىيىتىنىڭ ئىســتېمال قىممىتىنىــڭ
يۇقىــرى بولــۇش ســەۋەبىنى كونكرېتنــى چۈشــەندۈرۈپ
مۇنــداق بىــر نەچچــە نۇقتىغــا يىغىنچاقلىغــان:
بىرىنچــى ،ھەممىمىزگــە مەلۇمكــى ،مۇھەممەتجــان
راشــىدىن شــېئىرلىرىنىڭ تىلى ئورتاق ئاممىباب تىلدىن ئىبارەت.

رەســىمدە ،شــائىر مۇھەممەتجــان راشــىدىن ئەدەبىــي
ئاخبــارات ساھەســىدە كۆزگــە كۆرۈنگــەن ۋە كۈچلــۈك
قەلــەم قۇۋۋىتــى بىلــەن مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ
ئىجتىمائىــي ھاياتىنــى بېيىتىــش ئۈچــۈن توختىمــاي يېزىقچىلىــق
بىلــەن شــۇغۇللىنىۋاتقان ،ھازىــر ئاۋســترالىيەنىڭ ســېيدنىي

ئىككىنچــى ،تىلدىكــى ئاممىبابلىقتىــن باشــقا يەنــە
ئىستىلىســتىكىلىق ۋاســىتىلەرنى ئىشــلىتىش ۋە ئىپادىلــەش
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ئەيىب ئەمەس بواللمىساق ھەسەل ھەرىسى،
سانسىز لەۋلەر تامشىپ قالغان بالدەك ياشايلى.
كۈنلىرىمىز ئادەملەرگە خۇشاللىق چاچسۇن،
قازغانالرغا ئالتۇن بەرگەن كاڭدەك ياشايلى.
ۋەتەن ئۈچۈن بارىمىزنى بەردۇق دېسەكمۇ
بېرەلمىگەن بىر نەرسىمىز كەمدەك ياشايلى.
شــائىرنىڭ ئىنگلىزچىگــە تەرجىمــە قىلىنغــان يەنــە
بىــر نادىــر ئەســىرى «ســەن كەتكــەن كۈنــى» مــۇ شــائىرنىڭ
باشــقا نادىــر ئەســەرلىرىگە ئوخشاشــا ئاددىــي تىــل بىلــەن
ئىپادىلەنگــەن چوڭقــۇر مەزمۇنلــۇق شــېئىر ھېســابلىنىدۇ.

شــەھىرىدە ياشــاۋاتقان ســۆيۈملۈك ھەدىمىــز ســەلىمە ئــا .كامــال
ۋە «- 5فېــۋرال ئارخىپلىــرى» ناملىــق مۇھىــم كىتابــى بىلــەن
ئاممىغــا تونۇلغــان كانــادادا ياشــاۋاتقان يازغۇچــى گۈلشــەن
ئابدۇقادىــرالر بىلــەن بىللــە ( - 2001يىلــى  - 6ســېنتەبىر)
غۇلجىدىكــى ئۈمىــد ئوتتــۇرا مەكتىپــى (كېيىــن  - 2ئوتتــۇرا دەپ
ئۆزگەرتىلگــەن) قۇرۇلغانلىقىنىــڭ  100يىللىــق خاتىــرە كۈنىگــە
ئاتــاپ قۇرۇلغــان كۆرگەزمىخانىســىدا داڭلىــق يازغۇچىمىــز
زوردۇن ســابىر ئاكىنىــڭ رەســىمى ئالدىــدا .زوردۇن ســابىر ئــاكا
ئۈمىــد مەكتىپىــدە ئوقۇغانلىقــى ئۈچــۈن چوڭايتىلغــان رەســىمى
خاتىــرە ســۈپىتىدە كۆرگەزمــە ئۆيىنىــڭ تېمىغا ئېســىپ قويۇلغان.

سەن كەتكەن كۈنى
كۈندۈز ئىدى گۇگۇم بولدى سەن كەتكەن كۈنى،
بوران چىقىپ شېخىم سۇندى سەن كەتكەن كۈنى.
يالغۇز ھۇجرام يىغالپ قالدى ئۆزۈمدىن ئاۋۋال.
دېمەك پېقىر تىرىك ئۆلدى سەن كەتكەن كۈنى.
سەندىن ئۆزگە كىمنى سۆيگەي بۇ جاھىل كۆڭۈل،
يالغۇزلۇققا يەنە كۆندى سەن كەتكەن كۈنى.

شــائىرنىڭ ۋەكىــل خاراكتېرلىــك شــېئىرلىرىدىن
تۆۋەندىكــى ئىككــى شــېئىرىنى كۆپچىلىك بىلەن ئورتاقلىشىشــنى
مۇۋاپىــق كــۆردۈم .شــائىر بــۇ شــېئىرنى ۋەتەنــدە ئۆتكۈزۈلگــەن
بىــر يېڭــى يىــل كىچىكلىكىــدە ئــۆزى دېكالماتســىيە قىلغــان.

كاككۇك قونغان دەرەخلەردىن كەتتى قۇت-ئامەت،
شۇملۇق تىلەپ شۇم قۇش قوندى سەن كەتكەن كۈنى.
كەلگىنىڭدە تاۋكالىرى تەشۋىشكە تولغان،
دۈشمەنلىرىم يەنە كۈلدى سەن كەتكەن كۈنى.

ياشايلى
پۈتۈن جىسمى كۆيۈپ ئۆتەر شامدەك ياشايلى،
ئۆمۈر بويى جاننىڭ دوستى ناندەك ياشايلى.
ياخشىالرغا پىدائىيدەك ياشاپ شەرەپتىن،
زۆرۈر بولسا بەدەل بولغان جاندەك ياشايلى.

غەملىرىڭدىن ئۆزگە خىيال ھارامدۇر ماڭا،
يۈرەك باغرىم قانغا تولدى سەن كەتكەن كۈنى.
تاغالردىكى قارىغايالرمۇ بولدى پەرىشان،
كۆكلەپ تۇرغان كۆچەت سۇندى سەن كەتكەن كۈنى.

ياشانساقمۇ روھىمىزدىن ياشلىق كەتمىگەي،
باھار يازدىن ھۆسن ئالغان تالدەك ياشايلى.
ئوخشاتمايلى ئۆزىمىزنى گۇگۇمغا ھەرگىز،
توخۇ چىلالپ يېڭى ئاتقان تاڭدەك ياشايلى.

تارالمىغان چاچالىرىمنى سىنىڭ تۈپەيلىڭ،
بارماقلىرىم تامام يۇلدى سەن كەتكەن كۈنى.
 - 2005يىلى  - 6سېنتەبىر

ھىممىتىمىز ئۆزگىلەرگە ئەزىز كۆرسەتكەي،
كەپتەرلەرنىڭ ئالدىدىكى داندەك ياشايلى.
كىم ئەسلەيدۇ بۇ دۇنيادا ئەسقاتمىغاننى،
تارىخالردا تەرىپلەنگەن خاندەك ياشايلى.

ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ قەلىــب تۆرىدىــن ئــورۇن
ئالغــان ھۆرمەتكــە ســازاۋەر بــۇ پېشــقەدەم ئۇســتازنىڭ
يۇقىرىقــى ئىككــى پارچــە شــېئىرىدىنال شــۇنى كۆرۈۋېلىشــقا
بولىدۇكــى ،شــائىرنىڭ ئىلغــار ئىدىيەســى ،دۇنيــا قارشــى،
ئۇيغۇرغــا بولغــان چەكســىز سۆيگۈســى ،ۋەتەنگــە بولغــان
چوڭقــۇر مېھــرى  -مۇھەببىتىگــە قىــل ســىغمايدۇ.

بورانالرغا بەرداشلىقالر باتۇر ئاتالدى،
سەھراالردا دېھقان سوققان تامدەك ياشايلى.
تاغ ئىلكىدە باغالنغانچە چۆكمەي،چۇۋۇلماي،
دەرياالردا ئېقىپ كەلگەن سالدەك ياشايلى.
ھاياتلىقنىڭ رۇخسارىغا سۆگەل ئەمەس بىز،
گۈزەللەرنىڭ مەڭزىدىكى خالدەك ياشايلى.

كېيىنكــى كۈنلــەردە ،ھەرقانــداق بىــر ئەقىــل ئىگىســى
ئۇيغــۇر
ئولتــۇرۇپ ســەمىمىي ئويالنســا ،ئۇســتازنىڭ
شــېئىرىيەت گۈلزارىــدا پورەكلــەپ ئېچىلغــان مولھوســۇللۇق
داڭلىــق شــائىر ئىكەنلىكــى ،بىــز ئۇيغۇرالرغــا بېرىلگــەن بىــر
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ئامــەت ئىكەنلىكىنــى يۈرىكىمىزنىــڭ چوڭقــۇر قاتالملىرىدىــن
ھېــس قىلىدىغانلىقىمىزنــى ئېتىــراپ قىلمــاي تۇرالمايمىــز.

قېرىنداشــارنى قاتتىــق ئەندىشــىگە ســېلىپ قويــدى .ئۇلــۇغ
ئالالھتىــن شــائىرغا زور تــەن ســاقلىق ۋە ئۇزۇن ئۆمــۈر تىلەيمىز.

ۋەتەندىــن ئېرىشــەلەيدىغان ئۇچــۇر مەنبەلىرىمىــز
چەكلىــك بولۇۋاتقــان ھازىرقــى شــارائىتتا ،يېقىنــدا ســۆيۈملۈك
شــائىرنىڭ بىتــاپ ھالــدا كېســەل كارىۋىتىدىكــى ســىن
كۆرۈنۈشــى مۇھاجىرەتتىكــى شــائىرنى ياخشــى كۆرىدىغــان

مەنبە« :ئىلى دەرياسى» ژۇرنىلى - 2003 ،يىللىق - 6سان.
(رەســىم ۋە ژۇرنالنــى ســەلىمە ئا.كامــال ھــەدە تەمىنلىگــەن).
شــائىرنىڭ «كۈنلــەر ئالبومــى» ۋە «ھايــات دېگــەن
مانــا شــۇ» ناملىــق شــېئىرالر توپالمدىــن پايدىلىنىلــدى.

شېئىرالر
مۇھەممەتجان راشىدىن

مىراس

بۇ مىراستىن كەتتى ئوت ئەخمەق ئوغۇلالر پەيلىگە،
ئەر تۇرۇپ كىردى تۈگەل "ۋىت-ۋىت" خوتۇنالر كەينىگە،
ئوينىدى شەيتان ئۇسسۇل قويماي ئەقىلنىڭ مەيلىگە،
ئايرىلىپ كەتتى قېرىنداشالر تامام يات  -غەيرىتىگە ،
ۋاي ئىسىت ،ۋارىسلىرى دۈشمەنگە ئايالنغان مىراس.

قان-قېرىنداش ،جان-جىگەرلەرگە نىزا سالغان مىراس،
ئاتىالردىن ئات بېشى ئالتۇن كەبى قالغان مىراس.
جەڭگە-جېدەلگە سەۋەبكار ،قاش -قاپاقنى يارغان مىراس،
گاھىدا كەلكۈن بولۇپ ،گاھ ئوت بولۇپ يانغان مىراس،
چاۋىسىن چىتقا تااليالرنىڭ تۈگەل يايغان مىراس.

بولدىڭىزمۇ سىزمۇ ،دوستۇم ،شۇ كېسەلگە مۇپتىال؟
مەنچە بولسا بۇ مىراستىن قان-قېرىنداشلىق ئەال،
شۇڭا سىزمۇ ھەم تاالشماڭ ،خەققىمۇ قىلماڭ ساال،
دەيدۇ سىزنى ئەلمۇ شۇندا :مانا بۇ ئالتۇن باال،
قالىدۇ سىزدىنمۇ ھەم ئالتۇندا چايقالغان مىراس.

ياخشى پەرزەنتلەر پەرىشتىدەك چىرايلىق ئۆتتى خوپ،
بىر-بىرىدىن دەرد ئەمەس ،ئەكسىچە ئىنساب كۈتتى خوپ،
تەگكىنىگە بولدى رازى ،ئۆز ئىچىدە پۈتتى خوپ،
ھەر بىرىگە بۇ مىراس گوياكى زەر تون تۇتتى خوپ،
ياشىسۇن دەيمىز شۇڭا ،شاھالرچە قۇتالنغان مىراس.

كارى يوق

بەزىلەر ئەمما ئاتا ياكى ئانا ئۆلمەي تۇرۇپ،
بەر مىراس! دەيدۇ،مىراس نەق قانچىلىك ،بىلمەي تۇرۇپ،
ھازىدا ماجىرا قىلۇر ،پاك مۇردىنى كۆممەي تۇرۇپ،
قان بولۇشقا قامچا تەييار بىر قازان بۆلمەي تۇرۇپ.
كەتتى توزۇپ قانچە چاغدىن ئەلدە ماختالغان مىراس.

ئالدىراپ دەردىڭنى ئېيتما ،كۆڭلى گوشنىڭ كارى يوق،
ئەلمىساقتىن ھەق بىلەن ۋىجدانىنى سۇسنىڭ كارى يوق.
ياتقا ياتالر يىغلىغايمۇ ئۆز قۇياشى بولمىسا،
يەردە مىڭ گۈل سۇنسىمۇ ئاسماندا قۇشنىڭ كارى يوق.

چۈشسە سەكراتقا ئاتا ،شۇڭالشقا قايغۇردى ئانا،
ئالتە پەرزەنتتىن مىسالى ،تۆتنىڭ كۆڭلى قارا،
بۇ مەرەزلىكلەر ئۈچۈن قۇتلۇق مىراس بولدى باال،
شۇ سەۋەبتىن گاھ ئوقۇلدى سۈرە ياسىنمۇ چاال،
بىرىگە راست ،بىرلىرىگە بولدى دەل يالغان مىراس.

ئۆلدى كىم؟ مۇشتالشتى كىم؟ئەسال ئىشىك ياپماس قاۋا،
پۇلغا ساتسا بولدى مەينى ،مەيپۇرۇشنىڭ كارى يوق.
كەلسىمۇ لۆمشۈپ قىيان يۇرتنى قىيامەت قىلغىلى،
كۈنبويى پاتقاق يېگەچ  ،ئۆردەك گومۇشنىڭ كارى يوق.

بولدى ئۆگەي ئۆز قېرىنداش شۇ مىراس غوۋغاسىدا،
مەن بوالي! دەيدۇ جىسمى سوت ئارا داۋاسىدا،
ئەقلىدىن ئازدى تااليالر شۇ مىراس سەۋداسىدا،
كونا غۇمالر چىقتى بىردىن شۇ مىراس باناسىدا،
ئالتە بىشەم ئالدىدا ئايرويى بۇلغانغان مىراس.
قىز قېرىنداشالر يۈرەر كاپشىپ -ۋاالقالپ كەچكىچە،
تالىشىپ ،نوغۇچ ،سۇپرا  ،ھەتتا سۇنۇق ئەپكەشكىچە،
ئۆلىمەن دەيدۇ بىرى دەۋادا مەن باش ئەگكىچە!...
تۆت بۇلۇڭنى ئاختۇرۇپ يىغدى كۆسەي ،تەشتەككىچە،
مەنزىلىن بىلمەي بارارغا باشلىرى قايغان مىراس.

يول تاپالماي قانچە توشقان ئۆلدى ھەسرەت ئىلكىدە،
قوينىدا يىغاليدۇ كىم؟ پۈتكۈل قومۇشنىڭ كارى يوق.
نېمە كۈندە قالدى بۇغداي پىشقىچە بىنەمدىكى،
ۋارقىرار «سۇ» دەپ يەنە ئەمما گۈرۈچنىڭ كارى يوق.
ئۆتتىغۇ شۇنداق زامانالر ھەر كىشى ئۆز غېمىدە،
يا قېرىنداش،يا توغقان يا تونۇشنىڭ كارى يوق.
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كاككۇك گۈلى

باراڭالر ئاستىدا قىززىيدۇ پاراڭ،
ناخشىالر يېقىملىق ئۈلپەتلەر سەرخىل.
قەلبىگە قول سالساڭ شۇالرنىڭ ئەمما،
كەچمىشى مىڭ تۈرلۈك ،ئويلىرى ھەرخىل.

ئىلىنىڭ بەل دۆڭلىرى سىنىڭ جايىڭ،
ھەر باھاردا ئېچىلىسەن كاككۇك گۈلى.
ئويغىتار ھەر سۈبھىدە يىراقالردىن،
تاڭ ئەمەس بەلكى سىنى كاككۇك ئۈنى.

ئۆلۈم يوق ئىنساننىڭ ئارزۇلىرىدا،
ياشايدۇ مىدىرالپ دەردى بارالرمۇ.
تەكشىسىز دۇنيا بۇ ،تەقدىر ئېگىز -پەس،
سۈكۈتكە ئۆگەنگەن دەردى بارالرمۇ.

نۇر تۆكسە گۈللىرىڭگە سېخى قۇياش،
ھۆسنۈڭدە ئەكس ئېتەر ھەسەن -ھۈسەن.
بىر مۇڭغا چۆكۈپ قالدىم بۈگۈن ئەجەب،
سۈرگۈندىن قايتىپ مانا ئامان  -ئېسەن.

قايسى بىر چىغ تۈۋى توشقاننىڭ،
يارالغان ئەكسىچە خورازغا قونداق.
ھېچكىمدىن كۆرگۈم يوق ۋەجىنى ئۇنىڭ،
ئېھتىمال ھاياتنىڭ نىزامى شۇنداق.

كېلىمەن تونۇش ماڭا كاككۇك گۈلى،
ئوغلىمەن شۇ مەھەللىنىڭ شۇ باغالرنىڭ.
ئەڭ ئاۋۋال سەن تۇرىسەن شۇندا گۈلۈم،
گۇۋاھى بولۇپ ماڭا شۇ چاغالرنىڭ.

«ھە» ،دەپ قوي
ماختانچاقالر ماختىغاندا« ،ھە» دەپ قوي،
كۆك ئۆرۈكتىن قاق سالغاندا «ھە» ،دەپ قوي.
ئاسماندىكى يۇلتۇزالرنى ياراتماي،
ئاي بولغىلى تاس قالغاندا «ھە» ،دەپ قوي.

قىممەتكەن ھايات ئۈچۈن شۇنداق سۆيگۈ،
قىممەتكەن سەندىن ئالغان دااللەتم.
ۋەتەندىن ،سەندىن بولدى مەندە بۈگۈن،
ھىجرانمۇ يېڭىپ تاپقان ھاالۋەتمۇ.

يالغان ئېيتسا ،سۈرۈشتۈرمە «راستمۇ؟» دەپ،
گەپتىن قالسا ھەيران بولما «گاسمۇ؟» دەپ.
ئېغىز  -بۇرنىنى پۇراپ يۈرمە «مەستمۇ؟» دەپ،
يالغان سۆزگە ئات سالغاندا« ،ھە» ،دەپ قوي.

ئۆلۈم يوق ئىنساننىڭ ئارزۇلىرىدا
ئالەمنىڭ ئالدىراپ ئەل بولمىقى تەس،
گۈللەرگە سۇ تولسا كۆلچەكلەرگە غەم.
مارت ئېيى باھاردۇر ،گۈلىستان ئەمەس،
سەۋەبسىز ئەمەستۇر كىرپىكلەردە نەم.

بىرلىرى بار« :ئەڭ بەيگىسى مەن!» دەيدۇ،
«بۇ ئالەمدە مەندەك ئاقىل كەم» ،دەيدۇ.
«ئادەم بولساڭ مېنىڭدەك بول سەن» ،دەيدۇ،
ئۇنىڭغىمۇ ئاندا -ساندا «ھە» ،دەپ قوي.

يۇلغۇننى قايتىدىن كۆكەردى دەيسەن،
ئۇنىڭمۇ ئۈششۈكتە ئۆلگەنلىرى بار.
ئاز ئەمەس قۇشالردىن قالغانالر قىشالپ،
ئۇنىڭمۇ ئايازغا كۆنگەنلىرى بار.

قىزىل گۈل پۇرايدۇ يازغان خەتلىرىڭ
قىزىل گۈل پۇرايدۇ يازغان خەتلىرىڭ،
ئامرىقىم خېتىڭنى باغدا يازغانمۇ.
تاڭ سەھەر بۇلبۇلدەك تەلمۈرۈپ ياكى،
قىزىل گۈل ئېچىلغان چاغدا يازغانمۇ .

بوالمدۇ مارجاننىڭ مۇنچاقلىرىدەك،
يىلالردا بىر تەكشى ئايالر ۋە كۈنلەر،
ئېگىز -پەس بەش بارماق بارچىغا مىسال،
گاھ مىسكىن گاھ خۇشال شۇڭا كۆڭۈللەر.

قىزىل گۈل پۇرايدۇ يازغان خەتلىرىڭ،
قولۇڭدا قىزىل گۈل بارمىدۇ ياكى.
كەلمەستىن شۇنداق خەت يېزىپ تۇرساڭمۇ،
كۈتىمەن مەن سىنى ئۆلگىچە تاكى.

يوق مىنىڭ ھاياتنى بوياپ كۆرسەتكۈم،
يۈرسەممۇ راست گەپتىن رىيازەت چېكىپ.
نە ئېتەي كىتەردە ئانام رەھمەتلىك،
چىن سۆزلەپ ياشاشنى قويۇپتۇ جېكىپ.

قىزىل گۈل پۇرايدۇ يازغان خەتلىرىڭ،
ئايلىنىپ كەتتىڭمۇ سەن قىزىل گۈلگە.
يېزىپ تۇر مۇھەببەت دۇنياسى ئۈچۈن،
خېتىڭسىز بۇ ئالەم ئايلىنار چۆلگە.

رەڭگارەڭ ئادەملەر ،رەڭگارەڭ دۇنيا،
قىسمەتسىز ھېچكىمنى كۆرمۈدۈم تېخى.
تىلەكلەر قانچە ئۇز گۈزەل بولسىمۇ،
قىلغىلى بولمايدۇ كۈنلەرنى سېخى.
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ئۇلۇغ شائىر ھەم يازغۇچى ساۋۇتجان مەمەتقۇلوۋ تۇغۇلغانلىقىنىڭ 80
يىللىقى
ئىجاتتا قەلبىىن ايش قىلىپ تۆكۈپ ،ھاايتتا قەددىىن تىك تۇتۇپ ئۆتىت
مۇختارجان جۇماروۋ (قازاقىستان)
تېخىمــۇ ئېغىــر .شــۇ ســەۋەبتىن خېلىدىــن بۇيــان كۆڭلۈمــدە
مەزكــۇر ماقالىنــى يــازاي دېگــەن نىيــەت بولســىمۇ ،مەنــدە
ئۇنــى باشــلىغىدەك جۈرئــەت ،جۈرئــەت قىلغــۇدەك پۇرســەت
بولمىغــان ئىــدى .ئاخىــرى ،ئۇلــۇغ ئەدىبنىــڭ تۇغۇلغىنىنىــڭ
 80يىللىقــى — مېنىــڭ ئۈچــۈن پۇرســەت بولــدى — دە ،ئۇنــى
قولدىــن چىقىرىــپ قويماســلىق ئويــى جۈرئەتمــۇ ئاتــا قىلــدى...

ئــاۋۇ بىــر يىلــى ،رەھمەتلىــك رابىــك ئــاكا ئىســمايىلوۋ
جامائەتچىلىككــە كــەڭ تونۇلغــان چاقچاقچــى ســابىر ئــاكا
غاپپــاروۋ ھەققىــدە يېزىلغــان كىتابىنىــڭ تونۇشــتۇرۇش
مۇراســىمىنى ئۆتكۈزگەنــدە ،تونۇلغان شــائىر ئاكىمىــز ئابدۇغوپۇر
قۇتلۇقــوۋ« :رابىــك ئەپەندىــم ،كىتابىڭىــز بۈگــۈن قولۇمغــا
تەگكەچكــە ،مــەن تېخــى ئوقــۇپ ئۈلگۈرەلمىدىــم .شۇڭالشــقا
ئۇنىڭغــا باھــا بېرەلمەيمــەن .بىــراق ،ئېنىــق ئېيتااليمەنكــى،
ئەگــەر بــۇ كىتابىڭىــز ياخشــى يېزىلغــان بولســا ،ئــۇ ســىزنىڭ
ســابىرغا مەڭگۈلــۈك ھايــات ھەدىيــە قىلغانلىقىڭىــز ،ئەكســىچە
بولســا ،ئۇنىــڭ قەدىر-قىممىتىنــى يەرگــە ئۇرغانلىقىڭىــز»...
دەپ تەســىرلىك ســۆزلىگەن ئىــدى .بــۇ ،ھەقىقەتەنمــۇ ،قەلــەم
بىلــەن قەغەزگــە پۈتۈلگــەن خــەت  -ســۆزنىڭ قۇدرىتىنــى
چۈشــەنگەن ئادەمنىــڭ گېپــى .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،بىــرەر شــەخس
ھەققىــدە قەلــەم تەۋرىتىشــتىن ئــاۋۋال ،شــۇ شەخســنىڭ
كىملىكىنــى ئەينــەن ئېچىــپ بېرىشــكە ئىقتىدارىمىزنىــڭ يېتىــپ
 يەتمەيدىغانلىقــى توغرىلىــق ئويالنغىنىمىــز ئــەۋزەل .ئەگــەريازماقچــى بولغــان قەھرىمانىمىــز كۆپنىــڭ بىــرى ئەمــەس،
كۆپچىلىكنىــڭ پىــرى بولســا ،بــۇ جاۋابكارلىقنىــڭ ســالمىغى

ئەســلىدە ،مېنىــڭ ئاتاقلىــق شــائىر ھــەم يازغۇچــى
ســاۋۇتجان مەمەتقۇلوۋنىــڭ (نادىرىــي) گېپىنــى قىلىــپ
يۈرگىنىمگــە ئوتتــۇز نەچچــە يىــل بولۇپتــۇ .بۇنــى ئەتراپىمدىكــى
يېقىنلىرىــم ،دوســت  -بۇرادەرلىرىــم ياخشــى بىلىــدۇ .بىــراق
شــائىر ئىككىمىزنىــڭ يۈزمۇيــۈز كۆرۈشــۈپ ،تونــۇش ســۈپىتىدە
ئارىالشــقان جەريانىمىــز بــار  -يوقــى ئــون يىلدىــن ســەلال
ئوشــۇق ۋاقىتنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ .ئــۇ ئارىلىشــىش جەريانىمۇ
دەســلەپتە ئېغىــز تولــدۇرۇپ ئېيتقــۇدەك دەرىجىــدە قويــۇق
بولغىنــى يــوق .پەقــەت ئۆمرىنىــڭ ئاخىرقــى ئىككــى  -ئــۈچ
يىلىدىــا بىــز خېلىــا يېقىنلىشــىپ ،سىردىشــىپ يۈرگــەن ئىــدۇق.
ئەممــا ،شــۇ ئىككــى  -ئــۈچ يىلنىــڭ ئۆزىمــۇ ،مېنىــڭ شــائىرنى

* «ئۇيغۇر ئاۋازى» گېزىتىدە  - 2020يىلى - 7،ماي كۈنى ئېالن قىلىنغان.
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كىتابنــى قولۇمدىــن چۈشــۈرمەي ،قايتــا  -قايتــا ئوقــۇپ ،ئۇنىڭدا
ئــورۇن ئالغــان شــېئىرالرنى تولــۇق يادلىۋالدىــم .ھەتتــا ،شــۇ
چاغــاردا كۆپــرەك مېنىــڭ قېشــىمدا بولغــان ھەدەممــۇ ،كۈنــدە
دېگــۈدەك ئــاڭالپ يۈرگەنلىكتىــن ،ئەتىگــەن  -ئاخشــىمى
بەزىبىــر شــېئىرالرنى ئۈنلــۈك ئوقــۇپ بېرىشــىمنى ئىلتىمــاس
قىلىدىغــان دەرىجىگــە يەتتــى .كۆپىنچە ســورايدىغىنى «ئاخىرقى
پــەدە»« ،خاپىلىــق»« ،پىيالــە»« ،پۇشــايمان»« ،مۇقــەددەس
يالغــان»« ،ســېرىق يوپۇرمــاق ۋە زەپىــران تەبەسســۇم»
دېگــەن شــېئىرالر .بــۇالر مېنىڭمــۇ ســۆيۈملۈك شــېئىرلىرىم
بولغاچقــا ،قېرىندىشــىمنىڭ ئىلتىماســىنى ھېچقاچــان رەت
قىلمايتتىــم .كېيىــن ،ئارىدىــن خېلــى يىلــار ئۆتــۈپ ،ھــەدەم
ئائىلىلىــك بولــۇپ ،پەرزەنــت قۇچقانــدا ،مــاڭا تېلېفــون قىلىپتــۇ:

يېقىندىــن تونــۇپ  -بىلىشــىم ئۈچــۈن يېتەرلىــك بولــدى دەپ
ئىشــەنچ بىلــەن ئېيتااليمــەن .چۈنكــى مــەن ئىلگىــرى ئۇنــى
كۆرمىگــەن بولســاممۇ ،شــېئىرىيىتىنىڭ مەستانىســى بولــۇش
ســۈپىتىم بىلــەن قەلــەم ســاھىبى ھەققىــدە مەلــۇم دەرىجىــدە
تەســەۋۋۇرغا ئىگــە بولــۇپ ئۈلگۈرگــەن ئىدىــم .ئەمــدى نۆۋەتتــە
ئەنــە شــۇ تەســەۋۋۇرلىرىمنىڭ توغــرا ياكــى ناتوغــرا ئىكەنلىكىگــە
ئەمەلىيەتتــە كــۆز يەتكۈزۈشــا قالغــان ئىــدى ،خــاالس.
بــۇ گېپىمگــە بەزىلــەر ئىشەنمەســلىكى مۇمكىــن .لېكىــن
بــۇ ھەقىقــەت .مەكتەپتــە ئوقــۇپ يۈرگــەن پەيتلىرىمــدە بەدىئىــي
ئەدەبىياتقــا ،بولۇپمــۇ شــېئىرىيەتكە نىســبەتەن قىزىقىشــىم
ئۈســتۈن بولــدى .شــۇ ئىشــتىياق تۈپەيلــى جۇمھۇرىيەتلىــك
«كوممۇنىــزم تۇغــى» (ھازىرقــى «ئۇيغــۇر ئــاۋازى») بىلــەن
ناھىيەلىــك «ئىلــى ۋادىســى» گېزىتلىرىــدە چىققــان شــېئىرالرنى
ئۈزمــەي دېگــۈدەك ئوقــۇپ تۇراتتىــم .بىــراق ،ھېلىغىچــە
ســەۋەبىنى ئېنىــق بىلمەيمــەن ،بەلكــى كىچىكلىكتــۇر،
ئەيتــاۋۇر ،شــېئىرالرنىڭ مۇئەللىپلىرىگــە ئانچــە ئەھمىيــەت
بېرىــپ كەتمەيتتىــم .مېنىــڭ ئۈچــۈن شــېئىرنىڭ مۇئەللىپــى
ئەمــەس ،بەلكــى ئۇنىــڭ يېزىلىشــى ،مەزمۇنــى مۇھىمــراق
ئىــدى .كۆڭلۈمگــە ياققــان بەزىبىــر شــېئىرالرنى قايتــا  -قايتــا
ئوقــۇپ ،ئايرىــم مىســرالىرىنى يادقــا ئېلىۋالىدىغــان ئادىتىممــۇ
بولىدىغــان .شــۇنداق ئايرىــم مىســرالىرى ئېســىمدە قالغــان
شــېئىرالرنىڭ بىــرى «ســۈپۈرگە» بولــۇپ ،مۇئەللىــپ ئۇنــى،
بىــر تــوپ شــائىرالرنى ،مۇســتاپا ئىســىملىك قوشــاقچى ئۆيىگــە
مېھمانغــا تەكلىــپ قىلىــپ ،قايتقىنىــدا ھەرقايسىســىغا بىردىــن
ســۈپۈرگە ســوغا قىلغاندىــن كېيىــن يازغــان ئىكــەن .ئۇنىڭــدا:

— ئــۇكام ،ئوغلىمىزغــا ھېلىقــى ســۆيۈملۈك شــائىرىڭنىڭ
ئىســمىنى قويســاق دەۋاتىمىــز .ئــۇ قېيىنئاتامنىــڭ ئىســمىغىمۇ
يېقىــن ئىكــەن .شۇڭالشــقا ھېچكىــم قارشــى ئەمــەس — ،دېــدى.
بــەك خۇشــال بولــدۇم ...بــۇ كۈنلــەردە نەۋقىــران يىگىتلىــك
قىيامىغــا يېتىــپ ،جەمئىيىتىمىــزدە بىــر كىشــلىك ۋەزىپىســىنى
ئاتقــۇرۇپ يۈرگــەن ســاۋۇتجان ئىســىملىك جىيەنىمنــى
كۆرســەمال ،ھەدەمنىــڭ شــۇ گەپلىــرى يادىمغــا چۈشــىدۇ.
مېنىــڭ ســاۋۇتجان مەمەتقۇلوۋنىــڭ ئىجادىيىتىگــە
بولغــان ســۆيگۈ  -مۇھەببىتىــم ئەنــە شــۇنداق باشــانغان .ۋاقىت
ئۆتۈشــى بىلــەن بــۇ ئىشــق ئوتــۇم تېخىمــۇ ئۇلغايــدى .ئۇنىــڭ
سەۋەبچىســى پەقەتــا ۋاقىــت ئەمــەس ،يەنىــا شــۇ ئىجادكارنىڭ
ئەســەرلىرى .چۈنكــى «ياخشــىلىق» تىــن باشــانغان ياخشــى
ئــادەت تۈپەيلــى ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىنى ئىــزدەپ يــۈرۈپ ئوقــۇدۇم.
ئوقۇغانســېرى مۇئەللىپنــى يېڭــى قىرلىرىدىــن تونــۇدۇم.
قانائەتىمچــە ،ئــۇ پەقــەت ھېچكىمگــە ئوخشــىمايدىغان شــائىرال
ئەمــەس ،ھەتتــا ھېچكىمگــە ئوخشــىمايدىغان يازغۇچــى ئىــدى.
بۇنىڭغــا ئەدەبىياتتىــن خەۋىــرى يوقــار ئانچــە ئەھمىيــەت
بېرىــپ كەتمەيــدۇ .ئــۇالر ئۈچــۈن شــائىرمۇ ،يازغۇچىمــۇ ،ھەتتــا
ژۇرنالىســتمۇ — ھەممىســى ئوخشاشــا ئىجــادكار .ئەممــا
ئەمەلىيەتتــە ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى پــەرق چــوڭ .ئاتــەش
يۈرەكلىــك ئــەڭ كۈچلــۈك شــائىرنىڭ يازغۇچــى بواللمىغانــدەك،
قەلىمــى ئــەڭ ئۆتكــۈر يازغۇچىنىڭمــۇ شــائىر بواللىشــى ناتايىــن.
بۇنــى ھاياتنىــڭ ئــۆزى ئىســپاتلىغان .ئەگــەر يىراققــا بارمــاي،
ســوۋېت ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىــڭ ئاساســىنى ســالغان ئۆمــەر
مۇھەممەدىــي ،ھېزىــم ئىســكەندەروۋ ،نــۇر ئىســرائىلوۋالردىن
باشــلىنىدىغان يازغۇچــى  -شــائىرلىرىمىزنىڭ ئىجادىيىتىگــە
نــەزەر ئاغدۇرىدىغــان بولســاق ،ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا ھــەر ئىككىال
ژانىــردا قەلــەم تەۋرەتكەنلــەر بولســىمۇ ،لېكىــن ئەســەرلىرىنى
ئوقۇغانــدا كۆپچىلىكىنىــڭ پەقــەت بىــر ســاھە بويىچىــا
قابىلىيىتىنىــڭ ئۈســتۈنلۈكىنى بايقايمىــز .ھــەم نەزمىــدە ،ھــەم
نەســردە بىــردەك ئۇتۇقلــۇق ئىجــاد قىلغانــار يــوق دېيەرلىــك.
مەنچــە ،ئۇنداقــار ئىككــى بولۇشــى مۇمكىــن ،ئــۈچ بولۇشــى
مۇمكىــن ،لېكىــن ئۇنىڭدىن ئوشــۇق ئەمەس .ئېنىــق بىلىدىغىنىم،
شــۇ تىزىمنىــڭ بېشــىدا ســاۋۇتجان مەمەتقۇلــوۋ تۇرىــدۇ.

كۈتكەن قېرىندىشىم بىر چەتتە قېلىپ،
كۈتمىگەن رەقىبكە قانچە باردىم ھەم...
دېگەن مىسراالر ئۇچرايدۇ.
بەندىلەرنىــڭ بەزىــدە ياخشــى بىلــەن ياماننــى
ئىلغــا قىاللماســلىقى  ،شــۇ تۈپەيلــى بەزىــدە مېھىــر-
مۇھەببىتىگــە موھتــاج يېقىنلىرىنــى ئۇنتــۇپ ،ســىي  -ئىلتىپــات
كۆرسىتىشــكە مۇناســىپ ئەمــەس كىملەرگىــدۇر كۆڭــۈل
بۆلــۈپ كېتىدىغانلىقــى ئاجايىــپ ماھىرانــە ئىپادىلەنگــەن بــۇ
مىســراالر مېنــى باشــقىچە تەۋرەندۈرگــەن ئىــدى ،شــۇ چاغــدا.
ئارىدىــن خېلــى ۋاقىــت ئۆتــۈپ ،ئۇيغــۇر ناھىيەســى
بويىچــە ئوقۇغۇچىــار ئارىســىدا ھەۋەســكار ئىجادكارالرنىــڭ
مۇشائىرەســى ئۇيۇشــتۇرۇلدى .ئۇنىڭغــا مەنمــۇ ئىشــتىراك
قىلدىــم .شــۇ چاغــدا مــاڭا مۇشــائىرە ئۇيۇشــتۇرغۇچىالرنىڭ بىرى
بولغــان قۇانىشــبېك قوجئەخمېتــوۋ ســاۋۇتجان مەمەتقۇلوۋنىــڭ
يېڭــى نەشــر قىلىنغــان «ياخشــىلىق» ناملىــق كىتابىنــى ســوۋغا
قىلــدى .ئوقۇســام ،ئۇنىڭــدا ئىلگىــرى مــەن گېزىتتىــن ئوقــۇپ،
ياقتــۇرۇپ قالغــان شــېئىرالردىن بىرقانچىســى بــار ئىكــەن.
يۇقىرىــدا ئاتــاپ ئۆتكــەن «ســۈپۈرگە» مــۇ شــۇ جۈملىدىــن.
ئىنتايىــن خۇشــال بولــۇپ كەتتىــم .شــۇنداق قىلىــپ ،ســاۋۇتجان
مەمەتقۇلــوۋ مېنىــڭ ئۈچــۈن شــېئىرىيەتنىڭ پىرىغــا ئايالنــدى.
«ياخشــىلىق» ناملىــق توپالمغــا جەملەنگــەن شــېئىرالر
كۆڭلۈمگــە شــۇنچىلىك ياققاندىكــى ،مــەن بىــر ئــاي مابەينىــدە

بۇنىــڭ ســەۋەبىنى ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىنى ئوقۇغــان
ئادەملــەرال ياخشــى چۈشــىنىدۇ .ئوقۇغــان دەپ ،بــۇ يــەردە مــەن
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ئەتراپ  -قاينام ،ئېقىن!
شۇندا چۆك تەرگە،
بىل ،يۇرتقا يات بولۇش  -مۈشكۈل ۋە تەس ئۇ.
يوقۇڭ بىلىنمىسە  -بارسەن بىر يەردە،
بارىڭ بىلىنمىسە  -يوقلۇقۇڭ ئاشۇ !..

ئىجــادكار ئەســەرلىرىنىڭ ھەربىــر ســۆزىگە ،ھەربىــر جۈملىســىگە
زېھىــن قويــۇپ ،مەزمــۇن  -ماھىيىتىگە چوڭقــۇر چۆكۈپ ئوقۇغان
شەخســلەرنى نــەزەردە تۇتۇۋاتىمــەن .چۈنكــى ،ســۆزلەر ئۈنچــە -
مارجانــدەك تىزىلغــان مىســراالرغا قۇرۇق كــۆز يۈگۈرتۈپ چىقىش
ئارقىلىــق ،ئۇنىــڭ ئېيتماقچــى بولغــان ئــوي  -پىكرىنــى بىردىــن
چۈشــىنىش تــەس .بــۇ توغرىلىــق ســاۋۇتجان مەمەتقۇلوۋنىــڭ 65
ياشــلىق تەۋەللۇتىــدا مەرھــۇم شــائىر ئاكىمىــز ئابلىــز ھېزىمــوۋ
كۆپچىلىــك ئالدىــدا ئىنتايىــن جانلىــق بايــان قىلغــان ئىــدى.
شــۇ چاغــدا ئــۇ...« :بەزىلــەر ســاۋۇتجاننىڭ شــېئىرلىرىنى
چۈشــۈنەلمىگۈدەكمىش .ئېھتىمــال ،شــۇنداق بولۇشــىمۇ مۇمكىن.
ئۇنىــڭ شــېئىرلىرى ،ھەقىقەتەنمــۇ ،مۇرەككــەپ .شۇڭالشــقا
ئۇالرنــى بىــر ئوقۇپــا چۈشــىنىش ئىنتايىــن قىيىــن .ئۇالرنــى
چۈشــىنىش ئۈچــۈن ،ئالــدى بىلــەن ســاۋاتلىق ئوقۇرمــەن بولــۇش
كېــرەك ،شــېئىرلىرىنى بىــر ئەمــەس ،بىرنەچچــە قېتىــم قايتىــاپ
ئوقــۇش كېــرەك .مانــا شــۇ چاغدىــا ئــۇالر شــائىرنىڭ قەلــب
ئىزھارىنــى چۈشــىنەلەيدۇ .چۈنكــى ســاۋۇتجان مەمەتقۇلــوۋ
مىللىــي شــېئىرىيىتىمىزدە پەقــەت ئۆزىگىــا خــاس تىلــدا ئىجــاد
قىلىــپ كېلىۋاتقــان بىزنىــڭ خــاس شــائىرىمىز!» دېگــەن ئىــدى.

دېگــەن «مۇقــەددەس يالغــان» ۋە «خاپىلىــق» ناملىــق
شــېئىرلىرىدىن ئېلىنغــان مىســراالرنى يادقــا ئېيتىــپ.
—نېمــە دېگــەن چىرايلىــق مىســراالر .بەدىئىــي
ماھارىتىگــە
پايدىلىنىشــتىكى
ۋاســىتىلەردىن
چۆكــۈڭالر...
ئويلىرىغــا
پەلســەپەۋى
قــاراڭالر،
قىسقىســى ،ســاۋۇتجان ئاكىنىــڭ ئىجادىيىتــى توغرىلىــق
ســۆز باشــاپ قويســام ،ئۆزۈمنــى توختاتمىقىــم تــەس ئىــدى.
ئومۇمــەن ،ســاۋۇتجان مەمەتقۇلوۋنىــڭ ئىجادىيىتــى
ھەققىــدە كېســىپ ئېيتىــش مۇمكىنكــى ،ئــۇ باشــتا قەيــت
قىلغىنىمىــزدەك ،ھېچكىمگــە ئوخشــىمايدىغان ئىجــادكار.
ئەســلى ،پوئېزىيــەدە باشــقىالرغا ئوخشىماســلىقنىڭ ئــۆزى
يۈكســەكلىكنىڭ ئىپادىســى .بــۇ مېنىــڭ ئەمــەس ،يەنىــا شــۇ
كۆپكــە تونۇلغــان كۆرۈنەرلىــك شەخســلەرنىڭ پىكــرى .ئۇنــى
ئــۆز ۋاقتىــدا ئەدەبىياتشــۇناس  -ئالىــم ھــەم شــائىر مەخمــۇت
ئــاكا ئابدۇراخمانــوۋ «كوممۇنىــزم تۇغــى» گېزىتىــدە ئېــان
قىلىنغــان س .مەمەتقۇلوۋنىــڭ ئىجادىيىتىگــە مۇناســىۋەتلىك
يېزىلغــان ماقالىســىدا ئىزھــار قىلغــان ئىكــەن .دېمــەك ،ئۇنــى
يۈكســەك تاالنــت ئىگىســى دەپ ئىشــەنچ بىلــەن ئېيتااليمىــز.
بۇنىڭغــا دەلىــل  -ئىســپات بولىدىغــان مىســالالرنى شــائىر
ئىجادىيىتىدىمــۇ كۆپلــەپ كەلتۈرۈشــكە بولىــدۇ .بىــراق بىــر -
بىرىدىــن ســۈپەتلىك بولغــان ،بىرىگــە  -بىــرى ئوخشــىمايدىغان
شــېئىرالرنىڭ قايسىســىنى ،قايســى مىسراســىنى ئېلىــش
مەسىلىســىدە بىــز قىينىلىــپ قالىمىــز .شــۇنداق بولســىمۇ،
ســۇنىڭ ســۈزۈكى ســۈپىتىدە ئەمــەس ،ســۈزۈك ســۇنىڭ
تامچىســى ســۈپىتىدە ئىككىــا مىســال كەلتــۈرۈپ ئۆتــەي .ئۇنىــڭ
بىرىــدە ،يەنــى «تۈگىمــەس ئــوي» ناملىــق شــېئىرىدا شــائىر:

يوشــۇرۇپ نېمــە قىاليلــى ،ســاۋۇتجان مەمەتقۇلوۋنىــڭ
شــېئىرلىرىنى چۈشــەنمەيدىغانالرنىڭ ئارىمىــزدا بارلىقــى
ھەقىقــەت .مــەن بۇنىڭغــا ،ئوتتــۇرا مەكتەپنــى تامامــاپ،
قازاقىســتان دۆلــەت ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئاخباراتچىلىــق
فاكۇلتېتىغــا ئوقۇشــقا كىرگەنــدە شــاھىت بولــدۇم .گەرچــە،
مەزكــۇر فاكۇلتېتنىــڭ ئۇيغــۇر بۆلۈمىگــە ،ئاساســەن،
جۇمھۇرىيىتىمىزنىــڭ جــاي  -جايلىرىدىــن كەلگــەن ئىجادىيەتكە
ھــەۋەس باغلىغــان ياشــار يىغىلغــان بولســىمۇ ،ئۇالرنىــڭ
ئارىســىدا ســاۋۇتجان مەمەتقۇلوۋنىــڭ ئەســەرلىرىنى ياقتــۇرۇپ
ئوقۇيدىغانــار يوقنىــڭ ئورنىــدا ئىــدى .ئەجەبلىنەرلىكــى،
ئــۇالر مەكتــەپ دەرســلىكلىرىگە كىرگــەن ئۆزىمىزنىــڭ شــائىر-
يازغۇچىلىرىدىــن باشــقا ئالېكســاندر پۇشــكىن(،)1837 - 1799
ســېرگېي يېســېنىن ( ،)1895-1925نىكــوالي نېكراســوۋ
( ،)1821-1878ئابــاي قۇنانبــاي ( ،)1845-1904ماقاغالــى
ماقاتايېــۋ ( )1931-1976الرنىــڭ ئىجادىيىتىدىــن خــەۋەردار
ئىــدى  -يــۇ ،ئەممــا مەمەتقۇلوۋقــا كەلگەنــدە «زۇۋانــى
تۇتۇلــۇپ» قاالتتــى .شۇڭالشــقا ،ئارىــاپ  -ئارىــاپ ئەدەبىيــات
ئۈســتىدە بولــۇپ قالىدىغــان بــەس  -مۇنازىرىلــەردە ئۆزگىلەرگــە
ســۆز بەرمــەي ،قولۇمدىــن كېلىشــىچە ســاۋۇتجان ئاكىنىــڭ
ئۇلــۇغ شــائىر ھــەم يازغۇچــى ئىكەنلىكىنــى ئىسپاتالشــقا
تىرىشــاتتىم .ئۇنــداق چاغــاردا مــاڭا يەنىــا شــۇ مەكتەپتــە
ئوقــۇپ يۈرگــەن چاغلىرىمــدا يادقــا ئېلىۋالغــان ســۆيۈملۈك
شــائىرىمنىڭ ســۆيۈملۈك شــېئىرلىرى «مىســران قىلىــچ» بوالتتــى.

شادلىققا ئىنتىلسەڭ قارشى ئالدى پەرياد،
ھەر چوڭقۇر نەپەسنىڭ تارىخ نالىسى.
جاي سېنىڭ ،لېكىن ئۆزۈڭ ئۇندا يات،
سەن ئۆز ئۆيۈڭنىڭ ئۆگەي بالىسى!..
دەپ ،خەلقىمىزنىــڭ ئېغىــر قىســمىتىنى ئەينــەن تەســۋىرلەپ
بەرســە« ،ئاندىــن» دەپ ئاتىلىدىغــان شــېئىرىنى:
ئون سەككىز چېغىمدا كەتكەن ئەر يېتىپ،
باال بولۇپ قايتتىم ئەللىك يېشىمدا...

قاراڭالرا ،دەيتتىم مەن ئۇالرغا:
ئادەملەر!
دائىم توققۇزىمىز بولمىغاچقا تەل،
ئون گېپىمىزنىڭ توققۇزى خاتا.
نە ئىالج...
چىرايلىق يالغانمۇ ئەۋزەل.
بەزەن راستنى ئېيتىپ قىلغاندىن خاپا،

دېگــەن بىــر  -بىرىگــە قارىمــۇ  -قارشــى بولغــان ئۇقۇمالرنــى
(كونتراســت) ماھىرانــە پايدىلىنىــش ئارقىلىــق ئۆزىنىــڭ
ئانــا يۇرتىغــا بارغــان چاغدىكــى ئىچكــى تۇيغۇلىرىنــى
دەل ئىپادىلەيدىغــان مىســراالر بىلــەن ئاياغالشــتۇرغان.
ســاۋۇتجان نادىرىينىــڭ نادىرلىقىغــا ئۇنىــڭ نەســرىي
ئەســەرلىرىمۇ گۇۋاھلىــق قىلىــدۇ« .ئالتۇننىــڭ قەدرىنــى زەرگــەر
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يازغۇچــى ماھارىتىنىــڭ بەركاماللىقــى ،ئۇنىــڭ «تاالغــا
چىقســام شــامىلى »...ناملىــق رومانىدىمــۇ نامايــان قىلىــدۇ.
ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى يىلــاردا چەتتىكــى خىلــۋەت يېزىــدا يــۈز
بەرگــەن ۋەقەلــەر ئاساســىدا يېزىلغان بــۇ ئەســەر ،كىتابخانالرنى
بەندىچىلىكتــە بولــۇپ تۇرىدىغــان ،ئەممــا توغــرا ياكــى ناتوغــرا
دەپ بىرتەرەپلىمــە ھۆكــۈم چىقىرىشــقا تامامــەن بولمايدىغــان
ھاياتتىكــى بەزىبىــر گادىرمــاچ مەســىلىلەر ئەتراپىــدا بــاش
قاتۇرۇشــقا مەجبۇراليــدۇ .ئويــاپ قارىســاق ،ھەقىقەتەنمــۇ،
ئادەملەرنىــڭ كۆڭلــى بىپايــان بوشــلۇقتا خالىغىنىچــە ئەركىــن
ســەيلە قىلىــپ يۈرگــەن شــامالغا ئوخشــايدۇ .چۈنكــى ئۆمــۈردە
شــامالنىڭ جانغــا ھــۇزۇر  -ھــاالۋەت بەخــش ئېتىدىغــان
مەيىــن تــۈرى بىلــەن بىللــە خانىۋەيرانچىلىقالرنــى ئېلىــپ
كېلىدىغــان قاتتىــق تــۈرى بولغىنىــدەك ،كۆڭۈلمــۇ خــۇددى
شــۇنداق بەزىــدە ئادەملەرنــى «ئەگەشــتۈرۈپ» مۇرادىغــا
يەتكۈزســە ،بەزىــدە «ئاپىرىــپ چۆللەرگــە» تاشــايدۇ .بىــراق
ياراتقۇچىنىــڭ ئــۆزى ياراتقــان شــامالغىمۇ ،كۆڭۈلگىمــۇ ســوت
يــوق .ئــۇالر ھەرگىــز ھۆكۈمگــە بېقىنمايــدۇ .شۇڭالشــقا،
ئــەڭ ئەۋزىلــى ،ئىشــىك  -تۈڭلۈكنــى ھىــم يېپىــپ ،شــامالغا
چىقماســلىق ،كۆڭۈلگــە ئــەرك بەرمەســلىك .لېكىــن بــۇ پەقــەت
ئۆلگەنلەرنىــڭال قولىدىــن كېلىشــى مۇمكىــن .تىرىــك بەنــدە
ھەرگىــز ئۇنــداق قىاللمايــدۇ .شۇڭالشــقا بىــز رومانــدا كۆڭۈلنىــڭ
كەينىگــە كىرىــپ ،مۇرادىغــا يەتكــەن بەختلىكنىمــۇ  ،ھەممــە
نەرسىســىنى شــامال ئۇچۇرتــۇپ كېتىــپ« ،بارمــاق چىشــلەپ»
قالغــان بەختســىزنىمۇ  ،ئــۇالر بىلــەن بىرقاتــاردا ئۇچــۇپ -
قونۇشــىنى شــامال بەلگىلەيدىغــان قامغاقســىمان بەندىلەرنىمــۇ
ئۇچرىتىمىــز .بىــراق ،ئۇالرغــا نىســبەتەن يــا ياخشــى ،يــا
يامــان دەپ ،ھۆكــۈم چىقىرالمايمىــز .پەقــەت ئوياليمىــز ھــەم
ئويلىنىمىــز .بــۇ ئۆزىمىــز توغرىلىــق ئــوي ،بىــز ياشــاۋاتقان
جەمئىيــەت توغرىلىــق ئــوي ،ئەتراپىمىــزدا يۈرگــەن ئادەملــەر
توغرىلىــق ئــوي .ھەئــە ،بەدىئىــي ئەدەبىياتتــا كىتابخانــار
قەلبىگــە ئــوي سېلىشــنىڭ ئــۆزى چــوڭ ئىســتېداتنىڭ ئىپادىســى.

بىلىــدۇ» دېمەكچــى ،ئۇنىــڭ نەســرىي ئەســەر يېزىشــىنى كىمدۇ -
بىــرى ئەمــەس ،خەلــق يازغۇچىســى ئاتالغــان زىيــا ســەمەدىدەك
بۈيــۈك نامايەندىنىــڭ ئــۆزى قوللىغــان .قوللىغانــا ئەمــەس،
«ئۇنىــڭ نەســرىي ئەســەرلىرىمۇ نــازۇك لىرىكىلىــق تۇيغۇلىــرى
بىلــەن ئۆزگىچىلىككــە ئىگــە» دېگــەن ســۆزلىرى ئارقىلىــق
يەنىــا ســاۋۇتجان ئاكىنىــڭ نەســرچىلىرىمىز ئارىســىدىمۇ
يەككــە  -يېگانــە ئىكەنلىكىنــى ئاالھىــدە تەكىتلىگــەن.
بۇنىڭ ھەممىســىنى ئاساسســىز پــاراڭ ،ئارتۇقچە ماختاش
دېگىلــى بولمايــدۇ .ئىشــەنمىگەنلەرگە ،نادىــر يازغۇچىنىــڭ
ھەرقانــداق نەســرىي ئەســىرىنى ئوقــۇپ چىقىشــنى تەۋســىيە
قىلغــان بــوالر ئىــدۇق .مەســىلەن« ،ئۆلۈمدىــن كېيىنكــى ئۆلــۈم»
ناملىق پوۋېســتىنى ئااليلى .ھازىر «ئۆلۈمدىن باشقىســى تاماشــا»
دېگــەن ئىبــارە كــەڭ دائىرىــدە قوللىنىلىــپ يۈرىــدۇ .بــۇ پىكىرگــە
قوشــۇلغۇچىالر كــۆپ بولۇشــىمۇ مۇمكىــن .بىــراق ســاۋۇتجان
ئــاكا بۇنىڭدىــن ئىستىســنا .چۈنكــى ئۇنىــڭ چۈشەنچىســىدە
«ئۆلۈمدىنمــۇ دەھشــەتلىك ئۆلــۈم» مەۋجــۇت .يەنــى ئــۇ قايغــۇ
 ھەســرەت ،يوقســىزچىلىق «گالدىــن ئالســا» ،كــۈن كۆرۈشــنىڭقاتتىقلىقىنــى ،ئۇنــداق پەيتلــەردە ئــاي  -كۈنلەرنىــڭ ئەمــەس،
ھەتتــا مىنــۇت  -ســېكۇنتالرنىڭمۇ ئۆتۈشــىنىڭ تەســلىكىنى
ئۆلۈمگــە تەڭلەشــتۈرىدۇ .مانــا ئوخشــىتىش ،مانــا ماھــارەت!
بۇنــى ھېچكىــم ئىنــكار قىاللمايــدۇ .چۈنكــى ،مۇقەررەركــى،
ھايــات تاتلىــق بولســا — ھايــات ،ئەگــەر ئاچچىــق بولســىچۇ؟..
ئۇنــداق ئۆمۈرنــى ھەرگىزمــۇ ھايــات دەپ ئېيتقىلــى بولمــاس.
 - 1940يىلــى ئۆســەك تەۋەســىنىڭ كىچىككىنــە
نــادەك يېزىســىدا دۇنياغــا كەلگــەن ئەدىبنىــڭ ئــۆزى ئۇلــۇغ
ۋەتــەن ئۇرۇشــى يىللىرىــدا ()1945.05.09 – 1941.06.22
ئەنــە شــۇ ئۆلۈمگــە قىيــاس قىلغــان ئۆمۈرنــى بېشــىدىن
ئۆتكۈزگەچكــە ،ئەســىرىدە ھەممىنــى شــۇقەدەر ئىشــىنەرلىك
دەرىجىــدە ،ئاجايىــپ چــوڭ ماھــارەت بىلــەن تەســۋىرلەپ
بەرگەنكــى ،پوۋېســتىنى ئوقۇغانــدا ،بەئەينــى ،ئۇنىڭدىكــى
پېرســوناژالر بىلــەن بىللىــا ياشــاپ ،ھاياتنىــڭ ئاچچىــق
تەمىنــى شــۇالر بىلــەن تــەڭ تېتىغانــدەك ھېســارغا چۆكىســىز.
ئوقــۇپ بولغاندىــن كېيىنمــۇ ،خېلــى ۋاقىتالرغىچــە ئەســەردىن
ئالغــان تەســىراتالر ئىلكىدىــن قۇتۇاللمــاي يۈرىســىز .چۈنكــى
ئــۇ ياراتقــان ئوبــرازالر ئەتراپىڭىزدىكــى ئادەملــەردەك جانلىــق،
ۋەقەلىكلەرنــى ،تەبىئــەت ھادىســىلىرىنى سۈرەتلىشــى
ئــۆز كۆزىڭىــز بىلــەن كۆرگەندىنمــۇ ئارتــۇق تەســىرلىك.

قايســىبىر كۈنــى «ئۇيغــۇر ئــاۋازى» گېزىتىنــى ئــۇزۇن
يىلــار داۋامىــدا باشــقۇرغان ئۇســتازىم يولــداش ئــاكا ئەزەماتــوۋ
بىلــەن سۆزلىشــىۋېتىپ ،مۇشــۇ رومــان ھەققىــدە گــەپ قوزغىلىــپ
قالــدى .شــۇ چاغــدا كۆپنــى كۆرگــەن پېشــقەدەم ژۇرنالىســت
ھــەم يازغۇچــى ئۇشــبۇ ئەمگەكنىــڭ بەدىئىــي ســۈپىتىنى يۇقىــرى
باھــاالپ« :مــەن ســاۋۇتجان ئاكىنىــڭ بــۇ ئەســىرىنى زامانىــۋى
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىغــا تەئەللــۇق رومانالرنىــڭ ئارىســىدا بىرىنچــى
ئورۇنغــا قويغــان بــوالر ئىدىــم» دەپ قالــدى .تــاالي يازغۇچــى
 شــائىرنىڭ ئىجادىيەتتــە تاۋلىنىــپ ،ئەلگــە تونۇلىشــىغاشــارائىت ياراتقــان مىللىــي نەشــرىياتىمىزنىڭ «تىزگىنىنــى»
چــارەك ئەســىر قولىــدا تۇتقــان كۆرۈنەرلىــك شەخســنىڭ بــۇ
پىكرىگــە قوشــۇلماي مۇمكىنمــۇ؟ ئەلۋەتتــە ،مۇمكىــن ئەمــەس!

ئــۆز ۋاقتىــدا قازاقىســتان مىللىــي پەنلــەر ئاكادېمىيەســى
شەرقشۇناســلىق ئىنســتىتۇتىدا ۋاقىتلىــق تەتقىقــات ئىشــلىرى
بىلــەن شــۇغۇلالنغان شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتى فىلولوگىيــە
فاكۇلتېتىنىــڭ ئوقۇتقۇچىســى ئوســمان ئىســمائىلنىڭ «ئۇيغــۇر
ئــاۋازى» گېزىتىگــە يوللىغــان تەقرىزىــدە ســاۋۇتجان ئاكىنىــڭ
مەزكــۇر ئەمگىكىنــى ئىنتايىــن يۇقىــرى باھــاالپ« ،ھەتتــا،
ئانــا ۋەتەندىمــۇ تېخــى مۇنــداق ئەســەر يېزىلغىنــى يــوق»
دېگــەن پىكىرنــى ئىلگىــرى سۈرۈشــى ،ئەدىبنىــڭ يازغۇچــى
ســۈپىتىدە مىليونــار ئارىســىدىمۇ يۇلتــۇزدەك چاقنــاپ
تۇرىدىغانلىقىدىــن دااللــەت بېرىــدۇ ،دەپ ئوياليمــەن.

مېنىڭچــە ،ســاۋۇتجان مەمەتقۇلوۋنىــڭ پەقــەت بــۇ
رومانىــا ئەمــەس ،پوۋېســت ،ھېكايــە ،قىســقا ھېكايــە ،
ئوچېرىككــە ئوخشــاش ھەرخىــل ژانىرالرغــا مەنســۇپ بولغــان
باشــقىمۇ نەســرىي ئەســەرلىرى ئەنــە شــۇنداق ،ئــۇ ئــۆزى بىــر
شــېئىرىدا تەســۋىرلىگەندەك «كۈلدىكــى چــوغ كەبــى بىــر تــال
يالتىــراپ» تۇرىدىغــان ئىجادىيەتنىــڭ نادىــر نەمۇنىلىرىــدۇر.
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مەنىــۋى جەھەتلەردىــن ئىنتايىــن كــۆپ يــاردەم قىلغــان ئىكــەن.

ئالمۇتــا شــەھىرىدىكى پ .چايكوۋســكىي نامىدىكــى
مۇزىــكا تولــۇق ئوتتۇرىنــى تامامــاپ ،ئەمگــەك پائالىيىتىنــى
ســازەندە ســۈپىتىدە ئۇيغــۇر تىياتىرىدىــن باشــلىغان ئەدىبنىــڭ
ئەدەبىياتنىــڭ يەنــە بىر غوللۇق تارمىقــى بولغان – دىراماتورگىيە
ساھەســىگىمۇ ئــازدۇر  -تــوال ئارىالشــقانلىقىدىن خەۋىرىــم
بــار .ئــۇ ئــۆز ۋاقتىــدا تارىخىــي ۋەتىنىمىزدىــن تۈركمەنســتانغا
كۆچــۈپ چىققــان بايرامئالىلىــق قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ ھاياتىغــا
بېغىشــانغان «مىرغــاپ» دىرامىســىنى يازغــان ئىكــەن .لېكىــن
مېنىــڭ بــۇ ئەســەر توغرىلىــق ھېچقانــداق خەۋىرىــم يــوق.
شۇڭالشــقا ئــۇ ھەققىدە پىكىرمــۇ ئېيتالمايمەن .ئەمما ســاۋۇتجان
ئــاكا ئۇيغــۇر تىلىغــا تەرجىمە قىلغــان دۇنيا كىالسســىكى ۋىلليام
شېكســپىر( )1564-1616نىــڭ پىېسىســى بويىچــە قويۇلغــان
«قــرال لىــر» ناملىــق ئويۇنىنــى كــۆرۈش مــاڭا نېســىپ بولــدى.
شــۇ چاغــدا ئۇيغــۇر تىياتىــر زالىغــا لىق تولغــان تاماشــىبىنالر ئۈچ
 تــۆت ســائەتكە ســوزۇلغان ئۇشــبۇ ئويۇننــى زور ئىخالســمەنلىكبىلــەن تاماشــا قىلغانلىقــى ھېلىغىچــە كــۆز ئالدىمــدا تۇرىــدۇ.
تەنەپپــۇس پەيتىــدە كىمــدۇر بىرىنىــڭ دىراماتورگىيــە
ساھەســىدە قەلــەم تەۋرىتىــپ يۈرگــەن كۆرۈنەرلىــك ئاكاالرنىــڭ
بىرىدىــن مەزكــۇر ئويۇنغــا نىســبەتەن پىكىــر ســوراۋاتقانلىقىنىڭ
تاســادىپىي گۇۋاھچىســى بولــۇپ قالدىــم .ئۇنىــڭ «ئاجايىــپ
! ئەســلى شېكســپىر دېگەننىــڭ ئــۆزى ئاجايىپتــە !» دېگــەن
جاۋابىنىمــۇ ئاشــكارا ئاڭلىدىــم .بىــراق شــۇ «ئاجايىــپ »
شېكســپىرنى ئۇيغۇرچــە ســۆزلەتكەن تەرجىمــان ھەققىــدە بىــر
ئېغىزمــۇ ســۆز بولمىــدى .ئەجەبلەندىــم ھــەم مەيۈســلەندىم.

ئەدىــب ئەنــە شــۇنداق ياخشــى ئادەملەرنىــڭ قولــاپ
 قۇۋۋەتلىشــى ۋە ئۆزىنىــڭ بىلىــم  -ئىقتىــدارى تۈپەيلــىخەلقىمىزنىــڭ مەدەنىــي تەرەققىياتىــدا مۇھىــم رول ئوينىغــان
ئىناۋەتلىــك نەشــر ھــەم نەشــرىياتالردا ،قازاقىســتان يازغۇچىــار
ئىتتىپاقىــدا بىرقاتــار مەســئۇلىيەتلىك الۋازىمالرنــى ئىگىلىــدى.
ئەگــەر ئۇنىــڭ ئەمگــەك پائالىيىتــى ھەققىــدە تەپســىلىي
توختالســاق ،تىياتىردىــن كېيىــن «كوممۇنىــزم تۇغــى» گېزىتىغــا
ئالمىشــىپ ،دەســلەپ مۇخبىــر ،ئاندىــن ئەدەبىيــات ۋە ســەنئەت
بۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى بولــۇپ ئــۇزاق مەزگىــل خىزمــەت قىلــدى.
شــۇ جەريانــدا ھازىرقــى ئــەل  -فارابــى نامىدىكــى قــازاق مىللىــي
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئاخباراتچىلىــق فاكۇلتېتىنــى ســىرتتىن
ئوقــۇپ تۈگەتتــى .بۇنىڭدىــن تاشــقىرى س .مەمەتقۇلــوۋ
يىلــار مابەينىــدە «ئــارزۇ» ژۇرنىلىــدا ئورۇنباســار مۇھەررىــر،
قازاقىســتان يازغۇچىــار ئىتتىپاقــى يېنىدىكــى ئۇيغــۇر
ئەدەبىياتــى كېڭىشــىنىڭ رەئىســى« ،پــەرۋاز» مەجمۇئەســىنىڭ
مۇھەررىــرى ۋە ئاخىرىــدا «جازۇشــى» نەشــرىياتىدىكى
ئۇيغــۇر رېداكسىيەســىنىڭ باشــلىقى قاتارلىــق الۋازىمالرنــى
ئىگىلــەپ ،شــۇ يەردىــن ھۆرمــەت بىلــەن دەم ئېلىشــقا چىقتــى.
«تاالنتلىــق ئــادەم – ھەممىــا جەھەتتىــن تاالنتلىــق»
دېمەكچــى ،ئــۇ ئىجادىيەتنىــڭ قايســىال ساھەســىدە
ئىشلىمىســۇن ،ئۆزىنىــڭ ئۆتكــۈر قەلــەم ســاھىبى ئىكەنلىكىنــى
كۆرســەتتى .ئۇنىــڭ ژۇرنالىســت ســۈپىتىدە قالدۇرغــان
مىراســىمۇ بــۇ كۈنلــەردە كۆپچىلىكىمىــز ئۈچــۈن ئۈلگــە -
نەمۇنــە بولــۇپ كەلمەكتــە .بــۇ يۆنىلىشــتە گــەپ قوزغالســا،
يېتەكچــى ژۇرنالىســتلىرىمىزنىڭ بىــرى ،كەسىپدىشــىم ئىبراھىــم
ئــاكا باراتــوۋ پــات  -پاتــا« :مــەن بىــرەر ماقالىغــا تۇتــۇش
قىلغانــدا <قەلىمىــم ماڭمــاي قالســا> ،ســاۋۇتجان ئاكىنىــڭ
«دېھقــان قىــزى» دېگــەن ھۆججەتلىــك قىسسىســىنى ۋاراقــاپ
چىقىمــەن .ھەرقانــداق ژۇرنالىســت مانــا شــۇنداق مەمەتقۇلوۋقــا
ئوخشــاش يېزىشــقا ئىنتىلىشــى كېــرەك!» دېگــەن ئىبارىنــى
تىلغــا ئالىــدۇ .بۇمــۇ مەتبۇئــات ساھەســىدە قىرىــق يىلــدەك
ئىشــلەپ ،كۆپچىلىككــە تونۇلغــان ژۇرنالىســتنىڭ پىكــرى.
دېمــەك ،ســاۋۇتجان مەمەتقۇلــوۋ پەقــەت شــائىر ھــەم يازغۇچــى
ســۈپىتىدىال ئەمــەس ،شــۇنداقال ژۇرنالىســت  -پۇبلىسىســت
ســۈپىتىدىمۇ مەتبۇئاتىمىــزدا ئىــز قالدۇرالىغــان ئىنســان.

كۆڭۈلنــى غــەش قىلىدىغــان مۇنــداق ئىشــار ئەســلى
ســاۋۇتجان ئاكىنىــڭ بېشــىدىن كــۆپ ئۆتكــەن .ئۇالرنىــڭ بىــر
 ئىككىســىگە مەنمــۇ گــۇۋاھ بولغــان ئىدىــم .لېكىــن ئارىدىــنخېلــى ۋاقىــت ئۆتتــى .ھازىــر ئــۇ بولمىغــۇر ئىشــارنىڭ يــۈز
بېرىشــىگە ســەۋەبچى بولغــان ئايرىــم شەخســلەرمۇ ئارىمىــزدا
يــوق .گەرچــە ،قەلبىــم تۆرىدىــن ئــورۇن ئالغــان شــائىر ئــۆز
ۋاقتىــدا شــۇنداق ئادەملەرنــى نــەزەردە تۇتــۇپ« :ئەســلىدە،
<ئۆلگــەن ئادەملەرنىــڭ يامــان گېپىنــى قىلىشــقا بولمايــدۇ>
دېگــەن گەپنىــڭ ئــۆزى بولمىغــان گــەپ! مېنىڭچــە ،ئۇنــى
ئاشــۇ يامــان ئادەملەرنىــڭ ئۆزلىــرى ،ئۆلگەندىــن كېيىــن
بىزنىــڭ ھەققىمىــزدە يامــان گــەپ قىلمىســۇن دەپ ،ئۆزلىــرى
چىقىرىۋالغــان» دېگــەن بولســىمۇ ،ئۇلــۇغ ئەدىبنىــڭ
تۇغۇلغىنىنىــڭ  80يىللىقىغــا مۇناســىۋەتلىك يېزىلغــان ئۇشــبۇ
ماقالەمگــە ئۇنــداق «مەينەتنــى» ئارىالشــتۇرغۇم كەلمىــدى.

ئاڭلىــق ھاياتىنــى مىللىــي ئەدەبىياتىمىــز بىلــەن
مەتبۇئاتىمىزنىــڭ راۋاجلىنىشــىغا بېغىشــلىغان قەلەمكــەش،
ھەقىقەتەنمــۇ ،ئۆزىدىــن كېيىنكــى ئەۋالدقــا ئىبــرەت بولغىــدەك
مىــراس قالــدۇرۇپ كەتتــى .ئۇنىــڭ قەلىمىگە مەنســۇپ «ياشــلىق
ناخشــىلىرى»« ،ئۆســەكنى بېرىــپ كۆرســەك»« ،ياخشــىلىق»،
«ئۆزۈمنــى ئىزدەيمــەن»« ،مېھرىــم»« ،مــەن ۋە نېكراســوۋنىڭ
يەتتــە مۇژىگــى»« ،مەن ئىشــەنگەن تاغلىرىــم»« ،دېھقان قىزى»،
«زىيــا ســەمەدى»« ،ئۆلۈمدىن كېيىنكى ئۆلۈم»« ،تاالغا چىقســام
شــامىلى »...قاتارلىقالرغــا ئوخشــاش ۋە باشــقىمۇ ھەرخىــل
يىلــاردا نەشــر قىلىنغــان نەســرىي ۋە نەزمىــي توپالملىرىنىــڭ
ھەربىــرى چــاڭ بېســىپ كىتــاب تەكچىلىرىــدە ئەمــەس ،بەلكــى
پــات  -پــات قولغــا ئېلىنغانلىقتىــن ،ئۇپــراپ  -تــوزۇپ ،ئىــش

بىــراق بــۇ بىــر  -ئىككــى مىســالغا قــاراپ ،ھەممىــا
ئادەملەرنىــڭ شــائىرغا نىســبەتەن كۆزقارىشــى شــۇنداق بولــدى،
دەپ ئېيتقىلــى بولمايــدۇ .زىيالىيالرنىــڭ كۆپچىلىكــى شــائىرنىڭ
قەدىــر  -قىممىتىنــى بىلدى ،قەلىمىنى باھالىــدى .بۇنى ماقالىمىز
داۋامىــدا قەيــت قىلىنغــان كۆرۈنەرلىــك ئەدىبلىرىمىزنىــڭ
پىكىرلىرىمــۇ دەلىللىســە كېــرەك .ئېيتىشــارغا قارىغانــدا،
ئۇالردىــن تاشــقىرى «ئۇيغــۇر ئــاۋازى» گېزىتىنىــڭ ســابىق بــاش
مۇھەررىــرى تۇرداخــۇن نــەزەروۋ بىلــەن ئــۇزاق يىلــار داۋامىــدا
دۆلــەت ،كېڭــەش ۋە پارتىيــە ئورگانلىرىدا رەھبىرىــي الۋازىمالردا
خىزمــەت قىلغــان ئازات مەشــۇروۋ قاتارلىــق خەلقىمىزنىڭ داڭلىق
ئوغالنلىرىمــۇ ئــۆز ۋاقتىــدا ســاۋۇتجان ئاكىغــا ئىجتىمائىــي ۋە
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ئۇنىــڭ ھاياتقــا كېلىشــى بىلــەن تــەڭ دېگــۈدەك ئۇلــۇغ ۋەتــەن
ئۇرۇشــىنىڭ باشلىنىشــى ،ئاتــا  -ئانىســىدىن گــۆدەك ۋاقتىــدا
يېتىــم قېلىــپ ،مۇدھىــش يىلــار دەردىدىــن قــەددى بالــدۇر
پۈكۈلگــەن بــوۋا  -مومىســىنىڭ قولىــدا تەربىيەلىنىشــى ،ئــەر
يەتكەندىمــۇ ھاياتنىــڭ ئۇنىڭغــا كۈلــۈپ باقمىغانلىقــى ،تەقدىرىم
ئەمــدى قىنىغــا چۈشــتى دېگەنــدە ،ئــۈچ پەرزەنــت ھەدىيــە
قىلغــان مەھبۇبىســىنىڭ ئېغىــر ئاغرىققــا مۇپتىــا بولــۇپ ،ئاخىرى
بىمەزگىــل كــۆز يۇمۇشــى ،باھــاالر تــاغ تېكىســتىدەك ئۆرلەۋاتقان
زامانــدا ئــۈچ خانىلىــق ئۆيىنــى ســېتىپ قويــۇپ ،ئــۈچ بالىســى
بىلــەن «كاتەكتــەك» بىــر خانىغــا «ســولىنىپ» قېلىشــى —
بەلكــى ،ئۇنــى ئەينــەن شــۇنداق «ئەزىمــەت!» بولــۇپ ياشاشــقا
ئۆگەتكــەن بولســا كېــرەك دەپ ئوياليمــەن .كىــم بىلســۇن ،ئەگەر
ئــۇ شــۇ خىلدىكــى قىيىنچىلىقالرنــى بېشــىدىن ئۆتكۈزمىگــەن
بولســا ،بەلكىــم ،ئەســەرلىرى ئۇنچىلىــك دەرىجىــدە تەســىرلىك
چىقمايتتىمىكىــن؟ بەلكىــم ،نــەق شــۇ قىيىنچىلىقــار ئۇنىــڭ
تېخىمــۇ ئۈنۈملــۈك ئىجــاد قىلىشــىغا توســالغۇ بولغانــدۇ؟..

ئۈســتەللىرىدە تۇرىدىغــان ئەســەرلەردۇر  .بايقىســام ،شەخســىي
كىتابخانامــدا ســاقلىنىۋاتقان ســاۋۇتجان ئاكىنىــڭ ئەســەرلىرى
ئــورۇن ئالغــان كىتــاب  -ژۇرنالالرنىــڭ ھەممىســى دېگــۈدەك
كونىــراپ كېتىپتــۇ .ئەينــى ۋاقىتتــا ،ئۇالرنىــڭ يېڭىســى تۇرمــاق،
كونىلىرىنــى ئىــزدەپ  -تاپمــاق تــەس .شۇڭالشــقا ،ئەدىبنىــڭ
تۇغۇلغىنىنىــڭ  80يىللىقــى مۇناســىۋىتى بىلــەن ،ئۇنىــڭ
ئەســەرلىرىنى يىغىــپ  -جەملــەپ ،چــوڭ بىــر توپــام چىقىرىــپ،
ئــۇ ئەمگەكنىــڭ ئېلېكتىرونلــۇق نۇسخىســىنى ئىنتېرنېتقــا
قويســاق ،مەمەتقۇلــوۋ ئىجادىيىتىگــە قايتــا ئۆمــۈر بەرگــەن
بــوالر ئىــدۇق .بۇمــۇ پــەن  -تېخنىــكا تەرەققىــي قىلىــپ ،يېڭــى
تېخنولوگىيىلــەر كــەڭ جــارى قىلىنغان ئۇشــبۇ زامانــدا ،ئىجادكار
ئىســمىنى ئەبەدىيلەشتۈرۈشــنىڭ بىــر ئامالــى دەپ ئوياليمــەن.
راست ،ئۆز ۋاقتىدا ،شېكسپىر ،پۇشكىن ،ئابايغا ئوخشاش
كىالسســىك شــائىرالرنى ئۇيغۇرچــە ســۆزلەتكەن ئەدىبنىــڭ بىــر
تۈركــۈم شــېئىرلىرى قــازاق ،ئۆزبېــك  ،تــۈرك ،تۈركمــەن ،رۇس
ۋە فىرانســۇز تىللىرىغــا تەرجىمــە قىلىنغانلىقــى مەلــۇم .بىــراق:

مــەن بۇ ســوئالالرغا ئېنىق جــاۋاب بېرەلمەيمــەن .چۈنكى،
ھەرقانــداق قەلــەم ســاھىبىنىڭ تەلتۆكــۈس ئىجــاد قىلىشــى
ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا ھــەم قواليلىــق شــارائىت ،ھــەم جۇشــقۇن
ھېسســىيات كېــرەك .ھــە ،مۇنــداق جۇشــقۇن ھېسســىياتنىڭ
قانــداق ئەھۋالــدا پارتاليدىغانلىقىنــى ھەممىمىز ياخشــى بىلىمىز.

بىر قالىغاچ كەلگەنگە كەلمەيدۇ باھار،
چۈشسە بىر يوپۇرماق – تېخى كۈز ئەمەس،
دەپ كۈيلىگــەن شــائىرنىڭ تــۆت  -بــەش شــېئىرىنى ئۆزگــە
تىلغــا ئــۆرۈش بىلەنــا ئۇنــى دۇنياغــا تونۇتقىلــى بولمايــدۇ.
مۇشــۇ يــەردە قايســىبىر يىلــى ئۇيغــۇر شــېئىرىيىتىنىڭ
مەســىلىلىرى بويىچــە نامزاتلىــق دىسسېرتاتســىيە ياقلىغــان
فىلولوگىيــە پەنلىرىنىــڭ نامزاتــى غۇنچــەم نۇراخۇنــوۋا
بىلــەن بولغــان ســۆھبىتىم يادىمغــا چۈشــۈپ قالــدى.

مېنىڭچــە ،بــۇ ســوئالالرغا ئەدىبنىــڭ ئۆزىمــۇ جــاۋاب
بەرمەيتتىمىكىــن دەپ ئوياليمــەن .ســەۋەبى« ،تويــدا
يۈرســىمۇ ،ئويــدا يۈرۈيدىغــان» ســاۋۇتجان ئــاكا ئەســەرلىرىدە
«يىغلىغىنــى» بىلــەن ھاياتتــا «يىغىســىنى» ھېچكىمگــە
كۆرســەتمەي ئۆتتــى .شەخســەن ئــۆزۈم ئۇنىــڭ كىمــدۇر-
بىرلىرىگــە دەردىنــى ئېيتىــپ ،زارالنغانلىقىنــى ئەســلىيەلمەيمەن.
يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغانالرنىــڭ ئىچىــدە شــائىرنىڭ ئــۆز
ئېغىزىدىــن ئاڭلىغانلىرىــم ئــاز .ئۇالرنىــڭ كۆپچىلىكــى ســىرتتىن
بايقىغانــدا ۋە ئەســەرلىرىنى ئوقۇغانــدا ئالغــان تەســىراتلىرىم،
تونــۇش  -بىلىشــلىرىنىڭ ئېيتىــپ بەرگەنلىــرى ئاساســىدا
يېزىلغــان تەپســىالتالر .ئــۆزى بىلــەن دەرقەمــدە ئولتۇرغانــدا -
زە ،بىــز كۆپــرەك ئەدەبىيــات مەســىلىلىرى ،ئىجادىيــەت ئەھلــى،
ئــۇالر ئېيتقــان ھېكمەتلــەر ئەتراپىــدا مۇڭدىشــاتتۇق .ئۇنــداق
چاغــاردا ئەدىــب ،ئېچىلــدى دەي دېســەم ،ئېچىلمىغانــدەك،
ئېچىلمىــدى دەي دېســەم ،ئېچىلغانــدەك ئەلپــازدا گــەپ قىلىــپ،
دىققىتىمنــى ئۆزىگــە شــۇ قــەدەر نەزەربەنــد قىلىۋاالتتــى -
يــۇ ،بىــراق ئىچكــى دۇنياســىغا شۇڭغۇشــقا يــول قويمايتتــى.

— ...توغرا دەيسىز ،مەمەتقۇلوۋ ھەقىقەتەنمۇ چوڭ شائىر.
ئەگــەر ئۇ رۇســچە يازغىنىدا ،دۇنيا كىالسســىكلىرىنىڭ قاتارىدىن
ئــورۇن ئاالتتــى ،بەلكىم — ،دېگەن ئىدى شــۇ چاغدا ياش ئالىمە.
— رۇســچە يازغــان بولســا ،ئــۇ ئۇيغــۇر شــائىرى بولمايتتى
 دە — ،دېدىــم مەنمــۇ ئــۆز كــۆز پىكرىمنــى ئىزھــار قىلىــپ.— مــەن بــۇ تەرىپىنــى ئويلىماپتىمــەن .ئۇنداقتا  ،شــائىرغا
ياخشى بىر تەرجىمان تېپىش كېرەك – ،دېدى غۇنچەم ئويلىنىپ.
مېنىڭچــە ،بــۇ ھېلىغىچــە ئــۆز ماھىيىتىنــى يوقاتمىغــان
مەســىلە .چۈنكــى ئــاۋار خەلقىنىــڭ بۈيــۈك شــائىرى راســۇل
غامزاتــوۋ ( )1923-2003مــۇ رۇس تىلىــدا ئىجــاد قىلمىغــان.
ئۇنــى ئالەمگــە تونۇتقــان ســېرگېي گورودېســكىي ،ئىلىيــا
سېلىۋىنســكىي قاتارلىــق كۈچلــۈك تەرجىمانــار .مۇبــادا،
شــۇنداق تەرجىمانــار تېپىلىــپ قالســا ،ســاۋۇتجان ئاكىمــۇ
راســۇل غامزاتوۋغــا ئوخشــاش كۆپلىگــەن خەلقلەرنىــڭ
ئىــدى.
ئايلىنــار
شائىر-يازغۇچىســىغا
ســۆيۈملۈك

شــائىرنىڭ بــۇ خىســلىتىنى مــەن ئۇنىــڭ بىلــەن تونۇشــقان
كۈنىــا بايقىغــان .ئــۇ چاغــدا مــەن ئوقۇشــنى تېخــى تۈگەتمىگــەن
بولســاممۇ« ،ئۇيغــۇر ئــاۋازى» گېزىتىنىــڭ مەدەنىيــەت بۆلۈمىــدە
مۇخبىــر بولــۇپ ئىشــلەۋاتاتتىم .بۆلــۈم باشــلىقى ،شــائىر
ئېالخــۇن ئــاكا جەلىلــوۋ ئىككىمىــز ئولتۇرغــان بۆلمىگــە ،كــۈن
ئولتــۇراي دەپ قالغــان پەيتتــە ،جۇغــى كىچىــك ،بــۈدۈرە
چاچلىــق بىــر كىشــى كىرىــپ كەلــدى .نۇرغــۇن يىلــار داۋامىــدا
مەستانىســى بولــۇپ كېلىۋاتقــان قەلــەم ســاھىبىنى بىردىــن
تونــۇدۇم .تىنــچ  -ئامانلىــق سوراشــقاندىن كېيىــن ،ئېالخــۇن
ئــاكا ئىككىســى بىرئــاز پــاراڭ سېلىشــتى .گەپلىرىگــە ئارىــاپ

خۇالســىلە ،بۇنىــڭ ھەممىســى ۋاقىــت بىلــەن
مۇناســىۋەتلىك ئىشــار .ھازىرچــە ،خەلقىمىزنىــڭ ئامانلىقــى
بىــز ئۈچــۈن مۇھىــم مەســىلە بولۇۋاتىدىغــۇ .بىــراق رەھمەتلىــك:
«ئەســلى ياشــاش مۇمكىــن ئەمــەس شــارائىتتا ياشاشــنى بىلىــش
— ئەزىمەتلىــك» دەپ قويىدىغــان .ھازىــر ئويلىســام ،مانــا
مۇشــۇ ھېكمەتنــى شــائىر بىــر ئۆمــۈر شــوئار قىلىــپ ياشــاپتۇ.
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— مۇنــۇ كىتابنــى ســاڭا ئېلىــپ كەلدىــم — ،دېــدى
زىيــا ئــاكا ھەققىــدە يېزىلغــان يېڭــى كىتابىنــى مــاڭا ئۇزىتىــپ.

 ئارىــاپ ھەزىــل  -چاقچاقمــۇ ئارىلىشــىپ كېتەتتــى .كېيىــنســېپىمىزگە قوشــنا بۆلمىلــەردە ئولتۇرىدىغــان ئېالخــۇن ئــاكا
ھوشــۇروۋ بىلــەن ســاۋۇتجان ئــاكا ئىســكەندەروۋ ئىككىســى
قوشــۇلۇۋىدى ،چاقچاقــار تېخىمــۇ ئــەۋج ئېلىــپ ،ئۇنىــڭ
ئاخىــرى ئىخچــام مەشــرەپكە ئايالنــدى .ئۇالرغــا خىزمــەت
قىلىــپ يــۈرۈپ ،مــەن تەســەۋۋۇر قىلىــپ يۈرگــەن ســاۋۇتجان
مەمەتقۇلوۋنىــڭ ئەينــى ئۆزىنــى ئۇچراتقانلىقىمنــى بايقىدىــم.
ئۇنىــڭ گــەپ قىلىشــلىرى ،ناگان-ناگانــدا كېكىردىكىنــى قىرىــپ،
قىســقا  -قىســقا يۆتىلىــپ قويۇشــى ،كۈلكىلىرىنىڭمــۇ ،خــۇددى
شــۇنداق ،قىســقا  -قىســقا بولۇشــى ئەدىبنىــڭ ئەســەرلىرىدىكى
ئايرىــم قەھرىمانالرنــى يادىمغــا ســالدى .قىسقىســى ،شــائىرانە
تىــل بىلــەن تەســۋىرلىگەندە« ،قــاھ  -قــاھ كۈلــۈش يــوق،
ئەممــا خۇشــخۇي  ،كۆزلىرىــدە يــاش يــوق ،ئەممــا لىــق
ئــوي »...بىــر قىياپەتتــە ئولتۇرغــان ئىــدى ئەدىــب شــۇ كۈنــى.

— ئوقــۇپ چىقىــپ ،ئــۆزۈڭ بىــر تەقرىــز يېزىــپ قويســاڭ...
مــەن
ئەمــەس،
باشقىســى
ئالدىمــدا
ئىجادىيىتىنــى بەكمــۇ ھۆرمــەت قىلىدىغــان ئۇلــۇغ
يازغۇچــى تۇرغاچقــا ،ســەل ھودۇقــۇپ قالدىــم.
— يــاق ،ئــاكا ،ئىشــەنچىڭىزگە رەھمــەت ،بىــراق ســىزنىڭ
كىتابىڭىــز ھەققىــدە تەقرىــز يېزىــش مېنىــڭ قولۇمدىــن
كەلمەيــدۇ ،ئۇنــداق ھوقۇقۇممــۇ يــوق .مــاڭا تېخــى بالــدۇر،
ياخشىســى چــوڭالر يازســۇن — ،دەپ قەتئىــي قارشــى بولــدۇم.
— ســەن كىمنىــڭ كىچىكــى  — ،دېــدى ئۇمۇ ئــۆز پىكرىدە
چىــڭ تــۇرۇپ — ،ســېنىڭمۇ ئەدەبىيــات مەيدانىــدا دادىــل قــەدەم
تاشــايدىغان پەيتىــڭ كەلــدى .مــەن ســاڭا ئىشــىنىمەن...

ھېلىمــۇ يادىمــدا ،مــەن شــۇ كۈنــى ئۇنىــڭ ھەربىــر
ســۆزىگە دىققــەت قىلدىــم .ئۇنــداق بولۇشــى ،كۆڭلۈڭــدە پىــر
تۇتقــان ئادىمىڭنىــڭ ئاددىــي گېپىمــۇ ھېكمەتتــەك ئاڭلىنىــدۇ
ئەمەســمۇ! بىــراق ســاۋۇتجان ئاكىنىــڭ ئېيتىۋاتقانلىــرى ئاددىــي
ئەمــەس ،ھەقىقەتەنمــۇ ھېكمــەت ئىــدى .مەســىلەن ،ئارىلىقتــا
جۈپتىدىــن بىمەزگىــل ئايرىلىــپ ،تەنھــا قالغــان ســاۋۇتجان
ئاكىنىــڭ بىــر بېشــىنى ئىككــى قىلىــپ قويــۇش مەسىلىســى
كۆتۈرىلىۋېــدى ،شــۇ ئەســنادا ئــۇ كېكىردىكىنى ســەل قىرىۋېلىپ:

قىسقىســى ،ســاۋۇتجان ئــاكا مېنــى تەقرىــز يېزىشــقا
كۆنــدۈردى.
تېخــى بويىقىنىــڭ ھىــدى كەتمىگــەن كىتابنــى
ئوقــۇپ چىقىــپ ،يازغۇچىنىــڭ ماھارىتىگــە يەنــە بىــر بــار
قايىــل بولــدۇم .كــۆپ ئۆتمــەي تەقرىزمــۇ يېزىلــدى .تەييــار
بولغانــدا ،يازغۇچىنــى رەنجىتىۋالمــاي دېگــەن ئەندىشــىدە،
گېزىتكــە بېسىشــتىن ئىلگىــرى ئۆزىگــە بەردىــم .ئوقــۇپ
چىقىــپ ،ياقتىمــۇ ،ياقمىدىمــۇ ئــۇ تەرىپــى مــاڭا نامەلــۇم،
ئەيتــاۋۇر ،گېزىتتــە ئېــان قىلىشــقا رازىلىقىنــى بــەردى.

سەتەڭلەرنى پۇراپ باقسام،
ھىدى كېلەر ،گويا بىر قوغۇنلۇق.
ئىچىگە كىرىپ ،ئىزدەپ باقسام،
ئىلغاپ يۈرۈپ ،ئۈزۈۋالغۇدەك قوغۇن يوق...

— ئەســلىدە ،مــەن شــېئىرىيەتتىكى ئۆزۈمنىــڭ ئورنۇمنــى
بىلىمــەن .چۈنكــى ئــۇ توغرىلىــق كۆپلىگــەن تەقرىزلــەر يېزىلــدى،
مۇنبەرلەردىــن ئېيتىلــدى ،قىسقىســى ،شــائىرلىقىم ئېتىــراپ
قىلىنــدى .بىــراق مۇشــۇ كۈنگىچــە مــەن پروزامغــا نىســبەتەن
قانــداق باھــا بېرىلىدىغانلىقىنــى بىلمــەي كېلىۋاتىمــەن .ئــاۋۇ
كۈنى ســەن «چوڭالر يازســۇن» دېدىڭ ،مەن ســېنى چۈشــەندىم.
بىــراق بۈگۈنگــە قــەدەر «الم» دەپ ئېغىــز ئاچمىغــان ئۇالرنىــڭ
بۇنىڭدىــن كېيىنمــۇ ئېغىــز ئاچمايدىغانلىقــى ئېنىــق .شۇڭالشــقا
مــەن ياشــارنىڭ پىكرىنــى ئــاڭالپ كــۆرەي ،دەپ ســاڭا بەرگــەن
ئىدىــم — ،دېگــەن ئىــدى شــۇ قېتىمــدا ئــۇ ســەل مەيۈســلىنىپ.

دەپ يــۈرەك ئىزھارىنــى ئېنىــق يەتكــۈزدى .شۇڭالشــقا ھەممىمىــز
جىــم بولــۇپ قېلىشــتۇق ۋە بــۇ مەســىلە قايتــا كۆتۈرۈلمىــدى.
بىزنىــڭ تونۇشــلۇقىمىز ئەنــە شــۇنداق باشــاندى .بىــراق،
باشــتا ئېيتقىنىمــدەك ،ئىككىمىزنىــڭ مۇناســىۋىتى بىردىنال قويۇق
تــۈس ئالــدى دەپ ئېيتالمايمــەن .بۇنىڭغــا ،مېنىڭچــە ،يــاش
جەھەتتىــن پەرقىمىزنىــڭ چوڭلۇقــى  ،يىرىــك ئەدىــب ئالدىدىكى
ئەيمىنىــش تۇيغۇلىــرى ســەۋەب بولســا كېــرەك .پەقــەت 2000
 يىلالردىــن ئېتىبــارەن بىــز بىــر  -بىرىمىزگــە يېقىنچىلىــققىلىدىغــان ،ئــۇ  -بــۇ مەســىلىلەر ئەتراپىــدا پىكىرلىشــىدىغان
تونۇشــارغا ئايالنــدۇق .بولۇپمــۇ ،يازغۇچىنىــڭ  - 2003يىلــى
«زىيــا ســەمەدى» ناملىــق رومانــى يــورۇق كۆرگەندىــن كېيىــن،
بىزنىــڭ ئارىمىزدىكــى «ئەيمىنىــش پەردىســى» تولــۇق ئېچىلىــپ
كەتتى ،دېســەممۇ بولىدۇ .بۇنىڭمۇ ئۆزىگە تۇشــلۇق ســەۋەبى بار.
ئىشــخانامدا ئولتۇرســام ســاۋۇتجان ئــاكا كىرىــپ
كەلــدى .بۆلمىــدە ئولتۇرغــان ئىككــى  -ئۈچىمىــز بىلــەن
ئامانلىشــىپ بولغاندىــن كېيىــن ئاســتا ســۆز باشــلىدى:
— ئــۇكا ،ســېنىڭ بىلــەن ئاالھىــدە گەپلىشــىدىغان
بىــر ئىــش بــار ئىــدى — ،دېــدى مــاڭا مۇراجىئــەت قىلىــپ.
— لەببــەي! — شــائىرنى ئەگىشــىپ ،تاشــقىرىغا چىقتىــم.
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ئويــاپ كۆرســەم ،ئۇنىــڭ شــائىرلىقىنىڭ كــەڭ دائىرىــدە
ئېتىــراپ قىلىنغانلىقــى راســت .ئەدىبنىــڭ  - 1987يىلــى نەشــر
قىلىنغــان «ياخشــىلىق» ناملىــق نەزمىــي توپلىمــى ئۈچــۈن
قازاقىســتان يازغۇچىــار ئىتتىپاقىنىــڭ ئىلىيــاس جانســۈگىروۋ
نامىدىكــى مۇكاپاتقــا ســازاۋەر بولۇشــى - 2003 ،يىلــى
بولســا ،ئىلگىــرى يېزىلغــان نەســرىي ئەســەرلىرىنى دېمىگەنــدە،
ئاساســەن يېڭــى شــېئىرلىرى ئــورۇن ئالغــان «مــەن ئىشــەنگەن
تاغلىرىــم» دېگــەن توپلىمــى ئۈچــۈن «ئىلھــام» مۇكاپاتــى
بىلــەن تەقدىرلىنىشــى ئەنــە شــۇنىڭ بىــر ئىپادىســى .بۇنىڭدىــن
باشــقا ئەدىبنىــڭ ئىجادىيىتىگــە مۇناســىۋەتلىك يېزىلغــان
ماقالىلەردىمــۇ كۆپــرەك ئۇنىــڭ شــېئىرىيىتى توغرىلىــق ســۆز
بولــۇپ ،پروزىســى ھەققىــدە ،ھەقىقەتەنمــۇ ،پىكىــر ئــاز ئىكــەن.
ئۇنىــڭ ســەۋەبى توغرىلىــق ئويلىغانــدا ،ئــۆزۈم شــاھىتى
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ئــۆزۈڭ خىزمــەت قىلىــپ ،بىمــاالل ئولتــۇرۇۋەر .كۆرۈۋاتىســەنغۇ،
بۈگــۈن مېنىڭــدە ســاڭا ئۈلپەت بولغىــدەك ماغــدۇر بولمايۋاتىدۇ.
ســەن كەلگىچــە ،ئىلتىماســىڭنى ئورۇنــاپ قويــاي دەپ ،مۇنۇنــى
باشــاپ قويغــان ،ئــاز قالــدى .ئاندىــن گەپلىشــىمىز – ،دېــدى.

بولغــان ئايرىــم بولمىغــۇر ئىشــار دەررۇ يادىمغــا چۈشــتى...
ھــەي ،بىــز – بەندىلەرنىــڭ ،بەزىــدە شــۇنداق بىلىــپ
 بىلمــەي گۇنــاھ قىلىــپ قويىدىغــان پەيتلىرىمىــز بــار.شۇڭالشــقا گاھىــدا ئويلىنىــپ ،شــائىر ئــۆزى ئېيتقانــدەك ،بىــر
 بىرىمىزگــە ئــەڭ بولمىغانــدا «ياخشــىلىق قىلىــش قولدىــنكەلمىســە ،يامانلىــق ئاپارمــاي يۈرســەك» بولمامدىغــان
دەپ «ئويلىنىــپ » كېتىمــەن .ئەگــەر شــۇنداق قىلســاق،
تــاالي ئادەملەرنىــڭ «بۇيــرۇپ تۇرغــان تەلىيىنىــڭ بۇرۇلــۇپ
كېتىشــىگە ،ئــۇرۇپ تۇرغــان يۈرىكىنىــڭ ئۇرۇلــۇپ كېتىشــىگە»
ســەۋەبچى بولمــاس ئىــدۇق ،بەلكــى .بىــراق نــەدە...
ئاكىمــۇ
ســاۋۇتجان
يۈرگىنــى
بىلدۈرمــەي
پىغانىنــى

ھېچنەرســىنىڭ كېــرەك ئەمەســلىكىنى ئېيتىــپ،
بىرئــاز كۈتــۈپ تــۇردۇم .كــۆپ ئۆتمــەي شــائىر ،بىــر
ســۆز ئۈچــۈن بىــر  -ئىككــى مىســرانى ئۆزگەرتىــپ،
تۇتقــۇزدى.
قولۇمغــا
مەرســىيەنى
تۈزىتىلگــەن
شــائىر شــۇ كۈنــى يەنــە بىــر پوئېمــا — داســتان ۋە ئىككــى
پوۋېســت يېزىــش نىيىتىنىــڭ بارلىقىنــى يەتكۈزگــەن بولســىمۇ،
ئەتىمالىــم ،ماغدۇرىنىــڭ تۈگەۋاتقانلىقىنــى ســەزگەن بولســا
كېرەك ،گېزىت ئۈچۈن ســاڭا بىر ســۆھبەت بەرســەم دەپ قالدى.
ئاندىــن ئىككىمىــز ئولتــۇرۇپ ،ئېــان قىلىنىدىغــان ســۆھبەتنىڭ
ســوئاللىرى ،يۆنىلىشــى ئەتراپىــدا ئــۇزاق سۆھبەتلەشــتۇق.
ئاخىرىــدا ،كېلىشــكەن ســوئالالرغا بېرىلىدىغــان جاۋابالرنــى
ئــۆزى ھازىــرالپ ،تەييــار بولغانــدا خەۋەرلەندۈرىدىغــان بولــدى.

ئىچىدىكــى
بىلــەن،

ئوق ئۆتمەس يۈرەككە خاپىلىق ئۆتۈپ،
قانچە ئوغالنالرنى قىلدى ئۇ ۋەيران،
دەپ ئــۆزى كۈيلىگىنىــدەك ،ئۇنىــڭ يۈرىكىگىمــۇ «خاپىلىــق
ئۆتــۈپ» ،كۈندىــن  -كۈنگــە سولۇشــقا باشــلىدى.

ئارىدىــن بىرئــاز ۋاقىــت ئۆتــۈپ ،ســاۋۇتجان ئــاكا يەنــە
تەھرىراتىمىزغــا كەلــدى .بــۇ قېتىــم قولىــدا بىــر پارچــە ۋاراق
ئەمــەس ،بىــر بــوالق قەغىــزى بــار ئىــدى .ئۇنىــڭ قايســى كۈنــى
كېلىشــكەن ســۆھبەت ئىكەنلىكىنــى دەرھــال چۈشــەندىم.
ھاســىراپ  -ھۆمــۈدەپ كەتكىنىنــى كــۆرۈپ« ،خــەۋەر بەرگــەن
بولســىڭىز ،ئــۆزۈم بېرىــپ ئېلىۋاالتتىمغــۇ » دېدىــم خىجالــەت
بولــۇپ« .ســىلەرنى بىــر كــۆرەي ،دېدىــم» دەپ جــاۋاب
بەرگــەن ئەدىــب ،بىــر پــەس دەم ئېلىۋېلىــپ ،قانــداق كەلگــەن
بولســا ،شــۇنداق ئېغىــر قــەدەم تاشــاپ ،چىقىــپ كەتتــى...

شــۇنداق كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە قولىــدا بىــر پارچــە ۋاراق
بىلــەن تەھرىراتىمىزغــا كەپتــۇ .كېيىــن ئــۇ ۋاراقتىكىنىــڭ
تارىخىــي ۋەتىنىمىــزدە بىمەزگىــل ۋاپــات بولغــان داڭلىــق
ســازەندە نۇرمۇھەممــەت تۇرســۇنغا بېغىشــانغان مەرســىيە
ئىكەنلىكــى ئايــان بولــدى .شــائىر ئۇنىڭغــا ،خاتاالشمىســام،
«ســاز دۇنياســىنىڭ ھۆددىگــەر پىــرى» دەپ مــاۋزۇ قويۇپتــۇ.
ئېلىــپ قالدىــم .كېيىــن ئۇنــى نەشــرگە تەييارلىغانــدا ،يەنــە
شــۇ «سىياســەتكە» كــۆرە ،بىر-ئىككــى ســۆزىنى ئۆزگەرتىــش
تەلــەپ قىلىنــدى .راســتىمنى ئېيتســام ،ئۆتكــۈر پاراســەت،
ئۈســتۈن ماھــارەت بىلــەن يېزىلغــان شــېئىرغا قەلــەم
تەگكۈزۈشــكە جۈرئىتىــم يەتمىگەنلىكتىــن ،دەررۇ شــائىرغا
تېلېفــون قىلىــپ ،ئەھۋالنــى چۈشــەندۈردۈم .ئەدىبنىــڭ ئۆزىمــۇ
ئــۇزاق يىــل گېزىتتــە ئىشــلىگەچكە ،مېنــى بىردىــن چۈشــەندى.

بىــز كېلىشــكەندەك ،ســۆھبەتنى تەييــار دېگــۈدەك
ھالەتتــە ئېلىــپ كەپتــۇ .شــۇنداق بولســىمۇ ،ئايرىــم يەرلىرىنــى
ســەل ئۆزگەرتىشــكە ،بەزىلىرىنــى قىسقارتىشــقا توغــرا كەلــدى.
ئاندىــن ئۆزىگــە تېلېفــون قىلىــپ ،ئۆزگەرتكــەن ،قىســقارتقان
يەرلىرىمنــى ئېيتىــپ ،ســەۋەبلىرىنى چۈشــەندۈردۈم.
قارشــى بولمىــدى .ئاخىرىــدا« ،پەقــەت <كۆڭۈلدىــن
چىقتــى> دېگــەن ســۆزنى قوشۇۋەتمىســەڭ بولــدى» دەپ
ســەل ھەزىللەشــتى .شــائىرنىڭ مۇنــداق دېيىشــىنىڭمۇ
ئــۆز ســەۋەبى بــار ئىــدى .قايســىبىر ئۇچراشــقىنىمىزدا ئــۇ:

— ئــۇكام ،ئەگــەر مۇمكىنچىلىــك بولســا ،ئۆيگىــا
كەلســەڭ .كېيىنكــى ۋاقىتــاردا ســەل مىجەزىــم بولمايۋاتىــدۇ.
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ســېنىڭ بىلــەن مەسلىھەتلىشــىدىغان
باشــقىمۇ مەســىلىلەر بــار ئىــدى — ،دېــدى تېلېفونــدا.

— ئــۇكا ،مۇشــۇ «كۆڭۈلدىــن چىقتــى» دېگــەن ســۆزنى
زادى ئىشــلەتمەڭالرا -...دەپ ئىلتىمــاس قىلغانــدا ،مــەن:

كېلىشــىپ ،يولغــا چىقتىــم .ئىلگىــرى ياتاقخانــا بولغــان
كــۆپ قەۋەتلىــك بىنــا ئىچىدىكــى تــار بۆلمىگــە كىرســەم ،شــائىر
چەتكــە قويۇلغــان كارىــۋات ئۈســتىدە ئولتۇرۇپتــۇ .چىرايــى
ســولغۇن .ئەتراپىــدا قەغــەز  -كىتــاب چېچىلىــپ ياتىــدۇ.

— نېمىشــكە ،ئۇنــداق دەيســىز ،ســاۋۇتجان ئــاكا؟
بــۇ ،ئادەتتىكــى« ،كۆڭۈلدىكىــدەك ،يەنــى كۈتكەندىكىــدەك
بولــدى» دېگــەن مەنىنــى ئاڭلىتىدىغــان ئىبارىغــۇ؟
— دەپ پىكىــر بىلدۈرگــەن ئىدىــم .ئــۇ شــۇ چاغــدا:

— كەل ،مۇختەرجان ،تۆرلە— ،دېدى شائىر
ئۆزرىخاھلىق بىلەن.
كارىۋاتنىڭ قارىمۇ  -قارشىسىدىكى تامغا تاقاپ قويۇلغان
ئۈســتەل يېنىدىكــى ئورۇندۇقالرنىــڭ بىرىنــى تارتىــپ ،ئولتۇردۇم.

شــۇنداق
نېمىشــكە
بولســا،
ئۇنــداق
—
«كۆڭۈلدىكىــدەك بولــدى» دەپ ئــۆز ئەينــى پېتىچــە
ئىشلەتمەيســىلەر؟— دەپ ،ســوئالنى ئۆزۈمگــە بــۇراپ ،ئاندىــن:

— بالكونــدا تامــاق بــار ،ئــاۋۇ تۇمبوچكىــدا كونياكمــۇ
تۇرىــدۇ .ئــۆز ئۆيۈڭــدەك كــۆرۈپ ،خاپــا بولمــاي ،ئۆزۈڭگــە -

— بىلمىدىــم ،ئەيتــاۋۇر ،مۇشــۇ «كۆڭۈلدىــن
چىقتــى» دېگــەن ســۆز مــاڭا زادىــا ياقمايــدۇ .ئۇنــى مــەن
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ســۆھبىتى بولســا ،ئارىدىــن قىرىــق كــۈن ئۆتكەندىــن كېيىــن
«ســۆزنىڭ ســالمىقى بــار ،ئاۋازنىــڭ  -كۆركــى »...ماۋزۇســى
ئاســتىدا «ئۇيغــۇر ئــاۋازى» گېزىتىــدە ئېــان قىلىنــدى.

«كۆڭۈلدىــن چىقىــپ كەتتــى»« ،كۆڭۈلگــە قونمىــدى»
دېگــەن مەنىدىــا قوبــۇل قىلىمــەن — دېگــەن ئىــدى ...مانــا،
ئــۇ شــۇنداق ،ھەربىــر ســۆزنىڭ مەنىســىگە ،پايدىلىنىــش
ئورنىغــا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىدىغــان ئەدىــب ئىــدى.

...مانــا ،ئارىدىــن ســەل ئوشــۇق  14يىــل ئۆتۈپتــۇ .بــۇ
جەريانــدا ئالەمدىــن ئۆتكــەن كۆپلىگــەن ئادەملەرنىــڭ كەينىــدە
ئىزدىگۈچىســى ،قولىــدا پۇلــى ،ئاتقۇرۇۋاتقــان مەنســىپى بــار
ئەۋالدلىــرى بولغاچقــا ،تۇغۇلغــان كۈنلىــرى كەڭ دائىرىــدە ئاتاپ
 يادلىنىــپ ئۆتۈلمەكتــە .ئۇنىڭغــا مېنىــڭ ھېچ قارشــىلىقىم يوق.پەقــەت ئەسلەشــكە ئەرزىيدىغــان ســاۋۇتجان مەمەتقۇلوۋغــا
ئوخشــاش ھەقىقىــي ئەدىبلىرىمىزنىــڭ ،ئۇلــۇغ ئەربابلىرىمىزنىــڭ
«كۆڭۈلدىــن چىقىــپ» ،ئۇنتۇلــۇپ قېلىۋاتقانلىقــى «بارمــاق
چىشــلىتىدۇ» .ئــەڭ بولمىغانــدا ،مۇشــۇ قېتىــم ،ئىزباســار
بوغۇنالرغــا ئۆچمــەس مىــراس قالــدۇرۇپ كەتكــەن بۈيــۈك
ئىســتېدات ئىگىســىنىڭ تۇغۇلغانلىقىنىــڭ  80يىللىقىنــى ئــۇ
ئــۆزى ئېيتقانــدەك كۆڭۈلدىكىــدەك ،كۆڭۈلــدە ســاقالنغۇدەك
دەرىجىــدە ئاتــاپ ،يــاد ئېتىــپ ئۆتســەك دېگــۈم كېلىــدۇ.

تېلېفوندىكــى ســۆھبەتتىن بىرنەچچــە كــۈن ئۆتۈپــا،
تەھرىراتقــا ســاۋۇتجان ئاكىنىــڭ ئــۆزى ئەمــەس« ،ئېغىــر
ھالەتتــە ئاغرىقخانىغــا چۈشــۈپ قاپتــۇ» دېگــەن ئــۇ توغرىلىــق
ئەندىشــىلىك ئۇچــۇر كەلــدى .بىــز يىغىلىــپ ،ھــال ســوراش
ئۈچــۈن ئاغرىقخانىغــا يەتكىچــە« ،ســاقايماي قاپتــۇ» دېگــەن
شــۇم خــەۋەر قۇلىقىمىزغــا يەتتــى .بــۇ  - 2006يىلنىــڭ
 - 23يانــۋار كۈنــى ئىــدى .ئاندىــن ھەممىمىــز يىغىلىــپ،
يىغلىشــىپ ،مىللىــي ئەدەبىياتىمىزنىــڭ راۋاجلىنىشــىغا زور
ئۈلــۈش قوشــقان ئۇلــۇغ ئەدىبنىــڭ ئالمۇتىدىكــى قازاقىســتان
يازغۇچىــار ئۆيىگــە قويۇلغــان مۇردىســىنى ســۇلتانقورغان
مەھەللىســىدىكى قەبرىســتانلىققا ئاپىرىــپ دەپنــە قىلــدۇق...
مەرھۇمنىــڭ تەھرىراتقــا ئېلىــپ كەلگــەن ئاداققــى

شېئىرالر
ساۋۇتجان مەمەتقۇلۇۋ (قازاقىستان)

موسكۋالىق تاماشىبىن بىلەن سۆھبەت

خەلق ۋۇجۇدىدىن چىن سەنئەت بەرپا،
دېمەك ،سەنئەت-خەلق  ،زىيادىن تامچە،
سەھنىدە «ئانارخان» مۇنچىلىك بولسا،
ئەسلى ئۇيغۇر ھاياتى غەمكىندى قانچە؟

ئۇيغۇر تىياتىر؟ ھەيرانمەن ،شۇنداق تىياتىر بارمىكەن؟
— بار ئىكەن .مەن كۆردۈم...
(يولۇچىالر گېپىدىن)

مەن دېدىم — :ئۇيغۇرۇم ھاياتى غەمكىندى شۇنچە،
ماڭلىيى يارا—يو ،لېكىن پۈكمەي تىز،
ھايات گۈزەللىكىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن،
قانچە گۈزەللىكنى قۇربان قىلدۇق بىز!

سىلىق بۇ يەردە سىردىشىم شۇنچە،
راست ئېيت ،يالغان ئېيت — دەسلەپ ھە دەيدۇ.
سىرلىق بۇ يەردە سىردىشىم شۇنچە،
سۆزى — ھەرە ،بارىڭ — ياغاچ ،ھەرىدەيدۇ ...

بار ئىدى ھۆر ۋەتەن...

سەۋەب مەلۇم ئاڭا :ھەقىقەت بىرال،
ياكى ئۇ بىر پۈتۈن ،مەيدىلەپ بولماس.
ئەتە ئۆلۈم دېگەن مۇقەررەر بولسا،
بۈگۈنكى ئاغرىقنى پەپىلەش ئۇ ئاز...

ئورنى بار ،ئۇ يوق،
شەرقتە بىر نامەرد قىلغاچ ھۆكۈم ،دوق،
ئولجىسى تورىغا ئوراپ قويۇپ خۇش،
ئاستا قاراپ تۇرغان ئۆمۈچۈكتەك ئۇ توق...

— دېمەك ،تىياتىرنى كۆردىڭىز سىز كېلىپ
ئېيتارسىز توغرىسىنى — :ناچار يە ياخشى؟
كېلىشكە ئالدىراپ ،تاماق مۇزالپ قېلىپ،
كېتىشكە ئالدىراپ تۇتمىغانسىز تاكسى؟

بىر چاغ سىلەر ،رۇسالر ،يېشىڭالر تارام
ۋولگا بويىدا جىم چەككەن كەبى غەم.
پەلەك گەردىشىنىڭ كاجلىقىغا قاراڭ،
ھېلى تارىمغا باقسام بىزدە مۇڭ ،ئەلەم...

– ياق – ،دەپ كۈلدى ئۇ – ،ياخشى ئەل كۆردۈم،
دەريادەك قەلبىدە ھارارەت قايناق.
مەن خۇشال – شۇ كېچە ماڭا نامەلۇم
سەنئەت قۇتۇپىغا تىكتىم بىر بايراق...

خائىن زەھەر چېچىپ ،ياتمىدى ئۇ تىنچ،
ئەسىر بويى يۇلۇپ خەلقىم بارىنى.
كىمنىدۇر كۆمدى—يو ،كۆمەلمىدى ھېچ،
دۇتار ساداسى ۋە نەينىڭ زارىنى.
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ياق! سەنئەتكە ئۇ قويالمىدى چەك،
ياشاش ئۈچۈن بولغاچ مەردانە ئۆلۈش.
بار كەبى ئۆتمۈشتە ئۈمىد  ،كېلەچەك،
بار ھەم كېلەچەكتە چوڭ ئۇستاز — ئۆتمۈش!

ھە ،قىلدىم قەلبىمنى ئۆزگىگە ئاتا،
بەلكى ساخاۋىتىم دىلىغا يەتتى.
تۈنلىرى يول تېپىپ يۈرەتتىم ھەتتا،
تەقدىر چىڭقى چۈشتە تېنىتىۋەتتى...

چوڭ ئۇستاز — شۇ ئۆتمۈش بۈگۈنكى سەنئەت،
شاد دەۋرىم ئالتۇندىن ياالتقان بىرئاز.
ئامما ئۇ دېڭىزدىن بىر تامچە پەقەت،
سىز كۆرگەن دىراما ،سىز تىڭشىغان ساز.

ھېلى كۆكرىكىمدە جاراڭالر ئۈنۈم،
ئەپسۇس ،ساداسىز ئۇ — تارى يوق سازدەك.
يۇرتتا ھېلىقى شوخ تاش ئېتىپ بىر كۈن
قانىتىنى چاققان كۆلدىكى غازدەك...

ئۇ دېدى رازى ۋە ئىخالسمەن ،قايىل:
— مەلۇمغۇ ،دېھقان ئەل سەنئەتسىز ئەمەس،
دوستلۇق ،سادىقلىققا ۋاپادار ،مايىل،
دېمەك ،ھەر جايدا ئۇ شۆھرەتسىز ئەمەس.

ئەل دەيدۇ« :تۇلپارالر سوقىغا قېتىق»...
جا ئاتكەش بىلمەسكەن ئۇنىڭ قەدرىنى.
ئامما ۋاقىت ئەمەس باغالقلىق ،چېتىق،
بىر كۈن بىلەر ئەۋالد ئەجداد ئەجىرنى ...

كۆردۈم —

دوستۇم،
كەم دىدار بولدۇڭ دەپ رەنجىمە ماڭا
ۋە ئېيتما:
دوستلۇقتىن چىقىشتۇق بىز دەپ.
كېيىن شۇنداق بىر خەت يازايكى ساڭا،
توختا ،ئۆزۈمنى ئاۋۋال تېپىۋاالي ئىزدەپ...

ئۆچكەن گۈلخانالرنىڭ شولىسى ...سازى...
بىر ئالەم — ئەجدادنىڭ مۇقام ،غەزىلى...
كۆردۈم —
شۇ قارا كۆزلەردە كېيىكنىڭ نازى،
بىردە چاقناپ تۇرغان يولۋاس غەزىپى ...

بەزىدە

كۆردۈم ۋە بىر ئۆمۈر چىن دىلدىن سۆيدۈم،
تا ھېلى قەلبىمگە شادلىق تولىدۇ.
مەلۇمۇ-نامەلۇم مەرد خەلق كۆردۈم،
سەنئىتى بولغانىكەن!
بار ۋە بولىدۇ!

«مەنال ئوغرىلىق قىلسام ،ئايدىڭ بولۇپ قالىدۇ»(خەلق سۆزى)
بىر دوستۇمنى ئىزدەپ ،يوقالپ باردىممۇ،
قارا قۇلۇپ مېنى قارشى ئالىدۇ.
يىراقتىن بىر ياخشى خەۋەر ئالدىممۇ،
ئەتىسىال يالغان بولۇپ قالىدۇ.

سورايدۇ ،دەيدۇ ،يۇرتداشالر سېنى...
سورايدۇ ،دەيدۇ ،يۇرتداشالر سېنى
قېرىندىشىم ،ساڭا كۆپ رەھمەت!
...ھازىرغا سورىما ،ئىزدىمە مېنى—،
مەن ئۆزۈم ئۆزۈمنى يۈرىمەن ئىزدەپ.

سەپەر كېزىپ يىراقتا — مەن يولدىمۇ،
شۇ چاغ بىرسى مېنى چايغا ئېيتىدۇ.
دىلبەر بىلەن سەيلە قىلماق بولدىممۇ،
دەل شۇ كۈنى مۆلدۈر يېغىپ كېتىدۇ.

پەقەت ئۇنتۇدى دەپ كىر سالما دىلغا،
ئۇ چاغ بولۇر قوش گۈل قاراشمىغاندەك.
ياكى ئەقىللىككە ياراشسا يىغا،
كۈلكە ئەقىلسىزگە ياراشمىغاندەك...

گەپ ،سۆزدىمۇ قۇرۇق بەندە ئەمەسمەن،
داڭقىم چاپسان يىراقالرغا يېتىدۇ.
تۈپ-تۈز يولدا سەل پۇتلۇشۇپ كەتسەم مەن،
«يىقىلدى » دەپ سۆز تارقىلىپ كېتىدۇ.

دوستنى كۆرمىسەممۇ،

قويمىسام ئەسلەپ،
شۇ كۈن ،قۇربىم  ،مېنى ياشىماپتۇ دە.
دائىم ئۆزگىلەرگە ياخشىلىق ئىزدەپ،
يامانلىق قىلدىم مەن بەزەن ئۆزۈمگە:

بىر سەتەڭنى سۆيۈپ قالسام — پەرۋانىمەن،
قوغاليمەندە ،ھە ئۇ كېتەر يەتكۈزمەي.
ئۆزۈم قېچىپ يۈرگەنلىرىم  ،ھەيرانمەن،
يوقال يەردىن تۇتۇپ ئاالر سەزگۈزمەي.

تۆردە ئورنۇم باركەن — سىيرىلدىم تۆۋەن،
مانتىدا — خىزمەتتە بولدۇم زىيادە.
ئېتىمنى توقۇپ قويۇپ ،ئالدىراپ ئۆزۈم،
ئالدىرىماس كەتتى ،مەن قالدىم پىيادە.

تەلىيىم كاج ...ئېيتىپ-ئېيتماي نە قىالي،
تېشىم پەقەت تۆۋەنگىال دوماليدۇ.
 ...ھايات شۇكى :ناچارالرنى كۆزگە ئىلماي،
كۈچلۈك بىلەن كۈچ سىنىشىپ ئوينايدۇ.
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ئىككى شېئىر
خەندان (تۈركىيە)

باشقا بىرى بولۇپ ئويغاندىم
كۆزۈمنىڭ جىيىكىدە كۆپەيگەن بىر تال سىزىق
تۈنۈگۈن يوقلۇقىنى چاندۇرماي چوڭقۇر چۆكۈپ كېتىپتۇ.
ئۇ ياق  -بۇ ياققا تارتىپ باقىمەن ئوڭشالمايدۇ،
دەزمال سېلىشنى ئويالپ توختاپ قالىمەن.
قىلغۇم كەلگەننى دەرھال قىالتتىم تۈنۈگۈن،
كەينىدىن پۇشايماننى بىر قاچىغا تولدۇرۇپ
ئالدىرىماي يەيتتىم،
بۈگۈن پۇشايمان قىلغۇم كەلمىدى.

كۆزلىرىم مېنىڭ ئەمەس،
ئاقلىرىغا ،قارىچۇقلىرىغا سىڭگەن ئەسلىمىلەرنى يۇيۇۋېتىپتۇ
ئاخشام تۆككەن كۆز ياشلىرىم،
يىغالپ باقتىم ئازراق،
ئاۋايالپ كەتمىدىم ئۆزۈمنى بۇرۇنقىدەك.
ياشلىرىم يامغۇردەك تۆكۈلمىدى،
قۇپقۇرۇق تۇپراقتا بوران چىققاندەك بولدى،
كىرپىكلىرىم قومۇرۇلۇشقا باشلىغاندا بىر تال  -بىر تالدىن،
توختىتىۋالدىم ئېسەدىشىمنى،
بۇرۇن توختىتالمايتتىم.

دەردىم مېنىڭ ئەمەس،
ئاغرىقلىرىمغا بىر چەتتە قاراپ تۇرىمەن،
چېكەمنى تۇتمايمەن،
ئۆزۈمگە تەسەللىي بەرمەيمەن،
بىر ئىستاكان قەھۋە دەملەپ خۇمارىمنى چىقارمايمەن،
بىردەم ئاغرىسا كۆنۈپ قالىمەن دەيمەن.
يىراقتىكى تاغالردا يۇلۇنغان قارىغايالر بىلەن چىرقىراپ كېتىمەن،
بىر پاي ئوقتا ھۆركىرەپ يىقىلغان يولۋاسالردەك يىقىلىمەن،

يۈزۈم مېنىڭ ئەمەس،
قىزىللىقىنى يەپ كېتىپتۇ سەھەردىكى يالغانچى قۇياش،
تاتىرىپ تۇرىمەن ئاپتاپقا قارىساممۇ،
ئاچچىقىمنى،
پۈتۈن ئاچچىقىمنى
ئاخشام بالدۇر پېتىپ كەتكەن كۈندىن ئالغۇم كېلىدۇ.
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بەلكىم ئازراق ئىچىم ئاغرىيدۇ
باشقىالرغا ئىچىم ئاغرىغاندەك.

توزۇۋاتقان قۇم بارخانلىرىدەك يىلتىزىمدىن ئاجراپ كېتىمەن،
مىڭ يىللىق دەرەخ ئۈستۈمگە يىقىلىدۇ،
مەن ئۇنىڭ شاخلىرى بىلەن قۇرۇيمەن،
ئۇنىڭ ئۇسساپ كەتكەن يوپۇرماقلىرى مېنىڭ يۈرىكىم،
ئۇنىڭ يېرىلىپ كەتكەن قوۋزاقلىرى مېنىڭ تېرەمدەك كۆرۈنىدۇ.
بۇرۇن قاچاتتىم يىراقالرغا،
ھازىر مىجىلغىنىمنى سەزمەي قالىمەن.
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پۇت  -قوللىرىم مېنىڭ ئەمەس،
قوللىرىم بىر نەرسىلەرنى ئالماقچى بولىدۇ،
نېمە ئالغىنىغا قاراپمۇ قويمايمەن.
پۇتلىرىم بىر يەرلەرگە تارتىدۇ،
رايىغا قويۇۋېتىمەن.
تۆمۈر رېشاتكىالرنىڭ يېنىغا كەلگەندە،
ئىچىگە كىرىشىنى كۆرۈپ تۇرىمەن.
قولۇمدا كويزا ،پۇتۇمدا كىشەن،
بۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇنداق ياشىشىغا كۆنۈپ كېتىمەن.
«ماڭا نېمە زىيىنى ئىدى؟» دەپ قالىمەن تۇرۇپ،
ئەقلىم،
ھېسلىرىم،
بارچە تۇيغۇلىرىم بۇنىڭغا قوشۇلىدۇ.
بۇرۇن ئەڭ قورققانلىرىمغا
بۈگۈن ئۆزۈمنى سۇنۇپ بېرىمەن.

بوينۇم مېنىڭ ئەمەس،
بۇراپ باقىمەن ،چېنىققاندەك بولۇۋالىمەن،
قاتتىق بۇراشالردا قاراس  -قۇرۇس قىلغاندا
كۈلۈپ كېتىمەن.
قورچاقنىڭ بېشىنى قايرىغاندەك قايرىۋالىمەن،
ئاغرىيدۇ ئۆزىنىڭ ئىچىدە،
پەرۋاسىزلىقىمغا يىغالپ كېتىدۇ تومۇرلىرىم،
«توۋا» دەپ ياقامنى تۇتىمەن،
«سېنىڭ ئاچچىقىڭنى تارتىشىپ بەرسەم بوالمتى؟
ئىشىمنى تاشالپ ئاغرىشىپ بەرسەم بوالمتى؟»
مەنتىقىسىز تۇيۇلىدۇ ئورۇنسىز جېدەللىرى،
يۇلقۇنۇپ چىقىپ كەتكۈم كېلىدۇ ئۇنىڭ بويۇنتۇرۇقىدىن،
ئاياپ يۈرمەيمەن تۈنۈگۈن سەھەردە ئايىغاندەك،
قېقىلىپ سوقۇلۇپ بۈگۈننى ياشىشىنى تاماشا قىلىمەن بىردەم،
ئاندىن ئۆز ھالىم بىلەن بولىمەن.

ئېغىزىمنى ئاچىمەن،
سۆزلەپ باقىمەن،
ناتونۇش ھەرپلەر تۆكۈلىدۇ.
بىر ھەرپنى ئېسىمدە تۇتۇۋالىمەن:
ۋەتەن شۇ ھەرپ بىلەن تۇغۇالتتى،
ۋىجدان شۇ ھەرپتىن باشلىناتتى،
ياۋ شۇ ھەرپ بىلەن ئۆلەتتى.
ئۇنتۇپ قالمايمەن بۇ ھەرپنىڭ ئۈستىدىكى ئۈچ تال چېكىتنى،
ئويغىقىمنى بىرىنىڭ ئىچىگە قويىمەن،
ئۈمىدىمنى بىرىگە يۇغۇرىمەن،
مۇشتۇمۇمنىڭ ئۈستىدىن تۈگۈلگەن مۇشتۇمۇمنى ئەڭ ئۈستىگە قويۇپ
«مەن بۈگۈن سەن ئۈچۈن ئويغاندىم» دەپ قويىمەن...

يۈرىكىم مېنىڭ ئەمەس،
بەزىدە دۈپۈلدەپ سوقۇپ كېتىدۇ،
«ئاستىراق» دەپ ۋارقىراپ قويىمەن.
بەزىدە جىمجىت بولۇپ كەتسە ئەنسىرىمەيمەن،
«ۋاي يەنە سوقىدىغۇ» دەپ ئويالۋېرىمەن،
بىر كۈن توختاپ قېلىشىنى سوقۇشتىن،
بىر كۈن ئېتىلىپ كېتىشىنى غەزەپتىن،
بىر كۈن تىتىلىپ كېتىشىنى ھەسرەتتىن
خىيالىمغا ئەكېلىپ باقىمەن،
تەبىئەتنىڭ قانۇنىيىتىدەك نورمال قوبۇل قىلىمەن.

 - 2020يىلى  - 9ماي

ئەگەر مېنىڭ بىر ۋەتىنىم بولسا
ئەگەر مېنىڭ بىر ۋەتىنىم بولسا،
 32ھەرپىمنى ئۇنىڭ ئېتىزلىرىغا تېرىيمەن.
كۈزدە مول  -ھوسۇل ئالىمەن پاساھەتتىن،
ئانىالر نان ياقىدۇ بۇ كارامەتتىن،
بالىالرنىڭ تىلى چىقىدۇ بىر چىشلەم يەپال،
ئاكىالرنىڭ تىلى قىلىچتەك كېسىدۇ،
ھەدىلەرنىڭ تىلى غەم  -غۇسسىلەرنى يېشىدۇ،
دادىالرچۇ؟ ئاھ ،دادىالر
تىلى بىلەن ياۋنىڭ يۈرىكىنى تېشىدۇ.

ئەگەر مېنىڭ بىر ۋەتىنىم بولسا،
ئۇنىڭ ئاسمىنىغا ئېسىپ قويىمەن يۈرىكىمنى،
ھەر كۈنى ئۇنىڭ قۇياشى بىلەن ئېتىپ،
ئۇ باققان بۇغدايالرغا قاراپ كۈلۈمسىرەيمەن.
قىش ،باھار ،ياز ،كۈزىدە
ئۇنىڭ بىلەن ئىسسىپ ،ئۇنىڭ بىلەن تىترەيمەن.
بايرىقىممۇ بار يەنە،
ئۇ چۈشمەيدۇ ئاسماندىن،
كېچە ئاسمىنىنىمۇ «كۆك» دەپ ئاتايمىز شۇنىڭدىن باشالپ.
كېچىدە ئاي چىقمىسىمۇ بولىدۇ ئاندىن،
يۇلتۇزالرنى سانىمايمەن ئۇيقۇم قاچقاندا،
بىر تال يۇلتۇز يېتىدۇ ئايغا ھەمراھ بولۇشقا…

ئەگەر مېنىڭ بىر ۋەتىنىم بولسا،
مەن يىغلىمايمەن تاياق يېسەممۇ،
مەن يىغلىمايمەن كونا پۇرۇچالردىن قۇراق كىيسەممۇ،
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ئەگەر مېنىڭ بىر ۋەتىنىم بولسا،
نېمە دەردىم قالىدۇ؟ دەپ بېقىڭە.
دۇنيادىكى ئەڭ بەختلىك ئادەمگە ئايلىنىمەن،
كەم نەرسەم ئۆلۈم بولىدۇ پەقەت.
«مۇرادىغا يەتسە ئۆلىدۇ» دەر چوڭالر،
بەلكىم شۇ كۈنى مۇرادىمغا يېتىمەن،
بەلكىم شۇ كۈنىال ئۆلۈپ كېتىمەن…
 - 2020يىلى  - 19ماي

مەن يىغلىمايمەن الي تامالرنى سۇۋاپ قوللىرىمدا،
ئوتۇننىڭ ئىسىغا كۆزلىرىمنى سۈرسەممۇ.
كۈلىمەن ھەر مىنۇت،
ئويغاقلىقىمغا ئىشەنمەي قالىمەن چوقۇم،
ئۆزۈمنى چىمدىپ باقىمەن.
«ئاڭالڭالر ،مېنىڭمۇ ۋەتىنىم بار» دەپ ۋارقىرىغۇم كېلىدۇ،
«ئا» دېگۈچە ھاياجان تىلىمغا توغان سالىدۇ،
ئۆكسۈپ  -ئۆكسۈپ يىغالپ كېتىمەن قاقاھالپ تۇرۇپ،
خۇشاللىققا يېپيېڭى بىر ئىسىم قويىمەن،
كۆز ياشلىرىمنى خۇشاللىق بىلەن يۇيىمەن.

بەزىلەرنى ياخشى كۆرىمىز
خېلىل جىبران (لىۋان)
سۇ ،ھاۋاغا موھتاج بولغاندەك موھتاج بولىمىز
ئۇالرنىڭ يوقلىقى
ھەتتا يىراقلىشىشمۇ
بىزنى بوغۇپ ئۆلتۈرىدۇ

بەزىلەرنى ياخشى كۆرىمىز
بىراق يېقىنلىشالمايمىز
ئۇالر يىراقلىقى بىلەن شېرىن
يىراقلىقى بىلەن يۈكسەك
يىراقلىقى بىلەن قىممەتلىك.

بەزىلەرنى ياخشى كۆرىمىز...
چۈنكى ئۇالردىن باشقىسىنى تاپالمايمىز
سۆيگۈگە بولغان تەشنالىقىمىز بىزنى ئۇالر تەرەپكە سىلجىتىدۇ
كۈنلەر ئۆتىدۇ
ئۆمۈر ئۆتىدۇ
زامان ئىزىدا تۇرمايدۇ
ھەمراھسىز ياشاش بىزنى چۆچۈتىدۇ.

بەزىلەرنى ياخشى كۆرىمىز...
يېقىنلىشىش ئۈچۈن كۈچەيمىز
پۈتۈن ھاياتنى ئۇالر بىلەن بۇلىشىمىز
ئۇالردىن يىراقلىشىش بىزنى ئازاباليدۇ
ئۇالرسىز ھاياتنى تەسەۋۋۇر قىلىشمۇ شۇنچىلىك ئاچچىق
بەزىلەرنى ياخشى كۆرىمىز...
ئۇالر بىلەن گۈزەل ھېكايىمىز بولۇشىنى ئارزۇ قىلىمىز
ئۇچۇرۇشۇش ئۈچۈن تاسادىپىيلىقنى ئويدۇرىمىز
كۆرۈۋېلىش ئۈچۈن باھانە تاپىمىز
ئۇالر بىلەن رېئاللىقتىن كۆپرەك خىيال دۇنياسىدا ياشايمىز

بەزىلەرنى ياخشى كۆرىمىز...
چۈنكى ئۇالر سۆيگۈدىن باشقىغا اليىق ئەمەس
ئۇالرنىڭ ئالدىدا سۆيمەي چارىمىز يوق
ئۇالردىن گۈزەل نەرسىلەرنى ئۆگىنىمىز
ئۇالر بىلەن نۇرغۇن نەرسىلەرنى رېمونت قىلىمىز
ھاياتنىڭ رەڭگارەڭلىكىنى قايتۇرۇپ كېلىمىز
سائادەت بېغىشالش ئۈچۈن سەمىمىيەتنى لىباس قىلىمىز

بەزىلەرنى ياخشى كۆرىمىز...
بىراق قەلبىمىزدىال
گەرچە ئاچچىق بولسىمۇ سۈكۈت قىلىمىز
سۆيگۈمىزنى ئۇالرنىڭ ئۆزىگىمۇ زاھىر قىلمايمىز
چۈنكى توسالغۇالر كۆپ
نەتىجە ۋەھىمىلىك
ئەڭ ياخشى چارە
ئۇالرنىڭ دەرۋازىسىنى
ئارىمىزدا يېپىق قالدۇرۇش.

بەزىلەرنى ياخشى كۆرىمىز....
بىراق قەلبلىرىدە بۇ سۆيگۈنىڭ ساداسىنى تاپالمايمىز
سۇنىمىز ،چېقىلىمىز ،ۋەيران بولىمىز
مەغلۇپ ھېكايىلەر ئىچىدە ئوڭغۇل-دوڭغۇل دەسسەپ يۈرىمىز
چۈنكى ئۇالرنى ئۆچ كۈرەلمەيمىز ،ئۇنتالمايمىز
ئۇالردىن باشقىسىنىمۇ سۆيەلمەيمىز
ھەر قېتىملىق مەغلۇبىيەتتىن كېيىن ئۇالر ئۈچۈن ياش تۆكىمىز

بەزىلەرنى ياخشى كۆرىمىز...
زېمىننى ئۇالرنىڭ سۆيگۈسى بىلەن توشقۇزىمىز
دۇنياغا ئۇالر ھەققىدە سۆزلەپ بىرىمىز
ھەر ۋاقىت ئۇالر بىلەن مۇڭدىشىمىز
ئۇالرنىڭ مەۋجۇتلىقىغا

بەزىلەرنى ياخشى كۆرىمىز...
ئۇالرمۇ بىزنى ياخشى كۆرىدۇ...
بىز ئۇالرنى ياخشى كۆرگەندەك...
ئەرەبچىدىن كەۋسەر تەرجىمىسى (تۈركىيە)
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شېئىرالر
مۇتەللىپ سەيدۇلال (نورۋېگىيە)

غېرىبلىقنىڭ بېكىتى

ئارىلىقىدىكى مۇساپىلەردە ھاياتىمنى ئاخىرالشتۇرۇمەن

دېرىزىلەر يېپىق ،شامالالر غۇر-غۇر
شامالالر ئۇلغايدى...
يولالر يەنىال جىمىغۇر.
كېمىلەر كېلەر  -كېتەر
قۇشالر كېلەر  ،يەنە ئۇچۇپ كېتەر
ھەممىنىڭ ئۇۋىسىغا ئوخشىغان بۇ يەر -
ئاھ ،مېنىڭ قەلبىم !
ئاھ! مېنىڭ قىسىلغان نەپەسلىرىم
شېئىر بولۇپ ئويغىنىدۇ ھەر سەھەر.
مەن كۈتۈۋاتىمەن
ئۇ كۈتۈۋاتىدۇ
بىز بىللە كۈتۈۋاتىمىز،
ئارىمىزدىن ئىگىسىز قولۋاقالر ئۆتۈپ كېتەر
كۈتۈشنىڭ ئىككى قىرغىقى تەڭپۇڭ بولسىچۇ؟
كۆزۈمنى ئاچسام

ئەڭ گۈزەل بىر ناخشىنى بىزنىڭ تىلىمىزدا ساڭا ئېيتىپ
بەرگەندىن كېيىن.
 - 2020يىلى  - 6يانۋار

سۆز قالدۇرۇش سۇپىسى
كۈز كەلسە،
چېقىلىدۇ شاراقالپ بالىلىقنىڭ ئەينەكلىرى
باھاردا،
تۇتۇشىدۇ يولالر قايتىپ ئەسلىگە.
يازدا،
ئېرىپ كېتەرمۇ يارنىڭ يۈرىكى؟
قىشتا،
توڭالپ قاالرمۇ سۆيۈشسىمۇ كۆڭۈل تىلىكى...
بەرىبىر،
بەرىبىر ئىككىمىز ئۈچۈن
ئايرىلىش ۋە ئۆلۈمنىڭ نېمىلىكى.

شېئىرغا ئوخشايدىغان بىر ئايال غېرىبلىق بېكىتىدىن ئاستا
چىقىپ كېلەر.

 - 2019يىلى  - 10دېكابىر

 - 2018يىلى  - 7مارت

ۋىدالىشىش خاتىرىسى

كۆيۈك دېڭىز

دۆۋە  -دۆۋە سوئالالر ياقامنى سىقسا
يىراقالرغا قارايمەن

بىر شېئىر يېزىلسا ئەگەر
بىر لىنىيە ئىچىدە بوش قالسۇن بىر يەر،
پۇتلىشىدىغان بىر نەرسىدىن
ئاتالپ ئۆتۈپ كەتكەندە ئادەملەر.

مەستخۇش جاۋابالر ئۆزىنى يوقاتقاندا
تارىخنى ئەسكە ئالىمەن

گەر يولۇقسا ئۇنتۇلماس بىر مۈشكۈالت
كۈلۈپال قوي،
جاۋاب بېرەر ئۇنىڭغا خاتىرىلەر.
ھېچقىسى يوق بىراۋالر سۆيمىسە ،سۆيۈلـمىسەڭ ھەم.
چىقىپ كېلەر كەلگۈسىدىكى ئالماش جۈملىلەردىن
كۆيۈك دېڭىزغا چۆكۈۋاتقان كېمىلەر.

يالغۇزلۇقتا
ھېچكىم ياكى ھېچنېمىنىڭ يادىدىن كەچمىسەم
چوقۇم ئۆلگەن بولىمەن
بىر كۈنلەردە ...
سوئال ۋە جاۋاب

 - 2019يىلى  - 15ماي
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مەست بولۇش

مېنىڭ نامەلۇم تەڭلىمە ئىچىدىكى ھالىتىم
ئۇنىڭ يېشىمى
مەستخۇشلۇقۇمدۇر تۈگۈنلەر
سىرالر،
بىر پىيالە مەيدەك كۆكسۈمنى كۆيدۈرگەندە
بىرى قاقاقالپ كۈلىدۇ
ئۇنى بىلگەنلەر ھېس قىالر
بىلمىگەنلەر ئەسال چۈشەنمەس
ھاياتتا ئېزىلىپ مېڭىۋاتقان مەندەك.
مەست بولغاندا كۆپلۈك قوشۇمچىسىدەك سوزۇلۇپ كېتىمەن
كائىناتتىكى ھەممە نەرسە مەندەكال دەپ ئوياليمەن
ئاستا-ئاستا چېگراغا تاقالغان يەكشەنبە كۈنى
ئەتىكى ئىشقا چىقىش ۋاقتى يېقىنلىشىدۇ
يىراقتىكى بىرىنىڭ مېنىڭ تەڭلىمەمگە ئىالۋە ئىزدەۋاتقانلىقىنى كۆڭلۈم تۇيىدۇ
ئۇ مېنىڭ مەست ھالىتىمنى نېمە دەپ پەرەز قىلىدىغاندۇ؟
كۆيۈك قۇتۇپالرنى نېمە دەپ ئوياليدىغاندۇ؟
ئەمدى يەنە مەست بولۇشنىڭ پەيتى يوق
چۈنكى ئەتە دۈشەنبە
يەنە ئوخشاشال ئىشقا ماڭىمەن
ھەسرىتا!
ئۇنىڭ خاتىرىسىدە مەست پېتى قالىمەن.
 - 2019يىلى  - 25دېكابىر

ھەيكەلتىراش
بارلىق تاالش-تارتىشالردىن كېيىن
ھېچكىمنىڭ تەنبىھ ۋە تەنقىد بېرىشنىڭ ئورنى قالمايدۇ،
سەنئەت بىر دەۋرنى ئاياغالشتۇرغان ۋاقىتتا.
ئادەملەرنىڭ ئەقىل چېگراسى چەكلىك بولىدۇ،
سەن ھەر قانچە دانا ھەم مەشھۇر بولساڭمۇ
بىزنىڭ ئۇزۇن بىر كېچىنى كۈتۈۋاتقىنىمىزنى ئەسال تەسەۋۋۇر قىاللمايسەن.
ئەگەر مەن بىر ھەيكەلتىراش بولسام پەقەتال
سېنىڭ قوبۇللىشىڭدىال ئىستېال بولىمەن.
ھەيكىلىڭنى ساڭا تەل-تۆكۈس تاپشۇرغاندىن كېيىن،
ئاسمانغا تۈمەنمىڭ رەت سىزغان بىر رەسىمنىڭ قىياپىتىگە كىرىۋالىمەن،
ۋىدالىشىشى ئالدىدا سېنىڭ قانداق باھا بېرىشىڭنى تەقەززالىق بىلەن كۈتىمەن.
ئەمدىكى كۈتۈشلەر قايسى پەسىلنىڭ بولغىيتتى؟
مېنىڭ ھەيكىلىمنى كىملەر يەنە ساڭا نىشان قىلىپ ياساپ چىقار؟
ھەممە ئاخىرلىشىدۇ...
يەنە شۇ چاغدا يېڭىدىن باشالنغان بولىمىز
بۇ ھەرگىزمۇ «باشلىنىش ئاخىرلىشىدۇ» -دېگەنلىك ئەمەس،
«ئاخىرلىشىش قايتا باشلىنىشنى كۈتمەيدۇ»  -دېگەنلىكمۇ ھەم ئەمەس.
بىز شۇنداق ھەيكەلتىراشالرمىزكى ئۆزىمىزنى بىر ئۆمۈر تاراشالپ تۈگىتەلمەيمىز
ھەمىشە بىر-بىرىمىزنى ئۇپۇقالرغا سىزىپ ياشايمىز.
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شېئىرالر
ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت (شۋېتسىيە)

يەتتە قىزلىرىم

سەن ساياھەت قىلىۋاتقاندا ،باشقىالر قاراڭغۇ زىنداندا ئىڭرار.
سەن بىر قىز بىلەن سۆيۈشۈۋاتقاندا ،باشقىالر ئۆلۈم بىلەن دىدارلىشار.

سەن كۈلۈۋاتقاندا ،باشقىالر ئازابتىن يىغاليدۇ زار-زار.
قانىغان يۈرەك
خۇددى سائەتتەك شۇنچە ئاجىز چىكىلدار،
پەقەت شۇ بار ،ھېچنېمە قالمىدى ئۇالردا.
چېگرا يوق ئەسلىدە
يەر شارى تۆرەلگەندە،
سىم توساقالر بولمىغان ئىنسان قەلبىدە.
ئىنسان ئەمەس ،ئىنسانلىق ياشار،
ئىنسانلىق ئۆلسە ناۋادا
ھەممىمىز بىر دۆۋە ئەخلەت-چاۋار.
 - 2020يىلى  - 19ئاپرېل
شېئىر ئوقۇما

يەتتە دانە گۈل ئۆستۈردۈم باھاردا
قەلبىمدىكى يەتتە دانە قەبرىگە
تۈن باغرىنى يۈرىكىدە پارالتقان
يەتتە يۇلتۇز ياتار ئۇنىڭ ئىچىدە
يەتتە خەنجەر بولغان ئىدى يەتتە قىز
يەتتە ئۈكەر ئىدى ئەسلى يەتتە قىز
ئۇالر تۆككەن يەتتە تامچە قانالردىن
يەتتە ئەۋالد مېڭىپ كەلدۇق بېسىپ ئىز
يەتتە دانە شەبنەم بولۇپ سەھەردە
يەتتە تامچە يېشىم قونار گۈللەرگە
دۇئا قىلدىم يەتتە ئوقۇپ سۈرىنى
يىراقتىكى يېتىم قالغان قەبرىگە.
 - 2020يىلى  - 20مارت

قىزچاق،
بولساڭ ئەگەر شېئىر ئوقۇماق،
ئوقۇما شېئىرنى ،ئوقۇغىن مېنى
شېئىردىكى يېتىم تۇيغۇالر
باردۇر مېنىڭدە
تىرىك يېتىم بولغانىكەنمەن
بىر ياشقا كىرگەن كۈنۈمدە.
مۇھەببەت ئىزدىسەڭ شېئىردىن
مۇھەببەتنىڭ يىلتىزى بار مەندە
تاشنى يېرىپ چىقتىم پورەكلەپ،
 18ياشنىڭ بوز يېرىدە.
چۆكمەك بولساڭ ھەسرەت يېشىغا
كەل يېنىمغا.
بىلمەك بولساڭ سەرگەرداننىڭ دەردىنى
كېزىپ چىققىن مېنىڭ چەكسىز قەلبىمنى.
مەيۈسلەنگەن ،ئۈمىدسىز كۈنلەر
سۇنايلىنىپ ياتار باغرىمدا.
لېكىن قىزچاق بۇالرنى
تاپالمايسەن شېئىردا.
شېئىر ئوقۇماق بولساڭ ناۋادا
شېئىرنى ئەمەس ،ئوقۇغىن مېنى
 - 2020يىلى  - 19مارت

ئەركىنلىك

ئىنسانىيلىق
پارچە پارچە چېگرا ئىچىدە
كۆيۈۋاتقان ئوت
قايناۋاتقان سۇ
ئېقىۋاتقان قان ئىچىدە
كۆرەر ئۆزىنىڭ گۈزەل چۈشىنى.
ئۇالر تۇغۇلغاندا،
ئىنسان يارالغاندا،
ئويالپ باقمىغان ئەسال ئاچارچىلىق ۋە
ئۇرۇشنى ياكى چېگرا ئايرىشنى،
ئارزۇ قىلغان پەقەت
ئەركىن ياشاش ۋە ئەركىنلىكتە ئۆلۈشنى.
يەرشارى بىر ئېغىز ئۆي ياكى بىر دانە كارىۋات،
ئوتتۇرىسىدا سىم توساق -ئىدىيە ،دىن ۋە ئىزىم،
رەھىمسىزلەرچە باقار ئۆز ئارا
سېنىڭ كۆك ،ئۇنىڭ قارا ،مېنىڭ قوي كۆزۈم.
سەن قەھۋە ئىچىۋاتقاندا ،باشقىالر كۆز ياشلىرىنى ئىچەر،
ئۇنىڭ قارشىسىدا بىرى قان ئىچەر.
سەن تېنىڭنى ئۇۋۇلىتىۋاتقاندا ،باشقىالرنىڭ تېنى قامچىدا تىلىنار.
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ۋاقىت

سېغىز توپا ئىدى،
ئادەملەرنىڭ كۆڭلىدەك قارا ئەمەس ئىدى.
ئاپئاق داكا رومالالردا زاكىالنمىغان،
سېغىز توپا يەپ چوڭ بولمىغان بالىالر
ئۆزلىرىگە ئىسىم قويالماي ئاۋارە ئىدى.
تارىخ مېنى شۇنچىلىك يېقىن يەردە كۈتۈپ تۇراتتى،
ئۇنىڭ قان ياشلىرىغا غەرق بولغان مومىلىرىم
ماڭا قارىتىپ ئاق روماللىرىنى تاشاليتتى ،
رومالالر ئاستا-ئاستا لەيلەپ چۈشەتتى.
ئۇنىڭ قارا يەرنى راۋا كۆرمىگەن بەرگىلىرى
دېرىزەمدە پورەكلىگەنىدى بولۇپ قار گۈلى.

ۋاقىت
كۆك كەپتەر ئىزدەپ يۈرگەن قار ئاستىدىكى دان
ئۇيغۇر خەلق چۆچەكلىرىگە كۆمۈلگەن بارا كەلمەس يول
زوراۋاننىڭ قولىدا ئۆلتۈرۈلگەن جان
تۇرمۇشتىن ئۈمىد ئۈزگەن قىزنىڭ ئامالسىزلىقى
كۆچمەننىڭ قولىدىكى ئۆلۈم خېتى
ۋاقىت
بىرسى ئاسمانغا ،يەنە بىرى يەرگە قارىغان كۆزنىڭ ئارىلىقىدىكى بوشلۇق
قەبرىگە سانجىلغان گۈلنىڭ ھېكايىسى
ئىشىكىم ئالدىن ئۆتكەن قىز
نوھنىڭ كېمىسىنى قۇتقۇزغان يىالن -تەننىڭ پارچىسى
مەڭزىڭدىن ئاققان ياشنىڭ ئىزى
ۋاقىت
سائەتنىڭ كۆيگەن جەسىتى
يېنىمدا پۇشۇلدىغان يېنىك بىر تىنىق
ۋاقىت
جاھاندا بار ،پەقەت مەندە يوق نەرسە.

 - 2018يىلى  - 2مارت

ئىستانبۇلدىكى بېلىقچى
ئەي بېلىقچى
قارمىقىڭدىن ئۇزۇن خىيالىڭ،
بېلىقالردىن كۆپتۇر ئارمىنىڭ،
جىمجىتلىقىڭ تىرەن دېڭىزدىن.
ئېچىرقىغان چايكىالر،
ئادەملەردىن زېرىككەن پاراخوت،
ئېرىپ مەلھەم بولغان ئاۋازالر
بىر پاناھلىق ئىستەر سېنىڭدىن.
ئەي بېلىقچى،
قىرغاقتىكى مىسكىن قىز
غەمگە پاتقان تەنھا بوۋاي
كۆزى ياشلىق سولغۇن يىگىت
قەغەز سېتىپ ئولتۇرغان موماي
نەقەدەر ئوخشىغان ساڭا.
بىراق
قارمىقىڭدا تېپىرلىغان بېلىجان
ساڭا بەردى جان.
لېكىن ئۇالر تېخىچە نىمجان.

 - 2020يىلى  - 10مارت

قۇيرۇقلۇق يۇلتۇز
ئەي تۈننىڭ چېچەكلىرى،
كېچىنىڭ گۈزەل گۈللىرى،
سۆيگۈ ئاالر ساڭا باققان ئىنسانالر.
پورەكلەيدۇ گۈلدەك يۈرىكى
بىر-بىرىگە ئاشىق بولغانالر.
بىراق كۆكنىڭ سوغۇق كۆكسىدە،
ئاينىڭ گۈنسىز ئەكسىدە،
گۈلدەك توزۇپ،
قىرىلىپ قەلبىمدەك ئۇالر
كېچىدىن -كېچىگە
بوشلۇقتىن بوشلۇققا ئاقار.
سەن سۇدەك ئاققان شۇ كېچە،
زېمىندىن بىر جان يوقار.
ئەي تۈننىڭ مىسكىن گۈللىرى
سەن سەرگەردان پۈتۈن كۆك يۈزىگە،
پاتمىدىڭ كۆكنىڭ چەكسىز باغرىغا.
مەن سەرگەردان زېمىنگە
پاتمىدىم ئالەمدىن چەكسىز ئىنسان قەلبىگە.
كەل ئىككىمىز سۆيگۈ ئىچىدە
بىرگە بارايلى
ئۆچمەنلىك يوق گۈزەل ئەتىگە.

مەن ۋە شېئىر
جاڭگالدەك تاشالندۇق خىيالىمنى
ماڭا-ماڭا ھېرىپ قالغان يولۇمنى
باشقىالر قەرز ئالغان ۋاقتىمنى
ساڭا قالدۇردۇم
پېشانەمدىن ئاققان ئىككى تامچە تەر بىلەن.
مەن يولدا ،يول مەندە
كېتىۋاتىمىز بىرلىكتە.
بىر ناخشا بار ئىچىمدە مامكاپتەك يېنىك ،
لېكىن ئۇچۇپ باقمىدى پەرىشتىدەك ھېچقاچان
چۈنكى ئۇ مەجرۇھ قانىتى سۇنغان.
قۇياشنىڭ كۆزى ئېرىگەن يولدا،
شامالنىڭ قولى ئوينار بېشىمدا.
قۇياش قاناشتىن ئىلگىرى
قاراڭغۇلۇق يورۇتار مېنى.
ئەگەر بىرسى كۆرمەكچى بولسا ئىچىمنى
شېئىرىم بىلەن ئاچسۇن ئىشىكىمنى .

 - 2020يىلى  - 8مارت
قار
ئاستا يەرگە قونماقتا ئىدى،
ئانامنىڭ ئاپئاق داكا رومىلى.
مەن تۇغۇلغاندا
ئانام ئاشۇ رومالغا يۆگەپتۇ مېنى.
ئۇ چاغالردا يېرىمىز

 - 2020يىلى  - 20فېۋرال
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شېئىرالر
فاتىمە ئابدۇلغەفۇر سەيياھ (ئاۋسترالىيە)

غەيرى قەھرىمان

ئانامغا
بىلىمەن
سەن يىراقالردىن ماڭا دۇئا قىلىۋاتىسەن
مەن كېچىلەردە ساڭا ساالم يولالۋاتقاندەك
بىلىمەن
ئىككىمىزال ئايغا قارايمىز
ئوخشاش كۈينى تىڭشايمىز
كۆزلىرىمىز نەملىنىدۇ
دەرەخلەرنىڭ شىۋىرالشلىرىدىن
كۈن نۇرىنىڭ چاقناشلىرىدىن
قۇمالرنىڭ كۆچۈشلىرىدىن
روھلىرىمىز تەۋرىنىدۇ
تەكلىماكاننىڭ سوغۇق شامىلىدىن
پۇررىدە ئۇچۇپ ئۆتكەن قۇشالردىن
گۈرۈلدەپ ئۆتۈپ كەتكەن ماشىنىدىن

بىر ئۆلچەملىك تەن
دەرىجىدىن تاشقىرى قەھرىمانالرنى چۈشىمەيدۇ
ئۇالر قىزىل ۋە كۆك بايراقالرغا تىكىلگەن خادىالر
بىز كۆكنى تۇيمايمىز
ئاسماننىڭ كۆكىمۇ كۆك
تۆمۈرنىڭ كۆكىمۇ كۆك
مۇزالپ قاتقانمۇ كۆك
قۇرۇپ كەتكەن دېڭىزمۇ كۆك
بىز قۇمغا كۆمۈلگەن
ئۇچقۇر قەھرىمانالرنى كۆيدۈرۈپ تاشاليمىز
بىر نەچچە قويالر
ئۇالرنىڭ تېرىسىدىن تىكىلگەن مالىخاي
راۋابنى يارىغان تاش
پوچتىكەش پالۋان
سەللىلىك ئېشەكچى
ئوڭ قۇلىقىمىزدىن كىرىپ
سول قۇلىقىمىزدىن چىقىپ كېتىدۇ
قەھرىمانلىرىمىز قۇم بارخانلىرىدەك پەردازسىز
بىز ئۇالرنى تونۇمايمىز
ئۇالردا نە كۆزلۈك
نە ئۆمۈچۈك تورى
نە سېھرى قۇدرەت
نە ئىس-تۈتەك
ھېچنەرسە يوق
تۇلۇمغا بوغۇلغان كۆكرىكىمىزدە
جاھاننامە ئەينىكى يوق
كەلگۈسىدىن خەۋەر بەرگۈچى خىرۇستال شارمۇ يوق
بىز توغراقتىن ئەشلەنگەن داپالردەك
مومايغا ئايلىنىپ كەتكەن بىر ئۆلچەملىك تەنلەر
شامال بىزنى ئۇچۇرالمايدۇ
ئورۇق كالىالر
قۇرۇق ئۆستەڭلەر
مۈكچەيگەن سۇۋادان تېرەكلەر
ئاي-يۇلتۇزسىز مەسچىتلەردە
سۈنئىي شايى تاۋارالر
مۇشۇالر
ئارغامچىمىزدۇر
ئېشەكلىك جاھان كېزىمىز
ئوتتۇرا ئەسىردىكى كارتونالردەك
قىزىل كۆزلەر يەنىال قىزىل كۆز

ساڭا بولغان سېغىنچىمنى
ئىسكىرىپكا تارى چېلىپ بېرەلمەيدۇ
ئەڭ يىغالڭغۇ شېئىرالر يېزىپ بېرەلمەيدۇ
ئەڭ تاالنتىلىق ئارتىسالر دوراپ بېرەلمەيدۇ
ئەڭ قاراڭغۇ تۈنلەر يوشۇرالمايدۇ
ئەڭ يورۇق كۈنلەر ئۆزىگە سىغدۇرالمايدۇ
سەن ماڭا مۇھەببەت يولاليسەن
روھىڭنىڭ مەخپىي قاتلىرىدىن
كۆزۈڭنىڭ يېنىك تەۋرىنىشىدىن
چاچلىرىڭنىڭ جىمجىتلىقىدىن
زۇلمەتنىڭ چوڭقۇرلۇقىدىن
مىلتىقالرنىڭ ئۇچىدىن
دۈمبەڭگە قادىلىپ تۇرغان نەزەرلەردىن
ماڭا مۇھەببەت يولاليسەن
ئۇچۇپ ئۆتۈۋاتقان ئۇرۇش ئايروپىالنلىرى
ساڭا مېنى ئەسلىتىدۇ
ئۇالردىن ماڭا ساالم يولاليسەن
ئاناردەك قاناپ كەتكەن يۈرىكىڭدىن خەت يازىسەن
دۇئادىن چەكلەنگەن قوللۇرۇڭ بىلەن
كۆز ياشلىرىمنى غايىۋى سۈرتىسەن
ئاھ ئانا
سەن قەيەردە؟
مەن ساڭا ساالم يولالۋاتىمەن
ساڭا ساالم يولالۋاتىمەن
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بىز ھېچقاچان كۆكنى تونۇمىغان
ياكى ئۇچقۇر قەھرىمانالرنى كۆككە ئاتمىغان
بىز پەقەت
قىزىل قۇياشتا كۆيۈۋاتقان
بىر ئۆلچەملىك باشالرمىز

كىم؟

قانداقتۇر مەلۇم كۈچۈڭگە قول قويغان
مېنى ئەخمەق دەپ نوقۇشلىرىڭنى
چوقۇم ئەقلىڭ سەۋەبىدىن قىلدى دەپ
قايىللىق بىلەن يۈرگەن كۈنلەرنىڭ ئاخىرقىسى بولۇپ قالدى
ئۇ كۈنى
يېشىل چاي ئىچىشىپ ئولتۇرۇپ
ئارالدىكى كىشىلەرنىڭ پارىڭىنى سوقۇپ
ئۇدۇل بىناغا چۈشكەن دەرەخنىڭ سايىسى بىلەن
بايا ئوقۇغان تور ھېكايىسىنى سېلىشتۇرۇپ
تىنچقىنا
تەڭ قېرىپ
تەڭ ئۆلىدىغان بىر جۈپلەردەك
ئانچە مۇھىم ئەھمىيىتى يوق بىر چۈشتىن كېيىندە
سېنىڭ يوشۇرۇپ قويغانلىرىڭ
كەينى يانچۇقۇڭدىن تورۇكالپ تۆكۈلۈپ كەتتى

 - 2019يىلى  - 28دېكابىر
سىدنېي ،ئاۋسترالىيە

ئەگەر
ئىچىمدىكى
 موماينىڭ چۆچەكلىرىنى ئاڭالۋاتقانمۇ مەن بولسام
كىچىك قىزنىڭ سەبىي تىلەكلىرىنى ئورۇنداشقا تىرىشىۋاتقانمۇ
مەن بولسام
چاپچىپ تۇرغان ئەرنى تىك چوققىالرغا ياماشتۇرغانمۇ مەن
بولسام
پىشىپ يېتىلگەن ئايالنىڭ ئارزۇ ـ ئارمانلىرىغا سەۋەب ۋە
نەتىجە بولۇۋاتقانمۇ مەن بولسام
ئۆزىدىن ئايرىلىپ ئۆزىگە يۇقىرىدىن قاراپ تۇرۇۋاتقانمۇ مەن
بولسام
كېتىپ قالغان قىسمىمغا پەرۋا قىلمايدىغانمۇ
قېلىپ قالغان ئۆزۈمگە چىدىمايدىغانمۇ مەن بولسام
ۋاقتىمنى ئۆز ئوقىغا يۆگەۋاتقانمۇ مەن بولسام
چۈشۈمدە ئۆتمۈشنى كۆرىدىغان
كەلگۈسىدىن بېشارەت ئالدىغانمۇ مەن بولسام
يازغۇچىمۇ مەن
يېزىلىۋاتقۇچىمۇ مەن بولسام

سېنى سۆيۈشتە سەل قىينالغان ئىدىم
ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن كۈچۈڭدىن
باشقىالرنى بېسىپ چۈشىدىغان ئەقلىڭدىن
ئۆزۈمگە يېتىدىغان خەۋپ ـ خەتەرنى تەسەۋۋۇر قىلىپ
تورۇكالپ تۆكۈلگەن يالغانلىرىڭ
يېشىل چايدىن ئۆتۈپ گېلىمغا قۇيۇلغىنىدا
پۇت ـ قولۇم چېتىلدى
شۇندىن بۇيان
سېنىڭ ئەخمەقلىقىڭنى
ئۆزۈڭنى ئالداپ يۈرگەن بىرى ئىكەنلىكىڭنى
ئىشقىلىپ ئانچە ئەقىللىق ئەمەسلىكىڭنى بىلىپ قالدىمدە
سېنى سۆيۈش ئاسانلىشىپ قالدى
ئەمدى سېنىڭدىن ھېچنەرسە تالىشىشنىڭ ھاجىتى قالمىدى
سېنى مەغلۇپ قىلغان ئىدىم!

بۇ مەن زادى كىم؟
كىم ئۇنىڭ قۇلىقى؟
كىم ئۇنىڭ پۇتى؟
كىم ئۇنىڭ ئەقلى؟
كىم ئۇنىڭ ھىسسى؟
كىم ئۇنى ئۆزىدىن تارتىپ چىقاردى؟
كىم ئۇنى ئۆزىگە قايتۇرماقچى؟
كىم ئۇنىڭ قولى؟
كىم ئۇنىڭ كۆزى؟

ئامالسىزلىق
ئېغىر روك مۇزىكىسىنىڭ يالغۇز گىتارچىسى
تارىنى روھىغا ئۇرۇپ مۇزىكىنى يىغلىتىدۇ
دېڭىز
ساھىلغا گۈلدۈرلەپ يىقىلىپ كېتىدۇ
دۇمباق
بۆرتۈپ چىققان بىلەكلەرنى زەرپ بىلەن چالىدۇ
سەن
ئىچىمدىن  10باللىق يەر تەۋرىتىپ
گېلىمنى بار كۈچۈڭ بىلەن يىرتىپ چىقىسەن

بۇ زادى كىم؟

ئەخمەقلىقىڭنى بىلگەن كۈنىدىن باشالپ
ئۇ بىر چۈشتىن كىيىن
 24سېلسىيە گىرادۇس ئەتراپىدا
ئادەتتىكى بىر كۈن ئىدى
سېنى ئەقىللىق دەپ ئويالپ كەلگىلى خېلى بولغان
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(ھېكايە)
ھەبىبۇلال ئابلىمىت (گېرمانىيە)

ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﻙ ﺋﺎﺳﺎﻤﻧﻰﻨ ﺳﯧﺘﯟﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮪﯧﭻ ﮪﺎﺟﯩﻰﺘ ﻳﻮﻕ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯞﻩ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺭﻭﮪﻤﯩﯩﺰﻰﻧ ﺳﺎﻤﺗﯩﺴﺎﻗﻼ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ
– نېلسۇن ﻣﺎﻧﺪىال
قىلىــپ قويغانتــى .بــۇ چاغــاردا ئۇيغــۇر خوتۇن-قىزلىــرى تــاال
تۈزگــە خاتىرجــەم چىقالمايتتــى .تاجاۋۇزچــى چىــڭ سۇاللىســى
قوشــۇنىنىڭ لەشــكەرلىرى كۆرگەنــا ئايالالرغــا خالىغانچــە
باســقۇنچىلىق قىالتتــى .بەزىــدە «يامۇلــدا زىياپــەت بــار» دەپ،
ئايالالرنــى مەجبــۇرى تۇتــۇپ كېلىــپ ،ھەپتىلــەپ زورلــۇق
بىلــەن يامۇلغــا ســولىۋاالتتى .نومــۇس كۈچىدىــن بــاش
كۆتۈرەلمىگــەن نۇرغــۇن ئەرلــەر ئۆزلىرىنــى ئۆلتۈرۈۋالغــان ئىدى.

چىــڭ سۇاللىســىنىڭ پادىشاھســى چىيەنلــۇڭ (1711
  )1799نىــڭ تاجاۋۇزچــى لەشــكەرلىرى  - 1760يىللىــرىئۈچتۇرپانغــا بېســىپ كېلىــپ ،ئەلەنۇرخــان (تارىختىكــى
مەشــھۇر ئىپارخــان) نــى ئەســىرگە ئېلىــپ ،بېيجىڭغــا
ئېلىــپ كېتىــدۇ .پەرىــزات ســۈپەتلىك ،ئىپــار پۇرايدىغــان
بــۇ قىــز بولســا ئەمىــر مۇھەممەتجــان بىلــەن ئەزىــم ئەزىــزە
پاشــا خېنىمنىــڭ نەۋرىســى ئىــدى .پادىشــاھ چىيەنلــۇڭ
ئەلەنۇرخاننىــڭ كۆڭلىنــى ئۆزىگــە مايىــل قىلىــش ئۈچــۈن،
پادىشــاھنىڭ ســاراي خۇشــامەتچىلىرىنىڭ پــال سېلىشــى
بويىچــە «مېۋىســى ئالتــۇن ،يوپۇرمىقــى كۆمــۈش ،شــېخى پــوالت،
ھىــدى ئىپــاردەك» بولغــان ئۈچتۇرپاننىــڭ يەرلىــك جىگــدە
كۆچەتلىرىنــى ســارايغا كۆچــۈرۈش ئۈچــۈن لەشــكەر بېشــى
ســۇچىڭ بىلــەن ھاكىمبــەگ ئەبەيدۇلالغــا پەرمــان چۈشــۈرىدۇ.

خەلــق ئىچىــدە يۈز-ئايرويــى بــار ئىناۋەتلىــك رەخمۇتۇلال
دېگــەن كىشــىنىڭ گۈلــزارە ئاتلىــق چىرايىلىــق ئايالىنىمــۇ يامۇلغا
ســولىۋېلىپ ،قويــۇپ بەرمىگەنلىكــى ئۈچــۈن ،رەخمۇتۇلالنىــڭ
ۋىجدانــى چىدىمــاي ،يۈرىكــى ئۆرتۇلــۇپ ،قان-زەردىســىگە
تولــۇپ ،پارتــاش پۇرســىتىنى كۈتــۈپ تۇرغــان ئىــدى .دەل مۇشــۇ
چاغــاردا ســۇچىڭنىڭ ناينــاق ئوغلــى ســۇلۇن بىلــەن ھاكىــم
بەگنىــڭ ئوغلــى كامــال ئىككىســى تاماشــا ئۈچــۈن ئاقســۇغا
كېتىۋاتقــان يولــدا ،قولىــدا قاپــاق كۆتــۈرۈپ ســۇغا چىققــان بىــر
بوزىچىنىــڭ قىــزى ئانارگۈلنــى كــۆرۈپ قىلىــپ قىلىقســىز چاقچاق
قىلىــدۇ .ســۇلۇن بولســا قىزغــا ئېســىلىپ ،نىيىتىنــى بۇزىــدۇ،
ۋىجدانلىــق قىــز ئــۆز ئىپپــەت نومۇســىنى ســاقالش ئۈچــۈن،
پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن قارشــىلىق قىلىــدۇ .دەل مۇشــۇ چاغــدا
جۈمــە نامىزىدىــن قايتقــان جامائــەت بــۇ ئەھۋالنــى كــۆرۈپ ،ئــۇ
ئىككــى لۈكچەكنــى قاتتىــق ئــۇرۇپ ،قىزنــى قۇتقــۇزۇپ قالىــدۇ.

شــۇ چاغــاردا ھاكىمبــەگ ئەبەيدۇلــا بىلــەن ئامبــال
ســۇچىڭ بىرلىشــىپ ،خالىغانچــە ئــادەم ئۆلتــۈرۈپ ،ئۇيغــۇر
خەلقىنىــڭ مــال  -مۈلكىنــى بــۇالپ ،خوتــۇن  -قىزلىرىغــا
باســقۇنچىلىق قىلىــپ ،قىلمىغــان ئەســكىلىكى قالمىغــان
ئىــدى .ئــۇ ئىككىســىنىڭ بــۇ قاتمۇ-قــات زۇلۇمــى بىلــەن
زوراۋانلىقلىرىغــا ئۈچتۇرپــان خەلقىنىــڭ چىدىغۇچىلىكــى
قالمىغــان ئىــدى .زالىمــار خەلــق ئۈســتىدىكى ســېلىقنى
كۈندىن-كۈنگــە كۆپەيتىــپ ،خەلقنــى بىــر تىــرە ،بىــر ئۇســتىخان
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ئىــدى .ئــۇ كۆپچىلىككــە مەردانىلىــق بىلــەن خىتــاب قىلىــپ:

بــۇ ئىككــى لۈكچــەك مەســچىت ئىمامىــڭ ساالســى بىلــەن
ئۆلۈمدىــن قۇتۇلــۇپ قىلىــپ ،شــەھەرگە تىكىۋېتىــدۇ .بــۇ ئەھــۋال
رەخمۇتۇلالنىــڭ قاتتىــق غەزىپىنــى قوزغايــدۇ .چۈنكــى ئانارگــۈل
بولســا رەخمۇتۇلالنىــڭ ئوغلــى ئامانۇلالنىــڭ ســۆيگىنى ئىــدى.

— قېرىنداشــار! بۈگۈنكــى كۈنــدە بىزنىــڭ بېشــىمىزغا
چۈشــۈۋاتقان زۇلۇم-كۈلپەتلەرنــى كۆرگــەن ســايدىكى قــارا
تاشــارمۇ نالــە قىلىشــماقتا .بىــز بولســاق ئــادەم ،ســايدىكى
تــاش ئەمــەس! بىــز قاچانغىچــە بــۇ زۇلــۇم  -ســىتەملەرگە قــاراپ
قــول قوشــتۇرۇپ« ،لەببــەي» دەپ ،ئىتائــەت قىلىــپ تۇرىمىــز؟
يــاق ،يــاق! ئەمــدى تاقىتىمىــز تــاق بولــدى ،پىچــاق ئېلىككــە
ســوقۇلدى .بۈگۈندىــن باشــاپ مــەن ســىلەرگە ســەركەردە! بىــز
زالىمالرغــا قارشــى جەڭگــە ئاتلىنايلــى! جىگــدە قاچىالنغــان
مالتاقالرنــى ئــۇرۇپ چىقىــڭالر! قولۇڭالرغــا قــورال ئىلىــڭالر!
قىنــى يۈرەكلىــرى زەردابقــا تولغــان يۇرتداشــار ،قەلئەگــە قــاراپ
ئالغــا! يــا ئۆلۈم،يــا ئىســتىقالل ! — دەپ جاراڭلىــق ۋارقىرىــدى.

بــۇ ۋەقەدىــن كېيىــن ئامانۇلــا ســەگەكلىك بىلــەن
ئەتراپىغــا جىگەرلىــك ئۇيغــۇر ياشــلىرىنى يىغىــپ ھــەر ئېھتىمالغا
قارشـ�ى تەييارلىـ�ق كۆرىـ�دۇ .ياشـلارنى پالتا-كەكـ�ە ،كالتـ�ەك-
توقمــاق ،قىلىچ-ئورغاقــار بىلــەن قورالالنــدۇرۇپ ،تەييارلىــققىلىــپ« ،قولتــۇق» دېگــەن تاغلىــق رايونغــا چىقىــپ كېتىــدۇ.
شــۇ چاغــاردا چىــڭ سۇاللىســىنىڭ پادىشــاھىدىن
«جىگــدە كۆچــۈرۈش» پەرمانــى يېتىــپ كېلىــدۇ .بۇنىــڭ
بىلــەن ســۇچىڭ ۋە ئەبەيدۇلــا سۇيىقەســت تــۈزۈپ ،بــۇ ئىشــقا
رەخمۇتۇلــا بىلــەن ئوغلــى ئامانۇلالنى مەســئۇل قىلىپ بېكىتىدۇ.
ئۇالرنىــڭ مەقســىتى بــۇ ئىككىســىنى بــۇ ئىشــقا مەســئۇل قىلىــپ،
يولغــا ســىلىۋېتىپ ،ئانارگۈلنــى قولغــا كەلتــۈرۈش ئىــدى .لېكىــن
ســەگەك ئامانۇلــا بىلــەن ئانارگــۈل دادىســى رەخمۇتۇلالغــا
قوزغىــاڭ قىلىــش توغرۇلــۇق مۇنــداق خــەت يازىــدۇ.

مانــا بــۇ دەل جايىــدا مەردانىلىق بىلــەن قىلىنغان خىتاب،
تاشــاي دەپــا قالغــان خەلقنىــڭ ســەۋر قاچىســىغا تامچىلىغــان
ئاخىرقــى بىــر تامچــە بولــۇپ قالــدى .بۇنىــڭ بىلــەن قەھــرى -
غەزىپــى تاشــقان دېھقــان يىگىتلىــرى رەخمۇتۇلالنىــڭ چاقىرىقىغا
شــۇئان ئاۋاز قوشــۇپ ،جىددىــي ھەرىكەتكە ئۆتتــى .پۈتۈن خەلق
قوزغىلىــپ قوزغىالڭچىــار ســانى ئونمىڭدىــن ئېشــىپ كېتتــى.
بــۇ تارىختىكــى نامــى مەشــھۇر ،تىلــاردا داســتان بولغــان
«جىگــدە يېغىلىقــى» دەپ نــام ئالغــان شــانلىق قوزغىــاڭ ئىــدى.

قارا تاشالر زار يىغاليدۇ،
باشقا چۈشكەن دەردلەرگە.

بۇ توغرۇلۇق بىر شائىر مۇنداق نەزمە يازغان:

سەركەردە بولۇڭ ئەمدى،

ئىالھىم بەندىلەرنى مۇڭغا سالدى،

جاندىن تويغان خەلقلەرگە.

كۆچۈرۈپ جىگدىلەرنى تۇڭغا سالدى.

جىگدىلىكتىن جەڭ باشالپ،

تېگىپ باشقا ھەمىشە تاياق-توقماق،

شېھىت بولساق ئارمان يوق.

يېرىپ تەننى تۆمۈر دەررە بىلەن چوقماق.

بۇندىن ئارتۇق چىدارىغا،

زۇلۇم ئاشتى ،ھاشار-ئالۋان كېلىپ تېز،

ئەمدى بىزدە دەرمان يوق.

ئاياق ئاستى قىلدى كۆپ خوتۇن – قىز.

ئاقتۇقاينىڭ سېيىدا،

تۈگەپ تاقەت ،ئۇنىڭغا سەۋر-ئىمكان،

سەلدەك ئاقسۇن قېنىمىز.

دېدۇق بولسۇن ،پىدا بۇ جان ،تۆكۈپ قان.

ئەركىنلىك دەپ جان بەرسەك،
سۆيۈنمەمدۇ جىنىمىز.

رەخمۇتۇلــا ســەركەردە بولــۇپ ،قوزغىالڭچىالرنــى ئــۈچ
چــوڭ لىنىيــە بويىچــە قەلئەگــە قــاراپ ھۇجۇمغــا ئۆتۈشــكە
بۇيرىــدى .بۇنىــڭ بىلــەن خەلــق قەلئەنــى قورشــاۋغا ئالــدى.
ئەتىســى قەلئەدىــن ئايالچــە ياســىنىپ ،ئوغرىلىقچــە چىققــان
ھاكىمبــەگ ئەبەيدۇلــا بىلــەن ئامبالنىــڭ ئوغلــى ســۇلۇننى
ئانارگــۈل باشــلىق قوزغىالڭچىــار قولغــا ئالىــدۇ ۋە خەلقنىــڭ
كــۆز ئالدىــا قەتلــى قىلىــدۇ .ئامبــال ســۇچىڭ بولســا ئازغىنــە
چېرىكلىــرى بىلەن ســېپىلنىڭ ئىچىگە ســولۇنۇپ قالىدۇ .ئاخىرى
چىقىــش يولــى تاپالمــاي ،چارىســىز قالغــان ئامبــال ،ھاياتىدىــن
ئۈمىدىنــى ئــۈزۈپ ،ســېپىلنىڭ ئىچىدىكــى دەرەخقــە ئېســىلىپ
ئۆلۈۋالىــدۇ .ئۆز سەركەردىســىدىن ئايرىلغان چېرىكلەر يامۇلنىڭ
قــورال ئىســكىالتىدىكى ئوق-دورىالرنــى يېغىــپ ،ھەممىســىنى
ئۆزلىــرى بىلــەن تــەڭ پارتلىتىــپ بىراقــا ھــاالك بولىــدۇ.

بــۇ زامانــار دەل - 1765يىلــى  - 2ئاينىــڭ باشــلىرىغا
توغــرا كېلەتتــى - 2 .ئاينىــڭ  - 14كۈنــى ھاشــارچىالر جىگــدە
كۆچەتلىرىنــى نەچچــە يۈزلىگــەن تاغارالرغــا قاچىــاپ ،يولغــا
چىقىــش ئۈچــۈن چــوڭ بىــر مەيدانغــا توپلىشــىدۇ ۋە بۇالرنــى
ئۇزىتىــش ئۈچــۈن كەلگــەن ئايال-بالىــار يىغــا-زارە قىلىشــىپ
شــۇ يەرگــە يېتىــپ كېلىشــىدۇ .دەل شــۇ چاغــدا مەيداننىــڭ
قــاپ ئوتتۇرىســىغا ،قــەددى قامەتلىــك ،بەقــۇۋۋەت ،قەيســەر
بىــر كىشــى مەردانــە قىياپەتتــە گۇس-گــۇس دەسســەپ كېلىــپ،
ئــوت چاقنــاپ تۇرغــان ئۆتكــۈر كــۆزى بىلــەن ھەســرەتلىك
قان-ياشــارنى تۆكۈۋاتقــان قېرىنداشــارنىڭ پەرىشــان
يۈزلىرىگــە تەكشــى نــەزەر ســالىدۇ .بــۇ كىشــى دەل رەخمۇتۇلــا
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قوشــۇننىڭ ئارىســىدىكى بــەزى تەســلىمچى مۇناپىقــار
تەســلىمچىلىك يولىنــى تۇتۇشــقا باشــايدۇ .لېكىــن
رەخمۇتۇلــا قەتئىيلىــك بىلــەن ئاخىرغىچــە جــەڭ
قىلىدىغانلىقىنــى بىلــدۈرۈپ ،ئىنقىالبچىــار بىلــەن بىرگــە
ســېپىلغا چىقىــپ جەڭنــى داۋامالشــتۇرىدۇ ۋە بەختكــە قارشــى
جەڭــدە شــاھادەت شــارابىنى ئىچىــپ ،شــېھىت بولىــدۇ.

گەرچــە بــۇ قېتىــم ئەركىنلىــك جەڭچىلىــرى غەلىبــە
قىلغــان بولســىمۇ ،بــۇ تېخــى جەڭنىــڭ باشلىنىشــى ئىــدى .بــۇ
چاغــدا ئىنقىالبچــى قوشــۇن ئۈچتۇرپاننــى مۇداپىئــە قىلىشــتىن
باشــقا ،يەنــە ئەتراپتىكــى رايونالردىكى خەلقنــى قوزغاش ئۈچۈن،
ئــادەم كۈچــى ئەۋەتىشــكە توغــرا كېلەتتــى .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بــۇ
ئەتىيازلىــق تېرىلغــۇ مەزگىلــى بولغاچقا ،دېھقانچىلىق ئىشــلىرىنى
ئاقســىتىپ ،يەرلەرنــى ئــاق تاشــاپ قويۇشــقا ھەرگىــز بولمايتتى.

ئەمــدى بــۇ ئۇرۇشــقا چــوڭ ئوغلــى ئەســمۇتۇلال
قوماندانلىــق قىلىــدۇ .لېكىــن خائىــن ســابىر بىلــەن شــاكىر
دېگەنلــەر ئۆزىنىــڭ رەزىــل ئەپتى-بەشىرىســىنى تولــۇق
ئاشــكارىالپ ،ئەســمۇتۇلالنى قولغــا ئېلىــپ باغــاپ ،ئــۆز ئانــا
ۋەتىنىگــە تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرگــەن چىــڭ سۇاللىســىنىڭ
لەشــكەرلىرىگە تاپشــۇرۇپ بېرىــپ ،نامەردلەرچــە تەســلىم
بولىــدۇ .بۇنىــڭ بىلــەن مىڭلىغــان شــېھىتلەرنىڭ ئىسســىق
قانلىرىنــى تۆكــۈپ مىڭ-بىــر مۇشــەققەتتە ئۈچتۇرپــان
تۇپراقلىرىنــى ئازادلىققــا ئېرىشــتۈرگەن «جىگــدە يېغىلىقــى» دىن
ئىبــارەت بــۇ ئەركىنلىــك كۈرىشــى تەســلىمچىلىكنىڭ ســەۋەبى
بىلــەن مەغلۇبىيەتكــە ئۇچــراپ ،تىراگېدىيەلىــك ئاخىرلىشــىدۇ.

شـ�ۇنىڭ ئۈچـ�ۈن دېھقانـلار بىـ�ر تەرەپتىـ�ن ئېتىـ�ز-
ئېرىــق ئىشــلىرى بىلــەن مەشــغۇل بولســا ،يەنــە بىــر تەرەپتىــنئۈچتۇرپانــى جــان تىكىــپ قوغداشــقا مەجبــۇر ئىــدى.
شــۇ چاغــدا قەشــقەر تەرەپتىــن قەشــقەر ئامبىلــى نۇرغــۇن
لەشــكەر تارتىــپ ئۈچتۇرپانغــا قــاراپ يولغــا چىقىــدۇ ۋە
بۇنىڭغــا قوشــۇلۇپ بــەن تاخــەي دېگــەن ئاقســۇ ئامبىلىمــۇ
چىــن لەشــكەرلىرىنى باشــاپ ئۈچتۇرپانغــا قــاراپ يــۈرۈش
قىلىــدۇ .رەخمۇتۇلــا بــۇ خەۋەرنــى ئــاڭالپ دەرھــال ئۇرۇشــقا
تەييارلىــق قىلىــدۇ ،ئارىدىــن بىــر ئــاي ئۆتكەنــدە ئــۇرۇش
شــەرق ۋە غــەرب تەرەپتىــن ئىبــارەت ئىككــى لىنىيــەدە تــەڭال
باشــلىنىپ كېتىــدۇ .رەخمۇتۇلالنىــڭ چــوڭ ئوغلــى ئەســمۇتۇلال
قەشــقەر تــاغ يولىدىــن كەلگــەن لەشــكەرلەرنىڭ ئالدىنــى
تــوراپ زەربــە بېرىــپ ،نۇرغــۇن قورال-يــاراق ئولجــا ئالىــدۇ.
ئىككىنچــى ئوغلــى ئامانۇلــا بولســا يېڭــى تــوي قىلغــان ئايالــى
ئانارگــۈل باشــچىلىقىدىكى قوشــۇن بىلــەن ئاقســۇدىن كەلگــەن
چېرىكلــەر بىلــەن قانلىــق جــەڭ قىلىــدۇ .ئىككــى ســەپتىكى
بــۇ ئــۇرۇش بىــر ھەپتــە داۋام قىلىــدۇ ۋە غەلىبــە ئۈچتۇرپانغــا
خەلقىگــە مەنســۇپ بولــۇش بىلــەن ئــۇرۇش ئاخىرلىشــىدۇ.

لېكىــن تارىختــا ئاجايىــپ كومېدىيەلىــك ئىشــار
بولىدىكەنكــى ،بۇنــى بەزىــدە ئــادەم بالىســى ئويــاپ
يېتەلمەيــدۇ .يەنــى تاجاۋۇزچــى قوشــۇننىڭ لەشــكەرلىرى
ئالــدى بىلــەن تەســلىمچى خائىــن ســابىر بىلــەن شــاكىرنى
ئۆلۈمگــە ھۆكــۈم قىلىــپ ،كاللىســىنى ئىپــاس تېنىدىــن
جــۇدا قىلىــدۇ .بۇنىــڭ بىلــەن بــۇ ئىككــى خائىننىــڭ ھاياتــى
شــەرمەندىلەرچە ئاخىرلىشــىدۇ .بۇالرنىــڭ تەســلىمچىلىك روھــى
تــا ئەبــەد ئىككىــا دۇنيــادا لەنەتكــە ئۇچرايــدۇ .ئۇالردىــن كېيىن
ئىنقىالبچــى قوشــۇننىڭ شــىر يــۈرەك قوماندانــى ئەســمۇتۇلالنى
قەتلــى قىلىــدۇ .تەســلىم بولۇشــنى خالىمــاي ئاخىرغىچــە ئــۈزۈل
كېســىل جــەڭ قىلىــش تەرەپــدارى بولغــان ئەســمۇتۇلالنىڭئۆلۈمــى ئىككــى دۇنيــادا شــەرەپكە مۇيەسســەر بولغــان
بولــۇپ ،باقــى دۇنيــادا مۇبــارەك روھــى جەننەتتىــن ئــورۇن
ئالغــان بولســا ،پانــى دۇنيــادا قەھرىمانلىــق ئىش-ئىزلىرىنــى
ئەۋالدتىــن ئەۋالدقــا خاۋاتىرلىنىــپ  ،يــاد ئېتىلىــپ ،قەيســەر
روھىنــى ئۇيغــۇر مىللىتــى ئۆزىگــە ئۈلگــە قىلىــپ كەلمەكتــە.

ئۈچتۇرپــان ئىنقىالبىنىــڭ غەلبــە خەۋىرىنــى ئاڭلىغــان
كــۆرە جاڭجۇنــى دەر غەزەپكــە كېلىــپ ئۈچتۇرپانغــا جــازا
يــۈرۈش قىلىــش مەقســىتىدە ئــۈچ مىــڭ تالالنغــان قوشــۇن
بىلــەن ئــۆزى يولغــا چىقىــدۇ .بــۇ قوشــۇن ئــۈچ ســەپكە
بۆلۈنــۈپ ھۇجۇمغــا ئۆتىــدۇ .ئاقســۇ ســايلىقىدىن بېســىپ
كىرگــەن چىــڭ سۇاللىســىنىڭ تاجاۋۇزچــى قوشــۇنى بىلــەن
ئانارگــۈل بــاش بولغــان ئىنقىالبــى قوشــۇن روبىــرو تۇتۇشــىدۇ.
باھادىــر ئۇيغــۇر قىــز ســەركەردە ئانارگــۈل (بــەزى
ماتېرىيالــاردا مايىمخــان دەپ ئېلىنغــان) خىلالنغــان ئالتــە
قىــز قوغدىغۇچىســى بىلــەن قەھرىمانالرچــە جــەڭ قىلىــپ،
تاجاۋۇزچــى قوشــۇننى ئاخىــرى چېكىندۈرىــدۇ .ۋاھالەنكــى
قاتتىــق غەزەپكــە كەلگــەن كــۇرە جاڭجۇنــى ئاخىــرى پۈتــۈن
كۈچىنــى ئىشــقا ســېلىپ ،قايتۇرمــا ھۇجۇمغــا ئاتلىنىــدۇ .ھــەر
تەرەپتىــن ياردەمگــە كەلگــەن چىــڭ سۇاللىســىنىڭ لەشــكەرلىرى
ئۈچتۇرپــان ئەتراپىغــا خــۇددى قاغا-قۇزغۇنــاردەك مىغىلــداپ
كېتىــدۇ .ئونمىڭلىغــان قوشــۇن توپ-زەمبىرەكلــەر بىلــەن
ھۇجۇمغــا ئۆتــۈپ ،قاتتىــق مۇداپىئــە تۇرغــان قەھرىمــان
ئۈچتۇرپــان ئىنقىالبچىلىرىنىــڭ مۇداپىئــە ســېپىنى بــۇزۇپ
تاشــايدۇ .باھادىــر ئەزىمەت ئاماننۇلــا كىندىك قىنى تۆكۈلگەن
ئاشــۇ مۇبــارەك تۇپراقتــا تاجاۋۇزچىالرنىــڭ لەشــكەرلىرى
بىلــەن قانلىــق جــەڭ قىلىــپ ،قەھرىمانالرچــە شــېھىت بولىــدۇ.

ئــەل قىسســە ،بــۇ ئازادلىــق كۈرىشــىگە قاتناشــقان
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئۇچتىــن بىــرى چــۇ چاغــدا قىرغىــن قىلىنغــان
بولــۇپ ،ھاياتتــا قالغــان ئــون مىڭــدەك كىشــى ئىلىغــا ســۈرگۈن
قىلىنىــدۇ .بــۇ ســۈرگۈن قىلىنغانالرنىــڭ يېرىمــى يولــاردا
ئاچلىقتىــن ،قەھرىتــان ســوغۇقالنىڭ دەســتىدىن ئۆلــۈپ كېتىدۇ.
يۇرتلىرىــدا قالغــان ئايــال ۋە ئۇششــاق باالالرنىــڭ بېشــىغا
تېخىمــۇ ئېغىــر بااليــى ئاپــەت كېلىــدۇ .مۇشــۇنداق خەلقنىــڭ
بېشــىغا بااليــى ئاپــەت ئۈست-ئۈســتىلەپ كېلىۋاتقــان چاغــدا،
تاغــاردا مۆكۈنــۈپ يۈرگــەن ئانــار گۈل قايتــا يەنە تەشــكىللىنىپ
ئــۆز ئەتراپىدىكــى ئالتــە قىــز بىلــەن تاجاۋۇزچىالرنىــڭ
لەشــكەرلىرىگە قارشــى پارتىزانلىــق جــەڭ ئېلىــپ بارىــدۇ.
ئانــار گــۈل ناھايىتــى باتــۇر قەلەمدىمــۇ ،ئەلەمدىمــۇ
يېتىشــكەن قىــز بولــۇپ ،ئــۆزى ناھايىتــى كېلىشــكەن ھــەم
زېــرەك قىــز ئىــدى .ئاماننۇلــا بىلــەن ئــاز ۋاقىــت بىرگــە
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ئىس-تۈتــەك قاپلىغــان تــاغ چوققىســىغا قــاراپ يامىشــىدۇ .مانــا
شــۇ تاپتــا ئــۆز غۇرۇرىنىڭ ئاياق ئاســتى بولۇشــىغا يــول قويمىغان
ۋىجداننــى ۋە مۇســتەملىكىچىلىرىگە بويــۇن ئەگمەيدىغــان
ئىرادىنــى ئۆزىگــە مۇقــەددەس دەپ بىلگــەن ،بــۇ ناتىــۋان
يەتتــە قىزلىرىــم دۈشــمەن بىلــەن ھايات-ماماتلىــق ئېلىشىشــتا
كىيىملىــرى تىتىلىــپ جۇل-جــۇل بولــۇپ كەتكــەن ئىــدى .شــۇ
گــۈزەل نــازۇك بەدەنلىــرى دۈشــمەن تىغلىرىنىــڭ زەربىســىدىن
تىلىۋېتىلگــەن بولــۇپ ،يــارا ئېغىزلىرىدىــن چىققــان ئىسســىق
قانلىــرى ئىپپەتلىــك پــاك بەدەنلىرىنــى نەمدىۋەتكەنــت[ ئىــدى.

بولغــان چاغالردىكــى ئۈمىــدى ،ياشــلىق ئارزۇلىــرى ،كەلگۈســى
ئۈچــۈن تۈزگــەن پىالنلىــرى يوشــۇرۇنغان بىــر جــۈپ قــارا
كۆزلىرىــدە ئىنتىقــام ئوتــى يالجىــپ تۇراتتــى .بــۇ باھادىــر قىــز
بولســا ئۆزىگــە ســادىق بولغــان سەپداشــلىرىدىن غۇنچەقىــز،
زۇھرەگــۈل ،قەمبەرنىســا ،گــۈل ئايىــم ،ئەختەرنىســا ،دىلبەرقىــز
قاتارلىــق ئالتــە قىــز بىلــەن بىرگــە دۈشــمەنگە تۇيۇقســىز زەربــە
بېرىــپ ،دۈشــمەن چىرىكلىكنىــڭ يۈرىكىگــە دەھشــەتلىك
قورقۇنــچ ســېلىپ ،ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە رىۋايەتكــە ئايلىنىــدۇ.
چىــڭ سۇاللىســىنىڭ لەشــكەرلىرى ئارىســىدا ئانارگــۈل
(مايىمخــان) توغرىســىدا «ئــوق ئۆتمەيدىغــان ئەۋلىيــا قىــز»
دېگــەن ســۆز-چۆچەكلەر تارقىلىشــقا باشــلىنىدۇ .باھادىــر
يەتتــە قىزلىرىــم ئاتلىرىنــى چاپتــۇرۇپ ،قىلىچلىرىنــى ئوينىتىــپ،
ھەيــۋەت بىلــەن چىــڭ سۇاللىســىنىڭ لەشــكەرلىرى ئارىســىغا
بۆســۈپ كىرگەنــدە ،قورقــۇپ ،ئۈركــۈپ ،ئۆڭــى ئۆچــۈپ كەتكــەن
چېرىكلەرنىــڭ ســەپلىرى بىردەمدىــا بۇزۇلــۇپ ،خــۇددى
قوتاندىــن قاچقــان چوشــقىالردەك چىقىــراپ ھــەر تەرەپكــە
پىتىــرالپ قىچىشــىدۇ .ئەنــە شــۇ چاغــاردا يەتتــە قىزلىرىمنىــڭ
ئۇچقــۇر ئاتلىرىنىــڭ تۇياقلىرىدىــن چىققــان ســاداالر تــاغ
باغىرىدىكــى ســايلىقالرنى زىل-زىلغــا كەلتۈرۈۋەتتــى .شــۇنداق
قىلىــپ بــۇ گــۈزەل ھــەم جەســۇر يەتتــە قىزلىرىمنىــڭ پارتىزانلىــق
ئۇرۇشــى ئــۈچ ئــاي داۋام قىلىــدۇ .ئاخىــرى بــۇ زەربىگــە
چىدىمىغــان مىڭلىغــان چىــڭ سۇاللىســىنىڭ لەشــكەرلىرى تــوپ
 زەمبىرەكلــەر بىلــەن قوراللىنىــپ ،مۇلجــەر تېغىنــى ئومۇمىــييۈزلــۈك قورشــاۋغا ئالىــدۇ .ئەممــا يەتتــە قىزلىرىــم قەتئىــي
تەســلىم بولمــاي ،دۈشــمەن بىلەن بولغــان جەڭنــى ئۈزۈلدۈرمەي
داۋامالشــتۇرىدۇ .لېكىــن تاجاۋۇزچــى قوشــۇنىمۇ ئــۆز نىيىتىدىــن
يانمــاي داۋاملىــق مۇھاســىرىنى تارايتىــپ ھــەم ھۇجۇمنــى
كۈچەيتىــپ ،يەتتــە قىزلىرىمنىــڭ ھەرىكــەت پائالىيىتىنــى
چەكلىــك بىــر دائىــرى ئىچىگــە ئەكىرىــپ قويىــدۇ .ئاخىــرى
بــۇ مۇھاســىرىنى بۆســۈپ چىقىــپ كېتىشــكە ئامالســىز قالغــان
يەتتــە قىزلىرىــم تىــك تــاغ چوققىلىرىغــا قــاراپ ئىلگىرىلەيــدۇ،
ئارقىدىــن مىڭلىغــان لەشــكەرلەر تاققــا قــاراپ يامىشــىدۇ.

مۇقــەددەس ئېتىقادنىــڭ كۈچــى بىلــەن ھېــچ قورقمــاي
ئەپچىــل ھەرىكــەت قىلىــپ ،دۈشــمەنگە بار كۈچى بىلەن قارشــى
جــەڭ قىلىۋاتقــان باھادىر يەتتە قىزلىرىمنىڭ بــۇ قەھرىمانلىقىنى
كــۆز ئالدىڭىزغــا كەلتۈرســىڭىز ئۇالرغــا ئالەمچــە ئاپىرىــن
ئوقۇمــاي تۇرالمايســىز .ئەنــە قــاراڭ! قورقمــاس ،شــىر يــۈرەك
يەتتــە قىزلىرىمنىــڭ ســۇمبۇل چاچلىــرى چۇۋۇلغــان ،لەۋلىــرى
قۇرۇغان ،نەپەســلىرى ســىقىلغان ،گۈزەل كۆزلىــرى ھارغىنلىقتىن
ئولتۇرۇشــقان بولســىمۇ ،يەنىــا قەتئىــي ئىرادىســىدىن يانمــاي،
تەســلىمچىلىكنى نومــۇس ،ھۆرلۈكنــى شــەرەپ دەپ بىلىــپ،
جەســۇر ،مەردانــە قىياپــەت بىلــەن مۇلجــەر تېغىنىــڭ ئــەڭ
چوققىســىدا ،قــۇرام تاشــار بىلــەن بــوي تالىشــىپ تىــك تۇرماقتــا.
تــاغ چوققىســىدا گۈرۈلــدەپ ئەســكەن قاتتىــق ســوغۇق شــامال
ئۇالرنىــڭ چۇۋۇلغــان قۇنــدۇز چاچلىرىنــى ئۇچۇرماقتــا .بــۇ
ســۇمبۇل چاچــار ئەلۋەتتــە مۇھەببــەت گۈلزارىنىــڭ ئىشــىكىنى
ئەمدىــا چەككــەن ئەمەســمىدى؟ ئــۇ يۇمــران چاچــار تېخــى
ئــۆز ســۆيگىنىنىڭ مېھــرى بىلــەن سېلىشــىغا قانمىغــان ئىدىغــۇ!
مانــا شــۇ تاپتــا شــۇ يالتىــراق چاچــار تال-تــال بولــۇپ ،بىــر
بىرلــەپ ئاخىرقــى قېتىــم ئــۆز يــارى بىلــەن ۋىدالىشــىۋاتقاندەك،پەرىشــتە ســۈپەتلىك يەتتــە قىزلىرىمنىــڭ قىزىــل ئالمىــدەك
پــاك يۈزلىرىنــى ،تىتــرەپ تۇرغــان نېپىــز لەۋلىرىنــى تويمــاي
ئارقا-ئارقىدىــن ســۆيمەكتە .كــۆك يۈزىــدە دائىــم پاراليدىغــان
قۇياشــنىڭ پارقىــراق يۈزىنــى قاپلىغــان قــارا بۇلۇتــار بولســا
ھەســرەتلىك ۋىدالىشــىش ياشــلىرى بىلــەن ســۇمباتلىق
يەتتــە قىزلىرىمنىــڭ يالتىــراق چاچلىرىنــى نەمدىمەكتــە.

ئۈزلۈكســىز ئــۇرۇش قىلىــپ قاتتىــق چارچــاپ ،ھــاردۇق
يەتكــەن يەتتــە قىزلىرىــم بولســا بەدەنلىرىدىكــى يارالرنىــڭ
ئاغرىقىنىمــۇ تۇيمــاي ،پۈتــۈن كۈچىنــى يىغىــپ تاغالردىكــى
قــۇرام تاشــارنى ،چاشــقانالردەك ئۆمۈلــەپ كېلىۋاتقــان
مىڭلىغــان لەشــكەرلەرنىڭ ئۈســتىگە دومىلىتىــپ ،يۈزلىگــەن
لەشــكەرلەرنىڭ مىجىقىنــى چىقىرىۋېتىــدۇ ۋە يەتتــە قىزلىرىمنىــڭ
كۈچلــۈك تارتىلغــان ئوقيــا كىرەچلىرىدىــن چىققــان ئــەڭ
ئاخىرقــى ئوقــار دۈشــمەنلەرنىڭ يۈرىكىگــە گاچ قىلىــپ
ســانجىلىپ ،ئۇالرنىــڭ جانلىرىنــى شــۇ زامــان تەنلىرىدىــن جــۇدا
قىلىــدۇ .ئەممــا تــاغ باغرىدىكــى لەشــكەرلەر چەبدەســلىك بىلەن
تــاغ ئۈســتىگە قــاراپ كېتىۋاتقــان يەتتــە قىزلىرىمنىــڭ نــازۇك
تەنلىــرى ئۈســتىگە زەمبىــرەك ئوقلىرىنــى ياغدۇرۇشــقا باشــايدۇ.
زەمبىــرەك ئوقلىرىنىــڭ زەربىســىدىن تاغالردىكــى قــۇرام تاشــار
پاختىــدەك تــوزۇپ ،ئەتراپقــا يانــار تاغــدەك چاچرايــدۇ .بــۇ
چاغــدا چىرايىدىــن تــاغ ئۈســتىدىكى چولپانــدەك نــۇر تۆكۈلــۈپ
تۇرىدىغــان زۆھرەگــۈل ئېغىــر يارىلىنىــدۇ .غۈنچەقىــز بىلــەن
دىلبــەر سەپدىشــىنى دەرھــال يۆلــەپ ،قاپقــارا بۇلۇتــار بىلــەن

دەل مۇشــۇ چاغــدا تــۆۋەن تەرەپتىــن چىقىۋاتقــان
يۈزلىگــەن لەشــكەرلەر لــەش پــۇراپ كەتكــەن سېســىق
بەدەنلىــرى بىلــەن ئاخىــرى ئېرىشــكەن ئولجىغــا قــول ســېلىش
ئۈچــۈن ،ياۋۇزلــۇق بىلــەن يېقىنــاپ كېلىشــكەن ئىــدى.
لېكىــن جەڭگىــۋار يەتتــە قىزلىرىــم بــۇ توخــۇ يــۈرەك يالالنمــا
لەشــكەرلەرنىڭ يۈرەكلىرنــى مۇجۇۋەتكــەن بولغاچقــا ،ئالدىــراپ
قــول سېلىشــقا پېتىنالمايۋاتاتتــى .ئۇيغۇرنىــڭ باھادىــر يەتتــە
قىــزى ئاســمان بىلــەن زېمىننىــڭ ئارىســىدا ئۆزلىرىنــى چارىســىز،
ئامالســىز ،ئاجىــز ھېــس قىلىشــتى .ئــۇالر ئــەڭ ئاخىرقــى قېتىــم
ئانــا يۇرتــى ئەزىزانــە ئۈچتۇرپاننىــڭ گــۈزەل بــۇ مۇبــارەك يۈزىگــە
مۇلجــەر تېغىنىــڭ چوققىســىدىن يەنــە بىــر قېتىــم ئۈمىدلىــرى
ســۇنغان ھالــدا نــەزەر تاشــلىدى .لەشــكەرلەر ئاستا-ئاســتا
سەۋرســىزلىك بىلــەن قىســتاپ كەلمەكتــە ئىــدى .باھادىــر يەتتــە
قىزلىرىــم تــاغ چوققىســىنىڭ لېۋىگــە كېلىــپ ،تۆۋەنگــە زەن
ســېلىپ قارايــدۇ .تــۆۋەن تــەرەپ چەكســىز قاراڭغۇلۇققــا تولغــان
تېگــى يــوق ھــاڭ ئىــدى .بــۇ ھاياتنىــڭ گۈزەللىكلىرىدىــن ھېــچ
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بــۇ ئادالەتنىــڭ يۈزىنــى قاراڭغۇلۇقتىــن يورۇقلۇققــا چىقىرىــش
ئۈچــۈن زۇلۇمغــا قارشــى كــۈرەش قىلغــان ئۇيغــۇر قىزلىرىنىــڭ
روھــى! مانــا بــۇ مىللىتىمىزنىــڭ كۆزىدىكــى ئۈمىدلىرىنــى،
ئارزۇ-ئارمانلىرىنــى يۇلــۇپ ئالغــان زالىمالرغــا قارشــى كۈرەشــتە
ئــۆز ھاياتىنــى قۇربــان قىلغــان ئۇيغــۇر قىزلىرىنىــڭ روھــى!

بەھرىمــەن بواللمىغــان ،ئــون گۈلىنىــڭ بىــرى ئىچىلمىغــان
يەتتــە قىزلىرىمنىــڭ ئۈمىدســىز كۆزلىــرى بىر-بىرلىــرى
بىلــەن ئــەڭ ئاخىرقــى قېتىــم ئۇچراشــتى .پۈتــۈن تەبىئــەت
بــۇ ئادالەتســىزلىكنى ،بــۇ زۇلۇمنــى ،بــۇ نامەردلىكنــى كــۆرۈپ
تۇرســىمۇ كۈچلۈكلــەر ،قانخــورالر ئالدىــدا بېشــىنى ســېلىپ،
چارىســىز تۇراتتــى .پەقــەت يەتتــە ئۇيغــۇر قىــزى ،پەقەتــا مۇشــۇ
قەھرىمــان يەتتــە قىزلىرىــم بۇ زۇلۇمغا ،بۇ ئادالەتســىزلىككە باش
ئەگمــەي ،يــار لېۋىــدە قەددىنــى رۇســاپ تىــك تۇرغــان ئىــدى.

بــۇ قەھرىمــان يەتتــە قىزلىرىمىزنىــڭ ئىش-ئىزلىــرى،
ھېكايىلىــرى بولســا مىڭلىغــان ،ئــون مىڭلىغــان قەھرىمــان
ئۇيغــۇر ئوغــۇل قىزلىرىنىــڭ ھېكايىلىرىنىــڭ پەقــەت بىــر
قىســمى .يەنــە تېخــى بىــز بىلمەيدىغــان ،بىزگــە تېخــى يېتىــپ
كەلمىگــەن كۈرمىڭلىغــان ئوغۇل-قىزلىرىمىزنىــڭ قەھرىمانلىــق
ئىش-ئىزلىــرى بولســا ئەســىرلەردىن بۇيــان تەكلىمــاكان
قۇملۇقلىــرى ئاســتىدا كۆمۈلــۈپ ياتماقتــا .ئەممــا شــۇنىڭغا
ئىشــىنىمىزكى ئاشــۇ ئەجدادلىرىمىزنىــڭ قەھرىمانلىــق روھــى
ھامــان بىــر كۈنــى بىزنىــڭ روھىمىــزدا ئــۆز ئىپادىســىنى
تېپىــپ ،بىزنىــڭ مىللىــي روھىمىزنــى قايتــا تىرىلدۈرىــدۇ!

مانــا ئەمــدى «ئەلۋىــدا ئانــا ۋەتــەن! ئەلۋىــدا ئۇيغــۇر
مىللىتىــم!» دېگــەن يەتتــە خىــل نــازۇك ئــاۋاز تــاغ چوققىســىدا
ياڭــراپ ،كۆككــە كۆتۈرۈلــۈپ ،ئەرشــىنى تىترەتتى .ئاندىن ئاســتا
تۆۋەنلــەپ ،پۈتــۈن ئانــا تۇپراقنىــڭ يۈزىنــى ســىلىدى ،تۇپــراق
ئانــا بۇالرغــا گــۇۋاھ بولــۇش ئۈچــۈن ۋەدە بەردى .شــۇنىڭ بىلەن
تــەڭال يەتتــە قىزلىرىمنىــڭ نــازۇك بەدىنــى ھاڭغــا شــۇڭغۇدى.
ئانــا تۇپــراق بىــر ســىلكىنىپ يەتتە قىزلىرىمنىــڭ مۇبارەك
پــاك بەدىنــى ئۆزىنىــڭ ئىللىــق ئانىلىــق باغرىغــا باســتى .پەرىزات
ســۈپەت يەتتــە قىزلىرىمنىــڭ قەھرىمانلىــق روھــى كۆككــە
كۆتۈرۈلــدى ،ئاندىــن كۆكتىكــى بۇلۇتالرغــا قوشــۇلۇپ ،يامغــۇر
تامچىلىرىغــا ئايلىنىــپ كەتكــەن ئىــدى .شــۇندىن مۇقــەددەم
ھــەر بىــر تامچــە بىــر ســۆز ،بىــر رىۋايــەت ،بىــر ئەپســانە ،بىــر
داســتان بولــۇپ تــا بۈگۈنگــە قــەدەر ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ مىللىــي
روھىنــى پــاكالپ ۋە كۆكەرتىــپ ،ياشــنىتىپ كەلمەكتــە .مانــا بــۇ
ئۇيغــۇر تارىخىدىكــى باھادىــر يەتتــە قىزلىرىمنىــڭ روھــى .مانــا

تارىــخ بولســا ھاياتنىــڭ ئەينىكــى ،تارىــخ ئەۋالدالرنىــڭ
ئۇســتازى .تارىختىكــى قەھرىمانالرنىڭ ئىش-ئىزلىرىنى ئەســلەپ
تــۇرۇش بولســا داۋاملىــق قىلىنغان ئىبادەتكە ئوخشــايدۇ .چۈنكى
تارىــخ ئىنســاننىڭ تەپەككۇرگــە باشــاپ ،ئىنســاننىڭ روھىنــى
پاكاليــدۇ ،ئىنســان روھىنىــڭ كىرلىشــىپ كېتىشــتىن ســاقاليدۇ.
 - 2015يىلى  - 7ئاينىڭ  - 25كۈنى
گېرمانىيــە

«يەتتە قىزلىرىم» قەبرىسى
35

-2020يىللىق  - 2سان

چېچىغا خېنە قويغان كىچىك ھەسەن
(ھېكايە)
خېنە يېقىپ قويدى.

بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى ()1918 - 1914
مەيدانــى.
ئــۇرۇش
چاناققەلئــە
مەزگىلىدىكــى

— نېمىشقا؟

چاناققەلئــە ئۇرۇشــىغا تۈركىيەنىــڭ ھەرقايســى
جايلىرىدىــن ھــەر كۈنــى يۈزلەرچــە ياشــار پىدائىــي بولــۇپ
كېلىۋاتاتتــى  .ئالدىنقــى ســەپكە خېلىــا يېقىــن بولغــان ئارقــا
ســەپ تەمىنــات قىســمى يېڭــى كەلگــەن ئەســكەرلەرنى قىســقا
ۋاقىــت ئىچىــدە دەرھــال تەربىيەلــەپ تېزلىكتــە ئالدىنقى ســەپكە
ئەۋەتىپ بېرىۋاتاتتى .ئارقا ســەپ تەمىنات قىســمىنىڭ مەســئۇلى
يۈز بېشــى ســىررى بەي يېڭى كەلگەن ئەســكەرلەرنى تەكشــۈرۈپ
يوقلىمــا قىلىــپ ،بىرســىنىڭ ئالدىغــا كەلگەنــدە ،ئۇ ئەســكەرنىڭ
چېچىغــا خېنــە قويۇۋالغانلىقىنــى كــۆرۈپ ئەجەبلىنىپ ســورىدى:

— مەن بىلمەيمەن قوماندانىم.
— ئۇنداق بولسا مەيلى ،جايىڭغا بار.
ھەســەن يوزغــات ۋىاليىتىنىــڭ ســورگۇن ناھىيەســىگە
قاراشــلىق قــارا ياقۇپــار يېزىســىدىن بولــۇپ ،تېخــى
بۇرۇتلىــرى خــەت تارتمىغــان كىچىككىنــە بــاال ئىــدى.
بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىنىڭ ئاخىرقــى يىللىرىغــا
كەلگەنــدە ئوســمان ئىمپېرىيەســىنىڭ نۇرغــۇن زېمىنــى قولدىــن
كېتىــپ ئىنتايىــن ئېغىــر ئەھۋالــدا قالىــدۇ - 1918 .يىلىغــا
كەلگەنــدە چاناققەلئــە ئــۇرۇش لېنىيەســى تۈركىيەنىــڭ
ھايــات  -ماماتىغــا مۇناســىۋەتلىك ئاخىرقــى ئىســتىھكامى
ۋە ئۈمىــدى بولــۇپ قالىــدۇ .بــۇ ۋاقىتتــا پۈتــۈن تۈركىيەدىكــى
خەلقنىــڭ كــۆز -قۇلىقــى چاناققەلئەدىــن كېلىدىغــان خەۋەرگــە
مەركەزلىشــىپ قالىــدۇ .چۈنكــى چاناققەلئــە قولدىــن كەتســە
ئوســمان ئىمپېرىيەســىنىڭ پايتەختــى ئىســتانبۇل قولدىــن
كېتەتتــى .ئەگــەر ئىســتانبۇل قولدىــن كەتســە ،دېمــەك،
ئوســمان ئىمپېرىيەســى دەپ بىــر دۆلــەت ،تــۈرك خەلقــى دەپ
بىــر خەلــق قالمايتتــى .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئوســمان ئىمپېرىيەســى

— باالم ،ئىسمىڭ نېمە؟
— ئىسمىم ھەسەن قوماندانىم.
— سەن نەدىن كەلدىڭ؟
— يوزغاتتىن.
— چېچىڭدىكى نېمە؟
— مەن ئەسكەرلىككە مېڭىشتىن بۇرۇن ئاپام چېچىمگە
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 —...دەپ باشــايدۇ .مەھەللىســىدىكىلەرنىڭ بۇرۇنىنىــڭ
ئۇچىدىــن چىمــداپ ئەركىلىتىــپ ئوينىتىدىغانلىقىنــى
يازىــدۇ ،ئۆزىدىــن چــوڭ ئاچىســىنىڭ ئەھۋالىنــى ســورايدۇ،
ئىنىســىنىڭ ئەھۋالىنــى ســورايدۇ ،بىزدىــن خاتىرجــەم
بولــۇڭال ،بىــزال بولىدىكەنمىــز دۈشــمەنلەرنى ۋەتىنىمىزگــە
بىــر قەدەممــۇ ئايــاق باســتۇرمايمىز ...دەپ يازىــدۇ.
ھەســەن ســاالم خېتىنــى غــۇرۇر بىلــەن قاتالشــقا باشــايدۇ.

خېلــى بۇرۇنــا  15ياشــقا توشــقان بالىالرنــى ئەســكەرلىككە
قوبــۇل قىلىدىغانلىقــى توغرىلىــق ئۇقتــۇرۇش چىقارغــان ئىــدى.
ئەھــۋال بــۇ دەرىجىگــە يەتكەنــدە پۈتــۈن تۈركىيــە
خەلقــى ،تاكــى ئــۇزاق يېــزا -قىشــاقالردا ياشــايدىغان خەلقتىــن
تارتىــپ قەتئىــي قارارغــا كېلىــپ كىچىــك ،ھەتتــا نارەســىدە
بالىلىرىنىمــۇ ئەســكەرلىككە ئەۋەتىــدۇ .ئوســمان ئىمپېرىيەســى
ئــۇرۇش باشلىنىشــتىن خېلــى بۇرۇنــا ئاجىزلىشــىپ كەتكــەن
بولــۇپ ،بىرىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىنىڭ باشلىنىشــى بىلــەن تېخىمــۇ
ئېغىــر كۈنــدە قالىــدۇ .ئــۇ يىلــاردا خەلــق تۇرمۇشــىمۇ ئىنتايىــن
ناچــار ئىــدى .شــۇنداق بولغاچقــا خېلــى كــۆپ ســاندىكى ئاتــا-
ئانىــار بالىلىرىنــى ئەســكەرلىككە ماڭــدۇرۇش ئۈچــۈن پۇتلىرىغا
كىيدۈرگــۈدەك كونــا ئاياغمــۇ تاپالمــاي ،ئەســكى كىگىزنىــڭ
پارچىلىرىنــى ،چاپــان ،كۆڭلەكلىرىنىــڭ پەشــلىرىنى يۆگــەپ،
شــوينا بىلــەن باغــاپ ھەتتــا يــاالڭ ئايــاغ يولغــا ســالىدۇ.
ئــۇرۇش جەريانىــدا ياشــار ئاساســىي جەھەتتىــن بــەك كــۆپ
قىرىلىــپ كەتكەچكــە ،كىشــىلەر بىــر كــۆزى قــان ،بىــر كــۆزى
يــاش ھالــدا يىغــاپ تــۇرۇپ  13 - 12ياشــلىق پەرزەنتلىرىنىمــۇ
يولغــا ســالىدۇ .بــۇ بالىالرنىــڭ ئاتــا  -ئانىلىــرى پەرزەنتلىرىنــى
ئۇزۇتــۇپ قويىدىغــان ۋاقىتتــا يــۇرت  -جامائــەت ،قۇلــۇم -
قوشــنىلىرىنى يىغىــپ ،بالىســىنى باغرىغــا بېســىپ بولغاندىــن
كېيىــن ،ئۆزىگــە قارىتىــپ ،قولىدىــن مەھكــەم تۇتــۇپ تــۇرۇپ:

ھەســەننىڭ قانــداق ئەقلىگــە كەلــدى ،تۇرۇپــا
خەتنىــڭ ئارقىســىغا ئەســكەرتىش دەپ يېزىــپ:
— ئاپــا ،دادا مەندىــن كىيىــن ئىنىمنــى ئەســكەرلىككە
ئەۋەتســەڭالر چېچىغــا ھەرگىزمــۇ خېنــە قويمــاڭالر،
مېنــى قوماندانىــم ۋە دوســتلىرىمنىڭ ھەممىســى زاڭلىــق
قىلىــدۇ ،ئىنىمنىمــۇ زاڭلىــق قىلمىســۇن دەپ يازىــدۇ.
كۈنلــەر ئۆتۈشــكە باشــايدۇ ،ئىنگلىــزالر چاناققەلئەنــى
تېــزراق ئىشــغال قىلىــش ئۈچــۈن گېلىبولۇغــا پۈتــۈن كۈچــى
بىلــەن ھۇجــۇم قىلىشــنى كۈچەيتىــدۇ .ئەســكەرلەر ئارقــا-
ئارقىدىــن شــېھىت يۇلۇشــقا باشــايدۇ .ئارقــا ســەپتىن
بوشــلۇقنى تولــدۇرۇش ئۈچــۈن ياردەمگــە ئەۋەتىلىدىغــان
ئەســكەرلەرمۇ قالمايــدۇ .قومانــدان ئالدىنقــى ســەپنىڭ
ئەھۋالىنــى بىلىــپ تۇرغاچقــا نېمــە قىلىشــىنى بىلەلمــەي

— بــاالم ،بىز ســېنى ئوغۇل بــاال دەپ بېقىپ چوڭ قىلدۇق،
يېشــىڭنى سورىســا چوقــۇم  15يــاش دەيســەن ،ھەرقانــداق
شــارائىتتا دۈشــمەنگە يېڭىلىــپ قاچمايســەن ،ئەگــەر قاچســاڭ
ســەن بىزنىڭ بالىمىــز ئەمەس ،دۈشــمەننى چېكىندۈرمەي تۇرۇپ
قايتمايســەن! ئەگــەر قايتســاڭ ســەن بىزنىــڭ بالىمىــز ئەمــەس!
ھازىردىــن باشــاپ ســېنى ئالالھغــا تاپشــۇردۇق — ،دەپ يولغــا
ســالىدۇ .يولغــا ســېلىنغان بالىــار ئــۇزاق يېزىالردىــن ،تاغلىــق
رايونالردىــن بىــر نەچچــە چــاڭگال قورۇلغــان ،بۇغــداي ،ئارپــا
دېگەنــدەك يېمەكلىكلىــرى ســېلىنغان خالتىلىرىنــى مۈرىســىگە
ئارتىشــىپ ،بىردىــن ،ئىككىدىــن بولۇشــۇپ ،ئــاھ ۋەتــەن ،ئــاھ
ۋەتــەن دېگىنىچــە چاناققەلئــە ئالدىنقــى ســېپىگە قــاراپ يولغــا
چىقىــدۇ .بــۇالر چاناققەلئەگــە كېلىــپ ئۆزلىرىنــى پىدائىــي بولۇپ
تىزىملىتىــدۇ .كىچىــك ھەســەنمۇ ئەنــە شــۇالردىن بىرســى ئىــدى.
شــۇ كۈندىــن باشــاپ ھەســەننىڭ سەپداشــلىرى ئۇنــى
خېنــە قويغــان ھەســەن دەپ زاڭلىــق قىلىــپ ئوينايدىغــان
بولۇشــىدۇ .كــۆپ ۋاقىــت ئۆتمــەي سەپداشــلىرى ھەســەننىڭ
ئاجايىــپ ياخشــى ،ئاقكۆڭــۈل ،ســەمىمىي ،خۇشــخۇي ۋە
باتــۇر بىــر بــاال ئىكەنلىكىنــى بىلىــدۇ .شــۇنىڭدىن كېيىــن
ئۇالرنىــڭ ھەممىســى ھەســەننى ھۆرمــەت قىلىدىغــان بولىــدۇ.
بىــر كۈنــى ھەســەن ئائىلىســىگە ســاالم خــەت
يازماقچــى بولىــدۇ .ســاۋاتى بولمىغاچقــا دوســتلىرىدىن
يــاردەم ســورايدۇ .شــۇنىڭ بىلــەن ھەســەننىڭ ســاالم
خېتىنــى ئۇنىــڭ سەپداشــلىرى بىرلىكتــە يازىــدۇ.
تېپىــرالپ كېتىۋاتاتتــى .چۈنكــى ئالدىنقــى ســەپكە ئەۋەتىدىغــان
ئەســكەر قالمىغــان ،ھەســەن بــار قىســىم بولســا يېڭــى كەلگــەن،
تېخــى ئاغزىدىــن ئانــا ســۈتىنىڭ تەمــى كەتمىگــەن كىچىــك

ھەسەن ساالم خېتىنى:
— جېنىــم ئاپــا ،جېنىــم دادا ياخشــى تۇرۇۋاتامســىلەر
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ھەســەننىڭ خېتىنــى ئىختىيارســىز ھالــدا ئېچىــپ ئوقۇيــدۇ.

بالىــار بولــۇپ ،ئــۇرۇش قىاللىغــۇدەك ئەھۋالــى يــوق ئىــدى .بــۇ
بالىــار ئەســلىدە ۋەتىنــى ئۈچــۈن ھەرقانــداق بــەدەل تۆلەشــكە
تەييــار ئاشــۇ ئــاق كۆڭــۈل ئاتــا -ئانىالرنىــڭ گويــا يۈرىكىنــى
ســۇغۇرۇپ بەرگەنــدەك قىلىــپ ئەۋەتكــەن كــۆز قارچۇغىــدەك
قىممەتلىــك ئامانەتلــەر ئىــدى .ئارىدىــن كــۆپ ۋاقىــت ئۆتمــەي
ئەھۋالنــى مويســىپىت ئاشــپەز ئۇســتىدىن بىلگــەن ھەســەن ۋە
سەپداشــلىرى قوماندانىدىــن ئۆزلىرىنــى ئۇرۇشــقا ئەۋەتىشــنى
تەلــەپ قىلىــپ يالۋېرىــپ تۇرۇۋالىــدۇ .قومانــدان ســىررى بــەي
يۈرىكــى يىغــاپ تۇرغــان بولســىمۇ باشــقا ئامــال بولمىغاچقــا
كىچىــك ھەســەن ۋە ئۇنىــڭ سەپداشــلىرىنى ئالدىنقــى ســەپكە
ياردەمگــە ئەۋەتىــدۇ .ئــۇ ھەســەنلەرنىڭ چۇرقىراشــقىنىچە
قارارگاھتىــن چىقىــپ كېتىۋاتقانلىقىغــا قــاراپ يۈرىكىنــى
تۇتقىنىچــە ئولتــۇرۇپ قالىــدۇ .بــۇ ۋاقىتتــا ســىررى بەينىــڭ
يېنىــدا پەقــەت ياشــانغان ئاشــپەز ئۇســتامال قالغــان ئىــدى.

خەتتە ھەسەننىڭ دادىسى:
— «جېنىــم بــاالم ياخشــى تۇرۇۋاتامســەن ؟ كالىنــى
ســاتتۇق ،بۇنىڭدىــن كىيىــن يەرنــى ئــۆزۈم ھەيدەيمــەن.
كالىنــى ســاتقان پۇلنىــڭ يېرىمىنــى ســاڭا ئەۋەتتــۇق قالغــان
يېرىمىنــى ئۇكاڭنــى ئەســكەرلىككە ئەۋەتىشــكە ئىشــلىتىمىز،
بىزدىــن خاتىرجــەم بــول» — ،دەپ يازغــان ئىــدى.
ھەسەننىڭ ئانىسى:
— «جېنىــم قــوزام ،كۈزۈمنىــڭ نــۇرى بولغــان چېچىغــا
خېنــە قويغــان ئوغلــۇم ،خېتىــڭ كەلــدى ،گويــا دۇنيــا مېنىــڭ
بولــدى .يېزىمىزنىــڭ كاتىپــى خېتىڭنــى ئۇقــۇپ بــەردى ،مــەن
خېتىڭنــى يىغــاپ تــۇرۇپ ئاڭلىدىــم .قوماندانىڭنــى بــەك
ياخشــى ئــادەم دەپســەن ،ئــۇ ســىنىڭ داداڭنىــڭ يېرىمىــدۇر.
ئۇنىــڭ بۇيرۇقىغــا ھەرگىزمــۇ خىالپلىــق قىلمــا ،ئوتقــا كىــر
دېســە كىــر .كارىســتىن ،ســىئىرىتتىن ،ئۇشــاقتىن ،ئادانادىــن
ئاغىنىلىرىــڭ بوپتــۇ .ئــۆز ئــارا چىقىشــىپ ياخشــى دوســتالردىن
بولــۇپ ئۆتىۋىتىپســىلەر .مانــا بــۇ ســىلەرگە يارىشــىدۇ .ئۇالرنــى
رەنجىتمــە .ئــۇالر ســېنىڭ ئــۇ دۇنيــا -بــۇ دۇنيالىق دوســلىرىڭدۇر.
ئەگــەر رەنجىتســەڭ ســاڭا بەرگــەن ئــاق ســۈتۈمگە رازى ئەمەس.

بــۇ ۋاقىتتــا چاناققەلئــە گېلىبولــۇ ئــۇرۇش مەيدانــى
ئوســمان ئىمپېرىيەســىنىڭ ئەســكەرلىرى ۋە دۈشــمەن
ئەســكەرلىرىدىن ئاققــان قــان بىلــەن گويا قان كۆلىگــە ئايالنغان
ئىــدى .بــۇ ئۇرۇشــتا كىچىــك ھەســەننىڭ قىســىمىدىن ھېچكىــم
ســاق قالمايــدۇ ،ئۇالرنىــڭ ھەممىســى شــېھىت بولــۇپ كېتىــدۇ.
ئارىدىــن ئىككــى ئــاي ئۆتــۈپ بىــر كۈنى قوماندان ســىررى
بەيگــە بىرقانچــە پارچــە خــەت كېلىــدۇ .ھەســەن يازغــان خەتنى
يېزىنىــڭ كاتىپــى ھەســەننىڭ ئائىلىســىگە يەتكۈزگــەن ئىــدى.
كەلگــەن خەتلــەر ئىچىــدە ھەســەننىڭمۇ خېتــى بــار بولــۇپ،
ســىررى بــەي خەتلەرنــى بىــرەر قــۇر كۆرۈۋېتىــپ ،نېمىشــقىكىن

قوماندانىــڭ چېچىڭدىكــى خېنىنــى ســوراپتۇ ،بــاالم،
بۇنىڭــدا بىلمەيدىغــان نېمــە بــار؟ بىزنىــڭ يۇرتىمىــزدا
قۇربانلىققــا ئاتىغــان قوچقارنىــڭ بېشــىغا خېنــە قويــۇپ
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زىننەتلەيدىغــان ئادىتىمىــز بــار .ئۆزۈڭمــۇ بىلىســەن ،مــەن
ســىنى تــۆت باالمنىــڭ ئىچىــدە ئــەڭ ياخشــى كۆرگەچكــە
ھەزرىتــى ئىســمائىل ئەلەيھىسســاالمنىڭ قېرىندىشــى بولســۇن
دەپ قۇربانلىققــا تاللىدىــم .جېنىــم بــاالم ،قىيامــەت كۈنــى
بېشــىڭدىكى ئــۇ بەلگــە ســېنىڭ ئىشــارىتىڭ بولىــدۇ ،مــەن
ســېنى ئىنســانالر ئىچىدىــن ئــۇ بەلگىدىــن تونــۇپ ئاســانال
تېپىۋالىمــەن ،ئــاھ! جېنىــم بــاالم دەپ يۈرىكىمگە باســىمەن دەپ،
ئاپــاڭ

ئۇالرنىــڭ ھەممىســى ۋەتىنــى ئۈچــۈن قۇربانلىققــا
ئاتالغــان يىگىتلــەر ،بىلىشــىم كېــرەك ئىــدى،
يۈرىكىنــى
ئىــدى...
كېــرەك
بىلىشــىم
تۇتــۇپ ئولتــۇرۇپ قالغــان قومانــدان ســىررى
بەينىــڭ نېمــە دەۋاتقانلىقىنــى ئۇققىلــى بولمايتتــى.
ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى تەكشۈرۈشــتە چېچىغــا
خېنــە قويغــان شــېھىت ھەســەننىڭ يېنىدىــن چىققــان،
دوســتلىرىنىڭ ياردىمــى بىلــەن يېزىلغــان ئەممــا تولــۇق
يېزىلىشــقا ئۈلگۈرمىگــەن خەتنىــڭ ئاخىرىدىكــى شــېئىردا
قوماندانغــا بېرىدىغــان جــاۋاب يېزىلغــان ئىــدى:

خەلىچــە».

قومانداننىــڭ كۆزلىرىدىــن بۇالقتــەك يــاش تۆكۈلــدى.
ئــۇ كېيىــن خەتنــى ئېلىــپ كەلگــەن ئەســكەر پوچتىچىغــا:
— ســىز بېرىــپ خېنــە قويغــان ھەســەننى
تېپىــپ كېلىــڭ ،بــۇ خېتىنــى مــەن ئۇقــۇپ بېرىمــەن،
ئــۇ ساۋاتســىز بولغاچقــا ئوقۇيالمايــدۇ دېــدى.

ئانام قويۇپتۇ خېنىنى ئاتىدىم دەپ،
مەن بۇ ۋەتەن ئۈچۈن قۇربان تۇغۇلدۇم.

پوچتىچــى ئانچــە ئــۇزاق ئۆتمــەي قايتىــپ كېلىــپ:

ئانامدىن ئالالھغا ئاخىرقى بىر ھەدىيە،

— قوماندانىم ،ھەسەن ۋە ئۇنىڭ قىسمى بىر ھەپتە بۇرۇن
ھېرە بۇرنىدىكى شــىددەتلىك ئۇرۇشــتا شــېھىت بوپتۇ — ،دېدى.

قوماندانىم ،مەن ئىسمائىل تۇغۇلدۇم. ...
تۈركچىدىن مەمەت تۇرسۇن ئۇيغۇر ئۇيغۇرچىالشتۇرغان (تۈركىيە)

قومانــدان بــۇ خەۋەرنــى ئــاڭالپ ئايلىنىــپ كەتتــى .ئــۇ
ھۇشــىغا كەلگەندىن كېيىن —،بىلىشــىم كېرەك ئىدى ،بىلىشــىم
كېــرەك ئىدى ،ئالالھ يولىغــا ئاتالغان قۇربانالرغا خېنە قويۇلغان
بولۇشــى كېــرەك ،بــۇ يىگىتلەرنىــڭ ھەممىســى خېنــە قويغــان...

ئىزاھــات :بــۇ ھېكايىــدە ئىشــلىتىلگەن ســۈرەتلەر ،بىرىنچــى دۇنيــا
ئۇرۇشــىغا قاتناشــقان بالىالرنىــڭ ســۈرەتلىرى بولــۇپ ،ھېكايــە
ھەقىقەتــەن يۈزبەرگــەن ۋەقەلەرگــە ئاساســەن يېزىلغــان (ت).

بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى شېھىتلەر قەبرىستانلىقى
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بېشارەتنىڭ كۈچى-ناپالېئوننىڭ كۆپەيتىلمىسى
(ھېكايە)
توپالپ تەييارلىغۇرچى :پەرىزات غەيرەت (ئاۋسترالىيە)

ئــۇ ئاســتا -ئاســتا ئەتراپىدىكــى شــارائىتنىڭ ئۆزگىرىشــكە
باشــلىغانلىقىنى ســېزىپتۇ ،بۇرۇنقــى دوســت -بۇرادەرلىــرى،
ئائىلىدىكىلىــرى ،خىزمەتداشــلىرى ،خوجايىنــى ئۇنىڭغــا
باشــقىچە نــەزەردە قارايدىغــان بولۇپتــۇ؛ ئىشــلىرى راۋان
يۈرۈشۈشــكە باشــاپتۇ؛ ئــۇ كېيىــن شــۇنى ھېــس قىپتۇكــى،
ئەمەلىيەتتــە ئۇنىــڭ ئەتراپىدىكــى ھېچقانــداق نەرســە

فىرانســىيەلىك بىــر ئــادەم بــار بولــۇپ 42 ،ياشــقا
كىرگــەن بولســىمۇ ،ھېچقانــداق ئىشــى كۆڭۈلدىكىــدەك
بولمــاي ،ئۆزىنــى دۇنيادىكــى ئــەڭ پاالكــەت باســقان ئــادەم
دەپ ھېســاباليدىكەن؛ چۈنكــى ئــۇ ئايالىدىــن ئاجرىشــىپ،
ئىگىلىكــى ۋەيــران بولــۇپ ئىشســىز قالغــان بولغاچقــا
چۈشكۈنلىشــىپ ،ھەتتــا ئۆزىنىــڭ مەۋجۇتلىقىنىــڭ نېمــە
قىممىتــى ،ھاياتىنىــڭ نېمــە ئەھمىيىتــى بارلىقىنــى بىلمەيدىكەن.
ئــۇ ئۆزىنىــڭ ھالىدىــن تولىمۇ نارازى بولغاچقــا ،مىجەزىمۇ
ئۆزگىرىــپ ئاســان تېرىكىدىغــان بولۇپ قاپتۇ ،يەنــە بىر تەرەپتىن
بــەكال ئاجىــزالپ كېتىپتــۇ .بىــر كۈنــى ئــۇ پارىــژ كوچىســىدا
ئارىــاپ كېتىۋېتىــپ بىــر مويســىپىت ســىگانغا ئۇچــراپ قاپتــۇ.
سىگان بوۋاي ئۇنىڭغا قاراپ:
— ســىز بىــر ئۇلــۇغ ئــادەم ئىكەنســىز ،قالتىــس ئــادەم
ئىكەنســىز !— دەپتــۇ.
— نېمــە ؟— دەپتــۇ ئــۇ ئــادەم قاتتىــق ھەيــران بولــۇپ—،
مــەن ئۇلــۇغ ئادەممىكەنمــەن ؟ — چاقچاق قىلىۋاتمايدىغانســىز ؟
— ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ كىــم ئىكەنلىكىڭىزنــى
بىلەمســىز ؟ ســوراپتۇ ،ســىگان ســالماقلىق بىلــەن.
— مــەن كىــم ؟ ئويالپتــۇ ئــۇ — ،مــەن شــۇ بىــر
پاالكــەت باســقۇچى ،قــارا نامــرات ،مــەن تۇرمۇشــنىڭ
يەكلىشــىگە ،دۇنيانىــڭ ئادالەتســىزلىكىگە ئۇچرىغــان بىــر
بىچــارە ئــادەم! لېكىــن ئــۇ يەنىــا ســالماقلىق بىلــەن ســوراپتۇ:
— مەن كىم ؟
— ســىز ئۇلــۇغ ئــادەم ،دەپتــۇ ســىگان — ،بىلەمســىز،
ســىز ناپالېئوننىــڭ تىمســالى! (كۆپەيتىلمىســى دېگــەن مەنىــدە )
تومۇرلىرىڭىــزدا ئېقىۋاتقــان قــان ،ســىزدىكى كۆمۈلــۈپ
قالغــان جاســارەت ۋە ئەقىل-پاراســەتنىڭ ھەممىســى
ناپالېئوننىــڭ! ئەجەبــا ســىز چىرايىڭىزنىڭمــۇ ناپالېئوننىــڭ
چىرايىغــا بــەكال ئوخشــايدىغانلىقىنى ھېــس قىلمىدىڭىزمــۇ؟
— ئۇنــداق ئەمەســتۇ ...دەپتــۇ ئــۇ ئىككىلىنىــپ — ،مــەن
ئايالىمدىــن ئاجرىشــىپ كەتتىــم ،ئىگىلىكىممــۇ ۋەيــران بولــدى،
ئىشســىز قالدىــم ،تــۇرار ماكانىممــۇ يــوق دېســەم بولىــدۇ...

ئۆزگەرمىگــەن ،ئۆزگەرگىنــى دەل ئۇنىــڭ ئــۆزى ئىكــەن .ســىگان
بوۋاينىــڭ گېپىدىــن كىيىــن ئــۇ جاســارەت ،تەپەككــۇر شــەكلى
جەھەتلــەردە ئۆزىمــۇ ســەزمىگەن ھالــدا ناپالېئونغــا تەقلىــد
قىلىدىغــان بوپتــۇ ،ھەتتــا يــول مېڭىــش ،گــەپ قىلىشــلىرىمۇ
راســتتىنال ناپالېئونغــا ئوخشــاپ قاپتــۇ 13 .يىلدىــن كېيىــن،
يەنــى  55ياشــقا كىرگەنــدە ،ئــۇ مىليــاردەر بولــۇپ ،فىرانســىيەدە
داڭقــى چىققــان مەشــھۇر مۇۋەپپەقىيــەت ئىگىســى بولــۇپ قاپتــۇ.
ئەمەلىيەتتــە ئەينــى ۋاقىتتىكــى ســىگان بــوۋاي ،شــۇ
دەۋردىكــى كۆزگــە كۆرۈنگــەن دانىشــمەن بولــۇپ ،ئۆزىنــى
روھىــي جەھەتتىــن تۈگەشــتۈرۈۋەتكەن بــۇ كىشــىگە ياخشــىلىق
قىلىــپ ئۆزگەرتىــش مەقســىتىدە ،ئۇنىڭغــا« :ســىز ناپالېئوننىــڭ
كۆپەيتىلمىســى» دەپ يالغــان ســۆزلەش ئارقىلىــق ئۇنىــڭ
يوشــۇرۇن ئىقتىدارىنــى قېزىــپ چىقىشــىغا تۈرتكــە بولغــان.
دانىشــمەننىڭ ئــۇ ئادەمگــە بەرگــەن ياخشــى بېشــارىتى ئۇنــى
ئۆزىنىــڭ ھەقىقەتەنمــۇ ئادەتتىكــى ئــادەم ئەمەســلىكىنى
ئىسپاتالشــقا دەۋەت قىلغــان .نەتىجىــدە ئــۇ ئــادەم بىــر ياخشــى
بېشــارەتنىڭ تۈرتكىســىدە ھەقىقەتەنمــۇ مۇۋەپپەقىيەت قازانغان.
شــۇڭا ئۆزىڭىزگــە ھــەم باشــقىالرغا ياخشــى بېشــارەت بېرىــڭ،
مۇۋەپپەقىيــەت قازىنىشــقا ئىشــىنىڭ ،مۇۋەپپەقىيەتتىــن قورقماڭ.
پەقەت ســىز قورقماي يۈزلەنســىڭىزال مۇۋەپپەقىيەت قازىنااليسىز.

— ھەي ،ئۇ دېگەن سىزنىڭ ئۆتمۈشىڭىز ،دەپتۇ بوۋاي— ،
ســىزنىڭ كەلگۈســىڭىز قالتىــس ياخشــى بولىــدۇ .ئەگــەر گېپىمگە
ئىشەنمىســىڭىز ،مــاڭا ھــەق بەرمىســىڭىزمۇ بولىــدۇ .لېكىن ،بەش
يىلدىــن كېيىــن ســىز فىرانســىيەدە ئــەڭ مۇۋەپپەقىيــەت قازانغــان
ئــادەم بولــۇپ قالىســىز! چۈنكــى ســىز ناپالېئوننىــڭ تىمســالى!
ئــۇ ســىگان بوۋاينىــڭ يېنىدىــن ئىشــەنمىگەن قىياپەتتــە
كېتىپتــۇ ،لېكىــن يۈرىكىــدە ئەزەلدىــن كۆرۈلــۈپ باقمىغــان بىــر
گــۈزەل تۇيغــۇ پەيــدا بوپتــۇ .ئۇنىڭــدا ناپالېئونغــا نىســبەتەن
كۈچلــۈك قىزىقىــش قوزغىلىپتــۇ .ئــۇ ئۆيگــە قايتىــپ بارغاندىــن
كىيىــن ناپالېئونغــا مۇناســىۋەتلىك بارلىــق ماتېرىيالالرنــى
تېپىــپ ئەكېلىــپ كۆرۈشــكە ۋە ئۆگىنىشــكە باشــاپتۇ.
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شېئىرالر
راھىلە كامال (شۋېتسىيە)
قوغدايسەن جەننەتنى ئىپپىتىڭ بىلەن
خۇش بويلۇق ،ئىسيانكار گۈزەل مەلىكەم!
ئەگىيسەن بەزىدە ئاسمىنىمىزدا
بەرمەكچى بولغاندەك مىسران قىلىچنى
بەرمەكچى بولغاندەك خۇشبۇي ئىپپەتنى
بىقۇۋۇل ،پەرىشان جانان قىزالرغا!
پىچىرال دىلالرغا! ئۆگىتىپ تۇرغىن!
ياۋالرنى تىغمۇ تىغ قانداق يېڭىشنى
سورىغىن رەھماندىن يەتكۈزسۇن بىزگە
سەن كەبى ئىپارنى يەنە مىڭالرغا!

كامال كەتتى
دېكابىرنىڭ  18ى مەن پويىزدا ئىدىم،
بىرى ئىسمىمنى چاقىرغاندەك بولدى—
«ھە» ،دەپ سالدىم.
ئالدىمدىكى ئورۇندۇقتا ئولتۇرغان
ياشانغان بوۋاي
ھاسىسى بىلەن سىرتنى كۆرسەتتى.
قار يېغىۋاتاتتى،
يەرگە چۈشۈپال ئېرىۋاتاتتى.
قارنىڭ كۆزى يوقمىكىنە؟!
ئۆگزىلەرگە ،ياپراقالرغا،
دېڭىزالرغا ،ئېتىزالرغىال ياغسا بولمامدۇ؟!
قار نەگە يېغىشنى ئۆزى تاللىيالمايدۇ،
ئاق پېتى يەرگە چۈشۈپ،
پاتقاققا ئايلىنىدۇ ئاياقالردا.
مېنىڭ كۆزۈم ،مۈشۈكنىڭ كۆزى،
شىرنىڭ كۆزى ھەتتا پىتنىڭ كۆزى،
كۆرۈپ ،ئىلغاپ دەسسەيمىز،
كۆرۈپ ،چۆرۈپ يەيمىز.
دۇنيانىڭ يۈزى بار دەيدۇ،
كۆردۈم ،ئۇدۇلدىن رەڭدار،
ياندىن قارا ئىكەن.
دۇنيانىڭ كۆزى بار دەيدۇ،
كۆردۈم ،تېشىدىن شەھال،
گۆھىرى يارا ئىكەن.

ئىپارخان
ئىپار ھىدى تېنىگە
ۋىجدان بولغان ئىپارخان
خەنجىرىنىڭ بىسىدا
رىزۋان بولغان ئىپارخان
زۇلپىڭنى كىم كۆردى؟!
زۇلمەتتىن بۆلەك
چېھرىڭنى كىم سۆيدى؟!
كۈلپەتتىن بۆلەك
ۋەتەن دەپ ،ئىپپەت دەپ
قىلدىڭ مۇناجات
ئۆزۈڭگە تەك بىر سەن
رەببىڭدىن بۆلەك.
چېچىڭنى بوستان دەپ قىلىمەن قىياس
دۈشمەنگە ئارماندۇر ئۇنى بىر تاراش
كۆزۈڭنى چولپان دەپ ئويلىغىنىم راست
كۆيدۈرەر رەقىبنى ئۇنىڭغا قاراش.

دەل شۇ كۈنى ،قار ياققان كۈنى،
دۇنيانىڭ كۆزى كۆرمەستە،
بىر مەزلۇمنىڭ يۈزى كۈلمەستە،
كامال كەتتى.

ئىپارخان ،ئىپارخان ھەسرەتلىك سەنەم
خەنجىرىڭ يېنىڭدا جەننەتتىمۇ ھەم
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مېنى ئالىي مەكتەپكە ئۇزاتقاندىكى ھاياجىنىڭىزنى
 - 2000يىلالردىكى باغرىڭىزدىن ئايرىلىپ،
كەتكىنىمدىكى ھىجرانىڭىزنى،
 - 2018يىلىدىكى ئۆلۈك تېلېفونالر،
ۋەھىمە ،ئەنسىرەش،
سېغىنىشالرنى،
 - 18دېكابىردىكى قارلىق كۈننى،
سىز ئىسمىمنى چاقىرغان،
يوللىرىمغا قارىغان
سىز كەتكەن كۈننى
ئېسىمدە ساقاليمەن.

كېتىشلەر بولۇپ تۇرىدۇ،
ئۆيدىن ئىشقا كېتىمىز،
غۇلجىدىن ئۈرۈمچىگە،
ياكى بىز ئايالالر كېتىپ قالىمىز،
ئانىمىزنىڭ ئۆيىگە.
ھەتتا قىتئە ئاتالپ كېتىپ قالىمىز،
غۇلجىدىن شىۋېتسىيەگە.
لېكىن كامال كەتتى،
ھەقنىڭ يېنىگە،
 75يىل ساقالپ يۈرگەن ئۆزىگە.
«كامالنىڭ ئالما ،شاپتۇللىرى،
ئۆزىدەك ئوفىتسېر ئۇستىخان يىگىتلىرى،
ساندۇق ،ساندۇق كىتابلىرى،
قوشنىلىرىغا ياساپ بەرگەن كاڭ ئوچاقلىرى،
غۇنچە بوي ئاپاڭالر» ،دەپ ماختىنىدىغان
دىلكىشى ،ھەمراھى
كامالنى قەدىناس ۋېلىسىپىتىگە مىندۈرۈپ،
ئاپئاق قاردىن ئاق لىباسنى كىيدۈرۈپ،
ئۇزۇتۇپتۇ ،بىزنى كۈتۈپ تۇرۇڭ ئۇ يەردە،
يەتكۈزۈڭ تەڭرىگە كۆرگەنلەرنى بۇ يەردە.

سېنىال يازدىم
سىرلىرىڭ سىرلىرىمدا
پىنھان ئىسيانالردەك
مېنى جىم تۇرغۇزمايدۇ.
خۇلقۇڭ تىك قىياالردەك
مېنى جۇدۇنالرغا ئۇرغۇزمايدۇ.
مەن سېنى قانداق ئويلىسام
سەن شۇ.
سەن قانداق بولساڭ
مەن شۇ.
سەن بولساڭ مەن بولىمەن
مېنىڭدىكى باھار بولىسەن.
شۇنچە مەپتۇنكار ،ئۆزىگە پاتقان
تىزىلىپ قىسمىتى ئۆزىدە ياتقان
باغرى قان ئانار بولىمەن.
كەتسەك تەڭ كېتىمىز
سەن ماڭا ،مەن ساڭا دار بولىمەن.

كامال كەتتى.
تۈن تەڭدىن ئاشتى،
سىزنى سېغىندىم.
سېغىنىشتىن يامغۇردەك يىغلىدىم .
ئاخىرقى قېتىم،
سىز كېتىشتىن خېلى بۇرۇن،
بىر سۆزىڭىز يادىكار قالدى.
«قىزىم يەرنى چىڭ دەسسەڭ!
مېنى يىغلىماي ئەسلەڭ»
كامال كەتتى،
مەندىن كەتمىدى.
 50يىل سۆيدۈم سىزنى،
بۇمۇ يەتمىدى.
ماقۇل يەرنى چىڭ دەسسەيمەن،
سىزنى يىغلىماي ئەسلەيمەن.
كۆزۈمدەك كۆزىڭىزنى ئەسلەيمەن.
شېئىردەك سۆزىڭىزنى ئەسلەيمەن.
نۇرغا ئاشىق يۈزىڭىزنى ئەسلەيمەن.
 - 1945يىلالردىكى كۆك ئاسماندەك
بالىلىقىڭىزنى،
 - 1970يىلالردىكى چەيلەنگەن
ياشلىقىڭىزنى،
 - 1980يىلالردىكى نامراتلىققا قىلغان
كۈرەشلىرىڭىزنى،
 - 1990يىلالردىكى

مەن سېنىال يازدىم
مىسكىن كۈلكەڭنى،
غەمكىنلىكىڭنى،
تەمكىنلىكىڭنى،
كەمسۆزلۈكۈڭنى
ئۆزۈمگە ئوخشاتتىم.
كۆككە باقسام ئاسمانمۇ يوقتەك،
يەرمۇ يوقتەك پەيتلەر ئارا
كۆرۈنىسەن بىر تال يۇلتۇزدەك،
كۆزلىرىمگە بېرىپ نۇر ،زىيا.
سېنى كۆرۈنمەس دەيدۇ،
سېنى ئۈندىمەس دەيدۇ،
سەن ساڭا باققانالرغا زاھىرسەن!
سەن سېنى سۆيگەنلەرگە شائىرسەن!
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ئىككى شېئىر
سەرۋى (ئامېرىكا)

نامسىز

غۇرۇرنىڭ ھۇل تېشى ئەسلى ئىكەن ئەركىن -ئازاد دۆلەت ،
دېگەن ئاڭغا ئىسىت توۋالپ ،ئۈمىد بىرلە كۆچۈپ قويدۇق.

ۋەتەن ،ئەل ،يۇرت پىراقىدا تارام ياشنى تۆكۈپ قويدۇق،
يۈرەككە پاتمىغاچ دەردلەر  ،چېكىدىن ھەم سۆكۈپ قويدۇق.

ۋەتەنچۈن ئاھ بېرەي جاننى ،ۋەياكى مەن ساتاي قاننى،
دېدۇق نەچچە گۈرۈلدەپال ،يېنىپ الپ-الپ ئۆچۈپ قويدۇق.

تۆكەر سۇنى پۇچۇق ئىۋرىق كەبى مول-مول تەرەپبالال،
كۆڭۈللەردىن كۆڭۈللەرگە ئەلەم ،دەرد ،مۇڭ تۆكۈپ قويدۇق.

ئۆچۈپ قالدىڭ دېمەڭ ئەسال ھارارەتلىك يۈرەك تەپتى،
ۋەتەن ئاتلىق قىزىل چوغنى قوقاسقا بىز كۆمۈپ قويدۇق.

قۇچاغى كەڭ ئەزىز يۇرتنىڭ بېغىدا يايرىماي دوستالر،
غېرىب باشالرنى يات ئەلگە تەۋەككۈلگە چۆرۈپ قويدۇق.

ۋەتەن مەشۇق ۋەتەنسىزگە ،ۋىسالچۈن ئۇ كېچەر جاندىن،
دېگەن سەۋدا ،قارا ھىجران يولىدا بىز يۈرۈپ قويدۇق.

كۈنلەردىن پۈتۈپ ئايالر ،ئايالردىن پۈتۈپ يىلالر،
كىشىنىڭ يۇرتىدا شۇنداق كالېندارنى ئۆرۈپ قويدۇق.

تۆمۈر كەشنى كىيىپ پۇتقا ،تۆمۈر ھاسا ئىلىپ قولغا،
ۋىسالچۈن جان پىدالىقنى كۆڭۈللەرگە پۈكۈپ قويدۇق.

راۋان سايرايدۇ يات تىلدا ،ئانا تىلدا كېكەچ بالىالر ،
قۇالقالردىن كېتىپ راھەت ،قاپاقالرنى سۈزۈپ قويدۇق.

تۆمۈر كەشلەر تېشىلگۈنچە ،تۆمۈر ھاسا ئىگىلگۈنچە،
دېسەك كەتسۇن ئېغىز قىڭغىر ئۈمىدنى بىز ئۈزۈپ قويدۇق.

ساپانغا قوش ئۆكۈز ئوخشاش ،ھېرىپ-چارچاپ كېچە-
كۈندۈز،ماڭاليدىن تۆكۈپ تەرنى يەڭلەرنى تۈرۈپ قويدۇق.

قۇچاق ئاچقاي ۋىسال بىر كۈن ،كويىدا يە چىقار بۇ جان،
پۇشايمانسىز كېتەر ئاشىق دېگەن ئەھدە تۈزۈپ قويدۇق.

ئۇرۇق-تۇغقان پىراقىدا يۈرەكلەر ئوت-كاۋاپ پىژ-پىژ،
سەبىر دەپ ھاي بېرىپ كۆزگە چىدام بىرلە كۈلۈپ قويدۇق.

ۋاقتكى گەر سۇنار جامنى ئەزرائىل ھاال بىر كۈن،
دېگەيمىز رەب ،رىزايىڭچۈن داۋانالردىن ئۆتۈپ قويدۇق.
- 2020يىلى- 22 ،ماي ،ئامېرىكا

ئاناڭ مەزلۇم كېتىپ قالدى ،ئاتاڭنىڭ يېنىغا كۆمدۇق ،
دېگەن مەشئۇم خەۋەرلەرگە قەسەمنامە تۈزۈپ قويدۇق.

ۋەتەن ئاشىقى

جىنازاڭنى ئانا كىملەر مازارلىققا ئېلىپ ماڭدى،
دېگەن ئويدا توال يىغالپ يۈرەكلەرنى بۆسۈپ قويدۇق.

كېزىپ ئەللەرنى ھېچ كۆرمەم سېنىڭدەك جەننىتى رىزۋان،
تىلىمدا زىكىردۇر ئىسمىڭ  ،ئوتۇڭدا يانغىنىم يانغان.

قۇيۇنتاز باستىمۇ يۇرتنى ،يۇتۇپ ئەھلى قېرىنداشنى،
قىزىل قاننى سىياھ ئەيلەپ ئەرزنامە پۈتۈپ قويدۇق.

مۇساپىرلىق پېتىپ جانغا ،سېنىڭ قەدرىڭنى بىلدۈردى،
كۆزۈمگە تۇپرىقىڭ سۈرسەم ،قاالرمۇ باشقا بىر ئارمان.

تەلپەكنى ئېلىپ باشتىن ،گەدەننى تازا قاشالپ،
نېچۈن قالدۇق شۇبۇ كۈنگە دېگەن ئويغا چۆكۈپ قويدۇق.

غېرىب بېشىمنى ئىپ كەتتىم ،سېنى باسقاندا ياۋ-دۈشمەن،
قەرزدارمەن ساڭا مەڭگۈ ،شۇنىڭغا زورلىدى دەۋران.

ئىشەنگەن تاغ-ئېدىرالردا كېيىك ياتماس ئىكەن ئەسلى،
ۋەتەن نامى سېتىپ خەجلەپ يۈرگەننى كۆرۈپ قويدۇق.

كېچەلەردە چۈشەپ نەچچە سېنى يوقالپ بېرىپ كەلدىم،
سەھەردە ئويغىنىپ يىغالپ يۈرەكنى تىلغىدى ئەپغان .

بىلىڭ ئەلنىڭ كۆزى ئەللىك ،دېمەڭ ھەرگىز دېۋەڭ-پاڭقۇش،
تاغار ئاچماي پۈچەك دانغا سامانلىققا چۆرۈپ قويدۇق.

غېرىب ئاتلىق بولۇپ قالدىم ،سېنى ئالدى تاالشقانالر،
تۆكۈپ دەردىمنى ياتالرغا پۈتتۈم قانچىالپ داستان.
كۆزۈمدىن كۆرمىدى ئەكسىن ،ماڭا باققان بۇرادەرلەر،
دېدىكى تىندۇرۇپ ئاپتۇ كۆزۈڭنى بىر قارا ھىجران.

ئېتىپ مەبۇد ھاالۋەتنى ،ھارام مەنزۇر كېلىپ گالغا،
ياالقتىن ئاش يېگەنلەردىن يەنە بىر رەت چۆچۈپ قويدۇق.
قاچان چىققاي ئېسىل رەھبەر ،ئىمانى ساپ ،ئۆزى ئاقىل،
ئەجەب ساقالپ تاالي مەررە سۈرۈكلەرنى سۈرۈپ قويدۇق.

ئۆتۈپ كەتتى تاالي ياز-قىش ۋەتەن دەپ ئاھ ئۇرۇپ يىغالپ،
ھامان بىر كۈن كۆرەرمەن دەپ ئېيتتىم قانچىالپ يالغان.
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دېسە يۇرتۇڭ ئىدى قانداق ،دېدىم  :جەننەتكە تەققاس قىل،
ئىدىكى گۈل-گۈلستانلىق ،بېغى ئۇز ،بۇلبۇلى خەندان.

شۇملۇق خالتىسىن ئاچتى ئۆزى سەت ھىيلىگەر قەلالب ،
ئەزىز خەلقىمنى خار قىلدى ،ئوقۇپ ئەپسۇن ،ھۈرۈپ ھەريان.

ئىدىكى قەشقەرىم خانلىق مەدرەسەم ،قەدىم جايىم،
ماكانى ئىلمۇ-ئېرپاننىڭ ئىنايەت ئەيلىگەچ سۈبھان.

كۆرۈڭ خەلقىم ھالى قانداق ،كۆيەر ئوتتا ،ئاقار سۇدا،
كۈلۈپ خىر-خىر زالىم قەلالب  ،ئىچىپ قانالر سۈرەر دەۋران.

مەئىشەتلىك بېغى ئەلۋەك ،قېرى-ياشى شېرىن سۆزلۈك،
تاللىق ئارتۇچۇم باغرىم -مازارىم ساتۇق بۇغراخان.

نىتەي ،كەتتى قولۇمدىن يۇرت ،مۇساپىر نامىنى ئالدىم،
ئىشىمدۇر ئاھ ئۇرۇپ يىغالش ،شىكايەتتە سېلىپ غەلىيان .

ئىدىكى خەلقى تەقۋادار ،تەۋاززۇلۇق خوتەن شەھىرىم،
ھېكىملەر بابىدا يەكتا ،يەنە بىر نامىدۇر شەھدان.

سۆزۈمنى ئاڭلىغان يارەن دېدى يۇرتۇڭنى راست سۆيسەڭ،
ساداقەت-ھىممىتىڭ ۋەزنى سىناپتۇ قادىرى رەھمان .

ئىدىقۇت خانىدانىمنىڭ مىراسى چوغ گۈزەل تۇرپان،
ئۈزۈمزار قوينىدا سانسىز يېتىشكەن ئوت يۈرەك ئوغالن.

ئىشق يولىدا ھەر كىملەر ئېتەر دەۋا  ،جېنى تاتلىق،
يېشىنى تۆكىدۇ مونچاق  ،بىلەر ھەممە سۆزى يالغان.

قۇمۇل شەھىرىم ئىنايەتلىك خەلقى قاپ يۈرەك غەييۇر،
زۇلۇمغا باشىنى ئەگمەس دېگەيسەن ساھىبى كامران.

دېمەس ھېچكىم ئاشق پەرھات مەگەردە كەسمىسە تاغنى،
جېنىدىن كەچمسىە بولماس ئىشقنىڭ بابىدا سۇلتان.

گۈزەل ئاقسۇغا گەر كەلسەڭ كېتىشنى ئىستىمەس كۆڭلۈڭ،
تارىم بويىدا تىلسىم ،غازاتگاھىم ئۆزى مەردان،

شىكايەت ئەيلىبان يىغالپ ،قۇرۇق دەۋاغا كىم مەشغۇل،
نېسىپ بولماس ئاڭا مەڭگۈ ۋەتەن ئاتلىق گۈزەل جانان.

ئىدىكى كانى ھىممەتنىڭ گۈزەل غۇلجام سائادەت يار،
جۇۋان ھەم قىزلىرى ھۆردەك ،تامام ئەركەكلىرى پالۋان.

ۋەتەن ئىشقىنى گەر بىلسەڭ ئىماننىڭ پارچىسى ئاشىق،
ۋىسال جامى سېنى كۈتكەي ،بېرەر رەززاق زەپەر ئىمكان.

ئىدى ئالتاي چىمەنزارىم ،بېھىشكە نۇسخىدار باغچەم،
قارا ئىرتىش ئاقار ئۇندا ،ئەقىللەرگە كۈمۈش رەخشان*.

نەزەر سال يەتتە ئىقلىمىغا كىمەركى خان ،كىمەركى قۇل،
سۇغارغاچ قېنىدا تۇپراق ،دىلى سەرخۇش سۈرەر دەۋران.

ئىدى كورالم دىلىم شادى ،پەرىۋەش* قىزلىرى سەرۋەر،
تاھىر-زۆھرەمنى ئۆستۈرگەن ،باش ئەگىم بويى سەيالن.

ۋەتەننىڭ ۋەسلىگە يەتكەن ئاشىقالر دېدى تەھقىق،
مەگەر بۇ كويدا جان بەرسەڭ كېلەر ھەققى يەنە ئەرزان.

ئىدىكى مۆھتەرەم  ،ئەۋزەل ،ئۈرۈمچى رەستىسى ئاۋات،
ساكالرىم* بېغى تاللىق* ،گۇۋاھ تارىخ بېرەر پەرمان.

بېھىش باغلىق گۈزەل يۇرتۇڭ ئۈچۈن جاندىن كېچىپ چىققىن،
قانات بولسۇن ۋەتەن ئىشقى ،زەپەر قۇچقىن جەسۇر مەردان.

ئۇچۇم تۇپراقىنى ئالسام ،شىمرالپ زەرلىرى سۆزلەر،
قەدەم ئاستىم ئەمەس تۇپراق ،مىسالى خەزىنە  -ئالتۇن كان.

بېشىڭنى سەجدىگە قويساڭ ئەزىز تۇپراققا يەتكەندە،
ۋەتەننىڭ ئاشىقى دەرلەر سېنى ھەق ،خالىقى -راھمان.

قوشنام بار ئىدى بۇندا قارا تاز* ،قارغا ،قۇزغۇندەك،
گۈزەل يۇرتۇمغا قەست قىلدى ،سوزۇپ تىرناقلىرىن چەندان.

تۆكۈپ بەرگى قىزىل گۈللەر پايانداز بولغۇسى ،ئاشىق،
ئاياغىڭ ئاستىدا ئاققاي ،بولۇپ گوياكى نۇر ئەفشان.

نىتەي ئاھ ،ھېلىگەر قەلالب بېسىپ ئالدى گۈزەل يۇرتۇم،
تاالي قىز ھەم يىگىتلەرنىڭ ياتار جايى سوغۇق زىندان.

 - 2020يىلى - 15 ،مارت ،ئامېرىكا

رەخشان :يالتىراق ،پارقىراپ تۇرىدىغان.
ئۈرۈمچى :مىالدى - 925يىلىدىكى ساك يېزىقىدا يېزىلغان قوليازمىدا ئۈرۈمچى نامى «ئىرۇمجىنىيا» دەپ ئېلىنغان بولۇپ ،ساك تىلىدا ئاڭالتقان مەنىسى <<تاللىق،
باراقسانلىق ،ئورمانلىق»تۇر .شۇڭالشقا ئارخېئولوگالر ئۈرۈمچى دېگەن نامنىڭ مەنىسى «تاللىق» دېگەن مەنىدە دەپ پەرەز قىلىدۇ( قۇربان ۋەلى ،بىزنىڭ تارىخى
يېزىقلىرىمىز.)1986 ،
ساكالر(ساك) :مىللىتىمىزنىڭ قەدىمى قەبىلىلىرىدىن بىرىنىڭ نامى ،توققۇزاق (توققۇز ساك) ،ئىكىساق (ئىگە ساق) ،ئوغۇساق (ئوغۇزساك) دېگەن يەر ناملىرى بۇ ساك
قەبىلىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك.
پەرىۋەش :پەرىدەك ،پەرى كەبى.
قارا تاز :ئەسلىسى تاز قارا ،ۋەزىن ئېھتىياجى بىلەن <<قارا تاز>> دەپ ئېلىندى.
ئەفشان :چاچقۇچى ،تۆككۈچى ،دەريا .نۇرئەفشان :نۇردەرياسى دېگەن مەنىدە.
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بالىالر ئەدەبىياتى
كۆڭلۈم نۇرغا چۆمۈلۈپ
كۈلكە كەتمەس ھېچ قاچان

ئىككى شېئىر

مەن دەيمەن ،شۇڭا ،دوستالر
قەدىرلەيمەن مېھرىنى
ماڭا ئەزىز جانالرغا
گۈل تۇتارمەن ھەر كۈنى

روزاخۇنوۋ بەختىيار (قازاقىستان)
دوالتا ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ « - 8ئە» سىنىپ ئوقۇغۇچىسى
ئۇيغۇر ناھىيەسى ،دوالتا يېزىسى

ئانا ۋەتەن
قانداق بەخت !
ئوز ۋەتىنىڭ مۇستەقىللىق ئالسا ئەگەر
كوچىالردا ئەركىن يايراپ دوستالر بىلەن ئويناپ يۈرگەن
ئۆز تىلىڭدا ئەركىن سۆزلەپ،ناخشا ئېيتقان
قانداق بەخت !
تاغلىرىدا سەيلە قىلىپ كۆڭۈل ئاچقان
مۇستەقىل قازاقىستان ئېلىم مېنىڭ
رەھمەت ساڭا
ھۆر ياشناتقان كەڭ قوينۇڭدا ئەال ياتقان

ئاتا-ئانا
ئاتامغا يېتەر ھېچكىم يوق ئىكەن
ئانام مېنىڭ نازۇك قولۇڭ جان ئىكەن
ئاتام باردا تاغدەك مەغرۇر يۈرىمەن
ئانام باردا باغدا ئويناپ كۈلىمەن
بەختىيار ۋە ئوقۇتقۇچىسى گۈلزادەم روشەنوۋا

ئاتا-ئانام بار مېنىڭ
قەددىم سولماس ھېچقاچان
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شېئىرالر
مامتىېۋا دىلمىرا (قازاقىستان)
ئە.قاستېېۋ نامىدىكى ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ « - 7ب» سىنىپ ئوقۇغۇچىسى
ياركەنت شەھىرى ،ئالتۆي يېزىسى.

ئا.دۆلەتوۋنىڭ «قىزالر» ناملىق شېئىرىغا
جاۋاب

مۇبارەكلەيمىز ئۇلۇغ تويىڭىزنى،
قەدىرلەپ،ھۆرمەتلەپ سىزنى.
كۆپەيسۇن سىزدەك ئالىي شائىرالر،
قالدۇرۇپ كەتكەن بېسىپ ئىزىڭىزنى.

«ئەسساالم» دەپ ساالم بېرەي،
بوۋا سىزگە دىلىمدىن كۈلۈپ.
سىزنى چىن يۈرەكتىن ھۆرمەتلەپ،
مىڭ تازىم قىالي ئېگىلىپ تۇرۇپ.

ھاياتنىڭ گۈللىرى بىزغۇ ،بىراقتا،
سىلەردەك ئاتىالر بىزلەرگە قورغان.
بىز -ئوماق قىزالرنى سىلەر دۈشمەندىن،
ھەرگىز قوغدايدىغان چىن-تۆمۈر ،قالقان.
باھاردەك كۈلكىمىز بارغۇ ،بىراقتا،
سىلەرسىز ھېچقاچان بىز كۈلمەيمىز.
سىلەر بولمىساڭالر بۇ دۇنيادا
بىز ھېچقاچان ئەركىن-ئازاد يۈرەلمەيمىز.

ياركەنتىم
قاراڭالر! ياركەنتنىڭ تەبىئىيىتىگە!
تازا بۇالق  -ئارشىڭى ،قۇشالر سايرىغان.
خۇشال  -خۇرام بالىسى ،ئوماق قىزى-مەن،
چوڭالرمۇ بار ،زوقلىنىپ بىزگە قارىغان.
ۋېلىۋايدەك مېچىتىم بار ،ماختىنىمەن،
ئالتۇندىنمۇ قىممەت بايلىقىم مېنىڭ.
ئادەملەرنىڭ ئىشەنچىسى ،قىممىتى ئۇ-
ھەربىر بۇلۇڭى ،مىقسىز ياسالغان ۋېلىۋاينىڭ.

دىلمىرا ۋە ئوقۇتقۇچىسى دىلشاتوۋا زۇلفىيا دىلشات قىزى

ئانام
ئانام مېنىڭ بەك چىرايلىق،
ھەر چاغ مېنى قولالپ يۈرىدۇ.
ئەگەر يىغلىسام بىللە يىغالپ،
كۈلگەندىمۇ بىللە كۈلىدۇ.

ياركەنتتىن چىققان مېنىڭ شائىرلىرىم،
يارالغان ئۇالرمۇ بىر ئارزۇ-تىلەكتىن.
خەلقى ئۇالرنىڭ سۆيۈپ،ھۆرمەتلەپ،
ئوقۇيدۇ شېئىرلىرىنى چىن يۈرەكتىن.

خېلىل بوۋامغا

ھېچ كىمدىنمۇ كەم قىلماي،
مېنى پەپىلەپ ئۆستۈرگەن.
قىينالسام مەن ھەرقاچان،
مېنىڭ ئۈچۈن جان بەرگەن.

ساالم بېرىمەن خېلىل بوۋامغا،
خەلق ئارىسىدا ئاتاقلىق ئادەم.
ئۇنتۇلمايدۇ ئەمگىكى ئۇنىڭ،
رەھمەت ئېيتىمەن ھۆرمەتلىك ئاتام.

مەنمۇ ئۇلۇغ ئانامنى،
قاتتىق ياخشى كۆرىمەن.
سىزدەك ئانىنىڭ ئالدىدا،
مىڭ تازىم قىلىمەن.

 90يىل بولۇپتۇ خېلىل بوۋامغا،
ئىزىدىن كېلىدۇ ئوغۇل-قىزلىرى.
ھەر چاغ ئوقۇيمەن ئەسەرلىرىنى
پوۋېست ،دىراما ،شېئىرلىرىنى.
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ئىككى شېئىر
تۇرسۇنوۋا رۇمىلەم (قازاقىستان)
ئۈلكېنشىغان ئوتتۇرا مەكتىپى« - 10ب» سىنىپ
ئوقۇغۇچىسى
ئالمۇتا ۋىاليىتى ،ياركەنت ناھىيەسى

ئىنستاگرامم ،ۋاتساپ بولدى ماكانىڭ
ئۇنى قويۇپ  ،ھالىنى سورا ئاناڭنىڭ،
اليك يىغىپ  ،ئۇچۇپ قونۇپ يۈرگىچە ،

ئۇيغۇرۇمغا
چەكسىز كۈنلەر ،مىڭالپ يىلالر ئۆتمەكتە.
ئۇيغۇر خەلقىم كۆزىدىن قان تۆكمەكتە.
تىنچلىق ھايات ،ۋەتىنىم دەپ تەلمۈرگەن،
نې بىر جاپا  ،ئازاب كۈنلەر كۆرمەكتە.

ساۋاب يىغىپ  ،ياخشى ئىش قىل ،شادالنغىن .
ۋىرتۇاللىق ئالەمگە باغالندىڭمۇ؟
كېلەچەك دەپ ،بىر چوڭقۇر ئويالندىڭمۇ؟
تېلېفونسىز ھاياتىڭنى تەسۋىرلەپ سەن،
ئىنتېرنېتقا باغالنمىغان بواللىدىڭمۇ؟

قېرىنداشنىڭ قېنىنى تۆكتى خورىمىدى ،
مۇسۇلماننى ئوتقا ياقتى ،تويمىدى.
بىگۇناھ ،پاك سەبىنىمۇ يىغلىتىپ ،
كاپىر دېگەن بۇ ئىشىنى تويمىدى.
ئۇيغۇرۇم ،كۆتەر ،قېنى بېشىڭنى،
تۆكمىگىن سەن كاپىرالرغا يېشىڭنى.
تىنچلىق ھايات تۇغىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ
توختاتقىن بۇ ياۋۇزالرنىڭ ئىشىنى.

ئىنتېرنېتقا باغالنغان ھايات
كېچە كۈندۈز تېلېفونغا قارايسەن،
باش كۆتۈرۈپ  ،ئەتراپىڭغا باقمايسەن
ئىنتېرنېتتا ئۆتۈۋاتقان ھاياتنىڭ،
قەدىرىنى بىلمەي كېلەچەكتە زاراليسەن.
رۇمىلەمنىڭ ئوقۇتقۇچىسى خودژاشېۋا مۇكاريام راخىمژانوۋنا
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قېنى
راخمېتژان پارۋىزا (قازاقىستان)
مالىۋاي ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ  - 8سىنىپ ئوقۇغۇچىسى

مەن سايرىدىم ئۇيالماي،
ئۇيغۇر تىلدا جاراڭالپ .
يۈسۈپ ھاجىپ تونۇتتى،
مەيدەم كېرىپ يۈرىمەن .

ئۆز تىلىڭدا سۆزلىمەي،
ئۆزگە تىلنى ئۆگەندىڭ .
قېنى سېنىڭ شۇ تىلدا
ئالىم بولۇپ كەتكىنىڭ.
كېلەچەكتە كېرەك دەپ،
ئۆگەندىڭغۇ بىلىمەن.
قېنى بىراق شۇ تىلدا
ئېنىق سۆزلەپ كەتكىنىڭ؟
ئۆز تىلىڭدىن قېچىپ سەن،
مەڭسىتمىدىڭ بىزلەرنى.
قېنى شۇندا غۇرۇرۇڭ
مەسخىرە قىلساڭ تىلىڭنى.
ئاشۇ تىلدا سۆزلىگەن،
ئاتا-ئاناڭ ئەمەسمۇ؟
ئاپپاق تازا سۈت بىلەن
ساڭا سىڭگەن ئەمەسمۇ؟
ۋەتەندىكى تۇغقانالر
زار قاقشايدۇ سۆزلىيەلمەي .
ئانا تىلنى بايراق قىپ،
كۈرەش قىالر توختاتماي.
مۇمكىنچىلىك بەرگەندە
ئەل رەھبىرى نۇرسۇلتان.
ئوقۇمامسەن ئۆز تىلدا
بولسا گەر سەندە ۋىجدان .

پارۋىزانىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئا .ئابدىرىموۋا

48

-2020يىللىق  - 2سان

سەت ئىش
(ھېكايە)
ئالېس كارليوكېۋىچ (بېالرۇس)

ئالېــس كارليوكېۋىــچ (ئالېكســاندر نىكوالېۋىــچ كارليوكېۋىــچ) ،بېــارۇس ژۇرنالىســتى ،يازغۇچــى- 1964 .يىلــى 6
يانــۋار كۈنــى بېــارۇس جۇمھۇرىيىتىنىــڭ مىنســك ۋىاليىتىگــە قاراشــلىق ســلوبودا زاتىتــوۋا يېزىســىدا دۇنياغــا كەلگــەن.لــۋوۋ ئالىــي ھەربىــي سىياسىيســى ئۇچىلىژېســىنىڭ ژۇرنالىســتلىق فاكۇلتېتىنــى تاماملىغــان .چىرۋونايــا زمېنــا ،زۋيــازدا
گېزىتلىرىنىــڭ بــاش مۇھەررىــرى بولغــان .ھازىــر بېــارۇس جۇمھۇرىيىتىنىــڭ ئاخبــارات مىنىســتىرى .بالىــار ئۈچــۈن
ھېكايــە ،چۆچەكلەرنــى يازىــدۇ .ئەســەرلىرى رۇس ،ئىنگلىــز ،خىتــاي ،ئەزەربەيجــان ،ئەرمــەن ،ئۇكرائىــن ،لىتــۋا ،چېرنوگــور،
تاجىــك ،تاتــار تىللىرىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان .مەزكــۇر ئەســەر ئۇيغــۇر تىلىغــا تەرجىمــە قىلىنغــان دەسلەپكىســىدۇر.
ئۈســتىگە قويــۇپ قويغــان چىرايلىــق پېنالــى ئورنىدىــن يوقىلــپ
كېتىپتــۇ .ئىككىنچــى قېتىــم ئاپىســى ئــۈزۈش باسســېينىنىڭ
خىزمىتىگــە تۆلــەش ئۈچــۈن بەرگــەن ئاقچىســى چاپىنىنىــڭ
يانچۇقىدىــن يوقــاپ كېتىپتــۇ .ئالېشــا مۇنــداق پەۋقۇلئــاددە
ۋەقەلەرنــى ئاپىســىغا ئېيتىشــى مۇمكىــن ئەمــەس .چۈنكــى
ئۇنىــڭ ئانىســى ســاقچى بولــۇپ ج.ج ئىدارىســىدە ئىشــلەيتتى.
شــۇڭا مۇئەللىــم ئالېشــىدىن ئەنســىرىدى .بىــراق ئەجەپلىنەرلىك
يېــرى ،تېخىچــە ئۇنىــڭ ئاپىســى يوقالغــان پېنــال بىلــەن ئاقچــا
مەسىلىســىنى ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن مەكتەپكــە كەلمىــدى.

گالىنــا دېنىســوۋنا ئــۆزى رەھبەرلىــك قىلىۋاتقــان
بىرىنچــى ســىنىپ ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ ھەممىســىنىڭ كابىنېتتىــن
چىقىشــىنى كۈتــۈپ تــۇردى .شــۇنىڭدىن كېيىنــا ئۆزىنىــڭ
كىتــاب ۋە قەغەزلىرىنــى يىغىشــتۇردى - 1 .ب ســىنىپ
ئوقۇغۇچىلىــرى مۇئەللىمنــى خۇشــال قىلىــپ يۈرەتتــى .ئوغــۇل
ۋە قىــزالر بىلــەن بولغــان ھــەر بىــر ئۇچرىشــىش ئۇنىڭــدا
ئىجابىــي ھېــس  -تۇيغــۇ ھاســىل قىلىــپ ،ســەلبىي جەھەتتىــن
ئەنسىرەشــكە ســەۋەبچە بولغىــدەك ئەھــۋال يــوق ئىــدى.
بىرىنچــى ســىنىپ ئوقۇغۇچىلىــرى بىلــەن بولغــان ھــەر يىلقــى
خوشلىشــىش مۇۋەپپەقىيەتلىــك ئاياغلىشــىتاتتى .مەكتەپتىكــى
كــۆپ يىللىــق ئوقۇتقۇچىلىــق خىزمىتىــدە ئۇنىــڭ قولىدىــن
قانچىلىــك گۆدەكلــەر ئۆتتىكىــن ،ھەتتــا ھېســابىنى ئۆزىمــۇ
ئۇنتۇتقــان ئىــدى .گالىنــا دېنىســوۋناغا نەســبەتەن بــۇ بالىــار
بىر-بىرىگــە ئوخشاشــتەك كۆرۈنەتتــى :ئوچــۇق ،دىلــى پــاك،
ئــاق كۆڭــۈل ،مېھرىبــان ۋە مۇاليىم.ئەپســۇس ،ئەمدىلىكتــە
بولســا بۇنــداق ئىشــنىڭ بولۇشــى كۈتۈلمىگــەن پاجىئــە ئىــدى!..
 - 1ســىنىپتا بىــر ئوغــرى پەيــدا بولــۇپ قالدى .ســىنىپ
يېتەكچىســىنىڭ بــۇ ۋەقەگــە زادىــا ئىشەنگۈســى كەلمىــدى.
ئەممــا بالىــار بۈگۈنــا ئەمــەس ،خېلىدىــن بېــرى ئاتا-ئانىلىــرى
«چۈشــلۈك تاماق»قــا دەپ بېرىدىغــان ئاقچىلىرىنىــڭ يوقاشــقا
باشــلىغانلىقىنى ئۇنىڭغــا ئېيتماقتــا ئىــدى .رومــان دانىلوۋنىــڭ
ســۆيۈملۈك ھەدىســى پولشــادان ئېلىــپ كەلگــەن بىــر تــوپ
رەڭلىــك قېرىنداشــلىرى يوقــاپ كېتىپتــۇ .ئىككــى قېتىــم لېشــا
پاشــكېۋىچ ئــەرزى قىلــدى :بىــر قېتىــم تەنەپپــۇس ۋاقتىــدا پارتــا

گالىنــا دېنىســوۋنا بۈگــۈن بولمىســا ئەتــە بــۇ مەســىلىنى
ئايدىڭالشــتۇرۇش كېرەكلىرىنــى ئوياليتتــى .لېكىــن بولغــان ۋەقە
ھەققىــدە بالىــار بىلەن سۆزلىشــىپال قويۇشــى كۇپايــە قىلمايتتى.
چۈنكــى ئىــش بارغانســىېرى يوغىناۋاتاتتــى .بــۇ ماجىرانىــڭ
كەينىگــە سوزۇلۇشــىدا مۇئەللىــم ئۆزىنــى ئەيىبلەيتتــى .ھــەر
كۈنــى ئــۇ بالىالرنىــڭ مېڭىش-تۇرۇشــى ،خۇلقى-مىجەزىگە قاراپ
ئوغرىنــى تېپىۋالىدىغانــدەكال قىالتتــى .ئــۆزى ئىلگىــرى ئوقۇتقــان
بىرىنچــى ســىنىپ ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ ،ئۇالرنىــڭ ئاتا-ئانىلىرىنىڭ
مىجەزلىرىنــى كــۆز ئالدىغــا كەلتــۈرۈپ ،ئەســلەپ باقتــى .لېكىــن
گۇمانالندۇرغىــدەك ھېــچ نەرســە تاپالمىــدى .ئوچۇقىنــى
ئېيتســاق ،كۆپلىگــەن بالىالرنىــڭ ئاتىســى يــوق .بــۇ دەۋرنىــڭ
بىزگــە ســېلىۋاتقان ئېغىــر يۈكلىرىنىــڭ بىــرى دەپ چۈشىنىشــكە
بوالتتــى .ئەپسۇســلىنىدىغان يېــرى ،كۆپلىگــەن ۋاقىتتــا بالىــار
ئاجرىشــىپ كەتكــەن ئائىلىلــەردە تەربىيەلەنمەكتــە ئىــدى.
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ھەيرانلىقتــا ،ئۇنىڭغــا زوقلىنىــپ ،ھــەۋەس بىلــەن قاراشــتى.

ئىشــىكنىڭ چېكىلىشــى بىلــەن ســىنىپقا لېشــا
پاشــكېۋىچنىڭ ئانىســى كىرىــپ كېلىۋىــدى ،مۇئەللىــم
ئورنىدىــن ھودۇقــۇپ تــۇرۇپ كەتتــى« .ھــە ،مانــا ،چاتــاق
ئەمــدى باشــلىنىدىغان بولــدى…” دەپ ئويلىــدى گالىنــا
دېنىســوۋنا .يــاش ئايــال ئوغلىنىــڭ پېنالــى بىلــەن ئاقچىســىنىڭ
نەگــە كەتكەنلىكىنــى  ،كىــم ئالغانلىقىنــى سوراشــتۇرىدىغان
بولــدى ،دەپ ئويلىــدى .ئاممــا ئىننــا ســېرگېېۋنا:

ئىننــا ســېرگېېۋنا كــۆزى بىلــەن ئوغلىنــى تاپتــى ۋە
كــۆزى بىلــەن ئۇنــى بەزلــەپ « :ئەجەپلەنمــە ،مــەن بــۇ
يــەردە ئۆزۈمنىــڭ ئىشــى بىلــەن »...دېگەنــدەك ئىمــا قىلــدى.
بىردىنــا مۇئەللىــم بىلــەن پاراڭالشــقان مەســىلىگە يۆتكەلــدى.
— بالىــار ،ســىلەرنىڭ ســىنىپتا بىــر ياخشــى بولمىغــان
ئەھــۋال يــۈز بېرىپتــۇ .بــۇ ھەققىــدە گالىنــا دېنىســوۋنا
سـ�ۆزلەپ بـ�ەردى .ئۇنىڭغـ�ا بـ�ەزى ئوقۇغۇچىـلار سـ�ىلەرگە ئانـ�ا-
ئانــاڭالر چۈشــلۈك تامــاق ئۈچــۈن بەرگــەن ئاقچىالرنىــڭ،بەزىــدە ئوقــۇش قوراللىرىنىــڭ يوقىلىۋاتقانلىقــى ھەققىــدە
ئىنــكاس قىلىپتــۇ .باشــقا بىرىنىــڭ نەرسىســىنى ئالغــان
ئادەملەرنــى بىــزدە نېمــە دەيــدۇ؟ «ئوغــرى» دەيــدۇ.
ســىلەرنىڭ ســىنىپتا ئوغــرى پەيــدا بولغىنــى ناھايىتــى ناچــار،
ســەت ئىــش .ئەگــەر بىــرەر ئــادەم بۇنــداق ئىشــارنى ســادىر
قىلســا ،قانــۇن ئالدىــدا جــاۋاب بېرىــدۇ .ئەتىلىككــە بىــز
ســىنىپقا مەخســۇس تەربىيلەنگــەن ئىتنــى ئېلىــپ كېلىمىــز.
ئــۇ ئوغرىنــى تېپىشــقا يــاردەم قىلىــدۇ .ئىــش ئېنىقالنغاندىــن
كېيىــن ئۇنىــڭ ئاتا-ئانىســىنى مەكتەپكــە چاقىرتىمىــز.
ئەلۋەتتــە ،بالىســىنىڭ مۇنــداق ســەت ئىــش قىلغانلىقىنــى
ئاتا-ئانىســىنىڭ خىزمەتداشــلىرى ۋە دوســتلىرىمۇ ئۇقىــدۇ.

— تۇيۇقســىز كىرگىنىــم ئۈچــۈن كەچــۈرۈم
ســورايمەن .بىــز ئالېكســېي بىلــەن ئاغرىقخانىــدا بېرىشــىمىز
كېرەكتــى .رۇخســەت بولســا؟ — دېگــەن ســۆزنىال قىلــدى.
— ئــۇ كىتابخانىــدا بولۇشــى مۇمكىــن .مــەن ھەممىســىگە
ۋالدىمىــر لىپســكىينىڭ «نــول توغرىلىــق» ئەســىرى بىلــەن
تونۇشــۇش تاپشــۇرۇقىنى بېرىۋېدىــم… ناھايىتــى كۆڭۈلگــە
يېقىملىــق ،مۇاليىــم قەھرىمــان .بىرىنچــى ســىنىپ بالىلىرىغــا
چۈشىنىشــلىك بولىدىغىنىغــا ئىشــىنىمەن .ســىز ئەنســىرىمەڭ.
— ئىننــا ســېرگېېۋنا ،ســىزنىڭ بىــر مىنــۇت
ۋاقتىڭىــز بارمــۇ؟ ســىز بىلــەن ناھايىتــى مۇھىــم
بىــر مەســىلە ئۈســتىدە مەسلىھەتلىشــەي دېۋىدىــم.
يــاش ئايــال قىزىرىــپ كەتتــى .ھازىرقــى
ســاقچى باشــلىقى ،گالىنــا دېنىســوۋنا ئىشــلىگەن
ۋاقىتــاردا ئۇنىــڭ قولىــدا بىلىــم ئېلىــپ ،مەزكــۇر
مەكتەپنىــڭ بىرىنچــى ســىنىپىدا ئوقۇغــان ئەمەســمىدى.

ئىننــا ســېرگېېۋنا كۆزىنىــڭ قىرىــدا ســىنىپنى بىــر
چــارالپ چىقتــى .بالىالردىــن قايسىســى ئوغرلىــق قىلــدى؟
مۇنــداق قىلىشــىغا ئۇنىڭغــا نېمــە ســەۋەب بولــدى؟

— ئىننــا ســېرگېېۋنا ،خىجىــل ئەھۋالدىمــەن ،ھەتتــا
قەيەردىــن باشلىشــىمنى بىلمەيۋاتىمــەن .قىينىلىــپ قالدىــم…

— بىــراق ،بالىــار ،مۇنــداق قىيىــن ئەھۋالدىــن ئاســان
چىقىــش يولــى بــار — ،دەپ ســۆزىنى داۋام قىلــدى ســاقچى
باشــلىقى — .بــۇ ناھايىتــى ســەزگۈر ئىــت بىلــەن ســىنىپقا
كىرگىنىدىــن ياخشــىراق .بــۇ كىمنىــڭ ئەيىبــى بولســا ،گالىنــا
دېنىســوۋناغا يولۇقــۇپ ،كەچــۈرۈم سورىســا بولغىنــى .لېكىــن
بــۇ كەچــۈرۈم ســوراش ئىشــىنى ئەتىگــە قالدۇرمــاي ،بۈگــۈن،
ســىنىپقا ئىتنــى ئەكىلىشــتىن بــۇرۇن ئورۇنلىشــىڭالر كېــرەك.

— گالىنــا دېنىســوۋنا ،مــەن ســىزنى تىڭشــاپ تۇرىمــەن.
ســىز تەجرىبىڭىــز مــول پېداگــوگ ،بــاال تەربىيەســىدە تەربىيــەم
يــوق ،ئەممــا ســىزگە قانــداق يــاردەم قىاللىشــىم مۇمكىــن؟
مۇئەللىــم قىســقا ســۈكۈتتىن كېيىــن ســۆزىنى باشــلىدى.
— بىلەمســىز ،بىزنىــڭ ســىنىپتا ئوغــرى پەيــدا
بولــۇپ قالــدى .ھازىرنىــڭ ئۆزىــدە دىققــەت تارتقــۇداك بىــر
نەچچــە ۋەقــە بــار .بــۇ ئەھۋالدىــن قانــداق چىقىدىغىنىمنــى
بىلمەيۋاتىمــەن .ھەقىقەتنــى يوشۇرۇشــقىمۇ ھەققىــم يــوق.
بالىالرنــى ئوچــۇق ســۆھبەتكە چاقىرغىنىــم بىلــەن نەتىجــە
چىقىشــى ناتايىــن .ئوچۇقىنــى ئېيتســام ،مــەن ئەنســىرەپ
قالدىــم .ئەگــەر بــاال مۇنــداق يامــان ئادەتنــى ئۆزىگــە
يۇقتــۇرۇپ ياشاشــنى بىــر سىســتېمىغا ئايالندۇرۇۋالســا قانــداق
بولغىنــى؟ بىزنىــڭ تەربىيەمىــز نەگــە كەتتــى؟ بىــز جىنايەتكــە
يــول قويغــان بولمامدىمىــز؟ ئەگــەر بۈگۈنكــى كۈنلۈكتــە
قانداقتــۇر بىــر كىچىككىنــە بىرىنچــى ســىنىپ ئوقۇغۇچىســىدىن
كېلەچەكتــە جىنايەتچــى يېتىلىــپ چىقســا قانــداق بولغىنــى؟

خــۇش
بالىــار
تۈگــۈدى.
دەرســلەر
گالىنــا
چىقىشــتى.
ســىنىپتىن
ياقمىغانــدەك
دېنىســوۋنا ئالېشــىنىڭ ئاپىســى بىلــەن خوشالشــتى.
… كەچكــە يېقىــن مۇئەللىــم ئىننــا ســېرگېېۋناغا تېلېفــون
قىلىــپ ،بىــر بــاال ئۇنىــڭ بىلــەن يولــدا ئۇچرىشــىپ ،كەچــۈرۈم
ســورىغانلىقىنى ئېيتتــى .ئۇنىــڭ كۆزىدىــن تارام-تــارام ياشــار
ئاقماقتــا ئىــدى .ئــۇ بــاال بۇنىڭدىــن كېيىــن باشــقىالرنىڭ
ھېــچ نەرسىســىگە تەگمەيدىغانلىقــى توغرىلىــق ۋەدە بېرىپتــۇ.
— ئىننــا ســېرگېېۋنا ،ســىز قانــداق ئوياليســىز،
مۇشــۇنىڭ ئــۆزى يېتەرلىكمــۇ؟ ئــۇ بالىنىــڭ ئىســمى…
ســاقچى باشــلىقى مۇئەللىمنىــڭ ســۆزىنى بۆلــدى.

— گالىنــا دېنىســوۋنا ،ئەتىلىككــە مېنــى بىــر
دەرســىڭىزگە تەكلىــپ قىلىــڭ .مــەن خىزمــەت كىيىمىنــى
كىيىــپ كېلىمــەن — دە ،بالىالرنــى ئولتۇرغــۇزۇپ
چــوڭالر بىلــەن سۆزلەشــكەندەك گەپلىشــىپ باقــاي.

— گالىنــا دېنىســوۋنا ،ئىســمىنى ئېيتمــاڭ .باشــقا گــەپ
قىلماڭ .ئەڭ مۇھىمى باال قايىل بولۇپ ،كەچۈرۈم سورىغىنىدۇر.
ئــەڭ ياخشــى نەتىجــە — ئــادەم ئۆزىنىــڭ قىلغــان خاتالىقىنــى
ئىقــرار قىلــدى .شــۇنىڭدىن باشــاپ  - 1ب ســىنىپىدا مۇنــداق
ســەت ئىشــار يــۈز بەرمەيدىغانلىقىغــا ئىشــىنىڭ .بــۇ ئىــش ئــۇ
بالىنىــڭ خاتالىقى ھاياتىدىكى ئاخىرقىســى بولســۇن ،ئىالھىم …

ئىككــى ئايــال ئارىســىدىكى گــەپ مۇشــۇ يــەردە
توختىــدى .ھەتتــا ئىننــا ســېرگېېۋنا ئەتىســى مەكتەپكــە
بارىدىغانلىقىنــى ئوغلىغىمــۇ ئېيتمىــدى .شۇڭالشــقىمۇ ئوغلــى
ئالېكســېي ۋە باشــقىمۇ بالىــار ســىنىپقا چىرايلىــق كىيىنگــەن،
زىلــۋا بويلــۇق ســاقچى باشــلىقى كىرىــپ كەلگەنــدە،
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50

-2020يىللىق  - 2سان

ئەما بوۋاي
(ھېكايە)
ئا .ئازات

كىىش ئۆز �سېخىيلىقى بىەلن ھۆرمەت اتپىدۇ.
—ئۇيغۇر ھېكمەتلىرىدىن

— نېمــە بولــدۇڭ؟ كىيىملىرىــڭ نېمانچــە الي؟
بىرەرســى بىلــەن سوقۇشــۇپ قالدىڭمــۇ ؟ — دەپ ســورىدى.

ئېســىمنى بىلســەم بىزنىڭ مەھەللىدە كۆزى كۆرمەيدىغان
 65ياشــار چامىســىدىكى كەكــە ســاقال ،يۈزىنــى قورۇق باســقان،
ئوتتــۇرا بــوي ،بۇرنــى ســەل پاناقــراق بىــر ئەمــا بــوۋاي بولىدىغــان
بولــۇپ ،ســاالمەتلىكى دېگەنــدەك ياخشــى ئەمــەس ئايالــى
بىلــەن قورۇمىزنىــڭ كەينــى تەرىپىدىكــى ئانچــە چــوڭ بولمىغــان
قورۇالرنىــڭ بىرســىدە ،يېتىــپ  -قوپــۇپ تىرىكچىلىــك قىالتتــى.

— يــاق ،ئۆيگــە كېلىۋاتســام ،مۆيــدۈن بــوۋاي پېشــىن
نامىــزى ئوقــۇش ئۈچــۈن مەســچىتكە كېتىــپ بارغــان
ئىكــەن ،كوچــا دوقمۇشــىغا كەلگەنــدە ئېھتىياتســىزلىقتىن
تېيىلىــپ يېقىلىــپ چۈشــۈپتۇ ،يۆلــەپ قويــاي دەپ
بېرىــپ مەنمــۇ تېيىلىــپ يىقىلىــپ چۈشــتۈم — ،دېــدى.

ھازىرمــۇ ئېنىــق ئېســىمدە تۇرۇپتــۇ ،بىــر يىلــى ئەتىيــازدا
ئاپتونــوم رايونلــۇق مائارىــپ ئىدارىســى ئۇيۇشــتۇرغان،
باشــانغۇچ مەكتەپلــەر ئــارا ئۆتكۈزىلىدىغــان پــەن -تېخنىــكا
كورژىكىنىــڭ مودېــل ماشــىنا مۇسابىقىســىغا قاتنىشــىش
ئۈچــۈن تاغامنىــڭ ھەمراھلىقىــدا ،پەنەركىدىــن پايدىلىنىــپ
كىچىــك تىپتىكــى موتورلــۇق ماشــىنا ياســاپ ئولتۇراتتــۇق.
شــۇ ئەســنادا ئىشــىك يېنىــك ئىچىلىــپ ئــاكام (مەندىــن
ئىككــى يــاش چــوڭ) كىيىملىــرى الي پېتــى كىرىــپ
كەلــدى ،ئوچــاق بېشــىدا گېزىــت ئوقــۇپ ئولتۇرغــان دادام
ئاكامدىــن نېمــە بولغانلىقىنــى ســورىغىچە تاغــام ئاكامدىــن:

كىچىــك چاغلىرىمىــزدا ئۈرۈمچىــدە قــار ناھايىتــى قېلىــن
ياغىدىغــان .قــار توختىغــان ھامــان ئۆگزىدىكــى قارالرنــى
تــام تۈۋلىرىگــە ،ھويلىالرغــا چۈشــۈرۈپ ئاندىــن ھويلىدىكــى
قارالرنــى زەمبىــل ،ســېۋەت ياكــى چانىالرغــا بېســىپ ئۆيىمىزدىــن
يىــراق بولمىغــان كــۆل ياقىســىغا ئەپچىقىــپ تۆكەتتــۇق.
بــۇ دەل باھــار كېلىــپ ئەنــە شــۇ ئۆگزىلەردىــن
تــام ياقىلىرىغــا قارىتىــپ تاشــلىغان قــارالر ئېرىــپ ســۇغا
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تۆمــۈر ھالقىالرنــى ئېلىــپ دەرۋازا ئالدىغــا چىقىشــىمىزنى
تاپىــاپ قويــۇپ ،قــورۇ دەرۋازىســىدىن چىقىــپ كەتتــى.

ئايلىنىــپ كوچىــاردا ئېقىۋاتقــان ،توپىلىــق يەرلــەر ئېرىگــەن
قــار ســۇلىرى بىلــەن ئارىلىشــىپ پاتقــاق بولۇۋاتقــان،
كوچىالردىكــى پاتقاقچىلىــق دەســتىدىن مېڭىــش تولىمــۇ تەســكە
توختايدىغــان مەزگىللــەر ئىــدى .بۇنــداق چاغــاردا ئــادەم
ئاۋايــاپ ماڭمىســا ئاســانال تېيىلىــپ يىقىلىــپ چۈشــەتتى.

تاغــام ،مۆيــدۈن بوۋاينىــڭ ئۆيــى بىلــەن مەســچىتكىچە
بولغــان ئارىلىقنــى ،كوچــا دوقمۇشــلىرىنى ،تەپســىلىي كۆزىتىــپ
چىقىــپ ،مۆيــدۈن بوۋاينىــڭ قــورۇ تېمــى بىلــەن بىزنىــڭ قــورۇ
تېمىمىزنىــڭ دوقمۇشــقىچە تــام ياقىــاپ ماڭســا ھېچقانــداق
توسالغۇســىز مەســچىتكە يېقىــن بارااليدىغانلىقىنــى ،ئۇنىڭدىــن
كېيىــن ،قىينالماســتىنال مەســچىتكە كىرەلەيدىغانلىقىنــى پــەرەز
قىلــدى .چۈنكــى مەھەللىمىزدىكــى ئۆيلــەر ئاساســى جەھەتتىــن
ئۆگزىســى تــۈز ،چاســا شــەكىللىك كېســەك ئۆيلــەر بولــۇپ
ئۆگزىلىــرى ۋە تاملىــرى ئــۆز ئــارا بىــر  -بىرىگــە تۇتــاش ئىــدى.
پەقەتــا ئىقتىســاد ۋە تۇرمــۇش شــارائىتىنىڭ ئوخشىماســلىق
ســەۋەبلىرى تۈپەيلىدىــن بەزىلىرىنىــڭ ئۆيلىــرى چوڭــراق،
بەزىلىرىنىــڭ ئۆيلىــرى كىچىكــرەك ئىــدى .شــۇنداق قىلىــپ
ئــاكام ئىككىمىــز تاغامنىــڭ كۆرسەتمىســى بويىچــە تامدىــن
بىــر مېتىــر ئېگىزلىكتــە قىلىــپ ھــەر ئــون قەدەمگــە بىردىــن
تۆمــۈر ھالقــا قېقىــپ چىقتــۇق .كېيىــن ئــۇ ھالقىالرغــا ئۆيدىــن
ئېلىــپ چىققــان ئارغامچىالرنــى ئۆتكــۈزۈپ چىــڭ قىلىــپ
باغلىــدۇق .تاغــام بىزگــە تــام تۈۋىدىكــى دۆڭلۈكلەرنــى
تەكشــىلەپ ،ئويمــان يەرلىرىگــە تــاش ياتقۇزىشــىمىزنى
تاپىلىــدى .بىــز بىــرەر قــۇر تەييارلىقلىرىمىزنــى تۈگەتكەندىــن
كېيىــن مۆيــدۈن بوۋاينىــڭ ياغاچلىــرى چىرىــپ شاالڭلىشــىپ
ھويــا ئىچــى كۆرۈنــۈپ تۇرىدىغــان ياغــاچ دەرۋازىســىنى قاقتــۇق:

دادام قولىدىكــى ئوقۇۋاتقــان گېزىتىنــى يېنىدىكــى
ئۈســتەلگە قويــۇپ ،مىســتىن نەپىــس ئىشــلەنگەن موخــوركا
قۇتىســىدىن بىــر چىمدىــم موخــوركا ئېلىــپ يىرتىــپ
تەييارلىۋالغــان موخــوركا قەغىزىگــە تەكشــى قىلىــپ يايــدى-دە
ئالدىرىمــاي يۆگــەپ ،كالپۇكلىــرى بىلــەن ھۆللىــدى ،ئاندىــن
يېنىدىكــى يېنىــپ تۇرغــان مەشــتىن قىســقۇچ بىلــەن كىچىكــرەك
بىــر چوغنــى ئېلىــپ ئــوت تۇتاشــتۇردى .بــۇ دادامنىــڭ تامــاكا
تاشــاش ئۈچــۈن ،كۈنــدە چېكىدىغــان تامــاكا قېتىــم ســانىنى
ئازلىتىۋاتقــان مەزگىللىــرى ئىــدى .دادام تۇتاشــتۇرغان
تاماكىســىنى قاتتىــق بىــر شــوراپ ،ئاغزىدىكــى تاماكىنىڭ كۆكۈچ
ئىســىنى تورۇســقا قــاراپ پۈۋلىۋەتكەندىــن كېيىــن بىزگــە قــاراپ:
— ھــەي ،خەمىــت — ،دېــدى ،ئاۋازىنــى ســەل
كۆتــۈرۈپ — ،مۆيــدۈن بوۋاينىــڭ مەســچىتكە كىرىــپ
چىقىشــىنى قواليالشــتۇرىدىغان بىــرەر ئامــال يوقمىــدۇ؟
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالممۇ «كىمكــى بىــر قېرىندىشــىنىڭ
ياردىمىــدە بولىدىكــەن ،ئالــاھ ئۇنىــڭ ياردىمىــدە بولىــدۇ»
دېگــەن ئىكــەن — ،دېــدى تاغامدىــن كۆزلىرىنــى ئۈزمــەي.
تاغامنــى مەھەللىدىكىلەرنىــڭ ھەممىســى دېگىنىــدەك
ياخشــى كۆرەتتــى ،چۈنكــى تاغــام ئۇســتا رەسســام بولۇپــا
قالمــاي توكچىلىــق ،رېمونتچىلىــق ۋە ياغاچچىلىــق ئىشــلىرىنى
ياخشــى بىلگەچكــە مەھەللىدىكىلەرنىــڭ ئىشــىك -دېرىزىلىــرى
بۇزۇلســا رېمونــت قىلىــپ تــوك ،تۇرۇبــا يوللىــرى بۇزۇلســا
ئوڭشــاپ مەھەللىمىزدىكــى ئوتتۇزدىــن ئارتــۇق ئائىلىلىكلەرنىــڭ
مۇشــۇ جەھەتتىكــى قىيىنچىلىقلىرىنــى ئېرىنمــەي ھــەل
قىلىــپ بېرەتتــى ،ئىشــقىلىپ مەھەللىمىــزدە كىمنىــڭ
قىيىنچىلىقــى بولســا شــۇنىڭغا يــاردەم قىالتتــى ،كىمــا ئىــزدەپ
كەلســە ھاجىتىدىــن چىقمــاي تــۇرۇپ يولغــا ســالمايتتى.
مەھەللىدىكىلــەر ئۈچــۈن كۈچىنــى ،ياردىمىنــى ئايىمايتتــى.
شــۇنىڭ ئۈچۈنمىكىــن مەھەللىمىزدىكىلەرنىــڭ ھەممىســى
دېگــۈدەك تاغامنــى تەدبىــركار خەمىــت دەپ چاقىرىشــاتتى.

— كىم؟— ئىچىدىن مۆيدۈن بوۋاينىڭ ئايالىنىڭ ئاۋازى
ئاڭالندى.
— مەن ،خەمىت.
ســەل قىيســىيىپ قالغــان ياغــاچ دەرۋازىنىــڭ ئىشــىكى
غىچىــرالپ ئېچىلىــپ ،بېشــىغا ئــاق ياغلىــق ئارتقــان ،ئۈســتىگە
ئۇششــاق قــار چېكىتلىــك ئــۇزۇن ئــاق كۆڭلــەك ،رەڭگــى ئۆڭــەپ
كەتكــەن قــارا كەنجــەر كىيگــەن ،بويــى ئېگىــز ،ئــورۇق ،ئەللىــك
نەچچــە ياشــار ئەتراپىدىكــى بىــر ئايــال چىقىــپ كەلــدى .ئــۇ
ئايالنىــڭ ســاالمەتلىكى ياخشــى بولماســلىق ســەۋەبىدىنمۇ
ئېگىــز ،ئــورۇق بەدىنــى ســەل مۈكچىيىــپ قالغانــدەك كۆرۈنەتتى.
ئايالى ئىشــىكتىن چىقىپ دەقىقــە ئىچىدىكى دېلىغۇللۇقتا
ھەيرانلىــق بىلــەن بىزگــە بىــر قارىۋەتكەندىــن كېيىــن:

تاغــام ئەتراپقــا بىــر قــۇر كــۆز يۈگۈرتتــى ،ئاندىــن
بىــر نەچچــە مىنــۇت ســۈكۈتكە چۆككەندىــن كېيىــن،
ئورنىدىــن تــۇرۇپ كەتتــى-دە ،قولىدىكــى ياســاپ يېرىمــاپ
قالغــان كىچىــك ماشــىنا مودېلىنــى ئۈســتەلگە قويــۇپ:

— ۋوي ،خەمىــت سىلەركەنســىلەرغۇ؟ كىرىــڭالر-
كىرىــڭالر ،قېنــى ئۆيگــە مەرھەمــەت ،ھــەي مۆيــدۈن ،ئازاتنىــڭ
ئىنىســى ،خەمىت كىرىپتۇ —،دېدى -دە ،بىزنى ئۆيگە باشــلىدى.

— يەشــىن ،ئەمېــر ،يــۈرۈڭالر مۆيــدۈن بــوۋاي ئۈچــۈن
بىــر ســاۋاب ئىــش قىلىــپ كىرەيلــى!— دېــدى -دە ،بىزنــى
باشــاپ قورۇغــا چىقىــپ ،بىزگــە خىزمــەت تەقســىم قىلىشــقا
باشــلىدى .ئاكامغــا كۆمۈرخانىمىزنىــڭ بىــر چېتىگــە تاشــاپ
قويۇلغــان بىلىكىمدىــن ســەل كىچىكــرەك توملۇقتىكــى
يەتتە-ســەككىز ئــورام ئارغامچىنــى ،مــاڭا كۆمۈرخانىمىــز
بىلــەن تۇتــاش قىلىــپ ســېلىنغان كىچىــك ئىســكىالتتىن
قاچانالردىنكــى بىــر خالتىغــا ســېلىپ تاشــاپ قويۇلغــان

مۆيــدۈن بوۋاينىــڭ زەي پــۇراپ تۇرىدىغــان بــۇ ئۆيــى
تولىمــۇ ئاددىــي بولــۇپ ،ئــۆي ئىچىــدە ئانچــە چــوڭ بولمىغــان
بىــر تامــاق ئۈســتىلى بىلــەن ئــۇ يــەر  -بــۇ يەرلىرىنىــڭ ســىرلىرى
چۈشــۈپ كەتكــەن كونــا بىــر ياغــاچ كارىۋاتــار كۆزگــە چېلىقىــپ
تۇراتتــى .ئۆيگــە كىرىشــىمىزگە ،ئۇچىســىغا ئــۇزۇن ئــاق يەكتــەك،
بېشــىغا كونىــراپ كەتكــەن ئــاق شــاپاق دوپپــا كىيگــەن
مۆيــدۈن بــوۋاي ئوچاققــا يېقىنــراق قىلىــپ قويۇلغــان كارىــۋات
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بــوۋاي ئەنــە شــۇ قېتىملىــق قاتتىــق زەربــە تەســىرىدىن ئۆزىنــى
پۈتۈنلــەي يوقۇتــۇپ قويۇپتــۇ .ســاالمەتلىكىمۇ بارغانســېرى
ئاجىــزالپ ،ئەســلىدىنال ئاجىــز بىــر جۈپ كــۆزى تــوال يىغلىغانلىق
ســەۋەبىدىن بــارا -بــارا كۆرمــەس بولــۇپ قالغــان ئىكــەن.

ئۈســتىدە ،تامغــا يۈلەنگــەچ خىيــال ســۈرۈپ ئولتۇرغــان ئىكــەن.
بىزنىــڭ كىرگىنىمىزنــى ئاڭالپــا ئورنىدىــن ئالدىــراپ تــۇرۇپ،
كارىــۋات ئۈســتىدىن تــام ياقىــاپ ئاســتا چۈشــۈپ ئىككــى
قولىنــى كۆرۈشــۈش ئۈچــۈن بىزگــە ئۇزاتتــى-دە ،تاغامنىــڭ
قولىنــى چىــڭ ســىقىپ ئــۆي ئىچىگــە تارتتــى .ئايالــى بىزنــى
پۇتلىشــىپ كەتمىســۇن دەپ ئويلىــدى بولغــاي ،ئالدىــراپ بېرىــپ
ئىشــىك بوسۇغىســىغا يېقىنــا يەرگــە قويــۇپ قويغــان ئايــاق
كوروپكىسـ�ىنى چەتكـ�ە ئېلىۋەتتـ�ى .كوروپكىنىـ�ڭ ئىچىـ�دە ئـ�ۈچ-
تــۆت تــال كىيىم-كېچەكلەردىكــى ھەرقانــداق داغنــى ئېلىــشخۇسۇســىيىتى بىلــەن خەلقىمىزنىــڭ ياقتۇرۇپ،ئەتىــۋارالپ

ئــۇ «جامائــەت بىلــەن ئوقۇغــان نامازنىــڭ ســاۋابى
ئــۆز ئالدىغــا ئوقۇغــان نامازدىــن نەچچــە ھەسســە ئۈســتۈن
تۇرىــدۇ» دىگــەن ھەدىســۆە ئەمــەل قىلىــپ ،ھــەر قېتىملىــق
نامىزىنــى مەســچىتكە چىقىــپ جامائــەت بىلــەن بىرگــە
ئوقۇيدىكــەن ھەمــدە ئاشــۇ تۈگــەپ كەتكــەن ئوغلىغــا
ئاتــاپ «يالغــۇز ئوغلۇمنىــڭ ياتقــان يېرىنــى جەننەتتــە
قىلغىــن» دەپ ،ئۇزۇندىــن ئــۇزۇن دۇئــا قىلىدىكــەن.
جاھانــدا بالىســىدىن ئايرىلىــپ قالغــان ئاتــا-
ئانىنىــڭ دەردىدىــن ئېغىــر دەرد  -ئەلــەم بولمىســا كېــرەك.
بــوۋاي بىــر قولــى بىلــەن ئاســتا -ئاســتا ئىشــىكنىڭ
قىرىدىكــى يېڭىــا ئورنىتىلغــان تۆمــۈر ھالقىنــى ســىالپ
تاپتــى -دە ،ئاشــۇ تۆمــۈر ھالقىالرغــا ئۆتكۈزۈلگــەن
ئارغامچىنىــڭ ياردىمىــدە تــام تــۈۋى بىلــەن ئاســتا
ئاۋايــاپ مېڭىــپ مەســچىتكە ســاالمەت يېتىــپ بارالىــدى.

ئىشلىتىشــىگە ئېرىشــىپ كەلگــەن «كۇچــا ســوپۇنى» تۇراتتــى.
تاغــام باياتىــن بېــرى قىلىنغــان ئىشــارنى بوۋايغــا بىــرەر
قــۇر ســۆزلەپ بەرگەندىــن كېيىــن چىقىــپ ســىناپ بېقىشــنى
ئۆتۈنــدى .بوۋاينىــڭ ئايالــى ئۈچــۈن مۇشــۇنداق پاتقاقچىلىــق
كۈنلــەردە يولدىشــىنىڭ مەســچىتكە چىقىــپ كىرىشــى ئــەڭ
چــوڭ بــاش قېتىقچىلىقــى بولغاچقــا ،بوۋايدىــن بەكــرەك
خۇشــال بولــۇپ كەتكەنــدەك قىالتتــى .بــوۋاي خۇشــاللىق بىلــەن
ئالدىــراپ ئۈســتىگە پېشــى پۇتىنىــڭ ھوشــۇقۇغىچە ســاڭگىالپ
تۇرىدىغــان ئــۇزۇن قــارا چاپىنىنى كىيىپ ،بېشــىدىكى مايلىشــىپ
كەتكــەن شــاپاق دوپپىســىنى چۆكــۈرۈپ كىيــدى -دە ،دەرۋازا
تۈۋىگــە ئاۋايــاپ ماڭــدى .بوۋاينىــڭ ســەل ھودۇقــۇش ئىچىــدە
دەرۋازا ئالدىغــا تۇنجــى چىققــان چاغدىكــى كىشــىنىڭ ئىچىنــى
ســىرىلدىرىدىغان بىچــارە چىرايــى مەڭگــۈ ئىســىمدىن چىقمايدۇ.
مــەن ئاشــۇ كەمگىچــە ئادەمنىــڭ ئىچىنــى ئاغرىتىدىغــان
بــۇ بىچــارە بــوۋاي توغرۇلــۇق ھېچنېمــە بىلمەيدىكەنمــەن.
دادامنىــڭ دەپ بېرىشــىچە ئــۇ بىچــارە بوۋاينىــڭ بىــر
تــال يالغــۇز ئوغلــى ،مــەن تۇغۇلۇشــتىن بىــر نەچچــە يىــل
بــۇرۇن كېســەل ســەۋەبىدىن تۈگــەپ كەتكــەن ئىكــەن .بــوۋاي
بالىســىدىن ئايرىلىــپ قالغــان كۈنــى ئــەس  -ھوشــنى يوقۇتــۇپ،
داد -پەريــاد ئىچىــدە ئــۈن ســېلىپ ئىچ-ئىچىدىــن ئېزىلىــپ
يىغالپتــۇ .ئەتراپتىكىلەرمــۇ بوۋاينىــڭ بــۇ نالىســىدىن كۆڭلــى
بۇزۇلــۇپ كــۆز ياشــلىرىنى سۈرتۈشــكە ئۈلگۈرەلمەپتــۇ .بىچــارە

مۆيــدۈن بــوۋاي ئاجىــز قوللىــرى بىلــەن
تاغامنىــڭ قوللىرىنــى ســىقىپ تــۇرۇپ پــەس ئــاۋازدا:
_ رەھمەت ساڭا.
ئــۇ بــۇ ســۆزنى قىلىۋاتقــان چېغىــدا ئۇنىــڭ مىســكىن
چىرايىغــا ســەپ ســالدىم ،ئــۇ خــۇددى مىننەتدارلىقىنــى تاغامنىڭ
قولىنــى چىــڭ ســىقىش ئارقىلىقــا ئىپادىلەۋاتقانــدەك قىالتتــى.
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قۇرۇماس بانكا

*

سەلىمە ئا .كامال (ئاۋسترالىيە)

«مولچىلىــق يىلــاردا قۇشــار قوينىــڭ دۈمبىســىگە ئــۇۋا
ســالىدۇ» دەيدىغــان مېنىــڭ دادام .ھەقىقەتــەن دۈمبىســى
قــۇش چــاڭگا تىزغــۇدەك تۈپتــۈز ،قۇيرۇقلىــرى لىغىــرالپ
تۇرغــان پاقالنــار ئويناقشــىپ سەكرىشــىپ كېلىۋاتاتتــى.

نىلقــا ناھىيەســىدىن  100كىلومېتىــر يىراقلىقتىكــى
كــۆك تېــرەك يايلىقىغــا مــەن ئاجايىــپ قاراڭغــۇ بىــر كېچىــدە
باردىــم .تاغنىــڭ كېچىســى مېنــى خــۇددى «يالماۋۇزنىــڭ
ئۆڭكۈرى»گــە كىرىــپ قالغانــدەك شــۈركەندۈردى .خــۇددى
كۆزلىرىــم يوقتــەك ،كۆزلىرىمنىــڭ گۆھىــرى بىردەمــدە
كاردىــن چىققانــدەك ...تىمىســقىالپ يــۈرۈپ مــاڭا
كۆرسىتىشــكەن قوشــنىڭ ئىچىگــە كىردىــم — دە ،ســەرەڭگە
يانــدۇردۇم .ئوڭتــەي  -توڭتــەي تاشــلىنىپ تۇرغــان يوتقــان
كۆرپىلەرنــى ئانچــە مۇنچــە توغرىــاپ ،ئۆزۈمنــى تاشــلىدىم.

— بــۇ قويالرنىــڭ ھەممىســى ئۆزۈڭنىڭمــۇ؟
تــازا ســەمىرىپتىغۇ؟ —ســورىدىم چوپــان يىگىتتىــن.
—ياق! «ئىلى تەڭرىتاغ» مەكتىپىنىڭ.
مــەن بۇنــداق جاۋابنــى كۈتمىگەنىدىــم .ئويلىغىنىمچــە
قوشــقا قايتتىــم .مــەن چۈشــكەن قونالغــۇ كىچىــك ســاياھەت
ئورنــى بولغاچقــا ،يــاۋا چېچەكلــەر ،ئــوت چۆپلــەر ئۈســتىگە
قويۇلغــان ئاپپــاق ئۈســتەل  -ئورۇندۇقــاردا بىــر نەچچەيلــەن
ئولتۇرۇشــۇپ ،نانۇشــتا قىلىۋاتاتتــى .مــەن ئوماققىنــا قىــزى
بىلــەن ئولتۇرغــان ئاقســېرىق ،يــاش خانىمنىــڭ يېنىــدا
ئولتــۇردۇم .ئــۇالر چاينــى ئىچىپــا ئورنىدىــن تــۇردى دە،
نېرىراقتــا ئــاق بوزئــات بىلــەن تــورۇق ئاتنــى يېتىلــەپ
كېلىۋاتقــان مالچىغــا قــاراپ ماڭــدى .مــەن قىزىقىــپ ســورىدىم:

قوشــنىڭ تۈڭلۈكىدىــن كــۈن مارلىغانــدا كۆزۈمنــى
ئېچىپتىمــەن .چاچــراپ تــۇرۇپ ،تاالغــا چىقتىــم .گــۈل
چېچەكلىــك پايانســىز دالىغــا ،ئالدىمدىــا ئويناقــاپ ئېقىۋاتقــان
قــاش دەرياســىنىڭ ئــۇ قېتىدىكــى تۇمانلىــق تاغالرغــا قــاراپ
بىــردەم تــۇرۇپ قالدىــم .ئاندىــن دەريــا بويىغــا چاپتىــم .دەريــا
مېنــى دۇغالشــقان ســۈيى بىلــەن بۇژغــۇن چاچرىتىــپ قارشــى
ئالــدى .شــەبنەم ھــۆل قىلىۋەتكــەن پۇتــۇم مۇزلىــدى ،تاغنىــڭ
ســوغۇق شــامىلى غولۇمنــى قورىــدى .ئىختىيارســىز شۇمشــەرىدىم.
شــۇچاغدا «قــارس قــۇرس!» قىلغــان قامچىنىــڭ ئاۋازىنــى
ئــاڭالپ بېشــىمنى كۆتــۈردۈم :مەندىــن  200مېتىرچــە نېرىــدا
قــازاق يىگىــت بىــر تــوپ قويلىرىنــى ھەيــدەپ كېلىۋېتىپتــۇ.

— نەگە جابدۇۋاتىسىز؟
— مۇنــۇ كىشــى مالچىمىــز ئىــدى .تــاغ ئىچىدىكــى

*شىنجاڭ گېزىتى  - 2002يىل - 16ئۆكتەبىر سانىدىن.
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مەن بەك ئەپسۇسالندىم.

ماللىرىڭىزنــى كــۆرۈپ كېتىــڭ دەپ تۇرۇۋالدى—غــۇ!
— ھە ،مېلىڭىز بار ئىكەن دە ،بۇ تاغدا؟
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ئەتىســى ھەمراھلىرىــم بىلــەن جىلغىــار ،ئېگىــز پــەس
تۆپىلىــك ،تاغلىقــاردا ئايلىنىــپ يــۈرۈپ ،دۇنيادىكــى ئــەڭ
قىممەتلىــك كېپىنــەك ئاپوللــو(  )APOLLOنــى كــۆرۈپ قالدىم.
ئاپوللــو «قۇيــاش ئىالھــى» دېگــەن ســۆز بولــۇپ ،قاناتلىرىنىــڭ
چوڭلۇقــى ئالقانچىلىــك كېلىدىغــان كېپىنەكنىــڭ بــۇ تۈرىنــى
 - 1770يىلــى گولالندىيەلىــك بىــر بىيولــوگ بايقىغــان.
ئۇنــى تەڭرىتــاغ يايالقلىرىــدا ئــۆز كــۆزۈم بىلــەن كــۆردۈم.
خۇشــاللىقىمدا ئۇنــى قوغــا قوغــا ئەگىشــىپ يۈگــۈرۈپ قارشــى
تەرەپتىكــى كىچىكــرەك بىــر تاغقــا چىقىــپ قالدىــم .بــۇ يــەردە
ئاتنىــڭ ئىككــى بىقىنىغــا قىمىــز تولدۇرۇلغــان چــوڭ چــوڭ
ئىككــى پىالســتىك قاچــا باغلىغــان بىــر قــازاق كىشــى ئۇچراشــتى.

— ھەئــە« .تەڭرىتــاغ» مەكتىپىنىــڭ تەشەببۇســى بىلــەن
ئــازراق مــال قىلىــپ قويســاق ،تــۆت يىلــدا ئاۋۇپــا كەتتىغــۇ!
خانىــم ئاتقــا ياماشــتى ،پۇتلىرىنــى ئۈزەڭگىگــە
تىقىــپ ،ئاتنــى بىقىنــداپ ،قامچىنــى كۆتــۈردى.
يەنــە شــۇ «تەڭرىتــاغ» مەكتىپىنىــڭ ئىشــىكەنغۇ! قىزىــق
ئىــش! قىســقىغىنا بىــر چۆچــەك ئاڭلىۋىدىــم :ئاشــىق يىگىــت
ســۆيگۈنىنى ئىــزدەپ شــەھەردىن چىقىــپ كېتىپتــۇ .ئېتىزالرنــى
كېزىــپ ،تاغالرغــا چىقىپتــۇ .شــۇچاغدا ئالدىغــا ئاپپــاق بۇلۇتتــەك
قــوي پادىســىنى ھەيدىگــەن چوپــان يىگىــت چىقىــپ قاپتــۇ.

ئــۇ ھارغــان ئۇسســىغان ئەلپازىمنــى كــۆرۈپ
توختىــدى ،ساالمالشــقاچ بىــر قاچىغــا قىمىــز قۇيــۇپ مــاڭا
ســۇندى .مــەن گۈپۈلدىتىــپ بىــر نەپەســتە ئىچىۋەتتىــم — دە:

— بۇ كىمنىڭ قويلىرى؟ — سوراپتۇ ئاشىق يىگىت.
— ئەھمــەد باينىــڭ قويلىــرى ،ھەممىســى مىــڭ تۇيــاق،
— دەپتــۇ چوپــان.

—رەھمــەت ئاغــاي! بــۇ قىمىزنــى تۇلۇمغــا ئەمــەس،
پىالســتىك قاچىغــا قاچىالپســىز ،ئىسســىقتا ئېچىــپ
كەتمەســمۇ؟ — ســورىدىم ئۇنــى گەپكــە ســېلىش ئۇچــۇن.

تاغدىــن
بىــر
يەنــە
يىگىــت
ئاشــىق
ئېشــىپتۇ .بــۇ يــەردە پۈتۈنلــەي كۆمــۈردەك قاپقــارا
قــوي پادىســنى ھەيدىگــەن چوپاننــى كۆرۈپتــۇ.

— كــۆك تېرەكتــە «ئىلــى تەڭرىتــاغ مەكتەپ»نىــڭ
ســاياھەت ئورنــى بــار .بىزگــە يېقىــن .قىمىزنــى شــۇ
يــەردە ســاتىمەن .ئىسســىق ئۆتكۈچــە تۈگــەپ بولىــدۇ.

— ۋاھ! بۇ كىمنىڭ قويلىرى؟ —دەپ سوراپتۇ.

— نېمە؟ سىزمۇ «تەڭرىتاغ» مەكتەپ دەيسىزغۇي ئاغاي؟

— ئەھمــەد باينىــڭ قويلىــرى .ھەممىســى ئىككــى مىــڭ
تۇيــاق — ،دەپتــۇ چوپــان.

— ھەئــە ،شــۇ مەكتــەپ بىزنــى مالغىمــۇ،
پۇلغىمــۇ ئىگــە قىلــدى .مەكتەپمــۇ بىزمــۇ نــەپ ئالــدۇق.

ئاشــىق يىگىــت يەنــە بىــر تاغدىــن ئېشــىپ،
ســاپ قوڭــۇر قــوي پادىســىنى كۆرۈپتــۇ .چوپاندىــن
ئوخشــاش ســوئال ســوراپ ،ئوخشــاش جــاۋاب ئاپتــۇ...

بــۇ مەكتەپنىــڭ تەســىرى ھەجــەپ كېڭىيىــپ
كېتىپتــۇ؟! خىيالــدا تاغدىــن چۈشــۈپ كەتتىــم.

مېنىــڭ كــۆز ئالدىمدىكــى قويــار بولســا ،چۆچەكتىكــى
قويــار ئەمــەس ئىــدى .مــاڭا ھەمــراھ بولــۇپ تاغقــا
چىققــان فوتوگــراف ئادىــل ئىســمائىلدىن ســورىدىم:

— كېتەيلــى — ،دېدىــم ئادىلغــا« ،تەڭرىتــاغ»
بولمىــدى.
ئىزدىمىســەم
مەنمــۇ
مەكتىپىنــى
غۇلجــا شــەھىرىدىكى «تەڭرىتــاغ» مەكتەپكــە ئەتىســىال
كەلدىــم .ســۇپىغا كونــا كىگىــز ســېلىنغان بەكمۇ ئاددىــي ئۆيدىن
غوپــۇر ئاكىنــى تاپتىم 65 .ياشــلىق غوپۇر ئاكىنىــڭ چېچى تۈگەل
ئاقارغــان ئــاق ئارىلىغــان ئۆســكىلەڭ قاشــلىرى بىلــەن ســىنچى
كۆزلىــرى يوغــان رامكىلىق ،يۇقىــرى گىرادۇســلۇق كۆزئەينەكنىڭ
ئىچىــدە قالغانىــدى .ئاســان ئىپــادە ســەزدۈرمەيدىغان مىــس
رەڭلىــك يــۈزى يوغــان ئىــدى .ئۇنىــڭ بىلــەن قىســقىال
پاراڭالشــتىم .ئەپسۇســلۇق ئىچىــدە قايتتىــم .چۈنكــى ئەتــە
ســەھەردە ئۈرۈمچىگــە قايتىشــىم ،خىزمەتكــە بېرىشــىم كېــرەك.

— «ئىلــى تەڭرىتــاغ» مەكتىپــى زامانىمىزنىــڭ
ئەخمــەت بايلىرىدىــن ئوخشــىمامدۇ؟ ئــۇ يېتىــم،
نامــرات بالىالرنــى تەربىيەلەيدىغــان ھۈنــەر كەســىپ
مەكتىپىغــۇ دەيمــەن؟! مەكتەپنىــڭ چارۋىچىلىققىمــۇ
ئىكەنمــەن.
ئويلىمىغــان
بارلىقىنــى
ئېپــى
— مەكتــەپ ئىقتىســادىي قىيىنچىلىقنــى كــۆپ تارتتــى.
ئەممــا ،تاقالمىــدى .مەكتەپنــى قۇرغۇچىــار ئۇنى پاتقاققــا پاتقان
كۆتــەك ھارۋىنــى ســۆرىگەندەك ســۆرەپ ئــون نەچچــە يىلنــى
ئۆتكۈزدى .ئاخىرى ئىقتىســاد مەنبەســىنى چارۋىچىلىقتىن تاپتى.
بــۇ يولنــى مەكتەپنــى قۇرغۇچــى غوپــۇر زاھىــر ئاكىمىــز ئاچقــان.

ئارىدىــن بىــر ئــاي ئۆتتــى .ئەممــا« ،تەڭرىتــاغ»
مەكتىپىنىــڭ قويلىــرى يادىمدىــن چىقمىــدى .باشــلىقىمدىن
تەســتە رۇخســەت ئېلىــپ - 9 ،ئاينىــڭ  - 19كۈنــى
نىلقــا تاغلىرىغــا يەنــە ياماشــتىم« .غوپــۇر ئــاكا تاغــدا»
دەپ ئۇچــۇر ئالغانىدىــم .تەلىيىــم يەنــە تەتــۈر كەلــدى:

— ئــۇ كىشــى نەدىــدۇ ،كۆرۈشســەم بوپتىكــەن.
— يولــدا ئۆتۈشــۈپ كېتىپتــۇق .بىــز بۇيەرگــە
چۈشــكەندە غوپــۇر ئــاكا يېڭىــا كەتكــەن ئىكــەن.
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موزايالرنىــڭ مۆرەشــلىرى ،ھېلىــا قوزىلىرىدىــن ئايرىلىــپ
قالغــان ســاغلىقالرنىڭ مۇڭلــۇق مەرەشــلىرى بىــر ئالــدى.
تــوپ تــوپ يىلقىــار گۈپۈرلىشــىپ چېپىشــقا باشــلىدى.

— غوپــۇر مۇئەللىــم تــاغ ئىچىگــە كىرىــپ
كەتتــى ،ئــۇ تەرەپكــە ماشــىنا يولــى يــوق —،دېيىشــتى.
— بولــدى ،ئــۇ تەرەپلەرگــە بارالمايمىــز .مــەن ئــۆز
ئىشــىمنى پۈتتۈرۈۋېــرەي — ،ماشىنىســىدا مېنــى ئالغــاچ كەلگــەن
تۇرســۇن ئەپەنــدى رولنــى كۆكخوتقــور يېزىســىنىڭ چىرىمتوقــاي
يايلىقىدىكــى مالچــى بەمبــى (موڭغــۇل) نىــڭ تۇرالغۇســىغا
بۇرىــدى .تۆپىلىككــە ســېلىنغان ئــۆي يىراقتىن ئاســمانغا ئېســىپ
قويغانــدەكال كۆرۈنەتتــى .جىلغىدىكــى ســويالپ ئېقىۋاتقــان
ســۇ بويىدىــن گۈپۈلــدەپ مېزىلىــك يالپــۇز پۇرىقــى كېلەتتــى.

قــوي سودىســىنى ئــۆز كــۆزۈم بىلــەن كــۆرۈپ
كەلگــەن كۈننىــڭ ئەتىســى ئــۇدۇل «تەڭرىتــاغ مەكتەپ»كــە
كەلدىــم .ئانچــە چــوڭ ئەمــەس دەرۋازىغــا ئېســىلغان ئاددىــي
تاختىغــا مەكتــەپ نامــى چىرايلىــق يېزىلغــان ئىكــەن.
غوپــۇر مۇئەللىمنــى ســىنىپتىن چاقىرىــپ چىقىشــتى.
— ئــۇھ! ســىزنى ئاخىــرى تاپتىــم — ،دېدىــم ســاالمدىن
كېيىــن — ،بــۇ قېتىــم ئۈرۈمچىدىــن ئااليىتــەن ســىزنىال ئىــزدەپ
كەلدىــم« .چارۋىچىلىــق ئارقىلىــق كىرىمنــى ئاشــۇرۇپ ،تەرەققىي
قىلىــش» چاقىرىقــى ھۆكۈمــەت تەرەپتىــن ئەمــدى چىقتــى،
ســىز ئــون يىــل ئاۋۋالــا باشــاپ ،نەتىجىلــەر يارىتىپســىز،
دەۋرداشــارغا ئۆرنــەك قىاليلــى ،دەپ ئويلىغــان ئىدىــم.

ئېگىــز بويلۇق ،ئاقســېرىق ،كۆپكــۆك كۆزلۈك مالچى بەمبى
بىزنــى قىزغىــن كۈتۈۋالــدى .تۇرســۇن ئەپەنــدى ماشىنىســىدىن
بىرنەچچــە تــاۋۇز ئېلىــپ ،ئايالىغــا ،بالىلىرىغــا بــەردى .ئاندىــن:
— قېنــى بەمبــى ئاكا ،غوپۇر مۇئەللىمنى يەنە تۇتالمىدۇق.
توختام بويىچە ئىشىمىزنى پۈتتۈرۈۋېرەيلىمۇ ،دېدى ھەمراھىمىز،
مەكتەپنىــڭ چارۋىســىغا مەســئۇل خادىمــى مۇختەرگــە.

— ئــون يىــل ئەمــەس ،ئــون بــەش يىــل بولــدى ،مــەن
مۇشــۇ كويــدا يۈرگىلــى— ،دەپ گېپىمنــى توغرىلىــدى ۋە
ھارغىــن كۆزلىــرى بىلــەن مــاڭا بىرھــازا تىكىلىــپ قارىــدى،
— بــۇ يــول ســىرلىق يــول ئەمــەس ،ئاتىــار يولــى ،ئەجــدادالر
يولــى .مــەن ئاخىــرى شــۇ يولــدا مېڭىــپ مۇرادىمغــا يەتتىــم.

مۇختــەر توختامنامىنــى ،ھېســابات دەپتىرىنــى
يايــدى .بەمبــى بۇالرنىــڭ كېلىشــىدىن خــەۋەردار بولغاچقــا،
تاغدىــن مالالرنــى چۈشــۈرگەن ئىكــەن .قــوي پادىلىــرى
تــەرەپ تەرەپتىــن قوتانغــا كىرىشــكە باشــلىدى .ســاناق
تۈگــەپ ،قوزىــار ســاغلىقالردىن ئايرىلــدى .شــۇ ئەســنادا
بىــرى چاقىرىــپ كەلگەنــدەك تــۆت قاسســاپ پەيــدا بولــدى.
— ناچار قوزىدىن ئوننى شاللىۋېتىمىز ،قالغان ھەربىرىگە
 250يۈەندىــن باھــا بېرىمىــز ،دېــدى .لىققىــدە پــۇل تىقىلغــان
ئايالــار پايپىقىنــى بەلبــاغ ئورنىــدا بېلىگــە باغلىۋالغــان بىــرى.
— بولمايــدۇ— ،دېــدى بەمبــى بىلــەن تۇرســۇن
پىچىر لىشــىۋ ېلىپ .
—  255يــۈەن بولســۇن كېلىشــىپ قااليلــى — ،قولىنــى
ســوزدى قاسســاپ.
— بولمايــدۇ ،پاقالنالرنىــڭ ســېمىزلىكىنى كۆرگەنســىز— ،
بەمبــى چىــڭ تۇرۇۋالــدى.
— بوپتــۇ ،بــەش يــۈەن قوشــتۇق — ،يەنــە قــول ســوزدى
قاسســاپ .ئىككىيلــەن قــول سىقىشــتى.
بۇيىــل ســاپ كۆپەيگــەن مــال توختــام بويىچــە
 % 86ھېســابلىنىپ ،نــەق مەيدانــدا  35 %نــى مەبلــەغ
ســالغۇچىغا ،يەنــى ،تۇرســۇن خېلىلغــا 8 % ،نــى «تەڭرىتــاغ
مەكتەپ»كــە 43 % ،نــى بەمبىگــە بۆلۈنــدى .بەمبــى ئوغلــى
بىلــەن ئۆزىگــە قالغــان مالالرنــى دەرھــال قوتانغــا ســولىۋالدى.
ســودىدىن مەمنــۇن بولغــان قاسســاپالر ئالدىــراش
پــۇل ســانىدى .مۇختــەر مالچىغــا قالغــان قويالرغــا ياخشــى
قاراشــنى جېكىــدى .تۇرســۇن خېلىــل ئەپەنــدى باغــام باغــام
پۇلالرنــى ماشىنىســىغا تاشــاپ ،موتورنــى ئــوت ئالــدۇردى.
يايالققــا كەچكــى شــەپەق يېيىلــدى .ئەتراپنــى كالىــار

ئۇنىــڭ بىلــەن ئــۇزاق مۇڭداشــتىم 50 :يىلــاردا ئىلــى
پېداگوگىــكا مەكتىپىــدە ئوقۇغــان غوپــۇر ئــاكا  - 1955يىلــى
مىللەتلــەر ئىنســتىتۇتىدا ،قايتىــپ كېلىپ شــىنجاڭ ئىنســتىتۇتىدا
جەمــى تــۆت يىل تىــل ۋە ئەدەبىيات كەســپىدە ئوقۇغــان .ئاندىن
غۇلجىدىكــى يالغــۇز ئانىســىنى تاشــاپ ،كەســپىي ھاياتىنــى
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«ئىجتىمائىــي ئالــى تېخنىكوم»نــى ئاچقــان .مەكتەپنىــڭ
مۇدىرلىقىنــى قــارا سۇ(شــىخۇ) سوقۇشــىدا «مىللىــي ئارمىيــە»
نىــڭ سىياســىي كومىسســارى بولغــان ،كېيىــن مائارىــپ
ساھەســىدىمۇ ئىشــلىگەن مەمتىمىــن ئۆمەرۇپنــى مۇدىرلىققــا
تەكلىــپ قىلغــان .ئوقۇغۇچــى قوبــۇل قىلىــش ئېالنــى چىقىشــى
بىلــەن شــىمال جەنۇبتىــن ياشــار بــەس  -بەســتە تىزىمالنغــان.

قەشــقەر خانئېرىــق مەكتىپىــدە ئوقۇتقۇچىلىقتىــن باشــلىغان.
— ئەجەب قەشقەردىن باشالپسىز يۇ ،داۋامى غۇلجىدا
بولۇپ قاپتۇغۇ؟
— قەدىمكــى دىيارىمىــز قەشــقەرنىڭ يىگىتلىــرى
باھادىــر ،قىزلىــرى ۋاپــادار .ئۇالرنــى بىلىمــدە ۋايىغــا
يەتكــۈزۈش كېــرەك .چولپانــدەك كۆزلىــرى بولســىمۇ ،يــورۇق
دۇنياغــا ئىشــەنچلىك قارىيالمــاي ،تــور رومــال ئىچىــدە قالغــان
كۆزلەرنــى ئاچىمــەن ...دەپ يىگىرمــە يىــل ھەپىلەشــتىم.
بىــر كۈنــى ھېيتــگاھ جامەســى ئالدىــدا بوينىغــا قۇلۇلــە
قاپلىرىنــى ئاســقان ،ســول قولىــدا ســاپايى چېلىــپ ،ئــوڭ
قولىنــى كىشــىلەرگە ســوزغىنىچە ،مەشــرەپنىڭ غەزەللىرىنــى
غەمكىــن ئاھاڭــدا ئېيتىۋاتقــان ئوقۇغۇچۇمنــى تونــۇپ قالدىــم:

ئەپســۇس! «مەكتــەپ» تېخــى ئــورۇن تاپالمىغــان .غوپــۇر
مۇئەللىــم  - 19باشــانغۇچنىڭ كەچلىك ۋاقتىنــى ئىجارە ئېلىپ،
دەســلەپتە خىتــاي ،رۇس ،ئــەرەب تىــل دەرســلىرىنى باشــلىغان.
 - 1985يىلغىچــە كەســىپ تــۈرى  10غــا ،ئوقۇغۇچىســى 1200
گــە يەتكــەن .ئەممــا ،مەكتــەپ دىپلــوم تارقىتىــش ھوقۇقىغــا
ئېرىشــەلمىگەچكە تاقالغــان .غوپــۇر مۇئەللىــم يېڭــى ئامــال
ئىزدىگــەن .غوجائەھمــەت ،غوپــۇر ســابىر قاتارلىــق پېشــقەدەم
مائارىپچىــار بىلــەن تاشــكۆۋرۈك رايونىــدا «كونســۇلتانىيە
مەركىزى»نــى قۇرغــان .ئۆزلۈكىدىــن ئۆگىنىــپ ،ئالــى
مەكتەپلەرگــە ئىمتىھــان بېرىدىغانالردىــن  63ئوقۇغۇچىنــى يېــزا
چارۋىچىلىــق رايونلىرىــدا ئەمەلىــي قوللىنىلىدىغان پــەن تېخنىكا
ئۆگىنىــش كۇرســىغا قوبــۇل قىلىــپ ،ھازىرقــى «ئىلــى تەڭرىتــاغ
مەكتەپ»ىگــە ئــۇل ســالغان .مەكتــەپ كــۆپ قېتىــم يىقىلىــش
تىرىلىــش جەريانىدىــن كېيىــن - 1989 ،يىلــى  - 9ئايــدا - 12
قېتىملىــق كۆچۈشــنى ئاخىرالشــتۇرۇپ ،بــۇ جايغــا ماكانالشــقان.

— ھەي ،مەكتەپتىن قېچىپ ،مېنى ئىزدەشكە سالغىنىڭ
مۇشۇنىڭ ئۈچۈنما؟ قارا ئەپتىڭگە! ئوقۇغۇچى مۇشۇنداق
قىالمدۇ؟
— مۇئەللىــم ئەمــدى ئوقۇمايمــەن .مېنــى ئىزدىمــەڭ!
جاۋابنىــڭ ئالدىــدا تېڭىرقــاپ تۇرۇپــا قالدىــم.
نەســىھەت ئۇنىڭغــا كار قىلمىــدى .بــۇ گەپلەرنــى ئــاڭالپ
ئويلىنىــپ قالدىــم :ئــۇزاق يىلــار ئىقتىســادتا نامــرات قېلىــش،
ھەرقانــداق خەلقتــە قاالقلىــق ،قاششــاقلىقنى يامرىتىــدۇ.
ئــۇالر ئۈچــۈن جــان بېقىــش ئــەڭ جىددىــي مەســىلە .ئۇالرنــى
بىلىــم بىلــەن پــۇل تېپىــش يولىغــا يېتەكلــەش ئۈچــۈن كــەم
دېگەندىمــۇ ئىككــى ئــەۋالد بــەدەل تۆلىشــى كېــرەك .بــۇ
ھەركۈنــى نــان كويىــدا ئۆتىدىغــان كىشــىلەرگە نىســبەتەن
ئــۇزاق جەريــان .ئــۇالردا بــۇ ئــۇزاق جەريانغــا بەرداشــلىق
بېرەلەيدىغــان ئىقتىســاد بولمىغانىكــەن« ،بىلىــم ئېلىــپ،
پــارالق ئىســتىقبال يارىتىــش» ئــۇالر ئۈچــۈن ئالدامچــى چــۈش!

— ئەينــى چاغــدا بــۇ ۋەيرانــە بىــر جــاي ئىــدى — ،دېــدى
مۇئەللىــم — ،ئوقۇتقۇچــى ئوقۇغۇچىــار ئىككــى يىــل ئۆزلىــرى
الي ئېتىــپ ،كېســەك قۇيــدى .ئاخىــرى يەتتــە ســىنىپ2 ،
ئاشــخانا 50 ،ئېغىزلىــق ياتــاق ،ئىشــخانا ،كۈتۈپخانــا قــەد
كۆتــۈردى .بايلىرىمىزنىــڭ ياردىمىــدە پارتــا ئورۇنــدۇق ئۈســتەل
كارىــۋات تــەل بولــدى - 1992 .يىلىغــا كەلگەنــدە ئاندىــن
«تەڭرىتــاغ مەكتــەپ» دېگــەن نامىغــا ۋە تامغىســىغا ئېرىشــتى.
مــەن يەنــە ئويلىنىــپ قالدىــم :مانــا بــۇ غايىنىــڭ ئەقىــدە
بىلــەن كۆكلىشــى ،ئۈزۈل-كېســىل رېئاللىشىشــى ئىــدى.
دىيارىمىزدىكــى نۇرغــۇن مەنىــۋى مەدەنىيەتكــە ،روھىــي ئوزۇققــا
تەشــنا كەمبەغــەل ،نامــرات ،مېيىــپ يــاش ئۆســمۈرلىرىمىز
ئۈچــۈن كۆرســىتىلگەن ھىممــەت ئىــدى .ئاقارغــان چاچــار،
خورىغــان ئەقىللــەر بىلــەن ھاياتلىــق دەملىــرى بەدىلىگــە
چېچەكلىگــەن ئــارزۇ ئارمــان ئىــدى .مەكتــەپ تەرجىمانلىــق،
چەتئــەل تىللىــرى ،سېســترالىق ،فوتوگرافىيــە ،مــال دوختۇرلــۇق،
ئاشــپەزلىك ،رېمونتچىلىق...كەســىپلىرىدە تۈركۈملــەپ
ئوقۇغۇچــى تەربىيەلەشــكە باشــلىغان .گەرچــە مەكتەپنىــڭ
ھەققــى باھــادا يېرىــم ،نامراتالرغــا ھەقســىز ،مېيىپالرغــا ئېتىبــار
باھــادا بولســىمۇ ،مەكتەپكــە كېلىدىغانــار كۆپەيگەنســېرى
ئىقتىســادنىڭ كەملىكــى زور قىيىنچىلىــق بولغــان.

ئۇنداقتــا ،ئۇالرنــى تەربىيەلەشــتىن ۋازكېچىــش كېرەكمۇ؟
ئۇالرنــى مائارىپنىــڭ قايســى فورمۇالســىغا ســېلىپ تەربىيەلــەش
ئــەڭ مۇۋاپىق؟ «مائارىپســىزلىق نامراتلىقنىــڭ يىلتىزى .نامراتلىق
بولســا ئىنســاننى خاتــا ئىــش ،خاتــا يولالرغــا باشــايدۇ».
قــۇرۇق خىياللىرىمغــا غوپــۇر مۇئەللىمنىــڭ
پىداكارلىقــى ،ئۈنۈملــۈك چارىلىــرى چــەك قويــدى .غوپــۇر
مۇئەللىــم ئۈمىدســىزلىك تــە يۇرتىغــا قايتقــان - 1983 .يىلــى
ئۈرۈمچىــدە غوپــۇر نۇرنىــڭ «ئىجتىمائىــي ئالــى تېخنىكوم»ىنــى
كۆرگەنــدە جاۋابســىز قالغــان ســوئاللىرىغا جــاۋاب تاپقــان:
تېــز ئەســقاتىدىغان ھۈنــەر كەســىپلەردە تەربىيەلــەش
مەكتىپــى قــۇرۇش كېــرەك .ئوقۇغۇچــى مەنبەســى يېتىــم ،نامــرات،
مېيىــپ بالىلىرىمىــز بولســۇن .ئۇالرغــا ئوقــۇش پۇلىنــى كەچــۈرۈم
قىلىــش ،يېرىــم كەچــۈرۈم قىلىــش ،تۆۋەنلىتىــش ...بىلــەن
مەدەتــكار بولســام ،ئۇالرنىــڭ بىلىم-ھۈنــەر كەســىپ بىلــەن
ئۆزىنــى قۇتقۇزۇش قــۇدرەت تاپقۇزۇش ئارزۇلىرىنى قاندۇرســام...

—  - 1993يىلــى يازدىــن باشــاپ ئوقۇتقۇچىالرغــا
مائــاش تارقىتالمىــدۇق .مەكتەپنىــڭ دەردىنــى تــەڭ تارتىــپ
كەلگــەن بىرقىســىم پىــداكارالر دەرســلەرنى ئۆتــۈۋەردى.
بەزىلىــرى چېكىنــدى.

غوپــۇر زاھىــر ئــاكا كۆڭۈلدىكــى ئــارزۇ ،قەغەزدىكــى
پىــان بىلــەن يېتىۋەرمىگــەن - 1984 .يىلــى غۇلجىــدا

مۇئەللىمنىــڭ ئېيتىشــىچە ،ئــۇ ئەمــدى ئوچــۇق ھالــدا
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—قولۇمنى ئۇزىتالمايۋاتىمەن.

جەمئىيەتكــە مۇراجىئــەت قىلغــان .ھــەر تەرەپكــە چېپىــپ ،چــارە
ئىزدىگــەن .قىــش كەلگەنــدە يېقىلغــۇ يــوق .مەكتــەپ ،ياتاقــار
جىمجىتلىققــا چۆككــەن .غوپــۇر مۇئەللىــم ئازغىنــە پېنســىيە
پۇلىنــى قولغــا ئالغــان كۈنــى كۆمــۈر بازىرىدىــن پارچــە كۆمــۈر
ســېتىۋالغان ،يېتىشىچە ھەر بىر ســىنىپقا تارقاتقان .سىنىپالردىن
شــاد كۈلكىلــەر ،مۇئەللىملەرنىــڭ جاراڭلىــق ئــاۋازى ئاڭلىنىشــقا
باشــلىغان .گەرچــە ،بــۇ ۋاقىتلىــق چــارە ئىكەنلىكىنــى ھەممــە
بىلســىمۇ ،كۆپچىلىككــە بىــر ئۈمىــد ،بىــر ئىشــەنچ بەرگەنىــدى.

-2020يىللىق  - 2سان

ئابدۇرېشىت بىر باغالم پۇلنى سانىمايال ئۇنىڭ قولىغا
تۇتقۇزغان:
— يەنە قاچان ،قانچىلىك كېرەك بولسا كېلىڭ .بالىالر
ئۆزىمىزنىڭ .ئۇالر ئوقۇشسىز قالمىسۇن!
— بالىالر ،مانا پۇل ،غوپۇر ئاكا ،پۇل ،پۇل ئەكەلدىم!

ئــۇھ! مــەن يەنــە ئويلىنىــپ قالدىــم :مېنىڭچــە،
مەشــلەردە كۆيۈۋاتقىنــى كۆمــۈر ئەمــەس ،پېشــقەدەم ئۇســتازنىڭ
يۈرىكــى ئىــدى .مىللەتنــى نامراتلىــق نادانلىقتىــن قۇتقــۇزۇش
ئارمىنــى ئىسســىق ھــارارەت ،چەكســىز مېھــرى مۇھەببــەت
يالقۇنــى ئۇنىــڭ يۈرىكىدىــن چاراســاپ ئېتىلماقتــا .ئىلىــم
بىلــەن ئاشــۇ نامــرات بالىالرنىــڭ تەقدىرىنــى ئۆزگەرتىــش
ئېتىقــادى بــۇ يــەردە الۋۇلــداپ ۋولقانغــا ئايالنغانىــدى .ئــو
ئــوت ،بــۇ ۋولقــان بــۇ زېمىنــدا يانغىلــى ئەســىرلەردىن ئاشــقان.
ھۆرمەتلىــك غوپــۇر مۇئەللىمــدەك سانســىز پىــداكارالر بولغاچقــا،
ھەرقانــداق توســالغۇالردا ،ھېچقانــداق دەۋردە ئۆچمىگــەن.
ئەكســىچە ،قىيىنچىلىــق ،بېســىم ئاشقانســېرى ئۇلغايغــان.

ئابلىمىــت پۇلنــى بېشــىدىن ئېگىــز كۆتۈرگەنچــە
دەرۋازىدىــن كىرىپــا ســىنىپالرنى نەچچــە ئايلىنىۋەتكــەن...
شــۇنىڭدىن كېيىنكــى كۈنلــەردە ئابدۇرېشــىت قادىــر،
تۇرســۇن...قاتارلىق مەرىپەتپــەرۋەر ئوغالنــار نەچچــە قېتىــم
باغــام باغــام پۇللىرىنــى مەكتەپكــە بېرىــپ ،ھېيــت بايرامــاردا
بالىالرغــا ھېيتلىــق تارقاتقــان .يېڭــى كىيىملــەر كىيگۈزگــەن...
تەكىتلىمىســەم بولمايدۇكــى« ،ئىلىلىقــار ئاتىســىغا
بېرىشــكە قىيمىغــان پۇلىنــى مائارىپقــا بېرىــپ چىدايــدۇ».
بالىلىرىمىــز تەربىيەســىز قالمىســۇن دەپ! ئىلىنىــڭ مائارىــپ
تارىخىنــى ۋاراقاليدىغــان بولســاق ،مەكتەپلەرگــە ئالتــۇن-
كۈمــۈش بەرگــەن ،ئــات كاال قــوي بەرگەنلــەر ،يېرىنــى بېرىــپ،
ئۆيلىرىنــى مەكتــەپ قىلىۋەتكەنلــەر ،ھەتتــا ،قەنــت چــاي،
يوتقــان كۆرپىگىچــە تەقدىــم قىلغانــار ساناقســىز .ئىلىلىقــار
ئاشــۇ ئەجدادلىرىدىــن پەخىرلىنىــدۇ ،ئۇالرنىــڭ ئۇدۇمــى بىلــەن
ياشــايدۇ .ئەگــەر ســەن« :مائارىــپ ئۈچــۈن!» دەپ بىــر ياماقچــى
موزدۇزنىــڭ ئالدىغــا بارســاڭ ،ئۇمــۇ قولۇڭنــى قــۇرۇق قويمايــدۇ.

مانــا قــاراڭ! «تەڭرىتــاغ» مەكتىپىنــى بىر پىــداكار قانداق
يۆلىگــەن؟ ئابلىمىــت جامــال مەكتەپتــە تــۆۋەن مائــاش بىلــەن
ئىشــلەۋاتقان — پىــداكار خىزمەتچــى ئىــدى .غوپــۇر مۇئەللىمنىڭ
ســىنىپالرغا پارچــە كۆمــۈر توشــۇپ يۈرگىنىنــى كــۆرۈپ ،ۋۇجــۇدى
تىترىگــەن :مەنمــۇ ياردەملىشىشــىم كېــرەك! ئابلىمىــت يېقىــن
دوســتىدىن ئۆتۈنگەن« :مۇشــۇ قېتىم قۇتقۇزۇۋالمىســاق ،مەكتەپ
تاقىلىــپ قېلىشــى مۇمكىــن .يــاردەم قىــل دوســتۇم!» دوســتى
يىغلىۋېتەيــا دەپ تۇرغــان ئابلىمىتنىــڭ قولىغــا قولىنــى بەرگەن:

ئەممــا ،غوپــۇر مۇئەللىــم بىــر مەكتەپنىــڭ خىراجىتىنــى
جەمئىيەتكــە ،ئەمدىــا پۇل تېپىپ ،باش كۆتۈرگەن شەخســلەرگە
باغــاپ قويۇشــنىڭ ئاساســلىق ،مەڭگۈلــۈك چــارە ئەمەســلىكىنى
ئوبــدان بىلەتتــى .يېتىمچىلىكتــە چــوڭ بولغــان غوپــۇر
زاھىرنىــڭ كەچمىشــى ئۈنۈملــۈك چارىنــى ئۆگەتتــى .ئــۇ دېھقــان
چارۋىچىنىــڭ بالىســى ئىــدى .ئاتىســى چــوڭ ئوغۇللىرىغا يەر ســۇ
بۆلگەن.كىچىكــى غوپۇرغــا  40قــوي بۆلــۈپ ،ئۆزىنىــڭ ئىنىســىغا:

—يۈر ،ئاكامنىڭ قېشىغا!
ئۇنىــڭ ئاكىســى ئابدۇرېشــىت قادىــر  - 90يىلالردىــن
بۇيــان ئوتتــۇرا ئاســىيا دۆلەتلىرىــدە ســودا قىلغــان پۇللــۇق،
دىيانەتلىــك كىشــى ئىــدى .ئــۇ يىگىتلەرنىــڭ قىســقىچە
چۈشەندۈرۈشــلىرىنى ئــاڭالپ ،ئويلىنىپمــۇ ئولتۇرمــاي:

— غوپــۇر چــوڭ بولغۇچــە ،قويــار كۆپۈيــۈپ كېتىــدۇ.
ئۇنــى قويالرنىــڭ كىرىمــى بىلــەن ئوقۇتقىــن — ،دەپ
جېكىلەيــدۇ .كىچىــك ئاتىســى ئاكىســىنىڭ ۋەســىيىتىنى
ئورۇنــداپ ،ئۇنــى تاكــى ئالــى مەكتەپكىچــە چارۋىنىــڭ كىرىمــى
بىلــەن ئوقۇتىــدۇ .بــۇ تەجرىبــە مۇئەللىمگــە يــول كۆرســىتىدۇ:

— قانچىلىك پۇل الزىم؟ دەپ سورىدى .جاۋابنى
كۈتمەيال بىخەتەر ساندۇقنى ئاچقان— ،قانچىلىك الزىم بولسا،
شۇنچىلىك ئېلىۋېرىڭ!
ئابلىمىتنىــڭ كــۆز ئالدىغــا مــۇزالپ كەتكــەن قوللىرىنــى
ھــورداپ ئىسســىتىپ خــەت يېزىۋاتقــان ئوقۇغۇچىــار،
مائــاش ســورىماي ،مۇزلىغــان پۇتلىرىنــى يەرگــە ئــۇرۇپ
ئــۇرۇپ ئىسســىتىپ ،بورنــى چىــڭ تۇتــۇپ ،دوســكا ئالدىــدا
دەرس ئۆتۈۋاتقــان ئوقۇتقۇچىــار كەلگەنــدە ،يۈرىكــى
ئېزىلگــەن .ئالدىدىكــى مائارىــپ ئۈچــۈن بارلىــق پۇلىنــى
بېرىۋېتىشــكە تەييــار تۇرغــان مەردكــە رەھمــەت ئېيتــاي
دەپ تەمشــەلگەن يــۇ ،تىلــى گەپكــە كەلمەيــا قالغــان...

— توغــرا ،مەكتــەپ نامىــدا چــارۋا بېقىــش ئــەڭ ياخشــى
چــارە .مەنمــۇ شــۇنداق قىلىمــەن.
لېكىن...مۇشــۇ «لېكىــن» ئادەمنــى رەللــە قىلىۋېتىــدۇ دە!
پىنســىيە مائاشــىنى ئالتــە بالىلىــق ئائىلىســىگە يەتكۈزەلمــەي،
ســازلىقتىن قومــۇش ئــورۇپ ،ئوتــۇن يىغىــپ ســېتىپ قوشــۇمچە
قىلىۋاتقــان كەمبەغــەل مۇدىــر دەســمايىنى نەدىــن تاپــار؟
ئــۇ پىالنىنــى مەكتــەپ رەھبەرلىــك گۇرۇپپىســىغا
قايتــا قايتــا مۇزاكىرىگــە ســالغان ،دوســت بۇرادەرلىرىگــە

— نېمــە ئۈچــۈن بالــدۇرراق كەلمىدىڭالر ،ئېلىــڭ ،ئېلىڭ!
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توختــام بويىچــە :مەكتــەپ ،مەبلــەغ ســالغۇچى ،مالچــى
مەنپەئەتلەنگىلــى  9يىــل بولــدى .ئــۈچ تــەرەپ نــەپ ئېلىــش
چارىســىنىڭ ئۈنۈمىنــى كۆرگــەن نۇرغــۇن كىشــى بــەس بەســتە
مەكتىپىمىــز بىلــەن شېرىكلەشــتى — ،غوپــۇر مۇئەللىــم ســۆزىنى
مەمنۇنلۇقتــا داۋام قىلــدى — ،ھازىــر مەبلــەغ ســالغۇچىمىز 34
كــە ،مالچىمىــز  110غــا يەتتــى .يەنــە بىرمۇنچــە مالچىــار،
مەبلــەغ ســالغۇچىالر شېرىكلىشىشــنى تەلــەپ قىلىۋاتىــدۇ.

مەكتەپنــى
مۇشــۇ
مەسلىھەتلەشــكەن.
ئېيتىــپ
پۈتتــۈرۈپ خىزمــەت تاپقــان موڭغــۇل قىــز ئۆزىنىــڭ
دادىســى مالچــى ئىــدى .ئــۇ غوپــۇر مۇئەللىمگــە:
— قىزىــم ئازغىنــە پــۇل بىلــەن مەكتىپىــڭالردا ئوقــۇپ،
كادىــر بولــدى .ياخشــىلىقىڭالرغا ياخشــىلق قايتۇرغــۇم بــار .مــال
ئالســاڭالر بېقىــپ ،كۆپەيتىــپ بېــرەي ،دېگــەن .مۇئەللىمنىــڭ
پىالنىغــا ئۈمىــد قوشــۇلغان .غوپــۇر مۇئەللىــم بىرنەچچــە
ئوقۇغۇچىســىنى ئېلىــپ ،موڭغۇلكۈرەگــە بارغــان .ئەممــا ،بىــر
نەچچــە كــۈن ئۆيمــۇ ئــۆي يــۈرۈپ بىــر «چىشــقاق قوزا»نىمــۇ
ئااللمىغــان .كىشــىلەر ئۇنىڭغــا ئىشــەنچ قىلمىغــان .مۆلدۈرلــەپ
تۇرغان ئىككى كۆزى ،قۇرۇق ئىككى قولىدىن باشــقا ھېچنېمىســى
يــوق بــۇ كىشــىنىڭ يېتىــم ،نامــرات ،مېيىــپ بالىــار ئۈچــۈن
ســاماندەك ســارغىيىپ يۈرگەنلىكىنــى ئــۇالر چۈشــىنەلمىگەن.

— ئەڭ مۇھىمىنى ئاشكارىلىمىدىڭىز ،قويالر
كۆپەيمىدىمۇ؟ — سورىدىم مەن.
—  10مىــڭ تۇياقتىــن ئېشــىپ كەتتــى — ،دېــدى
ئــۇ يۇقىــرى گىرادۇســلۇق كۆزئەينەكنــى قولىغــا ئېلىــپ
كۈلۈمســىرىگىنىچە — ،مۇشــۇ ســۈرئەتتە كۆپەيســە ،يەنــە تــۆت
يىلــدا  50مىــڭ تۇياققــا يېتىــدۇ .ھازىــر مەكتىپىمىــزدە 200
ئوقۇغۇچــى بــار 20 .ســى ھەقســىز ئوقۇيــدۇ 50 .بــاال يېرىــم
ھــەق تۆلەيــدۇ .تولــۇق ئوقــۇش پۇلــى  700يــۈەن .يەنــە تــۆت
يىلدىــن كېيىــن يىلىغــا  5000تۇيــاق قــوزا قوشۇلســا ،ھــەر بىــر
تۇياقنــى ئــەڭ تــۆۋەن باھــادا  200يۈەندىــن ھېســابلىغاندىمۇ،
يىلىغــا بىــر مىليــون يــۈەن كىرىــم بولىــدۇ .ئەنــە شــۇچاغدا مېنىڭ
ئىلىمگــە تەشــنا نامــرات ،يېتىــم ،مېيىــپ بالىلىرىــم ئۆزلىرىنــى
ئىســتىقبالدىن مەھــرۇم قىلىۋاتقــان پــۇل غېمىدىــن قۇتۇلىــدۇ.
چۈنكــى ،چارۋىدىــن كىرگــەن بارلىــق كىرىمنــى ئاشــۇ بالىالرغىــا
ئىشــلىتىمىز .بىــز سەرســانلىق ،موھتاجلىقتــا مەكتــەپ ئاچقــان
 14يىلــدا  3000ئوقۇغۇچــى تەربىيەلىــدۇق .ئۇالردىــن خەمىــت
ئابالخــان مۆيۈنگــۈزەر (كۇيتــۇن) شــەھىرىنىڭ مۇئاۋىــن شــەھەر
باشــلىقى بولــدى .ئادىــل  64مەيداننىــڭ تەشــكىالت باشــلىقى
بولــدى .ئوقۇغۇچىلىرىمىزدىــن؛ مــال دوختۇرخانــا ئىگىلىــرى،
سېســترا يازغۇچىالر...يېتىشــىپ ،جەمئىيەتتــە ئــورۇن تۇتتــى.
كېيىنكــى ئــون يىلــدا مۇشــۇ  3000ئوقۇغۇچىمىــز 6000
بالىســىنى ئوقۇتااليــدۇ .يەنــە  50يىلدىــن كېيىنكــى زور
ســاپالىق قوشــۇنىمىزنى تەســەۋۋۇر قىلىشــىمىز تــەس ئەمــەس!

مۇئەللىــم تاكــى  - 1990يىلغىچــە مــال قىلىــش
ئۈچــۈن مەكتەپنىــڭ ئېشــىنچا پۇلىغــا ئېرىشــىش پەيتىنــى
كۈتــۈپ يۈرگــەن .ئاخىــرى  20مــوزاي ســېتىۋالغۇدەك پــۇل
ئاشــقان .ئــۇ موزايالرنــى بىــر مالچىغــا تاپشــۇرۇپ ،بىــر يىلدىــن
كېيىنكــى كۆپەيگــەن كالىالرنــى بارماقلىرىنــى پۈكــۈپ ئېچىــپ
ســانىغانچە قايتقــان .ئەممــا ،ئىككىنچــى يىلــى مالچــى بــەش
مــوزاي تاغدىــن غــۇالپ ئۆلــدى ،مانــا تېرىســى ،قالغىنــى مانــا،
دەپ بىــر تېــرە ،بىــر ئۇســتىخان بولــۇپ قالغــان  15تۇياقنــى
قايتــۇرۇپ بەرگــەن .كېيىنكــى يىلــى بىــر ئوقۇغۇچىســىنىڭ
ئاتىســىغا ئىشــىنىپ  200تۇيــاق قوينــى تاپشــۇرغان .ئەممــا،
ئىككىنچــى يىلــى «بىــر تالمــۇ قوزىلىمىغــان» قويــار مەكتەپكــە
قالغــان .غوپــۇر مۇئەللىــم ئامالســىز قالغــان .ئۈچىنچــى قېتىمــدا
ئۆزىنىــڭ تۇغقانلىرىغــا ئىشــىنىپ مالالرنــى تاپشــۇرغان.
ئەپســۇس ،بــۇ قېتىمقــى ئەلــەم ھەممىدىــن قاتتىــق بولغــان.
غوپــۇر مۇئەللىــم ئــۇدا ئــۈچ قېتىــم «قىلتاق»قــا چۈشــكەن.
ھــە ،ئەســلىدە «يولۋاســنىڭ زوڭزايغىنــى ســاالم قىلغىنــى
ئەمــەس» ئىكــەن دە! ئاقكۆڭــۈل مۇئەللىــم ئاچچىــق ســاۋاقنى
شــۇنداق يەكۈنلىگــەن .مەغلۇبىيەتنــى دەرس قىلىــپ ،ئىلغــار
پىكىرلىــك كىشــىلەرنى ،بايالرنــى مەكتەپكــە تەكلىــپ قىلىــپ،
ئــۇالر بىلــەن مۇشــۇ مەســىلىدە كېڭەشــكەن .ئاخىــرى مالچــى
بىلــەن مەكتــەپ ئارىســىدا توختــام ،مەســئۇلىيەتنامە ئىمــزاالش
قاتارلىــق نىزامنامىلــەر تۈزۈلگــەن .ئابدۇرېشــىت بىلــەن تۇرســۇن
باشــامچى تەۋەككۈلچىلــەر بولغــان .تاغالرغــا چىقىــپ ،قىممــەت
بولســىمۇ نەســىللىك ســاغلىق سېتىۋېلىشــنى باشــلىغان.

— تــاغ يولىــدا تۇرســۇن خېلىــل بىلــەن پاراڭالشــقانىدىم.
ئــۇ غۇلجــا شــەھەرلىك بانــكا مەكتىپىنــى ســېتىۋېلىپ« ،ئىلــى
تەڭرىتــاغ» مەكتىپىگــە تەقدىــم قىلماقچــى ئىكــەن ھــە؟
— بــۇ يىگىتلىرىمىزنىــڭ مائارىپنــى يۆلــەپ ،مىللەتنىــڭ
دەردىنــى يېنىكلىتىــش ،ساپاســىنى كۆتــۈرۈش يولىدىكــى
پىداكارلىقلىــرى نەتىجىســىدۇر .ئــۇالر خەلقنىــڭ قەلبىگــە
يېزىلــدى .ســىز ئۇالرنىــڭ نامىنــى تارىخقــا يېزىــڭ .ئەگــەر
تۇرســۇننىڭ يەنــە ئىقتىســادىي بــەدەل تۆلىشــى بىلــەن ئاشــۇ
كــەڭ زامانىــۋى ئوقۇتــۇش بىناســى قولىمىزغا كەلســە ،بــۇ يىلنىڭ
ئاخىــرى ئوقۇغۇچــى ســانىنى  500گــە يەتكۈزىمــەن .ئەمدى يەنە
«يەتتــە ئۆلچــەپ ،بىــر كېســىپ»ئولتۇرمايمەن .تاغــدا «قۇرۇماس
بانــكا» قۇرۇۋالــدۇق .كىرىمىمىــز بۇنىڭغــا تولــۇق يېتىــدۇ.

ئۆمرىــدە تاغنىــڭ ئىشــى تۈگــۈل ،باغنىــڭ ئىشــىنىمۇ
قىلىــپ باقمىغــان شــەھەرلىك يىگىتلــەر بەزىــدە ئــاچ قالغــان،
بەزىــدە دالىــدا تۈنىگــەن .لېكىــن ،بــۇ ســەپەر ئۇالرنىــڭ
مائارىپنــى يۆلــەش ،مىللەتنــى رونــاق تاپقۇزۇشــقا تىرىشــىۋاتقان
مۇئەللىمگــە ياردەمچــى بولۇشــقا ئاڭلىــق ئــاۋاز قوشــقان
ســەپەر بولغاچقــا ،ھەممىگــە چىدىغــان .بــەش كۈنــدە 300
ســاغلىقنى جــەم قىلىــپ مەكتەپكــە ئۆتكــۈزۈپ بەرگــەن .مالچــى
بىلــەن مەكتــەپ ،مالچــى تۇرۇشــلۇق كەنــت بىلــەن مەكتــەپ،
مــال باشــقۇرغۇچى بىلــەن مەكتــەپ ئوتتۇرىســىدا مۇكەممــەل
توختــام تۈزۈلگــەن 300 .تۇيــاق قــوي ھەريىلــى كۆپىيىــۋەردى.

— يەنــە ئارمانلىرىڭىــز بارمــۇ غوپــۇر مۇئەللىــم؟ —
ســورىدىم ئاخىرقــى ســوئالىمنى.
— ئارمانســىز ياشــاش مۇمكىنمــۇ؟ ئۆمــۈر بويــى
ئىشــلىگەنلىرىمنى كېيىنكــى  10يىلغــا تــەڭ قىلمايمــەن13 .
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ئۆســمۈرلەرنىڭ نېسىۋىســىگە ئېرىشــىش ئاســانغا توختىمىــدى.

مــو باغنــى مەكتەپكــە ســېتىۋالدۇق .ئۇيــەردە بىــر يەســلى
قۇرســام ،ئاندىــن يەنــە « » sosقۇرغــۇم بــار .مــەن ھېچبولمىســا
ئاســاس سالســام ،قالغىنىغــا مۇختــەردەك ئىشــەنچلىك ئىــز
باســارلىرىم بــار .ئــۇالر ئاجايىــپ ئۇلۇغــۋار ئىشــارنى تەۋرىتىــدۇ.

غوپــۇر مۇئەللىمنىــڭ مەكتــەپ باشقۇرۇشــتا خەيــرى
ســاخاۋەتكە تايىنىشــتىن قۇتۇلــۇپ« ،قۇرۇمــاس بانــكا»
قۇرغانلىقــى دىيارىمىــزدا تۇنجــى قېتىملىــق ،كېڭەيتىشــكە
ئەرزىيدىغــان ياخشــى تەدبىــر .بــۇ تىرىشــچانلىقالر-ئەۋالدالرنى
تەربىيەلەشــتەك ئۇلــۇغ ھــەم ئېغىــر مەســئۇلىيەتنى زىممىســىگە
ئالغانلىقىنــى تــۈپ مەنىســىدىن چۈشــىنەلمىگەن بــەزى
مەكتەپلەرنىــڭ ئەتراپىــدا رېســتوران ئېچىــپ ،ھــاراق ســورۇنى
قــۇرۇپ« ،قوشــۇمچە كىرىم»قىلغــان« ،ئوقۇتــۇش ســۈپىتىنى
ئۆســتۈرگەن» ئاتالمىــش تەدبىرىدىــن تۈپتىــن پەرقلىنىدىغــان،
ئۇزاققىچــە ئۈنــۈم بېرىدىغــان تەدبىــر ئەمەســمۇ؟!

مۇالھىزە:
يانچۇقىــدا پېنســىيە پۇلىدىــن باشــقا ھېچنېمىســى يــوق
خەلــق ئوقۇتقۇچىســىنىڭ  10مىــڭ تۇيــاق چارۋىســى بــار ،يىللىق
ســاپ كىرىمــى ھازىرچــە  200مىــڭ يۈەنگــە يەتكــەن «ئىلــى
تەڭرىتــاغ مەكتەپ»ىنــى قــۇرۇپ چىقىشــىنى مۆجىــزە دېســەك
ئارتــۇق كەتمەيــدۇ .مائارىــپ تۈزۈلمىســى ئىســاھاتى چــەت يېــزا
قىشــاقالر ۋە شــەھەرلەردىكى نامــرات ،يېتىــم  ،مېيىــپ يــاش
ئۆســمۈرلەرنىڭ مائارىــپ تەربىيەســى ئېلىشــىدا ئاتــاپ ئۆتكىلــى
بولمايدىغــان ئىقتىســادى ئاجىزلىقىنــى ئاشــكارىالپ قويــدى.
ئۇالرنىــڭ بىلىــم ئېلىــش ھوقۇقــى ئاتاقتىــا بــار ،نەچچــە
مىــڭ يۈەنلىــك ھەقنــى كۆتۈرگۈچىلىكــى يــوق ئىــدى .ئــۇالر
جەمئىيەتنىــڭ ئۆزلىرىنــى ئىقتىســاد ۋە مېھىــر مۇھەببــەت بىلــەن
يۆلىشــىگە موھتــاج ئىــدى .دەل شــۇ ئاچچىــق رېئاللىــق ،دەل
شــۇ موھتاجلىــق بىــر تۈركــۈم زىيالىيالرنىــڭ ،بولۇپمــۇ غوپــۇر
زاھىــر ئۇســتازنىڭ  14يىــل تىرىشىشــى بىلــەن ئىلىــدا قىســمەن
بولســىمۇ يېنىكلىــدى .بــۇ مەكتەپكــە خوتــەن ،قەشــقەر ،ئاقتــۇ،
توقســۇ ،پەيزىئاۋاتالردىنمــۇ ئىلىــم ئىزدىگــەن ياشــار كېلىــپ
ئوقۇماقتــا .مەكتەپنىــڭ يۈكــى ئېغىرلىــدى .پىداكارالرنىــڭ
مەســئۇلىيىتى كۈچەيــدى .شــۇڭا ،مەكتەپنىــڭ «چارۋىچىلىقنــى
تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ ،ئــۈچ تــەرەپ مەنپەئەتلىنىــش»
پىالنىنــى ئورۇنداشــتا ھەممىدىــن بــەك غوپــۇر مۇئەللىــم
مالنىــڭ تۇيــاق ســانىنى تېــز كۆپەيتىشــكە كۈچىــدى .بــەزى
مىلىچمــال ســۆدىگەرلىرىمىزنىڭ بېســىلىپ قالغــان ماللىرىنــى
تاغالرغــا يۆتكــەپ ســېتىپ قويغــا تېگىشــىپ بېرىــپ ،ئۇالرنــى
ھەمكارالشــقۇچىالرغا قوشــتى .بەزىــدە مالچىــار بىلــەن مــال
ئىگىلىرىنىــڭ چىگىــش ماجىرالىرىغــا «ســوتچى» ،بەزىســىگە
«ئــادۋوكات» مــۇ بولــدى .بەزىــدە چوققىالردىــن ئېشــىپ
مالچىالرنــى ،مالالرنــى يوقلىــدى .ئاتــا بوۋىــار مال چــارۋا بېقىپ،
تىرىكچىلىــك قىلىــپ باياشــات ياشــىغان گــۈل چېچەكلىــك
يايالقــار ،بەرىكەتلىــك تاغالردىــن يېتىــم نامــرات ،مېيىــپ ياش-

ئەگــەر تــۆت يىلدىــن كېيىــن مەكتەپنىــڭ كىرىمــى بىــر
مىليــون يــۈەن يەتســە ،ئــون يىلدىــن كېيىنچــۇ؟ مــال دېگــەن
ئەجىــر قىلىــپ باقســاڭ كۆپىيىۋېرىــدۇ .خــۇددى پومزەكچىلىــك
قارنــى دومىلىتىۋەرســەڭ ئۆيــدەك بولــۇپ كەتكەنــدەك .يەنــە
مۇھىــم تەرىپىنــى ئۇنتــۇپ قېلىشــقا بولمايــدۇ .كىشــىلەر ،بولۇپمــۇ
تەرەققىــي تاپقــان ئەللەردىكــى كىشــىلەر يېمــەك ئىچمەكتــە
تەبىئىــي  -ســاپ بولۇشــنى تاللىماقتــا .شــۇنداق ئىكــەن ،تەبىئىي
يايالقــاردا «ئوتنىــڭ ئۇچىنــى يــەپ ،ســۇنىڭ ســۈزۈكىنى
ئىچكــەن» ،مالالرنىــڭ باھاســى قوتانغــا ســوالپ بېقىلغــان
مالــار باھاســىدىن ھەسســىلەپ يۇقىرىلىشــىدا گــەپ يــوق .شــۇ
چاغــدا ،ئەنــە شــۇ چاغــدا غوپــۇر مۇئەللىمنىــڭ مائارىپســىزلىقنى
تۈگىتىــش يولىــدا ئىجــاد قىلغــان «چــارۋا مــال بېقىــپ،
ئــۈچ تــەرەپ مەنپەئــەت ئېلىــش» ئىستراتېگىيەســى تېخىمــۇ
ئىســتىقبال تاپىــدۇ .كىرىــم مۆلچەردىكىدىــن ئېشــىپ كېتىــدۇ.
شــۇچاغدا ،ئەنــە شــۇچاغدا «ئىلــى تەڭرىتــاغ
مەكتەپ»نىــڭ ھازىرقــى ئاددىــي كېســەك ســىنىپلىرى
ئورنىغــا زامانىــۋى بىنــا قــەد كۆتۈرىــدۇ .يۈرۈشلەشــكەن
ئوقۇتــۇش ئەســلىھەلىرى دۇنيــاۋى ئىلغــار ســەۋىيەگە
ســەپلىنىدۇ .مەكتــەپ دىيارىمىزدىكــى بارلىــق نامــرات ،يېتىــم،
مېيىــپ يــاش ئۆســمۈرلەرنىڭ بىلىــم باغچىســىغا ئايلىنىــدۇ!
قېنــى ئېيتىــڭا ،بۇنــى مۇقەررەرلىك ئەمەس ،دېيەلەمســىز؟

ئادەم ئۆل�سمىۇ ،انمىنىڭ ايخ�شىلىقى ئۆملەيدۇ.
ئادەم ئى�شىن بىلمى بىەلن ابشلىسا ،ھەممە ئى�شىدا تىلىكىگە يېتىدۇ.
ئادەم ابلىىس اكرۋانغا ئوخشى�شىدۇ ،قوانلغۇدا (ئۇزاق) تۇراملاس.
«يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى ( 1001ھېكمەت)» ناملىق كىتابدىن ئېلىندى
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ھېسسىيات ئىقتىدارى  -ئۇتۇق
كاپالىتى
خۇرشىدەم ئىزىموۋا (قازاقىستان)

 - 1991يىلــى  - 7ئىيۇلــدا ئالمۇتــا ۋىاليىتىنىــڭ پانفىلــوۋ ناھىيەســىگە قاراشــلىق تۆۋەنكى پەنجىم يېزىســىدا دۇنياغا
كەلگـ�ەن .دەسـ�لەپتە ئاتالمىـ�ش يېزىسـ�ىدىكى ئوتتـ�ۇرا مەكتەپتـ�ە بىلىـ�م ئالغـ�ان  - 2010 .يىلــى ياركەنــت گۇمانىتارلىــ�ق
تېخنىكىلىــق كولللېژىنىــڭ (بۇرۇنقــى ياركەنــت پېداگوگىكىلىــق كوللېــژى ) فىلولوگىيــە فاكۇلتېتىنــى ئــەال نەتىجــە بىلــەنپۈتتۈرگــەن .كېيىــن ئالمۇتــا شــەھىرىدىكى «قاينــار» ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ پېداگوگىكا-پىســخولوگىيە فاكۇلتېتىــدا تەھســىل
كۆرگــەن .ئوقــۇش جەريانىــدا ،مەكتەپتــە مۇئەللىــم كېيىــن «مىــر» نەشــرىياتىدا تېخنىكىلىــق مۇھەررىــر بولــۇپ ئىشــلىگەن.
 - 2016يىلىدىــن باشــاپ ھازىرغىچــە ئالمۇتــا شــەھىرىدىكى № 16دوختۇرخانىــدا پىســخولوگ
بولــۇپ ئىشــلىمەكتە .شــۇنداقال جۇمھۇرىيەتلىــك ئەدەبىي-پۇبلىتسىســتىكىلىق ،ئىلمىي-ئاممىبــاب «ئىجــادكار»
ژۇرنىلىنىــڭ مەســئۇل كاتىپــى ۋە تېخنىكىلىــق مۇھەررىرىــدۇر« .ئۇيغــۇر ئــاۋازى»« ،ئاســىيا بۈگــۈن» قاتارلىــق
مىللىــي گېزىتلىرىمىــزدا پســىخولوگىيالىق ،پۇبلىتسىســتىكىلىق ماقالىلىــرى داۋاملىــق ئېــان قىلىنىــپ تۇرىــدۇ
كەلســە-كەلمەس ناچــار ســۆزلەرنى ئېيتىــپ ،بىر-بىرىنــى
رەنجىتىــدۇ .كېيىــن دېگــەن ســۆزلىرىگە پۇشــايمان قىلىشــى
مۇمكىــن .زىددىيەتلــەر بېســىلىدۇ ،بىــراق يۈرەكلىرىنــى
يارىلىغــان ســۆزلەرنى ئۇنتالمــاي ،كەچۈرەلمــەي ئۆمــۈر
بويــى دۈشــمەن بولــۇپ يۈرگەنلەرمــۇ ئــاز ئەمــەس .ئــادەم
ســەلبىي ھېسســىياتقا بېرىلگەنــدە ،ئەقىــل ئىقتىــدارى
تۆۋەنلــەپ ،ســاغالم ئوي-پىكىردىــن مەرھــۇم قالىــدۇ.

«ھېسســىيات»
ساھەســىدە
پىســخولوگىيە
مۇرەككــەپ تېمىالرنىــڭ بىــرى .چۈنكــى ،ھېسســىيات ئــادەم
ھاياتىــدا مۇھىــم رول ئوينايدىغــان پىســخىكىلىق ھالــەت.
بىــز كۈندىلىــك ھاياتىمىــزدا ئىجابىــي ۋە ســەلبىي
ھېــس  -تۇيغۇالرغــا بېرىلىمىــز .يەنــى ،ھېسســىياتلىرىمىزنى
ســېزىمىز .مېڭىمىــزدە يــۈز مىليــارد نېــۋرون ،ترلىيۇنلىغــان
ھۈجەيرىلــەر بىلــەن باغالنغــان .ئەلۋەتتــە ،بــۇ تەبىئىــي
نەرســە .نېرۋابىئولوگالرنىــڭ قارىشــىچە« :ھېسســىيات پەقــەت
ئەســەب سىســتېمىمىزنىڭ رېئاكسىيەســىال ئەمــەس ،شــۇنداقال
قابىلىيەتنىڭمــۇ مۇھىــم بىــر بۆلىكــى» ئىكــەن .ھەتتــا ،بىزنىــڭ
ھەرقانــداق ئىش-ھەرىكىتىمىزمــۇ ھېسســىياتقا باغلىــق.
مەســىلەن ،كوچىــدا مېڭىۋاتقىنىمىــزدا تۇيۇقســىز ئالدىمىزغــا
يوغــان ،غالجىــر ئىــت چىقىــپ ،قاتتىــق قــاۋاپ ،ئېتىلىــپ
كەلســە ،ئادەمنىــڭ مېڭىســىدە دەرھــال ســېزىم ئەزالىــرى
ئويغىنىــپ ،قورقۇنــچ تۇيغۇســى پەيــدا بولىــدۇ .ئۇنىڭدىــن
كېيىــن «قــاچ» ياكــى «ئــۇر»  -دېگــەن پىكىــر شــەكىللىنىدۇ.

تارىخقــا كــۆز يۈگۈرتســەك ،بۇرۇنقــى زامانــدا
گىرېــكالر «ئەقىللىــك ئــادەم» دەپ ،ئەقىل-ئــوي ،مەنتىقــە،
ھېسســىياتقا ئوخشــاش ئــۈچ ئامىلنــى بىرلەشــتۈرەلەيدىغان
شەخســنى ئېيتقــان ئىكــەن .ھېسســىيات ئىقتىــدارى
بىلــەن چوڭقــۇر ئويالشــنى بىرىنچــى ئورۇنغــا قويغــان.
ھېسســىيات مەسىلىســى تــا بۈگۈنكــى كۈندىمــۇ ئاممىبــاب
تېمىالرنىــڭ بىــرى .نېمىشــقا؟ ئومۇمــەن ،ھېسســىيات ئىقتىــدارى
دېگىنىمىــز نېمــە؟ «ھېسســىيات ئىقتىــدارى» دېگــەن ئۇقــۇم
قۇالققــا بىــر تۈرلــۈك ئاڭلىنىــدۇ .ئىقتىدارنــى بىــز بۆلــۈپ
قاراشــتۇرمايمىز .مىســالغا ،ئــۇ ئەقىللىــق ئــادەم دەيمىــز .بىــراق
ئــۇ ئائىلىســىنى تاشــاپ كەتكــەن رەھىمســىز ئاتــا ئىكەنلىكىنــى

گاھىــدا ئادەملــەر بىر-بىــرى بىلــەن جېدەللىشــىپ،
ســەلبىي ھېسســىياتلىرىنى باشــقۇرالمايدۇ .ئاغزىغــا كەلگــەن
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ئاتاقلىــق ئالىــم ك.پېترىدېــس ھېسســىيات ئىقتىدارىنــى
تەتقىــق قىلىــپ ،بىباھــا ئىلمىــي ئەمگەكلەرنــى يازغــان .ئــۇ
ھېسســىيات ئىقتىدارىنــى تەرەققىــي قىلدۇرۇشــنىڭ بىرنەچچــە
ئۇســۇلىنى تەكلىــپ قىلىــدۇ .ئۇنىــڭ ئېيتىشــىچە ،ئــادەم ئــەڭ
ئالــدى بىلــەن «مــەن كىم؟»« ،مــەن نېمىنى ســېزىۋاتىمەن؟»— ،
دەپ ئۆزىگە ســوئال قويۇشــى الزىم .ئۇسۇلنىڭ مەنىسى  -ئىنسان
ئۆزىنىــڭ قەلبىدىكــى تۇيغۇنــى ھېــس قىلىشــتۇر .شــۇنىڭدىن
كېيىــن ئەتراپتىكىلەرنىــڭ ھېس-تۇيغــۇ ئىنكاســلىرىنى تەھلىــل
قىلىــپ ،ئۆگەنگــەن توغــرا .بىراق ھەممىنى بىراقــا بىلىپ كېتىش
مۇمكىــن ئەمــەس « .ئادەملــەر ئۆمــۈر بويــى بەختىنــى ســىرتتىن
ئىزدەيــدۇ .ســىرتقى مۇۋەپپەقىيــەت  -بايلىققــا ئاپىرىدىغــان
ئامىــل دەپ ئوياليــدۇ .ئادەملــەر مەكتەپنــى پۈتتــۈرۈپ ئاندىــن
ئالىــي بىلىــم ئېلىــپ ،بىــرەر مۇتەخەسســىس ئىگەللــەپ ،يۇقىــرى
مائاشــلىق خىزمــەت ئىزدەيــدۇ .ئــەڭ ياخشــى يەرنــى ،قىممــەت
ماشــىنا ۋە ئۆينــى ئارمــان قىلىــدۇ .ئــۇ ھــەر دائىــم ئۆزىنىــڭ
ئوي-خىيالىدىكــى نىشــانغا يېتىشــكە تىرىشــىدۇ .بىــراق ،ئــۇ
مۇمكىــن ئەمــەس .ســەۋەبى ،ئــۇ ئۆزىنىــڭ ئىچكــى ئېھتىياجىنــى
چۈشــەنمەيدۇ .ھەممىنــى ســىرتقى ئامىلالرغــا باغــاپ قويىــدۇ.
ئەگــەر شــۇ پەللىگــە چىقالمىســا ،دەرد-ئەلەمگــە چۆكــۈپ،
ئۆزىنــى بەختســىز ھېــس قىلىشــقا باشــايدۇ .ھەتتــا شــۇنداق
ئىنســانالر باركــى ،ســىرتتىن كۆڭۈللــۈك ،بــاي بولــۇپ كۆرۈنگىنى
بىلــەن ،ئەمەلىيەتتــە ئىچكــى دۇنياســىنى قاراڭغــۇ تۈتــەك
بېســىپ ،چۈشــكۈنلۈككە چۈشــۈپ كەتكــەن»— دەيــدۇ ئالىــم.

بىلمەيمىــز .شــۇنداق ئادەملــەر باركــى ،ناھايىتــى بــاي بىــراق
ئەمەلىيەتتــە بېخىــل ،ئادىمىــي خىســلەتلىرى ناچــار بولۇشــى
مۇمكىــن .شــۇڭا ھازىرقــى ۋاقىتتــا ھېسســىيات ئىقتىــدارى
يېتەكچــى ئورۇننــى ئىگەللەيــدۇ  .ســەۋەبى ،ئــۇ ئارقىلىــق ئــادەم
ســەلبىي ھېــس -تۇيغۇلىرىنــى باشــقۇرۇپال قالمــاي ،ئۆزىنىــڭ ۋە
ئۆزگىلــەر ھېسســىياتلىرىنىڭ تــۈپ تومۇرىنــى چۈشىنىشــى بولــۇپ
ھېســابلىنىدۇ .يەنــى ،ھېسســىيات ئىقتىــدارى دېگىنىمىــز -
ھەرقانداق ۋەزىيەتنى قوبۇل قىلىپ ،ھېسسىياتنى باشقۇرۇشتۇر.
بۈگۈنكــى دەۋردە ئادەمــزات ئىلىم-بىلىمگــە ،ئەقىللىــق
بولۇشــقا ئېتىلماقتــا .بۇنىڭغــا بارلىــق شــارائىت بــار .بىلىمنــى
ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن تــور بەتلىرىــدە مەلۇماتــار ،تــور كۇرســار
يېتەرلىــك .بىــراق ،شــۇ ئەقىلنــى باشقۇرۇشــقا كۆڭــۈل
بۆلمەيۋاتىمىــز .بــۇ ئارقىلىــق خــۇددى ئەقىللىــق ھايۋاناتالرغــا
ئوخشــاپ قېلىۋاتىمىــز .چۈنكــى ،مېڭىمىزنــى ئىلىم-بىلىمگــە
تولدۇرۇۋېلىــپ ،قەيــەردە توختاشــنى ،بۇرۇلۇشــنى بىلمەيمىــز.
ئەگــەردە ئەقىلنــى ،ھېسســىياتنى توغــرا باشقۇرمىســاق ئاپەتكــە
ئۇچرايدىغىنىمىــز ئۇخلىســاقمۇ چۈشــىمىزگە كىرمەيــدۇ.
ھېسســىياتنى نــازارەت قىلىــش ئارقىلىــق ،ئەقىــل بىلــەن
ئۆزىمىزنــى باشــقۇرۇش ئــەۋزەل .ئەقىل-ئــوي (كوئېففىتســېنتى
  )IQبىلــەن ھېسســىيات ئىقتىدارىنــى (كوئېففىتســېنتى  )IQبىللــە باغالشــتۇرۇش غالىبىيەتكــە يەتكۈزىــدۇ .بــۇئارقىلىــق ئۇتۇققــا ،بايلىققــا ،پىســخىكىلىق ســاالمەتلىككە
ئېرىشـ�ىمىز .مەسـ�ىلەن ،ئىـ�ش بەرگۈچـ�ى ئىشـ�چىالرنىڭ ئەقىـ�ل-
پاراســىتىگە ،قابىلىيىتىگــە ،ســاالھىيىتىگە قارايــدۇ .بىــراقئەقىــل دەرىجىســى يۇقىــرى ئادەمنىــڭ كۆپچىلىــك بىلــەن تېــز
تىــل تېپىشــى ،كۆڭۈل-كۈيىنــى باشقۇرالماســلىقى ئېھتىمــال.
چــەت ئەللــەردە كۆپلىگــەن چــوڭ شــىركەتلەر ھېسســىيات
ئىقتىــدارى يۇقىــرى مۇتەخەسسىســلەرنى ئىشــقا ئېلىشــقا
تىرىشــىدۇ .ھەقىقەتــەن ،ھېــس  -تۇيغۇســى تۇراقلىــق،
ھەرقانــداق مەســىلىنى مەنپىــي ھېسســىياتقا بېرىلمــەي،
ئۈنۈملــۈك ئىشــلەيدىغان مۇتەخەسســىس ھەممىســىگە
كېــرەك .مۇنــداق ئىنســانالر ھەممىنــى ئاســان قوبــۇل قىلىــپ،
مەســىلىلەرنى ئىجابىــي جەھەتتىــن ھــەل قىلىشــقا قابىلىيەتلىــك
بولىــدۇ .بــۇ ئۇنىڭغــا ئىلھــام بېرىــدۇ« .مۇمكىنچىلىكلەرنــى
پايدىلىنىــپ كۆرمىســەڭ ،مەغلۇبىيەتكــە ئۇچرايســەن»— ،
دەپ ئۇتۇققــا ۋە نەتىجىگــە ئىنتىلىــدۇ .ســىناپ كۆرىــدۇ ،ۋە
قىيىنچىلىقالرنــى يېڭىــدۇ .تەكىتلــەش كېرەككــى ،ھېسســىيات
ئىقتىــدارى بــۇ تۇغمــا تاالنــت ياكــى ئالىــي بىلىــم ئەمــەس.

شــۇڭا ئادەملــەر رېئاللىققــا مۇۋاپىــق ياشاشــقا ئىنتىلىــش
كېــرەك .ســەلبىي ھېسســىياتقا بــوي ســۇنماي ،ئىجابىــي ھېــس
تۇيغۇنــى چىقىرىپ ،ئىچىدىكى «مەن»نى ئىزدەشــكە تىرىشــىشكېــرەك .مەنپىــي ۋە ھېــس -تۇيغــۇ ئادەمنــى باشقۇرســا ئىنســانغا
ســەلبىي تەســىرى بولىــدۇ .بــۇ ســەۋەبتىن ئۇنىڭغــا يــول بەرمەي،
ئەكســىنچە ھېسســىياتنى كونتــرول قىلغــان مۇھىــم .ئەگــەر ئادەم
ئىچىدىــن ھەممىگــە تەييــار بولســا ،قولىدىــن كەلمەيدىغــان
ئىــش يــوق .ئىچىدىكــى «مەن»نــى يەنــى «ئۆزلۈك»نــى
يوقىتىــش ،ئۆمۈرنىــڭ مەنىســىنى يوقىتىــش دېمەكتــۇر.
بواللمىســاق،
ئىگــە
كەيپىياتىمىزغــا
ئەگــەر
ھۇجــۇم
ھېسســىياتلىرىمىزغا
پسىخوتېررورىســتالر
قىلىــپ ،ئۆزلىرىنىــڭ شەخســىي مەنپەئەتــى ئۈچــۈن
پايدىلىنىــدۇ .ئۆزگىلەرنىــڭ ئويۇنچۇقىغــا ئايلىنىــپ
قېلىشــقا يــول بەرمەســلىك ،پەقــەت ئۆزىمىزنىــڭ قولىــدا.
خۇالســىلەپ ئېيتســام ،بىزگــە مەكتەپتــە ئوقۇشــنى،
يېزىشــنى ،ھېسابالشــنى ئۆگىتىــدۇ .ئەگــەر ئىنســانغا مەكتــەپ
پارتىســىدىن باشــاپ ،قوشــۇمچە ھېسســىيات ئىقتىدارىنــى
تەرەققىــي قىلدۇرۇشــنى ئۆگەتكــەن بولســا ،بىزنىــڭ ھايــات
شــەكلىمىز باشــقىچە بوالتتــى .ئادەملەر بىر-بىرىنــى ھۆرمەتلەپ،
جېــدەل  -ماجىــرا ئــاز بولــۇپ ،بەختلىــك ئائىلىلــەر ،دوســتالر
كـ�ۆپ بولـ�ۇپ ،ھاياتمـۇۇ مەنىلىــك ئۆتــەر ئىــدى .بولمىغــۇر ھې�س
تۇيغــۇالر كېســەللىرىدىن پەيدا بولىدىغان پسىخوســاموتىكىلىقئاغرىقالرغــا دۇچــار بولمايتتــى .چۈنكــى ،ھېسســىيات ئىقتىــدارى
ئۇتۇققــا يېتىــپ ،غالىبىيــەت قازىنىــش ئامىللىرىنىــڭ بىــرى.

ھېسســىيات ئىقتىدارىنــى تەرەققىــي قىلدۇرۇشــقا
بىرنەچچــە ئامىلــار تەســىر قىلىــدۇ .بىرىنچــى
الزىــم:
قۇتۇلــۇش
تۆۋەندىكىلەردىــن
قەدەمــدە
 .1ئۆز-ئۆزىگــە ۋە ئىش-ھەرىكەتلىرىگە ئىشەنچســىزلىك.
 .2ئۆز-ئۆزىنــى ھەددىدىــن تاشــقىرى كەمســىتىش.
 .3ئەتراپتىكى ئادەملەر بىلەن تىل تېپىشــنى بىلمەســلىك.
ھېسســىيات ئىقتىــدارى تــۆۋەن ئادەملــەردە
باشــقىالر بىلــەن مۇناســىۋەت قىلىــش قىيىــن بولىــدۇ.
ھەتتــا ھەرقانــداق ۋەقەلەرگــە تېــز ئىنــكاس بېرەلمەيــدۇ.
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ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر تۈركىيەدە
ئابدۇۋەلى ئايۇپ (نورۋېگىيە)

مەســىلەن ،شــۇ مەزگىلــدە ۋە كېيىــن مــودا قىلىنغــان ھــەر
قايســى ســاھەلەر بويىچــە «ســۈنئىي ھەمــراھ قويــۇپ بېرىــش»
ھەرىكىتــى جەريانىــدا كــۆپ قوللىنىلغــان ســۈنئىي ھەمــراھ
ســۆزىنى ئۆتكــۈر ئەپەندىــم ئوتتۇرىغــا قويغــان .بــۇ ئاتالغــۇ دەل
جايىــدا ۋە ۋاقتىــدا ياســالغانلىقى ئۈچــۈن تېــزال ئومۇملىشــىپ
كەتكــەن .مەرھۇمنىــڭ خانىمىنىــڭ ئەســلەپ بېرىشــىچە ئۆتكــۈر
ئەپەنــدى  - 80يىلالرغىچــە بولغــان تۈرلــۈك تۈمــەن بېســىم،
زۇلــۇم ۋە قىيىنچىلىقــار ئىچىــدە ئۆزىنــى ۋە ئەتراپىدىكىلەرنــى
ئۈمىدلەنــدۈرۈپ تۇرغــان ئىكــەن .مەھرۇملــۇق يىلســېرى
زورايغــان ۋە ئېغىــر كۈلپەتلــەر ،تۆھمەتلــەر ،ھاقارەتلەرگــە
ئۇلىشــىپ يۈرەكلەرنــى زېدەلىگــەن بولســىمۇ شــائىر نىشــاندىن
ھېــچ تايمىغــان .شــائىر بــۇ يىلالردىكــى ھەســرەتلىرىنى:

ئابدۇرېھىــم ئۆتكــۈر  - 20ئەســىر ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىدىكى
تاالنتلىــق ،كــۆپ قىرلىــق ،ئۆرنەكلىــك يازغۇچــى ۋە ئــەل
ســۆيگەن شــائىرالرنىڭ بىــرى .شــۇنداقال ئــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ
تونۇلغــان ئەدەبىيــات تەتقىقاتچىســى ،جامائــەت ئەربابــى ۋە
ئىجتىمائىــي پائالىيەتچىســىدۇر .ئۆتكۈرنىــڭ  - 1946يىلــى
 23يېشــىدا يېزىــپ لەنجــۇدا نەشــر قىلدۇرغــان «يــۈرەك
مۇڭلىــرى» ۋە  - 1948يىلــى ئۈرۈمچىــدە نەشــر قىلدۇرغــان
«تارىــم بويلىــرى» ناملىــق شــېئىرالر توپالملىــرى ئۇنــى ئەينــى
دەۋر ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىــڭ ئۈكــەر يۇلتۇزىغــا ئايالندۇرغــان.
شــائىرنىڭ ئــۇ يىلــاردا يازغــان شــېئىرلىرىدىن زاماننىــڭ زۇلمــى،
ئاۋامنىــڭ زارى ،دەۋرنىــڭ دەرد ھەســرەتلىرى ئاڭلىنىــپ تۇرىــدۇ.
مەرھۇمنىــڭ ئايالــى خەلىچىخــان ئانىمىزنىــڭ يەتكۈزىشــىچە
ئۆتكــۈر  - 1949يىلــى ســابىق ئۆلكىلىــك ھۆكۈمىتىنــڭ
بــاش كاتىبــى بولغــان .شــۇ مەزگىلــدە شــەھىد بولغــان زۇلــۇم،
تەڭســىزلىك ،چىرىكلىــك ۋە ناھەقچىلىكلەرگــە چىدىمــاي
خىزمەتتىــن ئىســتېپا بەرگــەن ئىكــەن .شــائىر ئەينــى زامانــدا
زالىــم ھاكىمىيەتنىــڭ خىزمىتىدىــن ئىســتېپا بېرىپــا قالمــاي
يەنــە ئۇالرنىــڭ زۇلۇمىنــى شــېئىرالر ئارقىلىــق جاھانغــا پــاش
قىلغــان .شــۇ مەزگىلدىكــى ھېســلىرىنى «خەجلــە خائىنــار
خەجلــە» ماۋزۇلــۇق شــېئىرىدا مۇنــداق ئىپادىلىگــەن.

قەلەم سۇندى ،ئەلەم ئەزدى دىلىمنى،
شامال دارىپ كېكەچ قىلدى تىلىمنى.
قولۇم تۇتماس ،پۇتۇم باسماس پالەچمەن،
نېمە بىرلە رازى قىالي ئېلىمنى.
دېگــەن مىســرالىرى ئارقىلىــق ئىپادىلىگــەن .شــائىر
ئۆزىنىــڭ كېلەچــەك ئىســتىقبالغا بولغــان قەتئىــي
ماۋزۇلــۇق
چىلاليمــەن»
«باھــار
ئىشــەنچىنى
شــېئىرىدا باھــار تىمســالى ئارقىلىــق مۇنــداق يازغــان:

خەجلە ،خائىنالرەي خەجلە ،بۇ ئەلنىڭ مېلىنى خەجلە،
يېتىشمەي قالىسىلەر ئۇ ھەم ئېلىپ سەن جېنىنى خەجلە.

ئۇنى كۈيلەيمەن زىمىستاندىمۇ،
تىلىم زەنجىردە باغالنغاندىمۇ،
كۆكرەككە نەيزە قادالغاندىمۇ،
ئىسسىق قېنىمدىن باھار چىلاليمەن.

خېنىمغا ئوسما دەپ خەجلە ،بېگىمگە تاسما دەپ خەجلە،
تاالن-تاراجدىن قالغان پارچە نېنىنى خەجلە.
دېھقانغا ئاچقۇزۇپ بوزنى ،دۇكانغا توقۇتۇپ بۆزنى،
سېلىپ ئالۋاننى يۈز قاتالپ ،ئىچىپ سەن قېنىنى خەجلە.

شــائىرنىڭ  - 1980يىلالردىــن يېزىــپ نەشــر قىلدۇرغــان
«قەشقەر كېچىسى»« ،ئۆمۈر مەنزىللىرى»« ،ئىز» ۋە «ئويغانغان
زېمىــن» ناملىــق يىرىــك ئەســەرلىرى ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر
ئەدەبىياتىدىكــى ئۆلمــەس ئابىدەلەرگــە ئايالنــدى .كۈنىمىــزدە
ئۇنىــڭ ئەســەرلىرى چەتئەللــەردە ،بولۇپمــۇ تۈركىيــەدە تەرجىمــە
قىلىنىــپ ھــەر جەھەتتىــن تەتقىــق قىلىنىۋاتىــدۇ .تۈركىيەدىكــى
چاغــداش تــۈرك تىللىــرى فاكۇلتېتلىرىنىــڭ ئۇيغــۇر تىــل
ئەدەبىياتــى دەرســىدە ئۆتكــۈر شــېئىرلىرى ئۆتۈلمەكتــە .تۆۋەنــدە
بىــز ئۆتكۈرنىــڭ تۈركىيەدىكــى تەســىرى ھەققىــدە توختىلىمىــز.

كۆلدە بېلىقى كۆپ دەپ ،يەر ئاستى بايلىقى كۆپ دەپ
قەدەمدە مىڭ تېپىپ ھىيلە ،ئېچىپ سەن كانىنى خەجلە.
پاالنى ئاقچىدۇر ،كۆكچى ،بۇ ئۆتكۈرمۇ يامان دوقچى،
دەپ پارچىالپ بۇ مىللەتنى ،سېتىپ ۋىجدانىنى خەجلە.

شــائىر  - 1950يىلالردىــن كېيىــن تەقىــب قىلىنىــپ
ئەســەر ئېــان قىلىــش ھوقۇقىدىــن مەھــرۇم قالغــان .ئــۇ تــا
 - 1956يىلغىچــە بىــر مەزگىــل نــازارەت ئاســتىدا تەھرىرلىــك
ۋە تەرجىمانلىققــا ئوخشــاش خىزمەتلەرگــە ســېلىنغان .بــۇ
مەزگىلــدە ئۇيغــۇر ئەدەبىــي تىلىنىــڭ قېلىپلىشىشــى ۋە يېڭــى
ئاتالغۇالرنىــڭ بارلىققــا كېلىشــىگە تېگىشــلىك ھەسســە قوشــقان.

تۈركىيــەدە تۇنجــى قېتىــم ئابدۇرېھىــم ئۆتكۈرنىــڭ
رومانلىــرى توغرىســىدا پىكىــر يۈرگۈزگــەن كىشــى ئابدۇلكەرىــم
باقــى ئىلتەبىــردۇر .ئــۇ  - 1991يىلــى يازغــان «بۈگۈنكــى ئۇيغۇر
تارىخــى رومانلىرىــدا ئازادلىــق تېمىســى» ناملىــق ماقالىســىدە
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نۇقتىســىدىن تەتقىــق قىلىــپ ،تۈركچىگــە تەرجىمــە قىلىــپ
چىققــان ۋە بــۇ ھەقتــە دوكتورلــۇق ماقالىســى يازغــان .ئۆزگــۈر
ئــاي ئۆتكــۈر ئەپەندىمنىــڭ «ئىــز» رومانىنــى مەخســۇس
تەتقىــق قىلغــان .ئــۆ مەزكــۇر ئەســەر ھەققىدىكــى بىــر
ماقالىســىدە ئابدۇرەھىــم ئۆتكۈرنــى تۈركىيەنىــڭ تانزىمــات
دەۋرى ئەدەبىياتىدىكــى ۋەكىللىــك ئەدىــب ئاھمــەت مىتھاتقــا
تەققســااليدۇ .ئۆزگــۈر ئــاي ماقالەلىرىــدە «ئىــز» رومانىــدا
رومانچىلىــق ھۈنەرلىرىنىــڭ جايىــدا قوللىنىلمىغانلىقىنىمــۇ
تىلغــا ئالىــدۇ .رومانــدا دىداكتىــك ئامىلالرنىــڭ موللىقــى،
ئاپتورنىــڭ چىنلىقنــى يېزىــش تەرەپــدارى بولغانلىقى ســەۋەبلىك
ئەدەبىيلىكنىــڭ يېتەرســىز قالغانلىقىنــى مۇالھىــزە قىلىــدۇ.

ئابدۇرەھىــم ئۆتكۈرنىــڭ «ئىــز» رومانىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ
ئازادلىــق كۈرەشــلىرىنىڭ ئەكــس ئەتتۈرۈلگەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا
قويغــان .گۈلــزادە تانرىداغلــى خانىــم  - 1996يىلــى مارمــارا
ئۇنىۋېرســىتېتىدا تەييارلىغــان « - 20ئەســىردىكى ئۇيغــۇر
رومانچىلىقــى» ناملىــق دوكتورلــۇق ئىلمىــي ماقالىســىدە
ئابدۇرېھىــم ئۆتكۈرنىــڭ رومانلىرىنــى تەھلىــل قىلغــان .مەرھــۇم
شــۈكۈر تــۇران  - 1998يىلــى يازغــان «ئۇيغــۇر تۈركلىــرى
ئەدەبىياتــى» ناملىــق ئەســىرىدە ئۆتكــۈر قاتارلىــق كۈرەشــچان
شــائىرالرنىڭ ئەســەرلىرى ھەققىــدە توختالغــان - 2007 .يىلــى
ئەگــە ئۇنىۋېرســىتېتى ئوقۇغۇچىســى ئۆزگــۈر ئــاي ،ئابدۇرېھىــم
ئۆتكۈرنىــڭ «ئىــز» رومانــى توغرىســىدا دوكتورلــۇق ئىلمىــي
ماقالىســىنى يازغــان .ئەنقــەرە گازى ئۇنىۋېرســىتېتى تــۈرك تىلــى
ۋە ئەدەبىياتــى فاكۇلتېتــى ئوقۇتقۇچىســى ھۈليــا قاســاپوغلۇ
چەنگــەل خانىمنىــڭ «ئابدۇرېھىــم ئۆتكۈرنىــڭ شــېئىرلىرى»
ناملىــق ئىككــى توملــۇق كىتابــى تۈركىيــە مىللىــي مائارىــپ
مىنىســتىرلىقى تەرىپىدىــن نەشــر قىلىنــدى .بۇالردىــن باشــقا
تۈركىيەدىكــى ھەرقايســى ئۇنىۋېرســىتېتالرنىڭ تــۈرك تىلــى ۋە
ئەدەبىياتــى فاكۇلتېتلىــرى ئابدۇرېھىــم ئۆتكۈرنىــڭ شــېئىرلىرىنى
ۋە رومانلىرىدىــن ئارىيەلــەر ئوقۇتماقتــا ،باكالۋۇرلىــق ۋە
ماگىســتىرلىق ئىلمىــي ماقالىلىــرى يازدۇرماقتــا .بۇالردىــن
باشــقا ئۆتكــۈر ئەپەندىنىــڭ  - 1947يىلــى يېزىــپ قالدۇرغــان
«ئۇچراشــقاندا» ناملىــق شــېئىرى تــۈرك ناخشــا چولپانلىــرى
تەرىپىدىــن ســەھنىدە ئېيتىلىــپ ،مىڭلىغــان تاماشــىبىنالرنىڭ
ئالقىشــىغا ئېرىشــتى - 2005 .يىلــى ھىندىســتان بــاش
مىنىســتىرى مــودى قازاقىســتاندىكى خەلقئارالىــق مۇنبــەردە
شــائىرنىڭ «ئىــز» ســەرلەۋھىلىك شــېئىرىنى دېكالماتســىيە
قىلىــپ ئالقىشــقا ئېرىشــتى .يۇقىرىقىالردىــن شــۇنى
كۆرۈۋېلىــش مۇمكىنكــى ،ئۆتكــۈر ئەســەرلىرىنىڭ تۈركىيــەدە
ۋە تۈركچەنىــڭ ۋاستىســى بىلــەن دۇنيــادا تونۇلغانلىقىنــى،
ئۇيغۇرالرنىــڭ ۋە ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىــڭ دۇنيــادا تونۇلىشــىغا
زور تۆھپــە قوشــقان ۋە قوشــۇۋاتقانلىقىنىڭ ئىپادىســىدۇر.

ھۈليــا خانىــم تەشــكىللىگەن  - 2015يىلــى - 18
دېكابىــر كۈنىدىكــى ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنىغــا تۈركىيــە بــاش
مىنىســتىرلىق تارمىقىدىكــى تۈركىــي مىللەتلــەر ھەمكارلىــق ۋە
تەتقىقــات ئىدارىســىنىڭ مۇئاۋىــن باشــلىقى دوكتــور ســەردار
چــام ،ب د ت پــەن مەدەنىيــەت مائارىــپ تەشــكىالتىنىڭ
تۈركىيەدىكــى مەســئۇلى ئۆجــال ئوغــۇز ،غــازى ئۇنىۋېرســىتېتى
مۇدىــرى بەربەروغلــۇ ،داڭلىــق تۈركولــوگ پىروفېسســور دوكتــور
ئەھمــەت بىجــان ئەرجىالســۇن ئەپەنــدى ،تونۇلغــان تۈركولــوگ
ئوســمان فىكــرى ســەرتقايا ئەپەنــدى ،ئاالھىــدە تەكلىــپ
بويىچــە يىغىنغــا ئىشــتىراك قىلغــان تونۇلغــان تۈركولــوگ
مىرســۇلتان ئوســمانوف ئەپەنــدى ،پىروفېسســور ئابدۇررائــۇف
پــوالت ئەپەنــدى قاتناشــتى .يىغىــدا يەنــە تۈركىيەدىكــى
ئۇيغــۇر ئىلىــم ئادەملىرىدىــن پىروفېسســور ئالىمجــان ئىنايــەت
ئەپەنــدى ،دوتســېنت دوكتــور ئەركىــن ئەكــرەم ئەپەنــدى
ۋە تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقان ،ئەنقەرەدىكــى ئۇنىۋېرســىتېتلەردە
تەھســىلدە بىــر قىســىم ئۇيغــۇرالر قاتناشــتى .گېرمانىيــە
گۆتۈڭگــەن ئۇنىۋېرســىتېتى ئوقۇتقۇچىســى دوكتــور ئابلــەت
ســەمەت ،نەۋشــەھىر ئۇنىۋېرســىتېتى ئوقۇتقۇچىســى دوكتــور
ئــادەم ئۆگــەر ،دوكتــور ئاھمــەت قارامــان ،دوكتــور گۈلــزادە
تانرىداغلــى ،دوكتــور ئايســىمە مىرســۇلتان ،دوكتــور رىــدۋان
ئۆزتــۈرك ،دوكتــور ئايســۇن دەمىــرەز گۈنــەرى ،دوكتــور كونــۇر
ئالــپ ئەرجىالســۇن ،دوكتــور دەريــا ئەرســۆز قاتارلىــق تۈركىيەدە
ئۇيغۇرشۇناســلىق بىلــەن مەشــغۇل بولۇۋاتقــان زىيالىيــار
ئىشــتىراك قىلــدى ۋە ئىلمىــي دوكالتلىرىنــى ئوقــۇپ ئۆتتــى.

نۆۋەتتــە تۈركىيەدىكــى ئابدۇرەھىــم ئۆتكــۈر تەتقىقاتىــدا
ئــەڭ ئاكتىــپ ۋە ھوســۇللۇق تەتقىقاتچــى ھۈليــا قاسســاپئوغلى
چەنگــەل خانىمــدۇر .يەنــە گۈلــزادە تانرىداغلــى ،ئۆزگــۈر ئــاي
قاتارلىــق تەتقىقاتچىالرمۇ بۇ ســەپنىڭ مۇنــەۋۋەر ئەزىمەتلىرىدۇر.
ھۈليــا خانىــم تەتقىقاتىــدا ئابدۇرېھىــم ئۆتكۈرنىــڭ
شــېئىرلىرى تۈركىيــە تۈركچەســىگە تەرجىمــە قىلغاندىــن ســىرت
مەزمــۇن ۋە قۇرۇلمــا جەھەتتىــن تەھلىــل قىلغــان .يېقىنقــى
يىلالردىــن بېــرى ھۈليــا خانىــم ئۆتكــۈر شــېئىرلىرىدىكى كۈرەش،
ھۆرلــۈك ،ۋەتــەن ۋە ســۆيگۈ تېمىلىرىنــى تەپســىلىي تەھلىــل
قىلىــپ مەخســۇس ماقالىلەرنــى يــازدى .ھۈليــا خانىــم تۈركىيەدە
ئېچىلغــان بىــر قانچــە ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنلىرىــدا ئۆتكــۈر
ئەســەرلىرى ھەققىدىكــى مۇالھىزىلىرىنــى ســۇنغاندىن باشــقا
شــائىر ۋاپــات بولغانلىقىنىــڭ  - 20يىللىقــى مۇناســىۋىتى
مەخســۇس ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى تەشــكىللىدى.

يىغىــن تۈركىيەدىكــى مەتبۇئاتالرنىــڭ دىققىتىنــى
تارتىــپ ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىــڭ بۈگۈنكــى ئەھۋالىنــى تــۈرك
جامائىتىگــە كــۆرەك قىلــدى .ھۈليــا خانىــم بــۇ مۇناســىۋەت
بىلــەن تاراتقــۇالردا ئۇيغــۇرالر ۋە ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى ھەققىــدە
مەلۇمــات بــەردى .بــۇ تۈركىيــەدە ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى بويىچــە
ئــەڭ كــۆپ تەتقىقاتچــى يىغىلغــان ،ئــەڭ قىزغىن داۋامالشــقان ۋە
ئــەڭ كــەڭ ســاھەدىكى ئالىــم ۋە مۇتەخەسسىســلەرنى بىــر يەرگە
جــەم قىلغــان بىــر يىغىــن بولــدى .يىغىــن تۈركىيەدىكــى ئۇيغــۇر
زىيالىيــار بىلــەن قازاقىســتاندىن كەلگــەن ئۇيغــۇر زىيالىيالرنىڭ
پىكىــر ئالماشتۇرۇشــىغا تېپىلمــاس بىــر پۇرســەت ياراتتــى.

ئۆتكــۈر ئەپەنــدى ھەققىــدە مەخســۇس تەتقىقــات
قىلغــان يەنــە بىــر ئىزدەنگۈچــى دوكتــور ئۆزگــۈر ئايــدۇر .ئــۇ
ئۆتكــۈر ئەپەندىمنىــڭ «ئىــز» رومانىنــى تېكىستشۇناســلىق

يىغىننىــڭ ھاياجانلىــق مىنۇتلىــرى قازاقىســتاندىن
كەلگــەن ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىنىــڭ ھۈليــا خانىمغــا تــون
كىيدۈرۈشــى بىلــەن يۇقىــرى پەللىگــە چىقتــى .مەشــھۇر ئۇيغــۇر
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قاتناشــقۇچىالرنىڭ قەلبىــدە بىــر ھەســرەت بولــۇپ قالــدى.

شــائىرى مۇھەممەدئىمىــن ئوبۇلقاســىمۇۋ ،دوكتــور رۇســان
ئارزىيىــۋ قاتارلىقــار قازاقىســتاندىكى ئۇيغــۇر جامائىتىنىــڭ
ســاالمى ۋە ھۆرمىتــى ســۈپىتىدە ئۇيغۇرچــە توننى ھۈليــا خانىمغا
كىيدۈرگەنــدە ئۇيغــۇر ۋەتىنىدىــن كەلگــەن ئىشــتىراكچىالرنىڭ
كۆزلىرىدىــن ھاياجــان ياشــلىرى ئەگىــدى .ئەنقەرەدىكــى ئۇيغــۇر
ئوقۇغۇچىالرغــا ۋاكالىتــەن ھاجەتتەپــە ئۇنىۋېرســىتېتى دوكتــور
ئوقۇغۇچىســى ئاســىيە ئۇيغــۇر خانىــم ھۈليــا خانىمغــا رومــال
ئارتتــى .يىغىنــدا مۇھەممەدئىمىــن ئوبۇلقاســىمۇۋ ئەپەنــدى
ئۆتكــۈر ئەپەنــدى بىلــەن يېزىشــقان بارلىــق مەكتۇپلىرىنــى ھۈليــا
خانىمغــا ھەدىيــە قىلــدى .ئۆتكــۈر ئەپەندىمنىــڭ شىۋېتســىيەدە
ياشــاۋاتقان قىــزى زۇلھايــات ئۆتكــۈر خانىــم دادىســىنىڭ مەنىــۋى
مىراســلىرىنىڭ مىللــەت قايغۇســى بولغانلىقىنــى ئەســلەپ
ئۆتتــى .ھۈليــا خانىــم ســۆھبەتلىرىدە ئۆتكــۈر ئەپەندىمنىــڭ
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىغــا قوشــقان تۆھپىســىنى  - 11ئەســىردىكى
ئۇيغــۇر مۇتەپەككــۇرى يۈســۈپ خــاس ھاجىپقــا قىياســلىدى.

ئابدۇرەھىــم ئۆتكــۈر تەتقىقاتــى تۈركىيــەدە ھازىــر
كەڭلىكتىــن چوڭقۇرلۇققــا قــاراپ يۈزلەنــدى .دەســلەپكە
تەتقىقاتــاردا ئۆتكۈرنىــڭ شــېئىرالر توپالملىــرى ،رومانلىــرى
ھەققىــدە ئومۇمىــي مەلۇماتــار بېرىلگــەن بولســا نۆۋەتتــە
ئۇنىــڭ ئايرىــم نەزمىلىــرى ھەققىــدە تەتقىقاتــار ئوتتۇرىغــا
چىقماقتــا .مەســىلەن ،رىــدۋان ئۆزتــۈرك ئەپەندىنىــڭ
ئۆتكۈرنىــڭ «ئۇچراشــقاندا» ماۋزۇلــۇق شــېئىرى ھەققىدىكــى
تەتقىقاتــى شــۇنداق چوڭقۇرالشــقانلىقىنىڭ مىســالىدۇر.
رىدۋان ئەپەندى تەتقىقاتىدا  - 19ئەســىرنىڭ باشــلىرىدا
ئەرزۇرۇمــدا ياشــىغان ،تۈركىيــەدە ئەرزۇرۇملــۇ ئەمــراھ دېگــەن
ئــات بىلــەن مەشــھۇر بولغــان بىــر شــائىرنىڭ «يــاق ،يــاق»
ماۋزۇســىدىكى شــېئىرى بىلــەن ئۆتكۈرنىــڭ «ئۇچراشــقاندا»
دېگــەن شــېئىرىنى سېلىشــتۇرۇپ مۇالھىــزە يۈرگۈزىــدۇ .بۇندىــن
باشــقا دوكتــور ئاھمــەت قارامــان ئەپەندىنىــڭ «قەشــقەر
كېچىســى» داســتانى ھەققىدىكــى تەتقىقاتىمــۇ ئۆتكــۈر
ئەپەندىنىــڭ ئەســەرلىرى ھەققىدىكــى ئىنچىكە ئىزدىنىشــلەرنىڭ
قانــات يېيىۋاتقانلىقىغــا مىســال بولىــدۇ .ئابدۇرەھىــم ئۆتكــۈر
ھەققىدىكــى تەتقىقاتالرنىــڭ مۇشــۇنداق كۈچىيىشــى ۋە
چوڭقۇرلىشىشــىغا ئەگىشــىپ شــائىرنىڭ ئەســەرلىرى بۇندىــن
كېيىــن تېخىمــۇ كۆپ كىشــىلەرنىڭ دىققىتىنى چېكىشــى مۇمكىن.

بولغىنــى
ئەپسۇســلىنارلىق
ئــەڭ
يىغىنــدا
ئۆتكــۈر ئەپەندىمنىــڭ زاماندىشــى بولغــان مىرســۇلتان
ئوســمانوۋ ئەپەندىنىــڭ ئۆتكــۈر ئەپەنــدى ھەققىدىكــى
ئەســلىمىلىرىنى سۆزلەشــكە تەكلىــپ قىلىنماســلىقى
بولــدى .يىغىنــدا باشــتىن ئاخىــرى ئىززەتلەنگــەن بــۇ
تــەۋەررۈك بوۋاينىــڭ ئۆتكــۈر ھەققىدىكــى بايانلىرىنــى
ئاڭلىيالمىغانلىقــى يىغىــن قاتناشــقۇچىلىرىدا بولۇپمــۇ ئۇيغــۇر

بىزگە نە سۆز ،نە بىر خەۋەر بەردىلەر
يۇنۇس ئەمرە

يالغانچى دۇنيادا ياشاپ كەتكەنلەر،
بىزگە نە سۆز ،نە بىر خەۋەر بەردىلەر.
قەبرىسىدە ھەرخىل ئوتالر ئۈنگەنلەر،
بىزگە نە سۆز ،نە بىر خەۋەر بەردىلەر.

تۇپراققا كۆمۈلگەن نازۇك تەنلىرى،
سۆزلىمەيال قالغان تاتلىق تىللىرى.
كېلىڭ  ،دۇئادا ئۇنتۇمايلى بۇالرنى.
بىزگە نە سۆز ،نە بىر خەۋەر بەردىلەر.

كىملەرنىڭ ئۈستىدە قۇرۇغان بۇ ئوتالر،
كىملەرنىڭ بېشىدا رەت-رەت چىنارالر.
كىمى مەسۇم ،كىمى گۈزەل يىگىتلەر،
بىزگە نە سۆز ،نە بىر خەۋەر بەردىلەر.

يۇنۇس دەركى؛ كۆر ،بۇ تەقدىرنىڭ ئىشلىرى،
تۆكۈلمۈشتۇر كىرپىكلىرى قاشلىرى.
باشلىرىنىڭ ئۈستىدە قەبىر تاشلىرى،
بىزگە نە سۆز ،نە بىر خەۋەر بەردىلەر.
تۈركچىدىن تاھىر تاشقىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغان
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تۆت خاتالىق
رابىندىرانات تاگور (ھىندىستان)

شام نېمە ئۈچۈن ئۆچۈپ قالدى؟
چۈنكى شامالدىن ئەمىن جايدا تۇتۇش ئۈچۈن تونۇم بىلەن ئورىۋالغان ئىدىم.
شۇڭالشقا ئۆچۈپ قالدى...
مانا بۇ دەل يەڭگىلتەكلىك...
گۈل نېمىشقا توزۇپ كەتتى؟
ئىشتىياق ۋە تاقەتسىزلىك ئىلكىدە باغرىمغا باسقان ئىدىم.
شۇڭالشقا توزۇپ كەتتى...
مانا بۇ دەل ساختا سۆيگۈ...
دەريا نېمىشقا قۇرۇپ كەتتى؟
ماڭىال خىزمەت قىلسۇن دەپ توسما سېلىۋالغان ئىدىم...
شۇڭالشقا قۇرۇپ كەتتى...
مانا بۇ دەل شەخسىيەتچىلىك...
دۇتارنىڭ تارى نېمىشقا ئۈزۈلدى؟
چۈنكى ئەڭ يۇقىرى ئۇرغۇدا چېلىش ئۈچۈن زورلىغان ئىدىم.
شۇڭالشقا ئۈزۈلدى...
مانا بۇ دەل تەكەببۇرلۇق...
ئەرەبچىدىن كەۋسەر تەرجىمىسى (تۈركىيە)
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شېئىرالر
پاتىگۈل مەخسەتوۋا (قازاقىستان)

كۈتتۈڭمۇ سەن مېنى دۆڭدىكى جىگدە؟

مەن سېنى ناخشامدا كۈيلەيمەن دائىم،
سەن مېنىڭ دىلىمنى يورۇتقان ئايىم.
ئۈنلىرىم كەتسىمۇ بوغۇلۇپ ،پۈتۈپ،
ئېيتىمەن ناخشامنى ،يېمىگىن ۋايىم.

كۈتتۈڭمۇ سەن مېنى دۆڭدىكى جىگدە،
بۇ يىل باھاردا كېلەرمىكىن دەپ؟
ھىدىڭنى پۇرىدىم يىراق شەھەردە،
كەچۈرگىن ،بارمىدىم تۇرمۇش غېمىن يەپ.

مەن سېنى ھەر كۈنى كۆرۈشكە خۇمار،
سەن مېنىڭ بوينۇمغا ئېسىلغان تۇمار.
كېلەرمۇ باغرىڭغا باغرىمنى يېقىپ،
شۇ بىر كۈن ئارمانسىز كۆزۈمنى يۇمار.

پارقىراپ كۈمۈشتىن ئاسقاندەك تەڭگە،
ياپرىقىڭ شىلدىرالپ كۈتكەندۇ مېنى؟
خۇش پۇراق ھىدىڭنى تارىتىپ دۆڭگە،
مەن بولۇپ شامالالر سۆيگەندۇ سېنى؟

مەن سېنى يىراقتا سېغىنغان قاياش،
سەن مېنىڭ مېھرىمگە تۆكۈلگەن قۇياش.
چاچرىغان قېنىڭدا بويالدى ئىلھام،
سەن كۈلمەي مېنىڭمۇ كۆزلىرىمدە ياش.

ئولتۇرغان كۈنلىرىم خۇشال سايەڭدە،
ئاكامالر قېشىمدا ئىدى جۇغى-جەم.
ئېھ ،جىگدە! كۆرسەڭدى بۈگۈن كۆزۈمدە،
پارقىرار ياپرىقىڭ كەبى كۈمۈش نەم...

ئىشقىڭ ھەسرىتى
ئىشقىڭ ھەسرىتى كۆيدۈردى مېنى،
كۈندە چۈشۈمدە كۆرۈمەن سېنى.
قۇچاقالپ سۆيۈپ ،باغرىمنى يېقىپ،
ئىسسىق قوينۇڭدا ئۆلسەمدى ،قېنى؟..

نېچۈن كەلمەس مەن كۈتكەن بايرام؟
سەن سەكراتتا ياتقاندا بۈگۈن،
مەن نېمىگە شادلىنىپ كۈلەي؟..
بوغۇلسىمۇ ئەلەمدىن ئۈنۈم،
ئاي يۈزۈڭنى بىر كۆرۈپ ئۆلەي.

كۆزلىرىم تالدى قاراپ يولۇڭغا،
ئىنتىزار قەلبىم تولدى زۇلۇمغا.
سەرگەردان بولۇپ تېنىگەن بەختىم،
قونارمۇ قايتىپ مېنىڭ قولۇمغا؟؟؟

يۈرگىنىمدە مۇقەددەس سۆيگۈ،
الۋۇلدايدۇ ئوتلىرى ئۆچمەي.
يىراقالردا سەرگەردان تۇيغۇ،
ياشار ،جېنىم  ،سېنىڭدىن كەچمەي.

ئۈنلىرىم بوغۇق ،شېئىرالر گۇڭگا،
چىلىنىپ تۇرۇپ يۈرىكىم مۇڭغا.
تەشنالىق دەردى — ئوڭۇم-چۈشۈمدە،
ھالىم ئاياندۇر چۆلدە يۇلغۇنغا.

قولۇمدىكى ئۈمد كومپاسى،
ئارمانالرغا باشالر تېنەتمەي.
ئۇزاپ بارار ھايات كېمىسى،
سېغىنىشتىن سارغايدىم نېتەي؟..

ئارزۇالر كېكەچ ،ئارمانالر قارىغۇ،
بىللە يۈرۈشكە كوچىالر تارغۇ.
ئېيتىلىپ ئىچتە تۈگىمەس ناخشا،
كېلىدۇ قۇرۇق تاراقالپ ھارۋا.

كۆز يېشىم بوپ ئاقىدۇ ئىلى،
دەردلىرىمگە چىالشتى سايرام.
نەدە قالدى ئۇيغۇرنىڭ ئېلى؟
نېچۈن كەلمەس مەن كۈتكەن بايرام؟

ئويلىرىم پىنھان ،يۈرەكلەر زېدە،
سىرىم بۆلۈشەر يالغۇز تۈپ سېدە.
دەردىمگە داۋا ئىزدەپ يىراقتا،
ئەلەم ياشلىرىم تۆكۈلدى يەرگە.

سەن كۈلمەي
مەن سېنى ئىشقىمغا باغلىدىم مەككەم،
سەن مېنىڭ قەلبىمدە باش قويغان مەككەم.
يۈرىكىم ھىجراندىن كەتسىمۇ چاۋرىپ،
ئېگەلمەس مەيلىمنى ئازابالر چەككەن.

مېنىڭ پىغانلىق كۆڭلۈمگە بوال،
قۇياشمۇ مۇڭلۇق چاچىدۇ شوال.
تەڭرىم ياراتقان تەڭرىتاغلىرى،
سىرغا چۆكمەستىن كۆڭلۈمنى ئوال.
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پىلدىرالپ يېنىپ يورۇتار قەلبىم،
ئۈمىد ئوتىدىن تۇتاشتۇرغان شام.

ئەللەر ئىچىدە ئاتالسا ئىسمىڭ،
يۈرمەيتتىم يىغالپ مەن چەتتە مىسكىن.
ۋىسال دەملىرى ئۈچۈن ئوت بولۇپ،
يېنىپ كەتسىمۇ مەيلىدى جىسمىم.

ھالىمنى كۆرۈپ كۆرمەيدۇ جاھان،
ئاھۇ-زارىمنى ئاڭلىماس بوپ پاڭ.
ئېيتقىن جانانىم ،كېلىپ بىر چاغالر،
سېنى قۇچاقالپ ئويغىتارمۇ تاڭ؟..

ئىشقىڭ ئوتىدا بولدۇم پەرىشان،
خۇددى سەراپتۇر كۆزلىگەن نىشان.

ئىككى شېئىر
ئىبراھىم تەنەكەجى (تۈركىيە)

ئىنساننىڭ بولمىغان

ھايات شەرتلىرى

بىرمۇ دوستۇم قالمىدى ،سىلەرنىڭ قالدىمۇ؟
دەيدۇ ،تاشلىۋېتىلگەن بىر سەھرادا
يېرىمى كۆيگەن باغدا.

قىيىنمۇ ،ئەلۋەتتە قىيىن ،تۇنجى كۈنلەردە
تويماي تۇرۇپ تېخى ئۆزۈڭگىمۇ
ئالغا بېسىش ،بىر قەدەم ئالغا…

شۇ ئالمىمۇ ماغدۇرسىزلىنىپتۇ خېلى
ھەتتا مېۋىلىرىنىمۇ تويغۇزالماپتۇ تېخى
تىرىشىپ تىرمىشىۋاتىدۇ ئەمما
چۈنكى ھەممىگە يېتىشمەكچى

ساغالم كىشىلەر  ،مەيلى قىز بولسۇن ياكى ئوغۇل
نەپەسسىز قالىدۇ قىسقا ۋاقىتتا:
بۇ جان نەدىن يۇقتى ماڭا !
زېرىكىش ئىشىكىدۇر بۇ ،ھەممىگە ئوچۇق.
كۆز ئالدىمدا تۈنۈگۈنكىدەك؛
دېگەنتى چوڭ دادام،ئىنساننىڭ جېنى
ئوخشىمىغان نەرسىلەرنى چېكىدۇ بەزىدە

ھېچكىم بولمىسىمۇ،ئەزان گۈلى
نېمانچە ياخشى ئىشلەيدۇ ئۆي تاپشۇرۇقىنى
مانا ،بىر دېرىزە ئالدىدا
بىر چاغالر تەشتەك بولغان تۈنىكە:
مەينەت ئايالمۇ،يېتىم بالىمۇ؟
كىم بىلىدۇ نېمە بارىتى ئۇنىڭ ئىچىدە

ئىنسانسىلەر مانا ،چۈشىنىسىلەر
گەپ قىلغان قول ،تىركىشكەك كۆز ،پۇرسەتپەرەس لەۋ
كېتىدۇ بۇالر،سىلەر قالىسىلەر….
….

مانا ،سۇلىرىڭ ئاۋۇ تەرەپكە ،دەرەخلىك يەرگە
دۇنياغا ئەمەس گويا جەننەتكە
ياخشى كۆرۈپ سەھەردىكى سايراشلىرىنى قۇشالرنىڭ
ئۆي ساپتۇ  ،ئىگىلىرى نەدە؟

قۇشالرنى كۈزەتتىم قار يېغىۋاتقاندا
تۇيۇقسىز بالىلىرىم كەلدى كالالمغا
تەخىرسىزلىنىۋاتىدۇ چوڭ بولۇش ئۈچۈن
كەلمەڭالر ،بۇ يەر چوڭقۇر!
تۈركچىدىن ئىمران سادائىي تەرجىمىسى
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شېئىرالر
نۇرمۇھەممەت ھېيت (ئامېرىكا)

ئانىالر بولسۇن مەڭگۈ ساالمەت

تۇلپارالر يىقىلدى ھالسىز قەدەملەر،
تەۋرەشتىن توختىدى جانلىق قەلەملەر.
ھالىغا ۋاي شۇ تاپ باي ھەم گاداينىڭ،
دىلالرغا قان زەرداب پاتقان ئەلەملەر.

ئەللەيلەپ بۆشۈككە بىزنى بۆلگەن،
باالم دەپ ئۇيقۇسىز كېچە تۈنىگەن.
بىر تاۋاق ئېشىنى ئىسسىق يېمىگەن،
ئاغرىسا تەنلىرى بىزگە دېمىگەن،
پەرىشتە ئانىالر بولسۇن ساالمەت.

باشلىرى ئىگىلىگەن ،تىلالر سۆزلىمەس،
يۈرەكتە قان يىغالر ئاق كۆڭۈل ئاۋام.
ھۆرلۈكنىڭ كۆزىگە قادالدى خەنجەر،
شۇ سەۋەب شەھەردە قۇترايدۇ قاۋان.

پەرزەنت دەپ غەم يېگەن سوغۇق تۈنلەردە،
تونۇرنىڭ بېشىدا تومۇز كۈنلەردە،
ھارغىنلىق ھەم قاقشاش يوقتۇر ئۈنلەردە،
خوشلۇقى كۈلىدۇ قىزىل گۈللەردە،
جاپاكەش ئانىالر بولسۇن ساالمەت.

بىر قارا كېچىگە ئايالندى زېمىن،
تۇماننىڭ قوينىدا قالغاندەك سەھەر.
نەغمە ھەم ناۋاغا رايى يۇق ئەسال،
نىجاتلىق قۇياشى كۈتكەن بۇ شەھەر!

باالم دەپ قازاندا ئاشنى ساقلىغان،
ئاغرىساق چىدىماي كۆزنى ياشلىغان،
دەردىنى ياتالرغا ھەرگىز ئاچمىغان،
بىزنى دەپ ئۆزىنى ئوتقا تاشلىغان،
شۇ ئۇلۇغ ئانىالر بولسۇن ساالمەت.

ئەلەم دېغى

( - 2018يىلى  - 5يانۋار)

قارالر ياغدى زېمىننى قاپالپ،
يالغۇز قالدى بوۋاي -مومايالر.
ئوتۇن كەسلەپ بىرەر يىگىت يۇق،
قارانچۇقسىز چارۋا ھەم مالالر.

ئانىالر بىز ئۈچۈن مەڭگۈلۈك ئامەت،
ئانىسىز بۇ ھايات بىزلەرگە ئاپەت،
باالم دەپ كۆرگەن ئۇ نۇرغۇن كارامەت،
ئانىسىز جاھاندا بۇالر قىيامەت،
مېھرىبان ئانىالر بولسۇن ساالمەت.

تۇل خوتۇنالر ئوتۇن كەسلەيدۇ،
ياردەمگە زەپ بولىدۇ موھتاج.
ئاڭلىمايدۇ ھېچكىم ئاھىنى،
ياندا يۇقتۇر ھەمراھقا يولداش.

تۇرمۇشنىڭ غەملىرىنى قىلسا ماالمەت،
تىز پۈكمەي ياشايدۇ مەغرۇر ئاالمەت.
ئاتىالر ئۈچۈن ئۇ بۈيۈك ئامانەت،
قۇياشتەك دىلالرنى يورۇتار ئەبەد،
قەھرىمان ئانىالر بولسۇن ساالمەت.
(- 2020يىلى - 9ماي)

خامانالردا ھۆل بولدى ئاشلىق،
ئۇسۇپ ئاالر يىگىتلەر نەدە.
ئانا ئېغىر بىتاپ بولسىمۇ،
ئوغلى ئۇنىڭ بۈگۈن قەيەردە؟

كۆز تەگكەن شەھەر

قەدىمدىن تىلالردا نامى بار شەھەر،
بىر تىمتاس سۈكۈتكە چۆكۈپتۇ بۈگۈن.
شوخ كۈلكە ئاۋازى ئۆچكەن بۇ يەردىن،
يولۋاسالر قەپەسكە قىلىندى سۈرگۈن.

كۆڭلى سولغۇن ئاۋۇ بالىنىڭ،
دادام نېچۈن كەلمەيدۇ دەيدۇ.
كېچىلەردە ئويغۇنۇپ ھەر كىم،
ئەركەكلەرنىڭ غېمىنى يەيدۇ.

تۆت كوچا ئېغىزىدا شامال ھۇۋاليدۇ،
مەشرەپلەر ساماسى ئۇچتى نەلەرگە.
گۇگۇمدا يىغاليدۇ غېرىب مەزلۇمالر،
تەگدى كۆز ئۇزاقتىن ئۇشبۇ ئەللەرگە.

ئاڭلىمايدۇ قۇالقالر گاس پاڭ،
دېھقان غەمدە كۆزلىرى نەمدە.
تىرىك تۇرۇپ دىدارالرغا زار،
بۈگۈن ئەلنىڭ باغرى ئەلەمدە...

ھەقىقەت ئېگىلدى سۇنمايدۇ ئەمما،
يۈرەكلەر داغالندى بىگۇناھ بەندە.
قاپقانالر بەك ھەيۋەت ،ئاسمىنى كەڭ تور،
كىمنىڭدۇر باغرى قان جاراھەت تەندە.

( - 2017يىلى  - 20دېكابىر ،ئامېرىكا )
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ئازارالما غۇنچىنى كۆڭۈل
بەستانى يازگام (تۈركىيە)

كىبىر بىلەن غادىيىپ يۈرۈپ،
ئازارالما يولالرنى كۆڭۈل.

خۇشال ياشا گۈلشەنلەر ئارا،
ئازارلىما غۇنچىنى كۆڭۈل.
بىر-يېرىمتال مېۋە قەستىدە،
ئازارالما شېخىنى كۆڭۈل.

رەھمان بەرسە چېكىڭدىن ئاشما،
ئالغىنىدا زارالپ قاقشىما.
ئىس قويدى دەپ ئوچاقنى بۇزۇپ،
ئازارالما كۈللەرنى كۆڭۈل.

نېسىۋىسىز قالما سۆيگىدىن،
ئىشچان بولكى تاپ بولما كۆڭۈل.
سۆيگەنلەرگە بولمىغىن تىكەن،
ئازارالما گۈللەرنى كۆڭۈل.

غەيرىتىگە توسقۇنلۇق قىلما،
ھېكمىتىگە ئاقىللىق قىلما.
ياراتقاننىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن،
ئازارالما قۇلالرنى كۆڭۈل.

تاقاشسىمۇ بېشىڭ ئاسمانغا،
كۆزۈڭ نۇرى يەتسىمۇ ھەرجايغا.

تۈركچىدىن تاھىر تاشقىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغان

قولۇمنى تۇت
ئابدۇرەھىم كاراكوچ (تۈركىيە)

پىلسىراتتىن ئىنچىكە سەۋدا كۆۋرۈكى،
ئۆتەيلى بىز باراۋەر تۇت قوللىرىمنى.
نىيەت ئاق كەپتەر ،ۋىسال كۆك ئاسمان.
ئۇچايلى بىز باراۋەر تۇت قوللىرىمنى.

چاقىرغىن خىيالالرنىڭ ئەڭ نېرىسىنى،
يېقىندىن ئاڭاليسەن ئاشىق تىۋىشنى.
ئەبەدىلئەبەد بەختنىڭ دېرىزىسىنى،
كەل باراۋەر ئاچايلى تۇت قوللىرىمنى.

كۆڭۈلدىكى بىرلىك قالقاندۇر سىرتقا،
ئالدىرىما قىيداشقا ،گازغا شامالغا.
كېتىپ قالغان باھارغا ئەتىكى قىشقا،
كۆچەيلى بىز باراۋەر تۇت قوللىرىمنى.

خاتىرالكى ئۇنۇتقان گۈزەل كۈنلەرنى،
ئالماستىنمۇ جۇاللىق ئۆتكەن تۈنلەرنى.
دەۋر داشقاللىرىدىن ئايرىپ ئۇالرنى،
كەل باراۋەر تالاليلى تۇت قوللىرىمنى.
شۈبھە باشالنمىشتۇر قارار ناھايەت،
زاماننى-زامانغا قىلما شىكايەت.
قۇتۇلۇش دېسەڭ قېچىشنى شايەت،
كەل باراۋەر قاچايلى تۇت قوللىرىمنى.

بىرلىشىش ئالدىدا سۈبھى ۋە شەپەق،
ھەر ياندادۇر بۇ ئۆلۈم سۈرئىتى بەرق.
خاالپ قالسا بۇ كۆڭۈل زەھەر يا ئەرەق،
ئىچەيلى بىز باراۋەر تۇت قوللىرىمنى.

تۈركچىدىن تاھىر تاشقىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغان
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شېئىرالر
ئالىمجان مەتقاسىم (غەمناكى)

يېڭى تاۋۇسئەللەيىن
مۈكچىيىپ ماڭغان كىم؟
تاشالپ ئۆزىنى يېڭى ئىراغا.
قەدەم باسار شۇنچىلىك ئېغىر،
دەردتىن ئاچچىق دەردلىك دۇنياغا.
تۇتاش كەتكەن شەپەق نۇرىدا،
بارا -بارا بىرلەشتى سايە.
مەن ئۆزۈمنى كۆردۈم كېچىدە،
كۆرەلمىدىم قۇياش بار يەردە.
بوياپ چىقتىم رەڭگىمنى قارا،
رەڭدىن بەتتەر قەلبىمدۇر قارا.
مەن ئۆزۈمنىڭ زۇلـمەت كېچىسى
ئايسىز بىر كېچە
يولىدىن ئاداشقان بىر زىندىق بەندە.
قۇچاقالپ ماڭىدۇ ئۆزىدىكى چەكسىز
تەنھالىقنى
ھەم قورقۇپ ئۆزىنىڭ كۆلەڭگۈسىدىن
سەنسىز بىر كېچە
يۇلتۇزغا ھەمراھ بىر ئاسىي بەندە.
ئېغىر تاشالپ قەدەملىرىنى
يىغالپ يۈرەر قولىدا تەقدىر
جىمجىت بىر كېچە
ساماالرغا مەھكۇم بىر بەندە.
ئىزدەپ غۇۋا مەۋجۇتلۇقىنى
ئۇچۇپ يۈرەر قاناتلىرى قان
زۇلـمەت بىر كېچە
قارچۇقالردا قاتقان بىر بەندە.
چوقۇپ ئۆزىنىڭ مەۋھۇم تېنىنى
قۇربان قىلـماقچى غېرىب ۋەتەنگە.

مەن ۋە تام

گۈل بەرگىدە تىترىگەن كۆڭۈل،
خازان بولغان ئاخىرقى ياپراق.

مۇدھىش قاراڭغۇ
ئۆزىگە تىكىلگەن مەن بىچارە.
كۆزلىرىمدە پىچىرلىغان سۈرەت
سۆزلەپ بىرەر تامغا ھېكايە.
زىناقلىرىم ھۆلمۇ بىلمىدىم،
يول-يول ئېقىن كەتكەن يۈرەككە.
ھېچكىمگىمۇ مەنسۇپ بولمىغان
قەلبىم مېنىڭ تەسەددۇق كىمگە؟
قوللىرىم مۇز،ياشلىرىم مۆلدۈر،
ئاقار زۇلمەت ئىچىدە ماڭا.
يۇلتۇزالردا يۈزۈمنى يۇيۇپ،
كىرىپ كېتىمەن شۇ گۈزەل تاڭغا.

كىم سەن ؟
ئۈمىدمۇ يوق ئاشىقلىقىڭغا،
ھېچ نۇرمۇ يوق قارا زۇلمەتكە.
پەرىشانمۇ قەلبىڭ ھەر زامان،
ئاچچىق ھەسرەت جاندىن ئۆتكەچكە.
بىر تاڭمۇ سەن غەمكىن دىلالرغا،
ئاتەشمۇ سەن ياكى بىر چىنار.
زادى كىم سەن ئېھ،نازىنىن يار؟
شۇ سۈبھىگە بۇنچە ئىنتىزار.
قارمۇ سەن يا ئاپئاق دىلالرغا،
شەبنەممۇ سەن ئاھۇ كۆزلەرگە؟
زىناقمۇ سەن قىزنىڭ يۈزىدە،
ياكى تامچە بىر مەسۇم باھار.
زادى كىم سەن يۇلتۇزۇم مېنىڭ،
ئايمۇ ھەم سەن،قۇياشىم ھەمدە.
بىر ھىالل سەن،بىر كۆپكۆك ئاسمان،
ياكى تەندە ئېچىلغان غۇنچە.
زادى كىم سەن مەھزۇن بىناۋا،
زادى كىم سەن قان رەڭگى تۇپراق.
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بۇلبۇلمۇ سەن ئۆلگەن بىۋاپا،
ياكى گۈلگە قونغان كېپىنەك .
يا قەلبىمگە كۆمۈلگەن قەبرە،
يا مەڭگۈگە ئاشىق بىر يۈرەك.

مەسۇم يالغان
ئاھ,سېنىڭ قەدەر مەسۇم بۇاللمىدىم
ھەم سېنىڭ قەدەر ۋەھشىي ۋە يالغان.
بىر چۈشنىڭ ئىچىدە بىناۋا ئىدىم،
قەلبىمگە ئۆزۈممۇ تىرىك قامالغان.
ئاھ,سېنىڭدەك مەسۇم بۇاللمىدىم
گۈل بەرگىدە تىترىگەن ياشتەك.
مەن ئاسىي ئۆزۈمگە تىغ كۆتۈردۈم،
يۇمران كۆڭلۈمنى قىلىپ بىر تاشتەك.
ھەممىنى كۆرمەستىن ئۆتەلەيتتىم،
ۋە بۇالاليتتىم تاتلىق بىر يالغان.
يىلالر كۆزۈمدىن بىر غۇنچە ئۈزدى
ھەم قويدى ئىسمىنى چىرايلىق ھىجران.

سېغىنىش
روھىمدىكى ئۈنسىز بىر غوۋغا،
مۇجۇپ مېنى قىينايدۇ ھەر كۈن.
سېغىنىشنىڭ ئاچچىق ئەلىمى،
ئىسيان قىالر كۆزۈمدە ھەر تۈن.
پىغانىمدا ئۈزۈپ يۈرگەن ئاي،
قىسمىتىمنى يورۇتمايدۇ ھېچ.
مىسكىن دىلغا چۈشكەن شۇ ياپراق
كۆز ياشالردا ئېقىپ يۈرەر تىنچ .
قاپقاراڭغۇ غېرىب خانەمدە،
يۈرۈكىمنى يامايمەن جىمجىت.
مەڭزىمدىكى دەرياالر ئارا،
پىچىرلىشىپ كېلىدۇ ئۈمىد.
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ئىككى شېئىر
ئىمران سادائىي (تۈركىيە)

يۇرتۇم قالدى

يۇرتۇم شەرقى تۈركىستاندا،
قالدى بەختىم،قالدى تەختىم.
مىنىڭ بوستان ماكانىمدا،
يۈرەك  -باغرىم شۇ يەردە قالدى.

مەن چوڭ بولدۇ،يۇرتۇم قالدى،
قارلىق،مۇزلۇق تاغالر قالدى،
چىمەنزارلىق باغالر قالدى،
يۈرەك  -باغرىم شۇ يەردە قالدى.

تۈركچىدىن خەندان ئۇيغۇرچىالشتۇرغان (تۈركىيە)

يۇرتۇمنىڭ شەھەرلىرىدە،
يىزامنىڭ ئۆستەڭلىرىدە،
ئاياغ باسقان يەرلىرىمدە،
يۈرەك باغرىم شۇ يەردە قالدى.

تۈنۈگۈندىن قالغانالر
شامالالر قېرىماس پوچتىكەش
ئەسلىمىلەر توشۇيدۇ مەڭگۈ
كۆڭۈل تارىغا بولۇپ تەڭكەش.
تەلپۈنگەن كۆزلەر دائىم نىسىپسىز
قالمايدۇ دەيمەن تەن بەرمەي
چۈنكى ئۈمۈتلەر مەۋج ئۇرىدۇ
ياساپ ئەبەدىي ئۆركەش .

ئېگىز تاغنىڭ تۆپىسىدە،
نۇر كۆرمىگەن ئۆڭكۈرىدە،
شېئىر يازدىم سايىسىدە،
يۈرەك  -باغرىم شۇ يەردە قالدى.
جىمجىت ئايدىڭ كېچىلەردە،
يۇلتۇزالرنى ساناپ كۆكتە،
ياراتتۇق دوستالر بىلەن بىرلىكتە،
يۈرەك  -باغرىم شۇ يەردە قالدى.

خىيالالر ھارماس ھارۋىكەش
كەچمىشنىڭ قارا ئوتۇنلىرىنى كۆيدۈرۈپ
كەلگۈسىگە پەقەتال كۈلىنى توشۇيدۇ.
دېھقانالر سامان دەپ سورىيدۇ خۇشال كاللىسىدا
ھېچكىشى بىلمەيدۇ بىر باال
كۈلگەندە نېچۈك باقىدۇ قىيا
ئۇھسىنغاندا پىنھان
كۆزلەر نېمىشقا ئاسماندا؟

كۆكسىگە بايراق لەپىلدەر،
«ھەق» نىڭ بۈركۈتلىرى قەيسەر،
كەتكىنىمدە ياشالپ كۆزلەر،
جانجىگىرىم دوستالر قالدى.

قەلبىم قورۇلۇپ قاپتۇ
بۇلۇت
ھايات ئۇستام ،شۇڭا ئەمدى
ئازراق سالغىن دورا -دەرمەكنى،
ئاچچىقلىرىڭ تىلنى يارغۇدەك
گالدىن ئۆتمەيدۇ،
پەقەت ئۆتمەيدۇ!
ئاز يەپ ئاسان تىرىل دەپ،
ئارتۇقىنى كۆڭۈل تارتمايدۇ.

قەلبىم قورۇلۇپ قاپتۇ،
بىر يۇتۇم دەرد،
ئىككى تامچە ياشمۇ سىڭمەيدۇ.
پاراققىدە كۈلۈپ قويساممۇ،
چىڭقىلىپ ئاغرىيدۇ.
بۇرۇنقىدەك،
كۆتۈرۈشچان« ،ئىشتىھالىق» كۈنلەرنى
تاپقىلى بولمايدۇ.

 - 2017يىلى - 5ئاينىڭ  - 4كۈنى
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ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسىم-فامىلىسىگە مۇناسىۋەتلىك بىرقانچە مەسىلىلەر

*

ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت (شۋېتسىيە)

مەزمۇنــى :ئۇيغــۇرالر تارىختــا ئۆزىگــە خــاس ئىســىم  -فامىلىگــە ئىگــە مىللــەت بولســىمۇ ،ئەممــا
قىســقىچە
قاراخانىيالردىــن باشــانغان تىــل  -يېزىقنىــڭ ئەرەبلىشــىش ھادىسىســى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســىم  -فامىلىســىدە ئــاز بولمىغــان
ئۆزگىرىشــلەرنى ئېلىــپ كەلــدى .بــۇ ئۆزگىرىشــلەر ئاخىــر ھېســابتا ئۇيغۇرالرنىــڭ فامىلىســىز قېلىشــى بىلــەن نەتىجىلەنــدى.
ئۇيغــۇر زىيالىيلىــرى  - 20ئەســىرنىڭ  - 80يىللىرىدىــن باشــاپ ئاندىــن ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســىم  -فامىلىســى ھەققىــدە
قايتىدىــن ئويلىنىشــقا ،تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىشــقا باشــلىدى .گەرچــە بــۇ جەريانــدا بىــر قىســىم نەتىجىلــەر قولغــا كەلگــەن
بولســىمۇ ،ئەممــا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســىم-فامىلە سىستېمىســىدا يەنىــا ئــاز بولمىغــان مەســىلىلەر ســاقالنماقتا .بىــز بــۇ
ماقالىــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســىم فامىلىســىدا نېگىزلىــك ســاقلىنىۋاتقان بىــر قىســىم مەســىلىلەر ھەققىــدە ئانالىــز يۈرگــۈزدۇق.
ئاچقۇچلۇق سۆزلەر :ئىسىم -فامىلە ،ئۇيغۇرالر ،ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر.
پەرھــات جىــان قاتارلىــق بىــر قىســىم ئىلمىــي خادىمالرنىــڭ
تەشكىللىنىشــى ۋە تۈمــۈر داۋامــەت ،ئابلــەت ئابدۇرېشــىت
قاتارلىــق رەئىســلەرنىڭ قوللىشــى بىلــەن ئېلىــپ بېرىلغــان
بولســىمۇ ،ئەممــا بــۇ خىزمەتلەرنىــڭ ئاخىــرى چىقمىــدى .بــۇ
خىزمەتلەرنىــڭ ئــەڭ چــوڭ نەتىجىســى ســۈپىتىدە ئۇيغۇرالرنىڭ
ئىســىم-فامىلىلىرىنىڭ خەنزۇچــە يېزىلىشــى ۋە تەلەپپــۇزى
دەســلەپكى قەدەمــدە قېلىپالشــتۇرۇلغان «ئۇيغــۇر كىشــى
ئىســىملىرىنىڭ خەنزۇچــە يېزىلىشــى قائىدىســى قولالنمىســى»
ناملىــق كىتــاب نەشــرىدىن چىققــان بولــدى .بــۇ كىتابنىــڭ
نەشــر قىلىنىشــى گەرچــە ئۇيغــۇرالر ھازىــر ئىشــلىتىۋاتقان
ئىســىم فامىلىلىرىنىــڭ خەنزۇچــە يېزىلىشــى ۋە تەلەپپۇزىدىكــى
قىســمەن مەســىلىلەرنى ھــەل قىلغــان بولســىمۇ لېكىــن
تەلەپتىــن بــەكال يىــراق ئىــدى .بۇنىــڭ يەنــە ئۆزىگــە تېگىشــلىك
بىرقىســىم ئەگەشــمە كېســەللىكلىرى بــار ئىــدى .ئۇيغۇرالرنىــڭ
ئىســىم  -فامىلىلىرىدىكــى مەســىلىلەرنى مەيلــى ھۆكۈمەتنىــڭ
مەســئۇلىيىتى نۇقتىســىدىن كۆزەتەيلــى ،مەيلى ئىلمىــي تەتقىقات
ۋە شەخســىلەرنىڭ ئىســتەكلىرى نۇقتىســىدىن كۆزەتەيلــى يەنىال
كۆڭۈلنــى غــەش قىلىدىغــان بىــر تــاالي مەســىلىلەر دۆۋلىنىــپ
تۇرۇپتــۇ .بــۇ مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىــش يەنىــا ئالدىمىزدىكــى
مۇھىــم ۋە ۋەزىپــە ۋە بۇرۇچالرنىــڭ بىــرى ھېســابلىنىدۇ.

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســىم  -فامىلىســى ھەققىدىكــى
ئويلىنىــش ۋە تەتقىقاتــار  - 80يىلالردىــن كېيىــن باشــاندى
دېيىشــكە بولىــدۇ .بۇندىــن ئىلگىــرى بــۇ ھەققىــدە تەتقىقاتــار
ئېلىــپ بېرىلغانلىقىغــا دائىــر ھېچقانــداق يازمــا مەنبەلەرگــە
ئىگــە ئەمەســمىز .مۇتەللىــپ ســىدىق قاھىرنىــڭ- 1992
يىلــى نەشــر قىلىنغــان «ئۇيغــۇر كىشــى ئىســىملىرى ۋە ئۇنىــڭ
مەنىســى» ناملىــق كىتابــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســىم  -فامىلــە
تەتقىقاتىــدا تاشــانغان تۇنجــى قــەدەم دېيىشــكە بولىــدۇ.
شــۇنىڭدىن كېيىــن ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىنىــڭ ئارىســىدا ئىســىم ۋە
فامىلــە ھەققىــدە ئويلىنىــش ،بــاش قاتــۇرۇش ۋە ئىزدىنىشــلەر
ئوتتۇرىغــا چىقتــى .بىــر قىســىم تەتقىقاتچىــار مەخســۇس مۇشــۇ
ســاھە بۇيىچــە ئىزدىنىــپ ،بىــر قىســىم ئىلمىــي ئەمگەكلەرنــى
ياراتتــى« .ئىســىمنى قانــداق قويــۇش كېــرەك»« ،ئىســىم
قويــۇش قولالنمىســى»« ،ئۇيغــۇر كىشــى ئىســىملىرى»،
«ئۇيغــۇر فامىلــە تەتقىقاتــى»« ،ئۇيغــۇرالردا فامىلــە»« ،ئۇيغــۇر
ئىســىم  -فامىلىلىــرى»« ،خەزىنىلــەر ئاچقۇچــى»« ،ئۇيغــۇر
كىشــى ئىســىملىرى قامۇســى» قاتارلىــق ئەســەرلەرنىڭ نەشــر
قىلىنىشــى دەل ئاشــۇ ئىلمىــي ئەمگەكلەرنىــڭ جەۋھەرلىرىــدۇر.
بــۇ ئىلمىــي ئەســەرلەرنىڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــى بــۇ
ســاھەدىكى بوشــلۇقالرنى تولدۇرغانــدەك قىلســىمۇ ئەممــا
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســىم  -فامىلــە سىستېمىســىدىكى ئەمىلىــي
مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىشــقا ئاجىــز ئىــدى .بۇنىڭغــا يەنــە
بۇيــرۇق خاراكتېرلىــك مەمۇرىــي ھۆججەتلەرمــۇ كېــرەك ئىــدى.
بــۇ شەخســلەرنىڭ تەتقىقاتــى ئاساســىدا تەييارالنغــان كەســپىي
ئورۇنالرنىــڭ تەكلىــپ اليىھەلىرىگــە موھتــاج بوالتتــى .گەرچــە
بــۇ خىزمەتلــەر  - 1986يىلىدىــن باشــاپ ئاپتونــوم رايونلــۇق
مىللەتلــەر تىــل -يېزىق خىزمىتــى كومىتېتى ۋە ئاپتونوم رايونلۇق
ئىجتىمائىــي پەنلــەر ئاكادېمىيەســى تىــل تەتقىقــات ئورنىدىكــى
ئىبراھىــم مۇتىئــى ،ئېلــى ئابىــت ،مىرســۇلتان ئوســمانوف ،ئامىنــە
غاپپــار ،غەنىــزات غەيۇرانى ،ئابلىز ياقۇپ ،ئابدۇرىشــىت ســابىت،

ئىســىم -
يىغىــپ ئېيتقانــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ
فامىلىســىگە مۇناســىۋەتلىك مەســىلىلەرنى تۆۋەندىكىــدەك
بولىــدۇ.
شەرھلىيلەشــكە
نۇقتىدىــن
بىرقانچــە
( )1ھازىرغىچــە ھۆكۈمــەت تەرەپتىــن ئۇيغۇرالرنىــڭ
فامىلــە نامــى قوللىنىشــىغا مۇناســىۋەتلىك بۇيــرۇق خاراكتېرلىــك
ھۆججــەت چۈشــمىدى .ئەلۋەتتــە بــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ فامىلــە
نامــى قوللىنىشــىنى قانۇنىــي ئاساســقا ئىگــە قىلىدىغــان ۋە
مەجبۇرىــي ئىجــرا قىلىنىدىغــان يولــدۇر .ئەممــا بــۇ ئانچــە
ئاســانغا چۈشــمەيدۇ ،داۋاملىــق تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــكە،

* ئاپتورنىڭ «ئانامنىڭ ئەسلىمىلىرى» ناملىق ماقالەلەر توپلىمىدىن ئېلىندى.
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«ئۇيغــۇر كىشــى ئىســىملىرىنىڭ خەنزۇچــە يېزىلىشــى قائىدىســى
قولالنمىســى» دا بولمىغــان ئىســىمالرنىڭ تىزىمغا ئېلىنماســلىقى
قاتارلىــق يەنــە بىــر قاتــار مەســىلىلەر ســاقالنماقتا .ھازىــر
ياۋروپــادا نۇرغــۇن ئۇيغــۇر قىــز  -ئاياللىــرى توخىتىــي،
مەيمەيتىــي ،يىبۇاليىمۇ دېگەندەك ئىســىمالر بىلــەن چاقىرلماقتا.

بــەدەل تۆلەشــكە توغــرا كېلىــدۇ .لېكىــن بــۇ يــەردە بىــر
مەســىلىنى تەكىتلــەش زۆرۈركــى ،تېخــى ئۇيغــۇر زىيالىيلىــرى
ئارىســىدا فامىلىنىــڭ ئىســىمنىڭ قەيىرىــدە بولۇشــى كېرەكلىكــى
ۋە ئاتىســىنىڭ نامىنــى ئېلىــش ياكــى ئالماســلىقى ھەققىــدە
بىرلىككــە كەلگــەن بىــر كــۆز قــاراش يــوق .بەزىلــەر «فامىلــە
نــام كىشــى ئىســىمنىڭ بېشــىدا كېلىــش كېــرەك» دېســە ،بەزىلــەر
«كىشــى ئىســمى بىلەن ئاتىســىنىڭ ئىســمىنىڭ ئارىســىدا كېلىش
كېــرەك» دەيــدۇ ،يەنــە بەزىلــەر «كىشــى ئىســمى ،ئاتىســىنىڭ
ئىســمى ،فامىلــە نامى شــەكىلدە بولۇشــى كېرەك» دەيــدۇ .ھازىر
زىيالىيــار قاتلىمىــدا بىــر قــەدەر ئومۇمالشــقىنى كىشــى ئىســمى،
ئاتىســىنىڭ ئىســمى ،فامىلــە نامــى شــەكلىدۇر .مېنىڭچــە «كىشــى
ئىســمى ،فامىلــە نام شــەكلى» بىر قەدەر مۇۋاپىــق دەپ قارايمەن،
بــۇ شــەكىل خەلقئــارادا بىرقــەدەر ئومۇمالشــقان شــەكىلدۇر.

ئەســلىدە ئۇيغۇرالرنىــڭ پاســپورت ،كىملىــك ،دىپلــوم
ۋە باشــقا قانۇنىــي ھۆججەتلىرىگــە خىتايچــە ئىســىمالر بىلــەن
تــەڭ التىــن يېزىقىــدا ئىســىم  -فامىلىلىرىنــى يېزىشــى زۆرۈر
ئىــدى .بۇنــداق بولغانــدا ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســىم  -فامىلىلىرىنىــڭ
خەلقئارالىــق مۇناســىۋەتلەردە توغــرا ئاتىلىشــىغا مۇمكىــن
بوالتتــى .لېكىــن بىــزدە ھازىرغىچــە ئۇيغۇرچــە تىــل تاۋۇشــارنى
تۇلــۇق ئىپادىلــەپ بېرەلەيدىغــان بىــرەر التىــن ھەرپــى اليىھەمىــز
يــوق .تۈركچــە ھەرپلەرمــۇ تۇلــۇق ئىپادىلــەپ بېرىشــكە قادىــر
ئەمــەس .ھەتتــا تۈركچــە چىقىدىغــان گېزىــت  -ژۇرنالالردىمــۇ
ئۇيغــۇر ئاپتورالرنىــڭ ئىســىم  -فامىلىلىــرى خىتايچــە پىنيىــن
بۇيىچــە يېزىلىۋاتىــدۇ .بىــزدە ئالــدى بىلــەن بــۇ مەســىلە
ھــەل بولمــاي تــۇرۇپ ،ھۆكۈمــەت ئورۇنلىرىغــا ئۇيغۇرالرنىــڭ
التىــن يېزىقىدىكــى ئىســىم  -فامىلىســىنى خەنزۇچــە ئىســىمالر
بىلــەن پاراللېــل يېزىــش تەكلىپىنــى بېرىشــمۇ قىيىــن بولىــدۇ.

( )2ئۇيغــۇرالردا ئومۇميۈزلــۈك فامىلــە نامــى قوللىنىــش
ئېڭىنــى يېتىلــدۇرۇش ۋە زۆرۈرىيەتــى ھېــس قىلــدۇرۇش كېــرەك.
«ئۇيغۇرالرغــا ئوخشــاش قەدىمدىــن تارتىپ <ئوتتۇرا ئاســىيانىڭ
مەدەنىــي مىللەتلىرىدىــن> دەپ تونۇلــۇپ كېلىۋاتقان بىر مىللەت
ئەزالىرىنىــڭ مۇشــۇنداق فامىلىســىز كېتىۋېرىشــى ،بىــر تەرەپتىــن
ئاتــا  -بوۋىلىرىمىزنىــڭ تارىخىــي ئەنئەنىســىگە خىــاپ ،يەنــە
بىــر تەرەپتىــن ،ھازىرقــى زامــان مىللەتلىرىنىــڭ قاتارىــدا ئىســىم
 نەســەبلىك بىــر مەدەنىــي مىللــەت بولۇشــىمىزغىمۇ نۇقســانيىتىــدۇ» .1ئەلۋەتتــە بــۇ مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىشــتىمۇ يەنــە
نۇرغــۇن مۈشــكۈالتالر بــار .ھازىرقــى رېئاللىقىمىــزدا قولالنماقچــى
بولغــان فامىلــە نامىمىزنــى قانۇنلــۇق ھۆججەتلەرگــە
يايدۇرۇشــىمىز قىيىــن ،ئەممــا بۇنــى يېڭىدىــن تۇغۇلغــان
بالىلىرىمىزدىــن باشلىســاق بىــر قــەدەر ئاســان بولۇشــى مۇمكىــن.

( )4ئىســىم  -فامىلىلەردىكــى مىللىــي تۈســنىڭ
ئاجىزلىقــى .ئىســىم  -فامىلىنىــڭ تاللىنىشــى ۋە قۇيۇلۇشــى
شەخســنىڭ ئىرادىســى ۋە تاللىشــىغا باغلىــق بولســىمۇ ،ئۇنىــڭ
قانــداق شــەكىلدە ئىپادىلىنىشــى يەنىــا ئــۆزى تــەۋە بولغــان
توپلۇقنىــڭ مىللىــي تــۈس ۋە خاســلىقىغا تــەۋە بولىــدۇ .بولۇپمــۇ
بــۇ ھادىســە ياۋروپــا مىللەتلىــرى بىلــەن تۈركىيــە تۈركلىرىــدە
ئاالھىــدە گەۋدىلىكتــۇر .گېزىــت  -ژۇرنالالردىــن ۋە تېلېۋىــزور
قاتارلىــق تاراتقۇالردىــن بىــرەر ئادەمنىــڭ ئىســىم  -فامىلىســىنى
كۆرســەك ئۇنىــڭ شــىۋېت ياكــى تــۈرك ئىكەنلىكىنــى
ياكــى ھېــچ بولمىســا تۈركىيەلىــك ئىكەنلىكىنــى بىلگىلــى
بولىــدۇ .بــۇ ئۇالرنىــڭ ئىســىم  -فامىلىلىرىــدە ئىپادىلەنگــەن
قويــۇق مىللىــي تۈســنىڭ بىزگــە بەرگــەن ئۇچۇرىــدۇر.

( )3كىملىــك ،پاســپورت ،دىپلــوم ۋە باشــقا قانۇنىــي
ھۆججەتلەردىكــى ئىســىم  -فامىلىلەرنــى قېلىپالشــتۇرۇش
مەسىلىســى .بــۇ ئىككــى نۇقتىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.
بىــرى خىتــاي تىــل  -يېزىقىــدا قېلىپالشــتۇرۇش ،يەنــە
بىــرى التىــن يېزىقىــدا قېلىپالشــتۇرۇش .مــەن  - 2003يىلــى
چەتئەلگــە چىققىچــە بولغــان ئارىلىقتــا مېنىــڭ ئىســمىمنىڭ
خىتايچــە يېزىلىشــى تۆۋەندىكىــدەك شــەكىللەردە بولــدى.

«ئۇيغــۇرالر ئىســام دىنىنــى قوبــۇل قىلغاندىــن
كېيىــن ،كىشــى ئىســىملىرىدە بىــر قــەدەر زور ئۆزگىرىــش
يــۈز بېرىــپ ،بۇرۇنقــى شــامان دىنــى ،مانــى دىنــى ،بــۇددا
دىنىغــا خــاس ئــادەم ئىســىملىرىنىڭ ئورنىنــى ئىســامىيەتكە
خــاس بولغــان ياكــى ئىســام دىنــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك
بولغــان ئەرەبچــە ياكــى پارســچە ئىســىمالر ئىگەللىــدى.
بــارا -بــارا مۇنــداق ئىســامىي ئىســىمالر ھەتتــا بىــر قىســىم
ئەســلى ئۇيغۇرچــە بولغــان ئىســىمالرنىمۇ ســىقىپ چىقــاردى.

阿布都许库尔.买买提库尔班
阿不都西库尔.买买提
阿布都. 西库
阿布都旭库尔.买买提
阿布都苏库尔.买卖提
买卖提.阿不都苏库尔

ئىســىملىرىنىڭ
كىشــى
ئۇيغــۇر
ھازىرقــى
زور كۆپچىلىكــى ئەنــە شــۇنداق ئىســام دىنــى
تەســىرىدە پەيــدا بولغــان ئىســىمالردىن ئىبــارەت».2

گەرچــە  - 2002يىلــى «ئۇيغــۇر كىشــى ئىســىملىرىنىڭ
خەنزۇچــە يېزىلىشــى قائىدىســى قولالنمىســى» ناملىــق كىتــاب
نەشــر قىلىنىــپ ،بۇنىڭدىكــى بــەزى مەســىلىلەر ھــەل قىلىنغــان
بولســىمۇ ،لېكىــن پاســپورتتىكى ئىســىم  -فامىلــە ئورنىنىــڭ
ئالمىشــىپ قېلىشــى ،ئۇيغۇرچىدىكــى ئوخشــاش بىــر تاۋۇشــنىڭ
خىتايچىــدا ئوخشــىمىغان ھەرپلــەر بىلــەن ئىپادىلىنىشــى ۋە

دېمــەك «كۈنىمىزدىكى ئىســام دىنىغا ئېتىقــاد قىلىدىغان
تــۈرك تىللىــق خەلقلەردىــن ئۇيغــۇر ،ئۆزبېــك ،ئەزەربەيجــان،
تۈركىيــە تۈركلىــرى (جۇمھۇرىيەتنىــڭ دەســلەپكى يىللىرىغىچــە

 . 1ئىبراھىم مۇتئى ،ئۇيغۇرالرنىڭ يېزىقى ۋە تىلى ھەققىدە - 654 ،بەت.
 . 2ئىبراھىم مۇتئى ،ئۇيغۇرالرنىڭ يېزىقى ۋە تىلى ھەققىدە- 647 ،بەت.
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قىســىم بىلىــم ئىگىلىرىمــۇ ئىســىملىرىنىڭ ئەســلى ھالىتىگــە
قايتۇرۇشــنى تەشــەببۇس قىلماقتــا ھــەم نەچچــە ئــون
يىلالردىــن بىــرى ئىشــلىتىپ كېلىۋاتقــان ئىســىم فامىلىســىنى
بىردىنــا ئۆزگەرتىــپ ئەســلىدىكى ئىخچــام ئىســىملىرىنى
ئۇزارتىــپ ،مىللىــي خاســلىقتىن يىراقالشــتۇرماقتا .مەســىلەن:

بولغــان دەۋردە) ،بالقــان تۈركلىــرى ۋە ئىــران ،ئىــراق ،ســۇرىيە
تۈركمەنلىرىــدە ئەرەبچــە  -پارســچە ئىســىمالرنىڭ نىســبىتى
ناھايىتــى زور ســالماقنى ئىگىلىگــەن بولــۇپ ئۇالرنىــڭ
ئىســىملىرىدىن ،ئۇالرنىــڭ تــۈرك تىللىق مىللەتكە مەنســۇپلىقىنى
بايقــاش ناھايىتــى تــەس ئىــدى .لېكىــن قىپچــاق تۈركلىرىنىــڭ
كىشــى ئىســىملىرى (قــازاق ،قىرغىــز ،تاتــار ،باشــقۇرت،
نوغــاي ،قاراچــاي) يۇقىرىقــى ئوغــۇز تۈركلىــرى ۋە ئۇيغۇرالرغــا
نىســبەتەن تۈركچــە ئۆزگىچىلىكىنــى مۇھاپىــزەت قىلغــان.3».

خەمىت رېشىت (ئەسلىدە ئىشلەتكىنى)
ئابدۇلھەمىد ئابدۇرەشىد ( ئەسلىگە قايتۇرغىنى)
غۇپۇر ئابال (ئەسلىدە ئىشلەتكىنى)
ئابدۇغۇپۇر ئابدۇلالھ ( ئەسلىگە قايتۇرغىنى)
جاپپار مىجىت (ئەسلىدە ئىشلەتكىنى)
ئابدۇلجەببار ئابدۇلمەجىد ( ئەسلىگە قايتۇرغىنى)

ئۇيغــۇرالر ئىســام دىنىغــا ئىشــەنگەن مىــڭ يىلدىــن
بۇيــان گەرچــە ئــەرەب ،پــارس تىللىرىدىــن نۇرغــۇن ئىســمالرنى
ۋە ســۆزلۈكلەرنى قوبــۇل قىلغــان بولســىمۇ ،ئەممــا ئــۇ
ئىســمالرنى تەدىرىجىــي ھالــدا ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ فونېتىكىلىــق
قانۇنىيەتلىرىگــە بويســۇندۇرۇپ ،تەلەپپۇزىغــا ماسالشــتۇرۇپ،
ئۆزلەشــتۈرۈپ ،ئىخچامــاپ بــاردى .بۈگۈنكــى كۈنــدە ئىســىم
 فامىلىلىرىمىــزدە قوللىنىلىۋاتقــان نۇرغــۇن ئىســىمالرئەســلىدىكى ئەرەبچــە ۋە پارســچە ئىســىمالردىن كــۆپ
ئىخچامالنغــان ۋە ئۆزگەرگەنــدۇر .بــۇ خىــل ئىخچامالشــار
مەلــۇم بىــر كۈچنىــڭ پىالنلىشــى ياكــى مەجبۇرلىشــى
بىلــەن ئەمــەس ،بەلكــى خەلقنىــڭ ئىرادىســى ،تاللىشــى ۋە
ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ تەبىئىــي راۋاجــى بىلــەن شــەكىللەنگەندۇر.
مەســىلەن :مەمــەت ،ســەمەت ،ئابــا ،ھېمىــت ،خەمىــت ،ئابلــەت،
رېشــىت ،مىنــەۋەر ،پەرىــدە ،زۇلپىيــە ،مەتســەيدى قاتارلىقــار.

ئەگــەر مىســال ئالســاق بۇنــداق مىســالالرنى
تۈركۈملــەپ كەلتۈرۈشــىمىز مۇمكىــن .كېســىپ ئېيتىشــقا
بولۇدىكــى ئەســلىگە قايتۇرغــان بــۇ ئىســىمالردىن بىــز
بــۇ ئىســىمالرغا تــەۋە كىشــىلەرنىڭ ئۇيغــۇر ئىكەنلىكىنــى
پــەرەز قىاللمايمىــز ھــەم ئۇيغۇرلىقىغــا ئىشــەنمەيمىز .مېنىــڭ
تەشەببۇســۇم ،ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئىچكــى قانۇنىيىتىگــە مــاس
كەلگــەن ئىخچامالنغــان ئىســىمالرنى ســاقالپ قېلىــش.
( )5ئىســىم  -فامىلىلەرنىــڭ ئىمالســىدا ســاقالنغان
مەســىلىلەر .ئۇيغــۇرالر ھازىــر قوللىنىلىۋاتقــان ئىســىم -
فامىلىلىرىنىــڭ ئىچىــدە بىــر قىســىم ئىســىمالرنىڭ بىرقانچــە
ۋارىيانتلىــرى بولــۇپ ،ئېغىــز تىلىــدا قانــداق ئېيتىلغــان
بولســا يېزىــق تىلىدىمــۇ شــۇنداق يېزىلىۋاتىــدۇ .بــۇ
ئەمەلىيەتتــە پەقــەت ئىمــا جەھەتتىكــى خاتالىقــار بولــۇپ،
ئۇنــى بىرلىككــە كەلتــۈرۈش ئىســىم  -فامىلىلىرىمىزنــى
مەســىلەن:
تەقەززاســىدۇر.
قېلىپالشتۇرۇشــنىڭ

بۇ خىل باشقا مىللەتلەردىن كىرگەن ئىسىم ۋە سۆزلەرنى
ئــۆز تىلىنىــڭ ئاالھىدىلىكىگــە ئاساســەن ئۆزگەرتىــش ۋە
ئىخچامــاش پەقــەت ئۇيغــۇر تىلىغا خاس ھادىســە بولماســتىن،
ھەممە مىللەتلەردە ئۇچرايدىغان ئورتاق ھادىســەدۇر .مەسىلەن:
محمد (ئەرەبچە )
مۇھەممەد (ئەرەبچىنىڭ ئۇيغۇرچە يېزىلىشى)

ئىبراھىم ،ئىبرايىم ،ئورايىم
ھىمىت ،يىمىت
ئابدۇراخمان ،ئابدۇرەھمان
ئابدۇرەھىم ،ئابدۇرېھىم
سەلىم ،سېلىم
تۇرسۇنگۈل،تۇسۇنگۈل

مۇھەممەت (ئەرەبچىنىڭ يەنە بىر خىل ئۇيغۇرچە يېزىلىشى)

مەمەت (ئۇيغۇرچە)
مەتتوختى (ئۇيغۇرچە)
مەھمەت (تۈركچە)
مۇخامېت ( قازاقچە)
مۇھاممۇدا (بېنگال )
مۇخامماد (ئىنگىلىزچە  ،شىۋېتچە )
(خىتايچە) 穆罕默德
ماخوما (ئىسپانچە)

( )6ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســىم  -فامىلىلىرىدىكــى «ف»
تاۋۇشــىنىڭ ئاڭســىز ھالــدا قايتۇرۇلــۇپ كېلىنىــش مەسىلىســى.
ئۇيغــۇرالر ئىســام دىنىنــى قوبــۇل قىلغــان قاراخانىيالرنىــڭ
دەســلەپكى مەزگىللىرىــدە قەدىمكى ئۇيغــۇر يېزىقى بىلەن ئەرەب
يېزىقىنــى تــەڭ ئىشــلەتكەن بولســىمۇ ،ئەممــا كېيىنچــە پۈتۈنلــەي
ئەرەبچــە ھەرپلەرگــە كۆچــۈپ كەتتــى .چاغاتــاي تىلــى دەۋرىــدە
قاراخانىيالردىــن قالغــان ئەرەبچــە ھەرپلــەر بىرقانچــە قېتىملىــق
ئىســاھات ۋە ئۆزگەرتىشــلەرنى باشــتىن كەچۈرگــەن بولســىمۇ،
ئەممــا يەنىــا ئەرەبچە تىل تاۋۇشــى ۋە ھەرپلەرنىڭ تەســىرىدىن
قۇتۇاللمىــدى - 19 .ئەســىرنىڭ كېيىنكــى يېرىمىدىــن ،بولۇپمــۇ
 - 20ئەســىرنىڭ باشــلىرىدىن باشــاپ ئۇيغــۇر تىلــى باشــتىن
كەچۈرگــەن تەرەققىياتــار ئۇيغــۇر تىــل -يېزىقىنىــڭ ھازىرقــى

دېمــەك ،ئىســىمالردىكى بــۇ خىــل ئۆزگىرىشــلەر
فونېتىكىلىــق
بولغــان
تــەۋە
تىلالرغــا
ئاشــۇ
بەلگىلەنگەنــدۇر.
تەرىپىدىــن
قانۇنىيەتلــەر
بىز بۈگۈن ئىشلىتىلىۋاتقان ئىخچامالنغان ۋە ئۆزگەرگەن
ئىســىملىرىمىزدىن ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئاالھىدىلىكلىرىنــى ،ئۇيغــۇر
تىلــى شــەكىللەندۈرگەن مەدەنىيەتنىــڭ روشــەن ئاالمەتلىرىنــى
كۆرەلەيمىــز .ئەممــا يېقىنقــى يىلالردىــن بۇيــان بىــر قىســىم
كىشــىلەر ،ھەتتــا ئوقۇغــان زىيالىــي قاتلىمىدىكــى بىــر

 . 3ئابدۇرەشىد جەلىل قارلۇق ،تۈركلەر ۋە كۈنىمىز ئۇيغۇرلىرىدىكى كىشى ئىسىملىرى ئۈستىدە تەتقىقات).
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دەۋردە ياشــاۋاتقان كىشــىەلرنىڭ ئىســمى ھازىرقــى
شــۋېت تىلىغــا مــاس ھالــدا «  »Karlدەپ يېزىلىــدۇ.

ھالىتىنــى بارلىققــا كەلتــۈردى .بــۇ جەريانــدا ئەســلىدىنال
ئۇيغــۇر تىلىغــا تــەۋە بولمىغــان «ف» ھەرپىگــە ئوخشــاش بىــر
قىســىم ھەرپلــەر ئۇيغــۇر تىلىــدا ناھايىتــى كەمدىــن  -كــەم ســۆز
تەركىبىگــە كىرگۈزىلىدىغــان بولــدى .شــۇڭا  - 80يىلالردىــن
باشــاپ نەشــر قىلىنغــان كىالسســىك ئەســەرلەردە ئۇچرايدىغــان
ئــادەم ئىســىملىرىدىكى «ف» ھەرپىنــى «پ» ھەرپــى بىلــەن
ئىپادىلــەپ ،نەشــر قىلغانىــدى .گەرچــە بــۇ ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ
ھازىرقــى تەرەققىياتىغــا ئۇيغــۇن بولســىمۇ ،ئەممــا ئىلمىيلىــك
نۇقتىســىدىن تەتقىقــات پىرىنســىپلىرىغا ئانچــە ئۇيغــۇن ئەمــەس
ئىــدى .بــۇ نۇقتىنــى نەزەرگــە ئالغــان تەتقىقاتچىلىرىمىــز
يېقىنقــى بىرقانچــە يىلدىــن بىــرى كىالسســىك ئەســەرلەردە
كىشــى ئىســىملىرى قانــداق يېزىلغــان بولســا شــۇ بۇيىچــە
ئىشــلىتىش تەشەببۇســىنى ئوتتۇرغــا قويــدى ۋە شــۇ بۇيىچــە
بىــر قىســىم ئىســىمالرنى ئۆزگەرتىــپ نەشــر قىلغــان بولــدى.

بىزدىكــى قىزىــق مەســىلە شــۇكى يۈســۈپ خــاس
ھاجىپنىــڭ ئىســمى «يۈســۈف» خــاس ھاجىپقــا ئۆزگىرىشــى
بىلــەن ئىســىمىدا «پ» ھەرپــى بــار نۇرغــۇن قېرىنداشــلىرىمىز
بىــر كېچىدىــا ئىســىملىرىدىكى «پ» ھەرپىنــى « ف»
ھەرپىگــە ئالماشــتۇرۇپ ئىشــلىتىپ يۈرۈشــىدۇ .مەســىلەن:
يۈسۈپ  -يۈسۈف،
پەرىدە-فەرىدە،
پەتتار-فەتتار،
پەرۇق-فەرۇق،
زۇلپىيە-زۇلفىيە،
پەرھات-فەرھات.
پەتىمە -فاتىمە (يەنە بەزىلەر :فاتما)

بۇنىــڭ تىپىــك مىســاللىرىنىڭ بىــرى «يۈســۈپ خــاس
ھاجىــپ» نامىنىــڭ «يۈســۈف خــاس ھاجىــپ» قىلىــپ
ئۆزگەرتىلىشــىدە ئــۆز ئىپادىســىنى تاپتــى .ئەممــا بــۇ ھازىرقــى
دەۋرىــدە ،ھازىرقــى ئۇيغــۇر تىلــى مۇھىتىــدا ياشــاۋاتقان
كىشــىلەرنىڭ ئىســىم  -فامىلىســىدىكى «پ» ھەرپىنــى
«ف» ھەرپىگــە ئۆزگەرتىــڭالر دېگەنلىــك ئەمــەس ئىــدى.
كىالسســىك ئەســەرلەردىكى ئىســىمالرنىڭ ئەســلىگە ســادىق
بولــۇش بىلــەن ھازىرقــى تىــل مۇھىتىمىزدىكــى ئىســىمالرنى
ئىشــلىتىش ئوخشــىمىغان باشــقا -باشــقا نەرســىلەردۇر.
باشــقا
مىســالالر
بۇنــداق
ئۇچرايــدۇ.
كــۆپ
تىلىدىمــۇ

مېنىڭچە بۇ ئانچە توغرا بولمىغان ھادىسە ،بۇ مەسىلىنى
ئۇيغــۇر تىلىغــا مەســئۇلىيەت بىلــەن مۇئامىلــە قىلىۋاتقــان
ئۇيغــۇر زىيالىيلىــرى ياخشــىراق ئويــاپ بېقىشــى كېــرەك.
ئۇيغــۇر تىلــى پەيــدا بولغاندىــن تارتىــپ ھازىرغىچــە
نۇرغۇنلىغــان تەرەققىيــات جەريانلىرىنــى باشــتىن كەچــۈردى.
بۇندىــن كېيىنمۇ داۋاملىــق تەرەققىي قىلىدۇ .تىلنىڭ تەرەققىياتى
كىشــىلەرگە قواليســىزلىق ئەكېلىشنى مەقسەت قىلماستىن بەلكى
قواليلىــق بولۇشــنى ،راۋان بولۇشــنى نىشــان قىلىشــى كېــرەك.

مىللەتلەرنىــڭ
مەســىلەن:

ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىســىم -فامىلىســىدە ســاقلىنىۋاتقان
مەســىلىلەر ناھايىتــى كــۆپ ،مــەن بۇ يــەردە پەقەت ئــۆزۈم ھېس
قىلغــان بىرقانچــە نېگىزلىــك مەســىلىلەرنى كۆرســىتىپ ئۆتتــۈم.

شــىۋېت تىلىــدا ئۇچرايدىغــان« »Carlدېگــەن
نــام شــىۋېتچە كىالسســىك ئەســەرلەرنى نەشــر قىلغانــدا
ئــۆز پېتــى ئېلىنســا« ،كارىــل» ئىســىملىك ھازىرقــى

پايدىالنغان مەنبەلەر
 .1ئۇيغۇرالرنىڭ يېزىقى ۋە تىلى ھەققىدە ،ئىبراھىم مۇتئى ،مىللەتلەر نەشرىياتى - 2013 ،يىلى  - 9ئاي - 1 ،نەشرى.
 .2ئۇيغــۇرالردا فامىلــە ،ئۇيغــۇرالردا نەســەبنامە ،ئەنــۋەر ســەمەد غەربىــي ،شــىنجاڭ خــەق نەشــرىياتى - 2002 ،يىلــى  - 12ئــاي،
 - 1نەشــرى.
« .3تۈرۈكلــەر ۋە كۈنىمىــز ئۇيغۇرلىرىدىكــى كىشــى ئىســىملىرى ئۈســتىدە تەتقىقــات» ،ئابدۇرەشــىد جەلىــل قارلــۇق .ئوكيــان تورىــدا
ئېــان قىلىنغــان.

ئادەمگــە كېس ـەللىك ۋە بىئاراملىــق گادلىــن كېلىــدۇ ،ئۇنىــڭ دورىــى،
داۋا�ســمۇ گادلىــن بولىــدۇ.
«يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى ( 1001ھېكمەت)» ناملىق كىتابدىن ئېلىندى
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سىردىشىش!
(نەسر)
دىلفۇزا روزىېۋا (قازاقىستان)

دىلفــۇزا روزىېــۋا - 1985يىلــى ئۇيغــۇر ناھىيەســىنىڭ كىچىــك دېھقــان يېزىســىدا تۇغۇلغــان - 2014 .يىلــى «بالىــار
شــېئىرىيىتى :ئەنئەنىلــەر ۋە گارمونىيــە (قــازاق ،ئۇيغــۇر ۋە ئىنگلىــز ئەدەبىياتــى ئاساســىدا)» ماۋزۇســىدا چــەت ئــەل فىلولوگىيەســى
مۇتەخەسسىســلىكى بويىچــە دوكتورلــۇق دىسسېرتاتســىيەنى ئۇتۇقلــۇق پۈتتــۈرۈپ ،پــەن ساھەســى بويىچــە دوكتورلــۇق ئۇنۋانىنــى
ئالغــان .بالىلىــق دەۋرىدىــن ئەدەبىياتقــا ئىشــتىياق باغلىغــان بولــۇپ« ،يــاش ئــەۋالد»« ،يېڭــى ئــەۋالد»« ،ئانــا مەكتــەپ»« ،ئۇيغــۇر
ئــاۋازى» گېزىتلىرىــدە« ،ئاخبــارات » ۋە «مەرىپــەت» قاتارلىــق ژۇرناللىرىــدا ھــەر خىــل تېمىالردىكــى ماقالــە ،شــېئىر  ،ھېكايىلىــرى
نەشر قىلىنغان - 2007 .دىــن  - 2010يىلىغىچــە قازاقىســتان ئۇيغۇرلىرىنىــڭ جۇمھۇرىيەتلىــك مەدەنىيــەت مەركىــزى يېنىدىكــى
ئىســتۇدېنتالر بۆلۈمىنىــڭ رەئىســى ســۈپىتىدە ياشــار مەســىلىلىرى بويىچــە پائــال خىزمــەت قىلغــان .شــۇ يىللىــرى «تىــل»« ،تاپقئىــر
ئــەل
چــەت
ھازىــر
دوستار»« ،سۆز مېرگېن» قاتارلىق تېلېپروگراممىلىرىغا ئۇيغۇر ياشلىرىغا ۋاكالىتەن قاتناشقان.
فىلولوگىيەســى نۇتــۇق تەجرىبىســى كافېدراســىنىڭ يېتەكچىســى بولــۇپ خىزمــەت قىلىۋاتىــدۇ .ئــۇ ئوتتۇزغــا يېقىــن ئىلمىــي ماقالــە،
بىــر مونوگرافىيــە ،ئــۈچ كىتابنىــڭ ئاپتــورالر توپــى ئىچىــدە مۇئەللىپــى« .ۋارىــس» ئەدەبىــي ئىجادىــي بىرلەشمىســىنىڭ ئەزاســى.
دادا! قەدىرلىك دادا!
كۆپتىــن كۈتكــەن ،ســاڭا ئېيتىشــقا كــۆپ قېتىــم
ئارمــان قىلغــان ،خۇشــاللىقىم بىلــەن سىرداشــماقچىمەن .مــەن
 phdدوكتــورى بولــدۇم .يــاق ،مەندىــن كــۆرە ،ســەن كــۆپ
ئارزۇلىغــان ئۇتۇققــا قــول يەتكــۈزدۈم  .بــۇ ئالــدى بىلــەن
ســېنىڭ ،ئاپامنىــڭ ۋە مــاڭا ئۈمىــد ئىشــەنچ بىلــەن قارىغــان،
ئىشــەنگەن قېرىنــداش ،ئاكا-ھەدىلىرىــم ۋە خەلقىمنىــڭ ئۇتۇقى!
بىلەمســەن ،كىچىكىمدىنــا ســاڭا بــار ياخشــىلىقنى،
ھــەر بىــر بــاال ئاتا-ئانىغــا كۆرسىتىشــكە پــەرز بولغــان ئۇتــۇق،
خۇشــاللىق ۋە پەخىرلىنىــش تۇيغۇالرنــى ھەدىيــە قىلىشــقا
تىرىشــتىم ،چۈنكــى ئاپــام ئىككىــڭالر بىــز قىزلىرىڭالرغــا بــار
ئۈمىــد ئىشــەنچ  ،كۈچ-غەيرىتىڭالرنــى بېغىشــلىدىڭالر ،بىزگــە
ھــەر بىــر بــاال ئارمــان قىلىدىغــان ئىناق-ئېجىــل ئائىلــە،
بەخــت ،كۈلكــە ،خۇشــاللىققا تولغــان بالىلىــق چــاغ بەردىــڭالر.
ســەن مىللەتپــەرۋەر مەرىپەتچــى بولۇپــا قالمــاي،
ئۆمــۈر بويــى ئەدەبىيــات ۋە ئىلىــم ساھەســىنى چەكســىز
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ئاكادېمىــك ،كەينــى كاندىــدات بولــدى ،مۇمكىــن مەنمــۇ شــۇالر
قاتارىدىــن ئــورۇن ئــاالر ئىدىــم» دېگــەن ســۆزلىرىڭنى ئــاڭالپ،
كىچىكىمدىــن ھاياتىمنــى ئىلىــم بىلــەن باغالشــنى مەقســەت
قويغان ئىدىم  .ئۆز ســۆزلىرىڭدە دائىم « :قىزلىرىم ،بىز ســىلەرگە
بىلىــم ئېلىپ ،ئىلىم چوققىســىغا چىقىشــقا بــار مۇمكىنچىلىكلەرنى
يارىتىمىــز ،ئىلىــم يولىغا چۈشــۈڭالر ،مــەن يەتمىگــەن پەللەلەرگە
ســىلەر كۆتــۈرۈڭالر» دەپ بىزگــە ھامــان مەســلىھەت بېرەتتىــڭ.

ســۆيۈپ ئۆتتــۈڭ ،كۆپلىگــەن تاالنتلىــق شــائىر ،ئالىــم ۋە
ياكــى يازغۇچىــار بىلــەن ئۈلپــەت بولــۇپ ،ئۇالرنــى بۆلەكچــە
ھۆرمەتلــەپ ئۆتتــۈڭ« ،ئۇلــۇغ بولســاڭ كىچىــك بــول» دېگــەن
ئىبارىنــى ئــۆز ھاياتىڭــدا ئۆمــۈر بويى ئۈلگــە كۆرســىتىپ ئۆتتۈڭ.
مېھنەتكــەش دېھقــان ،چېــۋەر ســەنئەتچى ،ماھىــر مېخانىزاتــور،
كەبــى يېــزا ئادەملىرىنىمــۇ ئــۆز ماقالىلىرىڭــدا يورۇتتىــڭ.
ســەن تاالنتلىــق ئادەملەرگــە خــاس دىلىــڭ تــازا ،ئــاق
كۆڭــۈل ۋە روھىــي دۇنىيارىــڭ نــازۇك ئىنســان ئىدىــڭ .يىلــار
ئۆتتــى ،...ســەن بارلىقىڭنــى ،ياخشــىلىق ،ئۈمىــد ۋە ئىشــەنچىڭنى
بىز پەرزەنتلىرىڭگە ۋە شاگىرتلىرىڭغا ئاتىدىڭ،بەكمۇ كۆيۈمچان
قېرىنــداش ئىدىــڭ قولۇڭدىــن كەلگىچــە ھــەر بىرىگــە قــول
ئۇچۇڭنــى بېرىــپ ئۆتتــۈڭ ،ئاجىزالرغــا بولســا مــەدەت بەردىــڭ.

ســېنىڭ ئارمىنىــڭ خۇدايىمنىــڭ قۇلىقىغــا چېلىقىــپ،
بــۇ يــول مــاڭا بۇيرىــدى .ھېلــى ئېســىمدە ئــۈچ يىــل
قاتارىدىــن ئىمتىھــان تاپشــۇرۇپ ،ھۆكۈمــەت تەرىپىدىــن
دەســلەپكى يىلــى بېرىلگــەن  phdدوكتورانتۇرىســىغا گرانتقــا
ئوقۇشــقا چۈشــكىنىمدە خۇشــاللىقىمىزنىڭ چېكــى بولمىــدى،
ھــە ســېنىڭ كۆزلىرىڭــدە ئۈمىــد ئۇچقۇنلىــرى چاقنىــدى.

ھايــات داۋانلىرىڭــدا كۆپلىگــەن بــوران ،شــاۋقۇن،
قۇيــۇن ،ھەســرەتلەرنى باشــتىن كۆچۈرســەڭمۇ ،ئــۇالر
ســېنىڭ ئىرادەڭنــى ،ھاياتقــا بولغــان مۇھەببىتىڭنــى
ھېــچ بىــر ســۇندۇرالمىدى ،روھىڭنــى ئېگەلمىــدى ،ســەن
يەنىمــۇ قەددىڭنــى رۇســاپ ،ئالغــا قــاراپ ئىلگىرىلىدىــڭ!

ئانــام ئىككىــڭالر ھېــچ كىمگــە يامانلىــق قىلمــاي،
داغــدام يولــدا يۈرگەچكــە بىــز قىزلىرىڭالرنىــڭ يولــى
ئوچــۇق بولــدى ،شەخســەن مېنىــڭ ھايــات يولۇمــدا ئــۆز
قــارا كۆزلىرىمىزدىــن ســىرت ،قــازاق ،رۇس ،تاتــار ،تــۈرك،
ئىنگلىــز ۋ.ب .مىللــەت ۋەكىللىــرى بىــر ســۆز بىلــەن ئېيتقانــدا
ياخشــى ئادەملــەر ئۇچرىشــىپ ،مــاڭا ھــەر تەرەپتىــن قولــاپ
كەلمەكتــە .خەلقىمىــزدە ئــۈچ قىزنــى تاپقــان ئــادەم جەننەتكــە
بارىــدۇ دەيدىكــەن ،بىزنــى بېقىــپ قاتارغــا قوشــقان ئاتــام
ئىمانىــڭ يولــداش بولــۇپ ،روھىــڭ جەننەتتــە ئــارام ئالســۇن!
ھەر بىر ئىشــتا ســېنىڭ پىكرىڭنى ئېلىپ ،مەســلىھەتلىرىڭ
بويىچــە روياپقــا چىقىراتتىــم ،ھــە بــۇ كۈنلــەردە ســېنىڭ ئويۇڭنــى
بىلىــش ئۈچــۈن خىيالــەن ســېنىڭ بىلــەن مۇڭدىشــىمەن...
سۈرىتىڭگە تويماي قارايمەن ئاتا،
خىيالەن مۇڭداشتىم سەن بىلەن مانا،
ئېيتقان سۆزلىرىڭ بىردىن بىر توغرا،
كېلەچەكنى كۆرگەن كۆرۈپكەل گويا.
سىرداشقۇم كەلدى ،ئېچىپ قەلبىمنى،
ساقلىنىپ قالغان تاالي سىرىمنى.
ھايات يولۇمدا چىراغ بوپ دائىم ،
مەڭگۈگە يېنىمدا بولساڭ قېنىدى؟!

ئاپتور ئائىلىسى بىلەن بىرلىكتە

بىــز قىزلىرىڭنــى كىچىــك كۆرمــەي ،ھــەر بىــر مەســىلىدە
ئويىمىــز بىلــەن سانىشــىپ ،كىچىكىمىزدىــن مۇســتەقىل ئــوي
پىكرىمىزنىــڭ يېتىلىشــىگە زەمىــن بولــدۇڭ ۋە بىزنــى چــوڭ
ھاياتقــا تەييارلىدىــڭ .ســېنىڭ ھايــات سەرگۈزەشــتىلىرىڭ،
بەئەينــى تەســىرلىك كىنــو لېنتىســىدەك كــۆز ئالدىمىــزدا،
ئالتۇنغــا قىيمــاس پەندى-نەســىھەتلىرىڭ ،ئەقىــل ئۈنچىلىرىــڭ
دائىــم قۇالقلىرىمىــزدا تەكرارلىنىــپ تۇرىــدۇ .مەتبۇئــات
بەتلىرىــدە يــورۇق كۆرگــەن ماقالىلىرىــڭ بىــز پەرزەنتلىرىــڭ
ۋە كېيىنكــى ئەۋالدلىرىــڭ ئۈچــۈن تۈگىمــەس خەزىنــە.

ھىجران يۈرەكنى تىلىپ تاشلىدى،
ئاڭا تېپىلماس ھېچ بىر چارىسى،
تۇغۇلماقنىڭ ئەسلى ئۆلمىكى بارغۇ،
تەقدىر ساقچىسىدىن قۇتۇلغان بارمۇ؟!
ئارمىنىڭ كۆپ ئىدى  ،غەمگۈزار ئاتا،
تىرىشىپ يۈرىمىز ھامان ئاقالشقا،
مىللەت شەنىنى قوغداپ ساقالشتا،
خىزمەت قىلىمىز مەڭگۈ ھاياتتا.
ئالمۇتا شەھىرى

«مېنىــڭ ئىلىــم يولىغــا چۈشــۈش ئارمىنىــم بــار ئىــدى،
ئۇســتازىم مــاڭا ئاســپىرانتۇراغا يولالنمــا بەرگىنىــدە ،ئائىلــە
شــارائىتىگە باغلىــق ،ئانامنــى قولۇمغــا ئېلىــش ئۈچــۈن ئانــا
يۇرتۇمغــا قايتىــپ كەلگــەن ئىدىــم .ئاغىنىلىرىمنىــڭ ئالــدى
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تونۇلغان ئۇيغۇر رەسسامى ،رۇسىيە رەسسامالر ئىتتىپاقىنىڭ ئەزاسى ئازات
مەمەدىنوف ()2020 - 1952

*

پاتىمە مەمەت
ئالمۇتــادا تامامــاپ ،گېرمانىيەدىكــى ســوۋېت ئارمىيىســىدە
خىزمــەت قىلغــان ئــۈچ يىــل جەريانىــدا ،شــەھەرلىك
«ئەســكىرىي شــۆھرەت مۇزېيــى» نىــڭ بېزىلىشــىگە قاتناشــقان.

رۇســىيە رەسســامالر ئىتتىپاقىنىــڭ ئەزاســى ئــازات
مەمەدىنـ�وف(  ( )2020 - 1952رۇســىيەنىڭ ســانكى�ت
پېتىربــورگ شــەھىرىدە رەسســاملىق ساھەســىدە ئىجادىيــەتبىلــەن شــۇغۇللىنىپ كەلگــەن ،تونۇلغــان ئۇيغــۇر رەسســامى،
رۇســىيە رەسســامالر ئىتتىپاقىنىــڭ ئەزاســى ئــازات مەمەدىنــوف
 - 2020يىــل  - 24ئاپرېــل  68يېشــىدا ئالەمدىــن ئۆتتــى.

ئــازات مەمەدىنــوف  - 1977يىلــى شــۇ ۋاقىتتىكــى
لېنىنگــراد ،يەنــى ھازىرقــى ســانكىت-پېتىربورگ شــەھىرىدە
بىناكارلىق-قۇرۇلــۇش مەكتىپىنــى ،ئاندىــن  - 1984يىلــى
مۇخىنــا نامىدىكــى ئالىــي بەدىئىي-ســانائەت ئىنســتىتۇتىنى
تامامــاپ ،ئالمۇتادىكــى ئائىلىســىگە قايتقــان .بىــر ئايالرچــە
خىزمــەت كۈتــۈپ ،كېيىــن ئائىلىســىنىڭ رۇخســىتى بىلــەن يەنــە
لېنىنگرادقــا قايتىپ ،شــۇ جايدىكى شــىمالىي قۇتۇپ-ئانتاركتىكا
ئىنســتىتۇتىدا خىزمــەت مۇناســىۋىتى بىلــەن قېلىــپ قالغــان.

ئاســىيادىكى
ئوتتــۇرا
مەمەدىنــوف
ئــازات
زۇلپىقــاروف،
كــۈرەش
رەسســامالردىن
تونۇلغــان
رۇســان يۈســۈپوف ،ئەخمەتجــان ئەھــەد ،ئەركىــن
زۇلپىقــاروف ۋە ھاشــىمجان قۇربانوفــار بىلــەن
دەۋرداش ھــەم كەســىپداش داڭلىــق رەسســام ئىــدى.

ئــازات مەمەدىنــوف ھاياتىــدا بىلىم تەتقىقات ئىنســتىتۇتى،
 AANYAبىناســى ،ئانتاركتىــكا دوســتلۇق ئۆيــى ،ئانتاركتىــكا
بېللىڭسگاۇســېن ئىستانسىســى ،ئانتاركتىــكا  ADMكابىنــكا
ئىستانسىســى قاتارلىــق ئورۇنالرنىــڭ ئىچكــى قىســمىنىڭ

ئــازات ئاببــاس ئوغلــى مەمەدىنــوف - 1952يىــل
 - 12مــارت ۋەتىنىمىزنىــڭ غۇلجــا شــەھىرىدە تۇغۇلغــان
بولــۇپ - 1962 ،يىلــى يانــۋاردا ئائىلىســى بىلــەن بىرلىكتــە
ئالمۇتاغــا كېلىــپ يەرلەشــكەن .دەســلەپكى ئوقــۇش ھاياتىنــى

*بۇ ماقالە «ئەركىن ئاسىيا» تورىدا ئېالن قىلىنغان خەۋەرگە ئاساسەن كېڭەيتىپ قايتىدىن يېزىلدى.
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بېزىلىشىگە قاتناشقان ھەمد ە  - 1987يىلى لېنىنگراد �kujby
 ševskogoرايونىنىــڭ ســەنئەتكارى ســاالھىيىتىگە ئېرىشــكەن.
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•«سەنئەت چەۋەندازى» ئىشارىتى ۋە ئۇنۋانى
()2000

ئــۇ  - 1992يىلــى رۇســىيە رەسســامالر ئىتتىپاقىنىــڭ
ئەزالىقىغــا قوبــۇل قىلىنىــپ« ،ماســتېر-كالس» اليىھەســىنىڭ
ئاپتــورى ســۈپىتىدە كۆپلىگــەن كۆرگەزمىلەرنــى ئۇيۇشــتۇرۇپ
كەلگــەن .ئــۇ يەنــە ســانكىت-پېتىربورگ شــىمالىي اليىھــە
بۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى ،رۇســىيە ۋە چەتئەللەردىكــى
كۆپلىگــەن كۆرگەزمىلەرنىــڭ ئەزاســى ۋە  - 1992يىلىدىــن
بېــرى خەلقئارالىــق ســەنئەت بايرىمــى پائالىيىتىنىــڭ
بــاش پىالنلىغۇچىســى بولغــان- 1993 .يىلــى مەركىزىــي
مەھەللـ�ە رايونـ�ى سـ�ەنئەت ئورنـ�ى تەرىپىدىـ�ن سـ�انكىت-
-پېتىربــورگ بىناكارلىــق كومىتېتىغــا قوبــۇل قىلىنغــان.

•سانكىت-پېتىربورگ  300يىللىق خاتىرە كۈنى
مېدالىيونى ()2004
•بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى تەرىپىدىن
بېرىلگەن شۇ يىللىق «تىنچلىق» مېدالىيونى
•گېرمانىيە خانوۋىر شەھىرى ياۋروپا
ئاكادېمىيەسى تەرىپىدىن «سۆيگۈ ۋە ساداقەت»
مېدالىيونى()2013

 - 2002يىلىدىــن بېــرى ،ئــۇ شــەھەرلىك ئېــان ۋە
ســەنئەت اليىھــە بۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى بولــۇپ شــەھەر مۇھىتــى
گۈزەللىــك باشقارمىســىدا خىزمــەت قىلغــان - 2010 .يىلىدىــن
بېــرى ،يادىكارلىــق ســەنئىتى ساھەســىدە مۇتەخەسســىس،
كېيىنكــى يىلــاردا - 1993 ،يىلــى قۇرۇلــۇپ بۈگۈنگــە قــەدەر
داۋاملىشــىپ كېلىۋاتقــان «خەلقئارالىــق يۇقىــرى دەرىجىلىــك
ســەنئەت بايرىمــى» پائالىيىتىنىــڭ باشــلىقى بولغــان.

قاتارلىقالردىن ئىبارەت.
ئــازات مەمەدىنــوف يەنــە نۇرغــۇن داڭلىــق
رەسســامالرنىڭ رەســىملىرىنى يىغىــپ ،داۋاملىــق رەســىم
كۆرگەزمىلىرىنــى ئۇيۇشــتۇرۇپ كەلگــەن بولــۇپ ،بــۇ كۆرگەزمــە
ئورۇنلىــرى شــۇ ئەتراپتىكــى ئۇيغــۇر جامائىتىنىــڭ ئــۆز-
ئــارا كۆرۈشــۈپ ،ئىلمىــي ســۆھبەتلەرنى ئېلىــپ بارىدىغــان
جايىغــا ئايالنغــان ،ئەســلىدە بــۇ يىــل مــارت ئېيىغــا
ئورۇنالشــتۇرۇلماقچى بولغــان كۆرۈشــۈش كورونــا ۋىرۇســى
ســەۋەبىدىن ئەمەلدىــن قالدۇرۇلغاچقــا ،ئــازاد مەمەدىنوفنىــڭ
يېقىنلىــرى ئۇنىــڭ بىلــەن ئاخىرقــى قېتىملىــق كۆرۈشــۈش
پۇرســىتىگە ئېرىشــەلمىگەنلىكى ئۈچــۈن قايغۇغــا چۆمگــەن.

ســانكىت-پېتېربۇرگ شــەھىرىدە ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇر
پائالىيەتچىســى ھەمراجــان زايىتــوف ئەپەندىنىــڭ ئېيتقىنىــدەك،
ئــازاد مەمەدىنوفنىــڭ ۋاپاتــى پەقــەت رۇســىيەدىكى
ئۇيغــۇرالر ئۈچۈنــا ئەمــەس ،بەلكــى دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى
جايلىرىدىكــى ئۇيغــۇر جامائىتــى ئۈچۈنمــۇ ئېغىــر مۇســىبەتتۇر.

ئايالــى ســېميونوۋا
ئــازات مەمەدىنوفنىــڭ
تامارامــۇ رەسســام بولــۇپ ،ئېرمىتاژنىــڭ بــاش مىنىســتىرى
پىئوتروۋســكىي ،دۆلــەت دۇماســى ئەزاســى گوۋورۇخىــن،
ئــازاد مەمەدىنــوف ۋە تامــارا ســېميونوۋاالرنىڭ بىــر يەرگــە
كېلىشــى بىلــەن تــۆت كىشــىلىك چــوڭ ئۇيۇشــما قۇرۇلغــان.

ئــازات مەمەدىنوفنىــڭ رەســىملىرى ھازىرمــۇ ياۋروپادىــن
ئاســىياغىچە دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا ،ئىســپانىيە خــان
جەمەتــى ،ۋاتىــكان ،داالي المــا ،ئىتالىيەدىكــى پىروفېسســور
مانىگېتــى مەركىــزى ،ئاۋســترىيە ھازىرقى زامان ســەنئەت مۇزېيى
قاتارلىــق مۇھىــم ئورۇنــاردا ســاقلىنىپ كەلمەكتــە .ئۇنىــڭ
ئــۆز كەســپىگە بولغــان قىزغىــن ئىشــتىياقى ھــەم ســىڭدۈرگەن
ئەجــرى يۇقىــرى باھاالرغــا ۋە نۇرغــۇن مۇكاپاتالرغــا ئېرىشــكەن.

گوۋورۇخىــن ھــەم پىئوتروۋســكىيالر ئۇيغــۇرالر
ئۈچــۈن كــۆپ ياخشــى ئىشــارنى قىلغــان ،ئــۇالر
ئــازاد مەمەدىنوفنىــڭ ئاكىســى ۋەققــاس مەمەدىنــوف
بىلــەن ھەمكارلىشــىپ بىــر فىلىــم ئىشــلەپ چىققــان.

ئــازات مەمەدىنوفنىــڭ دۆلــەت ۋە مۇناســىۋەتلىك
مۇكاپاتلىــرى:
ئېرىشــكەن
ئورگانالرتەرىپىدىــن

ئــازات مەمەدىنوفنىــڭ سىڭلىســى گــۈزەل مەمەدىنوۋامــۇ
ئاكىســىنىڭ ئىزىدىــن مېڭىۋاتقــان بولــۇپ ،ھازىــر ئــۇ
قازاقىســتان دۆلــەت ئاكادېمىيىلىــك ئۇيغــۇر تىياتىرىنىــڭ
بــاش رەسســامى ســاالھىيىتىدە خىزمــەت قىلىــپ كەلمەكتــە.

•ئىتالىيە فولىگنو شەھىرى «كۈمۈش چەۋەنداز
مۇكاپاتى» تەرىپىدىن مۇكاپاتقا ئېرىشكەن ()1993

ئــادەم تۇغۇلىــدۇ ،ئۆلىــدۇ ،ابققىنــى ئۇنىــڭ ســۆزى قالىــدۇ ،ئىنســان
ئــۆزى كەت�ســمۇ انىم قالىــدۇ.
«يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى ( 1001ھېكمەت)» ناملىق كىتابدىن ئېلىندى
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ياپونىيە داڭلىق شائىرى ناكاخارا چۇيا
()1907-1937ۋە ئۇنىڭ ۋەكىللىك
ئەسىرى «بۇلغانغان ھەسرەت»ھەققىدە
مۇقەددەس نۇر (ياپونىيە)

چاغلىرىــدا  - 1910يىللىــرى ياۋروپــادا باشــانغان دادىزىــم
(كېيىنكــى ھالقىمــا رېئالىــزم ) ســەنئەت ئېقىمىنىــڭ تەســىرىگە
ئۇچرايــدۇ .ئۇنىــڭ كۈنلىــرى ئۆزىنىــڭ دوختــۇر بولۇشــىنى ئــارزۇ
قىلىدىغــان ئائىلــە تاۋابىئاتىنىــڭ تەلەپلىرىدىــن ئىنتايىــن يىــراق
ھالــدا ئەدەبىيــات ۋە شــېئىرىيەتنىڭ ئىچىدىال ئۆتىدۇ .ئائىلىســى
ئاخىرغىچــە ئۇنىــڭ ئەدەبىيــات يولىغــا مېڭىشــىنى خالىمايــدۇ
ۋە ئۇنىڭدىــن قاتتىــق ئۈمىدســىزلىنىدۇ .ئــۇ گەرچــە ئــۇ بــاي
ھــەم تۇغمــا تاالنتلىــق شــائىر بولســىمۇ ئۆزىنىــڭ جەمەتىنىــڭ
قوللىشــىغا ۋە ئېتىــراپ قىلىشــىغا ئېرىشــەلمەيدۇ .بــۇ ھەســرەتنى
ناكاخــارا بەزىــدە «غازاڭغــا چۈشــكەن قۇرۇتتــەك» دەپ
تەسۋىرلىســە بەزىــدە «ھەســرەتنىڭ ئــۆزى مېنىــڭ ســۆڭىكىم»
دەپ تەســۋىرلەيدۇ .شەخســى ھاياتىــدا بولســا ئــۆزى ســۆيگەن
ياپونىيــە شائىرەســى خاســېگاۋا ياســۇكو بىلــەن بىر-بىرىنــى
چەكســىز ياخشــى كۆرگەچكــە ســۆيگۈ ســەۋەبلىك ئۆزىنــى
يوقۇتۇشــتىن ئەنســىرەپ ئايرىلىــپ كېتىــدۇ ۋە باشــقا بىــر قىــز
بىلــەن تــوي قىلىدۇ .لېكىن توي قىلىپ ئۇزاق ئۆتمەيال تۇغۇلغان
ئوغلىمــۇ بىــر ياشــتا تۈگــەپ كېتىشــتەك ئازابلىــق كەچۈرمىشــلەر
بىلــەن ياشــايدۇ .شــۇنداقال  30يېشــىدا مېڭــە تۇبېركۇليــۇزى
ياللۇغــى ســەۋەبىدىن بەكمــۇ نەۋقىــران چېغىــدا بــۇ دۇنيــا بىلــەن
خوشلىشــىدۇ .ئاساســلىق ئەســەرلىرىدىن«ئوغالق ناخشىســى»،
«رانبــۇ شــېئىرلىرى»« ،ئۆتكــەن كۈيلەرنىــڭ كۈيلىــرى»
قاتارلىــق توپالملىــرى بــار .بــۇ قېتىــم ياپونچىدىــن بىۋاســىتە
تەرجىمــە قىلىنىــپ ھۇزۇرۇڭالرغــا ســۇنۇلغان «بۇلغانغــان
ھەســرەت» ناملىــق شــېئىرى ئۇنىــڭ ۋەكىللىــك شــۇنداقال
ياپونىيــە شــېئىرىيىتىدىكى داڭلىــق بىــر ئەســەر ھېســابلىنىدۇ.

 - 1907يىلــى نەچچــە ئــەۋالد داۋامالشــقان بــاي
دوختــۇر ئائىلىســىدە تۇغۇلغــان .ياپونىيــە ھازىرقــى زامــان
شــېئىرىيىتىدىكى ئــەڭ داڭلىــق شــائىرالردىن بىــرى .گەرچــە 30
يىلــا ئۆمــۈر كۆرگــەن بولســىمۇ ،ياپونىيەدە ئۇنىڭ شــېئىرلىرى ۋە
ئىســمىنى بىلمەيدىغــان ئــادەم يــوق دېيىــش مۇمكىــن .ئــۇ ئېغىــز
تىلدىكــى ئاددىــي ۋە ماھىيەتلىــك ســۆزلەر بىلــەن لىرىكىلىــق
شــېئىر يازىدىغــان شــائىر .ئۇنىــڭ شــېئىرلىرى مــاڭا قاپىيەلىــرى
ئاجايىــپ قامالشــقان ئۇيغــۇر قوشــاقلىرىنى ئەســلىتىدۇ.
- 1937يىلــى ،ئەمدىال  30ياشــقا كىرگــەن ناكاخارا چۇيا
ئۆزىنىــڭ «ئۆتكــەن كۆنلەرنىــڭ كۈيلىــرى» ناملىــق شــېئىرالر
توپلىمىنىــڭ يېزىلىــپ پۈتكــەن ئارگىنالىنى يېقىن دوســتى بولغان
داڭلىــق ئەدەبىيات ئوبزورچىســى كوباياشــى خىدېوغا تاپشــۇرۇپ
بېرىــپ ،بــۇ دۇنيــا بىلــەن خوشلىشــىدۇ .ناكاخــارا ھاياتتىكــى
ھــەر خىــل ئېچىنىشــلىق يوقىتىشــنى بېشــىدىن كەچۈرگــەن ۋە
شــۇ ئازابالرغــا چىدىغــان ،شــېئىرغا ۋە ھاياتــى بىلــەن دو تىكىــپ
ياشــىغان ۋە دەۋر زامانىنــى قۇچقــان ياپونىيــە تارىخىــدا بــەك
ئــاز كۆرۈلگــەن تۇغمــا تاالنتلىــق بىــر شــائىردۇر .ئــۇ ئۆزىنىــڭ
روھىيىتىنىــڭ ئىزناســىنى يۇقىرىقــى توپالمــدا خاتىرىلىگــەن.
بــۇ يازمىــدا ناكاخــارا چۇيانىــڭ  30يىللىــق ھاياتــى
ۋە ئۇنىــڭ ۋەكىــل خاراكتېرلىــك دۇنياغــا داڭلىــق ئەســىرى
«بۇلغانغــان ھەســرەت»نىڭ ياپونچــە ئۇيغۇرچىســىنى
بىرلىكتــە ھۇزۇرۇڭالرغــا ســۇنىمەن .ياپونچىدىــن بىۋاســىتە
تەرجىمــە قىلىنغــان ئەســەرنىڭ ئۇيغۇرچىســىدىن ياپونــار ۋە
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىچكــى دۇنياســىنىڭ ئوخشــايدىغان ھەســرەت
مــۇڭ كۈيلىرىنــى ھېــس قىلىشــىڭالرنى ئۈمىــد قىلىمــەن.

بــۇ ئەســەرنى مــەن  10يىــل بــۇرۇن تۇنجــى قېتىــم
ئوقۇغانــدا ئالــدى بىلــەن تېمىدىــن چۈچــۈپ كەتكــەن ئىدىــم.
بۇلغانغــان ھەســرەت دېگــەن قانــداق ھەســرەتتۇ؟ ياكــى
ھەســرەتكىچە بۇلغىنىــپ كېتىدىغــان ھەســرەتلىك بىــر ھاياتنــى
ياشــىغان ئــادەم ئۇنــى قانــداق بايــان قىلغانــدۇ؟  10يىلدىــن

ناكاخــارا چۇيــا  - 1907يىلــى ياپونىيــە ياماگۇچــى
ئۆلكىســىدىكى يــۇدا ئارشــىڭى مەھەللىســىدە ناھايىتــى بــاي
بىــر دوختــۇر ئائىلىســىدە دۇنياغــا كېلىــدۇ .ئــۇ ئۆســمۈرلۈك
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كېيىنكــى بۈگۈنــدە بولســا بــۇ دەســلەپكى ســوئالالردىن
ھالقىــپ شــائىرنىڭ ئــۆزى «مېنىــڭ ســۆڭىكىم» دەپ
تەرىپلىگــەن ھەســرىتىنى كۆرگەنــدەك بولىمــەن.
ھەســرەت ئەمەلىيەتتــە تۇغۇلۇشــتىن ئۆلۈمگــە ماڭغــان
ھايــات مۇســاپىمىزدە ھەممىمىزگــە ھەمراھ .ھەســرەتنى
مــەن بەزىــدە بىزنىــڭ مەۋجۇتلۇقىمىزدىكــى تارازىنىــڭ
تېشــىدەك بىــر ئېغىرلىــق دەپمــۇ ھېــس قىلىــپ قالىمەن.
ئاشــۇ ئېغىرلىــق بولغاچقــا بىــز ئالالھنىــڭ شــاپائىتىدە
كۈننىــڭ ســېرىقىنى كۆرۈۋاتقــان بەختىمىزنــى ۋە
رىزقىمىزنــى ھەقىقىــي ھېــس قىلىۋاتقانــدەك ئوياليمــەن.
شــېئىر توغرىســىدا كــۆپ مۇنازىــرە قىلىــش
مەلــۇم مەنىــدە نادانلىــق« .بۇلغانغــان ھەســرەت» ســىز
ئوقۇرمەننىــڭ قەلبىــدە ياپونالرنىــڭ ھاياتنىــڭ بۇلــۇڭ
پۇشــقاقلىرىغىچە بولغان ئوتتەك قىزغىن سۆيگۈســىدىن
ئۇرغۇغــان ئەســتايىدىللىق ۋە ئالىيجاناپلىقىدىــن
باشــقا يەنــە دۆلىتىمىــز ،تىلىمىــز ،مىللىتىمىــز ھەتتــا
ياشــىغان دەۋرىمىــز ئوخشىمىســىمۇ ئالــاھ بىزگــە
بەرگــەن ھــەر خىــل ھېسســىياتالرنىڭ قەدىمدىــن
ھازىرغىچــە ھــەر ئىنســاندا ئوخشــاش ئىكەنلىكىنــى
بىلــدۈرۈپ ئۆزىمىزنــى ســۆيىدىغان ،ھاياتىمىزنــى
قەدىرلەيدىغــان ۋە شــۇ توغرىلىــق ئويلىنىدىغــان
بىــر دەقىقــە ئاتــا قىاللىســا دېگــەن ئۈمىدتىمــەن.
تەرجىمــە قىلىنغــان بــۇ شــېئىر 2018
 يىلــى نەشــر قىلىنغــان «ناكاخــارا چۇيانىــڭبارلىــق شــېئىرلىرى» ناملىــق توپالمدىــن ئېلىنــدى.
ياپونىيەدىكــى ئۇيغۇرشۇناســارنىڭ مىســرامۇ مىســرا
پايدىلىنىشــى ئۈچــۈن ياپونچىســىمۇ بىرلىكتــە بېرىلــدى.

بۇلغانغان ھەسرەتكە
بۈگۈنمۇ ئازراق قار ئۇچقۇنالر
بۇلغانغان ھەسرەتنى
بۈگۈنمۇ غۇر-غۇر شامال ئۇرار.

汚れっちまった悲しみに
今日も小雪の降りかかる
汚れっちまった悲しみに
今日も風さえ吹きすぎる

بۇلغانغان ھەسرەت
تۈلكە تېرىسى تۇلۇمى،مىسالەن
بۇلغانغان ھەسرەت
قاردا قالسا كىرىشەر،مۇقەررەر.

汚れっちまった悲しみは
たとえば狐(きつね)のかわごろも,革裘
汚れっちまった悲しみは
小雪のかかってちぢこまる
汚れっちまった悲しみは
なにのぞむなくねがうなく
汚れっちまった悲しみは
倦怠(けだい)のうちに死を夢(ゆめ)む

بۇلغانغان ھەسرەت
ئارمانسىز ھەم ئىستەكسىز يۈرەر
بۇلغانغان ھەسرەت
زەپىران چىراي ئۆلۈمنى چۈشەر

汚れっちまった悲しみに
いたいたしくも怖気(おじけ)づき
汚れっちまった悲しみに
……なすところもなく日は暮れる

بۇلغانغان ھەسرەت
ئىزتىراپ ئىچرە قورقۇشنى سېزەر
بۇلغانغان ھەسرەت
ئىالج قانچە،پاتار كۈن ،كەچ كىرەر.
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شېئىرالر
ئىلىيا بەختىيا (قازاقىستان)

تەييارلىغۇچى ئىالۋەســى :مىللىتىمىزنىڭ ســۆيۈملۈك خەلق شــائىرى ئىلىيــا بەختىيار ئىجادىيىتىنــى ھەرتەرەپتىن يورۇتۇش،
تەھلىــل قىلىــش ھــەر دائىــم ئاكتۇئــال ئىكەنلىكــى مۇنازىــرە تەلــەپ قىلمايــدۇ .ئۇنىــڭ لىرىــكا ،ســاتىرا ۋە ياكــى بالىــار ماۋزۇســى
يىلدىــن يىلغــا يېڭــى قىرىدىــن تونۇلماقتــا .مەنمــۇ ئۇشــبۇ شــائىر ئىجادىيىتىنى «ئەدەبىــي مۇناســىۋەتلەر كونتېكىســتتىكى «گىراژدانلىق
لىرىــكا» مەسىلىســى (ر.بېرنــې ،م.ماقاتاېــۋ ۋە ئى.بەختىيــا ئىجادىيەتلىــرى بويىچــە)» ناملىــق ماگىســتىرلىق ۋە «بالىــار پوئېزىيەســى:
ئەنئەنــە ۋە گارمونىيــە (قــازاق ،ئۇيغــۇر ۋە ئىنگلىــز ئەدەبىياتلىــرى ئاساســىدا)» ماۋزۇســىدىكى  phdدىسسېرتاتســىيەمدە ۋە شــۇنداقال
چــوڭ كىچىــك كۆلەمدىكــى  10دىــن ئارتــۇق ماقالــە ۋە  10يېقىــن رېســپۇبلىكىلىق ۋە خەلقئارالىــق كونفېرېنتســىياالردا يازغــان ئىدىــم.
شــۇ ماقالىلىرىمنىــڭ بىرىــدە ئىلمىــي يېتەكچىــم ۋە ئۇســتازىم ئاقــش ،جەنۇبىــي كارولىنــا ئىشــتاتىدىكى كوئاســتال
كارولىنــا ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ پىروفېسســورى ئاننــا ئولدفىېلــد بىلــەن بىــر نەچچــە شــېئىرىدىن ئۈزۈندىلەرنــى تەرجىمــە
قىلغــان ئىــدۇق .ســىلەرنىڭ دىققىتىڭالرغــا بىــر نەچچىســىنى ھاۋالــە قىلىمىــز .ئىشــىنىمەنكى ئىلىيــا بەختىيــا ۋە
باشــقىمۇ مىللىــي شــائىرلىرىمىزنى تەرجىمــە قىلىدىغــان كىچىــك دوســتالر ســانىنىڭ كۆپلــەپ چىقىشــىغا ئۈمۈتلىنىمــەن.
دىلفۇزا روزىېۋا (قازاقىستان)

ۋەتەن

Motherland

بەخت بەردىڭ خەلقىمگە،
تۈگىمەيدۇ
«ۋەتەن» دېگەن مۇھەببەتنىڭ ئۈنى ئۆچمەيدۇ
ھەر بىر ئادەم قۇۋۋەت ئاالر ھاياتىڭدىن
ئەي ئانا ،ئېيتقىن سېنى كىم سۆيمەيدۇ؟
ۋەتەن دېسە  -ناخشا ئېيتىپ شادلىنىمەن
سېنىڭ داڭقىڭ بىلەن ھەر چاغ ماختىنىمەن
كۆزۈمنىڭ قارچۇغىدەك سېنى ساقالپ
دۈشمەن كىرسە ،قانلىق جەڭگە ئاتلىنىمەن!

You have given benefit to my people without cease
The voice of love for the Motherland is never dimmed
Every one of us takes power from you
?Tell me, Mother, who does not love you
I am singing a song of my Motherland
I always take pride in your honor
I would protect you like the iris of my own eye
If the enemy comes, I’ll conscript myself to the bloody
!war

(مېنىڭ بىلەن مۇڭداشقىن  - 759ب).
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The Grief of Eastern Turkistan

شەرقىي تۈركىستان زارى
!ۋاھ ئەزىز ئەل

My dear people!
My dear tribe!

!ۋاھ ئەزىز يۇرت ! نۇر قۇياش

My ray of sunlight!

! كۆتەر باش، زارالنمىغىن،مۇڭالنمىغىن

Do not grieve, do not worry, lift your heads!

قارا كۆزنىڭ ئارمىنىنى ساقلىغىن

Keep your eyes full of hope

!شادلىق كۈنى بولغاندىمۇ كېرەك ياش

Save your tears for the day of glory!

).ب- 384 (مېنىڭ بىلەن مۇڭداشقىن

ئۇيغۇرالرنى تونۇشتۇرۇش

Meet the Uyghurs
He can spend the wealth gathered over a lifetime
On a wedding, for the guests
If you do not understand and ask ‘why?’
You should know he is an Uyghur.
The Uyghur was created for kindness
He seeks knowledge, His scholarship is widespread
throughout the world
He works to grow a flower, not cast a bullet
He labors, saying ‘May life be good for humanity!’

يىغىپ يۈرگەن دۇنياسىنى تويغا دەپ
تۆكۈۋېتىدۇ «مېھمان كەلدى ئۆيگە!» دەپ
» «بۇ قانداق؟:دېسەڭ ئەگەر چۈشەنمەستىن
.  ئۇيغۇر دېگەن مۇشۇنداق،بىلىپ قويغىن
ئۇيغۇر دېگەن ياخشىلىققا يارالغان
 جاھانغىمۇ تارالغان، ئىلىمى-بىلىم
ئوق ئورنىدا ھەمىشەم گۈل ئۈنسۇن دەپ
ئەمگەك قىالر «ئىنسان ئامان بولسۇن!» دەپ
). ب- 402 (مېنىڭ بىلەن مۇڭداشقىن

سولدات ئانىسى

The Soldier’s Mother
The war, the struggle, is over
A soldier died in a faraway land
His aging mother is anxious
Waiting for her son.
She never turns off the light
Thinking “My son may arrive at night”
During the day she never,
Never thinks about her problems.
She never believes,
Never believes in death.
The Mother is always Love
In Mother is always Life.

سولدات ئۆلدى يىراقتا
قېرى ئانا بىئارم
كۈتەر ئوغلىن بىراقتا
» دەپ...«باالم كېچە كەلسە
.ئۆچۈرمەيدۇ چىراقنى
كۈندۈزى بولسا ئىزدەپ
ئويلىمايدۇ بۆلەكتە
ئىشەنمەيدۇ ئۇ پەقەت
.ئىشەنمەيدۇ ئۆلۈمگە
ئانا دېگەن–مۇھەببەت
).ئانا دېگەن–ئۆمۈردە
). ب- 283 (مېنىڭ بىلەن مۇڭداشقىن

 ماي ئىدى- 9 ئۇ كۈن

That Day was the 9th of May

!شۇ ئۇلۇغ كۈن
فاشىست گۆرگە تاشالندى
يېڭىش كۈنگە جوزا ئۈستى راسالندى
!ئۇرۇش قاچان تۇغۇلۇدىكىن!كىم بىلسۇن؟
!ئامما تىچلىق ئاشۇ كۈندىن باشالندى
).ب- 323 (مېنىڭ بىلەن مۇڭداشقىن

That great day!
The Fascist was destroyed
The zhoza was spread out for victory
Who knows when the war was born?!
But we know peace started from that day!
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كىچىككىنە تومسون

Little Thompson

نىيو-يورك.
باسقان قار
كۆرۈنۈشى ھەسرەتلىك...
پەقەت ئېگىز مۇنارالر
تۇرار بولۇپ دەھشەتلىك....
يەنە چىقتى كوچىغا
كىچىك تومسون نان ئىزدەپ
شورۇپ شىۋىرغان تاالدا
قار ياغماقتا لەپىلدەپ

New York.
Covered in snow
The view is painful, grievous...
Only the terrible tall buildings standing, ghastly...
Again he is out in the street
Looking for some bread
In the storm outside
The snow is falling heavily

(مېنىڭ بىلەن مۇڭداشقىن  - 91ب).

تۇغۇلغان يەر توپىسىدا

In My Native Land

مۇشۇ يەردە تۇغۇلدۇم مەن ھەم ئۆستۈم
مۇشۇ يەردە دەسلەپ كۆردۈم يەر ئۈستىن
مۇشۇ يەردە دوست قەدرىنى بىلدىم مەن
مۇشۇ يەردە ئەمگەك سۆيۈپ ،تەر تۆكتىم.
مېھمان كۈتۈش ياخشى ئادەت بۇ يەردە
ئايىمايدۇ ،سىزگە بارنى بېرىدۇ
كونىچە ئېيتساق« :بەش كۈنلۈك شۇ ئالەمدە»
ئۆزلىرىمۇ مېھمان بولۇپ يۈرىدۇ
(مېنىڭ بىلەن مۇڭداشقىن  - 209ب).

Here I was born and grew up
Here I saw my native soil for the first time
Here I learned to appreciate the value of a friend
Here I learned to work hard and to love labor.
Hospitality to guests is a good tradition here
They can give away everything they have to their guest
"To quote the old saying: "Life is just for five days

شائىرنىڭ قازاقىستاندا نەشر قىلىنغان «بىزنىڭ ۋەتەن» ناملىق گېزىتنىڭ  – 1980يىلى ئاۋغۇست ( – 16 )90سانىدا ئېالن قىلىنغان بەزى شېئىرلىرى
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دۆلەت
مەردان ئەھەتئېلى

تۈنتەرتىپتە كېلىدىغان دۆلەت.
كۆزلەر ئۇنىڭغا تۇتۇلغان دۆلەت.
داخىلى ئىختىالپ مېۋىلىك دۆلەت.
ئەڭ ئاددىي ئىبارىدىنمۇ يەڭگىل ،ئەڭ ئېنىق چۈشەنچىدىنمۇ روشەن مۈشكۈالت دۆلەت.
تاشلىنىشنىڭ تەگسىز تەكتىدە تاپقان دۆلەت.
قۇپقۇرۇق قۇرۇلۇشتىكى دۆلەت.
دىماق بېغىدا تاجدار رەيھان دۆلەت.
بىقارارلىق ھەرىلىرىگە مۇقەررەر كۆنەك دۆلەت.
كاالم قاچىسىنى كەسكۈچى ئالماس دۆلەت.
ئانار ساندۇقىنىڭ تۆرىدىكى ئۈچ قات سۆرۈنلۈكتە ساقلىنىدىغان باھاسىز تاۋار دۆلەت.
كېڭەش ،ئىسپات ،مۇرەسسە تەلەپ قىلمايدىغان دۆلەت.
خاھىشتىن ،قانائەتتىن ،تائەتتىن ھالقىغان دۆلەت.
گۆرىستان شامىلىدا جەۋالنى ئەلەم دۆلەت.
شۈبھىلىك شېۋىدە شىۋىرلىغۇچى شېرىك ،دۆلەت.
ناگاھان قاپلىغۇچى تېررور ،دۆلەت.
ئىگىنىڭ بېشىدىكى ،خەۋەرنىڭ ئايىغىدىكى دۆلەت.
قۇترىغان ئويمانالردىن ۋە قايىم چوققىالردىن تۈزۈلگەن قېيىشقا داغدام تۈزلەڭلىك دۆلەت.
دىل-تىل ،ئىسىم-پېئىل ،ئوي-ئىش ،نىيەت-ئەمەل دۆلەت.
ئېيتىلىشى ئايال ،ئېتىشى ئەر دۆلەت.
ئويۇمنىڭ ئويۇن ئۆيىدىكى ئۆزەك دۆلەت.
تەلۋىلەر توپىلىڭىدىكى توي دۆلەت.
قانغا ،جانغا ،ئىمانغا سېزىك دۆلەت.
جاراھىتى شىپا ،ئوقى دورا ،قازايى قۇت دۆلەت.
كۆرسەتكۈچى ،كۆكلەتكۈچى ،كۆيدۈرگۈچى ،كۆمتۈرگۈچى دۆلەت.
جايىمدىكى يەتكۈسىز مەنزىلگە ئۇدا يوللىغۇچى چاق دۆلەت.
گۈلگۈن ساما ئاڭا جور كەيپ كۈي دۆلەت.
تارقىتىلمايدىغان ،تەرغىب قىلىنمايدىغان ،ئىشىنەلمەيدىغان دىن دۆلەت.
كىندىكى بوغۇز قەدىھىگە قونغان قىروۋ ،دۆلەت.
ئاندىن بىز ،دۆلەت.
ئىدۇق دۆلەت!
توسقۇنسىز ئەركنىڭ ۋە تولۇق ئىگەللىنىشنىڭ ،تازا ئىدراكنىڭ ۋە دۇغ تۇيغۇنىڭ ،نىقابنىڭ ۋە يېشىنىشنىڭ ،تىترەكنىڭ ۋە
جاسارەتنىڭ ،سەۋدانىڭ ،پەيتنىڭ ،مەيداننىڭ ،ئەتنىڭ ،دۆلەت.
قاش بىلەن كىرپىك ئارىسىدا ،ئەنە ،تىلىمنىڭ ئۇچىدا ،دۆلەت.
بارلىقىم ،بايلىقىم ،شەۋكىتىم ،شاراپىتىم ،بىساتىم ،مۈلكۈم ،دۇنيايىم  ،دۆلىتىم ،دۆلەت.
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ۋەتەن
رەنا ئايباال ياشار (نورۋېگىيە)
ۋەتەن،
ۋەتەن ھەققىدە تەبىر كۆپتۇر،
نە «ئۆتكۈر» شېئىرى بىلەن،
نە «غازى» رەسىمى بىلەن،
نە «ھېيت» كۈيلىرى بىلەن ئاڭلىتىپ تۈگىتەلمىگەن.
ۋەتەن،
قىبلىگاھتۇر،
ئۇيغۇرلۇقتۇر،
سۈپۈرگە كۆرۈپ ،سۇ سېپىلگەن سەھراالرنىڭ،
بادام دوپپا ،ئۆرۈمە چاچلىقالرنىڭ ئايىقى تەگكەن مەھەللىلەرنىڭ ئورتاق ئىسمىدۇر ۋەتەن.
ۋەتەن،
بىرال ياراتقۇچىسىدىن باشقا ھېچكىمى بولمىغان چارەسىزلەر ماكانىدۇر.
ۋەتەن،
كەتمەنگە ئۆگەنگەن قولالردىكى قاداقتۇر،
ئەركەكلەرنى ئەركەك قىلغان ئەركەكتەك خاتۇنالردۇر،
كېچىلىرى ھىالل ،كۈندۈزى كۆك-سامادۇر،
ھېكايىسىنى شۇ ھىاللغا سۆزلەپ بېرىدىغان،
ئاچ قالسىمۇ ،مېھمىنىغا بىر چىنە ئاش سۇنىدىغان غېرىبنىڭ كۈلبىسىدۇر ۋەتەن.
ۋەتەن،
يەرگە چۈشكەن نان ئۇۋاقلىرىنى ئېرىنمەي ئالماقتۇر،
ۋە دۇنيانىڭ ئەڭ گۈزەل «يامان بولىدۇ»لىرىنىڭ ماكانىدۇر ۋەتەن.
ۋەتەن،
كونسۇل كوچىسىدۇر،
دۆڭكۆۋرۈكتۇر،
ھارۋىسىدىكى سېتىلىپ بواللمىغان مېۋىلىرىگە قوشۇپ،
ئۆيىگە بىر پاتمان ھەسرەت سۆرەپ قايتقان ئاتىنىڭ كۆزلىرىگە ئويۇپ قالغان شۇ ۋەتەن.
بىر قاچا قېتىقىنى سىتىۋېلىش ئۈچۈن ئالالھتىن مەدەت تىلىگەن ئاق روماللىق ئانىنىڭ باغرىدۇر ۋەتەن.
ۋەتەن،
ئىستانبۇلغا ھېچ ئوخشىماس،
سىرلىرىنى ،كۆز يېشىنى ،دەردلىرىنى سۆزلەپ بەرگۈدەك دېڭىزلىرى يوق بىر جاي دېمەكتۇر،
ئەمما ئىنسانلىرى دۇنيادىكى بارچە دېڭىزلەردىنمۇ چوڭقۇر مېھىر-مۇھەببەتلىك جايدۇر ۋەتەن.
ۋەتەن،
ياۋروپاغا ھېچ ئوخشىماس،
ئىنسانلىرى بىر-بىرىنىڭ كۆز يېشىنى ئېيتىپ قويۇشقا ئادەتلەنگەن جايدۇر ۋەتەن...
ۋەتەن،
كارىزالر دىيارىدۇر،
مىڭ كېسەلگە شىپا ئالتۇن قۇمالر ماكانىدۇر،
ئىدىقۇتتۇر ۋەتەن،
ئۆزى بىلەن بارچە سېھىرنى تۇپراققا ئېلىپ كەتكەن «كىرورەن» دۇر ۋەتەن...
ۋەتەن،
ھېيتگاھتۇر،
ھېيتگاھ ئالدىدا ساما سالغان يىگىتنىڭ تومۇرىدىكى قاندۇر،
ئايدەك جامالىنى كىملەردىندۇر ئېلىپ قاچىدىغاندەك،
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سېيىت كەبى مەردلىكتۇر ۋەتەن.
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ۋەتەن،
ئوپالدۇر،
ھاي-ھاي تېرەككە باغالنغان ئۈمدلەردۇر،
تېرەك تۈۋىدىكى بۇالققا چۈشكەن سايىدۇر،
ۋە شۇ تېرەككە سىرداش ئاقساقالنىڭ كۈلبىسىدۇر ۋەتەن.
ۋەتەن،
مەھمۇدتۇر ،خاس ھاجىپتۇر ،قىدىرخاندۇر ۋە سۇتۇق بۇغراخاندۇر،
مەدەنىيەتلەرنىڭ يىلتىزىدۇر ۋەتەن...
ۋەتەن،
چاشتانى ئىلىگبەكتۇر،
نەۋائىي شېئىرلىرىدۇر ،ئەھمەت زىيائىدۇر.
ۋەتەن،
تونۇردىن يېڭىال چىققان كاكچىالرنىڭ ھىدىدۇر،
دوالن راۋابىنىڭ تۈگىمەس ھېكايىلىرىدۇر،
دۇنياغا مەشھۇر ئەتلەسنىڭ ئانا دىيارىدۇر،
غايىب شەھەردۇر،
ئىشچانلىقنىڭ ،ئەڭ گۈزەل ۋە ساپ كۆڭۈللەرنىڭ ماكانىدۇر ۋەتەن...
ۋەتەن،
كۈلكىسىگە يىغىسىنى يوشۇرالىغانالرنىڭ جەننىتىدۇر،
تەمبۇر كۈيىگە سىڭگەن گۈزەل ئەسلىمىلەردۇر،
سادىردەك ،غېنىدەك،
باتۇر-پالۋانالر ماكانىدۇر،
ھىدى ئىككى جاھانغا تەڭداشسىز ئەتكەنچايدۇر ۋەتەن،
ۋە ئېلى دەريا بويلىرىدا پەلەككە كۆتۈرۈلگەن كۈلكىگە يوشۇرۇنغان يىغىدۇر ۋەتەن...
ۋەتەن،
«ئۆتكۈر» دېمەكتۇر،
يۇلغۇن قىزارغان دالىالر دېمەكتۇر،
ۋە ئىزى يىتمەس ماكانالردۇر ۋەتەن...
ۋەتەن،
يەتتە قىزلىرىمنىڭ جەننىتىدۇر،
مىراجىخاننىڭ ھەسرەتلىك ھېكايىلىرىدۇر،
ۋە شەرەپ ئۈچۈن جېنىنى پىدا ئەتمەكتۇر ۋەتەن...
ۋەتەن،
مۇقامدۇر،
خانىش ئاماننىساخان خېنىمنىڭ ساتارىدىكى كۈيدۇر،
ئېغىزدىن-ئېغىزغا كۆچۈپ بۈگۈنگە قەدەر كەلگەن كۆكبۆرە رىۋايىتىدۇر ۋەتەن.
ۋە،
«ئانا يۇرت» تا،
«لېيىغان بۇالق» تۈۋىدە،
ئەسىرلەردىن بېرى «ئىز» بېسىپ مېڭىۋاتقان ئەۋالدالردۇر ۋەتەن.
ۋەتەن،
تۇنيۇقۇقتۇر،
بىلگە قاغان ئۆگۈتلىرىدۇر،
ۋە ،پەزىلىتى دۇنياغا داڭدار كۆلتىكىندۇر ۋەتەن...
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(ھېكايە)
لۇئىس بورخېس(ئارگېنتىنا)

بۇ ھېكايىنى ئەرەب تارىخچىسى ئەلى ئىشاجى خەلىفە ئەلى مۆمىن (مىالدىيە  )833 - 786زامانىسىدا بايان قىلغان
— مــەن مەشــھۇر قاھىــرە شــەھىرىدىن كەلدىــم،
ئىســمىم مۇھەممــەد ئەلــى مەغرىبــى — ،دەپ جــاۋاب بېرىپتــۇ.

ئىشــەنچلىك كىشــىلەرنىڭ يازمىلىرىــدا ئېيتىلىشــىچە
(پەقــەت ئالالھــا ھەممىنــى بىلگۈچــى ۋە ھەممىگــە قادىــر ۋە
ھەممىدىــن مېھرىبــان ۋە مەڭگــۈ ئويغاقتــۇر) ،بــۇرۇن قاھىــرەدە
بىـ�ر ئـ�ادەم ئۆتكـ�ەن بولـ�ۇپ ،ئۇنىـ�ڭ ناھايىتـ�ى كـ�ۆپ مـ�ال-
دۇنياســى بــار ئىكــەن .بىــراق ئــۇ بەتخــەج ۋە كەيــپ  -ســاپاغائامــراق بولغاچقــا ،دادىســىدىن قالغــان ئۆيىدىــن باشــقا بارلىــق
ۋەجىنــى خەجلــەپ تۈگىتىپتــۇ .شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇ ئىشــلەپ جــان
بېقىشــقا مەجبــۇر بوپتــۇ .ئــۇ ناھايىتــى جاپالىــق ئىشــلىگەچكە
بىركۈنــى گۈللۈكىدىكــى بىــر تــۈپ ئەنجۈرنىــڭ تۈۋىــدە ئۇخــاپ
قېلىــپ چــۈش كۆرۈپتــۇ .چۈشــىدە پۈتــۈن بەدىنــى چىلىــق
 چىلىــق ھــۆل بولــۇپ كەتكــەن بىــر ئــادەم ئۇنــى ئىــزدەپكېلىــپ ئاغزىدىــن بىــر تىلالنــى چىقىرىپتــۇ ھەمــدە ئۇنىڭغــا:

پاششاپ بەگ يەنە :
— ئىســپاھانغا نېمىشــقا كەلدىــڭ؟ — دەپ ســوراپتۇ.
بۇ ئادەم يەنىال راست گەپ قىلغىنىم تۈزۈك دەپ ئويالپ:
— مــەن ئىســپاھانغا چۈشــۈمدە كۆرگــەن بىــر
ئادەمنىــڭ دەۋىتــى بىلــەن كەلگــەن ،ئــۇ مــاڭا تەئەللــۇق
بايلىقنىــڭ مۇشــۇ يــەردە مېنــى كۈتــۈپ تۇرغانلىقىنــى
ئېيتقانىــدى .بىــراق ئىســپاھانغا كەلســەم ،ئــۇ دېگــەن
بايلىــق ئەمەلىيەتتــە مــاڭا ناھايىتــى ســېخىيلىق بىلــەن
ئىنئــام قىلىنغــان دەررە ئىكــەن ئەمەســمۇ —،دەپتــۇ.

ئەجەمــدە،
بايلىقىــڭ
ســېنىڭ
—
ئىســپىھاندا ،شــۇ يەرگــە بېرىــپ ئىــزدە — ،دەپتــۇ.

بۇنــى ئــاڭالپ پاششــاپ بــەگ ئۆزىنــى تۇتۇۋااللمــاي
قاقاقــاپ كۈلــۈپ كېتىپتــۇ ،ئــۇ شــۇنداق قاتتىــق
كۈلۈپتۇكــى ،ئۇنىــڭ ئېزىــق چىشــلىرىمۇ كۆرۈنــۈپ قاپتــۇ.

ئەتىســى ســەھەردە ئويغىنىپــا بــۇ ئــادەم يولغــا چىقىپتــۇ.
ئـ�ۇ ئـ�ۇزۇن يولالرنـ�ى بېسـ�ىپ ،چۆل-جەزىرىلەردىـ�ن ،دېڭىـ�ز-
ئوكيانالردىــن ئۆتۈپتــۇ ،قاراقچىالرغــا ،بۇتپەرەســلەرگە،دەرياالرغــا ،ياۋايــى ھايۋانالرغــا ھەمدە ئادەملەردىــن كېلىدىغان
تۈرلــۈك خېيىم-خەتەرلەرگــە يولۇقۇپتۇ .ئاخىر ئىســپىھانغا يېتىپ
كەپتۇ .بىراق شــەھەر دەرۋازىســىدىن كىرىشــىگە قاراڭغۇ چۈشۈپ
كېتىپتــۇ .ئــۇ بىــر مەســچىتكە كىرىــپ ھويلىــدا يېتىــپ ئۇخالپتــۇ.

ئاخىر ئۇ:
— ھــەي ئەخمــەق ،ھــەي ئەخمــەق! مــەن ئــۇدا ئــۈچ
قېتىــم چۈشــۈمدە قاھىرەدىكــى بىــر ئۆينــى كــۆردۈم ،ئــۇ ئۆينىــڭ
ھويلىســىدا بىــر گۈللــۈك ،گۈللۈكنىــڭ پــەس تەرىپىــدە بىــر
قۇيــاش ســائىتى بــار ئىمىــش ،قۇيــاش ســائىتىدىن ئۆتۈپــا بىــر
تــۈپ ئەنجــۈر بــار ئىمىــش ،ئەنجۈردىــن ئۆتكەندىــن كېيىنــا بىــر
فونتــان بــار ئىمىــش ،ئاشــۇ فونتاننىــڭ ئاســتىغا نۇرغــۇن بايلىــق
كۆمۈكلــۈك ئىمىــش .بىــراق مــەن بــۇ بىمەنــە چۈشــكە زادىــا
پــەرۋا قىلمىدىــم .لېكىــن ســەنچۇ؟ ھــۇ ئېشــەك بىلــەن شــەيتاننى
ئېمىــپ چــوڭ بولغــان ئەبلــەخ! بىــر چۈشــكە ئىشــىنىپ شــۇنچە
ئــۇزۇن يــول مېڭىپســەن .ئەمــدى ســېنى ئىســپىھاندا كــۆرۈپ
قالمــاي! مە،بــۇ ئــازراق پۇلنــى ئېلىــپ دەرھــال يوقــال! — دەپتــۇ.

مەســچىتنىڭ يېنىــدا بىــر ئــۆي بــار ئىكــەن .ھەممىنــى
بىلگۈچــى ۋە ھەممىگــە قادىــر ئالالھنىــڭ ئەمــرى بىلــەن،
بىــر تــوپ قاراقچــى بــۇ مەســچىتكە كىرىپتــۇ ،ئاندىــن بــۇ يــەر
ئارقىلىــق ياندىكــى ھېلىقــى ئۆيگــە باســتۇرۇپ كىرىپتــۇ .لېكىــن
ئۆينىــڭ ئىگىســى قاراقچىالرنىــڭ شەپىســىنى تۇيــۇپ قېلىــپ
ئويغىنىــپ كېتىپتــۇ .ھەمــدە جېنىنىــڭ بارىچــە ۋارقىراپتــۇ،
قۇلــۇم  -قوشــنىالرمۇ تــەڭ ۋارقىرىشــىپتۇ .پاششــاپ بېگــى
لەشــكەرلىرىنى باشــاپ يېتىــپ كەپتــۇ ،قاراقچىــار ئۆگزىلەرگــە
يامىشــىپ قېچىــپ كېتىپتــۇ .لەشــكەرلەر پاششــاپ بېگىنىــڭ
بۇيرۇقــى بىلــەن مەســچىتنى ئاختــۇرۇپ ،قاھىرەدىــن كەلگــەن
بــۇ ئادەمنــى تۇتۇۋېلىــپ ،دەررە بىلــەن ئۆلگــۈدەك ئۇرۇپتــۇ.

بــۇ ئــادەم پۇلنــى ئېلىــپ قايتىــش ســەپىرىگە ئاتلىنىپتــۇ.
ئــۇ ئۆزىنىــڭ گۈللۈكىدىكــى (ھېلىقــى پاششــاپ بېگــى چۈشــىدە
كۆرگــەن گۈللۈكتىكــى) فونتاننىــڭ ئاســتىنى كــوالپ بىرمۇنچــە
بايلىقنــى تېپىپتــۇ .شــۇنداق قىلىــپ ،ئالــاھ ئۇنىڭغــا ناھايىتــى
جىــق بايلىــق ئاتــا قىپتــۇ ،ئۇنــى مۇكاپاتالپتــۇ ،ئۇنــى ئەزىزلەپتــۇ.
ئالــاھ مېھىر-شــەپقەتلىكتۇر،ئالالھ ھەممىگــە قادىــردۇر.

ئىككــى كۈندىــن كېيىــن ،ئــۇ زىندانــدا
ھوشــىغا كەپتۇ.پاششــاپ بېگــى ئۇنــى چاقىرىــپ :
— سەن نېمە ئادەم؟ قەيەردىن كەلدىڭ؟ — دەپ سوراپتۇ.

خىتايچىدىــن تاھىــر ھامــۇت تەرجىمىســى (ئامېرىــكا)

بۇ ئادەم:
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يۇقىرى قان بېسىم كېسەللىكى ۋە
دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر
مەدىنە تۇرسۇن (تۈركىيە)

دوختــۇر مەدىنــە تۇرســۇن  - 1993يىلــى ئۈرۈمچــى تەجرىبــە ئوتتــۇرا مەكتەپنــى پۈتتــۈرۈپ  - 1993يىلىدىــن - 1995
يىلىغىچــە بېيجىــڭ مەركىــزى مىللەتلــەر ئۇنىۋېرســىتېتىدا  2يىــل تەبىئىــي پەنلــەر تەييارلىــق بۆلۈمىــدە ئوقۇغــان - 1995 .يىلىدىــن
 - 2000يىلىغىچــە ئۈرۈمچــى تېببىــي ئۇنىۋېرســىتېتىدا  5يىــل كىلىنىــك داۋاالش كەســپىدە ئوقــۇپ پۈتتــۈرۈپ - 2000 ،يىلىدىــن
 - 2004يىلىغىچــە ئاپتونــوم رايونلــۇق خەلــق دوختۇرخانىســىدا ئىچكــى كېســەللىكلەر بۆلۈمىــدە ئىشــلىگەن - 2004 .يىلــى
تۈركىيەگــە كېلىــپ - 2005 ،يىلىدىــن  - 2006يىلىغىچــە ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى چاپــا تېببىــي فاكۇلتېتــى يۈرەك كېســەللىكلىرى
بۆلۈمىــدە پىراكتىــكا قىلغاندىــن كېيىــن  - 2010يىلىغىچــە ئىســتانبۇل ۋە ئەســكى شــەھەردە شەخســىي دوختۇرخانىــاردا ئىشــلىگەن.
 - 2014يىلىدىــن  - 2015يىلىغىچــە بالىــار پىسخولوگىيەســى كۇرســىدا ئوقۇغــان - 2017 .يىلىدىــن بېــرى تۈركىيــە ئەنئەنىــۋى
تېبابــەت تەتقىقــات ،تەرەققىيــات ۋە تەربىيەلــەش جەمئىيىتىــدە قۇرغۇچــى ئــەزا ۋە ســېكرېتار بولــۇپ ۋەزىپــە ئۆتــەپ كەلمەكتــە.
ئېلېكتىرونلــۇق ئۈســكۈنە بىلــەن ئۆلچــەش ئاســاس قىلىنىــدۇ
ياكــى بىــر ھەپتــە ،كۈنــدە ئىككــى قېتىــم ئۆلچــەپ ،بىمــاردا
كۆرۈلگــەن ئاالمەتلــەر بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ دىياگنــوز قويۇلىدۇ.

يــۈرەك ھەربىــر قېتىــم ســوققاندا يــۈرەك مۇســكۇلى
قىســقىراپ قــان تومۇرالرغــا قــان ســىقىپ چىقىرىــدۇ ،يــۈرەك
مۇســكۇلى كېڭەيگەنــدە ســىقىپ چىقىرىلغــان قــان يۈرەككــە
قايتىدىــن قۇيىلىــدۇ .مۇشــۇ قاننىــڭ قــان تومــۇر دىۋارىغــا بولغان
بېســىمى  -قــان بېســىمى دەپ ئاتىلىــدۇ .ســاغالم كىشــىلەردە
قــان بېســىمى 120/80mmhg ،ئەتراپىــدا بولــۇپ ،بــۇ يــۈرەك
مۇســكۇلى قىســقارغاندىكى قــان بېســىمى ،120mmhg
يــۈرەك مۇســكۇلى كېڭەيگەندىكــى بېســىمى 80mmhg
دېگەنلىكتــۇر .تۆۋەندىكــى جەدۋەلدىــن (- 1جــەدۋەل) قــان
بېســىمىنىڭ ئۆلچىمــى ۋە دەرىجىســىنى بىلىۋالغىلــى بولىــدۇ.

 - 1جەدۋەل :قان بېسىمى تۈرلىرى

بــەزى كېســەللىكلەردە (دىيابېت ،يۈرەك كېســەللىكلىرى،
بــۆرەك كېســەللىكلىرى)  130/80mmhgدىــن يۇقىــرى
بولغانــدا يۇقىــرى قــان بېســىمى كېســەللىكى دەپ قارىلىــدۇ.

قا بېسىمى تۈرلىرى

بېسىم دائىرىسى

نورمال قان بېسىمى

130/85 mmhg

يۇقۇرى قان بېسىمى خەۋىپى

130-139/85-89mmhg

 - 1باسقۇچ يۇقۇرى قان بېسىم

140-159/90-99 mmhg

 - 2باسقۇچ يۇقۇرى قان بېسىم

160-179/100-109mmhg

 - 3باسقۇچ يۇقۇرى قان بېسىم 180/110mmghدىن چوڭ
ياكى تەڭ بولسا

يۇقىــرى قــان بېســىم بارلىقىنــى بايقىغــان بىمــارالر قــان
بېســىمنىڭ نېمــە ســەۋەبتىن ئۆرلــەپ كەتكەنلىكىگــە ئىنتايىــن
كۆڭــۈل بۆلىــدۇ .ئەپسۇســكى ،قــان بېســىمى ئۆرلــەپ كەتكــەن

ئەلۋەتتــە بىــر قېتىملىــق قــان بېســىمىنىڭ يۇقىــرى
بولۇشــى بىلەنــا دىياگنــوز قويۇلمايــدۇ ،بۇنىڭــدا 24ســائەت
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كېلىــپ چىقىــدۇ.

بىمارالرنىــڭ  %97نىــڭ ســەۋەبى ئېنىــق ئەمــەس .ســەۋەبى
ئېنىــق بولمىغــان يۇقىــرى قــان بېســىم بىرلەمچــى يۇقىــرى قــان
بېســىم ياكــى يۇقىــرى قــان بېســىم كېســىلى دەپ ئاتىلىــدۇ3% .
يۇقىــرى قــان بېســىم بىمارلىرىنىــڭ ئېنىــق ســەۋەبى بولــۇپ ،بــۇ
خىــل يۇقىــرى قــان بېســىم ئىككىلەمچــى يۇقىــرى قــان بېســىم
ياكــى ســىمپتوملۇق يۇقىــرى قــان بېســىم دەپ ئاتىلىــدۇ .بۇنىــڭ
مەنىســى ئىككىلەمچــى يۇقىــرى قان بېســىم باشــقا كېســەللىكتىن
كېلىــپ چىققــان ياكــى ئېنىــق بىــر كېســەللىكنىڭ كىلىنىكىدىكــى
ئىپادىســى ياكــى ئاالمەتلىرىنىــڭ بىرىدىــن ئىبــارەت.
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2 .قــان خىلىتىنىــڭ قويۇقلىشىشــى ســەۋەبىدىن كېلىــپ
چىقىدۇ.
3 .كۆيگــەن ســەپرا خىلىتىنىــڭ تەســىرىدىن كېلىــپ
چىقىــدۇ.
4 .مــوزا تەملىــك بەلغــەم خىلىتىنىــڭ تەســىرىدىن
كېلىــپ چىقىــدۇ.

يۇقىــرى قان بېســىم دىياگنــوزى ئېنىــق بولغاندىن كېيىن،
ئالــدى بىلــەن قــان بېســىمنىڭ نورمــال بولۇشــى بىرلەمچــى ياكى
ئىككىلەمچــى ســەۋەبتىن بولغانلىقىنى ئېنىق ئايرىشــىمىز كېرەك.

5 .كۆيگــەن ســەۋدا خىلىتىنىــڭ تەســىرىدىن كېلىــپ
چىقىــدۇ دەپ قارىلىــدۇ.
يۇقىــرى قــان بېســىم كېســەللىكى يــۈرەك ،مېڭــە ،قــان
تومــۇر ،بــۆرەك ،كــۆز قاتارلىق ئورگانالرغا تەســىر كۆرســىتىدىغان
بولــۇپ ،بــاش قېيىــش ،كۆڭلــى ئېلىشــىش ،بــاش ئاغرىقــى كــۆزى
قاراڭغۇلىشــىش ،كۆزنىــڭ كــۆرۈش قۇۋۋىتــى ئاجىــزالش ،قــۇالق
غوڭۇلــداش ،ئــاڭالش ئىقتىــدارى تۆۋەنلــەپ كېتىــش ،بــۇرۇن
قانــاش ،يــۈرەك رىتىمســىزلىقى ،قول-پۇتــار ئۇيۇشــۇش ،كــۆپ
تەرلــەش ،كىچىــك تــەرەت كۆپىيىــش ،ماغدۇرســىزلىنىش،
پۇتلىــرى ئىششــىپ قېلىــش ،قاتارلىــق ئەھۋالــار كۆرىلىــدۇ.
ئېغىــر بولغانــدا مىڭىــدە قــان توســۇلۇش ،ســەكتە،
يۈرەككــە قــان يېتىشمەســلىك ،يــۈرەك تىقىلمىســى ،بــۆرەك
ئاجىزلىقــى قاتارلىــق كېســەللىكلەرنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ.

بىرلەمچــى يۇقىــرى قــان بېســىمنىڭ ئېنىــق ســەۋەبى
بولمىغانلىقتىــن ،ئۇنىــڭ كېســەل ســەۋەبىنى داۋاالشــقا
بولمايــدۇ .بۇنىــڭ ئاساســلىق داۋاالش ئۇســۇلى ئۆمرىنىــڭ
ئاخىرىغىچــە ئىزچىــل قــان بېســىمنى تۆۋەنلەتكۈچــى
دورىالرنىــڭ ئىچىــش ،شــۇ ئارقىلىــق يــۈرەك ،مېڭــە ،بــۆرەك
قــان تومــۇر كېســەللىكلىرىنىڭ پەيــدا بولۇشــىنىڭ ئالدىنــى
ئېلىــش ياكــى ئۇنىــڭ پەيــدا بولۇشــىنى كېچىكتۈرۈشــتۇر.
ئىككىلەمچــى يۇقىــرى قــان بېســىم كېســىلى گەرچــە
ئــاز ئۇچرىســىمۇ ئۇنىــڭ ئېنىــق كېســەللىك ســەۋەبى بولغاچقــا،
كېســەل ســەۋەبىنى تەكشــۈرۈپ ئېنىقلىغاندىــن كېيىــن ئۇنــى
تەلتۆكــۈس يوقىتىــپ ،قــان بېســىمىنى ئۈزۈل-كېســىل كونتــرول
قىلغىلــى بولىــدۇ ،بىمارالرنىــڭ يەنــە ئــۇزۇن مەزگىــل يۇقىــرى
قــان بېســىمىغا قارشــى دورىالرنــى ئىچىشــى ھاجەتســىز.
ئەكســىچە ئىككىلەمچــى يۇقىــرى قــان بېســىمىنىڭ
كېســەللىك ســەۋەبىنى دەل ۋاقتىــدا بايقىمىغانــدا ،قــان
بېســىمغا قارشــى دورىــار بىلــەن داۋاالشــنىڭ ئۈنۈمــى
دېگەنــدەك ياخشــى بولمايــدۇ .كۈچلــۈك دورىــار بىلــەن
داۋاالش ئارقىلىقمــۇ قــان بېســىم تۆۋەنلىمىســە ،ئىككىلەمچــى
يۇقىــرى قــان بېســىمىنىڭ كېســەللىك ســەۋەبىنىڭ تەكشــۈرۈپ
ئېنىقالنغان-ئېنىقالنمىغانلىقىغــا ھوشــيار بولــۇش كېــرەك.
يۇقىــرى قــان بېســىم كېســەللىكىنىڭ ســەۋەبلىرى كــۆپ
بولــۇپ ،بۇنىــڭ ئىچىــدە ئاساســلىقى روھــى بېســىم ئېغىــر
بولــۇش ،ئىرســىيەت ،ئەجدادىــدا مۇشــۇ كېســەللىك بولغانالرنىڭ
يېرىمىدىــن كۆپرەكىــدە يۇقىــرى قــان بېســىمى بولىــدۇ،
دىيابېــت ،قالقانســىمان بــەز كېســەللىكلىرى ،ســېمىزلىك،
كــۆپ ھەرىكــەت قىلماســلىق ،توغــرا ئوزۇقالنماســلىق ،تۇزنــى
كــۆپ ئىســتېمال قىلىــش ،قانــدا مــاي ماددىســى يۇقىــرى
بولــۇش يەنــى خولېســتىرول يۇقىــرى بولــۇش ،بــەزى
دورىــار ،ھــاراق  -تامــاكا ،ھامىلىدارلىــق قاتارلىقــاردۇر.

رەسىم :قان بېسىمى مۇناسىۋاتلىك كېسەللەر

ئۇيغــۇر تېبابىتىــدە يۇقىــرى قــان بېســىمى ســەۋەبلىرى
بولســا:

يۇقىرى قان بېســىمى كېسەللىكىنىڭ داۋاالش پىرىنسىپىدا
قــان بېســىمنى نورمــال ســەۋىيەدە تۇتــۇش ئارقىلىــق ئۇنىــڭ

1 .قــان خىلىتىنىــڭ كۆپىيىــپ كېتىشــىنىڭ تەســىرىدىن
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كېســەللەر بىلــەن قوشــۇلۇپ كەلگەنــدە ،چوقــۇم دوختۇرغــا
كۆرۈنــۈش ،دوختۇرنىــڭ كۆرسەتمىســى بويىچــە دورا بىلــەن
داۋالىنىــش ،دوختۇرنىڭ كۆزىتىشــى ئاســتىدا دورىنىــڭ مىقدارىنى
تەڭشــەش كېــرەك .شــۇنداق بولغانــدا قــان بېســىمىنى كونتــرول
قىلىــپ ئەگەشــمە كېســەللىكلەرنىڭ ئالدىنــى ئالغىلــى بولىــدۇ.

باشــقا ئورگانالرغــا تەســىر قىلىــپ ئەگەشــمە كېســەللىكلەرنى
كەلتــۈرۈپ چىقىرىشــىدىن ســاقلىنىش ،بــۇ ئارقىلىــق تۇرمــۇش
ســۈپىتىگە كاپالەتلىــك قىلىــش مەقســەت قىلىنىــدۇ.
كېســەللىكىدىن
بېســىمى
قــان
يۇقىــرى
ساقلىنىشــتا تۆۋەندىكىلەرگــە دىققــەت قىلىــش كېــرەك:
 .1دەم ئېلىشــقا دىققــەت قىلىــش :قېنىــپ ئۇخــاش
روھــى بېســىمنى ئازايتىــش ،ئــۇزۇن مــۇددەت جىددىــي
روھــى جىددىيلىشىشــتىن ســاقلىنىش ،نورمــال كەيپىياتنــى
ســاقالپ ،ئىمكانقــەدەر ھاياجانلىنىشــتىن ســاقلىنىش.
كەيپىياتنــى تەڭشــەپ ئاچچىقلىنىشــتىن ســاقلىنىش كېــرەك.
 .2مۇۋاپىــق بــەدەن چېنىقتــۇرۇش( :كۈنــدە ئەڭ ئاز يېرىم
ســائەت ئوتتــۇرا ھــال ســۈرئەتتە مېڭىــپ بېرىــش) جىســمانىي
ھەرىكەتنــى كۈچەيتىــش ،ســەيلە قىلىــش ،ئاســتا يۈگــۈرۈش،
ســۇ ئــۈزۈش قاتارلىــق نورمــال ھەرىكەتلــەر بىلــەن مۇۋاپىــق
شــۇغۇللىنىش الزىــم .ھارغىنلىــق ھېــس قىلمىغــان دەرىجىــدە
ئوكســىگېنلىق شــارائىتتا ھەرىكەت بىلەن شۇغۇللىنىش ،جىددىي
ھەرىكــەت يەنــى ،تېــز يۈگــۈرۈش ،ئېغىــر نەرســە كۆتۈرۈشــكە
ئوخشــاش چارچىتىدىغــان ھەرىكەتلەرنــى قىلماســلىق الزىــم.
 .3يېمــەك ئىچمەككــە دىققــەت قىلىــش :تۇزنــى
كــۆپ ئىســتېمال قىلماســلىق (كۈنــدە  2-4گىــرام) ،ئاقســىل
مىقــدارى يۇقىــرى بولغــان ئــۆي قۇشــلىرى ۋە بېلىــق تۈرىدىكــى
يېمەكلىكلەرنــى كۆپــرەك ئىســتېمال قىلىــش ،تەركىبىــدە
كالتســىي ،كالىــي ،ماگنىــي قاتارلىــق ئېلېمېنتــار بولغــان
يېمەكلىكلــەر بىلــەن مۇۋاپىــق ئوزۇقلىنىــش ،ســەي كۆكتاتنــى
كۆپــرەك يېيىــش ،كەرەپشــە ســۈيىنى ئىچىــپ بېرىــش ،يېشــىل
چــاي ئىچىــپ بېرىــش مېــۋە  -چىۋىلەردىــن شــاتۇت ،ئــاق ئۈجمە،
ئــۈزۈم ،شــاپتۇل قاتارلىقالرنــى ئىســتېمال قىلىــش ،قىــش كۈنلىرى
شــۇالرنىڭ قۇرۇتۇلغــان قېقىنــى يــەپ بېرىــش كېــرەك .تــاۋۇز
ســۈيىمۇ بــۇ ھەقتىكــى پايدىلىــق داۋاالردىــن ســانىلىدۇ .چىــان
ۋە قــاق چىالنمىســى ئىچىــپ بەرســە بولىــدۇ .چىــان شــەربىتى،
بىنەپشــە شــەربىتى ،رەيھــان شــەربىتى ،تۇرۇنجــى شــەربىتى،
گاۋزىبــان شــەربىتى ،ســۇمبۇل شــەربىتى ،زىرىــق شــەربىتى،
لىمــون شــەربىتى قاتارلىــق ھــۆل ســوغۇق شــەربەتلەرنىڭ
دەســلەپكى مەزگىلدىكــى قان بېســىمىغا پايدىســى بار .كەرەپشــە
يىلتىــزى بىلــەن كۆممىقونــاق ســاقىلى ۋە چىالننــى قاينىتىــپ
چــاي ئورنىــدا ئىچىــپ بەرســىمۇ قــان بېســىمىنى چۈشــۈرىدۇ.
قــوي گۆشــى قاتارلىــق يــاغ تەركىبــى يۇقىــرى يېمەكلىكلەرنــى
ئــاز ئىســتېمال قىلىــش ،ھــاراق تاماكىدىــن ئــۇزاق تــۇرۇش،
چــوڭ تەرەتنىــڭ راۋان بولۇشــىغا دىققــەت قىلىــش كېــرەك.

رەسىم :قان بېسىمىغا پايدىلىق بەزى مېيۋىلەر

ئەگــەر يۇقىرىقــى ئۇســۇلالرنى ئادەتتــە  3ئايدىــن 6
ئايغىچــە قوللىنىــپ ئەگــەر يەنىــا نورمال قان بېســىم ئۆلچىمىگە
يەتمىســە ،يۇقىــرى قــان بېســىمىغا قارشــى دورىــار بىلــەن
داۋالىنىــش زۆرۈر .ســەل قــاراپ دورا ئىچمــەي يۇرۇشــكە قەتئىــي
بولمايدۇ .قان بېســىم نورمالالشــمىغاندا ،ســوزۇلما خاراكتېرلىك

رەسىم :قان بېسىمىغا پايدىلىق بەزى كۆكتاتالر
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خىتايدىن دۇنياغا تارقالغان ۋۇخەن تاجىسىمان ئۆپكە ياللۇغى ۋىرۇسىغا
ياپونىيە قانداق تاقابىل تۇردى؟
مۇقەددەس نۇر (ياپونىيە)

قىســقىچە مەزمۇنى :ھەممىمىزگــە مەلــۇم بولغىنىدەك،
بــۇ قېتىملىــق خىتــاي ۋۇخــەن تاجىســىمان ئۆپكــە ياللۇغــى
ۋىرۇســىغا دۇنيــا مىقياســىدا  9مىليــون ئــادەم گىرىپتــار بولــدى.
ئۆلگەنلەرنىــڭ ســانىمۇ  480مىڭغــا بــاردى - 2020 .يىلــى
خىتــاي گۇاڭــدۇڭ ئۆلكىســىدىن تارقالغــان ســارس ۋىرۇســى
دۇنيــا خەلقىنىــڭ ئېســىدىن تېخــى كۆتۈرۈلــۈپ كەتمەيــا يەنىــا
شــۇ خىتــاي باشــقا بىــر كېســەلنى دۇنياغــا يامراتتــى .ئامېرىــكا
پىرېزىدېنتــى ترامــپ تەرىپىدىــن «خىتــاي ۋىرۇســى» دەپــا
ناھايىتــى ماھىيەتلىــك نــام بېرىلگــەن .بــۇ قېتىملىــق ۋىــرۇس
پۈتــۈن دۇنيانىــڭ ئىقتىســادىغا ۋە جەمئىيــەت تەرتىپىگــە مىســلى
كۆرۈلمىگــەن دەرىجىــدە ئېغىــر زىيــان ۋە بۇزغۇنچىلىــق ئېلىــپ
كەلــدى .خىتاينىــڭ دەســلەپكى قەدەمدىكــى ۋىرۇســنى دۇنيادىن
يوشــۇرۇش ئەجەللىــك خاتالىقــى ،يالغانچىلىقــى ۋە خىتاينىــڭ
پۇلىغــا ســېتىلىپ خىتاينىــڭ كانىيىغــا ئايلىنىــپ كەتكــەن
دۇنيــا ســەھىيە تەشــكىالتى باشــلىقى تېدروســنڭ نومۇسســىز
ئاچكۆزلۈكــى بىرلىشــىپ كەلتــۈرۈپ چىقارغان بــۇ قېتىملىق دۇنيا
مىقياســىدىكى كىرىزىســنىڭ مىقدارىنى ۋە بۇ دەۋردە ياشــاۋاتقان
بىزگىــا ئەمــەس كەلگۈســى ئەۋالدلىرىمىزغــا كەلتۈرگــەن
زىيانلىرىنــى مۆلچەرلــەش ھازىــر تېخــى مۇمكىــن ئەمــەس.

ئەمەلىــي بىــر رىياللىــق ئىكەنلىكىنــى بىلگىلــى بولىــدۇ.
ھەقىقەتــەن ئــۇالر ســىرتتىن كىرىپــا قــول يۇيىــدۇ ۋە ئاغزىنــى
چايقايــدۇ .بــۇ ئومۇمالشــقان ئاممىــۋى بىــر ئــادەت ،ھــەم قــول
يۇيــۇش قاتارلىــق جامائــەت تازىلىقىغــا مۇۋاپىــق ئەســلىھەلىرىمۇ
ئىنتايىــن كــۆپ ھــەم ئىنتايىــن ئــازادە كۆركــەم ،پاكىــز.
ياپونالرنىــڭ يەنــە بىــر ئاالھىدىلىكــى ئــۇالر ھەرقانــداق
ئەھۋالــدا قارشــى تــەرەپ بىلــەن مەلــۇم بىــر ئارىلىــق
ســاقالپ مۇناســىۋەت قىلىــدۇ .بــۇ ھېسســىيات جەھەتتىنمــۇ
شــۇنداق ،ئادەتتىكــى ئۇچرىشىشــاردىمۇ ھــەم شــۇنداق.
ھېچقانــداق بىــر ياپــون پەۋقۇلئــاددە بىــر ئەھــۋال بولمىســىال
ھېچقاچــان بىــر بىرســى بىلــەن قــول ئېلىشــىپ كۆرۈشــمەيدۇ
ھــەم قۇچاقلىشــىپمۇ كۆرۈشــمەيدۇ .پاكىزلىــق ۋە بــۇ خىــل
كىشــىلىك مۇناســىۋەتتىكى ئارىلىــق ســاقالش ئادەتلىــرى
قوشــۇلۇپ ياپونىيــەدە تاكــى  - 2020يىلــى ئىككىنچــى ئاينىــڭ
ئاخىرىغىچــە بــۇ كېســەلنىڭ تارقىلىشــى بىــرەر ۋەھىمــە پەيــدا
قىلمىــدى .لېكىــن مۇشــۇ پەيتتىمــۇ ياپونىيــە ئــەڭ ئالــدى
بىلــەن ياپونىيەدىكــى باشــانغۇچ ،ئوتتــۇرا مەكتەپلــەر ۋە
ئالــى مەكتەپلەرنىــڭ قىشــلىق تەتىلىنــى ئۇزارتىشــىنى قــارار
قىلــدى .بالىــار قىشــلىق تەتىلدىــن باشــاپ تاكــى  - 6ئاينىــڭ
بىرىنچــى كۈنىگىچــە مەكتەپكــە بارمــاي ئۆيــدە بولــدى.

بــۇ ماقالىــدە مــەن تۇرۇۋاتقــان ياپونىيــە دۆلىتىنىــڭ
ۋىرۇســتىن يۇقۇملىنىــش ۋە تەدبىــر ئېلىــش جەريانىنــى
كۆپچىلىككــە تونۇشــتۇرىمەن .شــۇنداقال ياپونىيــەدە نېمە ئۈچۈن
يۇقۇمالنغانــار ۋە ئۆلگەنلــەر ســانى دۇنيادا ئــەڭ ئاز بولدى ،ھەم
قىســقا مۇددەتتــە ۋىرۇســنى كونتــرول قىلىشــتا غەلىبــە قىاللىــدى
دېگــەن مەســىلىلەرنى ياپونىيــە يولغــا قويغــان كونكرېــت
تەدبىــر ،سىياســەتلەر ۋە ياپونىيــە خەلقىنىــڭ خاراكتېــر ،ئــاڭ
مىجــەزى ۋە تۇرمــۇش ئاالھىدىلىكلىرىگــە باغــاپ مۇھاكىمــە
تەھلىــل قىلىــپ يورۇتــۇپ بېرىشــكە ۋە ياپونىيەنىــڭ تەدبىــر
سىياســەتلىرىدىن بىــز ئۇيغــۇرالر نېمىلەرنــى كۆرۈۋاالاليمىــز،ئۆزىمىزنىــڭ يەنــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەنئەنىــۋى ئارتۇقچىلىقلىرىنــى
تونــۇپ يېتىــش ۋە جــارى قىلدۇرۇشــتا قانــداق خىزمــەت
قىلــدۇرۇپ ماڭىمىــز دېگــەن خۇالســىنى ھۇزۇرۇڭالرغا ســۇنىمەن.
ياپونىيەدە ۋىرۇسنىڭ تارقىلىشى ۋە دەسلەپكى
قەدەمدىكى خاتالىق
ياپونىيــەدە ۋىرۇســنىڭ تارقىلىــش ئەھۋالىنــى يېزىشــتىن
بــۇرۇن ،ئالــدى بىلــەن ياپونالرنىــڭ تۇرمــۇش ئادىتــى توغرىســىدا
ئادەتتىكــى ســاۋاتتىن ئىككــى كەلىمــە يېزىشــنى اليىــق كــۆردۈم.
ياپونىيــە خەلقىنىــڭ پاكىــز ،ئىشــچان ،ئەدەپلىكلىكــى تىلــاردا
داســتان .ياپونىيــدە تۇرســىڭىز بــۇ داســتاننىڭ ناھايىتــى

ئايدىكــى
 .1رەســىم :كورۇنــا ۋىرۇســىنىڭ ياپونىيەدىكــى ھــەر
تارقىلىــش ئەھۋالــى - 4 ،ئاينىــڭ ئاخىــرى ۋە  - 5ئايــدا يۇقىــرى
پەللىگــە يېتىــپ كېيىــن پەســەيگەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلــى بولىــدۇ

ياپونىيــە ۋە ياپونىيــە خەلقــى دەســلەپتە ۋۇخــەن ۋە
خىتايغــا ئۆزىنــى ئۇنتۇغــان ھالــدا يــاردەم بــەردى .ۋۇخەندىــن
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دورا سېتىۋېلىشــقا كاپالــەت قىلىــش ،دوختۇرغــا كۆرۈنــۈپ
داۋالىنىشــقا كاپالــەت قىلىــش قاتارلىــق ئاساســى بەلگىلىمىلــەر
ناھايىتــى ئېنىــق ۋە چۈشۈنۈشــلۈك قىلىــپ بەلگىلەنــدى.
ئارقىدىنــا يەنــە ياپونىيــە ئىقتىســادىنى قۇتقــۇزۇش سىياســىتىمۇ
تــۈزۈپ چىقىلىــپ ھەر-بىــر نوپــۇس بېشــىغا  10تۈمــەن
ياپــون يېنــى ( 1000دولــار) تارقىتىــش ،ئوتتــۇرا ۋە كىچىــك
كارخانــا رېســتورانالرغا  100تۈمــەن ياپــون يېنــى ( 10مىــڭ
دولالر)چوڭلىرىغــا  300تۈمــەن ياپــون يېنــى ( 30مىــڭ
دولــار) تارقىتىــش قاتارلىــق ئەمەلــى ھــەم ھەقىقىــي خەلقنــى
ئويلىغــان بىــر قاتــار ئىقتىســادى سىياســەتلەر ئېــان قىلىنــدى.
ئۇيغــۇر ئوقۇرمەنلەرگــە ئاالھىــدە تەكىتلەيدىغــان بىــر نۇقتــا،
ياپونىيەدىكــى «دۆلــەت جىددىــي ھالــەت» باياناتىنىــڭ
ھېچقانــداق قانۇنــى كۈچــى ۋە زورالش خاراكتېرىنىــڭ
يوقلۇقــى ،پەقــەت ۋە پەقــەت مەســلىھەت ،ئۈنــدەش ۋە تەكلىــپ
خاراكتېرىــدا ئىكەنلىكــى ،لېكىــن  98پىرســەنت ياپونىيــە خەلقــى
بــۇ تەكلىپنــى خــۇددى قانۇنــدەك شەرتســىز ۋە ســادىقلىق
بىلــەن ئورۇنلىــدى .بۇنىڭغــا ياپونىيــەدە تۇرۇۋاتقــان پۈتكــۈل
ئۇيغــۇرالر گــۇۋاھ ،ھــەم بىزمــۇ شــۇنىڭ ئىچىدىكــى ئاالھىــدە
مۇنــەۋۋەر ئورۇنلىغۇچىــار دەپ ئۆزىمىزنــى ماختاشــقا ئەرزىيمىــز.

ياپونىيــە پۇقرالىرىنــى يانــدۇرۇپ ئەكېلىــش ئۈچــۈن ئەۋەتكــەن
ئايروپىالنغــا لىــق ماســكا بېســىپ بــاردى .بىــر توكيونىــڭ
ئۆزىدىــن بىــر قېتىمــدا خىتايغــا ئەۋەتىلگــەن ۋىرۇســتىن
مۇداپىئــە كىيىمىنىــڭ سوممىســى ئــۆچ مىليــارد ياپــون پۇلــى
قىممىتىــدە .يەنــە بىــر چــوڭ مەســىلە ،ياپونىيــە خىتاينىــڭ
بېســىمىدىن ئەنســىرىدىمۇ ياكــى ئىنســان ھوقۇقلىرىغــا ھۆرمــەت
قىلىشــنى ئويلىدىمــۇ نامەلــۇم ،ئۇزۇنغىچــە خىتــاي  -ياپونىيــە
چېگراســىنى تاقىمىــدى .بــۇ پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ ئامالــى
بارلىكــى خىتــاي ياپونىيەگــە ســاياھەت قىلىمىــز دېگــەن
باھانــە بىلــەن قېچىــپ كېلىۋالــدى .خىتايالرنىــڭ مەقســىتى
ياپونىيەنىــڭ پاكىــز مۇھىتــى ۋە ئەۋزەل مېدىتســىنا شــارائىتىدىن
پايدىلىنىــپ ئۆزىنىــڭ جېنىنــى ســاقالپ قېلىــش ئەلۋەتتــە.
- 2020يىلــى  - 2ئايــدا ياپونىيەگــە كەلگــەن خىتاينىــڭ ســانى
 90تۈمەندىــن ئاشــىدۇ ،ئەســلى ياپونىيــەدە  100تۈمــەن خىتــاي
بــار ئىــدى .شــۇنىڭ بىلــەن مۇشــۇ كىچىككىنــە ياپونىيــەدە
 200تۈمەنگــە يېقىــن خىتــاي نوپۇســى بــار بولــدى دېگەنلىــك.
ئــۇالر كەلگەندىــن كېيىنــا ھــەدەپ ماســكا ۋە دېزىنفېكســىيە
ســۇيۇقلۇقى ۋە ۋە ھەرخىــل مېدىتســىنا دورا ،الزىمەتلىكلەرنــى
كۈچــەپ سېتىۋېلىشــقا باشــلىدى ۋە خىتايغــا ئەۋەتتــى .ياپونىيــە
خەلقــى بولســا كېرەكلىــك الزىماتلىكلەرنــى ھــەم ماســكىنى
سېتىۋالماســلىقىدەك ئەھۋالالرنىــڭ ئېغىرلىشىشــىغا ئەگىشــىپ
ۋىرۇســتىن يۇقۇمالنغانالرنىــڭ ســانىمۇ بىراقــا كۆپەيــدى.
خەلقنىــڭ ھۆكۈمەتكــە بولغــان نارازىلىقــى ئاشــتى ،ياپونىيــە
ھۆكۈمىتىمــۇ ئاخىــرى خىتــاي چېگراســىنى ئەتتــى .لېكىــن مۇشــۇ
دەســلەپكى بىخۇدلۇقتــا تارالغــان خىتــاي ۋىرۇســى ياپونىيــەدە
بىراقــا ھەيۋىســىنى كۆرسىتىشــكە باشــلىدى .توكيــو ۋە
خوككايــدودا ۋىــرۇس بىلــەن يۇقۇمالنغۇچىالر بىراقــا كۆپەيدى،
 - 2020يىلى  - 3ئاينىڭ  - 29كۆنى ياپونىيەنىڭ ئەڭ ئاتاقلىق
كۈلكــە چولپىنــى شــىمۇرا كېننىــڭ خىتــاي ۋىرۇســى بىلــەن
يۇقۇملىنىــپ  20كۈنىگىمــۇ يەتمىگــەن ۋاقىــت ئىچىــدە ،ئــەڭ
ئىلغــار مېدىتســىنا داۋاالشــنىڭمۇ قىلچــە ئۈنــۈم بەرمــەي ئۆلۈشــى
ياپونىيــە خەلقــى ھــەم ھۆكۈمىتىنــى قاتتىــق بىــر چۆچۈتتــى.

ياپونىيــە جەمئىيىتىدىكــى ئــەڭ چــوڭ كىرىزىــس،
يەنــى ماســكا يېتىشمەســلىككە قارىتــا بولســا ھۆكۈمــەت
خەلــق بىرلىشــىپ بىرلىككــە بــەك ئۈنۈملــۈك بىرقانچــە چــارە
ئىشــلەتتى ،مــەن بــۇ يــەردە پەقــەت مۇشــۇ ماســكا مەسىلىســى
ھەققىــدە ئــازراق تەپســىلىي توختىلىشــنى اليىــق تاپىمــەن.

ياپونىيەدىكى «دۆلەت جىددىي ھالەت»
ئېالنىنىڭ باشقا دۆلەتلەر بىلەن ئوخشىمايدىغان يېرى
ۋە ئىجرا قىلىنىش ئەھۋالى
خىتــاي ۋىرۇســىنىڭ ھەقىقىــي ۋەھىمىســىنى تونــۇپ
يەتكــەن ياپونىيــە ھۆكۈمىتــى مۇتەخەسسىســلەر گۇرۇپپىســى
تەشــكىللەپ مەســلىھەت قىلىــش ئارقىلىــق  - 2020يىلــى
 - 4ئاينىــڭ  - 9كۈنــى «دۆلــەت جىددىــي ھالــەت» باياناتــى
ئېــان قىلىنــدى .باياناتنىــڭ ئاساســى مەزمۇنــى ،شەخســلەرگە
قارىتــا ياپونىيــە پۇقرالىــرى جىددىــي ئىشــى بولمىغــان
ئەھۋالــدا ســىرتقا چىقماســلىق ،باشــقىالرغا يۇقتۇرماســلىق ۋە
ئۆزىگــە يۇقۇشــنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن ،قــول يۇيــۇش
ۋە ئېغىــز بوشــلۇقى پاكىزلىقىغــا كاپالــەت قىلىــش ،تۇرمــۇش
رىتىمــى ۋە ئوزۇقلۇققــا دىققــەت قىلىــپ ســاغالملىقنى ئاســراش،

 .2رەســىم :ياپونىيــە دۆلــەت باياناتچىســى ســۇگا ئەپەندىــم قولــدا تىكىلگــەن
ئەينــۇ مىللىتىنىــڭ خاســىيەتلىك تۇمارىنىــڭ شــەكلى چۈشــۈرۈلگەن ماســكا
بىلــەن( .رەســىم ئاپتــور تەرىپىدىــن بىۋاســىتە ئېكراندىــن تارتىلــدى)

ياپونىيــە خەلقــى ئالــدى بىلــەن ماســكىنى داكا بىلــەن
ئۆزلىــرى قولىــدا تىكىــپ ماســكا يېتىشمەســلىك مەسىلىســىنى
ھــەل قىلــدى .ياپونىيەنىــڭ باشــانغۇچ مائارىپىدىــن
باشــاپال يولغــا قويۇلىدىغــان تىككۈچىلىــك دەرســى ياپونىيــە
جەمئىيىتىنىــڭ ئەر-ئايــال ،چــوڭ -كىچىــك ھەممىســىنىڭ
چىرايلىــق كېلىشــتۈرۈپ ماســكا تىكەلىشــىگە ئــۇل بولــدى.

دىققــەت قىلىــش ،ئىمــكان بــار ماســكا تاقــاش قاتارلىقــار
تەكىتلەنــدى .كارخانــا ،ســودا ئورۇنلىرىغــا بولســا كۈندىلىــك
تۇرمــۇش ۋە ھاياتقــا مۇناســىۋەتلىك يېمــەك -ئىچمــەك ۋە
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ۋە قېرىــار ساناتورىيەســىگە ئۆتۈنۈشــكە چاقىرىــق قىلــدى.
بــۇ چــارە ياپونىيەدىكــى ماســكا يېتىشمەســلىككە خاتىمــە
بېرىــش رولىنــى ئويناپــا قالمــاي ،خىتاينىــڭ ماســكا ئارقىلىــق
پــۇل تېپىــش ۋە كېســەل تارقىتىــش سۈيىقەســتىگە ئەجەللىــك
زەربــە بېرىــش ئۇنــى ۋىرۇســچى يالمــاۋۇز دېگــەن ئەســلى
قىياپىتىــدە قالــدۇرۇپ قويــدى .مــەن بــۇ ئەقىلگــە قــول قويــدۇم.

پويىــزالردا ئىــش ئورنۇمــدا قولــدا چېۋەرلىــك بىلــەن تىكىلگــەن
گــۈزەل ماســكىالرنى كۆرگــەن چاغلىرىمــدا ،ياپونىيــە دۆلىتىنىــڭ
ئەنئەنــە بىلــەن زامانىۋىلىقنــى بىرلىكتــە ئېلىــپ بارىدىغــان
مائارىــپ سىستېمىســىنىڭ كامالىتىدىــن قاتتىــق تەســىرلەندىم
ھــەم قايىــل بولــدۇم .ياپونىيــە دۆلــەت باياناتچىســى ســۇگا
ئەپەندىــم كــۆپ قېتىــم ياپونىيەدىكــى ئەينــۇ مىللىتىنىــڭ
خاســىيەتلىك تۇمارىنىڭ شــەكلى چۈشــۈرۈلگەن قۇلدا تىكىلگەن
ماســكا بىلــەن مۇخبىرالرغــا بايانــات بــەردى ( 2-رەســىم).

 - 2020يىلــى  - 5ئاينىــڭ  - 26كۈنــى ياپونىيــە
«دۆلــەت جىددىــي ھالــەت» باياناتــى ئېلىــپ تاشــاندى،
تۇرمۇشــىمىز ۋە جەمئىيــەت ئاستا-ئاســتا نورماللىشىشــقا
كېتىۋاتىــدۇ .لېكىــن ۋىــرۇس تېخــى تەلتۆكــۈس يوقالغىنــى
يــوق ،ۋاكســىنا ھــەم ئۈنۈملــۈك دورا تېخــى يــوق .ھازىرغىچــە
ياپونىيــەدە يۇقۇمالنغــان ئــادەم ســانى جەمــى 16877
ئــادەم ،ئۆلگەنلــەر  894ئــادەم ،بۇنىــڭ ئىچىــدە خىتايــار
 9000ئــادەم ،دېمــەك ياپونىيەدىكــى يېرىمدىــن كۆپــرەك
يۇقۇمالنغۇچىــار خىتايــار دېگــەن ســۆز ،ياپونىيەلىكلەرنىــڭ
ناھايىتــى ئــاز يۇقۇمالنغانلىقىغــا مانــا بــۇ ســانالر گــۇۋاھ ( بــۇ
ســانالر مــەن مۇشــۇ ماقالىنــى يېزىۋاتقــان كۈندىكــى ســانالر).

بىــز ياپونىيەدىكــى قولــى گــۈل ئۇيغــۇر ئەۋالدلىرىمــۇ
دەرھالــا بــۇ قولــدا ماســكا تىكىــش ھەرىكىتىگــە ئاكتىــپ
قاتنىشــىپ گــۈزەل كۆركــەم ئەتلەســلەردىن ماســكا
تىكىــپ دوســت يــارەن ساۋاقداشــلىرىمىزغا تارقاتتــۇق.

خۇالسە

بىلــەن
كورۇنــا
ياپونىيــەدە
رەســىم:
.3
ئۆلگەنلــەر
،16212
ســانى
ئومۇمــي

يۇقىرىــدا ياپونىيەنىــڭ خىتــاي ۋىرۇســى توغرىلىق ئالغان
تەدبىرلىرىنــى ۋە شــۇ جەرياننــى قىســقىچە بايــان قىلدىــم .بــۇ
قېتىملىــق ۋىرۇســقا قارشــى كۈرەشــتە مېنــى ئــەڭ قايىــل قىلغىنى
ياپونالرنىــڭ تەشــكىالتچانلىقى ،ئارتــۇق گــەپ كەتمەيدىغــان
مەســئۇلىيەتچانلىقى ۋە ئىنتىزامــى بولــدى .بــۇ مــاڭا «ئاقىلغــا
ئىشــارەت ،نادانغــا جۇۋالــدۇرۇز» دېگــەن ئۇيغــۇر ئاتــا ســۆزىنىڭ
ھەقىقىــي مەنىســىنى تونۇتتــى دېســەم ئارتــۇق كەتمــەس .بــۇ
جەريانــدا ياپونىيــە ھۆكۈمىتــى ۋە خەلــق ئوتتۇرىســىدا جىــق
دەتــاالش بولــدى ،لېكىــن ھەرقانــداق بىــر دەتــاالش ياپونىيــە
دېگــەن مۇشــۇ دۆلــەت بىلــەن خەلقنىــڭ تــۈپ مەنپەئەتىنــى
بىرىنچــى ئورۇنغــا قۇيىدىغــان بىــر ئاســاس ئۇلىنىــڭ،
ئورتاقلىقنىــڭ ئۈســتىدە ئېلىــپ بېرىلــدى .تــاالش تارتىــش
ئارقىلىــق «قايســى پىكىــر قايســى چــارە مۇشــۇ تــۈپ مەنپەئــەت
ئۈچــۈن بەكــرەك خىزمــەت كۆرســىتەلەيدۇ» دېگــەن ئۇقــۇم
ئېنىــق بولغانــدا ھېــچ ئىككىلەنمەســتىن شــۇنىڭغا يــول بېرىلدى.

يۇقۇمالنغانالرنىــڭ
·955
ســانى

ياپونىيــە ھۆكۈمىتىنىــڭ بــۇ ماســكا يېتىشمەســلىك
مەسىلىســىنى ھــەل قىلىــش چارىســى تېخىمــۇ نەتىجىلىــك
ۋە ئۇتۇقلــۇق بولــدى .خىتــاي ھــەدەپ ماســكا يېتىشــمىگەن
دۆلەتلەرگــە ماســكا ئەۋەتىمىــز دەپ قــۇرۇق ھــەم ســاختا
تەشــۋىقاتىنى باشــاپ مىكــروب باســقان ھەم قىممەت ماسكىســى
بىلــەن ۋىــرۇس يايغۇچــى بەتبەشــىرە ئالۋاســتىدىن «خىتــاي
كەلــدى شــەپقەتچى پەرىشتىســى»گە ئايالنماقچــى بولــۇپ،
ئاقمــاس ھىيلىگەرلىــك دۇرۇتىنــى ئۆزىگــە تازا ئوقــۇپ دۇنيانىڭ
بېشــىنى مالىمــان قىلىۋاتقــان كۈنلــەردە ،بــاش مىنىســتىر ئابــې
دەرھالــا ھــەر بىــر ئائىلىگــە ئىككىدىــن ئــاق داكا ماســكا
تارقىتىــپ بــەردى ۋە بــۇ ماســكىالرنى يۇيــۇپ ئىشــلىتىپ بىــر
قېتىملىــق ئىشــلىتىلىدىغان ســاجىكال ماســكىالرنى دوختۇرخانــا

مېنىڭچــە بىزنىــڭ ياپونىيەدىــن ئۆگىنىدىغــان ئــەڭ
ئاساســلىق يەرلىرىمىزنىــڭ بىــرى مانا مۇشــۇ ياپونىيەنــى ياپونىيە
قىلىــپ ،ياپونلۇقنــى ياپــون قىلىۋاتقــان ئۇالردىكــى ئورتــاق ھــەم
ســۇنماس ياپونىيــە دۆلىتــى ئۈچــۈن دېگــەن دۆلەتچىلىــك
ئېڭىــدۇر .بىزدىكــى «مۇســتەقىللىقىمىز ئۈچــۈن» دېگــەن ئورتــاق
ئــاڭ مانــا مۇشــۇنداق ھەممىنىــڭ ئاساســى ۋە ئورتــاق نىشــانى
بواللىغانــدا بىزنىــڭ غەلىبىمىزمــۇ بەلكىــم يىــراق ئەمــەس.

ئىزاھات :ماقالىدا ئىشلىتىلگەن سانلىق مەلۇماتالر ياپونىيە دۆلەتلىك كورۇنا ئەھۋالى تۇر بېتىدىن ئېلىنىپ ئانالىز قىلىندى (ئا).
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جەننەتتە كۆرۈشەرمىز!
قۇدرەت ئەزىز (تۈركىيە)
پۇل دەپ ئۆتكەن ئۆمرۈڭ ،قۇرۇق قول كېتىپسەن دادا،
بىزگە يەنە نېمىگە ئۈندەيتتىڭ ،بۇرچىمىزنى قىلماستىن ئادا.
ياش ۋاقتىڭدىكى كىبىرلىكىڭ ئەمدى بېشىڭغا چىقتىمۇ،
ئاغرىمايمەن ،قېرىمايمەن مەزمۇت بەستىم تىكتىغۇ.
كىشىنىڭ يۇرتىدا ئۆرلەپ كۆككە تاقاشمىدىم،
پەقەت سەن كۆرگەن شەھەرنى مەنمۇ كۆرەي دېدىم.
چۈنكى بىر كۈنى مېنىڭمۇ نەۋرەم بولىدۇ،
مەنمۇ ئۇنىڭغا پۇتۇمنى تۇتقۇزسام كۆزلىرى ياشقا تولىدۇ.
مەنمۇ سەندەك بەستلىك ھەم سېيمايىڭ ئەكس ئېتىدۇ،
ئۇرۇق تۇغقانالر كۆرۈپ ئەزىز ھاجىمنى ياد ئېتىدۇ.
مەنمۇ بىر كۈنى كېتىمەن بەلكىم سېنىڭ يېشىڭدا،
بەلكى يېڭى ئۆستەڭدە ،ئىستانبۇلدا ياكى قېشىڭدا…

كەلدى بۈگۈن ئۇزۇن ساقلىغان شۇم خەۋەر،
يۈزۈڭنى ئاخىرقى قېتىم كۆرەلمەي،
بۈگۈن بولغاچ ياكى يالغانمۇ بۇ خەۋەر.
چۈشۈممۇ ئوڭۇممۇ تاڭ مەن ھېچ ئۆرەلمەي.
شۇ يەردە كېلىپسەن شۇ يەردە كېتىپسەن،
كەڭرىمۇ تارمۇ چوڭام سالغان «يېڭى ئۆستەڭ»،
يەتتە پەرزەنتنىڭ كۆڭلىنى غەش ئېتىپسەن.
شۇ كۆۋرۈكتىن قورقماي ،قۇربانلىق قىلغان دەپ ئۆتسەڭ.
ماڭا دېگەن ئەڭ جىق گېپىڭ :كەل باالم پۇتۇمنى تۇت،
پۇل تېپىشقا باردۇر ئېپىڭ ،ئال باالم بۇ ياغنى يۇت.
سېنى ياخشى كۆرەتتىم بىراق ئىچىمدە ئۆلمەس قېرى دەيتتىم،
چوڭ بولساڭ پۇل تاپىسەن ،ماڭا ئەكېلىپ بېرىسەن دەيتتىڭ.

ئىككى شېئىر
كەۋسەر (تۈركىيە)

تېمىسىز

بەردەم بول يۈكسەلگىن ئېگىز چاقىغا،
يالتايما يولۇڭدىن داۋانغا قاراپ.

ئوقۇ دەپ سامادىن كەلدى بىر خىتاب.
جاھالەت زۇلمەتتۇر ،بىلىگدىن يول تاپ .مېھنەتسىز ئەمەندۇر ھەتتاكى ھەسەل،
قاغجىرىغان ئېلىڭنى كۆكەرتكىن كۆكەرت ،خۇشاللىق بىلىنەر چەككەندە ئازاب.
زەمزەمدەك شىپالىق بۇالقالر باشالپ.
بېرىلمە دۇنياغا ،ئىلىم ئۇ دۇنيا،
قاششاقلىق ئىنسانغا بولسا ھۆكۈمران،
سەپسەتە قوينىدا يۈرەر تېڭىرقاپ.
ئادالەت سەن ئۈچۈن بولسۇن نۇر ماياك،
زۇلمەتنى شەمشەردە تاشال پاچاقالپ.
كۆزۈڭدىن ئايرىلساڭ ئەما مەن دېمە،
ھەقتىن ئايرىلغان ھەقىقىي بىتاپ.
ئازگالغا يېقىندۇر بىلسەڭ شۇ نادان،
ئوقۇغىن بېھىشكە باشاليدۇ كىتاب.
ئەقىدەڭ يولۇڭغا بولسۇن قاراۋۇل،
ئىلىم دەپ ياشىغىن ئۆمرۈڭنى ئاتاپ.

كىمنىڭدۇر مەڭزىگە سۆيسە جان ئاپا،
يەنە كىم بۇلۇڭدا قىسار بوينىنى.

كىملەردۇر پەرزەنىتتىن كۈلسە زوق ئېلىپ،
يەنە كىم ئوت بولۇپ يانار دەردىدە.
كىملەردۇر تەنتەنە قىلسا جەم بولۇپ،
شەرەپ قۇچ يۈسۈپتەك ،مەڭگۈلۈك قۇت تاپ .يەنە كىم مېنىڭدەك يەككە  -يېگانە.

 - 2018يىلى  - 9ئاينىڭ  - 16كۈنى شارابى ۋىسالدا غەرق بولسا كىم،
يەنە كىم بوغۇالر ھىجران دەردىدە.
بەش مىنۇت ۋاقىتقا زار بولسا كىملەر،
كەۋسەر
يەنە كىم ئۆتكۈزەر كۈننى بىھۇدە.
كىملەرگە ھېيت بولدى ،كىملەرگە ماتەم.
شادلىققا چۆمدى كىم ،كىم چەكتى ئەلەم .كىملەردۇر يورۇققا بولسا زارى  -زار،
بەزىلەر قۇياشتىن قىالر شىكايەت.
ئاسماندا قۇش كەبى قانات قاقسا كىم،
كىم مەندەك ھەسرەتتە يۈگۈرتتى قەلەم .شادلىقنىڭ دورىسى بولسا بەزىلەر،
«بەزىلەر» دۇنياغا ئاپەتتۇر ئاپەت.
كىمنىدۇر دادىسى باسسا باغرىغا،
 - 2020يىلى  - 5ئاينىڭ  - 24كۈنى
ئاھ! كىملەر قۇچاقالپ يىغالر قەبرىنى؟!
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ئىككى شېئىر
ئايگۈل ئالىم (ئاۋستېرالىيە)

سىز يوق بايرام بوالمدۇ ئانا
ئانىالرنىڭ بايرىمى كەپتۇ،
بارچە دوستالر ھەسىرىتى يەپتۇ.
ئانىسىزغا ماتەم ئەمەسمۇ،
سىز يوق بايرام نەدىكەن ئانا!
خىياللىرىم قۇچىقىڭىزدا،
ھىدالمىدىم تىنىقىڭىزدىن.
يىغالپ ئۆتتۈم تەقدىرىمىزدىن،
سىز يوق بايرام نەدىكەن ئانا!
تاشالپ كەتكەن كۈنلىرىم لەنەت،
ھەردەقىقەم چەكمەكتە زۇلمەت.
ۋەتەنسىزگە يوق ئىكەن قىممەت،
سىز يوق بايرام بوالمدۇ ئانا!

گۈل تېنىڭىز يۇرت تۇپرىقىدىن،
يورۇق يۈزلەر ئەل دۇئاسىدىن.
نەدە بەخت يۇرتقا زارىدىن،
سىز يوق يەردە بايرام يوق ئانا!
قايتسام دەيمەن ئانا تۇپراققا،
ئارمان بىلەن قالماي ئۇزاقتا.
سىزگە يانداش ياتسام تۇپراقتا،
ماڭا شۇ كۈن بايرامدۇر ئانا!
- 2020يىلى - 10ماي

ئانامغا مەكتۇپ

ئانىسىغا گۈل سۇندى دوستالر،
سۇنغۇم كەلدى مىسكىن كۆڭلۈمنى.
بىر بايرامدا پۇتۇڭ تۇتالماي،
قەرزدار روھ قىينىدى مېنى .

ئانام ھىدىڭ قالغان ھەدەمنى،
ئۇز چىرايىڭ گۈزەل سىڭلىمنى.
چۈشەپ چىقتىم يەنە ھويالڭنى،
بايرام قاپتۇ ئۇندا جان ئانا!
بايرام دېدى باراي نەلەرگە،
تەۋەررۈكلەر تۇرسا يىراقتا.
تىلەك تىلەپ ئۆتمەي نائىالج،
ئۈمىد باركى ۋىسال ئۇزاقتا.
باالم تۇرار يېشىمنى سۈرتۈپ،
غەيرەت قىالي سەندىن ئۆگىنىپ.
ھايات ئۈچۈن يىڭىمنى تۈرۈپ،
سېنىڭ باالڭ ،چىدايمەن ئانا!
- 2020يىلى - 10ماي

ئىككى شېئىر
تاھىر تاشقىن (تۈركىيە)

پەرىشان قەلب
سەن مەن بىلەن ھەر زامان رەببىم،
مەن سەن بىلەن ھېچ بواللمىدىم.
نېمەتلىرىڭنى ئىچىدە شۇڭغۇپ،
ساڭا اليىق قۇل بواللمىدىم.
قۇياش ،ھاۋا ...سانسىز رىزقىڭدىن،
ئۆمرۈم بويى مەنپەئەتلەندىم.
ئەمما بۇنىڭ شۈكۈرانىسىنى،
اليىقىدا ھېچ قىاللمىدىم.
سىنىڭ سۆزۈڭ ئىشكاپ ئىچىدە،
چىن يۈرەكتىن سىردىشالمىدىم.
پۈتۈن ئىلىم ئۇندا تۇرسىمۇ،
ئۇنىڭغا ھېچ چېلىشالمىدىم.
قۇرئانىڭنىڭ سىزغان يولىنى،
بىلىپ تۇرۇپ ئەگىشەلمىدىم.
تىرىك قۇرئان ئۈممىتى تۇرۇپ،
تىرىك قۇرئان ھېچ بواللمىدىم.

پەيغەمبىرىڭ قالدۇرغان ئىزدىن،
تاپباستۇرۇپ ھېچ ماڭالمىدىم.
پەيغەمبەرنى سۆيگەن كۆرۈندىم،
سۆيگەنلەردەك ھېچ بواللمىدىم.

سىزىپ تۇردۇم خاتالىرىمنى،
توۋاغا ھېچ ئالدىرىيالمىدىم.
پىنھانالردا سەجدىگە بېرىپ،
ئۆكسۈپ -ئۆكسۈپ ياش تۆكەلمىدىم.

شەرەپلىك مەخلۇق بولۇپ تۆرەلدىم،
شەرىپىمنى ھېچ ساقلىيالمىدىم.
ئادەم بولۇپ يارالساممۇ گەر،
ئادەمدەك ئادەم ھېچ بواللمىدىم.

بەك مۇرەككەپ ئىكەنسەن دۇنيا،
مەن ئۆزۈم بولۇپ ھېچ ياشىيالمىدىم.
ئاتا-ئانا قېرىندىشىمنىڭ،
سۆيگۈسىگە ھېچ قانالمىدىم.

نەپىس دېگەن بەڭباش شۇمپەننى،
ساۋاب تۇردۇم ھېچ يېڭەلمىدىم .
زامان  -زامان يېڭىپ قالساممۇ،
ھەر كۈن يەڭگەن ھېچ بواللمىدىم.
تىلالپ تۇردۇم دۇنيا ،نەپسىنى،
بىراق رىشتەمنى ھېچ ئۈزەلمىدىم.
ئىككى كۈنلۈك دۇنيا دېدىميۇ،
قانائەتچان ھېچ بواللمىدىم.
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كىندىك قىنىم ئاققان تۇپراقتا،
ئاددىي ئىنسان ھېچ بواللمىدىم.
مۇھاجىر بولۇپ يۇرتتىن چىقتىميۇ-
مۇھاجىر بولۇپ ھېچ ياشىيالمىدىم.

خاتىمە
رىزىق قىلىپ بەر ئەي كەرەم رەببىم،
دىلىم ھەر چاغ سىنى ئەسلىگەي.
سىنىڭ ئىشقىڭ ،سىنىڭ بۇ پەيزىڭ،
قۇرۇق تىلىمنى دائىم نەملىگەي.

قەلبىم سۈزۈك ،كۆزلىرىم نۇرلۇق،
ھەققە دائىم خىزمەت ئەيلىگەي.
تىلىكىم شۇ ،مۆمىندەك ياشاپ-
مۆمىندەك ئۆلمەكنى نېسىپ
ئەيلىگەي.

ئۈگۈتلەر
ئەقىل ھۆسنى پىكىر قىلىشتۇر،
ھەق  -ناھەقنى پەرق ئېتىشتۇر.
ھەقنى سۆيۈپ ،ھەقنى ئالقىشالپ،
ھەقسىزلىققا ئىسيان قىلىشتۇر.

تىل ھۆسنى ھەقنى سۆزلەشتۇر،
گەر بولمىسا سۈكۈت قىلماقتۇر.
راستچىللىقنى سۆيگەن ئىنسانالر،
نېمە دېگەن ئېسىل ھەمراھتۇر.
قەلب ھۆسنى گۈزەل چۈشەنمەك،
بىر-بىرىگە ھەقىقىي ئىشەنمەك.
رەشىك-ھەسەت غەيۋەت نىپاقنى،
قەلبىمىزدىن پۈتۈن ئۆچۈرمەك.
توغرا قارىغان توغرا كۆرىدۇ،
قىزىل كۆزلەر قىزىل كۆرىدۇ.
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سەن كۆزۈڭنى پاكىز تۇتمىساڭ،
تۇلۇن ئايالر تۇتۇق كۆرۈنىدۇ.
قۇالق ھۆسنى ھەقنى ئاڭلىماق،
غەيۋەتلەرگە قۇالق يوپۇرماق.
ھەر يوچۇققا قۇالق ئاسماستىن،
ئەخالق بىلەن گۈزەل ياشىماق.
بەدەن ھۆسنى ئالالھقا قۇللۇق،
گۇناھالردىن يىراق تۇرغۇلۇق.
ھەر ئۈگىنىڭ ھەققى بېرىپ،
ئىككى جاھان نىجات تاپقۇلۇق.

ئىككى شېئىر
ئابدۇخېبىر خېلىل تەۋەككۈل (تۈركىيە)

يەتتە يىللىق ھىجران

يەتتە ياشلىق ناتىۋانىم،
قالدى مەندىن بەك يىراق.
ئۆل دېدىم ئۆزۈم ـ ئۆزۈمگە،
ئۆلتۈرمىدى دەردى ـ پىراق...

يەتتە ئەزا بولدى گاراڭ،
يەتتە ئىقلىم بىلمىدى.
يەتتە ياشقا كىرگەن قىزىم،
ئالتە يىلدۇر كۆرمىدى.

شەپەقتىكى تۇيغۇ

يەتتە يىل قايناپ قازاندا،
يەتتە يازنى مەن كۈتۈپ.
يەتتە تاغ ئاشتىم ھاياتتىن،
يەتتە قىشنى ئۇزۇتۇپ.

 - 2020يىلى  - 4ئاينىڭ  - 16كۈنى
ئىستانبۇل

قىپقىزىل شەپەقنىڭ ئالتۇن تېنىدە،
چاراسالپ كۆيگىنى مېنىڭ يۈرىكىم.
قارايغان دەۋرنىڭ تەتۈر بېتىدە،
ئىڭرايدۇ ئاھ مېنىڭ سانسىز ئۈمىدىم.

گۈلچىمەن باغ بولدى خازان،
اللە ـ رەيھان توزۇتۇپ.
قوندى ئاق چېچىمغا لەك ـ لەك،
مۇدھىش بورانالر ئۇچۇرۇپ.

يىراق شۇ سەھرادا بىر قىز ــ بىر ئوغۇل،
ئاتىنىڭ مېھرىدىن مەھرۇم ياشايدۇ.
ئەسلەيدۇ ۋە لېكىن ئاتا بىقۇۋۇل،
ئاھ قىزىم ـ ئوغلۇم دەپ يۈرەك يىغاليدۇ.

ئەي پەلەكنىڭ گەردىشى،
كەلمە قىستاپ يانمۇ ـ يان.
يەتتە قات ئاسمان يىراق،
يەتتە قات زېمىنمۇ ھەم...

يۈرەكنى تىلغىسا سانسىز سوئالالر،
قىزارغان شەپەقتىن رەڭ ئاالر يۈزۈم،
قالدىغۇ جاۋابسىز مۈكچىيىپ تەنھا.
ئۆزۈمنى تاپالماي ئاۋارە ئۆزۈم.
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شېئىرالر
ئەزىمجان نىزامىي (قىرغىزىستان)

ۋەتەن

ئەزەلدىنال ئۇيغۇرۇم ئەزگۈچىگە ئۆچتىمغۇ.
قاچانغىچە يىتتىم مەن ،رەڭگى  -روھىم سامانمۇ،
پەرياد ئەيلەپ ئۇيغۇرۇم يىغاليدىغان زامانمۇ،
(ھوقۇقنى ئىنساننىڭ چەكلەيدىغان دەۋرمۇ)
قۇرامىغا يەتتى ئۇيغۇر بەزلىنىدىغان نادانمۇ،
بەر قارار ئۆزىمىز ھەق ئادالەت ئامانغۇ!
دوست يىغلىسا زۇلمەتتە مەن قاقاقالپ كۈلدىممۇ،
پايدا كۆزلەپ ئۆزۈمگە مەن پاالقالپ يۈردىممۇ.
قاراپ باققىن ئەپتىمگە مەن ئۆزۈمنى دېدىممۇ،
بۇ جاھاندا ئۇلۇغۋار ئۇيغۇرۇمنى دېدىمغۇ.

مولال يۈسۈپ بىالل نازىم،
ۋەتەن-ئەلگە قىلۇر تازىم.
تەرك ۋەتەن قىلىپ ئامما،
يۈرىكى خۇن ،كۆزى ئەما...
ۋەتەن ئەڭ ئۇلۇغ  -مىللەت بەك ئەال،
ۋەتەن پاسىبان مېھرىبان ئانا.
ۋەتەننى سۆيگەن دىلدا ئىمان بار،
ۋەتەن قەرزىنى ئۇنۇتما ئەسال.
ئاڭال ۋەتىنىم يۈرەك سۆزۈمنى،
ساڭا ئاتىدىم بارى  -يوقۇمنى.
ۋەتەننىڭ ئىشقى شائىرغا ئىلھام،
ۋەتەن ھەققىدە تۈگۈمەس ناخشام.

		
ئارمان بولۇر

ئىچكەنلەرنى كۆردۈڭ ،دوستۇم،
تۇرقى شەيتان ھايۋان بولۇر.
بۇ بەزمىدىن قاچقىن ،دوستالر،
ئاخىر بىر كۈن يامان بولۇر.

 - 1963يىلى ،فىرۇنزې (بىشكەك)

ئوغلۇڭ كېلۇر

ساالمەتلىك ئۈچۈن ئىچ دەپ،
زەھەر يۇتقان يامان بولۇر.
ئەللەر ئوقۇپ لەنەت-غەزەپ،
تۇرۇشىڭغا ھەيران بولۇر.

ئەلەم دەشتىنى كېزىپ،
چېكىپ غۇربەت ئوغلۇڭ كېلۇر.
غەم سەھراسىدا كېزىپ،
مەجنۇن سۈپەت ئوغلۇڭ كېلۇر.

قاپاق تۈزۈپ جانان تۇرار،
پەرزەنتلىرىڭ سەرسان بولۇر،
ئېيتىۋېرىڭ يالغان بولۇر،
ئۆي روزىغارىڭ ۋەيران بولۇر.

مېھرىڭگە ھېچ قانمىغان،
قەلبى يارا ئوغلۇڭ كېلۇر.
جان ئانا سەن بول ئامان،
بەختى قارا ئوغلۇڭ كېلۇر.
ھىجرانالردا ياش تۆكۈپ.
كۆزى ياش ئوغلۇڭ كېلۇر.
مۇھەببەتتىن دىلىغا تۈگۈپ،
دەردكە ئەسىر ئوغلۇڭ كېلۇر.

- 1971يىلى ،فىرۇنزې (بىشكەك)

بەش بالىنى ئېلىپ خوتۇن،
باشقىالرغا راۋان بولۇر،
سوغۇق ئوچاق ،يوقتۇر ئوتۇن،
ئەمدى يامان ئارمان بولۇر.
- 1968يىلى ،فېۋرال

 - 1989يىلى ،فىرۇنزې (بىشكەك)

قەلبىم يارا

دېدىمغۇ

مەجنۇن كەبى يالغۇزلۇقتا چۈشتى باشىمغا غۇربەت،
دىلىم سۇنۇق ،ئۆستى ساچىم ،قامىتىم پورەك سۈپەت.
ئۆمرۈم ئۆتتى پىغان ئىچىدە ،كۆرمىدىم ھېچ ھاالۋەت،
شۇم پەلەكتىن كەلدى باشقا ھەم تۇمان مىڭ پاالكەت.
بېشىمدا غەم ،غېرىبلىقتا دىلىمدا پۈتمەس غوۋغا،
نىزامىينىڭ ھالىنى سوراڭ ،دەردىگە بارمۇ داۋا؟

بۇ جاھاندا ئەڭ ئۇلۇغ – ئۇيغۇرۇمنى دېدىمغۇ،
قاراپ باققىن ئەپتىمگە ،مەن ئۆزۈمنى دېدىممۇ.
ياتمىدىم مەن غەپلەتتە تۈندە بىدار ئىدىمغۇ،
كۈتكىنىم راست زارىقىپ ،تاڭغا خۇمار ئىدىمغۇ.
باغنى بوۋام ياراتقان گۈل سۆيگىنىم يامانمۇ،
ياۋا قاۋان گۈلشەننى چەيلىگىنى يالغانمۇ؟!
يۇلتۇزالرمۇ كۆچكەنغۇ ،گۈلخان يېنىپ ئۆچتىمغۇ				 ،
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 - 1963يىلى ،مارت

-2020يىللىق  - 2سان

شېئىرالر
چولپان (ئۆزبېكىستان)

پۈتتى

ئۆلۈمدىن كۈچلۈك

بەر قولۇڭنى ،شۇ تىترىگەن قولۇم بىلەن ئاخىرقى قېتىم،
بىر سىقاي ،كېيىن ،ھەرگىزمۇ ئۇ قولالرغا تېگىش يوق.
كۆزلىرىڭنى ئاخىرقى قېتىم تىككىن خىرە كۆزۈمگە،
كۆكرىكىمگە كىرپىكلىرىڭ ئاخىرقى قېتىم ئاتسۇن ئوق.

— ئۆلۈم ،سەندىن كۈچلۈك باشقا كۈچ بارمۇ؟
سەن دە ھېچ مەرھەمەت بولغانمۇ؟
— مەندىن كۈچلۈك ،مەندىن قۇۋۋەتلىك بولغانالر بار:
مانا ،مەندىن ھېچ قورقمايدىغان ئادەملەر!

كۆكرىكىمدە تېخىچە ئۇچماي قاراپ تۇرغان يۇلتۇزنىڭ
كۆر يۈزىنى ،ئايرىلىشنىڭ كۆزى بىلەن سارغايغان
سەن كېتىسەن ،يۇلتۇز ئاقىدۇ ،يالغۇزلۇققا تاشالنغان
ئوكسىگېنگە پايدىسى بولماس كۈندۈزنىڭ ئاپتاپلىرى.

قىزالرنىڭ دەپتىرىگە
كۆڭۈل ،تىنماس كۆڭۈل ،ئەمدى يېتەر ،كۆز تىكمە گۈللەرگە،
گۈزەلدۇر ،ياشدۇر ئۇ گۈللەر ،پەقەت ئالدانما ئۇالرغا،
كى ،قىزغانماس ،كۆڭۈل ئۇنىماس سېنىڭدەك ئاق كۆڭۈللەرگە...

بەر قولۇڭنى ،ئاخىرقى قېتىم ،يالغۇز قالغان يېتىمگە،
ئات ئوقۇڭنى ئاخىرقى قېتىم ،ئەلەم تولغان كۆكسۈمگە...
 - 1922يىلى

ئۆزبېكچىدىن مۇرات ئورخۇن ئۇيغۇرچىالشتۇرغان (تۈركىيە)

ئىككى شېئىر
گۈلناز سەيدۇلالېۋا (قازاقىستان)

ھالىمغا يەت

ھال سورىساڭ دېمەيمەن مۈشكۈل،
ئالىلىماي نۇر تۆكىدۇ كۈن.
ۋىرۇس بولۇپ يۇقمىسۇن ھالىم -
ھالىمغا يەت ،جېنىم ،قاتقىن ئۈن.

ھال سورىما  -ھالىمدىن بىزار،
مەجبۇرلىما ئېيتىشقا يالغان.
ئۆز-ئۆزۈمنى بەزلەيمەن ،جېنىم،
ئاھ ،بۇ دۇنيا ھەممىدىن قالغان.

شور پېشانە

تىلىم كەمتۈك ،قۇالقلىرىم پاڭ،
كۆزۈم ئەلەس يىقىلدىم تام.
مۇغەمبەرلىك قىلمىغىن ،جېنىم،
ئەھۋالىمنى بىلىسەن ،تامام.

تەقدىر چېھرىگە چېچىلغان سەپكە،
شور پېشانەمگە چاپاليمۇ شەربەت.
تىنىق تارايدى بىر سېسىق گەپكە
ھەسەن -ھۈسەنگە ئايالندى شەپقەت.

قايناپ كەتتى پورۇقالپ قازان،
بىر قاپاق سۇ قايتۇرغىن ئىلدام.
ئوچىغىمنىڭ تۇرخۇنى پاكار،
يانغان ئىستىن قېقىلدى چىدام.

شاپىالق يېگەن بىچارە غۇرۇر،
نىمجان ژەرەنچە مارايدۇ مەيۈس.
دېۋىرقاي چاتقان تىلالردا سۈكۈت،
گۈلدۈرمامىالر چامدايدۇ گۈس-گۈس.
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تاردۇر مۈرەمگە كىيگەن چاپىنىم،
قىسىپ يۈرەككە يەتمەيدۇ ھاۋا.
ھەسرەت يېغىشقان بال ھەرىلىرى،
گىڭىلدىشىڭنى كۆرمەسكەن راۋا.
پاشىغا يەتمەي دېڭىزنىڭ سۈيى،
چۆكۈپ ئۆلۈپتۇ مۇھىتتا بېلىق.
زاغرا بۆلۈشكەن ئۇنتۇلدى كۈنلەر،
يۇتقان ھاۋاغا كېسىلىپ سېلىق.
قۇش بالىسى ھەم چوقۇالپ ھاردى،
قاناتلىرىنى يېيىپ ئۇچالماس.
قېنى شاكىراب بىر شور پېشانە،
ئەسىردىن ئەسىر بەخت قۇچالماس.

-2020يىللىق  - 2سان

تاشالندۇق چۈش
(ھېكايە)
رەنا غوپۇر (ئاۋسترالىيە )
چاقىرىــپ ،دوختۇرغــا تېلېفــون قىلىــپ ،مەكتەپكــە قىــزى اللەنــى
چاقىرىشــقا ئــادەم ئەۋەتكەنــدە ئــۇ تەنەپپۇســتا بارلىــق ئاپىســى
ھايــات بالىالرغــا ئوخشــاش مەيدانــدا دوســتلىرى بىلــەن
ئويناۋاتاتتــى .ســىنىپ مەســئۇلى ياشــانغان ئايــال ئەدەبىيــات
ئوقۇتقۇچىســى كۆزلىــرى قىزارغــان ھالەتتــە ئۇنــى چاقىرىــپ
كېلىــپ كەلگۈچىنىــڭ ۋېلىســىپىتىدە ئۆيىگــە يولغــا ســالدى.
ئۇمــۇ «دادام كەلســۇن دەپتــۇ» دەپ ئويۇنغــا قىيمــاي ماڭــدى.

ساالم باھار،
«باشــتا كەلمىگــەن تەلەيــدە ئاناڭنىــڭ ھەققــى بارمــۇ»
دەپ ئاتىــار ســۆزى بــار .مەندەك جاھىل ئادەملەر تىرىشــچانلىق
بىلــەن تەقدىرنــى ئۆزگەرتىــپ كېتەلەيمىــز دەپ ئىشــىنىمىز.
ھالبۇكــى ،بــەزى چاغــاردا ۋەياكــى بــەزى ئادەملەرنىــڭ
تەقدىــرى تىرىشــچانلىقىغا قــاراپ ئۆزگىرىــش بولمايدىكــەن.
ســاڭا بىــر ھەمشــەھەرىمنىڭ ھاياتىنــى ســۆزلەپ
بەرمەكچىمــەن .بــۇ ئايالنــى مەن تونۇمايمەن .توغرىســى تونۇشــقا
پۇرســىتىم بولمايــدۇ .ئــۇ بىــر نەچچــە يىــل ئــاۋۋال باقىغــا ســەپەر
قىلىپتــۇ .بــۇ ھېكايىنــى مــاڭا ئېيتىــپ بەرگــەن دوســتۇمدىن بــۇ
ھەمشــەھىرەمنىڭ ئىســمىنى سوراشــمۇ خىيالىمغــا كەلمەپتــۇ .بــۇ
ھاياتنىــڭ ئېچىنىشــلىقىدىن بىــر ئىــچ ئاغرىقــى تارتىــپ قالدىــم.
ئاپام بىرەرســىگە «ئىچىم ئاغرىدى» دېيىشــىمىزنى ياقتۇرمايتتى،
« ئالالھنىــڭ ئىچــى ئاغرىســۇن دەڭــە باالم»دەيتتــى .بەلكىــم
مېنىڭمــۇ يامــان كۈنلەرگــە قېلىشــىمدىن ئەنسىرىســە كېــرەك.
ئىشــقىلىپ بــۇ ھاياتنــى ســاڭا ســۆزلەپ بېرىشــنى قــارار قىلدىــم.

 14يــاش ،باھــار ،بىــر قىزبــاال ئۈچۈن ئانا نەقــەدەر مۇھىم
ھــە! ئەلۋەتتــە ئانــا ھەممــە ياشــتا مۇھىــم .بىــراق قىــز بالىنىــڭ
باالغەتكــە يېتىۋاتقــان مەزگىلىــدە ئانىســىدىن ســورايدىغان
تــاالي ســوئاللىرى بولىــدۇ .ھېچبولمىســا ئانىســىغا قــاراپ قانداق
ئايــال بولۇشــنى ئۆگىنىــدۇ  .شــۇڭا « ئانــا كــۆرۈپ قىــز ئــال»
دەيمىــز ئەمەســمۇ .ئۇنىڭغــا بۇنــداق پۇرســەتمۇ بولمىــدى .ئەگــەر
بۇنــى بەختســىزلىك دېســەك ئۇنداقتــا بــۇ ئۇنىڭدىــن كېيىنكــى
بارلىــق بەختســىزلىكلەرنىڭ مۇقەددىمىســى بولــدى .دادىســى
توغرىراقــى ئــاكا -ھەدىســىنىڭ تەربىيەســىدە چــوڭ بولۇشــقا
باشــلىدى .بــۇ ئۇنىــڭ خاراكتېرىدىكــى دادىــل ،مۇســتەقىل،
قورقماســلىقنى يېتىلدۈرۈپــا قالمــاي ســەل ئــۆز بېشــىمچى
بولۇشــىغىمۇ ســەۋەب بولــدى .ئوقۇشــى يامــان ئەمەســتى ،ئەممــا
ئالىــي مەكتەپتــە ئوقۇشــقا رايــى يــوق ئىــدى .ئــۆزى ئېگىــز بــوي،
زىلــۋا ئەممــا شــىرداق ئــورۇق ئەمــەس ،چىرايلىــق قىــز ئىــدى.
مىجەزىنىــڭ ئوچــۇق يورۇقلۇقــى قوشــۇلۇپ ئوغۇلالرنىــڭ مەيلىنى
تارتىدىغــان قىــز بولۇۋاتاتتــى .تولــۇق ئۈچىنچــى يىللىقنىــڭ
ئىمتىھانىنــى بېرىــپ بولۇشــىغىال ئــۇ مەكتەپتىــن چىقىۋالــدى.
دادىســى ۋە قېرىنداشــلىرى نېمىــا دەپمــۇ ئۇنــى رايىدىــن
قايتۇرالمىــدى .مەكتەپتــە ئۇنىڭغــا يوشــۇرۇنچە كــۆي يۈرگــەن
بىــر نەچچــە ئوغــۇل ساۋاقدىشــى بارمىغىنــى چىشــلەپال قالــدى.

بولۇپمــۇ دوســتۇمنىڭ «مىجــەزى ســىزگە ئوخشــايتتى
رەنــا ،ھېچبىــر گەپنــى ئۆتكۈزۈۋەتمەيدىغــان ،ھېچكىمگــە
گــەپ ئۇتتۇرمايدىغــان قىــز ئىــدى .بىللــە بولســاق كۈلــۈپ
بېشــىمىز ئاغرىــپ كېتەتتــى» دېگىنىنــى ئــاڭالپ رەھمەتلىكنــى
تېخىمــۇ چۈشــەنگەندەك بولــدۇم .مىجەزىمىزنىــڭ ئوچــۇق
يورۇقلۇقــى ،شــوخلۇقۇمىز قانداقتــۇر خۇشــاللىقتىن ئەمــەس،
ئەكســىنچە غايــەت زور بىــر قايغۇنــى ياشــاۋاتقانلىقىمىزدىن
ئىــدى .باشــقىالرنىڭ ئــۇ ئاجىزلىقىمىزنــى سېزىۋااللماســلىقى
ئۈچــۈن قەيســەر ،يېڭىلمــەس قىياپەتتــە كۆرۈنىمىــز،
ئەممــا يــۈرەك پــارە  -پــارە بولــدى .گەپنــى ئۇزارتمــاي.
ئۇنىــڭ ئىســمىنى «اللــە» دەپ ئاتاشــنى قــارار قىلدىــم.

ئۆيدىكــى تــاالش تارتىــش باشــاندى .ئــۇ ئەمــدى نېمــە
قىلىشــى كېــرەك؟ دادىســى ،ئاكىســى ۋە ھەدىســى بــاش قاتۇرۇپ
بىرســى بىــرەر كەســىپتە ئوقۇســۇن دېســە ،بىرســى دۇكان
ئېچىــپ بېرەيلــى دەيىتتــى ،يەنــە بىرســى بىرنېمــە .ئۇنۇڭدىــن
سورىســا «مــەن بىــر نەچچــە ۋاقىــت ئوينايمــەن» دېــدى  .ئەممــا
باھــار ،ئــۇ ئوينىمىــدى ،ئــۇ بــازار كۆزەتتــى .ئۇنىــڭ مىجــەزى
بــەك چىقىشــقاق .شــۇڭا دۇكان خوجايىنلىــرى ۋە خېرىــدارالر
بىلــەن ئاســانال پاراڭلىشــااليدۇ .شــۇنداق قىلىــپ نەچچــە ئــاي
باشــقا ساۋاقداشــلىرى ئالىــي مەكتىپىنــى تېپىــپ بولغىچــە ئــۇ
كەلگۈســىدىكى تۇرمــۇش يولىنــى تېپىپ بولدى .ئــۇ ئىچكىرىدىن
مــال ئەكىلىدىغــان خىتايــار بىلــەن ئاالقىلىشــىپ ئۈرۈمچىــدە
تــازا ئاقىدىغــان ،قىــز ئايالالرنىــڭ كېرەكلىكىنــى ئەكېلىــپ
دۇكاندارالرغــا تــوپ ئۆتكۈزۈشــنى باشــلىدى .ئايــال كىشــىنىڭ
پۇلىنــى تاپمــاق ئاســان .ئــۇ ئۆزىال تىرىــك مودېل .ساۋاقداشــلىرى

بىــر كۈندىــا اللــە ئاپاســىز قالــدى .ئاپاســىز قالغــان
يەنــە ئاكىســى ،ھەدىســى ۋە بىــر سىڭلىســى تــۆت بــاال ئىــدى.
يــاش ســاغالم ئانىنىــڭ تۇيۇقســىز كېتىشــىنى كىممــۇ ئويلىغــان
دەيســەن .ئۇالرنىــڭ ئىقتىســادى ئەھۋالــى ياخشــى ئىــدى.
ئەگــەر ئاپىســى بۇرۇنــراق يۈرىكــى ئاغرىيدىغىنىنــى بىلگــەن
بولســا داۋالىتىشــقا قۇربىتــى تامامــەن يېتەتتــى .ئەممــا يــۈرەك
تىقىلمىســى شــۇنچە تېــز يــۈز بەردىكــى ،ئاپــا ھېچكىــم بىلــەن
خوشلىشىشــقا ئۈلگۈرمىــدى .دادىســى داالن ئۆيــدە چىنــە
قاچــا جاۋىنىنىــڭ ئۆرۈگلىگىنــى كــۆرۈپ يېنىغــا كەلگەنــدە
ئايالىنىــڭ بەدىنىنىــڭ تۆۋىنــى جاۋەننىــڭ ئاســتىدىن چىقىــپ
تۇراتتــى .قارىغانــدا ئــۇ كېســىلى تۇتــۇپ جاۋەنگــە يۆلىنىــپ
قالغــان ،جــاۋەن ئۇنــى كۆتۈرەلمــەي ئۇنىــڭ بىلــەن تــەڭ
يىقىلغانتــى .دادىســى ھــازا ئېچىــپ قوشــنىالرنى ياردەمگــە
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«ئىككىنچــى قــول تانســىدا ئىلدامــراق بولغىــن .اللەنــى دائىــم
ئۇچرىتىــش پۇرســىتى بولمايــدۇ .قولدىــن بېرىــپ قويمــا» دەپ
رىغبەتلەنــدۈردى .ھالبۇكــى بىرىنچــى قــول تانســا تۈگىشــىگە
دىلشــات اللەنىــڭ يېنىدىــن كەتمــەي سوڭدىشــىپ ئولتــۇرۇپ
پاراڭنىــڭ ئاخىرىنــى قىلىۋاتاتتــى .ئۇالرنىــڭ كۈلكىســى
قەيســەرنىڭ قۇلىقىغــا پۇشــتەك چالغانــدەك ئاڭلىنىــپ بىئــارام
بوالتتــى .ئۇنىڭدىــن كېيىــن ھەممــە تانســىنى اللــە دىلشــات
بىلەنــا ئوينىــدى .قەيســەر غەيــرەت قىلىــپ تارتىــۋاالي دېســە
دىلشــات ئۇششــۇقراق ،ئەگــەر ئىككىســى تارتىشــىپ قالســا
ئۆزىنىــڭ اللەنىــڭ ئالدىدىكــى ئوبرازىغــا تەســىر يېتەتتــى.
شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇ تىــت تىــت بولــۇپ پۈتكــۈل ئولتــۇرۇش
جەريانىــدا ئورۇندۇقنــى ســاقالپ ئولتۇردى .ھەتتــا اللەنى كەچتە
ئاپىرىــپ قويۇشــمۇ دىلشــاتتىن ئاشــمىدى .دىلشــات ئوغۇلالرنىــڭ
ئىســقىرتىپ قىلىۋاتقــان چاقچاقلىــرى بىلــەن«داۋاي!» دەپ
اللەنــى ئېلىــپ ماڭغانــدا قەيســەر بىــر ئاچچىــق بىلــەن قــاراپ
قالدىيــۇ« ،يەنــە پۇرســەت بولىــدۇ» دەپ ئۆزىگــە تەســەللى
ئىزدىــدى .ئەممــا باھــار ،اللــە تاكــى ئۆمرىنىــڭ ئاخىرغىچــە
قەيســەرگە مەنســۇپ بولمىــدى .پەقــەت ئۇنىڭ ۋاپاتىدىــن كېيىن
يېزىغــا خىزمەتكــە چۈشــۈپ كەتكــەن قەيســەر بــۇ شــۇم خەۋەرنــى
ئــاڭالپ قۇيۇنــدەك يېتىــپ كېلىــپ ،بېلىگــە ئــاق باغــاپ،
تاۋۇتنىــڭ ئالــدى ئــوڭ تــەرەپ شادىســىنى كۆتــۈرۈپ مېڭىۋالدى.

تېخــى ئۆيىدىكىلەردىــن تۇرمــۇش پــۇل ئېلىۋاتقانــدا ئــۇ
بانكىــدا قەرەللىــك پــۇل قويىدىغــان بولــۇپ قالغــان ئىــدى.
اللەنىــڭ كۈنلىــرى ئالدىراشــچىلىقتا ئۆتۈۋاتاتتــى .اللــە
باشــانغۇچنى ئۈچىنچــى ســىنىپقىچە خىتايچىــدا ئوقــۇپ
كېيىــن ئۇيغۇرچىغــا ئالماشــقان .خىتايچىســى ياخشــى بولغاچقــا
ئىچكىرىدىــن مــال يۆتكەيدىغــان خىتايــار بىلــەن سۆزلىشىشــتە
پەقــەت قىينالمايتتــى .ۋەتەننىــڭ باشــقا يەرلىرىدىــن كەلگــەن
پارچــە ســاتقۇچىالر تىــل ســەۋەبلىك قىينىالتتــى .شــۇڭا
ئــۇالر اللەدىنــا مــال ئېلىشــىنى ئىشــەنچلىك ھــەم قواليلىــق
كۆرەتتــى .اللــە مۇشــۇنداق خىتايــار بىلــەن ئۇيغــۇرالر
ئارىســىدا ســۇدىكى بېلىقتــەك سودىســىنى راۋان يۈرۈشــتۈرۈپ
كېتىۋاتاتتــى .ئوتتــۇرا مەكتــەپ ساۋاقداشــار يىغىلىشــى
قىلىمىــز دېگــەن ئۇقتۇرۇشــنى تاپشــۇرۇۋالغاندا ،اللــە ئــازراق
ئىككىلەنــدى .ساۋاقداشــلىرى ھەممىســى ئالىــي مەكتەپتــە
ئوقۇيــدۇ .ئــۇ بولســا يەككــە تىجارەتچــى .ھەرھالــدا ئۆزىنــى
ســەل كەمســىتكەندەك بولــدى .ئەممــا ھــاالل ئەمگــەك بىلــەن
پــۇل تېپىــپ جېنىنــى بېقىۋاتســا ،بۇنىــڭ نومــۇس قىلغــۇدەك
نېمىســى بــار؟ ئــۇ چىرايلىــق ياســىنىپ ئولتۇرۇشــقا بــاردى.
باھــار ،دېگىنىمــدەك اللــە چىرايلىــق قىــز .ئۇنىــڭ
ئۈســتىگە قىلىۋاتقــان سودىســى تۈپەيلــى ئۇنىــڭ مودىدىــن
ۋە ئۇنــى ماسالشتۇرۇشــتىن خەۋىــرى بــار .شــۇڭا ئــۇ زالغــا
كىرگەنــدە ئالىــي مەكتەپنىــڭ تــۆۋەن يىللىقىــدا ئوقۇۋاتقــان
قىــز ساۋاقداشــلىرى ئارىســىدا توخــۇ كاتىكىگــە كىرىــپ قالغــان
ئاققــۇدەك كۆزگــە چېلىقىــپ قالــدى .قىــزالر ئۇنــى ئورىۋېلىــپ
كىيگــەن كىيىملىرىنــى تۇتــۇپ كۆرەتتــى .گىرىملىرىنــى
ســورايتتى .اللــە بەكمــۇ خۇشــپېئىل .كىــم نېمىنــى سورىســا دەپ
بېرىــپ ،ھەتتــا ئــەرزان باھــادا ئېلىــپ بېرىشــكە ماقــۇل بولــدى.

اللــە شــۇندىن كېيىــن دىلشــات بىلــەن يــۈرۈپ قالــدى.
بــۇ گــەپ ساۋاقداشــار ئىچىــدە شــۇنداق تېــز تارقالــدى.
قەيســەر بۇنــى ئــاڭالپ لېۋىنــى چىشــلەپال قالــدى .بەرنــا «بــازار
چاققاننىــڭ بوپتــۇ-دە» دەپ ئويلىغانچــە قەيســەرگە ئېچىنــدى.
تۇنجــى مۇھەببــەت دېگــەن بــەك تاتلىــق بولىــدۇ
باھــار .اللــە بىلــەن دىلشــات ئىككىســى ھــەم بــوي
تۇرقــى ،چىرايــى جەھەتتىــن ماسالشــقان ،اللــە ســودىگەر،
دىلشــات ئالىــي مەكتەپتــە ئوقۇيــدۇ ،ئوقــۇش پۈتتۈرســىال
ئۆيىدىكىلىــرى ياخشــى خىزمەتكــە كىرگــۈزۈپ قويااليــدۇ.
شــۇڭا ھەممەيلەننىــڭ بۇالرغــا ھەۋىســى كېلەتتــى.

بــۇ پاراڭالرنــى يەنــە بىــر ئۈســتەلدە ئولتۇرغــان ئىككــى
ئوغــۇل بــاال ئــاڭالپ تۇرۇۋاتاتتــى .بۇ ئىككىلىســى اللەنىــڭ ئۇزۇن
يىللىــق ساۋاقدىشــى ھــەم اللەگە ئاســتىرتىن كۈيــۈپ يۈرگۈچىلەر
ئىــدى .ئېگىــز بــوي ،كېلىشــكەن ،ســەل يەڭگىلتــەك كۆرۈنگىنــى
مەدەنىيــەت ســەنئەت ساھەســىدىكى ئىككــى پېشــقەدەمنىڭ
ئارزۇلــۇق ئوغلــى ،ئىككــى قىزىدىــن كېيىــن تۇغۇلغــان بىــر تالــا
بايۋەتچىســى ،بىــر ئۆيلــۈك ئۇنىــڭ چىرايىغــا قــاراپ ،ئاغزىدىــن
چىققىنىنــى تەييــار قىلىدىغــان دىلشــات ،يەنە بىرســى قــارا قاش،
ئەقىللىقلــى بىلىنىــپ تۇرىدىغــان ،دادىســى ئوقۇتقۇچــى ئاپىســى
دوختــۇر قەيســەر .ئىككىلىســى اللەگــە تېخــى مۇھەببىتىنــى
ئىزھــار قىلىــپ باقمىغــان .بــۇرۇن كىچىــك دەپ ئۇنىماســمىكىن
دېگــەن ئەندىشــىدە بولســا ،ئەمــدى ئالىــي مەكتەپكــە چىقتــۇق
دەپ اللەنــى قوغلىشىشــقا تەييارلىــق قىلىۋاتاتتــى .قەيســەر كــۆپ
ئوياليدىغــان ئېھتىياتچــان بــاال ئىدى .دىلشــات تۆمۈرنى قىزىقىدا
ســوقۇش كېــرەك دەپ بىرىنچــى قــول تانســىغىال اللەنــى تارتتــى.

اللــە ئىچكىرىدىــن مــال يۆتكەۋاتقــان خىتايالرنىــڭ
ســۆزىدىن ئەگــەر ئىچكىرىدىــن بىۋاســىتە ئــۆزى مــال ئەكىرىــپ
توپــا ئۆتكۈزســە پۇلنــى ھەسســىلەپ تاپااليدىغانلىقىنــى بىلــدى.
ئــۇ چاغــدا گۇاڭجۇنىــڭ ئــاق ئــات ،قــارا ئــات دەپ ئىككــى تــوپ
ســېتىش بازىــرى بولىدىغــان .پۈتــۈن خىتــاي ئۆلكىســىگە شــۇ
يەردىــن مــال تارقىالتتــى .ســەنال ماركىســىنى دەپ بەرســەڭ
ھەممــە نەرســىنىڭ يالغىنــى بــار ئىــدى .ئۇنى ئېلىپ باشــقا يەردە
ســاتىدىغان بولســاڭ پــۇل ســاناپ بارمىقىڭنىــڭ پېيــى تارتىشــىپ
قاالتتــى .شــۇڭا اللەمــۇ بىــر تەۋەككۈلچىلىــك قىلماقچــى بولــدى.
بــۇ پىكىــرى بىرىنچــى بولــۇپ ئاچىســىنىڭ چالۋاقىشــىغا
دۇچ كەلــد:

اللــە بىلــەن ئىككىســى تانســا ئوينىغــاچ بۇرۇنقــى
ئىشــارنى ئەسلىشــىپ قىزغىــن مۇڭدىشــىۋاتاتتى .قەيســەر
كۆزلىرىنــى باشــقا ياققــا بــۇراپ تۇرســىمۇ يەنىــا شــۇياققا قــاراپ
ســېلىۋاتاتتى .بۇنــى قىــزالر توپىدىكــى بــۇ ئىشــقتىن خەۋىــرى
بــار بەرنــا كــۆرۈپ تۇردىــدە ،قەيســەرنىڭ يېنىغــا كېلىــپ

— ســاراڭ بولــۇپ قالدىڭمــۇ؟ ئەمــدى كۇلىچىلىــق
قىــاي دەمســەن .ھېلىمــۇ ئالىــي مەكتەپتــە ئوقۇمــاي ســودا
قىلدىــم دەپ دوســتلىرىمنىڭ ئالدىــدا يۈزۈمنــى قويمىدىــڭ!
دادىســى بىلــەن ئاكىســىمۇ بــۇ ئىشــنىڭ خەتەرلىكلىكىنــى
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— دىلشــات ،ھــەي دىلشــات ،ماياققــا چىقــە!

كــۆزدە تۇتــۇپ قوشــۇلمىدى .ئەممــا اللەمــۇ بــوش كەلمــەي
كۈنــدە دەۋېرىــپ ئۇالرنىــڭ بېشــىنى ئوچــاق ئېتىشــكە
باشــلىدى .ئاخىــرى دادىســىنىڭ ئالدىدىــن ئۆتكــۈزۈپ،
ئاكىســىنىڭ ئەندىشــىلىك جېكىلەشــلىرى ،ھەدىســىنىڭ
رازى بولمــاي بۇتناشــلىرى بىلــەن گۇاڭجۇغــا يولغــا چىقتــى.

ئىنىســىغا
ئاپىســىنىڭ
قىــزى
ئىككــى
دىلشــاتقا
ئاڭلىمىغــان.
ۋارقىرىغىنىنــى
بۇنــداق
قوشــۇلۇپ ئۇالرمــۇ مېھمانخانــا ئۆيگــە كىــردى.
— بــاالم ،مــەن بىــر تالــا ئوغــۇل دەپ كۆزۈمنىــڭ
قارىچۇقىغــا دەسســىتىپ چــوڭ قىلىۋاتســام ،قوشــنا
-قولۇمــار باشــقىچە گەپنــى قىلىــپ يۈرىدىغــۇ؟

اللــە گۇاڭجۇنىــڭ بازارلىرىنــى كــۆرۈپ ئاغزىنــى ئېچىپــا
قالــدى .ئەييۇھەننــاس ئادەمدىــن باشقىســىنى ســاتامدۇ نېمــە؟
ئــادەم دېگــەن مىــغ مىــغ ،بىــر بىرســىگە ســوقۇلماي مېڭىــش
مۇمكىــن ئەمــەس .ئــۇ زامانــاردا نــەق پــۇل سودىســى قىلىدىغــان
بولغاچقــا ،ھېلىقــى ئــۆزى مەينــەت ،خەجلىســە لــەززەت
قەغــەز قولدىــن قولغــا ئۆتــۈپ پۈرلىشــەتتى .ئەتىگەنلىــرى
دۇكانــدارالر دەســلەپ قىلغــان پۇلىنــى دۇكاندىكــى پۈتــۈن مالغــا
ئــۇرۇپ چىقىــپ ،يەرگــە تاشــاپ دەسســەپ ئاندىــن قوينىغــا
ياكــى بېلىدىكــى سومكىســىغا ســاالتتى .ھەممىــا دۇكانــدا
بايلىــق ئەۋلىياســىنىڭ بۇتــى بولــۇپ ،ئۇنىــڭ ئالدىدىكــى
كىچىــك ئۈســتەلدىكى يېمەكلىــك كۈنــدە ئالماشــتۇرۇالتتى.
كۈجــە كۆيدۈرۈلەتتــى .دۇكانــدار ۋە خىزمەتچىلــەر تازىــم
قىلىشــاتتى .اللــە مۇشــۇالرنى كۆرگــەچ ،قۇالققــا ئۇرۇشــقاندەك
ئاڭلىنىدىغــان يەرلىــك تىلــدا سۆزلىشــىدىغانالرنىڭ ئارىســىدا،
بەتبــۇي پۇرايدىغــان دۇكانــاردا ئــۆزى «مۇشــۇ ماڭىــدۇ»
دېگــەن مالالردىــن ئېلىــپ ئۈرۈمچىگــە قايتتــى .ھــەم بىراقــا
ئۆتكــۈزۈپ تەڭگــە تــەڭ پايدىغــا ئېرىشــتى .ئۇنىــڭ ئەكەلگــەن
مــودا كىيىــم ،ئايــاق ،ســومكىلىرى بىلــەن گىرىــم بۇيۇملىرىنــى
ئىشــلەتكەن ئاچىســىنىڭ ئاغــزى بېســىقتى .سىڭلىســى ئوقــۇش
قوراللىــرى بىلەنــا گــول بولــدى .دادىســى بىلــەن ئاكىســىمۇ
اللەنىــڭ غەيرىتىگــە ئاپىرىــن ئوقــۇدى .شــۇندىن باشــاپ
يىگىرمىگــە قــەدەم قويمىغــان اللــە «كۇلىچــى» بولــۇپ قالــدى.

دىلشــات
— نېمــە
ســورىدى.
دەپ

پەرۋاســىزالرچە:
دەيــدۇ
ئاپىســى

قوشــناڭ
تېخىمــۇ

ئاپــا؟ —
چېچىلــدى.

— نــى خەقلــەر مــاڭا قىزىنــى كېلىن قىلىــپ بېرەيلىمىكىن
دەپ ئاغزىنــى تاتلىــق قىلىــپ يۈرســە ،ســېنى نەدىكــى بىرســى
بىلــەن يۈرۈۋاتىــدۇ دەيدىغــۇ .ئاپىســى بولمىســا مەيلــى بــاالم.
قــازا دېگــەن ھەممىگــە بــار .ئالىــي مەكتەپنــى ئوقۇمىغىنــى ئــاز
كېلىــپ «كۇلىچىلىــق» قىلىدىغــان قىزبــاال ئىكەنغــۇ .ئەمــدى
مەنــزە كېلىنىــم كۇلىغا كەتكــەن دەپ نەۋرە بېقىــپ ئولتۇرامتىم ؟
دىلشات:
— ھېچنېمىدىــن ھېچنېمــە يــوق قايســى
نەۋرىنــى باقىســەن؟ «كۇلىچــى» بولســا نېمــە بوپتــۇ؟
ئاچىلىرىممــۇ كۇلىنىڭكىنــى ئالىمىــز دەپ تاپىنــى تېشــىلەي
دەيدىغــۇ؟ باشــقىالر نېمــە بولســا ئۆزىنىــڭ ئۆيىــدە.
مېنىــڭ ئۆيۈمگــە ئۇنــداق قىزبــاال كېلىــن بواللمايــدۇ!
جېــدەل شــۇنىڭدىن باشــاپ تۈگىمىــدى .تاالغــا چىقســا،
كىرســە ئاپىســى «كۇلىچــى ،تەربىيەســىز» دەپ دېمىگــەن
ھېچنېمىســى قالمىــدى .يا دادىســى يا ئاچىلىــرى ئۇنىڭ تەرىپىنى
ئالمىــدى .قېرىشــقاندەك تۇرۇپــا اللــە بىلــەن ئۇرۇشــۇپ قالــدى.
دىلشــات بىــر ئامــال قىلىــپ اللەنــى ئىچكىرىگــە بارمايدىغــان
قىلىمــەن دەپ قەســتەن اللەنــى ئىزدىمىــدى« .ھېلىتىــن بۇنــداق
قىلســا كېيىــن ئېشــىۋالىدۇ» دەپ اللەمــۇ ئۇنــى ئىزدىمىــدى.

اللــە ئەمــدى ئانىســىز ئۆزىنىــڭ ئىشــلىرىغا ئــۆزى خوجــا
بولۇشــقا باشــلىدى .ئاكىســى بىلــەن ھەدىســى ئوقۇۋاتقــان
مەزگىللــەردە دادىســىغا ياردەملىشــىپ ئۆينىــڭ يۈكىنــى
يېنىكلەتتــى .ئۇندىــن كېيىــن سىڭلىســىنى ئوقۇتتــى .اللــە يەنــە
ئۆزىنىــڭ تويــى ئۈچۈن پۇل يىغاتتى .دىلشــات بىلەن مۇناســىۋىتى
ياخشــى داۋاملىشــىۋاتاتتى .اللــە تاتلىــق خىيالالرنــى ســۈرىدۇ.
دىلشــات بىلــەن نىــكاھ ئوقۇتقۇنىنــى ،ئاخۇنۇمنىــڭ ئۈچىنچــى
قېتىــم ماقــۇل كۆردىلىمــۇ دەپ ســورىغىنىغا دوســتلىرىنىڭ زورى
بىلــەن «ماقــۇل كــۆردۈم» دەپ ئۈنســىز يىغــاپ تۇرغىنىنــى،
دوســتلىرىنىڭ تۇزغــا چىالنغــان ناننــى كىم باشــتا يەۋالســا ئۆيدە
شــۇنىڭ گېپــى ئۆتىــدۇ دېيىشــلىرى بىلــەن چاينىمــاي يۇتــۇپ
قېقىلغىنىنــى ،قىــز يۆتكىگىلــى كەلگــەن يىگىتلــەر ئارىســىدا
كېلىشــكەن دىلشــاتنىڭ تازىــم قىلىــپ ،ئۇنىمىســا قولىدىــن
تارتىــپ ئېلىــپ ماڭغىنىنــى ،دىلشــاتنىڭ ئاپىســىنىڭ يۈزىدىكــى
چۈمبەلنــى قايرىــپ پېشانىســىگە ســۆيگىنىنى ،تانســا ئوينىغانــدا
« گوركــى» ساداســى ئىچىــدە دىلشــاتنىڭ لەۋلىرىنىــڭ يۈزىگــە
بىلىنــەر بىلىنمــەس تەككىنىنــى ،كەچتــە يالغــۇز قالغانــدا
دىلشــاتنىڭ تاتلىــق گەپلىــرى ،يېقىملىــق ئەركىلىتىشــلىرى...
نــى خىيــال قىلىــپ كۈلۈمســىرەيدۇ .ئەممــا دىلشــاتنىڭ
ئۆيىــدە رېئاللىــق قارىمــۇ قارشــى پەدىــدە داۋاملىشــىۋاتاتتى.

شــۇ ۋاقىتتــا اللــە يەنــە گۇاڭجۇغــا ماڭىدىغــان بولــۇپ
قالــدى .تەييارلىــق پۈتكەنــدە شــېرىكىنىڭ ئىشــى چىقىــپ قالدى.
ئېلىــپ بولغــان بېلــەت قايتۇرۇلمايــدۇ .اللــە بــۇرۇن نەچچــە
ماڭغــان يــول بولغاندىــن كېيىــن دەپ ئــۆزى يالغــۇز يولغــا
چىقتــى .چىقتىيــۇ بىــر نەچچــە يىلغىچــە قايتىــپ كېلەلمىــدى.
يېشــىل پويىزنىــڭ كارىۋاتلىــق ۋاگونــى .ھەرخىــل ئــاۋاز،
ھــەر خىــل پــۇراق ،ســىرتتىكى زېرىكىشــلىك چۆلنىــڭ مەنزىرىســى
قوشــۇلۇپ اللەنىــڭ ئىچىنــى ســىقاتتى .ئــۇ سەپەرداشــلىرىغا
قارىــدى .ھــەر خىــل مەقســەتتە يولغــا چىققــان كىشــىلەر.
گۇاڭجۇغــا پويىــز ئالمىشــىش توغــرا كېلەتتــى .ئــۇ ۋاقىــت
ئۆتكــۈزۈش ئۈچــۈن پــاراڭ باشــلىغان ئــۇدۇل كارىۋاتتىكــى
يــاش خىتــاي قىــز بىلــەن تونۇشــۇپ قالــدى .بــۇ قىــز دادىســى
بىلــەن دورا ئۆســۈملۈكى ئالغىلــى ماڭغانتــى .ئۇنىــڭ دېيىشــىچە
ئۇنــداق نەرســىلەر ۋەتەنــدە بــەك پــۇل بوالرمىــش .اللــە بــۇ

خەلچــەم ئاپپــاي قــار يامغــۇر تۇتۇلــۇپ ئۆيگــە كىــردى.
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ئەكېلىــپ تاشــلىدى .خېنەننىــڭ ئــەڭ كەمبەغــەل چــەت يېزىــس
بولــۇپ ساپســېرىق توپــا يــەر ،ســۇ كەمچىــل ،بەرەڭگىدىــن
باشقىســى ئاساســەن ئۈنمەيدىغــان ئېتىزلــى ،يېزىلىقــار بــەك
نامــرات ئىــدى .قىزلىــرى ياخشــى كــۈن كەچــۈرۈش ئۈچــۈن
باشــقا يېزىالرغــا تــوي قىلىــپ كېتەتتــى .ئوغۇللىــرى خوتــۇن
ئااللمــاي بىــر ئۆمــۈر بويتــاق ئۆتــۈپ كېتەتتــى .ئــۇ چاغــاردا
خېنــەن يېقىنقــى يىلــاردەك قــان ســېتىپ بــاي بولــۇش يولىغــا
كىرمىگــەن ،شــۇڭا كېيىنكــى ھەشــەمەتچىلىك ۋە يىڭنىنــى
ئالماشتۇرماســلىقتىن پەيــدا بولغــان ئەيدىــز بىلــەن ئۆلىدىغانــار
ئۆلــۈپ يېزىــار قۇرۇقدالغــان چاغــار ئەمەســتى .يېزىدىكىلەرنىڭ
خوتۇنغــا جىددىــي ئېھتىياجــى تۈپەيلىدىــن يېڭىچــە بىر كەســىپ
ئــادەم بېدىكلىكــى پەيــدا بولغانىــدى .باشــقا يەرلەردىكــى قىــزالر
ھەرخىــل ئۇســۇلالر بىلــەن ئەكىلىنىــپ قىــز كېــرەك ئۆيگــە
ســېتىالتتى .اللەمۇ مۇشــۇنداق بىر قىسمەتكە دۇچ كەلگەن ئىدى.

قىزنىــڭ ھەرخىــل سەرگۈزەشــتلىرىنى قىزىقىــپ ئاڭلىغــاچ
ئۆزىنىــڭ ئەھۋالىنــى ســۆزلەپ بــەردى .ئانىســىدىن كىچىــك
ئايرىلغــان ئىككــى قىــز كــۆز يــاش قىلىشــىپ ياخشــى دوســت
بولــۇپ قالــدى .پويىــز ئالمىشــىدىغان جېڭجۇغــا يەنــە بــەش
ســائەت قالــدى .خىتــاي قىــزى مۇشــۇ يــەردە قاالتتــى .شــۇنىڭ
بىلــەن ئىككىســى خوشلىشــىدىغان گەپلەرنــى قىلىشــقاچ
ئولتــۇردى .قىزنىــڭ دادىســى ئۇالرغــا ئىچىملىــك ،شىمىشــكا
ئېلىــپ بــەردى .اللــە ئۇسســاپ تۇرغاچقــا ئىچىملىكنــى بىــر
كۆتــۈرۈپ ئىچىۋەتتــى .ئاندىــن قاتتىــق كەلگــەن بىــر ئۇيقۇدىــن
پەقــەت كۆزىنــى ئاچالمــاي بېشــىنى كىچىــك ئۈســتەلگە قويۇپــا
ئۇيقۇغــا كەتتــى .باھــار ،اللــە شــۇ ئۇيقــۇ بىلــەن ھاياتىنىــڭ
ئــەڭ قــارا باســقان چۈشــتەك قىســمىنى باشــاپ كەتتــى.
قاتتىق ئۇسســۇزلۇق ،يېرىلىــپ كېتىدىغاندەك ئاغرىۋاتقان
بــاش ،بوشىشــىپ كەتكــەن بەدەن .اللــە كۆزلىرىنى ئــاران ئاچتى.
يەنــە يۇمــۇپ يەنــە بىــر ئاچتــى .بــۇ قەيــەر؟ غــۇۋا نــۇر يورۇتــۇپ
تۇرغــان قازناقمــۇ ،گەمىمــۇ شــۇنداقراق بىــر يــەر .توپا تــام ،ياغاچ
ســۇپا .ســۇپىنىڭ ئۇدۇلىــدا بىــر قوپــال ياغــاچ ئۈســتەل ،ئىككــى
مايمــاق ئورۇنــدۇق .ئۈســتەل ئۈســتىدە بىر نەچچە ئەســكى چىنە.
ئۈســتەل ئۈســتى بىــر قــەۋەت توپــا .نــۇردا چــاڭ -تــوزان ئۇچــۇپ
يۈرگىنىنــى كۆرگىلــى بولىــدۇ .اللــە دەرھــال ئېســىگە كېلىــپ
ئورنىدىــن تــۇرۇپ كەينىگــە قارىــدى .توپــا باســقان ،شــالتاق،
ئالقاندىــن چوڭــراق دېرىــزە .پۈتــۈن يورۇقلــۇق شــۇنىڭدىن
كىرىۋاتاتتــى .ئــۇ ســەكرەپ چۈشــۈپ قــوش قاناتلىــق ئىشــىكنى
تارتتــى ،ئەممــا ئېچىلمىــدى .ئىشــىككە ســىرتىدىن يوغــان
قۇلــۇپ ســېلىنغان ئىــدى .ئىشــىك يوچۇقىدىــن بىــر بەتبەشــىرە
يــۈز ،تۆشــۈكتەك كــۆز ،پانــاق بــۇرۇن ،كاالچ ئېغىــز ،ســارغايغان
چىــش ،پاخپــاي چــاچ بىــر خىتــاي ئــەر ھىجىيىــپ مارىــدى.

گۇگــۇم ۋاقتــى ،اللــە يۈزىگــە تەگكــەن يىرىــك بىرنەرســىنى
ســېزىپ ئويغانــدى .ئــۇ كۆزىنــى ئېچىــپ ئۆزىگــە ھىجــاراپ
تۇرغــان بەتبەشــىرىنى كــۆردى .بەتبەشــىرىنىڭ يېرىلغــان
قاپقــارا قولــى ئۇنىــڭ يۈزىنــى ســىالۋاتاتتى .اللــە جــان جەھلــى
بىلــەن بەتبەشــىرىنى مۇشــتالپ تېپىشــكە باشــلىدى .بەتبەشــىرە
توڭگــۇزدەك چىرقىــراپ ئۆينىــڭ ئىچىــدە يۈگۈرەيتتــى .ئاۋازنــى
ئــاڭالپ باســتۇرۇپ كىرگــەن بوۋاي موماي اللەنى مىڭ تەســلىكتە
ئاجرىتىــپ بىــر ئارغامچــا بىلــەن پــۇت قولىنــى باغــاپ قويــدى.
اللــە بۇنىڭدىمــۇ پەســەيمەي بۇالرنــى تىلاليتتــى ،يۇلقىنىــپ
قۇتۇلۇشــقا ئۇرۇناتتــى .مومــاي بىر ئەســكى التىنى ئۇنىــڭ ئاغزىغا
كەپلــەپ قويــدى .چىرايلىــق ســاغۇچ دولقــۇن چاچلىــرى چــۇۋۇق،
يوغــان كۆزلــۈك اللــە ئاغزىغــا تىقىلغــان التىنىــڭ بەتبۇيىدىــن
تىنالمــاي قالــدى .ئۇنىــڭ ئوغۇلــار كۆيىدىغــان چىرايلىــق
كۆزىدىــن يــاش قۇيۇلــۇپ گــۈزەل يۈزىنــى يۇيۇشــقا باشــلىدى.

اللــە بــۇ چىراينىــڭ بەتبەشــىرىلىكىدىن چۆچــۈپ كەينىگە
داجىــدى .بەتبەشــىرە بىرســىنى چاقىرىــپ بىــر نېمىلەرنــى دەپ
كولدۇرالپــا كەتتــى .بىردەمــدە خىتــاي مومــاي بىلــەن بــوۋاي
ئىشــىك تۈۋىگــە پەيــدا بولــدى .ئۇالر يەرلىــك تىلدا بىر نەرســىنى
مەسلىھەتلەشــكەندەك قىلىۋاتاتتــى .ئاخىــرى مومــاي ئىشــتان
بېغىغــا ئېســىقلىق ئاچقۇچنــى چىقىرىــپ ئىشــكنى ئاچتــى .اللــە
ئۆزىنــى تاالغــا ئاتتــى .ئــۇ ھويلىدىكــى يــەردە تۇرغــان ئۆزىنىــڭ
چامــادان سومكىســىنى كــۆرۈپ ئۇنــى ئېلىپــا دەرۋازىغــا ماڭــدى.
ئەممــا دەرۋازا يەنــە قۇلۇپالقلىــق ئىــدى .ئاڭغىچــە ئــۈچ خىتــاي
كېلىــپ ئۇنــى تارتىشــتۇرۇپ بىرنېمىلەرنــى دېيىشــكە باشــلىدى.
اللــە سومكىســىنى ئېچىــپ قارىــدى .ئىچىــدە پورتمىلــى يــوق
تۇراتتــى .اللــە بۇالرغــا ئۆزىنىــڭ ئوغرىغــا ئۇچرىغىنىنــى،
دەرۋازىنــى ئېچىۋەتســە ســاقچىغا بارىدىغىنىنــى دېــدى .ئەممــا
بــۇ ئــۈچ خىتــاي «يــاق» دەپ باشــقا گەپنــى قىالتتــى .بــۇ
گەپلەرنــى تەســتە چۈشــىنىۋاتقان اللــە ئۆزىنىــڭ  7000يــۈەن
خەلــق پۇلىغــا بەتبەشــىرىگە خوتــۇن قىلىــپ ســېتىپ بېرىلگىنىنى
بىلــدى .اللــە بېشــىغا بىرســى كالتــەك بىلــەن بىرنــى قويغانــدەك
ئاغرىــق بىلــەن يــەر جاھــان پىرقىراۋاتقانــدەك ھېــس قىلدىيــۇ،
ھوشــىدىن كەتتــى .بــۇ ئــۈچ خىتــاي يەنــە اللەنــى كۆتــۈرۈپ
ئابايىقــى گەمــە ئۆيگــە ئەكىرىــپ ئىشــىكنى قايتــا ســوالپ قويدى.

اللــە بــەش يــاش ۋاقتىــدا بىــر كىچىــك كۈچۈكنىــڭ
قوغلىشــىغا ئۇچرىغاندىــن كېيىــن پات پاتال ئۇ ئىتنى چۈشــەيتتى.
ئەممــا چۈشــىدىكى ئىــت يوغــان قــارا ئىتتــى .اللــە چۈشــىدە
كۈچىنىــڭ بېرىچــە قاچاتتىيــۇ ھــەر قېتىــم ئىتقــا تۇتۇالتتــى .ئىــت
ئۇنــى غالجىرلىــق بىلــەن تالاليتتــى .اللە چۈشــنىڭ دەھشــىتىدىن
چىلىــق چىلىــق تــەردە ئويغىناتتــى .ئانىســى ھايــات چېغىــدا
دۇرۇت ئوقــۇپ ئۇنــى سۈفكۈشــلەيتى .بــاش كۆزلىرىنــى،
ئۇچىســىنى ســىاليتتى .نامىزىــدا اللەگــە ئاالھىــدە دۇئاالرنــى
قىالتتــى .بــۇ چــۈش پەقــەت توختىمىــدى .اللــە دورا بىلــەن
مەســت قىلىنغاندىمــۇ ئوخشــاش چۈشــنى كۆرگەنىــدى .چــۈش
تەدبىرلىرىگــە كــۆرە قــارا ئىــت دۈشــمەن ســۈرى ،باال قازا ســۈرى.
اللــە باغالنغــان ،ئاغزىغــا ئەســكى التــا كەپلەنگــەن
پېتــى نەچچــە ئويغىنىــپ نەچچــە ئۇخــاپ ياتتــى .ئــۇ
نېمــە ئويلىشــىنى بىلمەيتتــى .بۇنــى بىــر چــۈش بولســا،
«ئەندىكىــپ ئويغىنىــپ كەتســەم بوالتتــى» دەپ تىرىشــتىيۇ،
ئۆتكــەن كۈنلىــرى چۈشــتەك بىلىنىشــكە باشــلىدى.
ئاغزىغــا گىيــاھ ســالمىغىلى بىــر كــۈن بولغانىــدى.
دورىنىــڭ تەســىرى ،توختىمــاي تۆككــەن يــاش ۋە بــۇ ناتونــۇش
كىلېمــات قوشــۇلۇپ ئۇنــى شــۇنداق ئۇسســىتىۋەتتى .بــۇ چاغــدا

تەقدىرنىــڭ تەتــۈر قۇيۇنــى اللەنــى شــۇنداق بىــر يەرگــە
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خوۋلۇقىنــى تــۈزۈك كۆرمىدىــم .كۆرمىگەنلىرىمگــە رازى بــوالي
ئالــاھ ،مــاڭا بــۇ كۈننــى كۆرســەتمە .ئالــاھ ئامانىتىڭنــى ئــال...

خىتــاي مومــاي بىــر چىنىدە ئەســلى ئۇمــاچ دەپ ئېتىلگــەن ئەمما
يۇندىــدەكال بىرنېمىنــى كۆتــۈرۈپ كىرىــپ ،اللەنىــڭ ئاغزىدىكــى
التىنــى ئېلىۋەتتــى .اللــە چوڭقــۇر نەپــەس ئېلىۋالــدى .مومــاي بىر
ياغــاچ قوشــۇقتا ئۇنىــڭ ئاغزىغــا ئۇماچنــى ئۇزاتتــى .ئۇماچتىــن
چىقىۋاتقــان پــۇراق بايىقــى التىدىــن كــۆپ پەرقلەنمەيتتــى.
اللەنىــڭ كۆڭلــى قــەي بولــۇپ ئاغزىنــى ئاچمــاي بېشــىنى
بۇرىۋالــدى .مومــاي توختىماي ئۇنىــڭ ئاغزىغا قوشــۇقنى تىقاتتى.
قارىغانــدا ئــۇ اللەنىــڭ ئۆلــۈپ تارتىــپ قېلىشــىدىن ئەنســىرىگەن
بولســا كېــرەك .اللــە ئۇنىڭغــا بۇنــى يېمەيدىغانلىقىنــى ،ســۇ
ئىچىدىغىنىنــى بىلــدۈردى .مومــاي تاالغــا قــاراپ بىــر نېمىلەرنــى
چىقىرىۋىــدى ،بەتبەشــىرە بىــر چىنىــدە ســۇ كۆتــۈرۈپ كىــردى.
بــۇ ســۇ شــۇنچىلىك قىرتــاق بىلىنىــپ تۇرســىمۇ ،اللــە ھاياتــى
ئۈچــۈن ئۇنــى ئىچىۋەتتــى .بەتبەشــىرە ئىككــى چىشــلىق
قوناقتــەك ھىڭگىيىــپ ئۇنىڭدىــن كۆزىنــى ئۈزمەيتتــى .ئانــدا
مۇنــدا كۆزلىــرى تېخــى اللەنىــڭ ئېگىــز كۆتىرىلىــپ تۇرغــان
كوپتىســىغا ،پادىچىــار ئىشــتىنىغا چۈشــەتتى .اللــە ئۇنىــڭ
قارىشــىدىن بەدىنىگــە ســالما چاپلىشــىۋالغاندەك ســوغۇق
بىئاراملىــق ھېــس قىلــدى .اللە يوغــان چىرايلىق كۆزلىــرى بىلەن
بەتبەشــىرىگە ئااليــدى .مومــاي بىلــەن بەتبەشــىرە كۈلۈشــۈپ
كەتتــى .مومــاي قاچىنــى كۆتــۈرۈپ چىقىــپ كەتكــەچ ئىشــىكنى
يېپىــپ قويــدى .اللــە بەتبەشــىرە بىلــەن جىــن چىراغنىــڭ
يورۇقىــدا يالغــۇز قالــدى .شــۇندىال اللــە قاباھــەت ھېــس قىلدى.

نالىســى
مەزلۇمنىــڭ
ھەممىــا
باھــار،
ئىگىســىنى تاپالمايدىغــان ئوخشــايدۇ .ئەتىســى اللەنــى
كۈننىــڭ تېخىمــۇ دەھشــىتى كۈتــۈپ تۇرۇۋاتاتتــى.
ئەتىســى بەتبەشــىرەنىڭ پۈتــۈن يــۈزى ئىششــىپ
كۆكىرىــپ كەتكەنىــدى .اللــە بولســا بــاش ئاغرىقــى ،ئىششــىغان
كــۆز ،يېرىلغــان لــەۋ بىلــەن ئويغانــدى .چۈشــتىن بــۇرۇن
مومــاي بىــر قونــاق مومىســى بىلــەن بىــر قاچــا ســۇنى ئەكىرىــپ
بــەردى .ھاجەتكــە بىــر چېلــەك ئەكىرىــپ قويــدى .بىــر چاغــدا
ھويلىــدا ۋاراڭ چــۇرۇڭ ئاڭالنــدى .ســۇناي جــاڭالر چېلىنىــپ
پوجاڭزىــار ئېتىلــدى .اللــە جىــڭ تېشــى ئېســىپ قويغانــدەك
ئېغىــر بېشــىنى كۆتــۈرۈپ دېرىزىدىــن ســىرتنى ئــاران ئىلغــا
قىاللىــدى .ئۈســتەللەر تىزىلىــپ ئادەملــەر ئولتۇرۇشــقان.
تەخســىلەردە ھەلەپتــەك بىــر نەرســىلەر ئوتتۇرىــدا توشــۇلۇپ
يۈرەتتــى .تۇيۇقســىز اللەنىــڭ كــۆزى دەرۋازىغــا چاپالنغــان
قىزىــل رەڭلىــك «قــوش خۇشــاللىق» خېتىغــا چۈشــتى.
ئــاھ باھــار ،بــۇ مەزلــۇم مىللەتنىــڭ مەزلــۇم قىزىنىــڭ
«ئىگىســى يــوق» دەپ ياقــا يۇرتتــا ياتــار ئەرگــە بېرىۋاتاتتــى.
بىــر مەخلۇققــا خوتــۇن قىلىــپ بېرىۋاتاتتــى .اللەنىــڭ كۆزىدىــن
يــاش فونتانــدەك ئېتىلىــپ چىقىشــقا باشــلىدى .ئــۇ بېشــىنى
چايقــاپ نالــە قىالتتــى« :يــاق ،يــاق ،يــاق ،ئالــاھ ،بــۇ چــۈش
بولــۇپ قالســۇن!» ئۇنىــڭ نالىســى ســىرتتا جوزىغــا دۈم
چۈشــۈپ ۋارقىرىشــىپ تامــاق يــەپ ھــاراق ئىچىۋاتقانالرنىــڭ
قۇلىقىغــا كىرمەيتتــى .اللــە تامالرغــا ئۈســەتتى ،يىغاليتتــى...

باھــار ،قىــزالر ئــۆزى ياخشــى كۆرگــەن ئوغۇلــار بىلــەن
يالغــۇز قېلىشــنى خااليــدۇ .يىگىتنىــڭ ئۆزىگــە تاتلىــق گەپلەرنــى
قىلىشــىنى ئۈمىــد قىلىــدۇ .بۇكەمگىچــە اللــە پەقــەت دىلشــاتنىال
خــاالپ باققــان .ئالدىدىكــى بــۇ ئەرغــۇ ئەمــەس ،بىــر مەخلــۇق
ئىــدى .اللــە ســەزگۈر تۇرۇپ تــام تەرەپكە ســۈرۈلدى .بەتبەشــىرە
كارىۋاتنىــڭ ئۈســتىگە چىقتــى .ئەســكى كارىــۋات بــۇ ئېغىرلىقنــى
كۆتۈرەلمــەي يېقىمســىز غىچىرلىــدى .بەتبەشــىرە قاپقــارا
قولىنــى اللەنىــڭ يۈزىگــە ئۇزاتتــى .اللــە يۈزىنــى قاچــۇردى.
بەدىنىگــە ئۇزاتتــى ،اللــە بەدىنىنــى قاچــۇردى .شــۇ تەرىقىــدە
بىــردەم تارتىشــىپ بەتبەشــىرىنىڭ ھايۋانلىقــى تۇتتــى .ئــۇ
اللەگــە ئېتىلــدى .اللــە ئــۇراي دېســە قولــى ،تېپــەي دېســە پۇتــى
باغالقلىــق .ئــۇ يۇلقۇنــۇپ تۇرمايتتــى .بۇنىــڭ بىلــەن بەتبەشــىرە
تېخىمــۇ غالجىرالشــتى .اللــە ئاخىــرى بەتبەشــىرىنىڭ كومشــىرىغا
بىرنــى ئۈسســىۋىدى ،قــان بەتبەشــىرىنىڭ ئاغــزى بۇرنىدىــن
ئوقتــەك ئېتىلىــپ چىقتــى .بەتبەشــىرىنىڭ بىــر چىشــى چۈشــۈپ
كەتكەنتــى .ئــۇ يۈزىنــى تۇتۇپ توپا يــەردە تولغىنىــپ توڭگۇزدەك
چىرقىرايتتــى .بۇنــى ئاڭلىغــان بــوۋاي مومــاي كىرىــپ ئوغلىنــى
يۆلــەپ ســىرتقا ئەپچىقىــپ كەتتــى .مومــاي بىرنەرســىلەرنى
دەپ اللەنــى تىلــاپ ئىشــىكنى يەنــە تاقــاپ قويــدى.

باھــار ،شــۇنداق قىلىــپ اللەنىــڭ «تويــى» بولــدى .بۇرۇن
قىــزالر تويىــدا يىغاليــدۇ دېســە  ،ئۆزى ياخشــى كۆرگــەن ئادەمگە
تېگىــپ نېمىشــقا يىغاليــدۇ دەپ ئوياليتتــى  .ئەممــا بۈگــۈن ئــۇ
ھارغىچــە يىغلىــدى .ئالالھغــا نالــە قىلىــپ يىغلىــدى .دادىســى ،
ئاپىســى ،ئاكىســى ،ھەدىســى ۋە كىچىــك سىڭلىســىنىڭ ئىســمىنى
چاقىرىــپ يىغلىــدى .دىليارنــى چاقىرىــپ يىغلىــدى« دىلشــات،
مەندىــن بــەك رەنجىگــەن بولغىيمىتىــڭ؟ كۆڭلۈڭ بــەك ئاغرىغان
بولســا قىساســىڭغا قالدىممــۇ جېنىــم؟ ئاۋازىــم ســاڭا يېتەرمــۇ،
مۇشــۇ قارا كۈنۈمنى چۈشــۈڭدە كۆرۈۋاتقانســەنمۇ ؟ ئەمدى سېنى
قانــداق يارىــم دەيمــەن؟ ئىســمىڭنى قانــداق ئاغزىمغــا ئالىمــەن »
تاالدىكــى يــەپ ئىچىــش داۋاملىشــىۋاتاتتى .بىــر چاغــدا
ئىشــىك غىچىــرالپ ئېچىلىــپ بەتبەشــىرە ھىجىيىــپ كىــردى .اللە
ئۇنىــڭ كۆكىرىــپ ئىششــىغان يۈزىگــە نەپــرەت بىلــەن تىكىلــدى.
«  »滚دەپ ۋارقىرىــدى .ئەممــا بەتبەشــىرە ئاڭلىمىغانــدەك
ئىشــىكنى پۇختــا يېپىــپ اللەگــە يېقىنالشــتى .اللــە بۇ قېتىــم بۇنى
ئۈســۈپال جېنىنــى ئېلىشــقا تەييارلىــق بىلــەن ئولجىســىنى قارىغــا
ئالغــان چىشــى شــىردەك تۇراتتى .بەتبەشــىرە اللەگــە ھېچقانداق
قىلىپمــۇ يېقىنلىشــالماي ســالپىيىپ چىقىــپ كەتتــى .ئــۇ چىقىــپ
بىرتوقــاي لۈكچــەك خىتايــار ئولتۇرغــان ئۈســتەلگە كېلىــپ بىــر
بوتۇلــكا ھاراقنــى كۆتــۈرۈپ ئىچىۋەتتــى .ئۈســتەلدىكىلەر ئۇنــى
«پــۇل خەجلــەپ غەربــى دىيارنىــڭ پەرىســىنى ئېلىــپ خوتــۇن
قىاللمىــدى» دەپ مەســخىرە قىلىشــقا باشــلىدى .ئــاچ قورســاققا

جىــن چىــراغ ئۆچكــەن ،گەمــە يــاق بــۇ دوزاخنىــڭ ئىچــى
پۈتۈنلــەي قاراڭغۇلۇققــا چۆمگــەن .اللــە نالــە قىلىشــقا باشــلىدى:
— ئۇلــۇغ ئالــاھ« ،تاغــدەك گۇناھىــڭالر بولســىمۇ تــۆۋە
قىلســاڭال كەچۈرىمــەن» دېگــەن ســۆزۈڭ بويىچــە مېنــى كەچــۈر.
يــا بــۇالر چۈشــۈم بولــۇپ ئويغىنىــپ كېتــەي يــا مۇشــۇ تۇرقىــدا
جېنىــم چىقىپــا كەتســۇن .ئالــاھ مــەن ســەندىن رازى بــوالي،
ســەنمۇ مەنــدەك ئاجىــز بەندەڭدىــن رازى بــول .مــەن ئانــا
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اللــە ئۈســتەلنىڭ ئۈســتىدىكى چىنىنــى ئورۇندۇققــا
كۈچــەپ بىرنــى ئۇرۇۋىــدى ســۇندى .اللــە ســۇنۇق پارچىالرنىــڭ
ئىچىدىكــى ئــەڭ ئۆتكــۈر بىرىنــى تالــاپ ،لەنىتــى كارىۋاتنىــڭ
بىــر بۈرجىكىــدە ئولتــۇردى .ســول بېغىشــىغا ئاســتا
سۈركىشــى بىلــەن ،مــۇزدەك بىــر دەقىقىدىــن كېيىــن ئىسســىق
قــان ئېقىشــقا باشــلىدى .اللــە كۆزىنــى يۇمــۇپ ئاپىســى
ۋاپــات بولغــان كۈننــى ،تەنەپپۇســتا مەيدانــدا ئوينىغــان
ئويۇنلىرىنــى ئەسلەشــكە باشــلىدى .ئــۇ يەنــە دىلشــات
بىلــەن يۈرۈۋاتقــان ۋاقتىنــى ،دىلشــاتنىڭ يېقىملىــق يۈزىنــى،
تاتلىــق ئەركىلىتىشــنى ،قىلىشــقان ۋەدىلىرىنــى ئەســلىدى.
بــارا بــارا بىــر تاتلىــق ئۇيقــۇ بىلــەن چەكســىز بىــر يورۇقلۇققــا
كىرىــپ كېتىــپ بارغانــدەك يېنىكلــەپ ،يانغــا يىقىلــدى...

ئىچكــەن ســاختا ھــاراق ،تۈنۈگۈندىــن يېگەن تايــاق ،خەجلىگەن
پــۇل ،مەســخىرىلەر ئۇنىــڭ مېڭىســىغا چىقتــى .ئــۇ موماينــى
چەتكــە تارتىــپ بىرنېمىلەرنــى دېۋىــدى ،مومــاي ئۇنىــڭ قۇلىقىغــا
پىچىرلىــدى .بەتبەشــىرىنىڭ چىرايىنــى ئىپــاس كۈلكــە قاپلىدى.
— يــەپ ئىچىــپ تويۇشــقان بولســاڭ مېڭىشمامســەن،
— دەپ مېھمانالرنــى ســۈر توقــاي قىلغــان بەتبەشــىرە چــوڭ
دەرۋازىنــى مەھكــەم تاقىــدى .اللــە بۇچاغــدا ئەتىگەندىــن
بېــرى يىغــاپ ئــاۋازى بوغۇلغــان ،لەۋلىــرى چــاك چــاك
يېرىلغــان ھالەتتــە ئۈنســىز يــاش تۆكــۈپ بىــر بۇلۇڭــدا
تۈگۈلــۈپ ئولتۇراتتــى .مومــاي بوۋاينــى چاقىردىــدە ،ئۈچىلىســى
قولىدىكــى ئىشــنى قويــۇپ گەمىگــە كىــردى .اللــە ئۇالرغــا
ســەزگۈرلۈك بىلــەن قــاراپ تۇراتتــى .ئــۇالر گەمىنىــڭ
ئىشــىكىنى چىــڭ ئېتىــپ بىــرال ۋاقىتتــا اللەگــە ئېتىلــدى...

باھــار ،اللەنــى شــۇ پېتــى ئۆلۈپــا قالســىمۇ
بوپتىكــەن دەپ قالدىــم .بىــز بــاال قازاالردىــن ســاق
قالغانالرنــى «يەيدىغــان رىزقــى باركــەن» دەيمىــز.
مېنىڭچــە اللەنىــڭ تارتىدىغــان جاپاســى تۈگىمەپتىكــەن.

اللەنىــڭ يارىشــىملىق كوپتىســى يىرتىلــدى .ھايــۋان دادا
ئانــا ئوغلىنىــڭ اللەگــە باســقۇنچىلىق قىلىشــىغا ياردەملەشــتى.
اللەنىڭ ئاغزىغا يەنە ھېلىقى سېســىق التا كەپلەنگەن ،چاچلىرى
چۇۋۇلغــان ،كۆزىنىــڭ خۇنــى ئۆچكــەن ،لەۋلىــرى قانىغــان
ھالــدا كۆزىنــى مەينــەت دېرىزىگــە ،ئۇنىڭدىــن غــۇۋا كۆرۈنــۈپ
تۇرغــان يىراقتىكــى ئايغــا ،ئاينىــڭ يۈزىدىكــى داغقــا تىكتــى...

بەتبەشــىرە خىتــاي اللەنىــڭ قانــدا ياتقىنىنــى بايقــاپ،
ئۇنــى كۆتۈرگــەن پېتــى يېــزا داۋاالش پونكىتىغــا ئاپىرىــپ،
خالىمىســىمۇ پــۇل خەجلــەپ قۇتقۇزۇۋالــدى .ئەينــى ۋاقىتتــا
اللەنــى ســاتقۇچى «بــۇ دېگــەن ســىرلىق غەربــى يۇرتنىــڭ
پەرىســى .ئــۇ يۇرتتــا ئايالــار ئىپــاردەك خۇشــپۇراق ،پاختىــدەك
ئــاق ،مامۇقتــەك يۇمشــاق كېلىــدۇ .چىيەنلۇڭمــۇ توقىلــى
ئىپارخانغــا ئــەڭ ئامــراق ئىكەنمىــش .بــۇ پەرىنــى ئالغــان
ئــادەم كۈنــدە ئۆزىنــى چىيەنلۇڭــدەك ھېــس قىلىــدۇ» دەپ
ئاغزىدىــن كۆپــۈك چىققىچــە ماختىغــان .دېمىســىمۇ اللــە
ئەتراپىدىكــى خىتايالرغــا ئوخشــىمايدىغان بىرخىــل يېقىملىــق
پۇرايدىكــەن .ئــۇ تۇرغــان گەمىمــۇ خۇشــپۇراق بولــۇپ قاپتــۇ.
شــۇڭا ئۇمــۇ باشــقا تــوڭكاي خىتايالرنىــڭ باھاســىدىن
كــۆپ ئارتــۇق پــۇل تۆلىگەنتــى .ئەمــدى اللــە ئۆلــۈپ تارتىــپ
قالســا ئــۇ پــۇل قۇدۇققــا چۈشــكەندەكال بولىــدۇ .شــۇڭا
قۇتقۇزۇۋېلىــش ھــەم مەھكــەم قارانچۇقلــۇق قىلىــش كېــرەك.

اللــە يۈكســەك بىــر ئەخالقنىــڭ ئىگىســى بولغــان
قوۋمنىــڭ قىــزى .ھالبۇكــى ئىنســانىيەتتىكى ئــەڭ پــەس
مەخلۇقالرنىــڭ قولىــدا خــار قىلىندى .ئــۇالر چىقىــپ كەتكەندىن
كېيىنمــۇ اللــە مىدىرلىمىــدى .ئــۇ ئەمــدى يىغلىمىــدى،
ياشــمۇ قالمىغــان بولســا كېــرەك .اللــە ئۆزىنــى تېگــى يــوق
قاپقــارا بىــر ھاڭغــا چۈشــۈپ كېتىۋاتقانــدەك ھېــس قىالتتــى.
بەدىنــى يېنىكلــەپ ئېغىرلىقىنــى يوقىتىۋاتقانــدەك ،بوشــلۇقتا
ئۇچۇۋاتقانــدەك قۇپقــۇرۇق بىلىنەتتــى .ئــۇ كۆڭلىــدە «ئەمــدى
ئىســمىڭنى ئاغزىمغــا ئااللمايمــەن .ســەن بىلــەن ئۆتكۈزگــەن
كۈنلىرىمنــى ئەسلەشــكىمۇ يــۈزۈم چىدىمايــدۇ .مېنــى ئۇنتۇپــا
كەتكــەن بولســاڭ بەكمــۇ ياخشــى بوالتتــى .بەختلىــك بــول»
دېگەنلەرنــى ئويلىــدى .شــۇ پېتــى تــاڭ ســۈزۈلگىچە ياتتــى.

اللــە ئۆلمىــدى ،ئەممــا ئۇنىــڭ بېرىســىنى كۆرۈشــكە
باشــلىدى .گەمىگــە قايتىپــا بــوۋاي يەرگــە بىــر قــوزۇق قېقىــپ
ئۇنىڭغــا ئــۇزۇن بىــر ئىتنىــڭ زەنجىرىنــى چېتىــپ ،يەنــە بىــر
ئۇچىــدا اللەنىــڭ پۇتىنــى تاقىــدى .ئۆيــدە ھېلىقــى ئەبجــەق
كارىۋاتتىــن باشــقا ھېچنېمــە قالدۇرۇلمىــدى .اللــە مۇشــۇ
ئۆينىــڭ دائىرىســىدە پۇتىدىكــى زەنجىرنــى ســۆرەپ ھەرىكــەت
قىالاليــدۇ .باھــار ،اللەنــى يەنــە تىركەشــتىمىكى دەمســەن؟
يــاق باھــار .ئــۇ پۈتۈنلــەي باشــقا بىــر اللەگــە ئايالنــدى.
خامــۇش ،چاچلىــرى پاخپايغــان ،كــۆزى خۇنــۈك  ،يــۈز كۆزىنــى
يۇمايــدۇ .تامــاق بەرســە مومــا بىلــەن ســۇنىال ئالىــدۇ .بىــر
نېمىلەرنــى گۇڭرايــدۇ .زەن ســېلىپ ئاڭلىســاڭ بەزىلىــرى
ئۇيغۇرچــە شــېئىر ،بەزىلىــرى ئۇيغۇرچــە بىــر غــەزەل .تېپىۋالغــان
كۆمــۈر پارچىســى بىلــەن توپــا تامغــا بىــر خەتلەرنــى يازىــدۇ.
ئۆيدىكىلەرنىــڭ ئىســمى ،دوســتلىرىنىڭ ئىســمى ،يەرلەرنىــڭ
ئىســمى .پەقــەت بىــرال ئىســىم يــوق .ئــۇ بولســىمۇ دىلشــات.

تــاڭ سۈزۈلۈشــىگە تــۇرۇپ ھويلىغــا چىقتــى .مومــاي ئۇنــى
قېچىپ كەتمىسۇن دەپ تىمسىقالپ يۈرەتتى .ئۇ مومايغا ئىسسىق
ســۇ بېرىشــىنى ،ئۆزىنىــڭ يۇيۇنــۇپ كىيىــم ئالماشــتۇرىدىغىنىنى
ئېيتتى .موماي ئۇنى يۇمشــىغان ئوخشــايدۇ دەپ دېگىنىنى تەييار
قىلــدى .ئــۇ گەمــە ئۆيــدە پاكىــز يۇيۇنــۇپ پاكىــز كىيىملىرىنــى
كىيــدى .ئاندىــن ئــۆزى قىبلــە دېگــەن تەرەپكــە يۈزلەنــدى:
— ئالەمنىــڭ ئىگىســى ئالــاھ .مــەن بىــر ئاجىــز
گۇناھــكار قۇلۇڭمــەن .بۇكەمگــە قــەدەر ســەن بەرگــەن
كۈنلەرگــە ناشــۈكۈرلۈك قىلغــان بولســام گۇناھلىرىمنــى
مەغپىــرەت قىلغىــن .دادام ،ئــاكام ،ھــەدەم ،ســىڭلىمنى مــەن
ئۈچــۈن ئامــان قىلغىــن .ســېنىڭ ئالدىڭــدا ئۆتمەيدىغــان
گۇناھدىــن بىرســى ،ســەن بەرگــەن جاننــى ئــۆز خاھىشــى
بويىچــە ئاياغالشــتۇرغىنى ئىكــەن .ئالــاھ ،بــۇ گۇناھىمغــا
دوزاخقــا اليىــق بولســام مــەن رازى .ئىككــى كۈندىــن بېــرى
تىرىــك دوزاخنــى كــۆردۈم .ئــۇ دوزاختــا تۇرســام روھىــم
راھەتلىنىــپ قــاالر ،ئەممــا مــاۋۇ دوزاختــا جېنىــم بــەك قىينالــدى.

اللــە بەتبەشــىرىنىڭ مەيلىگــە ھــە دەيدىغــان بولــدى.
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خوتۇنــار ئۇنــى ئورىۋالــدى .ئــۇالر ھايۋاناتــار باغچىســىغا
كىرگــەن ئادەملــەردەك ،يــاق خاتــا دەپتىمــەن ،ئادەمنــى تۇنجــى
كۆرگــەن ھايۋانــاردەك اللەگــە قارايتتــى .چاچلىرىنــى ،يۈزلىرىنى
تۇتــۇپ ســىالپ باقاتتــى .بىــر بىرســىگە پىچىرلىشــاتتى .اللــە
بــەك چىرايلىــق دېگــۈدەك ئەمــەس ،ئەممــا بــۇ تاختايغــا يەتتــە
تۆشــۈك ئېچىپــا ياســاپ قويغانــدەك يۈزلىــرى بــار ئادەملــەر
ئارىســىدا ئــۇ پــەرى ئىــدى .ئۇنىــڭ گۈزەللىكــى ھەممىنــى ھەيران
قالدۇرغــان بولســا كېــرەك ،جادۇگــەر مومــاي باشــقىچىال مەمنــۇن
بولــۇپ كېرىلىــپ كەتتــى .بولۇپمــۇ نەۋرىســىنىڭ چوقــۇم بــەك
چىرايلىــق تۇغىلىدىغانلىقىنــى ئــاڭالپ بېشــى ئەرشــكە يەتتــى.

باھــار ،اللەگــە تالــاش يــوق .بەتبەشــىرىنىڭ ھــەر بىــر
ھايۋانلىقــى تۇتســا بىــر ئۆيلــۈك قومۇرۇلــۇپ كىرىــدۇ .قېــرى
خىتــاي بوۋاينىــڭ شــەھۋەتلىك قاراشــلىرى ،باشــقىالرغا
بىلىندۈرمــەي بىــر يەرلىرىنــى تۇتۇۋېلىشــى اللەنىــڭ
جېنىغــا پاتتــى .ئــۇ ئىككــى خورلۇقنــى كۆتۈرەلمەيتتــى.
يــاز ئاخىرالشــتى .ئۈرۈمچىنىــڭ كــۈزى بــەك گــۈزەل
بوالتتــى .ئەممــا بــۇ دوزاخنىــڭ كۈزىمــۇ ئۆزىگــە ئوخشاشــا
كۆڭۈلســىز ئىكــەن .اللــە دېرىزىدىــن بــۇ كۆڭۈلســىزلىككە
نــەزەر ســاالتتى .ئۈرۈمچىدىكــى كــۈز بىلــەن سېلىشــتۇراتتى.
ۋاقىــت ئۇنىــڭ يۈرىكىنــى ۋە قارشــىلىقىنى يــەپ تۈگۈتۈۋاتاتتــى.
قۇتۇلۇشــنى ئوياليتتىيــۇ ،قانــداق قۇتۇلۇشــنى بىلەلمەيتتــى.
شــۇنداق كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە يەنــە بىــر ئىــش ئۇنىــڭ
دۇنياســىنى ئاســتىن ئۈســتۈن قىلىۋەتتــى .ئــۇ ھامىلىــدار
ئىكــەن! ئــۇ ئەسەبىيلەشــتى .ســەكرەيتتى ،قورســىقى بىلــەن
تامالرغــا ئۈســەتتى .جادۇگــەر مومــاي بۇنــى بايقــاپ ئۇنىڭغــا
بولغــان كۆزىتىشــنى كۈچەيتتــى .پۇتىدىكــى زەنجىرنــى تامنىــڭ
يېنىغــا يەتمــەس قىلىــپ قىســقارتىۋەتتى .شــۇ كۈندىــن
باشــاپ اللــە بىــرال كۇپلېــت ناخشــىنى ئېيتىدىغــان بولــدى.

تۇنجــى قــار چۈشــكەن كۈنــى ئىــدى .بىــر ئۆيلۈك قىشــلىق
يېقىلغۇنىــڭ تەييارلىغىنــى قىلىۋاتاتتــى .اللەنىڭ قورســىقى ئازراق
بىلىنىشــكە باشــلىغان ئىــدى .ئــۇ تولــۇپ بارغانچــە چىرايلىــق
بولــۇپ كېتىــپ باراتتــى .ھەممەيلــەن ئىشــنىڭ ھەلەكچىلىكىــدە
اللەنــى ئېســىدىن چىقــاردى .اللــە ھىــم ئېتىلمىگــەن دەرۋازىدىــن
ئاســتا ســۇغۇرۇلۇپ چىقتــى-دە ،كۆرۈۋالغىنــى بويىچــە
تاغنىــڭ ئــۇ قېتىدىكــى تــاش يولغــا يۈگــۈردى .ئېغىــر بــوي
اللەگــە يۈگــۈرەش ئاســانغا توختىمىــدى .ئەممــا ئــۇ قېچىپــا
كېتەلىســە بــۇ دوزاختىــن قۇتۇلدۇغانلىقىنــى ئويــاپ پۈتــۈن
كۈچــى بىلــەن يۈگۈرەيتتــى .بەتبەشــىرە اللەنىــڭ يوقــاپ
كەتكىنىنــى تۇيــۇپ ،كوچىغــا چىقىــپ ۋارقىراشــقا باشــلىدى.
ئــۆي ئۆيلەردىــن ئەرلــەر چىقىــپ اللەنــى قوغالشــقا باشــلىدى.

ئانام مېنى تۇغقاندا،
ئاق يۆگەككە يۆگىگەن.
ئۆمرى ئۇزۇن بولسۇن دەپ،
بەختى بولسۇن دېمىگەن.

باھــار ،ســېتىۋېلىپ كەلگــەن قىزالرنىــڭ قېچىــپ كېتىــش
ھادىسىســى بــۇ يېزىــدا دائىملىــق ئىــش .شــۇڭا ئــۇالردا يۈكســەك
بىــر ئورتاقلىــق بــار .كىمنىــڭ ئۆيىدىــن كېلىــن قاچســا يېــزا
بويىچــە قوغــاپ تۇتــۇپ كېلىــدۇ .اللــە نەچچــە يىقىلىــپ يەنــە
تــۇرۇپ يۈگۈرەيتتــى .ئاخىــرى تاشــيولغىمۇ چىقتــى .بىــرەر
ماشــىنىنىڭ قارىســى كۆرۈنمەيتتــى .ئــۇ توختىمــاي يۈگــۈردى.
قــار چوڭالشــقا باشــلىدى .بىــر چاغــدا بىــر يــۈك ماشىنىســى
كۆرۈنــدى .اللــە قوللىرىنــى پۇالڭلىتىــپ ئۇنــى توختاتتــى .ئەممــا
شــوپۇر دېگــەن نىجىــس اللەگــە پۇلــۇڭ بولســا چىقىســەن دەپ
تۇرۇۋالــدى  .ئاڭغىچــە بەتبەشــىرە ئــادەم باشــاپ يېتىشــىۋالدى.
شــوپۇر يېزىلىقالردىــن قورقــۇپ ماشــىنىنى ھەيــدەپ قېچىــپ
كەتتــى .بەتبەشــىرە اللەنىــڭ چېچىدىــن قامالالپ تۇتــۇپ ئۆيىگە
ئەكىۋالــدى -دە ،ئۇنــى تــازا دۇمبالىــدى .اللــە پەقــەت قارشــىلىق
كۆرســەتمىدى .ئۇنىڭچــە بولســا ئــۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋەتســە ،ھېــچ
بولمىســا بالىنــى ئــۇرۇپ چۈشۈرۈۋەتســە بــەك ياخشــى بوالتتــى.
ئەممــا بالىنىــڭ جىنىمــۇ پىششــىق ئىكــەن ،ھېچنېمــە بولمىــدى.
ئىككــى كۈندىــن كېيىــن اللــە بالىنىــڭ مىدىرلىغىنىنــى ســەزدى.
اللــە بالىنىــڭ مىدىرلىشىشــى بىلــەن ئاۋازىنــى قويۇۋېتىــپ بــەك
يىغلىــدى .ئــۇ قورســىقىغا مۇشــتاليتتى ،چاچلىرىنــى يۇالتتــى.
پۈتــۈن بەدىنــى تاياقتىــن كۆكىرىــپ ،مىدىرلىســىال ئاغرىــپ
تۇراتتــى .ئۇنىڭغــا بــۇ تىرىكلىــك بــەك قىيىنغــا توختاۋاتاتتــى.

باھار،مــەن مۈشــۈكنى ياخشــى كۆرىمــەن .مۈشــۈكنىڭ
توققــۇز جېنــى بارمىــش .ئايــال كىشــىنىڭ توققــۇز يــەردە توققــۇز
سەكســەن بىــر جېنــى بارمىكــى .اللــە ھېچنېمــە بولمــاي ياشاشــقا
باشــلىدى .ئــۇ قېچىشــنى پىــان قىلــدى .بۇنىــڭ ئۈچــۈن مــاۋۇ
ئىتنىــڭ زەنجىرىدىــن قۇتۇلــۇش كېــرەك .ئــۇ يالغانالتىــن
رايىــش بولۇشــقا باشــلىدى .مومايغــا ئۆزىنىــڭ چوشــقا گۆشــى
يېمەيدىغانلىقىنــى بىلــدۈردى .ئەمەلىيەتتــە بــۇ نامــرات ئۆيــدە
چاغاندىــا بىــرەر ۋاق گــۆش ،بولمىســا ئۇمــاچ ،بەرەڭگــە ،ئانچــە
مۇنچــە باشــقا كۆكتاتالرنــى يەيتتــى .ئاندىــن ئۆزىنىــڭ قاچــا
قۇچىســىنى ئايرىــم قىلــدى .ئــۇ گەمىنىــڭ ئىچىنــى ســۈپۈرۈپ
ســېرىپ تازىلىــدى .بەتبەشــىرە بۇنىڭدىــن بــەك خۇشــال بولــدى.
ئــۇ اللەنــى «تەقدىرگــە بــوي بــەردى» دەپ ئويلىــدى .اللــە
«بىــكار بولســام ئىچىــم پۇشــىدىكەن ،ئىشــارغا قارىشــاي» دەپ
ھويلىغىچــە چىقااليدىغــان بولــدى .ئەممــا بــۇ ھەممىســىنىڭ
يۈكســەك ســەزگۈرلىكى ئاســتىدا بوالتتــى .شــۇندىمۇ بىــر
ئائىلىلىــك اللەنىــڭ « كۆنگىنى»گــە ئىشىنىشــكە باشــلىدى.
بىــر كۈنــى ئــۇ مومــاي بىلــەن دەريــا بويىغــا كىــر
يۇيغىلــى چىقتــى .بــۇالردا كىــر يۇيىدىغــان ســوپۇن دەيدىغــان
نەرســە يوقكــەن .كىيىمنــى ســۇغا چىــاپ ئېلىــپ بىــر توقمــاق
بىلــەن ھارغىچــە ئۇرىدىكــەن .اللــە مۇشــۇنداق ئــۇرۇش
بىلــەن كىيىمنىــڭ قانــداق پاكىــز بولىدىغىنىغــا ئەقلــى پەقــەت
يەتمىــدى .بــۇ دەريــا يېزىدىكــى بىردىنبىــر ســۇ مەنبەســى
بولــۇپ ،ئىچىدىغــان ســۇمۇ مۇشــۇنىڭدىن ئېلىناتتــى .بىــر
ياقتــا ئېشــەك ،اللمــا ئىتــار ســۇ ئىچەتتــى .ســەل يۇقىرىــدا
بالىــار يالىــڭاچ ســۇغا چۆمۈلەتتــى .اللەنىــڭ دەريــا بويىــدا
پەيــدا بولۇشــى بىلــەن پۈتــۈن يېزىدىكــى كىــر يۇيغىلــى چىققــان

باھــار ،مــەن اللەنــى قىــز تۇغامدىكىــن دەپ قىيــاس
قىلدىــم .كونىــار «قىــز ئاپىســىنى دورايــدۇ» دەيدىكــەن .اللــە
بارغانســېرى چىرايلىــق بولــۇپ كېتىــپ باراتتــى .بەتبەشــىرە
ئۇنىــڭ چىرايىغــا ئاشــىق بولــۇپ يېنىدىــن يىــراق قىلمــاي
قارايتتــى .اللــە بولســا بەتبەشــىرىگە قارىغىلــى پەقــەت
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شــىپپىدە توختىــدى .ئانــا بىلــەن بالىنىــڭ مۇناســىۋىتى بــاال ئانــا
تېنىــدە ئاپىرىــدە بولغــان كۈندىــن باشــلىنىدۇ .بــوۋاق كــۆزى
كۆرمىســىمۇ ئانىســىنى تونــۇدى  .اللــە ئامالســىز ئۇنى ئېمىتىشــكە
باشــلىدى .ئانــا ســۈتى ئانىنىــڭ قېنىدىن پەيــدا بوالرمىش .بوۋاق
پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن ئانىســىنى شــورايتتى .اللــە ئاخىــرى يۈزىنى
بوۋاققــا بــۇراپ كۆزىنــى بوۋاقنىــڭ يۈزىگــە تىكتــى .ئەپســۇس،
اللەنىــڭ ئەنســىرىگىنى بوپتــۇ .بــوۋاق بەتبەشــىرىگە قۇيــۇپ
قويغانــدەك ئوخشــايتتى .اللــە ئېغىــر بىــر ئــۇھ تارتىــپ يۈزىنــى
يەنــە تــام تەرەپكــە بۇرىۋالــدى .بــوۋاق ئانىســىنىڭ ئەھۋالىدىــن
خەۋىــرى يــوق قورســاق تويغــۇزۇش بىلــەن ئــاۋارە ئىــدى.

ئۇنىمىــدى .ھامىلىــدار ۋاقتىــدا چىرايلىــق نەرســىلەرگە قارىســا
بــاال چىرايلىــق بوالرمىــش .بــۇ دوزاختــا نــە چىرايلىــق بىــر
نەرســە بولســۇن باھــار .اللــە كــۆز ئالدىدىــن تاپالمــاي قەلبىنــى
ئاختۇراتتــى .ھالبۇكــى بــۇ بىــر نەچچــە ئــاي تارتقــان ئــازاب
 ئوقۇبىتــى قەلبىدىكــى پۈتــۈن گۈزەللىكنــى ئۆلتــۈرۈپ بوپتــۇ.باھــار ،ئايالــار ھامىلىــدار ۋاقتىــدا گــۈزەل ،تاتلىــق
خىيالالرنــى قىلىــدۇ .بالىنىــڭ ســاق ســاالمەت ،بــەش ئەزاســى
مۇكەممــەل تۇغۇلۇشــىنى ،بالىنىــڭ چىرايىنــى خىيالــەن قىيــاس
قىلىــپ نەلىــرى ئۆزىگــە ،نەلىــرى دادىســىغا ئوخشىســا دەپ ئارزۇ
قىلىــدۇ .بــۇ ھېسســىيات اللەگــە يــات .ئــۇ ھېچنېمىنــى ئــارزۇ
قىلمايــدۇ .ئــەڭ يامىنــى ئــۇ يېگۈســى كەلگــەن ھېچنېمىنــى
يېيەلمىــدى .ئېتىــپ بېرىدىغــان ئادەمغــۇ يــوق ،ئــۆزى ئېتــەي
دېســىمۇ بۇيــەردە ھېچنېمــە يــوق ئېتەلمىــدى .ئــۇ يىراقتــا قالغان
يۇرتىدىكــى توقچىلىقنــى ســېغىندى .ئۆيدىكىلىــرى قانداقــراق
تۇرۇۋاتقانــدۇ؟ ئۆزىنــى ئىزدىگەنمىــدۇ؟ اللــە بــۇ يەرنىــڭ
قەيەرلىكىنــى ئۇقمايــدۇ .قانچىنچــى ئــاي ،كۈنگــە نېمــە بىلمــەي
ياشــاۋاتىدۇ .ئادەمنىــڭ جېنىنىــڭ ئېالســتىكلىقى ئاشــۇنداق
كۈچلۈككــەن .ســوزۇلۇپمۇ ،ئېزىلىپمــۇ ياشــاۋېرىدىغان گەپكــەن.

ئوزۇقلــۇق يېتىشمەســلىك تۈپەيلىدىــن اللەنىــڭ
چېچــى تۇتامــاپ چۈشۈشــكە باشــلىدى .بىــر كۈنــى ئــۇ
قايچــا بىلــەن چېچىنــى قــۇالق تۈۋىدىــن كېســىۋەتتى .باھــار،
ھازىــر اللەنــى كەينىدىــن قارىســاڭ مۇشــۇ يېزىدىكــى خىتــاي
خوتۇنالردىــن پــەرق قىاللمايســەن .ئــۇ جۈدىــدى .قاڭشــار
بۇرنــى تېخىمــۇ ئىنچىكىلــەپ تېرىســىنى كېســىپ چىقىدىغــان
بولــۇپ قالــدى .كۆزلىــرى ئولتۇرۇشــتى .تېرىســى قۇرغاقلىشــىپ
تەمرەتكــە ئۆرلىــدى .ھېلىقــى گــۈزەل اللــە غايىــب بولــدى.
اللەنىــڭ بالىغــا بارغانســېرى مېھــرى چۈشۈشــكە
باشــلىدى .ئــۇ قىزىغــا ئۇيغۇرچــە «دىلنــار» دەپ ئىســىم
قويــدى .ئــۇ قىزىغــا ئۇيغۇرچىــا گــەپ قىالتتــى .بــۇ جەريانــدا
ئــۇ بەتبەشــىرىنىڭ ئۆيىدىكىلىرىگــە يېلىنىــپ يــۈرۈپ تۇغــۇت
چەكلــەش ئوپېراتسىيەســى ئىشــلەتتى .ئــۇ يەنــە ئىككــى
قېتىــم قاچتــى .بىــر قېتىــم يېرىــم كېچىــدە ،بىــر قېتىــم
چىڭقــى چۈشــتە .بىــر قېتىمــدا تېخــى كەنــت بازىرىغىچــە
قاچالىغانىــدى .ئەممــا ئىككىلــى قېتىمــدا تۇتۇلــۇپ قاتتىــق
دۇمباالنــدى .بىــر تــال قوۋۇرغىســى ســۇندى ،بېشــى يېرىلــدى.
بــۇ ئۇنىــڭ قېچىــپ كېتىــش ئىرادىســىنى تېخىمــۇ چىڭىتتــى.

قىــش داۋاملىشــىۋاتاتتى .خىتاينىــڭ چاغىنــى كەلــدى.
بــۇ نامــرات يېزىــدا چاغانــدا ئــازراق ھاياتــى كــۈچ پەيــدا
بولــۇپ قالىدىكــەن .ئەممــا اللــە بۇالرنــى ھېــس قىلغــۇدەك
ئەمەســتى .كۈنلــەر ئۆتــۈپ باھارنىــڭ شەپىســى كەلــدى.
باھــار ،ســەن بەكمــۇ گــۈزەل ئىدىــڭ .ئەممــا اللــە ســېنىڭ
گۈزەللىكىڭنىمــۇ ھېــس قىلمىــدى .يــاز كەلــدى .تومــۇز ئىسســىق.
قۇرغــاق ،توپــا پۇرقىــراپ تۇرغــان بىئارامچىلىــق .شــۇنداق
كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە اللەنىــڭ كــۆزى يورىــدى .تۇغــۇت بىــر ئۆلۈپ
بىــر تىرىلىــش .اللەگە بۇ ھەسســىلەندى .شــارائىت ناچار ،تۇغۇت
ئانىســى دەپ ئۆلەرمەن خىتاي خوتۇندىن بىرســى ئايال كىشىگە
ھېچيېــرى ئوخشــىمايدىغان بىــر خوتۇننــى باشــاپ كەلــدى .اللــە
تولغاقتىــن قىينىالتتــى .ئالالھدىــن ئۆزىگــە ئاســانلىق تىلەيتتــى.
ســۇالر قاينىتىلىــپ ،قايچــا ئوتتــا تازىالنــدى .شــۇ تەرىقىــدە اللــە
نەچچــە ئۆلــۈپ نەچچــە تىرىلىــپ « ئاپــا» دەپ بىــر ۋارقىــراپ
بىــر قىزنــى بۇدۇنياغــا ئەكەلــدى .بوۋاقنىــڭ قىــز ئىكەنلىكىنــى
بىلگــەن بەتبەشــىرىنىڭ ئۆيىدىكىلىــرى خۇشــال بواللمىــدى.
ئەممــا تۇغــۇت ئانىســى «كېلــەر قېتىــم ئوغــۇل تۇغىــدۇ» دەپ
دىياگنــوز قويــدى .اللــە ھالســىز ياتاتتــى .ئــازراق كۈچــى بولغــان
بولســا «كېلــەر قېتىــم» دېگــەن گەپنــى دېگــەن ئېغىزغــا بىرنــى
تېپىــپ بــار چىشــنىڭ ھەممىنــى چۈشۈرىۋېتىشــكە رازى ئىــدى.

قىــزى بىــر ياشــتىن ئاشــقاندا ،بىركۈنــى قاتتىــق قىزىــپ
كەتتــى .بــاال يۆتىلىــپ ،ئىچــى ســۈرۈپ قىينىالتتــى .بىــر
ئۆيلــۈك خىتــاي اللەنــى ئۆيگــە ســوالپ قويــۇپ بالىنــى كەنــت
دوختۇرخانىســىغا ئەكەتتــى .دوختــۇر بالىنــى بالنىســتقا ئالــدى
ۋە ئاپىســىنى ئەكېلىشــنى بۇيــرۇدى .چۈنكــى بــاال تېخىچــە
ئېمىۋاتاتتــى .اللــە ئىككــى قارانچۇقنىــڭ ھەمراھلىقىــدا
دوختۇرخانىغــا كېلىــپ قىزىنىــڭ بېشــىدا پــاي پېتــەك بولــدى.
بىــر ئاخشــىمى مومــاي بىلــەن بەتبەشــىرە چارچــاپ قاتتىــق
ئۇيقۇغــا كەتتــى .اللــە ھاجەتخانىغــا چىققانــدا دوختــۇر
ئىشخانىســىدىكى ئۈســتەلنىڭ ئۈســتىدىكى تېلېفونغــا كــۆزى
چۈشــتى .ئۇنىــڭ يۈرىكــى قاتتىــق سېلىشــقا باشــلىدى .ئــۇ
ئاســتا تۇرۇپكىنــى قولىغــا ئالــدى .تېلېفــون ئۇالغلىــق ئىكــەن.
ئــۇ ئۈرۈمچىنىــڭ رايــون نومۇرىنــى ۋە ئاكىســى ئىشــلەيدىغان
ســاقچىخانىنىڭ نومۇرىنــى باســتى .ئــۇ قۇلىقىغــا ئىشــەنمەي
قالــدى .تېلېفــون ئۇالنغــان ئىــدى .ئــۇ دەرھــال ئۆزىنىــڭ
ئىســمىنى ،ئاكىســىنىڭ ئىســمىنى ،ئۆزىنىــڭ ئالــداپ ســېتىلىپ
ھازىــر نــەدە ئىكەنلىكىنــى ئېيتىــپ قۇتقۇزۇشــنى تەلــەپ قىلىپــا
تېلېفوننــى قويۇۋەتتــى .ئــۇ نەچچــە قېچىــش جەريانىــدا ئۆزىنىــڭ
نەدىلىكىنــى بىلىۋالغــان ئىــدى .ئــۇ ئاســتا قىزىنىڭ يېنىغــا يېنىپ
كىرىــپ ئۇخالۋاتقــان قىزىغــا قــاراپ يــاش تۆكتــى .بــۇ ئۇنىــڭ

اللــە بوۋاققــا قاراپمــۇ قويمىــدى .ئانىــار يېڭــى تۇغۇلغــان
بوۋاقنــى كۆرۈشــكە ئالدىرايــدۇ .اللــە ئۈچــۈن بوۋاقنىــڭ قانــداق
بولۇشــى بەرىبىــر .بــوۋاق قورســىقى ئېچىــپ قىرقىــراپ يىغاليتتــى.
مومــاي اللەنــى بوۋاقنــى ئېمىتســۇن دەپ تەڭلــەپ تۇراتتــى.
بەتبەشــىرە بىــر تەرەپتىــن يالۋۇراتتــى .اللــە ئۇالرغــا دۈمبىســىنى
قىلىــپ تامدىكــى ئــۆزى يازغــان ئىســىمالرنى ئۈنســىز ئوقۇيتتــى.
ئاالھــەزەل ئــون مىنۇتتىــن كېيىــن بــوۋاق يىغــاپ كۆكىرىــپ
كەتتــى .مومــاي اللەنــى تارتىشــتۇراتتى .اللــە جان جەھلــى بىلەن
بوۋاقنــى تارتىــپ ئېلىــپ كۆكرىكىگــە باســتى .باھــار ،بــوۋاق
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ئىككــى يىلدىــن بۇيانقــى تۇنجــى خۇشــاللىق يېشــى ئىــدى.

شــۇنداق كۈنلەرنىــڭ بىرىدە سىڭلىســى ســىرتتىن كىرىپ:

ھەپتــە ئۆتتــى .بىــر ئەتىگەنلىكــى بىــر ســاقچى
ماشىنىســىنىڭ باشلىشــىدا ئىككــى ماشــىنا دەرۋازا ئالدىــدا
توختىــدى .ماشــىنىدىن اللەنىــڭ ئاكىســى بىلــەن قامالشــقان،
ئېگىــز بويلــۇق ،قــارا قــاش ،ســاقاللىق ئىككــى ئۇيغــۇر
بــاال چۈشــۈپ ،دەرۋازىنــى ئىتتىرىپــا قورۇغــا كىــردى.
ئاكىنىــڭ كــۆزى بــاال كۆتــۈرۈپ گەمىدىــن چىققــان اللەگــە
چۈشــتى .ئــۇ اللەگــە ئېتىلىــپ بېرىــپ ئۇنــى باغرىغــا باســتى.

— ئاچــا ،ســېنى بىرســى ســىرتتا چاقىرىــدۇ —،دېــدى.
اللــە بالىســىنى دادىســىغا قارىتىــپ قويــۇپ ســىرتقا
چىقتــى .دوقمۇشــتا دىلشــات تۇراتتــى .دىلشــات بۇرۇنقىدىــن
ســەل ئــەت ئېلىــپ كېلىشــكەن بىــر يىگىــت بولــۇپ كېتىپتــۇ.
اللەنــى كــۆرۈپ دىلشــاتنىڭ كۆزلىــرى چاقنــاپ كەتتــى .اللــە نېمە
قىلىشــىنى بىلمــەي تۇراتتــى .دىلشــات ئۇنىــڭ يېنىغــا كېلىــپ

— جېنىــم ئــۇكام ،مېنــى كەچۈرگىــن .بىــز ســېنى ئىــزدەپ
تاپالمــاي تېخــى...

— ئەسساالم اللە ،سېنى ئاخىرى تېپىپتۇ — ،دېدى  .اللە
تۆۋەن ئاۋازدا كۆزلىرىنى قاچۇرۇپ تۇرۇپ:
— ساالم دىلشات — ال دېيەلىدى.

— بولدى ئاكا ،دېمىگىن ،كەلگىنىڭگە رازىمەن

دىلشــاتنىڭ ئۇنى باغرىغا باسقۇســى ،ھېچبولمىســا قولىنى
بولسىمۇ تۇتقىسى كەلدى .ئەمما اللە بىرخىل سوغۇق بىلىنەتتى.
دىلشــات اللەنــى تارتىنىۋاتىــدۇ دەپ ئويــاپ ئەتىســى كەچتــە
كۆرۈشۈشــنى ســورىدى .اللــە ئــۇزاق ئويلىشــىپ ماقــۇل بولــدى.

بەتبەشــىرىنىڭ ئۆيىدىكىلىــرى اللەنــى پــۇل تۆلــەپ
ئالغىنىنــى ،ئىككــى يىلدىــن بېــرى باققىنىنــى پــەش قىلىــپ
ئۇنــى كەتكۈزمەيۋاتاتتــى .يېزىدىكىلەرمــۇ قورۇغــا يىغىلىشــقا
باشــلىدى .يېزىلىــق ھۆكۈمەتتىكىلــەر ئۆزىنىــڭ يېزىلىقلىرىغــا
يــان باســاتتى .بــۇ خــەق ســاقچىدىنمۇ قورقمايتتــى .ئەممــا
بېلىگــە ئــۇزۇن پىچــاق ئاســقان ئــۈچ ئۇيغــۇر ئەركەكنىــڭ
كۆزلىرىدىــن چاقنــاپ تۇرغــان غــەزەپ ئۇچقۇنــى ،چىــڭ
تۈگۈلگــەن مۇشــتۇمى ،قاپقــارا چــاچ ســاقاللىرى ،ھېلىدىــن
ھېلىغــا تۇتــۇپ قويۇۋاتقــان پىچىقىغــا قــاراپ مىــڭ يــۈەن پــۇل
بەرســە اللەنــى قويــۇپ بېرىدىغىنىنــى ئېيتتــى .ئــاكا پۇلنــى
بــەردى .اللــە قىزىدىــن باشــقا ھېچنېمىنــى ئالمىــدى ،كەينىگىمــۇ
قارىمىــدى .ئــۇ ئاكىســىنىڭ يۆلىشــىدە ماشــىنىغا چىقتــى-دە،
بــۇ دوزاخنــى كەينىگــە قالــدۇرۇپ يۇرتىغــا يــۈرۈپ كەتتــى.

ئەتىســى اللــە دېيىشــكەن ۋاقىتقــا ئۈلگــۈرۈپ ســىرتقا
چىقتــى ،يالغــۇز ئەمــەس ،دىلنارنــى ئېلىــپ بىرلىكتــە كەلــدى.
دىلشــات ســەل پــەل غەيرىلىــك ھېــس قىلدىيــۇ ،يەنــە
چاندۇرمــاي كۆرۈشــتى .ئــۇالر چىرايلىــق رېســتورندىن بىرســىگە
كىرىــپ خالىــي يــەردە ئۇدۇلمــۇ ئــۇدۇل ئولتــۇردى .دىلنــار
ئاپىســىنىڭ يېنىــدا جىمجىــت ئولتۇراتتــى .بــۇ قىــز شــۇنچىلىك
يــاۋاش ئىدىكــى ،كىچىــك بــاال دېســە ئىشــەنمىگۈدەك
ئىــدى .بۇيرۇتۇلغــان تاماقــار چىقىــپ يېيىلگىچــە گــەپ
باشــانمىدى .اللــە چايدىــن ئوتلىۋېتىــپ ســۆزىنى باشــلىدى.

مانــا باھــار ،اللــە ئاخىــرى بــۇ دوزاختىن قۇتۇلــۇپ چىقتى.
ئەمــدى «اللــە قىــزى دىلنــار بىلــەن شــۇندىن كېيىــن بەختلىــك
تۇرمــۇش كەچۈرۈشــنى باشــلىدى» دەپ ئاخىرالشتۇرۇشــۇمنى
خااليدىغانســەن .مەنمــۇ شــۇنداق ئويالپتىكەنمــەن .ھاياتنىــڭ
ئالدىــدا نەقــەدەر گــۆدەك ھــە بىــز .كەلمىگــەن تەلەيــدە
ھېچكىمنىڭ ئانىســىنىڭ ھەققى بولمىغاندەك اللەنىڭمۇ يوقكەن.

— دىلشــات ،بىــز بولۇپمــۇ مــەن كىچىــك بــاال ئەمــەس،
بارنــى ئوچــۇق دېمىســەم بولمايــدۇ .كۆزلىرىڭگە قــاراپ ھەممىنى
بىلىۋاتىمــەن .ئەممــا ســېنى قانچىلىــك ياخشــى كۆرۈشــۈمدىن
قەتئىــي نــەزەر ،ئۆزۈمنــى دەپــا ســېنىڭ بەختىڭگــە ئولتۇرســام
بولمايــدۇ .بــۇ مېنىــڭ قىزىــم .ئىككــى يىلدىــن ئارتــۇق ئۆتكــەن
قــارا كۈنلىرىمنىــڭ يالدامىســى .ئــۇ كۈنلەرنــى تۇمــان بېســىپ
كەتتــى ،نېمــە ئىشــار بولغىنىنــى ئەســلىيەلمەس بولــۇپ
قالدىــم .لېكىــن مۇشــۇ بالىغــا قارىســامال يۈرىكىــم ئاغرىيــدۇ.
مېنــى ھېلىھــەم ياخشــى كۆرۈشــۈڭ مۇمكىــن .بــۇ قىياســىم.
بىــراق بــۇ بــاال بىلــەن بىــز بەختلىــك بواللمايمىــز .ئــۇ كۈنلىرىــم
خــۇددى بېلىقنىــڭ قىلتىرىقىنــى يۇتۇۋەتكەنــدەك قىلىســەن ۋە
نەچچــە ۋاقىتتىــن كېيىــن يەنــە بــاردەك بىلىنىــدۇ .ئاندىــن
جېــدەل ماجىــرا  .بىــر بىرىمىزنــى ياخشــى كۆرگەچكــە دېيىشــكەن
گەپلەرمــۇ كۆڭلىمىزنــى ئــەڭ ئاغرىتىــدۇ .كۈنلــەر ئۆتــۈپ
بولدىــا دەيمىــز ،ئايرىلىمىــز .كەچــۈر دىلشــات .مېنىــڭ قىلنــى
كۆتۈرگىــدەك ھالىــم يــوق .مــەن ســەندىن رازى .بەختلىــك بــول.

باھار،بــۇ قانــداق ھاياجانلىــق دەقىقىلــەر ھــە! دادىســى،
ئاچىســى ،سىڭلىســى قاتارلىــق تۇغقانــار بىلــەن كۆرۈشــۈپ،
قانغــۇدەك يىغلىشــىپ ،ســېغىنغان تاماقلىرىنــى يــەپ،
قانغــۇدەك ئۇخــاپ .مېنىڭمــۇ ھەۋىســىم كېلىۋاتىــدۇ .اللــە
زادى ئۆيىدىكىلىرىگــە بــۇ ئىككــى يىلدىــن ئارتــۇق تۇرمۇشــى
توغرىلىــق نېمىلەرنــى دېــدى ،بىلگىلــى بولمايــدۇ .اللــە قايتىــپ
كەلگەندىــن كېيىــن ھېچكىمگــە بــۇ ھەقتــە چىــش يېرىــپ
بىــر نېمــە دېمىــدى .اللــە ئــۇ دوزاختــا تارتقــان جاپالىرىنــى
قەلبىگــە ســوالپ ئاچقۇچنــى پىرقىرىتىــپ ئېتىۋەتتــى .دوســتلىرى
كەلــدى ،ئــۇرۇق تۇغقانــار كەلــدى ،قوشــنىالر كەلــدى...

اللــە بۇالرنــى دېگــەچ يېشــىنى توختىتالمىــدى.
تۈگەتتــى.
ئــاڭالپ
ئۈندىمــەي
دىلشــات

ئــۇ خۇشــاللىقىنى ئېيتتــى ،خاپىلىقىنــى يوشــۇردى.
ھەممەيلــەن ئۇنىــڭ قايتىــپ كەلگىنىگــە خۇشــال بولســىمۇ،
ئۇنىــڭ قۇچىقىدىكــى قىــزى دىلنارنــى دەمالىققــا قوبــۇل
قىاللمىــدى .ئىككــى يىــل يوقــاپ كېتىــپ بىــر بالىنــى كۆتــۈرۈپ
كەلســە ،ئــۇ بــاال تېخــى بەئەينــى خىتايغــا ئوخشىســا...

— ئەمــدى مېنىڭكىنــى ئــاڭال اللــە .بــۇ بــاال ســېنىڭ
ســەۋەنلىكىڭ ئەمــەس .ئەســلى مېنىــڭ ،ئاكاڭنىــڭ ،داداڭنىــڭ
ســەۋەنلىكى .ســېنى قوغدىيالمىــدۇق .ســەن يــوق كۈنلەرنــى
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پۈكــۈپ اللەنىــڭ ئــەڭ ئەجەللىــك يېرىگــە پىچــاق ئــۇردى.

قانــداق ئۆتكۈزگىنىمنــى بىــر ئالــاھ ،بىــر ئــۆزۈم بىلىمــەن.
ســېنى تېخــى باشــقا بىرســىنى ياخشــى كــۆرۈپ شــۇنىڭ
بىلــەن كەتكــەن ئوخشــايدۇ دەپتىمــەن .مــاڭا ئــازراق ۋاقىــت
بــەر .ئارىلىشــىپ باقايلــى .بولمىغانــدا مەيلىڭگــە قويــاي،
بوالمــدۇ؟ — دەپ ســورىدى .ئۇنىــڭ كۆزىدىــن اللــە مۇھەببــەت
ۋە ســەمىمىيەتتىن باشــقا ھېچنېمــە تاپالمايتتــى .دىلشــات
ئۇنىــڭ ســۈكۈتىنى خالىغانلىقــى دەپ قىيــاس قىلــدى.

قىزلىــرى كۈندىــن كۈنگــە چــوڭ بولۇۋاتاتتــى .اللــە
دىلنارغــا دادىســىنىڭ بۇالرنــى تاشــاپ كەتكىنىنــى دەپ
يالغــان ئېيتتــى .دىلنارمــۇ دىلشــاتنىڭ ئالدىغــا كىچىــك
كىرگــەچ مۇشــۇ دادام دەپ ئويــاۋەردى .مېدىتســىنا تەرەققىــي
قىلىــپ ،دىلنارنــى اللــە چانمىغــۇدەكال ياســىۋەتتى .ئۇمــۇ
باالغەتكــە يېتىــپ ئوغۇلالرنــى جەلــپ قىلىشــقا باشــلىدى.

باھــار ،بارلىــق بەختلىكلەرنىــڭ ھېكايىســى ئوخشــاش.
ئــۇالر شــۇنداق شــېرىن مۇھەببەتلەشــتى .كېچىكىــپ
بولســىمۇ قۇچقــان ۋىســالنى قەدىرلىــدى .دىلشــاتنىڭ ئاپىســى
«كۇلىچىنــى ئېلىــپ بەرمەيمــەن» دەپ ئۇنىڭدىــن يامىنىنــى
ئېلىــپ بېرىشــكە مەجبــۇر بولــدى .شــۇڭا كونىــار «ئۇلــۇغ
سۆزلىمەســلىك كېــرەك» دەيمىــش .بارمايمــەن دېگــەن يەرگــە
يەتتــە بارىدىغــان گەپكــەن .گــۈزەل تــوي پەســلى كۈزنىــڭ
بىــر كۈنــى ئۇالرنىــڭ تويــى بولــدى .اللەنىــڭ ئېســىگە ھېلىقــى
دوزاختىكــى «تويــى» ئېســىگە كېلىــپ بــەك يىغلىــدى...

تۇرمــۇش مۇشــۇنداق كېتىۋەرســە بوالتتــى .ئەممــا
دىلشــاتتا غەيرىلىــك كۆرۈلۈشــكە باشــلىدى .دىلشــات بىــر
نەرســىنى يوشــۇرۇۋاتقاندەكال قىالتتــى .تــۇرۇپ يوقــاپ كېتەتتــى.
بەزىــدە سەۋەبســىزال ئاغرىــپ قاالتتــى .يەنــە ئوڭشــىۋاالتتى.
ســەل جۈدەشــكە باشــلىدى .كۆزلىــرى ئولتۇرۇشــۇپ قالــدى.
ئىشتەيســىز ،ئىــش خۇشــياقماس بولــۇپ قالــدى .اللــە دىلشــاتنى
بىــرەر يامــان كېســەل بولــۇپ قالغاندىمــۇ دەپ ئەنســىرەپ
يۈرگــەن كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە ،كــەچ ئــون بىرلــەر بىلــەن بىــر
تېلېفــون تاپشــۇرۇپ ئالــدى .ســاقچىخانىدىن دىلشــاتنى ئېلىــپ
كېتىشــنى ســوراپ ئۇرۇپتــۇ .جىقــا پۇلنــى ئېلىــپ كېلىشــكە
بۇيــرۇدى .اللــە ئــۆڭ ســۆلى يــوق ســاقچىخانىغا بارغانــدا،
دىلشــات يــەردە زوڭزىيىــپ ئولتۇراتتــى .ئەتىگــەن قاتــۇرۇپ
كىيىــپ چىقىــپ كەتكــەن كىيىملىــرى بۇلغانغــان ،ئــوڭ قولــى
بېغىشــىدىن كويــزا بىلــەن پارنىــڭ تۇرۇبىســىغا باغالنغــان ئىدى.
يېنىــدا ئوخشــاش باغــاپ قويۇلغــان ئوتتــۇز ياشــار ئەتراپىدىكى
بىــر چــوكان بــار ئىــدى .چىرايلىــق دېگىلــى بولمايــدۇ ،ئەممــا
نازلىــق بىــر ئايــال ئىــدى .اللــە قاراپــا چۈشــەندى .ئــۇ
نومۇســنى يۈتــۈپ ســاقچىنىڭ يېنىغــا بېرىــپ پۇلنــى تۆلــەپ
ئادەمنــى ئېلىــپ كېتىشــكە قــول قويۇشــقا كىرســە ســاقچى بــاال:

بارلىــق يېڭــى مۇھەببەتلەشــكەنلەر ياكــى يېڭــى تــوي
قىلغانــاردەك تاتلىــق تۇرمــۇش اللەنــى مەســت قىالتتــى.
كــۆز ئالدىدىكــى دىلشــاتقا ،دىلشــاتنى دادا دەپ قانمايدىغــان
دىلنارغــا چــۈش كۆرۈۋاتقانــدەك قارايتتــى .بــەزى كەچلىــرى
ئۇنــى قــارا بېســىپ ئويغىناتتــى .يەنــە ھېلىقــى خارابــە يېــزا،
ھېلىقــى خىتايالرنــى چۈشــەپ يىغــاپ ئويغىناتتــى .بۇنــداق
چاغــدا دىلشــات ئۇنــى باغرىغــا بېســىپ ئــۇ كۈنلەرنىــڭ
تەكرارالنمايدىغانلىقىنــى ئېيتىــپ ۋەدە بېرەتتــى .اللەمــۇ
بــۇ كېچىككــەن بەختنــى بــەك قەدىرلــەپ ياخشــى ئايــال
بولۇشــقا تىرىشــاتتى .ئاڭغىچــە ئــۇ ئالىــي تېخنىكومــدا ئوقــۇپ
بىــر بانكىغــا خىزمەتكــە چۈشــۈۋالدى .دىلشــات تەھرىرلىــك
قىالتتــى .ئۇالرنىــڭ تۇرمۇشــى گۈلــدەك ئۆتۈشــكە باشــلىدى.

— ھەدە ،يولدىشىڭىز چېكىدىكەن —،دېدى .اللە
ھەيران قېلىپ:

بۇالرنىــڭ ھەممىســىگە يەنــە بىــر ئىنســان  -قەيســەر
يىراقتىــن دىققەتتــە بوالتتــى .ئــۇ ئوقــۇش پۈتتــۈرۈپ ھۆكۈمەتتــە
ئىشــلىگەن ،ھازىــر خىزمــەت بىلــەن قەشــقەرگە چۈشــكەن ئىدى.

—نېمىنــى چېكىدىكــەن ئــۇكام ،تاماكىنــى ھەممىســى
چېكىدىغــۇ؟— دېۋىــدى  ،ســاقچى — ،ياقــەي ،تاماكا چەككەنگە
تۇتقىلــى تۇرســاق جــان توشــامدۇ؟ ئــاق چېكىدىكــەن ،خېروئىــن.
مــاۋۇ خوتــۇن بىلــەن ئــاق ئېلىۋاتقــان يېرىــدە قولغــا چۈشــتى—،
دېمەســمۇ ،اللــە تىلىنــى چىشــلىۋالغىلى تــاس قالــدى.

اللــە دىلشــاتتىن يەنــە بىر قىز پەرزەنت كــۆردى .بەختلىك
نىــكاھ ،كۆيۈمچــان ئــەر ،بىــر جــۈپ قىــز ،كۆڭۈللــۈك خىزمــەت...
ھالبۇكــى باھــار ،تۇرمۇشــنىڭ «ئەممــا» دېگەن يېرىگــە كەلدۇق.

يــاش بالىالرنىغــۇ ئاڭلىغــان .بــۇ ئېڭەككــە تاقاشــقان
بالىســى بــار ئادەمگــە نېمــە ئىــش بــۇ ئەمــدى .اللــە ئالدىــدا
ماڭــدى .دىلشــات ســالپىيىپ كەينىدىــن ئەگىشــىپ ئۆيگــە
كەلــدى .قىزلىــرى ياتــاق ئۆيــدە ئۇخالۋاتاتتــى .ئۇالرمــۇ ياتــاق
ئۆيگــە كىرىــپ ئىشــىكنى تاقــاپ سۆزلىشىشــكە باشــلىدى .اللــە:

اللەنىــڭ دادىســى ۋاپــات بولۇشــنىڭ ئالدىــدا مىــراس
بۆلــۈپ بېرىــپ بولغــان .ئۇالرنىــڭ قــول ئىلكىــدە بــار ئائىلــە
بولغاچقــا بالىلىرىغــا بىــر جايدىــن مىــراس تەگكــەن .شــۇ قاتــارى
اللەنىــڭ ئاچىســىغا ئۈچتۇرپاندىكــى قــورۇ جاينــى بەرگــەن.
ئاچىســىنىڭ بېشــىغا ئــازراق كــۈن كېلىــپ ئــۇ جاينــى ســاتماقچى
بولغانــدا اللــە «ئاتــا ئانىدىــن قالغــان جــاي ،ياتقــا كەتمىســۇن»
دەپ دېگــەن پۇلىنــى بېرىــپ ئــۇ يەرنــى ئېلىــپ قالغــان .يىلــار
ئۆتــۈپ ئاچىســى «بــۇ ئەســلى مېنىــڭ مىراســىم ،مــاڭا قايتــۇرۇپ
بــەر» دەپ تۇرۇۋالــدى .بــۇ نەگــە بارســا ئاقمايدىغــان گــەپ.
شــۇندىمۇ اللــە قېرىنداشــلىقنىڭ يۈزىنــى قىلىــپ ،پــۇل الزىــم
بولســا بېرىــپ تۇرىدىغانلىقىنــى ،ئەممــا بــۇ جاينــى ئەينــى
ۋاقىتتــا ئــۆز ئىختىيارلىقــى بىلــەن ســاتقىنىنى چۈشــەندۈردى.
ئاچىســى بــۇ گەپكــە كىرمەســتە يــوق ،بــۇ ئاداۋەتنــى كۆڭلىگــە

— مېنــى ســورىغىلى ســالما دىلشــات ،راســتىنى ئېيــت— ،
دېدى  .دىلشات بېشىنى ساڭگىلىتىپ ئولتۇرۇپ گەپنى باشلىدى.
دىلشــات ئاتــا ئانىســىدىن كېلىشــكەن چىراينــى
ئىرســىيەت ئالغــان ،بويــى ئېگىــز ،ئورۇقمــۇ ئەمــەس ســېمىزمۇ
ئەمــەس كىلىشــكەن بــوي تۇرۇقــى بــار ئىــدى .ئالدىــراش
ئەمــەس خىزمىتــى ،ئۆزىنىــڭ ئائىلىســىنىڭمۇ  ،اللەنىــڭ
ئائىلىســىنىڭمۇ ئىقتىســادى ياخشــى ئىــدى .ئىقتىســادى غېمــى
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باھــار ،زەھەرلىــك چېكىملىــك ئادەمنىــڭ خاراكتېرىنــى
ئۆزگەرتىــدۇ .ئــۇالر ئەمــدى نورمــال ھېسســىيات ،ئــەدەپ ئەخالق
قارىشــى بــار ئــادەم بواللمايــدۇ .اللــە بۇنــى بىلمىــدى .ئــۇ
دىلشــاتقا ئىشــەندى .مۇشــۇ مىنۇتتىــن باشــاپ دىلشــات ئــۇ
نىجىســنى تاشــايدىغان بولــدى .ئەممــا بىــر ھەپتــە تاشلىســا
يەنــە بىــر ھەپتىســى چېكىۋاالتتــى .ئاندىــن يۈكۈنــۈپ ،ئۆزىنــى
شــاالقالپ ،يىغــاپ ۋەدىلەرنــى بېرەتتــى .مۇشــۇ جەريــان
تەكرارلىنىــپ يەنــە ئــۇزۇن ۋاقىتــار ئۆتــۈپ كەتتــى .گۈلــزار
بىلەنمــۇ تاشالشــمىدى .ئۆيدىكــى پــۇل بــەزى بەزىــدە يوقــاپ
كېتىــدۇ .اللــە نەچچــە پــۇل خەجلــەپ ســاقچىالردىن ئېلىــپ
چىقتــى .اللەنىــڭ يېڭــى ئەندىشىســى بــار .دىلنارنىڭ توي ئىشــى.

يــوق .پەرزەنتلىــرى قىزبــاال بولغاچقــا ئانىســىغا يېقىــن .اللــە
ئۆينــى گۈلــدەك تۇتىــدۇ .دېمــەك دىلشــات غەمســىز ئىــدى!
غەمســىز ئــادەم غــەم ئىزدەشــكە باشــايدۇ ،باھــار .بىــر
دوســتىنىڭ چاقىرغــان ســورۇنىغا كېچىكىــپ كەلگــەن دىلشــات
ئوتتــۇز ياشــار ئۆپچۆرىســىدىكى نازلىــق بىــر چوكاننىــڭ يېنىغــا
باشــاندى .ئاغىنىســى ســاقىلىق قىلىــپ بىرىنچــى رومكىنــى
ئۆزىگــە قۇيــدى .ئــۇ ســۆز قىلىــپ ھەپتــە ئاخىــرى بولغاچقــا
ھــاردۇق چىقارغــاچ ئانچــە مۇنچــە نەغمــە نــاۋا قىلىشــىپ
ئولتۇرۇشــنى ئېيتىــپ ھاراقنــى كۆتۈرۈۋەتتــى .بېلىــق كــۆزى
قىلىــپ قۇيۇلغــان رومــكا ئىككــى رەت ئايالنغاندىــن كېيىــن
ئەرلەرمــۇ ســاالپىتىنى ســەل چۈشــۈرۈپ شوخالشــتى .قىزالرمــۇ
يوغــان رومكىــدا ئىچكــەن قىزىــل ھاراقنىڭ تەســىرىدە نازلىشــىپ
كەتتــى .دىلشــاتنىڭ يېنىدىكــى چوكاننىــڭ ئىســمى گۈلــزار
ئىكــەن .ســودا قىالرمىــش .دىلشــات گۈلزارنــى تانســىغا تارتتــى.

دىلنــار ئالىــي مەكتەپنــى پۈتتــۈرۈپ خىزمەتكــە چىقتــى.
ئالىــي مەكتەپتــە يۈرگــەن يىگىتــى بىلــەن تــوي قىلىشــقا
پۈتۈشــۈپ ئۆيدىكىلەرمــۇ كۆرۈشــۈپ بولــدى .اللــە دىلنارنىــڭ
كېلىــپ چىقىشــىدىن ئەنســىرەپ ،دىلشــات تۈزۈكتــەك ۋاقتىــدا
«مۇشــۇ دادىســى» دەپــا ئوتتۇرىغــا چىقىرىــپ تويىنــى
قىلىۋالغۇســى بــار ئىــدى .اللــە ھازىــر دىلشــاتتىن ئۈمىدىنــى
ئــۈزدى .ئــۇ خەيــر ســاخاۋەت ئىشــلىرىنى بېرىلىــپ قىلىــدۇ.
نـ�ەدە يـ�اردەم الزىـ�م دېسـ�ە شـ�ۇ يـ�ەردە پەيـ�دە بولىـ�دۇ .تـ�وي-
تۆكــۈن ،نەزىر-چىــراغ ھېچنېمىدىــن قالمايــدۇ .ئۆيدىــنتاپالمىغىنىنــى ئــەل ئارىســىدىن تاپماقچــى بولىــدۇ.

رومانتىــك مۇزىــكا ،يېقىملىــق ئەتىــر ،نــازۇك بەل ،يۇمشــاق
قــول .گۈلزارنىــڭ ئاغزىنــى ئۇچــاپ« دىلشــات ئــاكا ،تانســىغا
ئۇستىكەنســىز ھــە» « ،دىلشــات ئــاكا ،ئۇســتىخىنىڭىز چىرايلىــق،
كاســتۇم يارىشــىدىكەن» دىلشــات ئــاكا ئــاق ،دىلشــات ئــاكا
كــۆك دېيىشــلىرى بىلــەن دىلشــات ھاراقتىنمــۇ يــا بــۇ ئاۋازدىنمــۇ
ئىشــقىلىپ كۈلۈمســىرەپ يۈزلىرىنىــڭ پېيــى تارتىشــىپ
قــاالي دېــدى .ئورۇندۇقتــا ئولتۇرۇپــا تېلېفــون نومۇرىنــى
ئالماشتۇرۇشــتى .گۈلــزار ئىچكەنســېرى ئېچىلىــپ نازلىناتتــى.
بىرچاغــدا ئېھتىياتســىزلىقتىن چاينــى دىلشــاتنىڭ اللــە دەزمــال
ســېلىپ كىيدۈرۈپ قويغان كۆينىكىنىڭ مەيدىســىگە تۆكۈۋەتتى.

«چــوڭ چــاي مۇشــۇ شــەنبە» دېگــەن پەيشــەنبە كۈنــى،
دىلنارنىــڭ يىگىتىنىــڭ ئاپىســى تېلېفــون قىلىــپ بــۇ توينــى
قىاللمايدىغىنىنــى ،ئوغلىغــا دادىســى خېنەنلىــك قــارا خىتــاي
قىزنــى ئېلىــپ بېرەلمەيدىغانلىقىنــى ،اللەنىــڭ مۇشــۇنداق
ئىشــنىمۇ يوشــۇرۇپ قــارا نىيەتلىــك قىلغىنىنــى دېــدى .اللــە
قولىــدا يانفــون ،بېقىنــى بىــر ئاغرىــق بىلــەن كىرېســلودا
ئولتۇرۇپــا قالــدى .قىزلىرى يىغــا زارە بىلەن دوختۇرغــا ئاپاردى.

— ۋىيــەي ،دىلشــات ئــاكا ،قــاراڭ پاالكەتلىكىمنــى.
قانــداق قىالرمىــز ئەمــدى؟ بولمىســا مېنىڭكىگــە بېرىــپ شــۇ
يەرنىــا يۇيــۇپ دەزمــال ســېلىپ بېــرەي ،كەچــۈرۈڭ جۇمــۇ،
— دەپ دىلشــاتنىڭ كۆزىنىــڭ ئىچىگــە تىكىلىــپ تۇرۇۋالغــان
گۈلزارغــا قــاراپ دىلشــات ھــەدەپ تۈكۈرۈكىنــى يۇتاتتــى.

باھــار ،زىبانىــڭ ھېكايىســىدىكى پالچــى تــۇڭگان
ئېســىڭدىمۇ؟ اللــە تۇرمۇشــنىڭ ئەندىشىســىدە ئــۇ بوۋاينىــڭ
يېنىغــا بارغــان .ئــۇ بــوۋاي شــۇ زامانلىــرى داڭلىــق بولــۇپ،
پۈتــۈن قىــز چوكانالرنىــڭ ئىسســىتقۇ ،ســوۋۇتقۇلىرىنىڭ
ئامالىنــى قىالتتــى .اللــە قىزنىــڭ كەلگۈســىدىن
ئەنســىرەپ ،دىلشــاتنىڭ مۇشــۇنچىلىك ۋاقتىــدا بىللــە
تــۇرۇپ دىلنارنىــڭ تويىنــى قىلىۋېلىــش مۇمكىنچىلىكــى
بــار يوقلىغىنــى ســورىدى .بــوۋاي اللەگــە ئــۇزۇن قــاراپ

— سىزگە ئەپسىز بولمامدا؟
— يــاق ،پەقــەت ئەپســىز ئەمــەس ،ئەكســىچە بــەك
قواليلىــق بولىــدۇ
باھــار ،شــۇنداق قىلىــپ دىلشــات گۈلــزار بىلــەن
قواليلىشــىپ قالــدى.

— ئەجەبــا ئۆزۈڭنىــڭ بــۇ تويــدا بواللماســلىقىڭدىن
پەقــەت ئەندىشــە قىلمامســەن —،دېــدى .پۈتــۈن ئــەس
يــادى دىلشــاتتىكى اللــە بــۇ گەپكــە زەن ســالمىدى.

اللــە ئۆزىنــى بەكمــۇ تۇتۇۋېلىــپ دىلشــاتنىڭ ســۆزىنى
ئــاڭالپ تۈگەتتــى .دىلشــاتنىڭ ھېكايىســى بــەك يېڭىلىقىمــۇ
ئەمەســا بىــر ئىــش ئىــدى .گۈلــزار قااليمىقــان ئادەملــەر بىلــەن
ئارىلىشــىپ ئانچــە مۇنچــە نەشــە دېگەندەكلەرنــى ئىســتېمال
قىالتتىكەن .كېيىن مەســت قىلغۇچى دورىالرنىمۇ تېتىپ بېقىپتۇ.
ئاندىــن خېروئىننــى چېكىشــنى ئۆگىنىپتــۇ .ئەممــا بــەك قاتتىــق
خۇمار ئەمەســكەن .دىلشــات باشــتا قارشــى تۇرغان بولســىمۇ بىر
قېتىــم تاماكىغــا ئارىالشــتۇرىۋەتكىنىنى چېكىــپ قېلىــپ پــات پات
ســېغىنىدىغان بولــۇپ قاپتىمىــش .ئۆزىنىــڭ ئېيتىشــىچە خۇمــارى
قاتتىــق ئەمەســكەن .بۈگــۈن گۈلــزار بىلــەن بــوالق ئالغىلــى
بارغانــدا تۇتۇلــۇپ قاپتــۇ .ئەممــا تىرىشســىال تاشــلىۋېتەرمىش.

كېيىــن مەلۇم بولۇشــىچە اللەنىڭ ئاچىســى ھېلىقى جاينى
قايتــۇرۇپ ئااللمىغــان ئاداۋىتىنــى دىلنارنىــڭ تويىنــى بــۇزۇپ
چىقــاردى .يوغــان تــاۋاق قىلىــپ قۇدىالرنىــڭ ئۆيىگــە بېرىــپ
اللەنىــڭ ئۆتمۈشــىنى يېيىــپ پاقىســىغا قېنىــپ يېنىــپ چىقتــى.
اللــە تەكشۈرۈشــلەرنى قىلىــپ يېنىــپ كەلــدى.
نەتىجىســىنى ئاڭلىغىلــى ئــۆزى يالغــۇز بــاردى .دوختــۇر كــۆز
ئالدىدىكــى  46ياشــلىق ،چىداملىــق ئەممــا ھەســرەتلىك
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باھــار ،ئــۇ كۈنى اللەنىڭ  47ياشــلىق تۇغۇلغــان كۈنىنىڭ
ھارپىســى ئىــدى .دىلشــات بــۇ كۈنلــەردە ئېتىنىــڭ تىزگىنىنــى
ســەل تارتىــپ اللەگــە  24ســائەت ھەمــراھ بولۇۋاتاتتــى .
قىزلىــرى نــۆۋەت بىلــەن كېلەتتــى .گۇگــۇم پەيتــى ،شــەپەق نــۇرى
ياتاقنىــڭ دېرىزىســىدىن تامغــا قىزىــل شــوال تاشــلىغان .يازنىــڭ
ئايىقــى بولــۇپ قالغاچقــا ھــاۋا ئارامبەخــش ئىــدى .دىلشــات،
قىــزالر اللەنىــڭ كارىۋىتىنىــڭ ئەتراپىــدا ئولتــۇرۇپ ئەتــە
تۇغۇلغــان كۈننــى قانــداق خاتىرىلەشــنى مەسلىھەتلىشــىۋاتاتتى.
دىلشــات اللەگــە ســەپ ســالدى .بــۇ كۈنلــەردە اللــە بارغانســېرى
گــۈزەل بولــۇپ كېتىــپ باراتتــى .بۈگــۈن تېخــى ئاالھىــدە
ســۈزۈلۈپ تېرىلىــرى تومۇرلىــرى كۆرۈنگــۈدەك نېپىزلىشــىپتۇ.
كىرپىكلىــرى بۇرۇنقىــدەك قويــۇق بولمىســىمۇ تــال تــال
تۇراتتــى .لەۋلىــرى تاتارغــان ھــال رەڭــدە .بۇرۇنلىــرى قىرلىــق.
چېچــى يەنــە جىــق ،كەينىگــە تۈگۈكلــۈك .كارىــۋات بېشــىغا
يۆلــەپ تىكلەنگــەن ياســتۇققا يۆلىنىــپ قىزلىرىغــا قارايتتــى.
بىرچاغــدا اللــە چارچىغىنىنــى ئېيتىــپ ياتماقچــى بولــدى.
دىلشــات ئۇنىــڭ يىتىۋېلىشــىغا يــاردەم قىلــدى .اللــە ئۇيقۇســى
كەلگەنلىكنــى ئېيتتــى .دىلشــات زاۋال ۋاقتىــدا ئۇخلىســا يامــان
بولىــدۇ دەپ ئۇنىڭغــا ئۇخلىماســلىقنى دېــدى  .ئەممــا اللــە:

كۆرۈنىدىغــان بــۇ ئايالغــا بىــر قــاراپ ،ئۈســتەلدىكى
كېســەللىك ئارخىپىغــا بىــر قــاراپ ســۆزىنى باشــلىدى:
— دىياگنــوز ئېنىــق بولــدى .ياخشــى ئەمــەس،
ئەمەلىيەتتــە بــەك ناچــار ،جىگــەر راكــى ئىككىنچــى باســقۇچ...
كەينىدىكــى گەپلــەر اللەنىــڭ قۇلىقىغا كىرمىــدى .قانداق
داۋالىســا اللــە ئۈچــۈن بەرىبىــر .ئــۇ داۋاالنماســلىقىنى تالاليتتــى.
باھــار ،اللــە بــەك چارچىــدى .بۇرۇنقــى ھايــات قــارا
باســقاندەك .دىلشــاتقا تــوي قىلغاندىــن كېيىــن ئۇنىــڭ
كۆڭلىنــى ئايــاپ ،ئۆيىدىكىلىرىنىــڭ كۆڭلىنــى ئايــاپ ،قىزىنــى
ســاق ســاالمەت ياتلىــق قىلىۋالســام دېگــەن ئارزۇســى يېقىــن
ئارىــدا روياپقــا چىقمايدىغىنىنــى بىلىــپ دەم ئېلىشــنى قــارار
قىلــدى .بەزىــدە ئىنســان ئۆلۈمنــى خــاالپ قالىدىكــەن.
باھــار ،اللەنىــڭ ھاياتــى ئاخىرلىشــاي دېــدى .كېســەل
ســەۋەبىدىن تارتقــان جاپالىرىنــى دېمــەي بولــدى .ئورۇقــاپ
بىــر تېــرە بىــر ئۇســتىخان بولــۇپ قالغــان اللــە ھېچنېمــە
يېيەلمەيتتــى .ساۋاقداشــلىرى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن يىغىلىــپ تاغقــا
چىقىــپ «ساۋاقداشــار ئولتۇرۇشــى» قىلــدى .بــۇ كۈنــى دىلشــات
يــوق ،قەيســەر بــار ئىــدى .قەيســەر ئاخىــرى غەيرەتكــە كېلىــپ
ئۆزىنىــڭ مۇشــۇ يىلالردىــن بېــرى اللەگــە بولغــان سۆيگۈســىنى
ئاشــكارىلىدى .اللــە كۆزلىرىــدە يــاش ئاچچىــق كۈلەتتــى.
«قىزىــق جۇمــۇ ســەن» دەپــا گەپنــى تۈگەتتــى .اللــە قىــز
ساۋاقداشــلىرى بىلــەن ئــوت چۆپنىــڭ ئۈســتىدە ئولتــۇرۇپ
پاراڭالشــقاچ چۆپتىــن بىــر تۇتــام يۇلىۋېــدى ،قولىغــا بىــر
تۆتقــۇالق چىقتــى .تۆتقــۇالق دۇنيانىــڭ ھەممــە يېرىــدە ئامەتنىــڭ
ســىمۋولى .قىــزالر چۇرقىرىشــىپ اللەنــى تەبرىكلىــدى .اللــە:

— دىلشــات ،شــۇنداق بىــر تاتلىــق ئۇيقــۇ بېســىپ
كېتىۋاتىــد .،ئۇخالۋېرەيچــۇ —،دەپ كۆزىنــى يۇمماقچــى بولــدى.
دىلشــات بىــر يامانلىقنــى ســەزگەندەك بولــۇپ — ،اللــە ،غەيــرەت
قىــل ،ئەتــە  47ياشــقا كىرىســەن —،دېۋىــدى ،اللــە كۆزلىــرى
يۇمــۇق پېتــى كۈلۈمســىرەپ — ،ئارانمــا؟ نەچچــە ئەســىر
ياشــىغاندەك چارچــاپ كەتتىــم .دىلشــات ،قىزالرغــا ياخشــى قارا،
مــەن كۆرگەننــى كۆرمىســۇن ،مــەن بىــردەم ئۇخلىــۋاالي —،دەپــا
بېشــى قىيســايدى .قىــزالر دوختۇرالرنــى چاقىرىشــتى .دوختــۇر
ئۆلــۈم ۋاقتىنــى ئېــان قىلىۋەتتــى .ياتاقنــى يىغــا زارە قاپلىــدى.

—كېســىلىم ئامىتىــم ئوخشــايدۇ —،دېۋىــدى ،ھېلىــا
كۈلىشــىۋاتقان قىــزالر يىغالشــقا باشــلىدى .اللــە ۋاقىتنــى چىــڭ
تۇتــۇپ ئۆيدىكى مــال مۈلۈكنى ئىككى قىزىنىڭ نامىغا ئۆتكۈزدى.
ۋەســىيەتنامە تەييارلىــدى .بارلىــق ئېلىــم بېرىمالرنــى تۈگەتتــى.

شۇنداق باھار ،اللە  47ياشنىڭ بوسۇغىسىدىن
ئاتلىيالمىدى.
تامام.

ئادەم ابلىىس اكرۋانغا ئوخشى�شىدۇ ،قوانلغۇدا (ئۇزاق) تۇراملاس.
ئادەم اتماخور بولسا( ،نەپ�سىگە) قۇل بولىدۇ.
ئــادەم قىــس  -اندىــر ئەمــەس( ،بەلــى) كى�شــىلىك قى�ســتۇر ،ئىنس ـانالر
ئــاز ئەمــەس( ،بەلــى) توغرىلىــق ئــازدۇر.
«يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى ( 1001ھېكمەت)» ناملىق كىتابدىن ئېلىندى
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«قۇتادغۇ بىلىك»نىڭ سېلىشتۇرمىسى

*

مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا
)(ئەنگلىيە

VII Til Erdemin Münin Asığın YasınAyur
VII. Dilin Meziyetini Ve Kusurunu, Faydasını Ve Zararını Söyler
يەتتىنچى باب
تىلنىڭ پەزىلىتى بىلەن قۇسۇرى ۋە پايدىسى بىلەن زىيىنى بايانىدا

162.Ukuşka biligke bu tılmaçı til,
yaruttaçı erni yorık tilni bil.
162. Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir; insanı aydınlatan fasîh dilin kıymetini bil.
، ئەقىل ھەم بىلىم تەرجىمانى بۇ تىل.162
! بىل،روشەن تىل كىشىنى يورۇتقۇچى
163. Kişig til ağırlar bulur kut kişi,
kişig til uçuzlar barır er başı.
163. insanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur; insanı dil kıymetten düşürür ve insanın
dili yüzünden başı gider.
، تاپار بەخت كىشى، قەدىرلىك قىالر تىل.163
. كېتەر ھەم بېشى،قىالر ئەرنى تىل خار
164 Til arslanturur kür eşikte yatur,
ayâ evlig er sak başıŋnı yeyür.
164 Dil arslandır, bak, eşikte yatar; ey ev sahibi, dikkat et, senin başını yer.
، ئىشىكتە تۇرار ئارسىالندۇر بۇ تىل.164
. بېشىڭ يەيدۇ بىل،ئەي ئۆيلۈك ھەزەر قىل
165.Tilin emgemiş er negü ter eşit,
bu söz işke tutğıl özüŋe iş it.
165.Dilinden eziyet çeken adam ne der, dinle; bu söze göre hareket et, onu dâima hatırda bulundur.
، نېمە دەيدۇ تىلدىن جاپا كۆرگەن ئەر.165
. دىققىتىڭنى بەر، ئەمەل قىل،قۇالق سال
166.Meni emgetür til idi ök telim,
başım kesmesüni keseyin tilim.
166.Bana dilim pek çok eziyet çektiriyor; başımı kesmesinler de ben dilimi keseyim.
، جاپا سالدى تىلىم ماڭا كوپ قېتىم.166
. كېسەي مەن تىلىم،كېسىلمەستە باشىم
 رېتى ئۆز، ھازىرقى تۈركچە ۋە ھازىرقى ئۇيغۇرچە تەرجىمە تەرتىۋى بىلەن بېرىلگەن بولۇپ، «قۇتادغۇ بىلىك»نىڭ سېلىشتۇرمىسى سىزگە ئەسلى تېكست:* ئەسلەتمە
.)پېتى ئېلنىدى (ئاپتور
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167.Sözüŋni küdezgil başıŋ barmasun,
tiliŋni küdezgil tişiŋ sınmasun.
167.Sözüne dikkat et, başın gitmesin; dilini tut, dişin kırılmasın.
، بېشىڭ كەتمىسۇن، سۆزۈڭنى كۆزەتكىن.167
. چىشىڭ سۇنمىسۇن،تىلىڭنى كۆزەتكىن

168.Biliglig bilig berdi tilke bışığ,
ayâ til idisi küdezgil başığ.
168.Bilgili dil için özlü bir söz söyledi; ey dil sahibi, başını gözet.
، بىر ئالىم دېدى تىل ئۇچۇن پۇختا سۆز.168
.ئايا تىل ئىگىسى كۆزەت باشنى ئوز
169.Esenlik tilese seniŋ bu özüŋ,
tiliŋde çıkarma yarağsız sözüŋ.
169.Sen kendi selâmetini istiyorsan, ağzından yakışıksız bir söz kaçırma.
، ئېسەنلىك تىلىسەڭ ئەگەر سەن ئۆزۈڭ.169
.تىلىڭدىن چىقارما ياراقسىز سۆزۈڭ
170.Bilip sözlese söz biligke sanur,
biligsiz sözi öz başını yeyür.
170.Söz, bilerek söylenirse, bilgi sayılır; bilgisizin sözü kendi başını yer.
، بىلىپ سۆزلىسە سۆز بىلىم سانىلۇر.170
.بىلىمسىز سۆزى ئۆز بېشىنى يىيۇر
171.Üküş sözde artuk asığ körmedim,
yana sözlemişte asığ bulmadım.
171.Çok sözden fazla fayda görmedim; amma söylemek de faydasız değildir.
، توال سۆزدە ئارتۇق پايدا كۆرمىدىم.171
.يەنە سۆزلىمەيمۇ پايدا تاپمىدىم
172.Üküş sözleme söz birer sözle az,
tümen söz tügünin bu bir sözde yaz.
172.Sözü çok söyleme, sırasında ve az söyle; binlerce söz düğümünübu bir sözde çöz.
، بىرەر سۆزلە ئاز،  توال سۆزلىمە سۆز.172
.]51[تۈمەن سۆز تۈگىنىن بۇ بىر سۆزدە ياز
173.Kişi söz bile koptı boldı melik,
üküş söz başığ yerke kıldı kölik.
173.İnsan söz ile yükseldi ve sultan oldu; çok söz başı, gölge gibi, yere serdi.
، كىشى بولغۇسى شاھ ئۆسۈپ سۆز بىلەن.173
.توال سۆز بېشىڭنى قىالر يەنە تۆۋەن
174.Üküş sözlese yaŋşadı ter bilig,
yana sözlemese ağın ter tilig
174.Çok konuşan kimseye bilgi "gevezelik etti" der; söylemezse de, ona "dilsiz" der.
، كۆپ سۆزلىسەڭ،» بىلىم دەر «مەمەدانە.174
.گاچا دەيدۇ سۆزنى ئەگەر دېمىسەڭ
175.Kalı mundağ erse yorık utru ur,
yorık utru ursa kişig yoklatur.
175.Mademki böyledir, sen fasîh dil kullan; dil fasih olursa, insanı yükseltir.
، پاساھەت بىلە قىل شۇڭا سەن سۆزۈڭ.175
. ئۆسەرسەن ئۆزۈڭ،پەسىھ بولسا تىلىڭ
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176.Tilig ked küdezgil küdezildi baş,
sözüŋni kısurğıl uzatıldı yaş.
176.Dili iyi gözet, başın gözetilmiş olur; sözünü kısa kes, ömrün uzun olur.
، كۆزىتىلەر باش، تىلىڭنى كۆزەت بەك.176
.سۆزۈڭنى قىسقا قىل ئۇزارتىالر ياش
177.Til asğı telim bar yası ma üküş,
ara ögdilür til ara miŋ söküş.
177.Dilin faydası çok olduğu gibi, zararı da çoktur; dil bâzan öğülür, bâzan da çok söğülür.
، زىيانمۇ توال،بۇ تىل پايدىسى كۆپ.177
. مىڭ سۆكىلۇر ئارا،ئارا ماختىلۇر
178.Kalı mundağ erse bilip sözle söz,
sözüŋ bolsu közsüz karağuka köz
178.Mademki böyledir, sözü bilerek söyle; sözüngözsüzlere, körlere göz olsun.
، بىلىپ سۆزلە سۆز،  ئەگەر مۇنداغ ئولسا.178
. سۆزۈڭ بولسۇن كۆزسىز قارغۇ ئۈچۈن كۆز
179. Biligsiz karağuturur belgülüg,
yorı ay biligsiz bilig al ülüg
179.Bilgisiz insan, şüphesiz, kördür; ey bilgisiz, yürü; bilgiden nasip al.
، بىلىمسىز بى قارغۇ ئېرۇر، ئېنىقكى.179
. يۈگۈر،  بىلىمسىز، بىلىمدىن نەسىپ ئال
180.Toğuğlı ölür kör kalır belgü söz,
sözüŋ edgü sözle özüŋ ölgüsüz.
180.Bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun.
، قالۇر بەلگۈسىز، كور، توغۇلغان ئۆلەر.180
.  ئۆزۈڭ ئۆلگۈسىز،سۆزۈڭ ياخشى بولسا
181.İki neŋ bile er karımaz özi,
bir edgü kılınçı bir edgü sözi
181.İnsan iki şey ile kendisini ihtiyarlamaktan kurtarır : biri —iyi iş ve diğeri — iyi söz.
، ئەر ئىككى نېمىدىن قېرىماس ئۆزى.181
.  بىرى ياخشى سۆزى، بىرى ياخشى ئىش
182.Kişi tuğdı öldi sözi kaldı kör,
özi bardı yalŋuk atı kaldı kör
182.Bak, insan doğdu, öldü; sözü kaldı; insanın kendisi gitti, adı kaldı.
، سۆزى قالدى كۆر، ئۆلدى، كىشى تۇغدى.182
.  ئېتى قالدى كۆر، ئۆز قالدى ئىنسان
183.Tiriglik tilese özüŋ ölmegü,
kılınçıŋ sözüŋ edgü tut ay bügü
183. Kendin ölümsüz bir hayat dilersen, ey hakîm, işin ve sözün iyi olsun.
، ئۆلۈمسىز ھاياتنى تىلىسەڭ ئۆزۈڭ.183
. خۇلقۇڭ ھەم سۆزۈڭ، ئەي ھېكىم،قىل ياخشى
184.Tilig ögdüm ança ara söktüküm,
tilekim söz erdi saŋa yördüküm.
184. Dili bu kadar eğmekten ve arada bir söğmekten maksadım, sana sözün ne olduğunu anlatmak
idi.
، ئارا سۆكمىگىم، قىلىپ مەدھى تىلنى.184
. ساڭا سۆز ئۇقتۇرۇش ئىدى تىلىگىم
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185.Kamuğ sözni yığsa ukuş taplamaz,
kerek sözni sözler kişi kizlemez
185.Her sözü saklamağı da anlayış hoş görmez; insan lüzumlu olan sözü söyler, gizlemez.
، پەقەت سۆزلىمەسلىكنى ئەقىل خالىماس.185
.كېرەك سۆزنى سۆزلەر كىشى يوشۇرماس
186.Sözüm oğluma sözledim men toŋa,
oğul minde altın maŋa ne teŋe
186.Ey yiğit, ben bu sözü oğlum için söyledim; oğul benden aşağı derecededir ve bana nasıl denk
olur.
، باتۇر، سۆزۈمنى دېدىم مەن باالمغا.186
 نېچۈك تەڭ بولۇر ؟، مېنىڭدىن تۈەن ئۇ
187.Saŋa sözledim men sözüm ay oğul,
saŋa berdi bu pend özüm ay oğul
187.Ey oğul, bir sözümü sana söyledim; ey oğul, bu nasihatleri ben sana verdim.
، ئەي ئوغلۇم دېدىم مەن ساڭا بۇ سۆزۈم.187
.ساڭا بۇ ناساتمىنى بەردىم ئۆزۈم
188.Kümüş kalsa altun meniŋdin saŋa,
anı tutmağıl sen bu sözke teŋe
188.Benden sana gümüş ve altın kalırsa, sen onları bu söze denk tutma.
، كۈمۈش قالسا ئالتۇن مېنىڭدىن ساڭا.188
.ئۇنى تۇتمىغىن سەن بۇ سۆزگە تەڭا
189.Kümüş işke tutsa tüker alkınur,
sözüm işke tutsa kümüş kazğanur
189.Gümüşü bir işe sarfedersen, biter, tükenir; sözümü işe sarfedersen, gümüş kazanılır.
، يوقىلۇر، كۈمۈشنى ئىشلەتسە تۈگەر.189
.سۆزۈمنى ئىشلەتسە كۈمۈش قازىنۇر
190.Kişidin kişike kumaru söz ol,
kumaru sözüg tutsa asğı yüz ol
190.İnsandan insana, miras olarak, söz kalır; vasiyet edilen sözü tutmanın faydası çoktur.
، كىشىگە مىراس قالۇر سۆز-  كىشىدىن.190
.مىراس سۆزنى تۇتساڭ يۈز پايدا بولۇر
191.Bu kün tügme kaşıŋ ay bilge bügü,
özüm udrin aysa yeme eymenü
191.Ey âlim hakîm, bugün ürkerek, kendi özrümü söylersem, bana kaşını çatma.
، ئەي دانا ماڭا، قاۋاق تۈزمە بۈگۈن.191
. يەنە ئۆزۈر ئېيتسام ئەيمىنىپ ساڭا

 ئىــدراك ئــۇىن يورۇتقۇچــى،ئــادەم گــواي تۈنــدەك قاراڭغــۇ ئــۆي بولســا
.مە�شــئەدلۇر
 ھېكمەت)» ناملىق كىتابدىن ئېلىندى1001( «يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى
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ئەقلىيە سۆزلەر
مەجھۇل تەييارلىغان (گېرمانىيە)
ھەممە ئادەم خاتالىق ئۆتكۈزىدۇ ،لېكىن پەقەت داناالرال خاتالىقىدىن ئۆگىنىدۇ.

ۋىنستىن چېرچىل (ئەنگلىيە)

ھىجــران بىلــەن مۇھەببەتنىــڭ مۇناســىۋىتى خــۇددى شــامال بىلــەن ئوتنىــڭ مۇناســىۋىتىگە ئوخشــايدۇ .ھىجــران ئاجىــز مۇھەببەتنــى
ئۆچۈرىــدۇ ،كۈچلــۈك مۇھەببەتنــى كۈچلەندۈرىــدۇ.

روژې دې بۈسسىي رابۇتان (فىرانسىيە)

شــۇنداق بىــر ۋاقىــت كېلىدۇكــى ،ســىز قۇتقۇزغۇچىنــى ساقالشــنى توختىتىشــىڭىز ۋە قۇتقۇزغۇچــى بولۇشــنى باشلىشــىڭىز كېــرەك
بولىــدۇ.
برۇس سىپرىڭسىتىين (ئامېرىكا)
ھازىرنى قوبۇل قىلىڭ ،ئۆتۈپ كەتكەنگە ئېسىلىۋالماڭ ،كەلگۈسىگە ئۈمىدۋار بولۇڭ.

سونىيا رىكوتتى (ئامېرىكا)

ئىشەنگۈچىلەرنىڭ نۇرغۇن مەسىلىلىرى ھەل بولىدۇ .شۇڭا  -ئىشىنىڭ ,شۇندىال مەسىلىڭىز ھەل بولىدۇ.
نورمان ۋىنسېنت پىيل (ئامېرىكا)
كەتكۈزۈپ قويۇشتىن ئەنسىرەپ يۈرۈپ قانچىلىك ئىشنى كەتكۈزۈپ قويغاندىمەن؟
بەل قويۇۋېتىشنى باشالپال قويسىڭىز ئادەتكە ئايلىنىپ قالىدۇ.

پائۇلو كوئېلھو (بىرازىلىيە)
ۋىنس لومباردى (ئامېرىكا)

مەغلۇبىيەت خاتىمە ئەمەس ،بەل قويۇۋېتىش خاتىمىدۇر.

رىچارد م .نىكسون (ئامېرىكا)

پۈتۈن كۈچى بىلەن تىرىشقان ئادەم پۇشايمان قىلمايدۇ.

جورج خاالس (ئامېرىكا)

سىز ئۆزىڭىزدە بار دەپ قارىغان ھەممە ھوقۇق باشقىالردىمۇ بار.

توماس پېين (ئەنگلىيە)

ھېچقانــداق نەرســە بەدەلســىز قولغــا كەلمەيــدۇ ،شــۇڭا ئــۇرۇش قىلىشــتىن بــۇرۇن قانچىلىــك بــەدەل تۆلەشــكە رازىلىقىڭىزنــى
مۇقىمالشــتۇرۇۋېلىڭ.

بېرناجوي ۋال (ئامېرىكا)

مەسىلە سېنى ئىزدىمىسە ،سەن مەسىلىنى ئىزدىمە.

(نامەلۇم)

يوقاتقان ۋاقىتنى تاپقىلى بولمايدۇ.

بەنجامىن فىرانكلىن (ئامېرىكا)

توغرا بولسىڭىز گەپتىن يانماڭ.

داۋىي كروككىت (ئامېرىكا)
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مۇھەببەت ھەممىدۇر ،ئۇ ھەممىنى ئېلىپ كېلەلەيدۇ ،ھەم ھەممىنى ئېلىپ كېتەلەيدۇ.

سۆرەن كىركېگورد (دانىيە)

غالىبىيەتكە باشاليدىغان يولالرنىڭ ھەممىسى جاپا كوچىسىدىن ئۆتىدۇ.

ئېرىك توماس (ئامېرىكا)

قىالاليمەن دەپ ئىشەنسىڭىز قىالاليسىز.

جون بورروۋس (ئامېرىكا)

بالىڭىزغا ئاچچىقالنماسلىقنى ئەمەس ،ئاچچىقالنغاندا قانداق قىلىشنى ئۆگىتىڭ.

لىمان ئاببات (ئامېرىكا)

ئۆزىڭىز ياقتۇرىدىغان ئىشنى قىلىش ئەركىنلىكتۇر ،ئۆزىڭىز قىلىدىغان ئىشنى ياقتۇرۇش بولسا بەختتۇر.
كىتاب قولدا تۇتقىلى بولىدىغان ئارزۇ  -ئارماندۇر.

فرانك تايگىر (ئامېرىكا)
نىيل گايمان (ئەنگلىيە)

قۇياشقا ئوخشاش نۇر چاچماقچى بولسىڭىز ،ئاشۇ قۇياشتەك كۆيىشىڭىز كېرەك.

ئا.پ.ج ئابدۇل كاالم (ھىندىستان)

قۇياشنىڭ نۇرى بىر نۇقتىغا يىغلىمىغۇچە كۆيدۈرمەيدۇ .شۇڭا پۈتۈن زېھنىڭىزنى قولىڭىزدىكى ئىشقا يىغىڭ.
ئالىكساندىر گراھام بېل (شوتالندىيە)
مۇھەببەت قارىغۇدۇر.

فرىدرىچ نىچې (گېرمانىيە)

ئەينەك بىلەن يۈزىڭىزنى كۆرىسىز ،سەنئەت بىلەن روھىڭىزنى كۆرىسىز.
مائارىپ ئەركىنلىكنىڭ ئىشىكىنى ئاچىدىغان ئاچقۇچتۇر.

جورج بېرنارد شاۋ (ئېرالندىيە)
جورج ۋاشىنگتون كارۋېر (ئامېرىكا)

مەن ئۇلۇغ گىگانتالرنىڭ مۈرىسىدە تۇرغاچقا شۇنچە يىراقنى كۆرەلىدىم.
ئۆز قىممىتىڭىزنى سۆزىڭىز بىلەن ئەمەس ،بەلكى ھەرىكىتىڭىز بىلەن ئىسپاتاليسىز.
تۈنۈگۈن بۈگۈننىڭ خاتىرىسىدۇر ،ئەتە بۈگۈننىڭ ئارزۇ  -ئارمىنىدۇر.
قانداقال ئىش بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ،ۋاقىتنىڭ قەدىمى توختىمايدۇ.

ئىساك نيوتون (ئەنگلىيە)
شان پاۋىل (يامايكا)
خالىل جىبران (ئوسمان ئىمپېرىيىسى)
ۋىليام شېكىسپىر (ئەنگلىيە)

بۇ دۇنيا رەزىللىكنىڭ بولغانلىقىدىن ئەمەس ،بەلكى كىشىلەرنىڭ رەزىللىكنى توسمىغانلىقى ئۈچۈن خەتەرلىك.
ئالبېرت ئېينىشتىيىن (گېرمانىيە)
مۇھىمى سان ئەمەس ،بەلكى سۈپەتتۇر.
تاالنتنىڭ بىر پىرسەنتى ئىلھام ،توقسان توققۇز پىرسەنتى تىرىشچانلىقتۇر.
ئۆلگەنلەر بىز ئۇالرنى ئۇنتۇپ قالغاندىال بىزگە نىسبەتەن ئۆلگەن بولىدۇ.
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توماس ئېدىسون (ئامېرىكا)
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يوھان ۋولفگاڭ فون گۆتې (گېرمانىيە)

جەمئىيەتنىڭ بىردىنبىر تۇراقلىق ھالىتى ھەممە ئادەم قانۇننىڭ ئالدىدا باراۋەر بولىدىغان ھالەتتۇر.

ئارستوتىل (يۇنان)

ئادەمنىڭ ئۆز بەدىنىنىڭ ئەڭ گۈزەل ۋە قۇدرەتلىك ھالىتىنى كۆرمەي تۇرۇپ قېرىپ كېتىشى بەك ئېچىنىشلىق ئىش.
ئانا  -سىز يۆلىنىدىغان ئادەم ئەمەس ،بەلكى يۆلىنىشىنى ھاجەتسىز قىلىدىغان ئادەم.
سىزنى ۋاز كەچتۈرگەن قىيىنچىلىقالر ئەمەس ،بەلكى سىز ئۆزىڭىز.
نىشاننى ياخشى تىكلەش ئىشنىڭ يېرىمىنى قىلىپ بولغان بىلەن ئوخشاش.
قىيىنچىلىقتا قالغاندا ئادەم ئۆزىنىڭ قانداق ئادەملىكىنى بىلەلەيدۇ.
ئەتىرگۈلنىڭ ئىسمىنى ئۆزگەرتىۋەتسىڭىزمۇ يەنىال خۇش پۇرايدۇ.

سوقرات (يۇنان)

دورسىي س .فىشېر (ئامېرىكا)
جوناسېن لوكۋۇد خيۇئى (ئامېرىكا)
ھىالرىي زىگالر (ئامېرىكا)
اليالھ گىفتىي ئاكىتا (گانا)
ۋىليام شېكىسپىر (ئەنگلىيە)

ئەگەر سىز راست سۆزلىسىڭىز ھېچنېمىنى ئېسىڭىزدە تۇتۇشىڭىزنىڭ ھاجىتى قالمايدۇ.
ھەرگىز مەغلۇبىيەتتىن قورقۇپ توختاپ قالماڭ.

مارك تېۋىن (ئامېرىكا)
كىچىك جورج رۇس (ئامېرىكا)

ھەممە كىشىگە ئوخشاش چۈشىدىغان قائىدە ناھەق ئەمەس.

(نامەلۇم)

ھەقىقىي باشالمچى كەڭ قورساق بولۇشى كېرەك.

ئېفىئوپىيە ماقال  -تەمسىلى

ھەممە ئادەم دۇنيانى ئۆزگەرتەلەيدۇ.

سىتەلال مەككارتنىي (ئەنگلىيە)

مەغلۇبىيەت يولنىڭ ئاخىرى ئەمەس ،بەلكى پەقەت يولدىكى بىر ئەگىمدۇر.
مائارىپ سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئۇقمايدىغانلىقىڭىزنىمۇ ئۇقمايدىغان نەرسىلەرنى ئۆگىنىش دېمەكتۇر.
مەن مەغلۇپ بولمىدىم ،پەقەت ئون مىڭ خىل خاتا ئۇسۇلنى بايقىدىم.

روي ت .بەننىت (ئامېرىكا)
دانىئال بورىستىن (ئامېرىكا)
توماس ئېدىسون (ئامېرىكا)

مۇھەببەت ئوتقا ئوخشايدۇ ،ئۇنىڭ قەلبىڭىزنى ئىللىتىدىغىنىنى ياكى ئۆيىڭىزنى كۆيدۈرىۋېتىدىغىنىنى ئالدىن بىلەلمەيسىز.
جوھن كروۋفورد (ئامېرىكا)
ھەممە شارائىت مۇكەممەل بولغاندا باشاليمەن دېمەڭ ،ھازىرال باشالڭ ،باشلىنىش ھەممە شارائىتالرنى مۇكەممەل قىلىدۇ.
ئەلىن كوھىن (ئامېرىكا)
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ئۇيغۇر خەلق لەتىپىلىرى
ئۆزۈمنى ئالدىراڭغۇ دېسەم...

— بىلەمســىز ،مېنىــڭ بــۇ تارازامــدەك لىلــا
تــارازا بــۇ شــەھەردە يــوق —،دەپ پوپــوزا قىپتــۇ.

تولىمــۇ ئەزمــە بىــر ئــادەم بولــۇپ ،ئــۇ ھەرقانچــە
جىددىــي گەپنىمــۇ يەتتــە ئايالنــدۇرۇپ قىلىدىكــەن .بىــر كۈنــى
قوشنىســى ئۇنىڭكىگــە پاراڭالشــقىلى كىرىــپ ،ئوچــاق ئالدىــدا
ئولتۇرۇپتــۇ .بىــر چاغــدا ئۇنىــڭ چاپىنىنىــڭ پېشــى كۆيۈشــكە
باشــاپتۇ ،بىــراق ئــۆزى بايقىماپتــۇ ،ئەزمــە بولســا بۇنــى كــۆرۈپ:

— بەك ياخشى —،دەپتۇ گۆش ئالغۇچى —،ئەمىسە مۇشۇ
لىلــا تارازىڭىــزدا ئىنســابىڭىزنى بىــر تارتىــپ باقســىڭىز ئىكــەن!

نېمىشقا قىزىرىدۇ
بىر گەپچىدىن ئاغىنىسى سوراپتۇ:

— مــەن بىــر نەرســە كــۆرۈپ قالدىــم ،ئەگــەر ســىز
ئۇنــى يېقىــن ئارىــدا نېــرى تارتمىســىڭىز ،ئۆزىڭىزگــە
زىيــان بۇالرمىكىــن .ئەگــەر دەپ بەرگىــن دېســىڭىزغۇ،
قوشــنىدارچىلىقنىڭ يۈزىدىــن دەپ بېرىمــەن —،...دېيىشــكە
باشــاپتۇ .قوشنىســى ئۇنىــڭ گېپىنــى چۈشــىنەلمەي:

— بۇرادەر ،نېمە ئۈچۈن كۈن پاتاي دېگەندە قىزىرىپ
كېتىدۇ؟
گەپچى جاۋاب بېرىپتۇ:
— شۇنىمۇ بىلەلمىدىڭىزمۇ؟ پاتالماي قىزىرىدۇ -دە!

—زادى نېمــە ئىــش بولــدى ،دېســىڭىزچۇ؟— دەپ
ســوراپتىكەن ،ئەزمــە:
— چاپىنىڭىزنىــڭ پېشــى كۆيۈۋاتقىلــى نــەۋەخ —،دەپتــۇ.
قوشنىســى دەرھــال ئوتنــى كۆچۈرۈۋاپتــۇ  -دە ،ئاچچىقلىنىــپ:

پۇل ۋە ئابرۇي
ئىككــى
بىر-بىــرى

— قانــداق ئادەمســىز ،كۆرگــەن ھامــان
ھايــت دەپ قويســىڭىز بولمامــدۇ؟— دەپتىكــەن،
ئەزمــە قېتىغــا كەلمىگــەن ھالەتتــە جــاۋاب بېرىپتــۇ:

بىــرى
دەپتــۇ
بوالمســىز؟—
ئــادەم
—
ئىككىنچىســىگە —،دائىــم پۇل،پۇلــا دەيســىز ،مانــا بىزچــۇ،
جــان چىقســىمۇ ئابــرۇي ئىزدەيمىــز ،پــۇل دېمەيمىــز.

— مــەن ئۆزۈمنــى ئالدىراڭغــۇ دېســەم ،ســىز
مەندىنمــۇ ئۆتــە ئالدىراڭغــۇ ئىكەنســىز جۇمــۇ!

دەپتــۇ
ســۆزلىدىڭىز—،
توغــرا
بــەك
—
ئىككىنچىســى —،ئــادەم ھامانــەم ئۆزىــدە يــوق
نەرســىنى تېپىشــنىڭ كويىــدا بولىــدۇ ئەمەســمۇ!

بالدۇرراق بىلگەن بولسامچۇ
بىــر كىشــى ئــازازۇل خوتۇنىدىــن زېرىكىــپ يۈرگىنىــدە،
ئايالــى تۇيۇقســىز ئۆيىدىكــى خىزمەتچــى ئايالنــى ماختــاپ قاپتــۇ:

ئۇستىرا ئىتتىك...
بىــر كىشــى ساتىراشــقا كىرىــپ چــاچ ئالدۇرۇپتــۇ.
ساتىراشــنىڭ ئۇستىرىســى تولىمــۇ گال بولغاچقــا ،بېشــى
ئاغرىــپ ،قىينىلىــپ كېتىپتــۇ ،لېكىــن چىشــىنى چىــڭ
چىشــلەپ ئولتۇرۇۋېرىپتــۇ .بىــر چاغــدا ســاتىراش ئۇنىڭغــا:

— بىزنىــڭ بــۇ خىزمەتچىمىــز قالتىــس بەلــەن
ئايــال—دە! تاماققــا ئۇســتا ،ئارتــۇق گېپــى يــوق ،ئۇنــى-
بۇنــى دەپ ئادەمنىــڭ بېشــىنىمۇ قايمۇقتۇرمايــدۇ...
گەپنىــڭ
دەرھــال
ئــەر

كەلگىنىنــى
ئېپــى
گېپىنــى
ئايالىنىــڭ

ســودىگەر
بىلــەن

زىياپــەت
قىزىرىشــىپ

ئۈســتىدە
قاپتــۇ.

بايقىغــان
بۆلۈپتــۇ:

— خۇشيېقىپ ئۇخالپ قالدىلىمۇ ،نېمە؟ ئۇستىرا بەك
ئىتتىكچۇ —،دەپتۇ.

— ئىسىت،شــۇ خوتۇننىــڭ مىجــەز  -خۇلقىنــى
ســېنى ئالماســتىن بــۇرۇن بىلگــەن بولســامچۇ!

— ۋاھ ،بۇنــى بىــر دېمــەڭ —،دەپتــۇ چــاچ
ئالدۇرغۇچــى —،ئۇخــاپ چــۈش كۆرۈپتىمــەن ،بېشــىم
بىــر تــوڭ كاۋىغــا ئايالنغانمىــش ،ئېشــەك كېلىــپ
ھــەدەپ غاجىلىغــۇدەك ئىمىــش .چۆچــۈپ ئويغانســام
ئېشــەك ئەمــەس ،ســىلىنىڭ ئۇســتىرىلىرى ئىكــەن.

ئىنسابىڭىزنى تارتىپ باقسىڭىز...
گۆشــنى دائىــم كــەم تارتىدىغــان بىــر قاسســاپ
«گۆشــۈڭ كەمكــەن» دەپ ئــەرز قىلغــان بىــر ئادەمگــە:

ئــۇ شــۇنداق دەپتــۇ-دە ،پېشــىنى قېقىــپ تــۇرۇپ كېتىپتۇ.
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سېھىرلىك ئانار
(چۆچەك)

بۇرۇنقــى زاماندا ،بىر پادىشــاھ ئوغۇللىرىنى ســىناپ بېقىش
ۋە ئۇالرنــى ھەقىقىــي تۇرمۇشــقا ھازىــرالش ئۈچــۈن ،بىــر ســىناق
ئورۇنالشــتۇرماقچى بولۇپتــۇ .ۋەزىرلىــرى بىلــەن مەسلىھەتلىشــىپ،
بــۇ ســىناقنى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن بىــر پىــان تۈزۈشــۈپتۇ.

بىلەلمــەي قاپتــۇ .چۈنكــى گۈلنــاز مەلىكــە ئېغىــر كېســەل
بولــۇپ ،ســەكراتقا چۈشــۈپ قالغانىكــەن .ئىككىنچــى شــاھزادە
ئۆزىدىكــى گىلــەم بىلــەن تېــز ســۈرئەتتە مەلىكىنىــڭ يېنىغــا
بارغىلــى بولىدىغىنىنــى ئېيتقانىكــەن ،شــاھزادىلەر دەرۋەقــە
گىلەمگــە ئولتــۇرۇپ ،مەلىكــە گۈلنازنىــڭ يېنىغــا بىردەمدىــا
بېرىــپ قاپتــۇ .ئۈچىنچــى شــاھزادە مــۇرات دەرھــال ســېھىرلىك
ئانارنــى چىقىرىــپ ،ســويۇۋېتىپ ،مەلىكىگــە يېگۈزگەنىكــەن،
مەلىكــە شــۇ ھامــان يېڭىدىــن جانلىنىــپ ،ئەســلىگە كەپتــۇ.

پادىشــاھنىڭ ئــۈچ ئوغلــى بــار ئىكــەن ،شــاھزادە
مەھمــەت ،شــاھزادە ســېلىم ۋە شــاھزادە مــۇرات.
پادىشــاھ بىــر كۈنــى ئوغۇللىرىنــى يېنىغــا چاقىرتىــپ ،ئــۆز
كۆڭلىدىكىنــى ئېيتىپتــۇ .پادىشــاھنىڭ ئۈمىــد قىلىدىغىنــى
ئەســلىدە ئۈچىــا شــاھزادە مەلىكــە بىلــەن
بولســا :ئوغۇللىرىنىــڭ ھــەر بىــرى پەرقلىــق ئــۈچ دۆلەتكــە
بېرىــپ ،ئىنســاننى ھەيــران قالدۇرغــۇدەك بىــر مەھســۇالت ئۆيلىنىشــنى خااليدىكــەن ۋە مەلىكىگــە قايســى شــاھزادە
ياكــى بىــرە يېڭىلىقنــى دادىســىغا ئېلىــپ كېلىشــى ئىكــەن .بىلــەن تويلىشىشــنى خااليدىغىنىنــى سورىشــىپتۇ .گۈلنــاز
مەلىكــە دەســلەپتە چــوڭ شــاھزادىگە ســوئال قويۇپتــۇ:
شــاھزادە مەھمــەت ئىراننىــڭ شــىراز شــەھىرىگە بېرىپتــۇ.
— شاھزادە مەھمەت ،سىز كەلگەندىن بېرى گىلىمىڭىزدە
ئــۇ يــەردە ھــەر تۈرلــۈك بازارالرنــى ئايلىنىپتــۇ ،گىلــەم بازىرىنــى
ئايلىنىــپ يــۈرۈپ ،ســېھىرلىك بىــر گىلــەم كۆرۈپتــۇ ،گىلەمنىــڭ بىرە ئۆزگىرىش بولدىمۇ؟
ئاالھىدىلىكــى بولســا ،ئۈســتىگە چىقىــپ ئولتۇرغــان ھامــان ئــۆزى
— ياق ،مەلىكەم— ،دەپ جاۋاب بېرىپتۇ شاھزادە.
خالىغان بىر دۆلەتكەن تولىمۇ تېز ســۈرئەتتە بارغىلى بولىدىكەن.
ئاندىن مەلىكە ئوخشــاش ســوئالنى شــاھزادە ســېلىمدىنمۇ
ســورىغانىكەن ،ســېلىممۇ ئوخشاشــا «يــاق ،مەلىكــەم» دەپ
جــاۋاب بېرىپتــۇ .ئاخىرىــدا مەلىكــە ئوخشــاش ســوئالنى
شــاھزادە مۇراتتىنمــۇ ســورىغانىكەن ،مــۇرات شــۇنداق دەپتــۇ:

ئىككىنچــى ئوغــۇل شــاھزادە ســېلىم ھىندىســتانغا بېرىپتــۇ.
ئــۇ يــەردە ھەر تۈرلــۈك بازارالرنى ،ئىلىم-مەرىپــەت مەركەزلىرىنى،
زەرگــەر دۇكانلىرىنــى كۆرۈپتــۇ .تولىمــۇ قالتىــس مەھســۇالتالرنى
ســاتىدىغان بىــر دۇكانــدا ،ســېھىرلىك بىــر ئەينەكنــى ئۇچرىتىپتــۇ.
ئەينەكنىــڭ ئىقتىــدارى بولســا يىراقتىكى بىر دۆلەتتە نېمە ئىشــار
— شــۇنداق مەلىكــەم ،ئۆزگىرىــش بولــدى ،بــۇ
يــۈز بېرىۋاتقىنىنــى كۆرســىتىپ بېرەلەيدىكەن .مۇشــۇنداق قالتىس
توغرىســىدا پىكىرلىرىڭىــز ئۈچــۈن قۇلىقىــم ســىزدە.
نەرســىگە ئىگــە بولســا ،قالغــان ئىككــى قېرىندىشــىدىنمۇ بەكــرەك
ئۇتۇققــا ئېرىشــەلەيدىغانلىقىنى ئويــاپ ،ئەينەكنــى ســېتىۋاپتۇ.
گۈلناز مەلىكە بۇنىڭغا جاۋابەن شۇنداق دەپتۇ:
ئۈچىنچــى شــاھزادە بۇخــارا شــەھىرىگە بېرىپتــۇ ۋە شــۇ
يــەردە ئايلىنىــپ يۈرگىنىــدە بىــر ئالىــم كىشــى ئۇنىڭغــا ئانــار
دەرىخىنــى تونۇشــتۇرۇپتۇ .ئانارنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم ئاالھىدىلىكــى:
ئېغىــر كېســەل بولــۇپ ،ســەكراتقا چۈشــكەن كىشــىگە بــۇ ئاناردىن
يېگۈزســە ،ئۇ كىشــى دەرھال شــىپا تېپىپ ،ســاقىيىپ كېتىدىكەن.

— ســۆيۈملۈك ئائىلــەم ،قىممەتلىــك دوســتلىرىم،
شــاھزادە مــۇرات تەڭداشســىز قىممەتكــە ئىگــە ئانارىنىــڭ
بىــر پارچىســىنى مــاڭا بــەردى ،ســاالمەتلىكىممۇ ئەســلىگە
كەلــدى .ئەگــەر شــاھزادە ئــۆزى خالىســا ئىــدى ،بــۇ شــىپالىق
مېۋىســىنى ئۆزىگــە ئېلىــپ قاالاليتتــى ،بــۇ پىداكارلىقنــى
ھەممىمىــز قوبــۇل قىلىشــىمىز كېــرەك ،شــاھزادە مۇراتنىــڭ
كۆڭلىنىــڭ دېڭىزدىنمــۇ چەكســىزلىكى مېنــى تەســىرلەندۈردى،
مــەن شــاھزادە مۇراتقــا ئۆيلەنســەم تولىمــۇ شــاد بــوالر ئىدىــم.

ئــۈچ ئوغــۇل بــۇرۇن دېيىشــىۋالغىنى بويىچــە ،يولغــا
چىقىشــتىن بــۇرۇن بــاش قوشــۇپ مەســلىھەت قىلىشــقان
كارۋانســارايدا ئۇچرىشــىپتۇ .دەســلەپتە بىر-بىرىنــى كــۆرۈپ،
شــۇنچىلىك خۇشــال بولۇشــۇپتۇ .ئاندىــن ئۆزلىــرى تېپىــپ
مەلىكىنىــڭ بــۇ قــارارى ھەممىنــى خۇشــال قىلىپتــۇ.
كەلگــەن نەرســىلىرىنى بىر-بىرىگــە كۆرسىتىشــىپتۇ .پادىشــاھ تولىمــۇ كۆركــەم بىــر مۇراســىم بىلــەن شــاھزادە مــۇرات
ۋە مەلىكــە گۈلنازنىــڭ تويىنــى قىلىــپ قويۇپتــۇ .شــۇنداق قىلىــپ
شــاھزادە ســېلىم مەلىكــە گۈلنازنــى كــۆرۈپ باققۇســى
شــاھزادە مــۇرات ۋە مەلىكــە گۈلنــاز ئــۆز مۇراتلىرىغــا يېتىشــىپتۇ.
كېلىــپ ،ئەينىكىگــە قارىغانىكــەن ،قورققىنىــدن نېمــە قىالرىنــى
تۈركچىدىن رەنا ئايباال ياشار ئۇيغۇرچىالشتۇرغان (نورۋېگىيە)
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«سىدنېي ئۈمىد ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى»  14يېشىڭغا مۇبارەك بولسۇن!
سەلىمە ئا .كامال( ئاۋسترالىيە)

بــر مىلــەت بەلكىــم انىم،تــەن قۇرۇملىــى جەھەتتىــن يوقــاپ كەمتەســلىىك مۇمكىــن .بـراق ،ئــاان تىــى يوقالســا ،بــۇ مىلــەت
مۇقەررەر ھادلا ئىنسـانىيەت ئارى�ســىدىىك مەدەنىيەت اندانلرىىغا،ماددىي قەەلندەرەلر توپىغا ،ھەتتا ،ســېپ�ى ئۆزىدىن قۇلالرغا ئايلىنىدۇ.
خاترىەمدىــن
ئــۆز تارىخىنــى ئۆگىنىشــى ئۈچــۈن ئانــا تىلىمىزنــى ئۆگىنىــپ،
تارىخىمىزنــى تەتقىــق قىلغــان چەتئەللىكلەرنــى ئارىغــا
تەرجىمانلىققــا ســاالمدۇق؟ بۈگۈنكــى دۇنيــادا تەبىئــى پــەن،
ئىجتىمائىــي پەن ئالىملىرىنىڭ بۈيۈك نەتىجىلىرى ئىنســانىيەتكە
تــەۋە .ئەممــا ،داڭــدار ئالىم-مۇتەخەسسىســمۇ كىملىكىگــە:
«مــەن دۇنيــا مىللىتى»دىــن دەپ يازمايــدۇ .چۈنكــى ،يىلتىــز
تەۋەلىكــى مەسىلىســىدە ھەركىــم خــاس بىــر توپقــا تــەۋەدۇر.

بىزگــە نىســبەتەن ئېيتقانــدا ،مىللىــي كىملىكنىــڭ ئــەڭ
داڭلىــق ماركىســى—ئۇيغۇر ئانــا تىلىمىــزدۇر .مىللىــي كىملىكنــى
ســاقالش  -ساقلىيالماســلىق ئانــا تىــل ۋە يېزىقىمىزنــى
ســاقالش -ساقلىيالماســلىق بىلــەن نېگىزىدىــن باغلىنىشــلىق.
ۋەتىنىمىزدىــن كىچىــك ئايرىلغــان ،چەتئەللــەردە
تۇغۇلغــان بالىالرنىــڭ ئــۆزى ياشــاۋاتقان دۆلەتلەرنىــڭ دۆلــەت
تىلىنــى پىششــىق بىلىشــى بىزنــى ســۆيۈندۈرىدۇ .بىــراق،
خــۇددى رۇس تىلىنــى پىششــىق ئۆگەنگــەن ل.مۇتەللىــپ ،رۇس،
خىتــاي تىلىنــى پىششــىق ئۆگەنگــەن ئابدۇخالىــق ئۇيغــۇر
خىتــاي بولمىغىنىــدەك ،ئىنگلىــز ،فىرانســۇز ...تىللىرىنــى
پىششــىق ئۆگەنگەنلەرنىڭمــۇ ئىنگلىــز ،فىرانسۇز...بولۇۋېلىشــى
مۇمكىــن ئەمــەس .دىئاســپورادا ئۇيغــۇر تىــل مۇھىتــى ســۇس.
بالىلىرىمىزنىــڭ ئانــا تىلىنــى ئۇنتــۇپ كېتىــش خەۋپىگــە قــول
قوشــتۇرۇپ قــاراپ تۇرســاق ،بىزنىــڭ ئالىم-ئەدىبلىرىمىــز
ھاياتــى بەدىلىگــە ياراتقــان ،يېزىــپ قالدۇرغــان تارىــخ-
ئەدەبىيـ�ات بايلىقىمىـ�ز ،ئەجـ�دادالر شـ�ەجەرىمىز ،تەجرىبـ�ە-
ســاۋاقالر ،پۈتۈكلىرىمىــز« :چەتئەللــەردە ئوقــۇپ ،كــۆپ تىــلئىگىلىگــەن ،كەڭــرى بىلىــم توپلىغــان» ئەۋالدىمىزنىــڭ نەزىرىدە
ئەخلــەت ئارگىنــال بولماســمۇ؟ مۇزېيالردىكــى مۇمىيــاالر
ھەرقانچــە قەدىمىــي ۋە قىممەتلىــك بولســىمۇ ،يازمىــاردەك
«ســۆزلىيەلمەيدۇ»-دە! ئۇنداقتــا ،كەلگۈســى ئەۋالدىمىزنىــڭ

ۋەتىنىمىــزدە ئانــا تىــل مائارىپىمىــز يەســلىدىن
تاكــى ئالــى مەكتەپكىچــە ســىقىپ چىقىرىلــدى .كۈچلــۈك
مائارىپىمىــز يوقىتىلــدى ،مۇكەممــەل نەشــرىياتچىلىقىمىز
ئاجىزالشــتۇرۇۋېتىلدى .ئانــا تىلنى قۇتقۇزۇش تىلشۇناســارنىڭال
ئىشــى ئەمــەس .ئۆزىنــى «ئۇيغــۇر» دەيدىغــان ھەممە كىشــىنىڭ،
بولۇپمــۇ ،دىئاســپۇرادىكى ھەممــە ئۇيغۇرنىــڭ مەجبۇرىيىتــى
بولــۇپ قالــدى .ئەگــەر بــۇ مەجبۇرىيىتىمىزنــى ئــادا قىلمىســاق،
تارىخىمىزنىــڭ قىممەتلىــك ئىســپاتلىرىمۇ خــۇددى جۇڭگونــى
 200يىلدىــن ئــۇزاق ســورىغان مانجۇالرنىــڭ تىل-يېزىقىــدەك،
ئامېرىكىدىكــى ئىندىيانالرنىــڭ تارىخىــي يازمــا مىراســلىرىدەك
مۇزېيــاردا ئەينــەك قۇتىالرغــا قاچىلىنىــپ ،كۆرگەزمىگــە
قويۇلغــان ئاســارە  -ئەتىقەگــە ،كۈتۈپخانــا تەكچىلىرىــدە
يوقالغــان تىلالرنىــڭ ئېنىقســىز بۇيۇملىــرى قاتارىغــا تىزىشــقىال
يارايدىغــان ئېچىنىشــلىق ئاقىۋەتكــە قېلىشــى مۇمكىــن.
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ئاقىۋەتتە،ئۆزىمىــز مىللــەت ســۈپىتىدە يوقۇلۇشــىمىز مۇمكىــن.

ئوقۇغۇچىــار

ئانــا ۋەتىنىمىزدىــن ناھايىتــى يىراقتىكــى پايانســىز
ئوكياننىــڭ ئوتتۇرىســىدا ســۇغا چىلىشــىپ قالغــان بىرتــال
يوپۇرماقتــەك لەيلــەپ تۇرغــان ئاۋســترالىيەگە ئۇيغۇرالرنىــڭ
كۆچمــەن بولغىنىغــا  40يىلچــە بولــدى .ئۇيغــۇرالر بــۇ زېمىنــدا
ئەۋزەللىكلەرگــە ،ئــەڭ مۇھىمــى ،ئانــا تىلنــى ســاقالش
ئەۋزەللىكىگــە ئېرىشــتى .ھۆكۈمــەت :مىللەتلــەر ئــۆز ئەۋالدىغــا
ئانــا تىلىنــى ئۆگىتىشــنى خالىســا شەنبە-يەكشــەنبىلىك ئانــا تىل
مەكتىپــى ئاچســا بولىــدۇ .دۆلــەت بىــر ئوقۇغۇچىغــا بىــر يىلــدا
 60ئاۋســترالىيە دوللىــرى بېرىــدۇ .مەكتــەپ ئېچىلغــان تۇنجــى
يىلــى ھــەق بېرىلمەيــدۇ .بىــر يىللىــق ســىناقتىن ئۆتۈشــى كېرەك.
بــۇ پۇلنى-ئىســتراخوۋانىيە ئېلىــش ،پائالىيەتلــەر ئۆتكــۈزۈش،
ئوقۇغۇچىالرنــى مۇكاپاتــاپ رىغبەتلەنــدۈرۈش ...لەرگــە
ئىشــلىتىش كېــرەك .ئوقۇتقۇچىالرغا ھەق بېرىلمەيــدۇ( .كېيىنكى
بــەش يىلــدا  120دولالرغــا ئۆســتۈرۈلدى ).دەپ بەلگىلىگــەن.

ئاســىيا قىتئەســىنىڭ كىندىكىدىــن كەلگــەن ئۇيغــۇر
بالىلىرىمىــز ئوكيانىيىــدە يېقىملىق ئانا تىل ساداســىنى ياڭراتتى.
ھــەر يەكشــەنبە كۈنــى ســائەت 12:30—10:00
غىچــە ئانــا تىل-يېزىقىنــى ئۆگىنىشــنى باشــلىۋەتتى.
شــۇ كۈندىــن بۇيانقــى  14يىلــدا ۋەتەنداشــاردىن
دىلمــۇرات ،مالىــك قاتارلىــق پىــداكارالر مەكتەپكــە كېلەلمىگــەن
بالىالرنــى توشــىدى .نادىــرە يۇســۇپ ،رىزۋانگــۈل قاتارلىــق
ياشــار قوللىــدى ،ياردەمــدە بولــدى .پىداكارلىقلىرىنىــڭ
ئەكســىچە ،مەكتەپكــە تۆھمــەت تاشــلىرى ئېتىلىــپ ،ئىمــزا
توپــاپ مەكتەپنــى يوقاتماقچــى بولغانالرنىــڭ كاســا -پىتىدىــن
ئوقۇغۇچىــار ئــازالپ تۆت-بەشــكە چۈشــۈپ قالــدى .لېكىــن،
ئانــا تىلنــى قوغداشــنىڭ ئــەڭ مۇھىــم ئىنقىــاب ئىكەنلىكىنــى
چۈشــەنگەن مەكتەپنىــڭ قۇرغۇچــى -قوللىغۇچىلىــرى بىــر بــاال
كەلســىمۇ دەرســنى توختاتمىــدى .ھەق-ناھەقنــى چۈشــىنىپ،
بالىلىرىنــى يەنــە مەكتەپكــە ئەكىلىدىغانــار كۆپەيــدى .مەكتەپ
ئېغىــر بېســىم ئاســتىدىكى بــۇ كۈنلــەردە ئانــا تىــل مۇئەللىمىمىــز
ســاالمەتلىك ســەۋەبىدىن ئىســتېپا ســورىدى .مۇدىرلىــق،
ئوقۇتقۇچىلىقنــى مــەن ئۈســتۈمگە ئالدىــم .بۇنــداق غەيرەتكــە
كېلىشــىمىزنىڭ تــۈپ ســەۋەبى—يۇقىرىدا ئېيتقىنىمــدەك ،ئانــا
تىلىمىزنىــڭ ۋەتىنىمىــزدە يەكلىنىشــى ،يەنــى ،بىزگــە كېلىۋاتقــان
زور يوقىتىشــنىڭ تۈرتكىســى بولــدى .يەنــە بىــر مۇھىــم تۈرتكــە
شــۇ بولدىكــى ،مەكتەپنىــڭ بىــر يىللىــق تەنتەنىلىــك مۇراســىمى
بىلــەن ئانــا تىــل ئۆگىنىۋاتقــان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ رەســىملىرىنى
«باغــداش»« ،دىيارىم»« ،ســەلكىن» ...قاتارلىق تورالرغا يولالپ
تۇرغــان ئىدىــم« .دىيارىــم>> تــور بېتىگــە ئىككــى كۈنــدە  7بــەت
ئىنــكاس چۈشــتى .بىــر يىگىــت شــۇنداق يېزىپتــۇ «:خەۋەرنــى
كــۆرۈپ كۆزۈمدىــن يــاش تۆكۈلــدى .قىســقا يــەڭ كۆينىكىمنىــڭ
يېڭــى بىلــەن ســۈرتۈپ بواللمــاي قالدىــم .ســىزلەرگە رەھمــەت!»

ئانــا تىلنــى ســاقالش ياكــى يوقىتىشــتىن ئىبــارەت
كەســكىن تالالشــتا يــار لېۋىگــە كېلىــپ قالغــان ئۇيغــۇر
ئۈچــۈن بــۇ تېپىلغۇســىز پۇرســەت ئەمەســمۇ؟! پۇرســەت
ھوقۇقنــى شــەرت قىلىــدۇ .ئۇيغــۇرالر يــات ئەلــدە ھوقۇققــا
ئېرىشـ�ىۋىدى ،كۈنسـ�ېرى سـ�ارغىيىۋاتقان ئانـ�ا تىلىنـ�ى قوغـ�داش-
ســاقالش ،ئۆگىتىــش -ئۆگىنىــش پۇرســىتىگە ئېرىشــتى.ئاۋسترالىيەدە ئۈچ ئانا تىل مەكتىپى قۇرۇلدى
جەنۇبىــي ئاۋســترالىيەنىڭ ئادېاليــدې شــەھىرىدە
ھۆرمەتلىــك ئەھمــەت ئىگەمبــەردى ئــاكا يېتەكچىلىكىــدە
 - 1991يىلــى- 6ئايــدا «ئۆزبېــك ئانــا تىــل مەكتىپــى»
قۇرۇلغــان .ئەھمــەت ئــاكا مۇدىــر بولغــان - 1992 .يىلــى 11
ئاينىــڭ - 15كۈنــى «جەنۇبىــي ئاۋســترالىيە ئۇيغــۇر ئانــاتىــل مەكتىپى»كــە ئۆزگەرتىلگــەن 28 .يىللىــق تارىخقــا ئىگــە.

يەنــە

«ۋىكتورىيــە ئۇيغــۇر ئانــا تىــل مەكتىپى»نــى 2014
 يىلــى - 4ئاينىــڭ  - 12كۈنــى مېلبــورن شــەھىرىدەنادىــرە يۇســۇپ قۇرغــان .نادىــرە ئالتــە يىلدىــن بۇيــان
ئىزچىــل مەكتــەپ مۇدىــرى ۋەزىپىســىنى ئۆتىمەكتــە.

ســۆيۈملۈك ،تاالنتلىــق شــائىرەمىز چىمەنگــۈل
«ئانــا تىلىــم ئانامــدەك» تېمىلىــق بالىــار شــېئىرىنى
مەخســۇس مەكتىپىمىــز ئۈچــۈن يېزىــپ تەبرىكلىــدى.
يالقــۇن روزى قاتارلىــق بىرنەچچــە زىيالىيلىرىمىــز
ئېلىپبــە كىتــاب ،مەشــىق كىتــاب ،يەســلى بالىــار
ئېلىپبەســى ،ئەللــەي تەبىئــەت ،ۋەتــەن جۇغراپىيەســى،
تارىــخ ،يــەر ئاستى-ئۈســتى بايلىقلىــرى ھەققىــدە بالىالرغــا
اليىقالشـ�تۇرۇلۈپ تۈزۈلگـ�ەن دەرسـ�لىكلەرنى ،تولۇقسـ�ىز-
تولــۇق ئوتتــۇرا مەكتەپلــەر ئۈچــۈن تۈزۈلگــەن ئەدەبىيــاتگۇمانىتــار ئوقۇشــلۇقى ...قاتارلىــق دەرســلىكلەرنى پوچتىدىــن
يولــاپ ،مەكتىپىمىزنــى تەبرىكلىــدى ،مەدەتــكار بولــدى.

«ســىدنېي ئۈمىــد ئۇيغــۇر ئانــا تىــل مەكتىپــى» 2006
 يىلــى  - 6ئاينىــڭ  - 4كۈنــى قۇتلــۇق يەكشــەنبە كۈنــىتــۈرك مەكتــەپ ،يەكشــەنبە ئىشلىتىشــىمىزگە بەرگــەن ســىنىپتا
تىزىمالنغــان ئالتــە ياشــتىن ئــون ســەككىز ياشــقىچە بولغــان
 30بــاال ۋە ئاتا-ئانىــار بىلــەن ئوقــۇش باشــاش مۇراســىمى
ئۆتكــۈزۈپ ،دەرس باشــلىدۇق .مەكتەپنىــڭ مۇدىرلىقىنــى مــەن
ئۈســتۈمگە ئالدىــم .دەرســىنى ئانــا تىــل كەســپىدە بــاكالۋۇر
دىپلوملــۇق تۇرســۇنئاي ئىمىــن ئۆتتــى .مەكتــەپ ھەقســىز ئىــدى.

ئــۇالر نېمــە ئۈچــۈن شــۇنچە ھاياجانلىنىــدۇ؟ نېمــە
ئۈچــۈن مــەدەت بېرىــدۇ؟ مۇســاپىرالردىن زور ئۈمىــد كۈتىــدۇ؟
بۇنــى ھەربىــر ۋىجــدان ئىگىســى ئويلىنىشــى كېــرەك.

شــۇ كۈنــى ئانــا تىــل مۇئەللىمــى دوســكىغا:
— ئــا! ئا!...ئانادىكــى

بىــر

نوپۇزلــۇق

كىشــى

تېلېفونــدا:

— ئۈرۈمچىــدە ماددىــي جەھەتتىــن تويۇنۇپمــۇ قالــدۇق.
مەنىۋىيىتىمىز قۇرۇپ كەتتى .ئانا تىلنى چىڭ تۇتۇڭالر —،دېدى.

بــۇ يازمىــدا «ســىدنېي ئۈمىــد ئۇيغــۇر ئانــا
تىــل مەكتىپى»نىــڭ  14يىلدىــن بۇيانقــى نەتىجىلىــرى
ۋە تەجرىبىلىرىنــى قىســقىچە بايــان قىلىــپ ئۆتىمــەن:

ئــا!...دەپ يــازدى.

ئۇنىڭغــا

ئەگىشــىپ

ئوقــۇدى.
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.1دەرسلەر

قىلــدۇردۇق .يەنــە بىــرى ،نەرســىلەرنىڭ خــاس ئىســمىنى رەســىم
ســىزىپ ئىپادىلەشــمۇ ئۈنۈملــۈك بولــدى .ئوقۇغۇچىالرنىــڭ
تاپشــۇرۇق دەپتەرلىــرى ،قىســقا تەســىرات ماقالىلىــرى ،ســىزغان
رەســىملىك ئېلىپبەلىــرى ئارخىــپ ســۈپىتىدە ســاقالنماقتا.

دەرســلەر :ئىنگلىــز يېزىقىنــى ســولدىن ئوڭغــا يېزىــپ
كۆنگــەن بالىالرغــا ئوڭدىــن ســولغا يېزىش تەس كەلدى .شــۇڭا،
يېڭــى ھــەرپ ئۆگىتىــش ســۈرئىتىنى ئاســتىلىتىپ ،مەشــىققە
كۆپــرەك ۋاقىــت بــەردۇق .ھــەرپ ئۆگىتىشــنى ســۆز ئۆگىتىشــكە
بىرلەشــتۈردۇق .مەســىلەن« :ب»نــى ئۆگەنگــەن كۈنــى «ب»غــا
ســۆز ياســاش« ،ز»نــى ئۆگەنگەنــدە «ز»غــا ۋە باشــقا ھەممــە
ھەرپلەرگــە ســۆز ياســاش ،ســۆز تېپىشــتا مۇسابىقىلىشــىش...

 .2ھەربىر ئىنسان ئۆزىگە بولغان ئىشەنچنى ئۆز
تارىخىدىن تاپىدۇ
بىزنىــڭ پىالنىمىــز بالىالرغــا ئېلىپبەنــى ئۆگىتىشــا
ئەمــەس .بىــز ئوقــۇش باشــلىغان تۇنجــى يىلىــا «شــەرقىي
تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتى»نىــڭ «ئارمىيــە مارشــى»نى ئۆگەتتۇق.
ۋەتــەن جۇغراپىيەســىدە شــەھەرلىرىمىزنىڭ نامىنــى ئۆگەتتــۇق.
«نــورۇز »دا «كىمنىــڭ كىيىمــى ئــەڭ چىرايلىــق؟» مۇسابىقىســى
ئۆتكــۈزۈپ ،ئۇيغۇر كىيىم كېچەكلىرى ،مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرىنى
تونۇشــتۇردۇق .مەكتەپنىــڭ  3يىللىقىنــى تەبرىكلــەش كۈنىــدە
«مەمتىلــى تەۋپىــق كىــم؟» تېمىســىدا پائالىيەتتــە تەۋپىقنىــڭ
ھاياتــى ،ئۆلۈمــى تەپســىلىي تونۇشــتۇرۇلدى .بالىــار تەۋپىــق
شــېئىرلىرىنى دېكالماتســىيە قىلــدى .شــۇ زامــان ئۇيغــۇر
تارىخــى ،مائارىپــى ھەققىــدە بىلىــم ئالــدى .ئەپسۇســلىنارلىقى،
قىرىقتىــن ئاشــقان ،ئالــى مائارىــپ تەربىيەســى ئالغــان بىــر
ئاتــا« :مەمتىلــى تەۋپىقنــى مــەن تېخــى ئــاڭالپ باقماپتىمــەن»،
دەپ كــۆز يېشــى قىلــدى .بــۇ پاجىئــە شــۇنى چۈشــەندۈردىكى،
تارىخىمىزنــى بالىالرغىــا ئەمــەس ،ئاتا-ئانىالرغىمــۇ ئۆگىتىــش
زۆرۈر ئىكــەن .شــۇنىڭدىن كېيىــن ،مەكتەپكــە بالىســىنى
ئەكېلىـ�پ ،دەرسـ�تىن چۈشـ�كىچە سـ�اقالپ ئولتۇرغـ�ان ئاتـ�ا-
ئانىالرغــا تارىــخ دەرســىنى باشــلىدۇق .بۇنىڭ ئۈنۈمــى ناھايىتىياخشــى بولغــان ئىــدى .ئىككــى مەۋســۇم داۋامالشــتۇرالىدۇق.
مەكتەپكــە تــاش ئېتىلغــان ھېلىقــى كۈنلەردىــن كېيىــن
توختاشــقا مەجبــۇر بولــدۇق .بــۇ يىلدىــن باشــاپ مەكتەپتــە
ئىشــلەۋاتقان پىــداكار يــاش مۇئەللىملــەر بۇنى داۋامالشــتۇرماقتا.

بىــز ئــەرەب يېزىقــى ئاساســىدىكى ھازىرقــى زامــان
ئۇيغــۇر يېزىقىمىزنــى ئاســاس قىلــدۇق .ئەممــا ،التىــن ئۇيغــۇر
يېزىقــى چەتئەلدىكــى خېلــى كــۆپ ئۇيغــۇر زىيالىيلىــرى
تەرىپىدىــن ئۈنســىز قوبــۇل قىلىنىــپ ،ئاالقــە تورلىرىــدا التىــن
ئۇيغــۇر يېزىقىنــى خېلــى كــەڭ ئىشــلىتىۋاتقانلىقى ســىر ئەمــەس.
بــەزى ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى ســوئالىغا جــاۋاب
بېرىــش بىلــەن كېيىنكــى يىلــاردا التىــن ئۇيغــۇر يېزىقىنــى
قوشــۇمچە ئۆگەتتــۇق .بۇنىڭــدا دوكتــور ۋارس ئابدۇكېرىــم
جانبازنىـ�ڭ «ئويغـ�ان» تـ�ور بېتىـ�دە ئېـلان قىلغـ�ان ئۇيغـ�ۇر-
التىــن ھەرپلىــرى ئېلىپبــە جەدۋىلىدىــن پايدىالنــدۇق.تاپشــۇرۇق :ئۆزگىچــە مائارىپتــا تەربىيەلىنىۋاتقــان
بالىالرغــا ئانــا تىــل ئۆگىتىشــتە تاپشــۇرۇق ناھايىتــى مۇھىــم.
تاپشــۇرۇقنى ۋاقتىــدا تەكشۈرۈش،ســىنىپتا خاتالىرىنــى
ئاشــكارا تۈزىتىش-تولۇقالشــقا ئەھمىيــەت بــەردۇق.
تەجرىبــە شــۇ بولدىكــى ،ئاتا-ئانىــار بالىنىــڭ
قىلغــان،
ھەيدەكچىلىــك
ئىشلىشــىگە
تاپشــۇرۇق
كۆڭــۈل بۆلگــەن بولســا،كۈتكەن نەتىجــە كۆرۈلــدى.
بىــر ئــادەم ،بىــر مىللەتنىــڭ ئــەڭ نورمــال تەپەككــۇرى
—ئانــا تىلــى ئارقىلىــق كۈچىيىــدۇ .نورمــال تەپەككــۇر
ئادىتىنــى تاشــاش — ماھىيەتتــە ،ئەقلىــي جەھەتتىــن
چېكىنىشــكە تــەڭ .ئۇنداقتــا ،بالىالرنىــڭ نورمــال
تەپەككۇرىنــى كۈچەيتىشــكە بىــز قانــداق يــاردەم قىلــدۇق؟

« .3خەلقئــارا ئانــا تىــل كۈنى»نــى ھەريىلــى
ئاالھىــدە قۇتلۇقــاش
بــۇ كۈننــى ھەريىلــى قۇتلۇقــاپ ،ســەنئەت نومۇرلىــرى
تەييارلىــدۇق .بالىالرنى مۇكاپاتــاپ ئىلھامالندۇردۇق .بالىالردا:
«ئانــا تىلنــى قەدىرلــەش بارلىــق ئىنســانغا ئورتــاق ئۇلــۇغ
مەجبۇرىيــەت ئىكــەن ،مەنچــۇ؟» دېگــەن تۇيغۇنــى ئويغىتىشــقا
بــۇ كۈننــى ئاالھىــدە ئۆتكۈزۈشــنىڭ تۈرتكىســى كۈچلــۈك بولدى.

تېپىڭالرچــۇ ئــۇ نېمــە؟ پىروگراممىمىــز بويىچــە
تېپىشــماق دەرســى :بۇنىڭــدا ھۆرمەتلىــك ئۇســتاز توختــاش
بەكــرى ئاتىمىزنىــڭ بالىــار تېپىشــماقلىرىدىن پايدىالنــدۇق.
ئۇندىــن باشــقا ،ســادىر پالــۋان ،نۇزۇگــۇم قوشــاقلىرىنى
يادلىتىــش« ،ئىككــى ئۆچكىنىــڭ يــول تالىشىشــى»« ،زىبــا
بىلــەن قارلىغــاچ» ...قاتارلىــق بالىالرغــا خــاس مەســەللەرنى
يادلىتىــپ ،ســىنىپتا دىرامــا ئويناشــقا ،مەســەللەرنىڭ
مەزمۇنىنــى ســۆزلەپ چۈشەندۈرۈشــكە ئىلھامالنــدۇردۇق.
كۆكتاتالرنىــڭ ،گۈللەرنىــڭ ئۇيغۇرچــە ئاتىلىشــى،
ئۇيغــۇر تاماقلىرىنىــڭ نامــى ،ســىز ئــەڭ ياخشــى كۆرىدىغــان
كىشــىلەر كىملــەر؟ ئۇيغــۇرالردا « »7ســاننى ئۇلۇغــاش...
دېگەنــدەك كەڭــرى مەزمۇنــار بويىچــە يېتەكلىــدۇق .پەرھــات
تۇرســۇننىڭ «ئانــا تىلىم»نــى ۋە ئا.ئۆتكۈرنىــڭ «ئىــز» نــى ئايرىم
ئوقۇغۇچىالرغــا پائالىيەتلــەردە ئوقۇتتــۇق .ئوقۇغۇچىالرغــا
چىمەنگــۈل ئاۋۇتنىــڭ مەكتىپىمىزگــە تەقدىــم قىلغــان «ئانــا
تىلىــم ئانامــدەك» شــېئىرىنى كوللېكتىــپ دېكالماتســىيە

 .4تىلىمىزغا چەتئەل تىلىدىن كىرگەن ،ئەينەن
ئومۇمالشقان سۆزلەرنى توپالش
مەكتىپىمىزدىكــى چوڭــراق ئوقۇغۇچىــار تىلىمىزدىكــى
چەتئــەل تىلىغــا ئەينــەن ياكــى قىســمەن ئوخشــايدىغان
ســۆزلەرگە قىزىقتــى .بۇمــۇ ئوقۇغۇچىالرغــا ئۇيغۇر تىلىنىڭ باشــقا
تىلالرنىمــۇ قوبــۇل قىلىــپ ،ئــۆزى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلدۇرالىغان
مۇكەممــەل تىــل ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرۈشــتە ياخشــى پاكىــت
ئىــدى .شــۇڭا ،مەكتــەپ ئېچىلغــان  - 3يىلــى «چەتئــەل
تىللىرىدىــن بىۋاسىتە-ۋاســىتىلىك كىرىــپ ،تىلىمىــزدا ئەينــەن
ئومۇمالشــقان ســۆزلەر»نى تېپىــش قىزغىنلىقىنــى قوزغىــدۇق،
ئۆزىمىزمــۇ ئــاۋاز قوشــتۇق .بــۇ چاغدىكــى ئانــا تىــل مۇئەللىمىمىــز
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 يىللىـ�ق كالېندارغـ�ا ئۇيغـ�ۇر ئانـ�ا تىـ�ل-يېزىقىمىــز ۋە مىللىتىمىزنىــڭ قىســقىچە تارىخــىبىلــەن چۈشــەنچە يــازدى ۋە مــاي ئېيىنــى
ئىككــى قېتىــم بىزنىــڭ مەكتەپكــە بېغىشــلىدى.

تۇرســۇنگۈل بالىالرنىــڭ شــۇنداق ســۆزلەرنى تېپىشــىغا
يېتەكچىلىــك قىلــدى .ئــۆزى كــۆپ ئىزدەنــدى .نەتىجىــدە ،جەمى
 339ســۆز توپالنــدى .بــۇ تېما—ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئانــا تىلنــى
چۈشىنىشــى ۋە مۇھەببىتىنــى ئاشــۇرۇش رولىنــى ئوينىــدى.

•شــتات مائارىــپ ئورگىنىنىــڭ «تىــل مەكتەپلىــرى
پەســىللىك ژۇرنىلــى» نىــڭ  - 2013يىللىــق
 - 2ســانىدا ئۇيغۇرالرنىــڭ قىســقىچە تارىخــى
ئوقۇغۇچـ�ى-
ھەققىـ�دە ماقالـ�ە بىلـ�ەن
-ئوقۇتقۇچىــار ســۈرەتلىك تونۇشــتۇرۇلدى.

 .5ئۇيغۇر-ئىنگلىــز تىللىرىدىكــى ئاھاڭــدا�ش
مەنىــداش ســۆزلەر تەتقىقاتىمەكتــەپ ئېچىــش— ھــەم ئۆگىنىــش ،ھــەم ئۆگىتىــش
دېمەكتــۇر .ئانــا تىــل مەكتەپنــى ئاچقــان كۈنلىرىمــدە ئــۆزۈم
ئاۋســترالىيەگە كەلگىلــى بىــر يىــل بولغــان ئىــدى .شــۇڭا
قىســقا مۇددەتلىــك ئىنگلىــز كۇرســاردا ئوقاتتىــم .ئانــا تىــل
مەكتــەپ ئــۆزۈم ئۈچۈنمــۇ ئانــا تىلنــى چوڭقــۇرالپ ئۆگىنىــش
بولۇۋاتقــان بــۇ كۈنلــەردە ئىنگلىــز مۇئەللىــم « »inدېگــەن
ســۆزنى ئۆگەتتــى .بــەك ھەيــران بولــدۇم .مــەن تۇغۇلغــان
غۇلجـ�ا شـ�ەھىرىدە موماي-بوۋايـلار ،قوشـ�نىالر بىـ�ر-
بىرىنــى ئۇزاقــراق كۆرمىســە« :ھــوي ،ئىنىڭدىــن چىقالمايــاقالدىڭغــۇي!» دېيىشــىپ كۆرۈشــەتتى .پاقا-يىــان قاتارلىــق
ئۆمىلىگۈچـ�ى ھايۋانالرنىـ�ڭ تۇرالغۇسـ�ىنى— ئىـ�ن ،ئىنـ�ى-
-دەيتتــى« .كەســلەنچۈك ئىنىغــا كىرىــپ كەتتى»...دېگەنــدەك.

•زەمىــرە ئارافــات ،ئىپــار شــۆھرەت ،دىــارە
جۈرئــەت «مىللىــي مەدەنىيــەت تەســۋىرى رەســىم
مۇسابىقىســى»غا قاتنىشــىپ ،گۇۋاھنامــە ئالــدى.
مەكتىپىمىــز ئۇالرنــى نەقپــۇل بىلــەن مۇكاپاتلىــدى.
•«يېڭــى دەۋر» گېزىتــى  - 2010يىــل  - 3فېــۋرال
ســانىدا «ســېدنېيدىكى ئۇيغــۇر ئانــا تىــل مەكتــەپ
خەلقئــارا ئانــا تىــل كۈنىنــى تەبرىكلىــدى»
ســەرلەۋھەلىك ســۈرەتلىك خــەۋەر ئېــان قىلــدى.
• - 2018يىلــى «ئانــا تىــل مەكتەپلىرىنىــڭ
يىللىــق خۇالســە يىغىنــى» دا شــتاتلىق كــۆپ
خىــل مەدەنىيەتلــەر مىنىســتىرى مەكتىپىمىــز
ۋەكىللىرىنــى قوبــۇل قىلــدى .مــەن «ئوكيانىيىــدە
ئۇيغــۇر ساداســى»نى تەقدىــم قىلدىــم.

مــەن كېيىــن مۇشــۇنداق ســۆزلەردىن  40تىــن
كۆپرەكنــى توپلىدىــم .كۆپىنچىســى ئەرەبچــە -پارىســچىدىن
كىرگــەن ســۆزلەر بولســىمۇ ،ئەممــا ،بىزگــە ئانــا تىلىمىــزدەك
ســىڭىپ كەتكــەن بولغاچقــا ،ئوقۇغۇچىالرنــى ،ئانــا
تىلىمىزغــا قىزىقىدىغــان چەتئەللىكلەرنــى بــۇ ئوخشاشــلىق
ئارقىلىــق تىلىمىزنــى ئۆگىنىشــكە قىزىقتۇرۇشــقا پايدىســى
بولۇشــى چوقــۇم .شــۇڭا ،توپلىغــان ســۆزلۈكلىرىمنى ئىلمىــي
جەھەتتىــن شــەرھلەپ رەتلىدىــم ۋە دوكتــور قاھــار باراتنىــڭ
تەكشۈرۈشــىدىن ئۆتكــۈزۈپ ،مەكتەپكــە ئاتــاپ نەشــر قىلغــان
كىتابىــم «ئوكيانىيىــدە ئۇيغــۇر ساداســى»غا كىرگۈزدىــم.
ئۇيغــۇر ،تــۈرك ،ئىنگلىــز تىل-يېزىقىــدا تەييارالنغــان كىتابىمنــى
«ســىدنېي ئۈمىــد ئۇيغــۇر ئانــا تىــل مەكتىپــى» كــە بېغىشــلىدىم.

ھازىــر ســېدنېيدىكى مىللەتپــەرۋەر ياشــار
گۇرۇپپىســى مەكتەپنــى داۋامالشــتۇرماقتا .نۆۋەتتــە،
ئوقۇغۇچىـلار سـ�انى كۈنسـ�ېرى كۆپەيمەكتـ�ە .ئوقـ�ۇش-
ياخشــىالنماقتا.
كۈنســېرى
ســۈپىتىمۇ
ئوقۇتــۇشبــۇ ئــۇزاق يىلــاردا ھېــس قىلغــان مەســىلىلەرمۇ ئــاز
ئەمــەس .بــۇ يــەردە يازســام يازمــا بــەك ئــۇزۇرۇپ كەتكىــدەك.
بىــرال مەســىلىنى ئېيتــاي :ئوقۇغۇچــى ســانى ھەربىــر
دۆلەتنىــڭ ئۆلچىمىگــە يەتكــەن بولســا ،دەرھــال مۇنتىزىــم
ئۇيغــۇر مەكتــەپ قۇرۇشــىمىز كېــرەك .قازاقىســتاندىكى
ئۇيغــۇر ،ئاۋســترالىيەدىكى تــۈرك قېرىنداشــلىرىمىزدەك .شــۇ
چاغدىــا ،ئۆزلىــرى ياشــاۋاتقان دۆلەتنىــڭ تىلــى ئاساســىدىكى
پېداگوگىــكا قائىدىلىرىنــى يېتەكچــى قىلىــپ ،ئانــا تىلىمىــز،
ئەدەبىياتىمىــز ،تارىخىمىــز ...قاتارلىــق دەرســلەرنى قوشــۇپ
ئۆتەلەيمىــز .ئەۋالدىمىزنــى مەڭگــۈ ئۇيغــۇر قىالاليمىــز!

 .6نەتىجىلەر
• NSWشتات مائارىپ مىنىستىرلىكىنىڭ «ئانا تىلنى
ياخشــى ئۆگەنگــەن ئوقۇغۇچى»الرنــى مۇكاپاتــاش
 - 2008يىللىــق يىغىنىــدا ئوقۇغۇچىلىرىمىزدىــن
رافىلــە شــۆھرەت بىلــەن ئىليــاس ئادىلــار
مىنىســتىرنىڭ قولىدىــن تەقدىرنامــە ئالــدى.

ۋەتەنداشــارغا دەيدىغىنىم شۇكى ،شەنبە-يەكشەنبىلىك
ئانــا تىــل مەكتەپلىرىنىــڭ خىزمىتــى— مىننەتســىز بــەدەل تەلــەپ
قىلىدىغـ�ان ،ئۈنۈمـ�ى ئاسـ�تا كۆرۈلىدىغـ�ان ،مائاشسـ�ىز ،ئەمـ�ەل-
مەنسەپســىز ،ئەممــا ،بۈگۈنكــى ۋەزىيەتتــە ئــەڭ شــەرەپلىكخىزمــەت .بــۇ خىزمــەت— بىزدىــن ئىزچىللىقنــى تەلــەپ قىلىــدۇ.

•مەكتىپىمىــز بېســىم ئاســتىدا قالغانــدا يــاردەم
قىلغــان دوكتــور ئىليــاس قاســىمغا مىننەتدارلىــق
بىلــدۈرۈش ئۇچــۇن ئۇنــى «شــتاتلىق ئانــا تىــل
مەكتەپلىــرى پىروگراممــا ئورگىنــى» نىــڭ 2014
 يىللىــق ئىلغــار ئوقۇتقۇچىالرنــى تەقدىرلــەشپائالىيىتىگــە نامــزات قىلــدۇق .ئــۇ مىللەتلەرنىــڭ
 100دىــن ئارتــۇق مەكتەپلىــرى نامزاتلىرىدىــن
تالالنغــان  10ئانــا تىــل ئوقۇتقۇچىنىــڭ بىــرى
بولــۇپ تالالنــدى ۋە چــوڭ يىغىنــدا تەقدىرلەنــدى.
•شــتات

مائارىــپ

ئورگىنــى

پىداكارلىــرى:
تىــل
ئانــا
ســۆيۈملۈك
مىللىتىمىزنىــڭ مەۋجۇدلۇقــى ئۈچــۈن غەيــرەت قىاليلــى.
چەتئەللــەردە ھېچكىــم بىزگــە «:ئانــا تىلىڭنــى
ئۆگەتمەيســەن— ئۆگەنمەيســەن!» دەپ بۇيــرۇق قىلمايــدۇ.
ھۆكۈمەتلــەر ھەرۋاقىــت قولالشــقا تەييــار! ئۆزىمىــز تەييارمــۇ؟

2014—2008
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مەكتەپتە ئۆتكۈزۈلگەن مەمتىلى تەۋپىق ئەپەندىنى خاتىرىلەش پائالىيىتىدىن خاتىرە

ئاپتور كىتابىنى مەدەنىيەت مىنىستىرىغا تەقدىم قىلماقتا

ئاپتورنىڭ «ئوكيانىيەدە ئۇيغۇر ساداسى» ناملىق كىتابى
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ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتەپ فورمىسى بىلەن ساياھەت

ئوقۇغۇچىالرنىڭ دېڭىز ساياھىتى

ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى دۆلەت ژۇرناللىرىدا

شتات كالېندارىدا ئۇيغۇر يېزىقى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭئقىسقىچە تارىخى

تېپىشماق دەرسىدىن بىر كۆرۈنۈش

ئوقۇغۇچىالرغا ھەدىيە...

ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچىالر
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ئۇيغۇر ئانا تىل مەكتىپى ھەققىدىكى خەۋەرنىڭ تولۇق تېكىستى تۆۋەندىكى ژۇرنالدا ئېالن قىلىنغان.
NSW Federation of Community Language Schools TERM 2, 2013 Quarterly Magazine,
pages (29-32).
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ئاق لەيلىگۈل دۆلىتىدە

برى مىلەلتنىڭ ئويغىنىىش
بىــر يىــل بــۇرۇن «ئۇچــار ئۇنىۋېرســىتېت» دېگــەن كىتــاب ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنىــپ ھــەر ســاھەدىكى ئۇيغــۇر
ئوقۇرمەنلەرنىــڭ قىزغىــن ئالقىشــىغا ۋە ســۆيۈپ ئوقۇشــىغا ئېرىشــكەن ئىــدى .بۇنــداق بولۇشــىنىڭ تۈپكــى ســەۋەبىنى
كىتابنىــڭ بىــزدەك ئەركىنلىــك ۋە ھۆرلۈككــە چاڭقــاپ كەتكــەن ،مەۋجۇتلىقــى ئېغىــر تەھدىتكــە ئۇچراۋاتقــان بىــر
مىللەتنىــڭ مەۋجۇتلــۇق كۆرۈشــىنىڭ نېمىدىــن باشــلىنىدىغانلىقى ،نېمىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغانلىقىنــى ۋە قانــداق شــەكىلدە
ئىلىــپ بېرىلىدىغانلىقــى ھەققىــدە بىــر يــول كۆرســەتكۈچ ســۈپىتىدە بولغانلىقىدىــن ئايرىــپ قارىغىلــى بولمايــدۇ ئەلۋەتتــە!
بۇ يىلمۇ بۇ كىتابنىڭ تولۇقلىغۇچىســى ،ئىزاھلىغۇچىســى ،شەرھلىگۈچىســى رولىنى ئوينايدىغان رۇسىيەلىك يازغۇچى گىرگورېي
پېترونىڭ «ئاق لەيلىگۈل دۆلىتىدە» ناملىق كىتاب دوستۇم ئىرشات بەختىيار تەرىپىدىن تەرجىمە قىلىنىپ كۇتۇپخانىمىزغا قوشۇلدى.
گەرچــە گىرگورېــي پېتــرو رۇســىيەلىك بىــر يازغۇچــى بولســىمۇ ئەســەرلىرى بۇلغارىيــە ۋە تۈركىيــەدە
ناھايىتــى ئالقىشــقا ئېرىشــكەن .ئەســەرلىرى بۇلغارچىغــا تەرجىمــە قىلىنىــپ بۇلغارىيــەدە ناھايىتــى ســۆيۈپ
ئوقۇلغــان ئەســەرلەر قاتارىدىــن ئــورۇن ئالغــان .بۇلغارىيەلىــك يازغۇچــى بالتاجىۋنىــڭ گىرگورېــي پېترونىــڭ
ئەســەرلىرى توغرىســىدا ئېيتقانلىــرى كىتابنىــڭ قىممىتىنــى تونۇشــىمىزغا يېتەرلىــك دەپ ئوياليمــەن.
«بۇلغــارالر بىــر مىللــەت ســۈپىتىدە پۈتۈنلــەي يوقۇلــۇپ كەتمىگــەن بولســا بۇنــى گىرگورېــي پېترونىــڭ
كۇتۇپخانىمىزدىكــى ئەســەرلىرىگە قــەرزدار ئىكەنلىكىنــى ئىپتىخــار بىلــەن دېيەلەيدىغانلىقىڭزغــا ئىشــىنىمەن! ۋە يەنــە
پــات يېقىنــدا بــۇ ئەســەرلەرنىڭ ھەرقانــداق بىــر مەكتــەپ ۋەياكــى مىللەتنىــڭ كۇتۇپخانىســىدا بولماســلىقىنى گۇنــاھ
دەپ قارايدىغانلىقىمىزغىمــۇ ئىشــىنىمەن .بولۇپمــۇ فىنالندىيەگــە دائىــر <ئــاق لەيلىگــۈل دۆلىتىــدە> ناملىــق كىتابــى».
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تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتــى قۇرۇلغاندىــن كىيىــن بــۇ كىتاب ھەربىــي مەكتەپلەردە دەرســلىك پىالنلىرىغا كىرگۈزۈلۈپ ئەســكەرلەرگە
مەجبۇرىي ئوقۇتۇلغان ۋە مائارىپ مىنىســتىرلىكى تەرىپىدىن ئوقۇتقۇچىالرنىڭ چوقۇم ئوقۇشــى كېرەك دەپ تەۋســىيە قىلىنغان ئىدى.
گىرگورېــي پېتــرو بــۇ كىتابىــدا پاتقاقلىــق ۋە قىيــا تاشــلىق بىــر زېمىننىــڭ تارىختــا دۆلــەت قــۇرۇپ
باقمىغــان - 19،ئەســىرگىچە باشــقىالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقــى ئاســتىدا ياشــىغان بىــر مىللــەت تەرىپىدىــن قانــداق قىلىــپ
گۈللەندۈرۈلگەنلىكىنــى ســۆزلەپ ئۆتىــدۇ .بىــر دۆلــەت ۋە شــۇ دۆلەتنــى تۇتــۇپ تۇرىدىغــان مەدەنىيــەت قــۇرۇش ئۈچــۈن
ئەمەلىــي ھەرىكەتنىــڭ قانــداق بولىدىغانلىقىنــى ناھايىتــى ئاددىــي ۋەلېكىــن چوڭقــۇر مەنىگــە ئىگــە تىــل بىلــەن بايــان
قىلىــدۇ .كىتابتــا بىــر تۈركــۈم دىــن ئادەملىــرى ،ئالىمــار ،يازغۇچىــار ۋە تىجارەتچىلەردىــن تەشــكىل تاپقــان ئاقارتقۇچىــار
ئىمكانســىز دەپ قارالغــان بىــر ئىشــنى روياپقــا چىقىرىشــى ۋەتەنپــەرۋەر ھەربىــر كىشــىنى ھاياجانغــا ســالماي قالمايــدۇ.
رىياســىز شــەكىلدە خەلقنىــڭ كەلگۈســىدىن باشــقا پايــدا  -مەنپەئــەت كۆزلەنمىگــەن ئاقارتىــش ھەرىكىتىنىــڭ
نەتىجىســىدە ياۋروپــا مەدەنىيىتىگــە ئۈلگــە بولغىــدەك بىــر مەدەنىيــەت بەرپــا قىلغــان فىــن مىللىتىنىــڭ ھېكايىســى گۈللىنىــش
ئارزۇســىنى ئەمەلىيلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن جەمئىيەتنىــڭ ھــەر قاتــام ۋە ھــەر ســاھەدىكى كىشــىلەرنىڭ قانــداق بىــر مۇۋازىنــەت
ساقلىشــى كېرەكلىكــى يەنــى بىــر مىللەتنىــڭ ئالىملىــرى ،دوكتورلىــرى ،يازغۇچىلىــرى ،ئوقۇغۇچىلىــرى ،ئاياللىــرى ،ئەرلىــرى
قانــداق شــەكىلدە ھەمكارلىــق ئورنىتىــپ دۆلەتنــى گۈللەنــدۈرۈش ئۈچــۈن نېمــە ئىــش قىلىــش كېرەكلىكىنــى يورۇتــۇپ بىرىــدۇ.
كىتابنىــڭ تىلــى يەڭگىــل ،پىكــرى چوڭقــۇر بولــۇش ئاالھىدىلىكــى بىلــەن ھەربىــر ئوقۇغۇچىنــى
ئۆزىگــە رام قىلىــدۇ .ئۇيغــۇر مىللىتــى نېمىنىــڭ مىللەتكــە خىزمــەت ئىكەنلىكىنــى ،نېمىنىــڭ قــۇرۇق شــوئاردىن
باشــقا نەرســە ئەمەســلىكىنى پــەرق ئېتىدىغــان ئەقىــل كۆزىنــى بــۇ كىتابتىــن تاپااليدىغانلىقىغــا ئىشــىنىمەن.
مىللەتنــى گۈللەنــدۈرۈش ئۈچــۈن يۈرەكلىــرى پۇچىلىنىۋاتقانــار بولســۇن ،تەنلىــرى ھەســرەتتە يىالنــدەك تولغۇنــۇپ
نېمــە ئىــش قىلىشــنى بىلەلمەيۋاتقانــار بولســۇن بــۇ كىتابنــى چوقــۇم ئوقــۇپ چىقىشــلىرى ۋە كىتــاب ئۈســتىدە مۇالھىــزە ۋە
پىكىــر يۈرگۈزۈشــى شــەرت دەپ قارايمــەن .خەلقىمىزنىــڭ «مىــڭ داڭلىغاندىــن بىــر كۆرگــەن ئــەال» دېگــەن ھېكمەتلىــك
ســۆزلىرىنىڭ كۆرسەتمىســى بويىچــە كىتابنىــڭ ئىككــى بۆلۈمىنــى بــۇ يــەردە ئوقۇرمەنلەرگــە تەقدىــم قىلىشــنى مۇۋاپىــق كــۆردۈم.
ئۈمىدىــم شــۇكى بــۇ كىتــاب ئائىلــە كۇتۇپخانىمىزنــى رەڭدارالشــتۇرۇپ ھاياتىمىزغــا يېڭــى مەنەلــەر قوشقۇســى!

ئاتا  -ئانا ۋە پەرزەنتلەر

«يېڭى ئەۋالدالرىن مۇۋاپىق تەربىيەەلش مە�سىلىىس…»
ســنېلمان ۋە ئۇنىــڭ دوســتلىرى فىنالندىيەنــى ئويغىتىــش ئۈچــۈن بارلىــق ئۈمىدلىرىنــى مۇشــۇنىڭغا —
يەنــى يېڭــى ئەۋالدالرنــى تەربىيەلــەش ئىشــىغا باغلىغــان ئىــدى .ياشــار مەسىلىســى تىلغــا ئېلىنىدىغــان تېمىــار
ســنېلمان ئــەڭ ياخشــى كۆرىدىغــان تېمــا ،شــۇنداقال ئۇنىڭغــا نىســبەتەن ســەزگۈر ۋە ھاياجانلىــق مەســىلە ئىــدى.
ســنېلمان بەزىــدە ياشــارنى يۈزىدىــن  -يۈزىگــە ئەيىبلــەپ ،تىللىغــان ۋاقىتلىــرى بولغــان .ئەممــا ئــۇ بــەزى ياشــانغانالر
ياشــارنىڭ ناچارلىقــى ۋە بۇزۇلغــان ئەخالقــى ئۈســتىدىن شــىكايەت قىلغانــدا ،ھەمىشــە ياشــارنى قوغدايتتــى .ئــۇ مۇنــداق
دەيتتــى« :خاتالىــق ياشــاردا ئەمــەس ،ئەســلى ســىلەردە .ســىلەر ياشــارغا قانــداق قانــداق تەربىيــەدە بولســاڭالر ،ئــۇالر
شــۇ بويىچــە يېتىشــىدۇ .ياشــارغا قانــداق تەربىيــە بەردىــڭالر؟ ھېچقانــداق! ھېچقانــداق تەربىيــە بەرمىدىــڭالر!…»
ئانىــار ئــۆي ئىشــلىرى بىلــەن ،دادىــار مەمۇرىــي ئىشــار ،تىجــارەت ،دۇكان ،زاۋۇت ئىشــلىرى بىلــەن ئالدىــراش .كېچىلىــرى
بىــكار ۋاقىتلىرىنــى قەھۋەخانــا ،بەزمىخانىــاردا ئولتــۇرۇش ياكــى قــارت ئوينــاش بىلــەن ئۆتكۈزىــدۇ .ئەممــا بالىلىرى بىلــەن ھېچ كارى
يــوق ،بۇنىــڭ ئۈچــۈن ۋاقىتلىــرى يــوق .چۈنكــى بالىالر بىلــەن ۋاقىــت ئۆتكــۈزۈش «زېرىكىشــلىك» ۋە «ئادەمنى چارچىتىدىغــان» ئىش.
ئــۇالر بالىلىــرى بىلــەن پاراڭالشــمايدۇ .ئۇالرنىــڭ تۇرمۇشــىغا كۆڭــۈل بۆلمەيــدۇ .پەقــەت زېرىكىــپ قالغانلىرىــدا
بالىلىرىنــى ســۆيۈپ ،ئەركىلىتىــپ قويىــدۇ .ئۇالرغــا كەمپــۈت ۋە ئويۇنچــۇق سېتىۋېلىشــتىن باشــقا ھېــچ ئىــش قىلمايــدۇ.
ئاندىــن بالىلىرىغــا« :ھــە ،ئەمــدى ھۇجراڭالرغــا كىرىــپ ،ھېچقانــداق ئــاۋاز چىقارمــاي ئــۆزۈڭالر ئوينــاڭالر!» دەيــدۇ.
ئەســلىدە بۇنىــڭ مەنىســى شــۇ« :بېشــىمىزنى ئاغرىتمــاي ،خالىغىنىڭنــى قىــل ،پەقــەت بىزنىــڭ ئارامىمىزنــى بۇزمــا!»
بۇخىــل ئەھۋالــدا بالىالرنىــڭ ئەقلــى ،پىكىــرى ،روھــى… قاتارلىقــار ھېــچ نەرســە تىكىلمــەي ئــاق تاشــلىۋېتىلگەن
يەرگــە ئوخشــاپ قالىــدۇ .گەرچــە بالىالرغــا بەزىــدە ئــاق كۆڭۈللــۈك ،ھەققانىيلىــق ۋە مېھىــر  -مۇھەببــەت ھەققىــدە
ســۆزلەر قىلىنســىمۇ ،بــۇالر ھەمىشــە روھســىز ،قۇپقــۇرۇق ،تاشــتەك قاتتىــق ،بالىالرغــا يــات ســۆزلەر بولــۇپ قالىــدۇ.
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ئاتــا  -ئانىــار پەرزەنتلىرىنىــڭ روھىنــى ئويغىتىدىغــان ســۆزلەرنى قىلىشــنى خالىمايــدۇ .ئەگــەر
خالىغــان تەقدىردىمــۇ ،قانــداق قىلىشــنى ،نېمــە دېيىشــنى بىلمەيــدۇ .ئۇالرنــى گېــزى كەلگەنــدە بىكارچىلىقتــا
قىلىــپ قويغــان قــۇرۇق نەســىھەتلىرى بالىالرنىــڭ نــازۇك روھىــدا يالقۇنالرنــى يېلىنجىتالمايــدۇ.
بــەزى ئائىلىلــەردە پەرزەنتلــەر ناھايىتــى ياخشــى ئوزۇقلىنىــدۇ ،ياخشــى كىيدۈرۈلىــدۇ ،بــەدەن ســاغالملىقىغا كۆڭــۈل بۆلۈنىــدۇ.
لېكىــن بالىالرنىــڭ روھــى ســاغالملىقى ،روھــى ئاچلىقــى ،روھــى گۈزەللىكلىرىگــە ســەل قارىلىــدۇ .دەرۋەقــە بــۇ شــارائىتتا چــوڭ
بولغــان بالىالرنىــڭ نۆۋەتتىكىدىنمــۇ بەتتــەر ھالەتتــە بولــۇپ كەتمىگەنلىكىدىــن ھەيــران قېلىشــقا بولىــدۇ .بالىــار چــوڭ بولــۇپ بەزى
ئىشــارنى چۈشىنىشــكە باشــلىغانلىرىدا ،ئائىلــە ھاياتىغــا قوشــۇلغانلىرىدا ئــۇالر ئائىلىدىــن نېمىگــە ئېرىشــىدۇ ۋە نېمىلەرنــى كۆرىدۇ؟!
بىرقىســىم شــەھەر ۋە يېــزا  -بازارالرنىــڭ مەيدانلىرىغــا توپــا ۋە ئەخلــەت  -چاۋاالرنىــڭ دۆۋىلەنگەنلىكىنــى كۆرگەنلــەر:
«بــۇالر ســاغالملىق قائىدىلىرىگــە خىــاپ ،بــۇ قانــداق نومۇسســىزلىق؟» دەپ ئېتىلىــپ چىقىــدۇ .مــاڭا قــاراڭ ،پەرزەنــت ســاھىبى
ئاتــا  -ئانىــار! ..بىــر قېتىــم ئويــاڭ .ئــۆز ۋىجدانىڭىزنــى ئوبــدان تىڭشــاپ قــارار چىقىرىــڭ .پەرزەنتىڭىزنــى قاپــاپ تۇرغــان
ئائىلــە مۇھىتــى ۋە كەيپىياتــى ئۇالرنىــڭ ســاغالم كىشــىلىك خاراكتېــر يېتىلدۈرۈشــى ئۈچــۈن قانچىلىــك دەرىجىــدە پايدىلىــق؟
بالىالرغــا« :يالغــان ســۆزلىمە ،كەپســىزلىك قىلمــا ،بــۇ ھەرىكــەت ناچــار ،ئــۇ ئۆچمەنلىــك پەيــدا قىلىــدۇ ،بــۇ گۇنــاھ»
دېگەنــدەك نەســىھەتلەرنى قىلغــان كىشــىلەر بىــر  -بىرلىرىنــى ئالدىماقتــا .بالىالرنــى ئالدايــدۇ ،يەنــە ئۆزلىــرى بالىالرغــا:
«ھېچكىمگــە ئــازار بەرمــە ،ئــاق كۆڭــۈل ۋە ئەدەپلىــك بــول» دەيدۇ-يــۇ ،ئەممــا ئــۇالر ئۆزلىــرى بــۇ قائىدىلەرگــە ئەمــەل
قىلىشــنى ئويلىشــىپمۇ قويمايــدۇ .بالىــار ئالدانغانلىقىنــى تېــزال ھېــس قىلىــدۇ .ئــۇالر ھەيرانلىــق ئىلكىــدە ئاتــا  -ئانىســىنىڭ
يامانلىــق ۋە گۇنــاھ دېگــەن ئىشــلىرىنى قانــداق قىلىــپ ئۆزلىرىنىــڭ ســادىر قىلىۋاتقانلىقىنــى چۈشــىنەلمەي قالىــدۇ.
ئاخىــرى ئــۇالر ئۆزلىرىگــە« :ئاتــا  -ئانىــار دەيــدۇ ،ئەممــا دېگىنىنــى ئــۆزى قىلمايــدۇ» دېگــەن خۇالســىنى يەكۈنلىۋالىــدۇ.
بــۇ ســەۋەبدىن بالىالرنىــڭ ئاتــا  -ئانىلىرىنىــڭ ســۆزلىرىگە نىســبەتەن ئىشــەنچى قالمايــدۇ« .ئۇنــى قىلمــا ،بۇنــى
قىلمــا» دېگــەن نەســىھەتلىرىگە پــەرۋا قىلماســلىققا باشــايدۇ .يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئاتــا  -ئانىــار پەرزەنتلىرىنىــڭ كىچىــك
تۇرۇپــا ئۆزلىرىگــە بويســۇنماي ،باشباشــتاق بولــۇپ كەتكەنلىكىدىــن ئاغرىنىــدۇ .قانداقــا بولمىســۇن ،پەرزەنتلەرنىــڭ بــۇ
ھالەتكــە كېلىشــىگە ئــۇالر ئۆزلىــرى ســەۋەبچى ،ئەممــا ئــۇالر بۇنىمــۇ بىلمەيــدۇ .ھەرگىزمــۇ بالىالرنــى تەنبىــھ ،ئەيىبلــەش
ۋە جــازاالش ئارقىلىــق ئىتائەتمــەن ۋە ســۆيۈملۈك بولىــدۇ دەپ ئويلىمــاڭ .ئۇالردىــن تەلــەپ قىلغاننــى ئۇالرنىــڭ
ئالدىــدا ئورۇنــداڭ ،شــۇندىال ئــۇالر ســىزنىڭ ئارتۇقچىلىقىڭىزنــى كــۆرۈش ئارقىلىــق ســىزنى سۆيۈشــكە باشلىســۇن.
بــەزى ئاتــا  -ئانىــار ئائىلــە تۇرمۇشــى ،كىيىــم  -كېچــەك ۋە بــەدەن تازىلىقىغــا ئەھمىيــەت بەرمەيــدۇ .بالىلىــرى
ئالدىــدا مەينــەت ،يىرتىــق كونــا كىيىملــەر ،قــول  -پۇتلىــرى مەينــەت ھالەتتــە ئايلىنىــپ يۈرىــدۇ .ســۆز ۋە ھەرىكەتلىرىــدە
ئــەدەپ  -ئەخــاق ۋە گۈزەللىككــە رىئايــە قىلمايــدۇ .يەنــە بــەزى ئاتــا  -ئانىــار پەرزەنتلىــرى ئالدىدىــا ئــۇرۇش -
جېدەلگــە كىرىشــىپ كېتىــدۇ .ۋە« :داداڭنىــڭ قانــداق ئــادەم ئىكەنلىكىنــى كۆرۈۋاتامســەن؟!» ياكــى «ئاناڭنىــڭ قانــداق
بىــر ئايــال ئىكەنلىكىنــى ئــۆزۈڭ كــۆر» دېگەنگــە ئوخشــاش ســۆزلەر بىلــەن بالىالرنىمــۇ جېدىلىگــە ئورتــاق قىلىــدۇ.
ئائىلە يىغىلىشــلىرىدا ئوتتۇرىغا چىققان مىش  -مىش پاراڭالرغا ،باشــقىالرنى چېقىشــتۇرۇش ،كىچىك بىر مەنپەئەت ئۈچۈن ئىچ
قارنىنى تۆكۈۋېتىشكە دائىر سۆزلەرگىمۇ ھەم دىققەت قىلىڭ .بالىالر باالغەتكە يەتكۈچە بولغان  20 - 15يىلدا مانا مۇشۇنداق ئاپەت
خاراكتېرلىك مۇھىتتا چوڭ بولىدۇ .ئاندىن چوڭلىرىمىز بالىالرنىڭ نېمىشــقا ئاســماندا ئۇچمايدىغانلىقى ۋە قاناتســىز قالغانلىقلىرىدىن
ھەيــران قالىــدۇ .بالىلىرىدىــن بۇنــداق بىــر تەلەپنــى كۈتكــەن ئاتــا  -ئانىالردىــن شــۇنى ســوراپ بېقىــش كېــرەك« :ســىز پەرزەنتىڭىزگــە
تەربىيــە قىلغانــدا ئۇنىڭغــا بۈركــۈت قاناتلىرىنــى تاقىدىڭىزمــۇ ياكــى ئۇنىڭــدا بــار بولغــان قاناتنــى يىلتىزىدىــن يۇلۇۋەتتىڭىزمــۇ؟»
بالىلىــرى چــوڭ بولــۇپ ،ئوغۇللىــرى يىگىــت ،قىزلىــرى بەرنــا قىــز بولغانــدا ،ئاتــا  -ئانىــار ئۇالرنىــڭ كېلەچىكىگــە
دائىــر شــېرىن خىيالالرنــى ســۈرىدۇ .ئــۇالر ئوغۇللىرىنــى ئىنژېنېــر ،دوختــۇر ،ســودىگەر ،ئــادۋوكات ،ئەمەلــدار ياكــى شــۇالرغا
ئوخشــىغان ياخشــى بىــر كەســىپ ئىگىســى قىلىشــنى خااليــدۇ .قىزلىــرى ئۈچــۈن بــاي بىــر ئــەر تالالشــقا چۈشــىدۇ.
بالىلىــرى ئۈچــۈن ھــەر زامــان بايلىــق ۋە بــاي  -باياشــاتلىقنىڭ داۋاملىشىشــى ئۈچــۈن تىرىشــىدۇ ۋە مۇشــۇنداق
بولغاندىــا ئاتــا  -ئانىلىــق ۋەزىپىمىزنــى ئــەڭ ياخشــى شــەكىلدە ئــادا قىلغــان بولىمىــز ،دەپ قارايــدۇ .بــۇ ھەقتــە لېــۋ تولســتوي
ناھايىتــى توغــرا ۋە ھەقلىــق ھالــدا مۇنــداق دېگــەن« :ھاياتتىكــى قائىدىســىزلىكنى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان ئــەڭ چــوڭ
ســەۋەبلەرنىڭ بىــرى ،ھەممــە ئــادەم ئــۆز ھاياتىــدا باي-باياشــاتلىققا ئېرىشىشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ .ئەممــا ئــۇ ئــۆز ھاياتىنــى
ئىلگىــرى ســۈرۈش ،ۋە تىرىشــىش نەتىجىســىدە تۇرمۇشــىنى تېخىمــۇ ياخشــى تەشكىللەشــنىڭ الزىملىقىنــى ھېــس قىلمايــدۇ».
ھەممــە ئــادەم ھاياتتىــن بىــر نەرســە ئالماقچــى بولىــدۇ ،ئەممــا ئۇنىڭغــا بېرىشــنى خالىمايــدۇ .كۆپىنچــە كىشــىلەر ھاياتقــا
مەنپەئەتپــەرەس ،زومىگــەر ۋە پارازىــت قــۇرت ســۈپىتىدە تاشــلىنىدۇ .ھاياتنىــڭ مەنىســىنى بــۇ پارازىتلىــق ئىچىدىــن ئىزدەيــدۇ.
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بۇنــداق بىــر ھايــات چۈشەنچىســى يىلالرنىــڭ ئۆتۈشــى بىلــەن ناھايىتــى ئېچىنىشــلىق ھالــدا پەرزەنتلەرگــە ئۆزلىشــىدۇ.
كىم ئۆزلەشتۈرىدۇ؟
ئەلۋەتتە ئاتا  -ئانا! …
بــۇ تەلقىنلــەر بىلــەن يېتىشــكەن بالىــار چــوڭ بولغانــدا ئاچكــۆز ،زومىگــەر ،شــەھۋەتپەرەس ،ھــۇرۇن ۋە
تەپســە تەۋرىمــەس بولــۇپ قالىــدۇ .ئاخىرىــدا ئــۇالر ھېچكىمدىــن ۋە ھېچقانــداق ئىشــتىن ســۆيگۈ  -مۇھەببــەت ھېــس
قىلمايدىغــان ھېسسىياتســىز ياشــاردىن بولــۇپ چىقىــدۇ .بــۇ تۈردىكــى ئىنســانالردا نــە ۋەتــەن ،نــە مىللەتكــە بولغــان
ســۆيگۈ ،چوڭقــۇر چۈشــەنچە ۋە ئەســتايىدىل تىرىشــچانلىق يــوق ،ياكــى بــۇ ئىشــارنى روياپقــا چىقارغانالرغــا ھۆرمــەت
قىلىــش روھىمــۇ ئويغانمىغــان بولىــدۇ .ھەتتاكــى ،ئاتــا  -ئانىســىغا نىســبەتەنمۇ چىــن مۇھەببــەت باغلىنىشــى بولمايــدۇ.
خۇالســە :نېمــە تېرىســىڭىز شــۇنى ئالىســىز!
تېرىلمىغــان ئــاق يەرگــە ئوخشــاش تاشلىۋەتســىڭىز،

ئالغىنىڭىزنــى يەيســىز! ..ئەگــەر ياشــلىق روھىنــى
ئــۇ يەرنــى يــاۋا چــۆپ ۋە تىكەنلــەر قاپاليــدۇ.

ئاتــا  -ئانىالرنىــڭ پەرزەنتلىرىنىــڭ زېھنــى ۋە قەلبىگــە ئەجىــر قىلمــاي ئــۆز ھالىغــا قويۇشــى نــە ئەقىــل ،نــە ۋىجدانغــا ئۇيغــۇن
ئەمــەس .ھەتتــا بــۇ بىــر بوشــاڭلىق ،ئەخالقســىزلىق ۋە جىنايەتتــۇر .چۈنكــى پەرزەنتلەرنىــڭ ياخشــى تەربىيــە كــۆرۈش  -كۆرمەســلىك
مەسىلىســى پەقەت ئاتا  -ئانىالرنىڭال ئەمەس ،بەلكى جەمئىيەتنىڭ ،دۆلەتنىڭمۇ جىددىي كۆڭۈل بۆلۈشــى كېرەك بولغان مەســىلىدۇر.
خالىغانچــە مۇكەممــەل ئاساســىي قانۇنالرنــى تــۈزۈڭ .ئەركىنلىــك ساھەســىدە كىشــىلەرگە خالىغانچــە ھوقــۇق بېرىــڭ .سوتســىيالىزم
ياكــى لىبېرالىزمنىــڭ ســېھىرلىك كۈچىگــە ئۆزىڭىــز خالىغانچە ئىشــىنىڭ .شــۇنى بىلىڭكى ،ئەگــەر بالىلىرىڭىز مۇۋاپىق تەربىيەلەنمىســە،
ئــۇالر ئەخلەتكــە ئوخشــاش ھاياتقــا ،جەمئىيــەت تۇرمۇشــىغا تاشــلىنىدۇ .گەرچــە قانــۇن ۋە بارلىــق ئىجتىمائىــي ھوقۇقــار بولســىمۇ،
ئىجتىمائىــي تۇرمــۇش يەنىــا كەلگۈســى غــۇۋا ،روھســىز بولىــدۇ .بــۇ ئەۋالدتىــن يېتىشــكەن مەمــۇرالر شەخســىيەتچى ،ھــۇرۇن؛ دۆلــەت
ئەربابلىــرى ۋە سىياســەتچىلىرىنىڭ سىياســىي قىممىتــى يــوق ،مەنپەئەتپــەرەس كىشــىلەر بولۇپ ،پايــدا  -مەنپەئەت پېشــىدىن چاپىدۇ.
مەكتەپلــەر بولســا بــۇ يېڭــى ئەۋالدالرنىــڭ زېھنىنــى كــور قىلىدىغــان ،قەلبىنــى قارايتىدىغــان بىــر ئۆڭكــۈر بولىــدۇ .مەتبۇئاتــار كوچــا
خوتۇنلىرىنىــڭ ئالبوملىرىغــا ئايلىنىــدۇ .تــوق ياكــى ئــاچ قالغــان ئــاۋام بولســا ئۆزلىرىگــە يــات بولغــان ھەرقانــداق نەرســىگە ،بولۇپمــۇ
بايــار ســىنىپىغا مەنســۇپ كىشــىلەرگە قارشــى نەپــرەت ،ئۆچمەنلىك ،قىزغىنىــش ۋە ئۆچ ئېلىش تۇيغۇلىرىنى يېتىلدۈرۈشــكە باشــايدۇ.
بىزنىــڭ يېڭــى ۋە يــاش ۋەتىنىمىــز ھەرگىزمــۇ ســىلەردىن بۇنــداق ئاقىۋەتلەرنــى كۈتمەيــدۇ! ..فىنالندىيەنىــڭ
ئىســتىقبالى پــارالق بولىــدۇ .بــۇ يــەردە ھەممــە كىشــى تــوق ۋە ئــۆز ھالىدىــن مەمنــۇن بىــر ھاياتتــا ياشىشــى كېــرەك.
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــۆز ھاياتىڭىزنــى ۋە ئىجتىمائىــي تەرتىــپ  -ئورۇنالشتۇرۇشــارنى مۇشــۇنىڭغا قارىتــا شــەكىللەندۈرۈڭالر.
ســنېلمان ۋە ئۇنىــڭ دوســتلىرى شــەھەر ۋە يېــزا  -قىشــاقالردا مۇشــۇنىڭغا ئوخشــاش لېكســىيەلەرنى ســۆزلەپ كېلىۋاتاتتــى.
بــۇ لېكســىيەلەرنى قىزىقىــش بىلــەن ئاڭلىغــان ئاتــا  -ئانىــار بالىلىرىنىــڭ مائارىــپ ،تەلىم  -تەربىيە مەسىلىســى ھەققىدە ئەســتايىدىل
ئويلىنىشــقا باشــلىدى ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئۈســتىدىكى مەســئۇلىيىتىنىڭ قانچىلىك چوڭ ئىكەنلىكىنى بىلىپ يەتتى .كۆپلىگەن شــەھەرلەردە
ئائىلــە ئاپپاراتلىرىنــى قــۇرۇپ ،بالىــار مائارىپــى ۋە تەلىــم  -تەربىيــە ساھەســىدىكى مەغلۇبىيەتلەرنــى ۋە ســەلبىي ســەۋەبلەرنى
تەكشۈرۈشــكە باشــلىدى .مائارىــپ ساھەســى مۇۋەپپەقىيــەت تەرەپكــە قــاراپ ماڭغانســېرى ،ئــۇالر بــەزى مەســىلىلەر توغرىســىدا
پېداگــوگ ۋە ئىالھىيەتشۇناســلىرىنىڭ كــۆز قاراشــلىرىنى ئېلىــش ئۈچــۈن ئــۇالر بىلــەن مەسلىھەتلىشــىپ ئىــش قىلىدىغــان بولــدى.
مائارىــپ ئىشــلىرىغا ئەســتايىدىل مۇئامىلــە قىلىنغاندىــن كېيىــن ،مەســىلىلەر بىرمــۇ بىــر ھــەل بولۇشــقا باشــلىدى.
داڭلىــق مائارىپچــى ۋە ئىالھىيەتشۇناســار پۈتــۈن مەملىكەتنــى ئايلىنىــپ ،ئاممىغــا بالىالرنــى ھايــات تەجرىبىســى ۋە
ئىلىــم  -پەننىــڭ يېتەكچىلىكىــدە قانــداق تەربىيەلــەش ۋە يېتىشــتۈرۈش ھەققىــدە ســۆزلەپ بــەردى .ئــۇالر بالىــار
روھىنىــڭ ئاالھىدىلىكلىــرى ،نــازۇك تەرەپلىــرى ،ئاجىــز نۇقتىلىــرى ۋە بىرقىســىم كېســەللىكلىرىنى ئىزاھــاپ چۈشــەندۈردى
ۋە ســۆز جەريانىــدا بــۇ روھنــى ئىســاھ قىلىــش يوللىــرى ۋە كېســەللىكلەرنى داۋاالش قاتارلىقالرنــى ئۆگەتتــى.
دېھقانچىلىــق مۇتەخەسسىســلىرىنىڭ ئاممىغــا ياخشــى مايســىنى قانــداق يېتىشــتۈرۈش ،ئۈنۈملــۈك ۋە ياخشــى
دېھقانچىلىقنىــڭ قانــداق قىلىنىدىغانلىقىنــى ئۆگەتكىنىگــە ئوخشــاش ،داڭلىــق پېداگــوكالر ۋە ئىالھىيەتشۇناســار بارلىــق
ئاتــا -ئانىالرغــا بالىالرنــى قانــداق قىلغانــدا تېخىمــۇ ئاقىالنــە ئۇســۇلدا تەربىيەلــەش ۋە قانــداق قىلغانــدا ئۇالرنىــڭ ۋەتــەن،
مىللەتكــە تېخىمــۇ پايدىلىــق بولىدىغانلىقلىرىنــى ئۆگەتتــى .بــۇ تىرىشــچانلىق ۋە غەيرەتنىــڭ تۈرتكىســىدە ،فىنالندىيــە
ئائىلىســى بىغەملىــك ئۇيقۇســىدىن ئويغىنىــپ ،يۇقىــرى تېزلىــك بىلــەن ئالغــا ئىلگىرىلەشــكە ،ئۆرلەشــكە باشــلىدى.
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خەلقنىڭ ساغالملىقىغا ئۆزىنى ئاتىغان دوختۇر
«يېزا دوختۇرىنىڭ ئەسلىمىلىرى» ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى ،ۋەزىپىگە تەيىنلەنگەن تۇنجى كۈنىدىن باشالپ خاتىرە قالدۇرۇپ
ماڭغــان بولــۇپ ،مېدىتســىنا فاكۇلتېتىنــى قانــداق پۈتتۈرگەنلىكــى ۋە رايوندىكــى خىزمىتىنــى نېمــە ،قانــداق نىيەتتــە باشــلىغانلىقىنىمۇ
قوشــۇپ قويغــان .ئۇنىــڭ تەلىيىمــۇ بــەك ئوڭدىــن كەلمىگــەن ئىكــەن .ئــۇ بالىلىــق ۋە ياشــلىق دەۋرلىرىنــى موھتاجلىــق ۋە يوقســۇللۇق
ئىچىــدە ئۆتكۈزگــەن .ئــۇ كىچىــك بىــر شــەھەردە ھاياتىنــى قامــداش ئۈچــۈن تىرىشــىپ كېتىۋاتقــان بىــر موزدۇزنىــڭ ئوغلــى ئىكــەن.
گەرچــە ئــۇ ئامــەت  -تەلەينىــڭ ھەركىمگــە كۈلــۈپ باقمايدىغانلىقىنــى بىلســىمۇ ،ئەممــا بــۇ يــەردە ئىشــلەش
جەريانىــدا كۆرگەنلىرىدىــن قورقمــاي تۇرالمىغــان .بەزىــدە ئۆزىنــى چــۈش كۆرۈۋاتقانــدەك ھېــس قىلىپمــۇ قالغــان.
دەســلەپتە كۆرگەنلىــرى ئۇنىڭغــا قەدىمكــى دەۋرلەردىكــى كىشــىلەرنىڭ ئىپتىدائىــي ئۆڭكــۈر ھاياتىنــى ئەســلەتكەن.
«ئەجەبــا مــەن مەملىكەتنىــڭ ئــەڭ ناچــار يېرىگــە چۈشــتۈممۇ نېمــە؟» دەپ ئويــاپ ،ئەتراپتىكــى رايونالرنــى كــۆرۈپ
باقماقچــى بوپتــۇ .مىــڭ ئەپسۇســكى ،ئــۇ يەردىمــۇ ئوخشــاش ئەھۋالغــا يولۇقۇپتــۇ .ھەتتــا بــەزى جايالردىكــى ئەھۋالنىــڭ
تېخىمــۇ ئېغىــر ۋە ئاپــەت خاراكتېرلىــك ئىكەنلىكىنــى كۆرۈپتــۇ .ئــۇ قىيــا تاشــار بىلــەن دالدىالنغــان يەرلەرگــە بىــر  -بىرىنىــڭ
ئۈســتىگە تىزىــپ قوپۇرۇلغــان شەكىلســىز تــاش ئۆيلەرنــى كۆرگــەن .بــۇ ئۆيلەرنىــڭ ئىشــىكلىرى پــاكار ،دېرىزىلىــرى يــوق ئىكــەن.
ئىشــىك چۆرىلىــرى ئوچــۇق بولغاچقــا ،ئــۆي ئىچىگــە قــار ۋە شــامال كىرىــپ تۇراتتــى .يامغــۇر ياغقانــدا تامچــە ئۆتــۈپ تۇراتتــى.
ئەينــەك دېگــەن نەرســە ناھايىتــى ئــاز كۆرۈلىــدۇ .دېرىــزە دەپ ئوچــۇق قويۇلغــان تۆشــۈكلەر مايلىــق قەغــەز ،نىلــون ياكــى
رەخــت پارچىلىــرى مىخالنغــان بىــر ھالــدا ئىكــەن .ھۇجــرا دەپ نېپىــز تېــرە بىلــەن قاپــاپ قويۇلغانلىرىنىمــۇ كۆرۈپتــۇ .پۈتۈنلــەي
تــاالدا قالغانالرمــۇ بــار ئىكــەن .ئۆيلەرنىــڭ بىــر بۇلۇڭىــدا تــاش ياكــى توپىدىــن ياســالغان ئوچاقــار بــار ئىكــەن .بــۇ يەرلەرگــە
ئــوت يېقىلغانــدا ،ئــۆي ئىچىنــى ئىــس قاپــاپ ،ئىچىدىكىلەرنىــڭ كۆزلىرىدىــن يــاش ئېقىــپ ،ئۈســتى  -بېشــى ئىــس پــۇراپ،
نەپــەس ئااللمىغــۇدەك بولــۇپ كېتىدىكــەن .بــۇ ئىســار يوغــان تاشــارنىڭ ئارىســىدىكى يوچۇقالردىــن چىقىــپ كېتىدىكــەن.
بــۇ كىشــىلەر ئىشــلىگەندە ،تاماقتــا ھــەم ياتقانــدا ئوخشــاش كىيىمنى كىيىدىكەن .يىــل ئۆتۈپ بىرە قېتىــم يۇيۇنالمايدىكەن.
كىــر  -قــات يۇيــۇش ئادىتىمــۇ يــوق بولــۇپ ،ئۈســتى  -بېشــى پىــت ۋە ھاشــاراتالر ئۇۋىســى ئىكــەن .ئــۇالر تراخومــا كېســەللىكىنىڭ
ئەرزىيىتىنــى كــۆپ تارتىدىكــەن .كۆپىنچــە ســوغۇق ئۆتكۈزۈپ يېتىۋېرىپ ،كېســەل تۇبېركۇليۇزغــا ئايلىنىپ كېتىدىكەن .ســۇ قۇدۇقلىرى
ھاجەتخانىنىــڭ يېنىدىــا بولــۇپ ،ســۇدا مىكروب بولغاچقا ،كېزىك كېســىلى بىلەن قىرىلىپ كېتىدىكەن .ئىچ ســۈرۈش ،بوغما كېســىلى،
قىزىــل ۋە چېچــەك كېســەللىرى بالىــار ئارىســىدا كــۆپ ئۇچرايدىغــان بولــۇپ ،مىڭلىغــان بالىالر كىچىــك ۋاقتىدىال ئۆلــۈپ كېتىدىكەن.
خەلــق پەرىشــان ۋە يوقســۇللۇقتىن يېتەرلىــك ئوزۇقلىنالمايدىكــەن .شــۇنداق بولۇشــىغا قارىمــاي ،توپلىشــىپ ھــاراق ئىچىشــىدىكەن.
خەلــق ئىچىــدە گاس-گاچــا ،كــور ،توكــۇر ،دۈمچــەك ،پالــەچ ۋە گومۇشــارنىڭ ســانىمۇ كىشــىنى چۆچۈتكــۈدەك دەرىجىــدە ئىكــەن.
دوختــۇر مەلــۇم بىــر كەنتنــى شــۇنداق تەرىپلەيــدۇ« :بىــر كەنتكــە كىرســىڭىز ھەيــران قالىســىز .بــۇ ئەھۋالنــى كۆرگەنلــەر
ئۆزىدىــن ،ئەتراپىدىــن ،جەمئىيەتتىــن ۋە مەدەنىيــەت دېگــەن نەرســىدىن نومــۇس قىلىــدۇ .مېنىڭچــە بــۇ يەردىــن يىــراق ۋە بــاي
يەرلــەردە تىياتىرخانــا ،كونســېرت ،يازغۇچــى ،ســەنئەتكار ،پارالمېنتــار ،بــازار ،ســودا ســاراي ،كۆڭــۈل ئېچىــش ســورۇنلىرى،
قاۋاقخانــا ،قىمارخانــا ،ئىلىــم  -پــەن ئاكادېمىيەســى ،ئۇنىۋېرســىتېت ،دوختۇرخانــا ۋە نۇرغۇنلىغــان مەدەنىيــەت تەشــكىالتلىرى
بــار .بــۇ يــەردە بولســا سانســىز ئىنســان جەھەننەمگــە ئوخشــاش بىــر ھايــات ئىچىــدە جــان تالىشــىۋاتىدۇ .مەســىلەن ،ســىز بىــر
كەنتلىكنىــڭ ئۆيىگــە كىرســىڭىز ،ئــۈچ بــاال داق يــەردە ياتقــان ھالىتىــدە قىزىــل كېســىلى بىلــەن جــان تالىشــىۋاتقان ،ئانــا بىــر
تەرەپتــە تۇغۇلماقچــى بولغــان بالىســىنىڭ ئاغرىقىنىــڭ دەردىنــى تارتىۋاتقــان ،مەســت ئاتــا بىــر بۇلۇڭــدا ئولتۇرغــان .ئۇنىڭغــا:
—ئۆيۈڭدە شۇنچە پاراكەندىچىلىك يۈز بېرىۋاتسا ،مەست بولۇۋېلىشتىن نومۇس قىلمامسەن —،دەپ قالسىڭىز ،ئالىدىغان جاۋابىڭىز:
—ســەنمۇ بــۇ يــەردە ئولتــۇرۇپ كــۆر! ئورنۇمــدا ســەن بولســاڭ مەســتال ئەمــەس ،ھاراققــا غــەرق
بولىســەن .بىزنىــڭ بــۇ ھاياتنــى ســەگەك ھالەتتــە ئۆتكۈزگىلــى بولمايــدۇ —،دېگــەن ســۆز بولىــدۇ.
باشــقا بىــر كۇلبىــدە باشــقا بىــر بــاال  -قــازا مەنزىرىســى :ئانــا تۇبېركۇليۇزنىــڭ ئاخىرقــى باســقۇچىغا كەلگــەن بولــۇپ،
قــان تۈكۈرىــدۇ .بېشــىنى ياســتۇقتىن كۆتۈرەلمەيــدۇ .دادا كېزىــك كېســىلى بولغــان بولــۇپ قاتتىــق قىزىتمىنىــڭ تەســىرىدىن
جۆيلىيــدۇ  .ئىككــى بالىمــۇ كېســەلدىن يەردىكــى پارچــە رەخــت ئۈســتىدە ياتىــدۇ .كارىــۋات دېگــەن نەرســە يــوق .ئىككىســىنىڭ
بىــرى بىــر ياشــتا ،يەنــە بىــرى ئىككــى ياشــتا بولــۇپ ،بــۇالر جانلىــق ئىســكىلىتىغىال ئوخشــايدۇ .قوشــنىلىرىنىڭ ھېچقايسىســىنىڭ
كېســەللەر بىلــەن كارى يــوق .چۈنكــى ئــۇالر بۇنىڭغــا كۆنــۈپ كەتكــەن .ھەركىــم ئــۆز كېســىلىنىڭ ئازابىــدا پۇچۇلىنىۋاتقــان.
مەلــۇم بىــر يــەردە چېچــەك ،كېزىــك دېگەنگــە ئوخشــاش يۇقۇملــۇق كېســەللىكلەر يۇقۇملــۇق ۋىرۇســقا
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ئايالنغانــدا ،دۆلــەت ئــۇ يەرگــە ئــۈچ  -تــۆت دوختــۇر ئەۋەتىــدۇ .خەلــق بولســا بۇنىڭغــا ئاچچىقــاپ:
—نېمىشــقا بــۇ ئوكۇلالرنــى سالىســىلەر؟ بالىالرنــى
ئــاۋۋال
ســىلەر
ئازاليــدۇ.
ســانى
قالغانالرنىــڭ
ئــاچ

داۋالىمــاڭالر ،ئۆلســە مەيلــى
داۋاالڭالر!—
چوڭالرنــى
بىــز

ئۆلســۇن.
دەيــدۇ.

داۋالىنىــش ۋە يــاردەم ئېلىــش ئۈچــۈن ھــەر ئۆيدىــن كېســەللەر كېلىــدۇ .ئۇالرنىــڭ بەزىلىرىــدە ســىفلىس يارىلىــرى ياكــى
ســېرىق تەمرەتكــە بــار .بەزىلىرىنىــڭ كۆزلىــرى يىرىڭــداپ كەتكــەن .بەزىلىــرى بولســا راك كېســەللىرىگە گىرىپتــار بولغــان.
ئىنســان بۇنــداق چاغــدا ئۈمىدســىزلىك ۋە ھارغىنلىــق ئىچىــدە قالىــدۇ .نەتىجىــدە ھارغىنلىــق
ســەۋەبىدىن بىــر سېزىمســىزلىك پەيــدا بولىــدۇ .تۇغۇتتىكــى ئايالنىــڭ يېنىــدا مەســت ياتقــان ئــەر كىشــىنىڭ
قىلغىنىنــى توغــرا دېگەننىــڭ ئورنىغــا ،ئادەمنىــڭ غــەرق مەســت بولۇۋالغۇســى ياكــى بوغۇلــۇپ ئۆلگۈســى كېلىــدۇ».
بــۇ مەنزىرىلەرنــى تەســۋىرلىگەن دوختــۇر شــەھەردىكى كىشــىلەرگە ،دۆلــەت ئەربابلىرىغــا ،سىياســەتچىلەرگە،
بىلىــم ئىگىســى ،ســەنئەتچى ۋە ئاخباراتچىالرغــا شــۇنداق نىــدا قىلىــدۇ« :ئەپەندىلــەر! بــۇ مۆكۈشــمەك ئويۇنىنــى
قاچانغىچــە داۋام قىلىســىلەر؟ ھــە دېســە ۋەتەنپەرۋەرلىــك ،مىللــەت سۆيگۈســى ،مەدەنىيەتكــە خىزمــەت قىلىــش
ھەققىــدە سۆزلەيســىلەر ،ئەممــا مىللــەت ئۈچــۈن ،ۋەتــەن ئۈچــۈن ،ئىنســانلىق ئۈچــۈن نېمــە قىلىۋاتىســىلەر؟
بەزىلــەر مىليونالرچــە ئىنســانالرنى ئۆلتــۈرۈپ ،ســۆيۈملۈك يۇرتىمىزنــى نومۇسســىزالرچە تــاالن  -تــاراج قىلىۋاتىــدۇ.
بەزىلىــرى ئۆيلــەردە ،مەتبەئەلــەردە ،مەكتــەپ  -ئۇنىۋېرســىتېتالردا مەمۇرلــۇق قىلىــدۇ .يەنــە بىــر تەرەپتــە بولســا
مىليونالرچــە خەلــق تۈگىشــىۋاتىدۇ ،ھۇرۇنلىشــىپ  ،مەســت ھالىتىــدە ياشــاۋاتىدۇ ،ھايۋانلىشــىۋاتىدۇ! مىللەتنىــڭ ئاساســى
يىقىلىۋاتىــدۇ .پۇرســەتنىڭ بــار ۋاقتىــدا خەلقنــى قۇتقــۇزۇڭالر! خەلــق ئىچىگــە چۆكــۈڭالر .ئۇالرنــى داۋاالڭالر ،ئوقۇتــۇڭالر،
تەربىيەلــەڭالر! ئۆيلىرىنــى قانــداق ياســاپ ،قانــداق رەتلەشــنى ئۆگىتىــڭالر .خەلققــە يېڭــى ،ســاپ ھاۋالىــق ،كــۈن نــۇرى
چۈشــۈپ تۇرىدىغــان ،نەملىــك بولمىغــان ئىسســىق مــاكان ،تۇرالغــۇ بېرىــڭالر .ئۇالرغــا ئىنســاندەك ھايــات كەچۈرۈشــنى
ئۆگىتىــڭالر! ئىنســاندەك ھايــات كەچۈرۈشــى ئۈچــۈن ئۇالرغــا يــاردەم قىلىــڭالر ،ئىمكانىيەتلەرنــى ھازىــرالپ بېرىــڭالر».
دوختــۇر كىتابىنىــڭ ئاخىرىغــا شــۇالرنى يازىــدۇ« :دۆلــەت بۈيــۈك بىــر ئائىلىــدۇر .بــۇ دۆلەتنىــڭ ئىگىلىــرى
ســىزنىڭ كىچىــك قېرىندىشــىڭىزدۇر .تــۆۋەن تەبىقىدىكــى كەمچىللىكلــەر ،قىســمەن جەھەتتىــن يۇقىــرى
تەبىقىدىكىلەرنىــڭ ســەل قارىشــى ۋە شەخســىيەتچىلىكىدىن ،قۇلىقىنــى يوپۇرۇۋېلىشــىدىن كېلىــپ چىقماقتــا».
دوختۇرنىــڭ بــۇ كىتابــى ھەققىــدە ئەدەبىيــات ۋە مەدەنىيــەت ساھەســىدە نۇرغــۇن مۇنازىرىلــەر
بولــدى .ئەممــا ئىجتىمائىــي ســاھەدە كىتــاب زور دىققەتنــى قوزغــاپ ،كۆزلىگــەن مەقســىتىگە يەتتــى.
فىنالندىيەدىكــى بارلىــق ســەھىيە ئاپپاراتلىرىــدا خىزمەتدىشــىنىڭ بــۇ كىتابــى ئوقــۇپ ئۆتۈلــدى.
ناھىيــە مەركەزلىرىدىكــى ھۆكۈمــەت ۋە ئاممــا مەمۇرلىــرى جىددىــي يىغىنالرنــى ئۇيۇشــتۇرۇپ ،كىتــاب ئوتتۇرىغــا قويغــان
مەســىلىلەرنى تەكشــۈرۈش ،ئۆتكۈزگــەن خاتالىقالرنــى ،مەغلۇبىيــەت ۋە چاتاقالرنىــڭ ھــەل بولۇشــى ئۈچــۈن تەدبىرلەرنــى قوللىنىشــقا
باشــلىدى .ھــەر يــەردە بــۇ مەزمۇنغــا ئاالقىــدار مەلۇماتقــا تويۇنغــان لېكســىيەلەر ۋە يېڭــى پاكىتــار توپلىنىشــقا باشــلىدى .ئىلگىــرى
تىلغــا ئېلىنىشــىدىنمۇ ئەنســىرەپ كۆرمەســكە ســېلىنغان خەلقنىــڭ بــۇ ئېچىنىشــلىق ئەھۋالىنــى ھەممــە كىشــى كــۆردى ۋە ئاڭلىــدى.
ھۆكۈمەتتىكــى ھەركىــم قــۇرۇق تــاالش  -تارتىــش ،شەخســىي مەنپەئــەت ،ئاغدۇرمىچىلىــق سۇيىقەســتى دېگەنــدەك
ئىشــلىرىنى بىــر تەرەپكــە تاشــاپ ،خەلقنىــڭ ســاغالملىقىنى قوغــداش مەسىلىســىنى ھــەل قىلىشــقا كىرىشــتى .مەملىكەتتىكــى
تۇبېركۇليــۇز كېســىلى بىمارلىــرى ۋە بــۇ كېســەل بىلــەن ۋاپــات بولغانالرنىــڭ ســانى ئېنىقالنــدى .بىــر يىــل ئىچىــدە كېزىــك،
تراخومــا كېســىلىگە گىرىپتــار بولغانالرنىــڭ ،ئىگــە چاقىســىز ۋە ئوزۇقلــۇق يېتىشــمەي ئۆلــۈپ كەتكــەن بالىالرنىــڭ ،چىــش
ئاغرىقــى بارالردىــن تارتىــپ ،مېيىپالرنىڭمــۇ ســانى ئېنىقالنــدى .ئۇنىڭدىــن باشــقا ،ئىســپىرتلىق ئىچىملىكلەرنــى ئىســتېمال
قىلىشــقا كەتكــەن پــۇل ھېســابالندى .ھــاراق كەلتــۈرۈپ چىقارغــان ئــۇرۇش ،يارىلىنىــش ،قاتىللىــق ،ئــوت ئاپىتــى ۋە ئوغرىلىــق
ۋەقەلىــرى ئېنىقالنــدى .نەتىجــە ئېتىبــارى بىلــەن ئوتتۇرىغــا چىققــان ســان ھەممەيلەننــى قورقۇتتــى .چۈنكــى بــۇ ســان  -ســىپىرالر
چــوڭ بىــر كالتــەك بولــۇپ ھــەر بىرەيلەننىــڭ بېشــىغا تېگىــپ ،ئۇالرنىــڭ بــۇ ئەھۋالالرنــى تــۈزەش ئىســتىكىنى قوزغاتتــى.
ھۆكۈمــەت مۈلكــى ئىدارىلــەر ،رايونلــۇق باشــقارما ۋە دوختۇرالردىــن تەركىــب تاپقــان بىــر تېببىــي ئارمىيــە قــۇرۇپ
چىقتــى .بالىــار كېســەللىكلىرى دوختــۇرى ،ئايالــار كېســەللىكلىرى دوختــۇرى ۋە چىــش دوختۇرلىــرى گۇرۇپپىالرغــا
بۆلۈنــۈپ ،بارلىــق كىشــىلەرنى ســاغالملىق تەكشۈرۈشــىدىن ئۆتكــۈزدى .بــۇالر بارغانلىكــى يېرىــدە ،ھــەم كېســەللەرنى
داۋاالپ ،ھەمــدە ئۇالرغــا چىــش ،كــۆز ،قۇالقالرنــى قانــداق ئاســراش كېرەكلىكــى ،ئانىــار ســاغالملىقى ۋە بالىالرنــى
قانــداق پەرۋىــش قىلىــش كېرەكلىكىنــى ئۆگىتىــدۇ .بىــر بالىنــى چــوڭ قىلىــش ئۈچــۈن كېتىدىغــان چىقىمنــى ھېســابالپ
چىقىــدۇ ۋە ياخشــى قارىيالماســلىق ســەۋەبىدىن قانچىلىغــان بالىالرنىــڭ جــان تالىشــىۋاتقانلىقىنى چۈشــەندۈرىدۇ.
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دېھقانــار ئاســتا  -ئاســتا ئىنســان ھاياتىنىــڭ ئىقتىســادىي قىممىتىنــى چۈشىنىشــكە باشــلىدى .دوختــۇرالر كەنتتىكىلەرگــە:
ئوغرىالنمىســۇن
—پۇلىڭىــز،
ساقاليســىز بالىلىرىڭىــز ،ئايالىڭىــز
بايلىــق .بــۇ ســەرمايىنى ئوبــدان

ياخشــى
ناھايىتــى
ئۇنــى
دەپ
كەتمىســۇن
كۆيــۈپ
ياكــى
ۋە ئۆزىڭىــز پۇلدىنمــۇ كــۆپ قىممەتلىــك .ســىلەر جانلىــق بىــر
ســاقالڭ ،ئىســراپ قىلمــاڭ ،كۆپەيتتىــڭ  — ،دەپ چۈشــەندۈرىدۇ.

نۇرغــۇن كەنتلــەردە ئۆرنــەك ســۈپىتىدە چــوڭ ئىككــى دېرىزىلىــك ئۆيلــەر ياســالدى .ئــۆي ئىچىگــە ئوچاقــار قويۇلــدى.
كەنتلــەردە دېھقانــار ئۈچــۈن ناھايىتــى ئــەرزان بولغــان ئىشــچىالر گۇرۇپپىلىــرى تەشــكىللەندى .ھۆكۈمــەت كۆپلىگــەن
مەركەزلەرگــە ئامبارالرنــى تەســىس قىلىــپ ،ئــۇ يەرگــە قۇرلــۇش ماتېرىياللىرىنــى توپلىــدى .بــۇ ئامباردىــن دېھقانــار ۋە
يېــزا كوپىراتىپلىــرى ناھايىتــى مۇۋاپىــق باھــادا قۇرلــۇش ماتېرىياللىرىنــى ســېتىۋېلىپ پايدىلىنااليتتــى 20 .يىلدىــن كېيىــن
نۇرغۇنلىغــان كەنتلەرنىــڭ قىياپىتــى پۈتۈنلــەي ئۆزگــەردى .ئۆيلــەر ھايــۋان ئېغىلــى ھالىدىــن ھەقىقىــي بىــر ئۆيگــە ئوخشــاش
ھالەتكــە كەلــدى .كەنتتىكىلــەر تېخىمــۇ ياخشــى ۋە ئىسســىق كىيىملەرنــى كىيەلەيدىغــان بولــدى .مەملىكەتنىــڭ ھەرقايســى
جايلىرىــدا كىيىــم  -كېچــەك ۋە ئايــاغ زاۋۇتلىــرى قۇرۇلــدى .بــۇ يــەردە ئىشــلەپچىقىرىلغان كىيىــم  -كېچــەك ۋە ئاياغــار
ئــەرزان باھــادا ئاممىغــا سېتىلىشــقا باشــلىدى .كەنتلــەردە يېڭــى كىيىــم كىيگەنلــەر بايــرام كەيپىياتىنــى باشــتىن كەچــۈردى.
يامــاق ۋە يىرتىلىــپ كەتكــەن كىيىملــەر غايىــب بولــۇپ ،كىشــىلەر يېڭــى ۋە چىرايلىــق كىيىملەرنــى كىيىشــكە باشــلىدى.
ســوغۇقتىن پەيــدا بولىدىغــان كېســەللىكلەرنىڭ ئالــدى ئېلىنــدى .تۇبېركۇليــۇزدا ۋاپــات بولىدىغانالرنىــڭ ســانى بۇرۇنقىدىــن
 %50ئازايــدى .نۇرغۇنلىغــان ئۇششــاق كېســەللىكلەر يوقىتىلىــپ ،ســاغالم تۇرمۇشــتا ســاغالم تۇغۇلۇشــار كۆپىيىــپ ،ســاغالم
بوۋاقــار تۇغۇلــدى ۋە ســاغالم ،تېتىــك چــوڭ بولۇشــقا باشــلىدى .دۆلەتتــە ئىشلەپچىقىرىشــقا قاتنىشــىدىغان قولــار كۆپەيــدى.
خەلــق تېخىمــۇ كــۆپ ئېرىشىشــكە باشــلىغاندا ،تېخىمــۇ ياخشــى ئوزۇقلىنىشــقا دىققــەت قىلىدىغــان بولــدى .ئاخىرىــدا بىــر كــۈن
كەلدىكــى ،بارلىــق ســەھىيە خىزمەتلىرىنىــڭ باشلىنىشــىغا ســەپەرۋەرلىك قىلغــان دوختــۇر ھايــات بىلــەن ۋىداالشــتى .ئــۆز ھاياتىنــى
خەلقنىــڭ ســاغالملىقىغا ئاتىغــان بــۇ دوختۇرنىــڭ ئۆلۈمــى پۈتــۈن مەملىكــەت ئىچىــدە قاتتىــق ھەســرەت ۋە ئۆكۈنــۈش قوزغىــدى.
دەپنــە مۇراســىمىغا مەملىكەتنىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىــن كەلگــەن يۈزلىگــەن يېــزا ۋەكىللىــرى قاتناشــتى.
دېھقانــار بــۇ ۋەكىللەرنــى ئــەڭ كۈچلــۈك ،ئــەڭ ســاغالم ياشــاردىن تاللىغــان ئىــدى .ســاغالم ،زەبەردەســت ياشــار
ئۆمرىنــى خەلقىنىــڭ ســاغالملىقىغا ئاتىغــان بــۇ دوختۇرنىــڭ مېيىــت ســاندۇقىنى مۈرىســىگە ئېلىــپ كۆتــۈردى .بــۇ
قامەتلىــك ياشــارنىڭ رەتلىــك بىــر قــەدەم بىلــەن شــەھەر مەركىزىدىــن ئۆتكىنىنــى كۆرگــەن كىشــىلەر بۇالرنــى
جانلىــق قارىغــاي ئورمىنىغــا ئوخشــاتتى .ھەقىقەتــەن بۇالرنىــڭ ھەربىــرى بىــر مەزمــۇت قارىغايغــا ئوخشــايتتى.
قەبرىســتانلىققا كەلگەنــدە كەنتلىــك بىــر يــاش مېيــت ســاندۇقىنىڭ يېنىغــا كېلىــپ ســۆز قىلــدى:
—بىــز يېزىنىــڭ يايــاق ۋە ئورمانلىرىدىــن ســىزنىڭ قەبــرە بېشــىڭىزغا كەلــدۇق .ئەممــا
ســۆيۈملۈك
ئەكەلمىــدۇق.
گۈلچەمبىرەكلەرنــى
قىلىنغــان
ئــادەت
كۆتــۈرۈش
مۇراســىملىرىدا
دەپنــە
ســومىمىزدا ســىز قۇرغــان باغنىــڭ گۈللىــرى ســۈپىتىدە كەنتلىكلــەر بىزنــى بۇيەرگــە ئەۋەتتــى.
ئــەي! مىللىتىمىزنىــڭ بۈيــۈك باغۋىنــى ،مەڭگۈلــۈك ماكانىڭىــزدا ئــارام ئېلىــڭ! بىــز ســىزنىڭ ياخشــى
ئىشــلىرىڭىنى ئەبەدىــي ئۇلۇغاليمىــز .ســىز ھەقىقىــي بىــر خەلــق دوختــۇرى .يۈزمىڭلىغــان دېھقانالرنــى داۋاالپ
ســاقايتتىڭىز .مىللىتىمىزنىــڭ تومۇرىــدا ســاپ ۋە پاكىــز قــان ماڭدۇردىڭىــز .ۋەتىنىمىزگــە قەھرىمانالرنــى
تەقدىــم قىلدىڭىــز .بىزگــە ســاغالم ھايــات كەچۈرۈشــنىڭ ،ســاغالم ئىشلەشــنىڭ لەززىتىنــى تېتىتتىڭىــز.
مىللــەت ســىزنىڭ ھەيكىلىڭىزنــى تىكلەشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ .ســىز ھەقىقەتــەن بۇنىڭغــا اليىــق .ئەممــا
ســىزنىڭ ئــەڭ گــۈزەل ھەيكىلىڭىــز مانــا بىزلــەر! ..بىزلــەر يېڭــى جەمئىيەتنىــڭ مەھســۇلى .بىــز ئۆزىمىــز كەلگۈســى
ھاياتىمىزنىــڭ قۇرغۇچىلىــرى بولىمىــز .مەيلــى ئــەر ،مەيلــى ئايــال بولســۇن ،ھەممىمىــز ۋەتــەن ئۈچــۈن قانــداق
قانــداق خىزمــەت قىلىــش كېرەكلىكىنــى كۆرســىتىپ بېرىدىغــان فىــن زىيالىيلىرىنىــڭ ھەيكەللىرىدۇرمىــز.
ئۆتســە
ۋاقىــت
قانچىلىــك
ئەســلىمىلىرىڭىز
قەلبىدىكــى
مىللەتنىــڭ

ئۆتســۇن،
تېخىمــۇ

ســاغالملىقىغا
تېخىمــۇ
روشــەن،

ئېرىشــكەن
پــارالق

بــۇ
بولىــدۇ.

ســىز نــە سېســار ،نــە ناپالىئــون ئىدىڭىــز… ئەزەلدىــن باشــقىالرغا تــەۋە بىــر غېرىــچ تۇپراقنىمــۇ ئىگىللىمىدىڭىــز  .بىــر تامچــە
قانمــۇ ئېقىتمىدىڭىــز .ئەممــا ۋەتىنىمىزگــە يــۈز مىڭلىغــان يېڭــى ،ســاغالم ،قۇۋۋەتلىــك ۋە تىرىشــچان قولالرنــى ئېلىــپ كەلدىڭىــز.
مىللەتنىــڭ ســاغالملىقى ئۈچــۈن كــۈرەش قىلغــان ئۇلــۇغ قەھرىماننىــڭ شــان  -شــەرىپى مەڭگــۈ يۈكسەلســۇن!!!
ئادىل قاراخانلى (تۈركىيە)
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ئويغانغاندىن كېيىن
دىليــار ئوبۇلقاســىمنىڭ «ئويغانغاندىــن كېيىــن» ســەرلەۋھىلىك رومانــى  - 2011يىلالردىــن باشــاپ تــورالردا ئېالن قىلىنىشــقا
باشــلىغان .ھــەر جۈمــە بىــر بــاب چىقىدىغــان بــۇ رومــان ،ئەينــى چاغــدا مىليــون قېتىمدىــن ئارتــۇق كۆرۈلگــەن بولــۇپ ،ئۇيغــۇر تــور
ئەدەبىياتىــدا ئــەڭ ئالقىشــلىق رومــان بولــۇپ قالغــان ئىــدى .مــەن روماننــى ئوقۇشــقا باشــلىغىنىمدا  - 2000يىلــاردا ئىلىــم ســەپىرىگە
ئاتالنغــان ياشــارنىڭ ،مەنــدەك  - 1990يىلــاردا ئوقۇغانالردىــن پەرقلىــق تەپەككــۇر قىلىدىغانلىقىنــى ھېــس قىلغــان ئىدىــم.
بىــز ئوقۇغــان كىتابــار ،باشــتىن كەچۈرگــەن ۋەقەلــەر ،ئېرىشــكەن ئىمكانــار پەرقلىــق ئىــدى .بولۇپمــۇ  - 2000يىلــاردا
يېتىشــكەن ياشــار تــور دەۋرىگــە ئۈلگۈرگەنلىكــى ئۈچــۈن ،بولۇپمــۇ خىتــاي تېخــى تورالرنــى قانــداق تىزگىنلەشــنى بىلمىگــەن
چاغــاردا ،دۇنياغــا تــور ئارقىلىــق تۇتاشــقانلىقى ئۈچــۈن بىزدىــن كــۆپ بىلەتتــى ،كــۆپ كېزەتتــى ،كــۆپ تەجرىبىلەرگــە ســاھىب ئىــدى.
بىــز ئوقۇغــان كىتابــاردا قۇسۇرســىز قەھرىمانــار بــار ئىــدى .ئــۇالر نۇقسانســىز بولۇشــى كېــرەك بولــۇپ ،ئىنســانىي
خۇسۇســىيەتلەردىن خالىي ئىدى .ئۇالر يا كوممۇنىســتىك ،يا ئىســامى ۋە ياكى ئىنتېرناتســىيونالىزملىق روھقا ئىگە ئېۋەنســىز ئۈلگىلەر
ئىــدى .بىــز ئۈلگــە ئالغــان قەھرىمانلىــق داســتانلىرى  - 60يىلالردا يېتىشــىپ چىققان ئۇيغــۇر يازغۇچىالرنىڭ رومانلىــرى ئىدى .بىزنىڭ
قەھرىمانىمىــز غايىســىدىكى ئەخالققــا رىئايــە قىلىــپ ،كۆپىنچــە ئادەمگــە ،بولۇپمــۇ نۇقســانلىق كىشــىلەرگە ماس كەلمەيدىغــان دۇنيادا
غايىســى ئۈچۈنــا ياشــايتتى ۋە شــۇنداق ياشاشــنى ئۆگىتەتتــى .ئۇالرنىــڭ بىزگــە ئۆگەتكىنى ئۇيغۇرنىــڭ غايىۋى مەنزىلــى ،قەھرىماننىڭ
ئازمــاس نىشــانى ،دوســتالرنىڭ ئۆزگەرمــەس ســاداقىتى ،رەقىبلەرنىــڭ ئۆزگەرمــەس رەزىللىكــى ،ئۆڭمــەس خۇنۈكلۈكــى بوالتتــى.
بىــز دۇنيانــى سوتسىيالىســتىك  -كاپىتالىســتىك ،ئىنقىالبــى  -ئەكســىل ئىنقىالبــى ،ئەزگۈچــى  -ئېزىلگۈچــى ،ئىســامى
ياكــى كۇفرانــى دەپ ئىككــى كاتېگورىيىگــە ئايرىــپ چۈشــەندۈرىدىغان مۇھىتتــا ئۆســۈپ  -يېتىلگەنلىكىمىــز ئۈچــۈن،
ئوقۇغــان ئەســەرلىرىمىزدىنمۇ ئاشــۇنداق بىــر  -بىرىگــە زىــت خاراكتېرالرنــى ئىزدەيتتــۇق ۋە بىرىدىــن ئۈلگــە ئالســاق،
يەنــە بىرىدىــن نەپرەتلىنەتتــۇق .بىــز كىتابالردىكــى قەھرىمانالرنــى قۇسۇرســىز دەپ قارايتتــۇق ،ئىنســاننىڭ كەمچىلىكــى
بىلەنمــۇ قەھرىمــان بولىدىغانلىقىنــى رەت قىالتتــۇق .شــۇڭا بىــز قۇسۇرســىز قەھرىمــان بولۇشــقا ئىنتىلىــپ ،قۇســۇرلىرىمىزنى
يوشــۇرۇش ئۈچــۈن رېئاللىقىمىزغــا تۈرلــۈك بوياقــار بىلــەن رەڭ بېرەتتــۇق .بىزگــە يۇققــان بــۇ ســاختا قەھرىمانلىــق،
غايىپەرەســتلىك ۋە ئىلمىيســىزلىك ئۇيغۇرنىــڭ رېئاللىقىنــى تونۇيدىغــان كۆزىمىزنــى يىلالرچــە پەردىلــەپ قويغــان ئىــدى.
مــەن دىليارنىــڭ رومانىدىــن ،قەھرىمانالرنىــڭ بىــز بۇرۇنقــى رومانــاردا كــۆپ ئۇچراتمىغــان تەرەپلىــرى
بارلىقىنــى ھېــس قىلدىــم .ئۇنىــڭ رومانىــدا قەھرىماننىــڭ مۇكەممــەل ياســاپ چىقىلغــان ســاختا ئوبرازىنــى ئەمــەس،
چىــن ئىنســانىي ئاجىزلىقىنــى كــۆردۈم .ئۇنىــڭ ياراتقــان قەھرىمانــى كىشــىلەرگە قۇسۇرســىز ياشاشــنى ئەمــەس،
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ئۆزىنىــڭ قۇســۇرلۇق ئىنســان ئىكەنلىكىنــى قەھرىمانالرچــە ئېتىــراپ قىلىشــنى ئۆگىتەتتــى .ھەمــدە ئوقۇرمەنلەرگــە
قۇســۇرالردىن قانــداق غالىــب كېلىــش ھەققىــدە ســۈرگەن خىياللىــرى ۋە قىلغــان تەدبىرلىرىنــى ســۆزلەپ بېرەتتــى.
مەن دىليارنىڭ رومانىدىن  - 2000يىلالردىكى ياشالرنىڭ روھىيەت سەپىرىگە ھەمراھ بولدۇم .ئۇالرنىڭ مۇھەببەت ،تىجارەت
ۋە مۇۋەپپەقىيەت ئۈچۈن قانداق كۈنلەرنى باشتىن كەچۈرگەنلىكىگە شاھىت بولدۇم .ئۇالر مەندەك  - 1990يىلالردا ئوقۇغان ئۇيغۇر
ياشــار دۇچ كەلمىگەن كىرىزىســارغا ئۇچرىغان ،مىللەت رېئاللىقتا يولۇققان نۇرغۇن مەســىلىلەرنىڭ پەرقلىق يۈزى بىلەن ئۇچراشــقان
ئىكــەن .ئــۇالر دۇنيــاۋى ســەۋىيەدىكى شــىركەت قۇرۇشــقا تىرىشــقان ئىكــەن .ئــۇالر تــور ۋاسىتىســى ئارقىلىــق بىــز ئۇچراشــمىغان تارىخى
ھۆججەتلــەر بىلــەن ئۇچراشــقان ئىكــەن .ئــۇالر ئۇيغــۇردا قوزغالغــان دىنىــي ئويغىنىشــنىڭ پەرقلىق ســاھەلىرىدە پەرۋاز قىلغــان ئىكەن.
مــەن دىليارنىــڭ رومانىدىــن بەختلىــك ھايــات ئىزدىگــەن ياشــارنىڭ قىيىنچىلىققــا قانــداق بوغۇلغانلىقىغــا ،قانــداق
چۈشكۈنلەشــكەنلىكىگە ،مۈشــكۈالتالرنى قانــداق يېڭىــپ چىققانلىقىغــا شــاھىت بولــدۇم .ئۇنىــڭ ئۈرۈمچىدىكــى خەلقئارالىــق شــىركەت
قۇرۇشــقا قاتناشــقان كەچمىشــى ھەقىقــەت ئىــدى .ئۇنىــڭ خىتــاي شــەھەرلىرىدە سەرســان بولغانلىرىمــۇ ،تــۇڭگان موللىــار بىلــەن
ھەمســۆھبەت بولغىنىمــۇ ،ياشــارنىڭ تۈرلــۈك پىكىــر  -ئېقىملىرىغــا باشــچىالپ كىرىــپ چىققىنىمــۇ مــاڭا ئايدىــڭ بولغاچقــا ،ئۇنىڭ شــۇ
كەچمىشــلەردىن نېمىلەرنــى ھېــس قىلغانلىقــى مــاڭا بىــر ســىر ئىــدى .روماندىــن بــۇ ســىرنىڭ يىــپ ئۇچلىــرى تېپىلغانــدەك بولــدى.
دىليــار بــۇ رومانىــدا ئۇيغــۇر جەمئىيىتىنىــڭ يېقىــن ۋە بۈگۈنكــى تارىخىنــى ،بــۇ دىيــاردا ئوينالغــان سىياســىي
ئويۇنالرنــى ،دۇچ كەلگــەن مەســىلىلەرنى ،دىنــى ئەھۋالىنــى ،بىــر كىشــىلىك بەختــى ئۈچــۈن كــۈرەش قىلغۇچىــار،
ئۇلۇغــۋار غايــە ئۈچــۈن كــۈرەش قىلغۇچىالرنىــڭ چۈشــەنچە ،دۇنيــا قاراشــلىرىنى بىــر يــاش يىگىتنىــڭ مۇھەببىتــى،
بىــر كىشــىلىك بەختىنــى تېپىــش ئۈچــۈن ئېلىــپ بارغــان كۈرەشــلىرىنى چۆرىــدەپ تــۇرۇپ بايــان قىلغــان.
دىليارنىــڭ نــەدە ،نېمــە ئىشــار بىلــەن مەشــغۇل بولــۇپ ،قانــداق كۈنلەرنــى كۆرۈۋاتقانلىقىنــى بىلمەيمــەن .ئــۇ
يازغــان رومانىدىكــى جەســۇر يىگىــت  -قىزالرنىــڭ ھاياتلىــرى ھازىــر قايســى ھالەتتــە؟ ئۇنــى تېخىمــۇ بىلمەيمــەن .ئەممــا
رومانــدا ئــۇالر بىــر ئىنســاندەك ياشــاش ئۈچــۈن قولىدىــن كېلىدىغــان ھەرقانــداق ئىشــارنى ســىنىغان دېيەلەيمــەن.
ئۇالرغــا شــۇ تەجرىبىنىــڭ ،ئەقىلنىــڭ ۋە جاســارەتنىڭ مۇشــۇ قاباھەتلىــك كۈنلــەردە ئۇالرغــا ھەمــراھ بولۇشــىنى تىلەيمــەن.
دىليارنىڭ ھاياتىمۇ يېزىلمىغان بىر رومان ئىدى .دىليار شــۇ رومانىدىكى جەســۇر ياشــارنىڭ ســەرخىلى ،شــۇالرنىڭ ئىچىدىكى
ياشــىيالىغانالرنىڭ بىرى ،ياشاشــنى تاللىغانالرنىڭ ئاخىرقىســى ئىدى .دىليار رومانىدىكى «مەن» دېيىلگەن پېرســوناژالردەك ياشــىغان
ئىــدى .ئــۇ «قانۇنــى يــول» دېگــەن نامــدا بىــر يېڭىلىقنىــڭ ئىجــادكارى بولغــان ،ئانــا تىــل كارۋىنىنىــڭ باشالمچىســى بولغــان ئىــدى.
مــەن بىــز باشــلىغان «ئانــا تىــل ھەرىكىتــى»دە دىليارنىــڭ يولباشــچى بولغانلىقىنــى دائىــم تەكىتلــەپ كەلدىــم .ئەممــا
شــۇنچە تەكىتلىســەممۇ ،مەنــدەك نەزەرىيەچــى ،پىالنچــى ۋە خىيالچــى بىــرى بــۇ ھەرىكەتنىــڭ باشچىســى ئاتىلىــپ قېلىۋەردىــم،
بۇنــى ھــەر قانچــە تەكرارلىســاممۇ ،ھــەر قېتىــم مۇخبىــرالر ،يازغۇچىــار ۋە تەتقىقاتچىالرغــا ئانــا تىــل ھەرىكىتىنىــڭ باشالمچىســى
دىليــار ئىــدى ،دەپ ئۇرغۇلىســاممۇ يەنــە ئاڭالنمــاي كەلــدى .مۇشــۇ بېغىشــلىما ئارقىلىــق ئوقۇرمەنلەرگــە ھەقىقىــي باشــچىنىڭ
كىملىكىنــى دەۋالغىنىمغــا مەمنۇنمــەن .شــۇنداقال دوســتۇم دىليارغــا سېغىنىشــىم ،ھۆرمىتىــم ۋە ئىپتىخارىمنــى بىلدۈرىمــەن.
مەزكــۇر ئەســەر  - 2011يىلىدىــن باشــاپ ۋەتەنــدە قەلەمگــە ئېلىنغانلىقــى ئۈچــۈن ،مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇرالر
تىلغــا ئېلىنىــش ،ئاڭالشــنى خالىمايدىغــان ســۆز  -ئىبارىلەرنىــڭ بولۇشــى تەبىئىــي ئەھــۋال ،بــۇ ســەۋەبتىن قەدىرلىــك
ئوقۇرمەنلىرىمىزنىــڭ توغــرا چۈشىنىشــىنى ئۈمىــد قىلىمــەن .ئەســەر گەرچــە بابالرغــا ئايرىلغــان بولســىمۇ ،لېكىــن ئاپتــور تەرىپىدىــن
ھــەر بابقــا ئايرىــم ئىســىم قويۇلمىغــان .بىزمــۇ ئەســەرنىڭ ئەســلىگە ســادىق بولــۇپ ،ئەســەرنى ئــۆز پىتــى نەشــر قىلــدۇردۇق.
 - 2019يىلى  - 25دېكابىر (نورۋېگىيە)
ئابدۇۋەلى ئايۇپ

ئارزۇ قىلىش بىەلن مەڭگۈلۈك ھاايتقا ئې ىرشكىىل بوملايدۇ.
«يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى ( 1001ھېكمەت)» ناملىق كىتابدىن ئېلىندى
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پەرزەنتلىرىمىزگە سوۋغات« :تۆتقۇالق» بالىالر ژۇرنىلى
بۇ ژۇرنالدا «تارىم غۇنچىلىرى»نىڭ ھىدى بار؛ چەت ئەللەردە چوڭ بولۇۋاتقان ئۇيغۇر بالىلىرىمىزنىڭ ئۈمىدلىرىمىزگە ئۈمىد
قوشقان ئەسەرلىرى بار؛ مەدەنىيىتىمىز ،ئەجدادلىرىمىز ،ئالىملىرىمىز ۋە ۋەتىنىمىزنىڭ تاغ  -دەريالىرى تونۇشتۇرغان سەھىپىلەر
بار… «تۆتقۇالق» ۋەتەندە ماڭدامدا بىر ئۇچرايدىغان ،ھازىر تۇتىيا بولۇپ كەتكەن قىممەتلىك ھەدىيەلىرى بىلەن پەسىلدە بىر
كېلىدۇ ،كەلگۈسىنىڭ ئۇيغۇر تىللىق يازغۇچى ،شائىر ،ئالىم… لىرىنى باشالپ كېلىدۇ.
 - 2019يىلى باھاردا ۋۇجۇدقا چىققان «تۆتقۇالق بالىالر ژۇرنىلى» پەسىللىك ئەدەبىي ژۇرنال بولۇپ« ،ئايخان مائارىپى»نىڭ
مەسئۇللۇقىدا ئىشلىنىپ ،ھازىرغىچە جەمئىي تۆت سان ژۇرنال «ئەۋالد نەشرىياتى» تەرىپىدىن رەسمىي نەشر قىلىندى .بەشىنچى،
ئالتىنچى سانلىرى نەشرگە تەييارالنماقتا .ژۇرنالدا بالىالرنىڭ ئىجادىي ئەسەرلىرى ۋە بالىالر ئەدەبىياتىغا تەۋە ئەسەرلەر ئېالن
قىلىنىش ئارقىلىق ،ئېكرانالرغا بەند بولغان ئوماق ئوقۇرمەنلەرنى ئۆزىنىڭ چۆچەكلەردىكىدەك سېھىرلىك  ،تەبىئەتتەك يېقىشلىق
بەتلىرىگە تارتىپ كېلىپ ،كىچىك ئاپتورالرنىڭ چۈچۈك تىللىرى بىلەن سۆزلىگەن ئۆز يېشى ۋە تۇيغۇلىرىغا خاس دۇنياسىغا باشالپ
كىرىشنى ،ۋەتەن سىرتىدا ئانا تىلىنى ئۆگىنىۋاتقان بالىالرغا ئۆز ئۆگەنگەنلىرىنى نامايان قىلىدىغان بىر سەھنە يارىتىپ بېرىشنى ۋە
ۋەتىنىنى تونۇتۇپ ۋەتەن سۆيگۈسى يېتىلدۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ.
ژۇرنال سەھىپىلىرى:
•جىق گەپلىرىم بار مېنىڭ :نەسرىي ئەسەرلەر
•ئالىم بولساڭ ئالەم سېنىڭكى :تەبىئىي پەنگە مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالر ۋە ئالىملىرىمىز
•بىزنىڭ ناخشىمىز :شېئىرىي ئەسەرلەر
•ئون بارمىقىم ئون تال گۈل :گۈزەل سەنئەت ئەسەرلىرى
•يېرىلىڭ ،تاش :ئەجدادالر ،ۋەتەننىڭ تاغ  -دەريالىرى
•ئوينايدىغان بالىمەن :ئۇيغۇر بالىالر ئويۇنلىرى ،تېپىشماقالر
•ئانا تىلىم — باي تىلىم :يېڭى سۆزلەر
بىر تىلنىڭ يوقالماسلىقىدىكى ئەڭ مۇھىم ئامىل كېيىنكى ئەۋالدالرنىڭ ئۆگىنىپ قوللىنىشى ،بىز تىلىمىزنى «ئۇيغۇر تىلى
يوقالمايدۇ» دەپ جار سېلىش بىلەن ئەمەس ،بەلكى بالىلىرىمىزغا تۈجۈپىلەپ يەتكۈزۈش بىلەن ساقالپ قاالاليمىز .بۇ ژۇرنال دەل
مۇشۇ يولدىكى ئىجتىھاتالرنىڭ بىرىدۇر.
خەندان (تۈركىيە)
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«شەپەق» ئوقۇغۇچىالر ژۇرنىلى نەشر قىلىندى
«شەپەق» ژۇرنىلىنىڭ تۇنجى سانى  - 2020يىلى مايدا نەشر قىلىنغان بولۇپ ،پەسىللىك ئوقۇغۇچىالر ئۇنىۋېرسال ژۇرنىلىدۇر.
قۇياشــنىڭ تۇغۇلۇشــىنى ئەســلىتىدىغان «شــەپەق» ســۆزىنى ئۆزىمىزگــە ئىســىم تالــاپ قويــدۇق .بــۇ — يېڭــى دەۋردىكــى
ئۇيغــۇر گۈللىنىشــىنىڭ بىــر يــورۇش نۇقتىســى بولۇشــنى كۈتكىنىمىزدىنــدۇر .ئۆزىمىزنــى تەرەققىــي قىلــدۇرۇش ،ئۇيغۇرلــۇق كىملىكىمىــز
بىلــەن مۇناســىۋىتىمىزنى تېخىمــۇ كۈچەيتىــش بــۇ نىشــاننىڭ ئالدىــدا كېلەتتــى .بۈگۈنكىــدەك ئاالھىــدە بىــر مۇھىتتــا ،چەتئەلــدە ،يــات
تىلــدا ئىلىــم تەھســىل قىلىۋاتقــان بىــز ئوقۇغۇچىــار — ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ ،مەدەنىيىتىنىــڭ كەلگۈســىنى بەلگىلەيمىــز .تىلىمىزنــى
قوغــداپ قىلىــش ،مىللىتىمىزنىــڭ بىلىــم زاپىســىغا توغــرا بولغــان ئىلمىــي مېتودتىكــى كەســپىي بىلىملەرنــى قوشــۇش بىزنىــڭ
ۋەزىپىمىــز .مۇھاجىرەتتــە دۇچ كېلىۋاتقــان نۇرغۇنلىغــان مەســىلىلەر— خىتــاي مائارىپىنىــڭ ،جەمئىيىتىنىــڭ بىزنــى ئۆلچەملىــك
ئىلمىــي مېتودالردىــن يوقســۇن تەربىيەلــەپ ،خاتــا ۋە يېتەرســىز پىكىرلەرنــى مېڭىمىزگــە قاچىلىۋالغانلىقىمىزنــى كۆرســىتىپ بــەردى .بۇ
ســەۋەب بىلــەن ئــەڭ باشــتىن باشــاپ ھــەر بىــر كەســىپنىڭ ئىلمىــي مېتودلىــرى ،توغــرا تەھلىــل ئۇســلۇبى ۋە باشــانغۇچ بىلىملىرىنــى
ئورتاقلىشىشــنىڭ زۆرۈرلۈكىنــى ھېــس قىلغانلىقىمىــز ئۈچــۈن بــۇ ژۇرنالنــى پىالنلىدۇق ۋە ئۇســتازالرنىڭ ياردىمى بىلــەن روياپقا چىقتى.
ژۇرنىلىمىــز — ئوقۇغۇچىالرنىــڭ كەســپىي بىلىملىرىنــى ئانــا تىلىــدا ئىپادىلەپ تۇرۇشــىغا تۈرتكــە بولۇش ئارقىلىق ،بــۇ ۋەزىپىگە
كــۈچ قېتىشــىنى ئىشــقا ئاشۇرۇشــنى مەقســەت قىلىــدۇ .ھــەر دەۋردىكــى ھــەل قىلغــۇچ ئىنقىالبــار ،ئىســاھاتالر ئوقۇغۇچىالرنىــڭ قولــى
ئارقىلىــق مەيدانغــا كەلگــەن .بۈگۈنكــى بېشــىمىزدىكى بــۇ مۇســىبەتمۇ ئوقۇغۇچىالرنىــڭ كۈچــى بىلــەن يوقىلىدىغانلىقىغــا ئىشــەنچىمىز
كامىل .ئوقۇغۇچىالر توغرا ســوئالنى ســورىيااليدىغان كىشــىلەر .توغرا ســوئالنى ســورىيالىغان كىشــىلەرگە توغرا چارە ھامان تېپىلىدۇ.
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ژۇرنىلىمىــز :ئىلمىــي ماقالىلــەر،
تەرجىمــە ئەســەرلەر ،ئەدەبىــي ئەســەرلەر،
مېنىــڭ كەســپىم ،تاققا-تۇققــا قاتارلىــق
ســەھىپىلەرنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بولۇپ،
«ئىلمىــي ماقالىلــەر» سەھىپىســىگە
ئوقۇغۇچىنىــڭ ئــۆز كەســپىگە ئائىــت
ئاكادېمىــك
مەلــۇم بىــر تېمىنــى
يېزىقچىلىــق ئۇســلۇبىدا يېزىــپ ئەۋەتىشــى
شــەرت قىلىنىــدۇ« .تەرجىمــە ئەســەرلەر»
سەھىپىســىدە بولســا ئوقۇغۇچىالرنىــڭ
خالىغــان تېمىدىــن تەرجىمــە قىلغــان
قىلىنىــدۇ.
شــەرت
ئەســەرلىرى
«ئەدەبىــي ئەســەرلەر» سەھىپىســىدە
ئــۆز ئىجادىيىتىدىــن شــېئىر ،نەســر،
ھېكايــە قاتارلىــق ژانىرالردىــن ئەســەر
قوبــۇل قىلىنىــدۇ« .مېنىــڭ كەســپىم»
سەھىپىســىدە ،ھــەر قايســى كەســىپلەرنىڭ
خۇسۇســىيىتىنى ،ئوقۇتــۇش ئەھۋالىنــى،
كىملەرگــە مــاس كېلىدىغىنــى ،كەســىپ
بىلــەن نېمىلەرنــى قىالاليدىغانلىقىنــى
قاتارلىــق مەزمۇنالرنــى ئــۆز ئىچىگــە
ئالغــان كەســىپ تونۇشــتۇرۇش ماقالىلىــرى
شــەرت قىلىنىــدۇ .كەســىپ تاللىماقچــى
بولۇۋاتقــان ئىنى-ســىڭىللىرىمىز ياكــى
ئىككىنچــى كەســىپ ئوقۇشــنى ئويــاپ
تالالشــتا ئىككىلىنىۋاتقــان دوســتلىرىمىز
ئۈچــۈن ئۇچــۇر تەمىنلــەش ۋە يەنــە
كەســىپلەرگە نىســبەتەن كىشــىلەرنىڭ
ئېڭىنــى ئۆســتۈرۈش مەقســەت قىلىنىــدۇ.

ســەھىپىمىزگە
«تاققا-تۇققــا»
بولســا ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئــۆزى ئويلىغــان،
باشــقىالر بىلــەن ئورتاقلىشىشــنى
ســۆزلىرى،
كۆڭــۈل
خالىغــان
قىيىنچىلىقلىــرى ،ئارتۇقچىلىقلىــرى قاتارلىــق چەكلىمىســىز تېمىــاردا يازغانلىرىنــى ئەۋەتســە بولىــدۇ .بــۇ ســەھىپىدىن كۆزلىگــەن
نىشــانىمىز ژۇرنىلىمىزنىــڭ مۇھاجىرەتتىكــى ياشــار ئۈچــۈن ئۆز-ئــارا پىكىــر ئالماشــتۇرااليدىغان بىــر ســورۇن شــەكىللەندۈرۈش.
كېيىنكــى ســانالردا باســما نۇسخىســىنى ھەقســىز تارقىتىــپ ،ئېلېكتىرونلــۇق نۇسخىســىنى ئــەپ
شــەكلىدە ھازىــرالش ئارقىلىــق پۈتــۈن دۇنيادىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئېرىشىشــنى قواليالشتۇرۇشــنى پىالنالۋاتىمىــز.
ھــەر
بىلىملىرىنــى

قايســى
يېزىشــىنى

كەســىپلەردە
بــۇ
ۋە

ئوقۇغۇچىالرنىــڭ
ئوقۇۋاتقــان
كــۈچ
ســېپىمىزغا
ئارقىلىــق

دەســلەپكى
قېتىشــىنى

مېتــود
ســورايمىز!

ھۆرمەت بىلەن «شەپەق» ژۇرنىلى ھەيئىتى
«شەپەق» ژۇرنىلىنىڭ تور ئادرېسلىرى:
شەپەق ژۇرنىلى@ Facebook, Twitter, Instagram:
Email: shepequyghur@gmail.com
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تاھىر ھامۇت ئىزگىلنىڭ ياپونچە تۇنجى تەرجىمە ئەسىرى «ئىالھى مۇراسىم» نەشر قىلىندى
تەرجىمــان مۇقــەددەس نــۇر ،تەھرىــر ياپونىيــە
شــائىرى ســۇگىتانى ئەپەندىــم .كۇمياكشــيا نەشــرىياتى
 - 2020يىلــى  - 5ئــاي بىرىنچــى نەشــر بىرىنچــى باســما.
توپالمغــا تاھىرنىــڭ  70پارچــە شــېئىرى ياپونچىگــە
تەرجىمــە قىلىــپ بېرىلگــەن .كىتــاب قاتتىــق مۇقاۋىلىــق جەمــى
 261بەتلىــك قىلىــپ ناھايىتــى كۈركــەم نەشــر قىلىنغــان.
شــۇنداقال ئۇيغــۇر زېمىنىنىــڭ قــارا تۇپرىقىنىــڭ پۇرىقــى
گۈپۈلــدەپ تۇرىدىغــان كۈچلــۈك ۋە مېھرىبــان چوڭقــۇر شــېئىرالر
دەپ بېغىشــلىما يېزىلغــان .تاھىرنىــڭ شــېئىرالر توپلىمىنىــڭ
ياپونچــە نەشــرى ياپونىيەدىكــى ئاتالمىــش ئۇيغــۇر يېڭــى
شــېئىرىيىتى خىتــاي گــوڭگا شــېئىرىيىتىنىڭ مەســئۇلى دېگــەن
ئاساسســىز سەپســەتىگە يەنــە بىــر قېتىــم كۈچلــۈك زەربــە
بېرىــپ ئۇيغــۇر يېڭــى شــېئىرىيىتى  ،جۈملىدىــن ئۇيغــۇر
ئەدەبىياتىنىــڭ ســېھرى كۈچىنــى ياپونىيەگە نامايان قىلغۇســى!
تۆۋەنــدە شــائىرنىڭ «ئۈرۈمچــى» ناملىــق شــېئىرى
ياپونچــە تەرجىمىســى بىلــەن بىرلىكتــە بېرىلــدى.
ئۈرۈمچى
بىر شەھەر.
ئۆلۈك مۇزالر ئىچىدە
ئېلىپ كەتكەن قەدرىنى ئۇنىڭ
ئۇزاق زامانالردىن قالغان سوغ شامال.
چىلىق-چىلىق ھۆل بولۇپ كەتكەن
يۇلتۇزالرنىڭ سۇدىكى ئەكسى؛
يەر تېگىدىن ھور چىققان يەردە
ئېسەدەشنى كۆردۈم كۈندۈزى.

◆◆ウルムチ
町は
死せる氷の中
古の凍てつく風が
尊厳を吹き飛ばしていた
水面に映った星影が
ずぶ濡れになった
地面から蒸気が立ち昇っている場所で
真昼の一時 私は啜り泣きを耳にした

بىر شەھەر ـــ
تەكرار سۆزلەنگەن قااليمىقان بىر ھېكايە،
لېكىن ،بۇ ھېكايىنىڭ ئىچىدە مەن يوق.
ھەتتا ئۇزۇن يىل بۇرۇنقى ئاپتاپلىق كۈنى،
مۇھەببەتتىن قورققان پېتى
بۇ شەھەردىن يوقاپ كەتكەن كېسەلمەن بىر قىز،
چۈشەنگىلى زادى ئۇنىماي
«سىزنى سۆيىمەن! » دېگەن ئۇيغۇرچە گەپنى.
بىر شەھەر،
ماڭا ئوخشاش ھارغىنلىق يەتكەن؛
بىر شەھەر،
باھار ۋه كۈزنى تەرك ئەتكەن؛
بىر شەھەر،
تۇمان ئىچىدە يىراقالپ كەتكەن.
 - 2007يىلى مارت ،ئۈرۈمچى

町は
繰り返される乱れた物語
主人公になれない私
幾年も前の太陽の光が煌めく夏の日
愛への恐怖を抱いた病んだ娘が
愛しているというウイグル語が分からぬまま
町から立ち去った
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町は
疲れ切っていた 私のように
春と秋を拒んだ
霧の中で遠のいていった
مۇقەددەس نۇر (ياپونىيە)
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دوپپا ابزىرى

ئۇيغۇر پىچاقلرىى
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