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تارىخچى تۇرغۇن ئالماس بىلەن بىللە

زوردۇن سابىر خاتىرە ئۆيىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى ۋە خاتىرە بۇيۇمالر

مەرھۇم يازغۇچى زوردۇن سابىر  - 1988 - 1987يىلىدىكى گېرمانىيە زىيارىتى مەزگىلىدە مەشھۇر گېرمان تۈركولوگى ئاننېمارىيە فون
گابائىن خانىم بىلەن بىللە
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سادىر پالۋان مەقبەرىسىنى زىيارەت
( - 1994يىلى ،غۇلجا)

ئوڭدىن :ئابدۇراخمان قاھار ،زۇنۇن قادىرى ،ئەكپەر غۇالم ،زوردۇن سابىر

يازغۇچى زوردۇن سابىر(سولدا) گېرمانىيە ئالىمى توماس خوپپە
(ئوتتۇرىدا) قاتارلىقالر بىلەن- 1988 .يىلى (گېرمانىيە)

ئابدۇرېشــىت ئوســماننىڭ مەرھــۇم يازغۇچىمىــز زوردۇن
س ــابىرنىڭ ھايتىن ــى تەتقىق قىلىش ئۈچ ــۈن يېزىپ ،مىللەتلەر
نەشــرىياتى تەرىپىدىــن  - 2016يىلــى نەشــر قىلدۇرغــان
«زوردۇن ســابىرنىڭ ئىزىنــى ئىــزالپ» ناملىــق ئەســىرى
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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.izdinish.org

ئىزدىنىش
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پىروفېسسور ،دوكتور سۇلتان
*
مەخمۇت قەشقەرىي
رائىلە ئابدۇلۋاھىت قەشقەرىي** (تۈركىيە)

ھاياتى

بىــرى بولــۇپ ،قەشــقەردە ئېلىــپ بېرىلغــان مەركىزىــي
دىيالېكتىنــى تەكشــۈرۈش خىزمىتىگــە قاتنىشــىدۇ.

***

ســۇلتان مەخمــۇت قەشــقەرىي  - 1936يىلــى
 - 8ئايــدا ،قەشــقەر ۋىاليىتىنىــڭ دۆڭ مەســچىت
كوچىســىدا ئۇقۇمۇشــلۇق ئائىلىــدە دۇنياغــا كەلگــەن.
 - 1945يىلىــدا قەشــقەر شــەھىرىدىكى قونــاق بازىــرى
مەھەللىســىنىڭ يېڭــى مەكتىپىگــە ئوقۇشــقا كىرىــدۇ.

 1956يىلــى  - 7ئايــدا مەكتەپنــى ئــەال نەتىجــە
بىل ــەن پۈتتۈرگ ــەن س ــۇلتان مەخم ــۇت ش ــىنجاڭ دارىلفۇنۇن ــدا
بىــر تەرەپتىــن ماگىســتىرلىق ئوقۇشــىنى داۋام قىلغــان
قىلغــاچ ،يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئالىــي مەكتەپنىــڭ
تولــۇق كــۇرس ســىنىپلىرىغا دەرس بېرىشــكە باشــايدۇ.

- 1947يىل ــى غۇلجىغ ــا بېرى ــپ ،ب ــۇ ي ــەردە باش ــانغۇچ
مەكتەپنــى داۋامالشــتۇرىدۇ1952- .يىلــى 7-ئايــدا ،
ئەخمەتجــان قاســىمىنىڭ ئىســمى بېرىلگــەن ياتاقلىــق
مەكتەپكــە قوبــۇل قىلىنىــدۇ1953- .يىلــى شــىنجاڭ
دارىلفۇنۇننى ــڭ تى ــل -ئەدەبىي ــات كەس ــپىگە قوب ــۇل قىلىنى ــدۇ

 - 1957يىلى  - 7ۋە  - 8ئايدا شىنجاڭ ئىنستىتۇتى تىل
ۋە ئەدەبىيات فاكۇلتېت كىشىلىرىدىن تەشكىللەنگەن يەتتە
كىشــىلىك گۇرۇپپىنىــڭ بىــر ئەزاســى ســۈپىتىدە ،كالسســىك
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى ۋە ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى
دەرس كىتاب ــى ت ــۈزۈش ئۈچ ــۈن خوت ــەن ۋىاليىتى ــدە ئىزدىنى ــش
ئېلىــپ بارغــان .خەلــق ئەدەبىياتىغــا دائىــر ماتېرىيالالرنــى،
ھازىرق ــى زام ــان ئۇيغ ــۇر ئەدەبىياتىدىك ــى مەنبەلەرن ــى ،ئۇيغ ــۇر
تارىخ ــى ۋە ئۇيغ ــۇر ئەدەبىي ــات تارىخ ــى بىل ــەن مۇناس ــىۋەتلىك
ماتېرىيالالرنــى قىدىرىــپ ،يىغىــپ توپالشــقا قاتناشــقان.

 - 1955يىلــى  - 9 ، - 7ئايــاردا ،ئــاز ســانلىق
مىللەتلــەر تىــل تەتقىقــات ئىنســتىتۇتى ۋە تىــل  -يېزىــق
كومىتېتــى تەرىپىدىــن تالالنغــان تەتقىقاتچىالرنىــڭ

* بــۇ ماقالىــدە ئاپتورنىــڭ ئىلىــم ۋە مائارىــپ ساھەســىدىكى خىزمەتلىــرى قىســقارتىلىپ بېرىلــدى .باشــقا ســاھەلەردىكى خىزمــەت ۋە ئۇتۇقلىــرى ،ئىلمىــي
تەتقىقاتــى ۋە ئىجادىيىتــى شــۇنداقال مەخســۇس تېمىالردىكــى ئەســەرلىرىنى تەپســىلىي كــۆرۈش ئۈچــۈن ،ئاپتورنىــڭ  - 2020يىلــى  - 7ئايــدا «تەكلىمــاكان
ئۇيغــۇر نەشــرىياتى» تەرىپىدىــن ئىســتانبۇلدا نەشــر قىلىنغان«ئۆمرۈمنىــڭ تەقدىر-قىســمەت خاتىراتــى» ناملىــق كىتابىنــى ئوقۇشــۇنى تەۋســىيە قىلىمىــز.
**دوتسېنت دوكتور ،ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى ئەدەبىيات پاكۇلتېتى ،ھازىرقى زامان تۈرك تىللىرى ۋە ئەدەبىياتلىرى بۆلۈمى ئوقۇتقۇچىسى.
ئېلخەتrailekasgarli@hotmail.com :
ORCID: 0000-0003-1905-2022.
*** پېشقەدەم مائارىپچى ،شائىر ،تەتقىقاتچى ،ۋەتەنپەرۋەر ئۇيغۇر زىيالىيسى پروفېسسور سۇلتان مەھمۇت قەشقەرىي ئۆزىنىڭ ھاياتىدىكى نۇرغۇنلىغان
قىممەتلىك خىزمەتلىرى بىلەن تارىخ بەتلىرىدە ئۆچمەس ئىزالرنى قالدۇردى .ژۇرنىلىمىزنىڭ بۇ سانىدا پروفېسسور سۇلتان مەھمۇت قەشقەرىينىڭ
تەرجىمىھالى ۋە ئەســەرلىرىنىڭ كاتالوگىنى ئېالن قىلدۇق(نەشــرىياتالرنىڭ ئىســمى ۋە باشــقا بىر قىســىم ئۇچۇرالر ئەسلىي ئىسمى بىلەن بېرىلدى).
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 - 1958يىلــى ماگىســتىرلىقنى تۈگىتىــدۇ.
ۋە ئوقۇ-ئوقۇتــۇش خىزمىتــى بىلــەن يەنــە شــىنجاڭ
دارىلفۇنۇنــدا داۋاملىــق شــۇغۇللىنىدۇ - 1980 .يىلــى 2
ئايــدا «ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىدىــن تالالنمىــار» ناملىــقئەســىرى بىلــەن دوتســېنت ئۇنۋانىغــا ئېرىشــىدۇ1983 .
 يىلــى تۈركىيىگــە كۆچــۈپ كېتىــدۇ - 1985 .يىلــىتۈركىيــە جۇمھۇرىيىتىنىــڭ گىراژدانلىقىغــا ئۆتىــدۇ.

ســۇلتان مەخمــۇت قەشــقەرىي  13يېشــىدا
ئەدەبىــي ئىجادىيــەت ســېپىگە كىرىــپ كەلگــەن بولــۇپ،
ھازىرغىچــە  17پارچــە كىتابــى 450 ،تىــن ئارتــۇق
ئىلمىــي ماقالىســى ۋە مىــڭ پارچىغــا يېقىــن ھەرخىــل
ژانىــردا يېزىلغــان ئەدەبىــي ئەســەرلىرى ئېــان قىلىنغــان.
ســۇلتان مەخمــۇت قەشــقەرىي ئەپەنــدى ھازىرغىچــە
يۇرتتــا ،تۈركىيــە ،ئامېرىــكا قوشــما شــتاتلىرى ،گېرمانىيــە،
بېلگىيــە ،رۇســىيە ،ئۇكرانىيــە ،ۋېنگرىيــە ،كانــادا ،ياپونىيــە،
قازاقىس ــتان قاتارلى ــق دۆلەتل ــەردە ئۆتكۈزۈلگ ــەن خەلقئارالى ــق
ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنلىــرى ،ســۆھبەت ۋە تۈرلــۈك
يىغىنالرغ ــا قاتنىش ــىپ ،تۈركلەرنى ــڭ جۈملىدى ــن ئۇيغۇرالرنى ــڭ
تارىخ ــى ،تىل-ئەدەبىيات ــى ،مەدەنىيىت ــى ۋە ھازىرق ــى سىياس ــىي
ۋەزىيىتىنــى تونۇشــتۇرۇپ ،تــۈرك دۇنياســى ۋە يۇرتىمىزنىــڭ
دۇنياغــا تونۇلۇشــىغا بەرگۈلــۈك تۆھپىلەرنــى قوشــتى.

ســۇلتان مەخمــۇت قەشــقەرىي يۇرتتىكــى
ئەســەرلىرىدە ئــۆز ئىســىم  -فامىلىســىنى ئىشــلەتكەن
بولســا ،تۈركىيىگــە كەلگەندىــن كېيىــن ئەســەرلىرىنى،
«ســۇلتان مەخمــۇت قەشــقەرىي» دېگــەن ئىســىم بىلــەن
ئېــان قىلىشــقا باشــلىغان .ئــۇ  - 1988يىلــى - 7
ئايــدا يۇرتنــى زىيــارەت قىلىــپ ،ســاقچىالرنىڭ نــازارەت
قىلىــش ۋە دىشــۋارچىلىقى تۈپەيلــى تۈركىيىگــە قايتىــپ
كەلگەندى ــن كېيى ــن ئان ــا تۇپراقق ــا قايت ــا ئاي ــاغ باس ــالمىغان.

كىتابلىرى

س ــۇلتان مەخم ــۇت قەش ــقەرىي تۈركىيىگ ــە كەلگەندى ــن
كېيىــن - 1983 ،يىلــى ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى تــۈرك
تىلــى ۋە ئەدەبىياتــى بۆلۈمىــدە چەتئەللىــك تەكلىپلىــك
ئوقۇتقۇچــى ســۈپىتىدە خىزمىتىنــى باشــايدۇ .ئــۇ بــۇ
جەريانــدا دوكتۇرلۇقتــا ئوقــۇپ - 1992 ،يىلــى  - 7ئاينىــڭ
 - 30كۈنــى دوكتۇرلۇقىنــى ياقىاليــدۇ - 1994 .يىلــى
تىراكىيــە ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ پــەن -ئەدەبىيــات فاكۇلتېتــى
تــۈرك تىلــى ۋە ئەدەبىياتــى بۆلۈمىگــە ئوقۇتقۇچــى قىلىــپ
تەيىنلىنىــدۇ - 1996 .يىلــى پروفېسســورلۇق ئۇنۋانىغــا
ئېرىشــىدۇ - 2000 .يىلــى شــۇ ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ تــۈرك
تىلــى ۋە ئەدەبىياتــى بۆلۈمىگــە بۆلــۈم باشــلىقى بولــۇپ
تەيىنلىنىــدۇ - 2004 .يىلــى پېنســىيىگە چىقىــدۇ.
پېنس ــىيىگە چىققاندى ــن كېيىنم ــۇ دوكتوران ــت ئوقۇغۇچىالرغ ــا
بولغــان يېتەكچىلىــك قىلىشــى بىــر يىلغىچــە داۋاملىشــىدۇ.

« . 1يۈرەك ساداسى» ،شىنجاڭ ياشالر نەشرىياتى- 1959 ،
يىلى ،ئۈرۈمچى.
« . 2ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى گرامماتىكىسى» ،شىنجاڭ
ئۇنىۋېرسىتېتى نەشرىياتى - 1962 ،يىلى ،ئۈرۈمچى.
« . 2يېزىقچىلىق بىلىملىرى» ،شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى
نەشرىياتى - 1965 ،يىلى ،ئۈرۈمچى.
« . 4كۈرەش ناخشىلىرى» ،شېئىر ۋە داستانالر توپلىمى،
شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى - 1977 ،يىلى ،ئۈرۈمچى.
« . 5قۇمۇل خەلق قوشاقلىرى» ،شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى،
 - 1981يىلى ،ئۈرۈمچى.

ئىلمىي خىزمەتلىرى
ســۇلتان مەخمــۇت قەشــقەرىي بىــر ئەدەبىياتچــى
بول ــۇش س ــۈپىتى بىل ــەن ھازىرق ــى زام ــان ئۇيغ ــۇر ش ــېئىرىيەت
ژانىرىگ ــە مۇئەيي ــەن تۆھپ ــە قوش ــتى .مەيل ــى يۇرتت ــا بولس ــۇن
ياكــى تۈركىيىــدە بولســۇن ئۇيغــۇر تىلــى ۋە ئەدەبىياتىغــا
مۇناســىۋەتلىك نۇرغــۇن تەتقىقاتالرنــى ئېلىــپ بــاردى،
بــۇ تەتقىقــات نەتىجىلىرىنــى دۆلەتلىــك ۋە خەلقئارالىــق
ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنلىرىــدا دوكالت قىلىــپ ســۇندى
ھەمــدە ھــەر خىــل كىتــاب -ژۇرنالــاردا ئېــان قىلــدى.

« . 8ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تۈركچىسى گرامماتىكىسى»
(تۈركچە) ،ئورخۇن نەشرىياتى - 1992 ،يىلى ،ئىستانبۇل.

تۆۋەن ــدە س ــۇلتان مەخم ــۇت قەش ــقەرىينىڭ ۋەكىللى ــك
ئەســەرلىرىنى ئورتاقالشــماقچىمىز .تېخىمــۇ كۆپــرەك
تەپســىالتى ئۈچــۈن - 2017يىلــى تەكلىمــاكان ئۇيغــۇر
نەش ــرىياتى تەرىپىدى ــن ئىس ــتانبۇلدا نەش ــر قىلىنغ ــان س ــۇلتان
مەخمــۇت قەشــقەرىينىڭ «ئۆمرۈمنىــڭ تەقدىر-قىســمەت
خاتىرىلىــرى » ناملىــق كىتابىدىــن پايدىلىنىشــقا بولىــدۇ.

« . 9ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ ئەدەبىياتى»
(تۈركچە) ،تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى مەدەنىيەت مىنىستىرلىكى
نەشرىياتى - 1998 ،يىلى ،ئەنقەرە.
« . 10ئارمان» (شېئىر ،بالالدا ۋە داستانالر) ،بايراق نەشرىياتى،
 - 1999يىلى ،ئىستانبۇل.

« .6ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدىن تالالنمىالر» (خىتايچە) ،شاڭخەي
ئەدەبىيات-سەنئەت نەشرىياتى - 1981 ،يىلى ،شاڭخەي.
« .7تولۇنئاي» (شېئىر ،بالالدا ،داستانالر) ،خىتاي مىللەتلەر
نەشرىياتى - 1982 ،يىلى ،بېيجىڭ.
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« . 11ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ كۈلتۈرى ۋە تۈرك دۇنياسى»
(تۈركچە) ،چاقىرىق نەشرىياتى- 2004 ،يىلى ،ئىستانبۇل.

« . 14سەلەي چاققان لەتىپىلىرى» (تۈركچە) ،چاقىرىق
نەشرىياتى - 2008 ،يىلى ،ئىستانبۇل.

« . 12شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ مۇستەقىللىق كۈرىشى
ۋە كېلەچىكى» (ئۇيغۇرچە) ،شەرقىي تۈركىستان ۋەخپە
نەشرىياتى - 2005 ،يىلى ،ئىستانبۇل.

« . 15تەڭرىتاغ سادالىرى» (شېئىر ،داستان ،بالالدا)،
تەكلىماكان ئۇيغۇر نەشرىياتى - 2008 ،يىلى ،ئىستانبۇل.
« . 16شەرقىي تۈركىستان ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ ھۆرىيەت ۋە
مۇستەقىللىق مۇجادىلىسى» (تۈركچە) ،بايراق نەشرىياتى،
 - 2011يىلى ،ئىستانبۇل.

« . 13سۇلتان مەخمۇت قەشقەرىينىڭ شېئىرلىرىدىن
تالالنمىالر» (دوتسېنت .دوكتور .لەۋەنت دۇغان تەييارلىغان)،
نوبەل نەشرىياتى - 2007 ،يىلى ،ئەنقەرە.

« .17ئۆمرۈمنىڭ تەقدىر-قىسمەت خاتىراتى» ،تەكلىماكان
ئۇيغۇر نەشرىياتى- 2017 ،يىلى ،ئىستانبۇل.

شېئىرالر
سۇلتان مەخمۇت قەشقەرىي
ۋەتەن

ئىشقىڭدا يېنىپ
ئارىالپ چىقتىم گۈل قۇچاقلىرىڭنى،
ۋەتىنىم نېمانچە گۈزەل سەن ،كەڭ سەن.
مېھرىڭنىڭ يالقۇنى يايراتتى مېنى،
ھارارەت كۈچىدە قۇياشقا تەڭ سەن.

بۈگۈن خانتەڭرى باغرىدا مەغرۇر،
ۋەتىنىم نامىڭنى تىلىمغا ئالسام.
ھاياجان بىلەن ئويناپ يۈرىكىم،
دىلىمدا قاينار ئارزۇ ۋە ئىلھام.

ھەر قېتىم ئايالنسام باغرىڭنى كېزىپ،
قەلبىمدە تاشقىنالر دەريا مۇھەببەت.
سەن گۈلشەن ،مەن بۇلبۇل ئىشقىڭدا يېنىپ،
سايرايمەن ،قانمايمەن ئەبەدىلئەبەد.

سەن ئالدىمدا ئەڭ شۆھرىتى ئۇلۇغ،
كۆز يەتمەس ۋەتەن ،كەڭ ،گۈزەل ماكان.
بايلىقىڭ چەكسىز ،تۈگىمەس -پۈتمەس،
سەن ئەزىز ئانا بىزگە مېھرىبان.

 - 1957يىلى ئاپرېل ،قەشقەر

كەڭ قۇچىقىڭدا ئۇپۇقنى سۆيۈپ،
تۇرىدۇ ئاقۋاش بۈيۈك تاغلىرىڭ.
كۈرەش ۋە ئۇلۇغ جەڭ بىلەن ئۆتكەن،
تارىختا سېنىڭ شانلىق چاغلىرىڭ.

بىر ساپاق ئۈزۈم
باغقا كىرسەم شۇ باغۋەن بوۋاي،
ماڭا سۇندى بىر ساپاق ئۈزۈم.
مەرۋايىتتەك يالتىرلىشىدىن،
قاراپ-قاراپ قاماشتى كۆزۈم.

سۇلىرى شىپا دەريالىرىڭدا،
بېلىقالر شۇڭغۇپ ئوينايدۇ ئۈزۈپ.
ۋادىلىرىڭدا قىزىتماقتا جەڭ،
يىگىت-قىزلىرىڭ پىالنالر تۈزۈپ.

—قېنى ،ئېغىز تەگكىنە ئوغلۇم—،
دېدى—،باغنىڭ بۇ نېمىتىگە.
دولقۇنلىنىپ كۈمۈش ساقىلى،
نۇر يېيىلدى ئىككى بېتىگە.

ئەي ئانا ۋەتەن داڭلىق گۈلىستان،
كۈرەش باشلىدۇق ھۆرلۈك يولىدا.
دەھشەتلىك قىيا بولىدۇ تالقان.
باتۇر خەلقىمنىڭ پوالت قولىدا!

رەھمەت-،دېدىم ئاغزىمغا سېلىپ،كەھرىۋادىن بىر نەچچە تالنى.
تامىقىمدا ئېرىپ ،شۇر قىلىپ،
ئۇ ئەسلەتتى ساپ ،يېڭى بالنى.

 - 1951يىلى ،غۇلجا
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يازدىم مەن ساڭا

مەن سورىدىم باغۋەن بوۋايدىن:
—ئەجەپ بۇنىڭ تەمى باشقىچە،
مۇنداق شېرىن ،سەرخىل ئۈزۈمنى،
كۆرمىگەنتىم مۇشۇ ياشقىچە.
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(مەرھۇمە مېھرىبان ئانام ئايىمنىساخان روزى ۋاپاتىنىڭ 50
يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن)

—ئوغلۇم— ،دېدى بوۋاي زوقلىنىپ،
ئەجىر قىلدۇق تەر تۆكۈپ تەگكە،
شېرىنلىكنىڭ ئۆزى ئامراقكەن،
قېتىرقىنىپ قىلغان ئەمگەككە.

كۆزۈمدىن تۇيۇقسىز كەتسەڭمۇ ئۇچۇپ،
بىر نەپەس ئېسىمدىن چىقمىدىڭ ئانا.
سەن مېنى ئۆستۈرۈپ قاتارغا قوشقاچ،
ئاق سۈتۈڭ ،مېھرىڭنى بېغىشالپ ماڭا.

باغۋەن سۇنغان بىر ساپاق ئۈزۈم،
يۈرىكىمگە بىر تۇيغۇ سالدى،
گويا مېنى بىر ئىللىق ئارزۇ،
پەرى بولۇپ قوينىغا ئالدى.

نەپەستىن توختىغان چېغىڭغا مانا،
ئويلىسام بوپ قاپتۇ ئەللىك يىل بۈگۈن.
قەدرىڭگە يەتمىگەچ ھاياتلىقىڭدا،
قەلبىمدە لىق ھەسرەت ،ئاچچىق بىر تۈگۈن.

يېتىلدۈرسەم ئاشۇ باغۋەندەك،
ئۆز شېئىرىمدىن بىر ساپاق ئۈزۈم.
مۇرادىمغا يېتەتتىم شۇ چاغ،
كۈلۈپ ۋەدەم ،نۇرلىنىپ يۈزۈم.

يۈرىكىم پارىسى مېھرىبان ئانا،
كۆرىمەن چۈشۈمدە سېنى ھەر زامان.
سەن ئۈچۈن ئالالھتىن جەننەتنى تىلەپ،
دۇئاالر قىلىمەن ،بولسامال ئامان.

 - 1964يىلى ئاۋغۇست ،تۇرپان

بىر ئۆمۈر مەن ئۈچۈن بولدۇڭ پەرۋانە،
شەپقەتلىك جامالىڭ كەتمەس كۆزۈمدىن.
ھاياتىم بويىچە يانمايمەن ئەسال،
ئالدىڭدا ئاند ئىچىپ بەرگەن سۆزۈمدىن.

گۈل
گۈل باھار قۇياشى نۇرالر چاچتى شادىمان بولدى گۈل،
بىخ سۈرۈپ ياشناپ ،چېچەكلەپ ،زەپ باراقسان بولدى گۈل.

قەسىمىم تۈپەيلى ئانا ۋەتەننى،
قۇتقۇزۇش ئۈچۈن مەن بەلنى باغلىدىم.
قولۇمدىن چۈشمەيدۇ ئۆتكۈر گاڭ قەلەم،
شەرەپلىك ،مۇقەددەس يولنى تاللىدىم.

نەۋباھار ،ئىللىق شامالدىن جۇت-زىمىستان قوغلىنىپ،
مىڭ تۈمەن يۇلتۇزغا ئوخشاش يەرۇ ئاسمان بولدى گۈل.
اللىدەك كىمخاب تاۋاردىن ئۈستىگە تونالر كىيىپ،
بىپايان قىرالر ،ئېتىزالر ،دەشت-باياۋان بولدى گۈل.

بۇ يولدىن قايتمايمەن ،قىلىمەن كۈرەش،
تىكلەيمەن كۆك تۇغنى ئانا ۋەتەنگە.
ئېرىشەر ھۆرلۈككە جانىجان ئېلىم،
مەن سادىق ئالدىڭدا ئىچكەن قەسەمگە.

ئەجىرىمىز ،قان-تەرىمىزدىن شاخ-شېخىدا غۇنچىالپ،
شۇنچە ئۇز ،رەڭدار پورەكلەپ تىلدا داستان بولدى گۈل.
 - 1981يىلى ،ئۈرۈمچى

كېلىدۇ بۇ كۈنلەر گۈل-چېچەك ئېلىپ،
قەبرەڭنى زىيارەت قىلىمەن چوقۇم!
ئەجدادالر روھىنى ئەيلەش شاد-خۇرام،
بۇ بىزگە تارىختىن قالغان بىر ئۇدۇم!

قەدىرلەيمىز يۈرەكتىن
(بالىالر ئاغزىدىن)

ئۆگەتتىڭىز زېرىكمەي بىلىم بىزگە مۇئەللىم،
مېھرىڭىزدىن سۆيۈندۇق رەھمەت سىزگە مۇئەللىم.

كۆزۈمدىن تۇيۇقسىز كەتسەڭمۇ ئۇچۇپ،
بىر نەپەس ئېسىمدىن چىقمىدىڭ ئانا!
ئېھتىرام –ھۆرمەتتە ئەسلەپ ،ياد ئېتىپ،
شۇ ئوتلۇق شېئىرىمنى يازدىم مەن ساڭا!

ئەجىرىڭىزدە يۈكسەلدۇق ئالغا ئۆرلەپ مۇئەللىم،
ئۆسمەكتىمىز نوتىدەك ياشناپ ،گۈللەپ مۇئەللىم.
سىز كۆيۈمچان بىزلەرگە ئاتا  -ئانىدىن چارى،
سىز بولغاچقا ياشنايدۇ ئىلىم  -پەننىڭ گۈلزارى.

 - 2008يىلى - 1يانۋار ،ئىستانبۇل

سىزگە تۇتتۇق گۈلدەستە قىزىل غۇنچە پورەكتىن،
مەڭگۈ سىزنى ھۆرمەتلەپ قەدىرلەيمىز يۈرەكتىن.

ئەسكەرتىش :بۇ شېئىرالر مۇئەللىپنىڭ «تەڭرىتاغ سادالىرى»
ناملىق شېئىرالر توپلىمىدىن ئېلىندى.

 - 1981يىلى ئۈرۈمچى
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شائىر ئابدۇلئەزىز مەخسۇم توغرىسىدا
تەييارلىغۇچى :ئا .ئاقھۇن (تۈركىيە)

ۋەتەنپــەرۋەر شــائىر ئابدۇلئەزىــز مەخســۇم 1894 ،ـ
يىل ــى ئۇيغ ــۇر يېڭىلى ــق ھەرىكىتىنى ــڭ بايراق ــدارى ،جامائ ــەت
ئەربابــى ،يېتىشــكەن ئالىــم ،شــۇنداقال يېڭــى زامــان ئۇيغــۇر
مائارىپىغ ــا ئاس ــاس س ــالغۇچىالرنىڭ بىرى بولغ ــان ئابدۇلقادىر
ئابدۇلۋارىــس دامولالمنىــڭ ئائىلىســىدە ،ئاتۇشــتا دۇنياغــا
كەل ــدى .ئ ــۇ ئابدۇلقادى ــر دامولالمنى ــڭ ئائىل ــە تەربىيەس ــىدىن
باشــاپ ،باشــانغۇچ ـ ئوتتــۇرا مەكتەپلەرنــى قەشــقەر
شــەھىرىدە پۈتتــۈردى .ئــۇ بــۇ جەريانــدا ئــەرەب ،پــارس
تىللىرىن ــى ئۆگەن ــدى .ئۇنىڭدى ــن كېيى ــن ،ئابدۇلقادىر دامولالم
ئوغلــى ئابدۇلئەزىــز مەخســۇمنى ھىندىســتانغا ئەۋەتتــى.

ئــۇ ياڭزىڭشــىن ( 1914ـ  ،)1924جىــن شــورىن
( 1924ـ  ،)1933شــىڭ شىســەي ( 1933ـ ،)1944
گومىنــداڭ ( 1944ـ  ،)1949خىتــاي كوممۇنىســتىك (1949
ـ) ھاكىمىيەتلىرىنىــڭ تۈرمىلىرىگــە ســوالنغان بولــۇپ،
چەتئەلدىــن قايتىــپ كىرگەندىــن كېيىنكــى  58يىللىــق
ھاياتىنىــڭ  43يىلدىــن كۆپرەكىنــى تۈرمىــدە ئۆتكۈزگــەن.
شــائىرنىڭ تــازا جاســارەتكە تولغــان چاغلىــرى مىڭلىغــان
ئۇيغــۇر ئەزىمەتلىرىنــى چىرىتىــپ تۈگەتكــەن قاراڭغــۇ
كامې ــرالردا ،ئەمگ ــەك بىل ــەن ئۆزگەرتى ــش مەيدانلىرى ــدا ئۆتت ــى.
 1980ـ يىلــى كــۈز ئايلىرىــدا شــائىرنىڭ ياشــىنىپ
قالغانلىقــى ۋە كېســەللىكىنى نــەزەردە تۇتقــان ھۆكۈمــەت
ئابدۇلئەزىــز مەخســۇمنى قاماقتىــن بوشــاتتى .شــائىرنىڭ
تۈرمىدىــن چىققانلىقىنــى ئاڭلىغــان ئۇيغــۇر خەلقــى
شــائىر قەيەرگىــا بارســا ئۇنــى بېشــىغا ئېلىــپ ئۇنىڭغــا
بولغــان ھۆرمىتىنــى ئىپادىلىــدى .ئــۇ كۇچــا ،قەشــقەر،
ئىلــى قاتارلىــق جايالرنــى بىــر قاتــار زىيــارەت قىلغاندىــن
كېيىــن ،ئۈرۈمچىگــە كېلىــپ شــۇ يــەردە تــۇرۇپ قالــدى.

 20ـ ئەســىرنىڭ  20ـ يىللىــرى ئابدۇلئەزىــز مەخســۇم
ھىندىس ــتانغا بېرى ــپ ئالى ــي مەكت ــەپ ھاياتىن ــى باش ــلىدى.
 1924ـ يىلــى  8ـ ئايــدا ســاتقىن مۇناپىقالرنىــڭ قــول
سېلىشــى بىلــەن دادىســى ئابدۇقادىــر دامولــام ئۆزىنىــڭ
قەشــقەر شــەھەر كونــا ئوردىدىكــى كۇتۇپخانىســىدا
شەپقەتســىزلەرچە قەتلــى قىلىنــدى .بۇنىڭدىــن خــەۋەر
تاپقــان ئابدۇلئەزىــز مەخســۇم قەشــقەرگە قايتىــپ كەلــدى.

 1982ـ يىل ــى ئاۋغۇس ــت ئېيى ــدا ئابدۇلئەزى ــز مەخس ــۇم
ســىرلىق «پويىــز ۋەقەســى» دە ئۈرۈمچىــدە بــۇ دۇنيادىــن
مەڭگۈلــۈك ۋىداالشــتى .گەرچــە خەلقىمىــز ئۇنىــڭ كــۈرەش
روھىغــا مۇناســىپ دەپنــە مۇراســىملىرى ،ھەشــەمەتلىك
قەب ــرە تاش ــلىرىنى تىكلىيەلمىگ ــەن بولس ــىمۇ ،لېكى ــن ش ــائىر
خەلقىمىــز قەلبىــدە ئۆلمىــدى ،ئــۇ مىليونلىغــان ئۇيغــۇر
پەرزەنتلىرىنى ــڭ ك ــۈرەش يولىدىكى نامايەندىس ــىگە ئايالندى.

ئابدۇلئەزى ــز مەخس ــۇمنىڭ 1920ـ يىلالردى ــن باش ــاپ
شــېئىرالرنى يېزىشــقا باشــلىغانلىقى مەلــۇم .بىــز ئۇنىــڭ
شــېئىرلىرىنى ئوقۇغېنىمىــزدا تەكلىمــاكان ئەھلىنىــڭ
جىددىــي تەشۋىشــلىرى ۋە ئۈمىــد ـ ئىشــەنچىلىرىدىن
يۇغۇرۇلغــان بىــر غېرىــب كۆينىــڭ يۈرەكنــى لەرزىگــە
ســالىدىغان ياڭــراق مۇزىكىســىنى ئاڭلىغانــدەك بولىمىــز.
12
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شېئرنىڭ ئەسلى قول يازمىسى
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مىللىتىم

تەييارلىغۇچى :ئا .ئاقھۇن
مىللىتىم غايەت ،قايغۇلۇق ھالەت،
خاردۇر نىھايەت ،ھەسرەت شىكايەت.

ئوراپ سەللەڭنى ،سۆرەپ مەللەڭنى،
بۇراپ زەللەڭنى ،ئىزدەپ زىياپەت.

ھەق يولغا خىالپ ،تەپرىقە ئىختىالپ،
كىزىب ۋە مىكرىالپ ،تۈرلى ئاداۋەت.

مىللەت بۇلغىنىش ،تۈس شەكلى چېنىش،
شەنىدىن تېنىش ،رەسۋا ئاھانەت.

گەر تاپساڭ پوشكال ،يەپ سىپاپ ماتال،
«ئامىن» دەپ خوشال ،تاپساڭ دارامەت.

چېكىدىن تاشقان ،ھەددىدىن ئاشقان،
شۇم نەسلىك باسقان ،بەخىتسىز ھالەت.

قاي مىللەت تۇرماس ،ھېچ بىر ئويغانماس،
ھالىن ئويالنماس ،ئېغىر قاباھەت.

كونۋىرت ئالساڭ ،ھەميانغا سەلساڭ،
غەنىمەت قىلساڭ ،شۇلدۇر كارامەت.

ئورناشقان ئۈچۈن ،يېشىلمەس تۈگۈن،
بولغاچ تۈن ۋە كۈن ،بااليى ئاپەت.

ئەي نادان مىللەت ،ساقايماس ئىللەت،
ۋۇجۇدۇڭ زىللەتلەرگە شاھادەت.

ئۇيالماس رەزىل ،ھىممەتسىز سەپىل،
نەيرەڭۋاز ھەرخىل ،يولۇڭ زااللەت.

ئىنسان بولماي قوي ،ھايۋان بولۇپ توي،
قىلما بۆلەك ئوي ،بولماي خىجالەت.

بولدۇڭسەن مايمۇن ،نىشانسىز مەجنۇن،
ئەخالقىڭ مەلئۇن ،ئىپالس بىرھالەت.

دىننى پەردە ئىتىپ ،ئىماننى سېتىپ،
ئەلنى ئالدىتىپ ،ئىشلەپ شارارەت.

يوقال كۈن كۆرمەي ،بۇلغىنىپ يۈرمەي،
شۇم دەۋران سۈرمەي ،ئى نەس كاساپەت.

سۈنئى تىغ قۇرال ،يوق ئاندا ئامال،
ئۇچاغلىق ئامال ،ئۇ بىر ساپاھەت.

ياۋگە قۇل بولۇپ ،يارماق پۇل بولۇپ،
قەغەز گۈل بولۇپ ،تاپامسەن راھەت.

ياشىمايال قال ،دۇنيادىن يوقال،
تارىختىن سوقال ،ياشاش نەھاجەت.

ئەڭ ئالىي نىيەت ،ساپ ھەققانىيەت،
چىن ئىنسانىيەت ،ھەقىقى غايەت.

يۈزۈڭ ئۇيالماس ،پەسلىكىتىن قالماس،
تارىختا بولماس ،بۇ خىل ئىتائەت،

بۇنداق تىركلىك ،سېسىق چىرىكلىك،
ئىپالس ژىرىكلىك ،جەزمەن ھاالكەت.

ياتما تۇر چاققان ،كۈرەشكە ئاتالن،
قوللىنپ ۋىجدان ،غەيرەت شىجائەت.

بۇنداق ئۇيالماي ،ھېچبىر ئويالنماي،
شۇملۇقتىن قالماي ،ياشاش خاباسەت.

بولماستىن سەرسان ،دۇنيادىن چاپسان،
يوقالساڭ ئاسان ،تارتماي ماالمەت.

زور قورال ۋىجدان ،ھەققانى جەۋالن،
كېرەكمەس ئەلئان ،سەن تىغ ئالەت.

دۇئايىڭ بېكار ،ھەق سەندىن بىزار،
چۈنكى سەن بەدكار ،شۇم بەد دىيانەت.

بۇ ھالنى ئويالپ ،چىدىماي قايناپ،
زارلىنىپ قاخشاپ ،قىينالدىم غايەت.

ھۆرلۈكنى قويۇپ ،قۇللۇققا ئۇيۇپ،
شۇملۇق قوللىنىپ ،ياۋگە ئىتائەت.

ئەمدى سەن ياشلەر ،ئەي قاپاق باشلەر،
ئەھمەق قانداشلەر ،شەكلىڭ بىر ئاپەت.

لېكىن ئەسلىسەم ،ئويالپ سۆزلىسەم،
ئۇمىد كۆزلىسەم ،كېلۇر بېشارەت.

كۆتىرىپ پورداق ،چېلىپ سەن دۇمباق،
ياالپ سەن ياالق ،بۇ بىر رىزالەت.

تاراپ ساچىڭنى ،ياساپ تاشىڭنى،
يۈز كۆز قاشىڭنى ،شەكلىڭ نازاكەت.

دېمەك مىللەت ئاق ،كۆز ئاچساڭ پاتراق،
ئىقبالى پارالق ،بەختى سائادەت.

ھەدىسە «خۇش» دەپ ،ۋەتەن كەش
«بوش» دەپ،
كەل نورغۇن «توش» دەپ ،قىلدىڭ
ساداقەت.

ھەممىدىن بورۇن ،ئىزدىشىڭ ئۇرۇن،
سۈرەتكەش ھورۇن ،مايمۇن ساالپەت.

مىللەتكە پەسلەر ،ۋىجدانسىز نەسلەر،
ھاماقەت مەسلەر ،بولماس كاپالەت.

بىر ئامال ئېتىپ ،مەنسەپكە يېتىپ،
ئۆزۈڭنى سېتىپ ،تاپتىڭ سافاھەت.

ئەي ئەزىز مىللەت ،بىزدىكى ئىللەت،
بارلىق مۇزەللەت ،دەردى ئاسارەت.

تەلمۈرۈپ قاخشاپ ،بەرگىنىن ئاشاپ،
ھايۋاندەك ياشاپ ،پۇراپ نىجاسەت.

ۋەتەننى سوغات ،قىلساڭ يوق ئۇيات،
قىلۇر مۇكاپات ،خەيرى ساخاۋەت.

بولغادىڭ قاننى ،ساتتىڭ ۋىجداننى،
قويدۇڭ ئىماننى ،يوق دەپ قىيامەت.

ئۆزەڭنى ئىنسان ،دېگىنىڭ يالغان،
چۈنكى يۇقالغان ،سەندىن ئاسالەت.

ۋەتەن مىللەت دەپ ،دىن ئۈچۈن غەم يەپ،
خۇدانى ئەسلەپ ،قىلدىڭمۇ تائەت.

سەنلەردە ئېناق ،مېھرى ئىشتىياق،
بىرلىك ئىتتىپاق ،يۇقاپ نەھايەت.
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مىللىتىم ئويغان ،كۆتەر باش ئىرغان،
سېنى خار قىلغان ،زورلۇق سىياسەت.
بۇ شۇملۇق شورلۇق ،باسقۇنچى زۇرلۇق،
ۋەھشىي قانخورلۇق ،كەلتۈرگەن ھالەت.
ئۈستۈڭدىن باسقان ،چېكىدىن تاشقان،
ھەددىدىن ئاشقان ،بااليى ئاپەت.
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ئەمدى ئويغىنىپ ،تىرەن ئويلىنىپ،
ھىممەت قوللىنىپ ،قىلساڭ جاسارەت.

ئالىي ئىنسانغا ،پاك ۋىجدانغا،
قىاللماس ئانغا ،شۇملۇق سارايەت.

قۇللۇق نادانلىق ،قۇللۇق زىيانلىق،
قۇللۇق يامانلىق ،قۇللۇق ئاداۋەت.

يوقۇلۇر خارلىق ،مەھكۇم ياشارلىق،
قۇللۇق ھەم زارلىق ،قالماس شول سائەت.

ۋىجدان ئارلىقتىن ،قۇللۇق زارلىقتىن،
تۈرلى خارلىقتىن ،بولۇر بەرائەت.

قۇللۇق ئوساللىق ،قۇللۇق قوپاللىق،
تۈرلى ۋاباللىق ،تۈرلى ماالمەت.

مىللىتىم چاققان ،كۈرەشكە ئاتالن،
قوللىنىپ ۋىجدان ،غەيرەت شىجائەت.

ۋىجدانسىز جاسۇس ،بولۇشتىن نامۇس،
قىلماسلىق ئەپسۇس ،ئەڭ پەس ئەسالەت.

قۇللۇق بوشاڭلىق ،گالۋاڭ قاشاقلىق،
مەتو ساراڭلىق ،يوقتۇر ئاپاقەت.

زور قۇرال ۋىجدان ،ھەققانىي جەۋالن،
كېرەكمەس ئەلئان ،سەن تېخى ئالەت.

ئاۋچىگە تايغان ،بولۇش ئەڭ يامان،
بۇ شۇملۇق ھامان ،ئېغىر پاجائەت.

قۇللۇق ئىپالسلىق ،سۆرەم پاالزلىق،
سېسىق شۇم ساسلىق ،بولماس نىزاپەت.

قۇتۇل خارلىقتىن ،قۇللۇق زارلىقتىن،
جاپاكارلىقتىن ،قوزغال قىل غارەت.

ئەي ئېزىز مىللەت ،قولالنغىل ھىممەت،
بار قىل ھۆررىيەت ،ئۈچۈن مۇساپەت.

قۇللۇق بەك زارلىق ،نامۇس ۋە ئارلىق،
ئەنۋائى خارلىق ،ئۇندىن ئىبارەت.

قۇللۇقتىن بوشا ،ھۆر ئەركىن ياشا،
شۇدۇر كەڭ تاشا ،راھەت ـ پاراغەت.

قۇللۇق بەكمۇ ئار ،قۇللۇق شەرمىسار،
قۇللۇققا ھۇشيار ،قىلماس قارابەت.

ھەرقانداق مىللەت ،مەھكۇملۇق مۇددەت،
يۈزلەنگەي زىللەت ،باسقاي ھاالكەت.

سەن شانلى مىللەت ،پاك قانلى مىللەت،
ئىمانلى مىللەت ،ئەسلىڭ نىجابەت.

قۇللۇق جاھىللىق ،قۇللۇق غاپىللىق،
قۇللۇق كاھىللىق ،قۇللۇق ئاتالەت.

مىللەتكە زارلىق ،مەزلۇملۇق خارلىق،
ئەركىنسىز تارلىق ،قاتتىق ھاقارت.

تارىخىڭ ئۇلۇغ ،تۇرانىي ئۇرۇغ،
ئىقبالىڭ قۇتلۇغ ،نەسلىڭ ساالبەت.

قۇللۇق چىركىنلىك ،قۇللۇق مىسكىنلىك،
پۈتمەس غەمكىنلىك ،قەلبى قاساۋەت.

باغالقتا يېتىش ،خارلىققا پېتىش،
ئېزىلىپ كېتىش ،ھايۋانغا ئادەت.

سەن ئۈچۈن مەزلۇم ،خار ـ زار مەھكۇم،
ھوقۇقتىن مەھرۇم ،ياتىش جىنايەت.

قۇللۇق قاتتىقلىق ،قۇللۇق ئاچچىقلىق،
كۆپ زەھەر تىغلىق ،ئەڭ ئىپالس ھالەت.

قۇل بولۇپ ياشاش ،بەرسە يەپ ئاشاش،
تەلمۈرۈپ قاخشاش ،ئەڭ پەس ئىرادەت.

مىللىتىم ھەر ئان ،بولغىل قەھرىمان،
ھېچ چاغ ھېچ زامان ،بولما جابانەت.

قۇللۇق مەزلۇملۇق ،قۇللۇق مەھكۇملۇق،
قۇللۇق مەھرۇملۇق ،قۇللۇق شاقاۋەت.

قۇللۇققا كۆنۈش ،مەھكۇم كۈن كۆرۈش،
تارىختىن ئۆچۈش ،ئۈچۈن دااللەت.

قورقۇنچاق كىشى ،ئوڭ كەلمەس ئىشى،
قايغۇسى بېشى ،دىلى جاراھەت.

قۇللۇق مەنھۇسلۇق ،قۇللۇق مەھبۇسلۇق،
قۇللۇق مەيۈسلۈك ،قۇللۇق ھاالكەت.

قاي مىللەت ئەسىر ،شول مىللەت ھەقىر،
ھاياتى ئېغىر ،ھالى خاسارەت.

يۈرەكسىز ئادەم ،دائىم دەرت ـ ئەلەم،
ھەسرەت قايغۇ غەم ،لەرگە ھاۋالەت.

قۇللۇق مەلئۇنلۇق ،قۇللۇق مەجنۇنلۇق،
قۇللۇق مەھزۇنلۇق،قۇللۇق غەباۋەت.

قۇل بولماي پۈتۈن ،ھۆر ياشاش ئۈچۈن،
ياتماي تۈن ۋە كۈن ،كېرەك ماھارەت.

ۋىجدانلىق ئىنسان ،يۈرەكلىك ھامان،
قورقماس ھەرقاچان ،قىلۇر رىقابەت.

قۇللۇق ئەسىرلىك ،قۇللۇق ھەقىرلىك،
قۇللۇق داغ  -كىرلىك ،قۇللۇك خاساۋەت.

يەنى ئويغىنىپ ،قالقىپ ئىرغىنىپ،
قىزغىن قوللىنىپ ،تۈرلى جاالدەت.

ياۋگە باش ئەگمەس ،ھەرگىز بېرىلمەس،
ئالدامغا كىرمەس ،بولماس ھاماقەت.

قۇللۇق دىل كورلۇق ،ئۈستىدە زورلۇق،
ئاستى شۇم شورلۇق ،تىلى كااللەت.

يېتىش نىشانگە ،ئازاتلىق شانگە،
بۇ دۇر ئىنسانگە ،ھەققانىي رايەت.

بولماس ياالقچى ،تەتۈر دۇمباقچى،
يالغان سۇۋاقچى ،پەسكەش نامامەت.

قۇللۇق ئاقساقلىق ،قۇللۇق چۇالقلىق،
ئەيىۋى تۇالغلىق ،ھېچ يوق كەمالەت.

مەردانە بولۇش ،ھەققانىي بولۇش،
ۋىجدانىي بولۇش ،ئىنسانىي غايەت.

قاراپ ئەھلىگە ،بېقىپ ۋەسىلىگە،
قىلماس نەسلىگە ،قارشى سىئايەت.

قۇللۇق ئىزىلىش ،قۇللۇق دەسسىلىش،
قۇللۇق يەنچىلىش ،قۇللۇق خارابەت.

شەرەپلىك سۈپەت ،ئالىي تەبىئەت،
ئىنسانىي پەزىلەت ،ئىنساپ ئادالەت.

نەسلىدىن تانماس ،شانىدىن يانماس،
ھەرگىز بۇلغانماس ،ساقالر ۋەجاھەت.

قۇللۇق رەزىللىك ،قۇللۇق سەپىللىك،
يوقتۇر ئىسىللىك ،يوقتۇر شاراپەت.

بۇ ئۇلۇغ نىشان ،ھۆرلىككە ھامان،
بولۇر نامايەن ،ئېنىق ساراھەت.
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ھۆرلۈك زۇر نېمەت ،ئۇلۇق غەنىمەت،
مىللەتكە ھۆرمەت ،ئىززەت مۇھەببەت.

ھۆر بولماي پۈتۈن ،دىلدىكى تۈگۈن،
يېشىلمەس ھېچ كۈن ،ئۆچمەس ھارارەت.

چۈنكى ھەر مىللەت ،قۇرسا ئۆز دۆلەت،
پۈتمەس زور نېمەت ،پۈتمەس ھاالۋەت.

ھۆرلۈك ئىستقالل ،پارالق ئىستىقبال،
زور بەختى ۋە ئىقبال ،الرگە ئىشارەت.

ھۆر ئەركىن ئازاد ،ياشاش بىزگە زاد،
قەھرىمان ئەجداد الردىن ۋاراسەت.

تۈركىستان ۋەتەن ،باي گۈزەل چىمەن،
ھەر تۈرلى مەدەن ،ھەرخىل زىرائەت.

ھۆرلۈك پاك ياشاش ،مىننەتسىز ئاشاش،
خارلىقنى توساش ئۈچۈن ۋاكالەت.

ۋەتەنگە خىزمەت ،مىللەتكە رەھمەت،
ھۆرلۈككە ھىممەت ،قەرز دۇر ئامانەت.

باغۇ بوستانالر ،تاغ مەيدانالر،
دەريا ئورمانالر ،ھەيبەت ساياھەت.

ھۆرلۈك زور نىشان ،ھۆرلۈك ئالىي شان،
ھۆرلۈك ئەڭ ئۇبدان ،مىللىي ھەفازەت.

ئوەتەننى سېتىش ،قاننى بۇلغىتىش،
شۇملۇقتا يېتىش ،ئەڭ زور خىيانەت.

چارۋا ھايۋانات ،ھەر خىل ناباتات،
تۈرلى مەھسۇالت ،ھەددىن زىيادەت.

ھۆرلۈك شەرەپلىك،ھۆرلۈك ئەدەبلىك،
ھۆرلۈك زىرىپلىك ،ھۆرلۈك التاپەت.

ۋەتەنگە كۆيۈش ،مىللەتنى سۆيۈش،
شۇ يولدا ئۆلۈش ،شانلىق شاراپەت.

قانچە تەبىرلەپ ،ماختاپ تەسۋىرلەپ،
يازسام بىر ـ بىرلەپ ،پۈتمەس رىۋايەت.

ھۆرلۈك ئۇلۇغلۇق ،بەختى تۇلۇقلۇق،
كۆڭلى يورۇقلۇق ،راست قەددى قامەت.

ئەي ۋەتەنداشالر ،مىللىي قانداشالر،
ھەربىر دىنداشالر مەقبۇل رىيازەت.

قىسقىسى مىللەت ،ئەركىن ھۆررىيەت،
بولۇپ ئۆز دۆلەت ،قورغانالم سائەت.

ھۆرلۈك گەۋھەرلىك ،تۈرلى جەۋھەرلىك،
قىممەت ئەسەرلىك ،پۈتمەس خازانەت.

ۋەتەننى ساقالش ،مىللەتنى ياقالش،
يۈزىنى ئاقالش ،ئۇلۇغ ئىبادەت.

بولغاي شۇل ھامان ،دىلالر شادىمان،
قالماس ھېچ ئارمان ،ھەسرەت ـ نادامەت.

ھۆرلۈك ئالىي ھال ،ھۆرلۈك روھىي بال،
باھارگە مىسال ،شۇخلۇق تاراۋەت.

مىللىتم ئازاد ،ۋەتىنىم ئاباد،
بارچە دىلالر شاد ،دېگەن بېشارەت.

ئويغان مىللىتىم ،ئويالن مىللىتىم،
قولالن مىللىىتىم ،ھىممەت جاالدەت.

ھۆرلۈك بەلەنلىك ،ھۆرلۈك خۇرسەنلىك،
ھۆرلۈك دىلبەنلىك ،ھۆرلۈك ماالھەت.

قاي زامان ياڭرار ،يەر يۈزى ئاڭالر،
تەبرىكلەپ داڭالر ،ئەيلەپ زىيارەت.

ئويغىنىپ ھۇشيار ،بولۇپ پىداكار،
ۋەتەننى ھەر بار ،قىلغىل ھىمايەت.

ھۆرلۈك بىدارلىق ،ھۆرلۈك دىلدارلىق،
ھۆرلۈك ھۇشيارلىق ،ھۆرلۈك پاراسەت.

توشار خوشاللىق ،تۈگەر ماالللىق،
كېتەر ۋاباللىق ،بولۇر ھاالۋەت.

بولۇر شول زامان ،مۈشكۈلۈڭ ئاسان،
قىلغۈسى ھامان ،سېنى ھاپازەت.

ھۆرلۈك ھېلىملىق ،ھۆرلۈك كەرىملىق،
ھۆرلۈك يېقىملىق ،ھۆرلۈك ساماھەت.

بۇ ھالدا مىللەت ،مۇستەقىل دۆلەت،
قۇرۇپ بى مىننەت ،ياشار ساالمەت.

ھەققانىي كۈرەش ،ئىنسانىي كۈرەش،
ۋىجدانىي كۈرەش ،قۇرئان ۋە ئايەت.

ھۆرلۈك ئىللىقلىق ،ھۆرلۈك سىلىقلىق،
ئوبدان قىلىقلىق ،شۈكرە قانائەت.

شۇچاغ بۇ ۋەتەن ،گۈلزارلىق چىمەن،
مىللىي ئەنجۇمەن ،گۈلالر داۋامەت.

ۋەتەنگە پىدا ،مىللەتكە ئادا،
بولفانغە خۇدا ،قىلۇر ئىئايەت.

ھۆرلۈك پاساھەت ،ھۆرلۈك باالغەت،
ھۆرلۈك زاكاۋەت ،ھۆرلۈك ھازاقەت.

زور تەرەققىيات ،گۈزەل ئىسالھات،
تۈرلى كەشپىيات ،قاينار سانائەت.

ئامىن ۋە ئامىن ،رەببىل ئالەمىن،
قىلغىل پات يېقىن ،دۇئا ئىجاۋەت.

ھۆرلۈك تىلى ساق ،ھۆرلۈك دىلى ئاق،
ھۆرلۈك خۇش ئەخالق ،ھۆرلۈك ماتانەت.

كېرەك ھەر بارە ،تەدبىرۇ ـ چارە،
ھەر خىل ئىدارە ،ھەر بىر ۋازارەت.

يارەب ،يا كەرىم ،رەھمانىررەھىم،
مەن مۇزتەرلەندىم ،بولدۇم بىتاقەت.

ھۆرلۈك ھەرقاچان ،ئىنسانىي ۋىجدان،
بۇنى ئۇقمىقان ،غەپلەت جاھالەت.

قۇرۇلغان ھامان ،ھەر بىر زور ئورگان،
ھەرتۈرلى مەيدان ،ھەربىر نازارەت.

يارەب مېنى پات ،زىنداندىن نىجات،
ئەيلەپ ھۆر ھايات ،قىلغىل ئىنايەت.

ھۆر ئەركىن ياشاش ،قۇللۇقتىن بوشاش،
قانداق مىللەتداش ،ئۈچۈن الياقەت.

شۇل چاغ توختىماي ،ھارماي چارچىماي،
ئىشلەيدۇ قالماي ،بارلىق جامائەت.

يوق سەندىن بۆلەك ،مەن ئۈچۈن يۆلەك،
سەندىن زور تىلەك ،دۇر ئىستىئانەت.

ھۆرلۈك ئالىي باغ ،چىنارى ياپراق،
كۆڭۈللۈك ھەر ياغ ،ئاجايىپ راھەت.

چۈنكى ئۆز دۆلەت ،لەززەتلىك نېمەت،
ھەرقانداق مىللەت ،ئۈچۈن زور راھەت.

قىل ماڭا رەھمەت ،ئەفۇ مەغفىرەت،
ئەيلەپ مەرھەمەت ،تەۋفىق ھىدايەت.
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شېئىرالر
چىمەنگۈل ئاۋۇت

بىزنىڭ يۈرىكىمىز

ھازىر

ناۋادا
مۇھەببەتنى
ھەسرەتنى
ئازابنى گىرامالپ باققىلى بولسا
خۇددى ئالتۇندەك،
ئالتۇندىن قىممەت بوالتتى كۈنلەر...
ناۋادا
تېرىغىلى بولسا
چۈشنى ،خىيالنى،
خۇددى مەندەك
يىغالپ تۇرۇپ ئېچىالتتى گۈللەر...
ناۋادا
سېغىنىشتا
موھتاجلىقتا
چىلىق-چىلىق بوپ كەتسەك
يامغۇردا قالغاندەك،
پارە-پارە بوالتتى تۈنلەر...
چوڭ ئانام
بازاردىن
ئاتا-ئانىدىن باشقا
ھەممىنى تاپقىلى بولىدۇ دەيدىغان،
يىپ ئېگىرىپ ئولتۇرۇپ
غېمىمىزنى يەيدىغان...
چوڭ ئانامنىڭ دېگىنى راستكەن،
بىزنىڭ يۈرىكىمىز
بەزىدە گۆش ،بەزىدە تاشكەن·

كۆيگىنى ئۈچۈن،
ئەسلىگىنى ،سېغىنغىنى ئۈچۈن،
قايغۇ -ھەسرەتلىرى ئۈچۈن،
يالغۇزلۇقى ،نەپرىتى ئۈچۈن،
مۇڭلۇق بىر ناخشا ئاڭلىغىنى،
تەسىرلىك بىر كىنو كۆرگىنى ئۈچۈن
شېئىر يازىدىغانالر...
زېرىككىنى ،تاشلىۋېتىلگىنى ئۈچۈن
ئېزىدىغانالر...
جىمجىت سۆيۈلگىنى ئۈچۈن مەندەك ياشايدىغانالر...
ھەممە ھەممىسى ئاجايىپ گۈزەل!
بىر نەپەستە
دەپ بولغىلى بولىدىغان ئاشۇ گەپنى،
بۇ ئۆمرۈمدە دەپ بواللماسمەن.
مېنى دۆت دەرسەن،
ساراڭ دەرسەن،
ئەخمەق دەرسەن...
تۇرۇپ-تۇرۇپ غېمىمنى يەرسەن.
لېكىن ئەللەر مېنى شائىر دەر،
مەشۇق دەر...
كۈنلەر مانا مۇشۇنداق ئۆتەر...
بۇ سۆيگۈ بەزىدە ئۆلۈمدىن بەتتەر...
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سۆيگۈ مەكتىپى

جېنىم باالم!
لېكىن سەن بىز ئۈچۈن بەدەل تۆلىدىڭ،
يۈرىكىڭ بىلەن ھاياتىمىزنى يۆلىدىڭ...

سەن يەسلىگە كىرگەندە،
ئۇيقۇڭنى ئاچالماي بىردەم يىغالپ كۈلگەندە،
بوينۇڭدىن يۇقمىغان سۈتۈمنىڭ ھىدى،
يۈرىكىمگە ئېقىپ كىرگەندە
شۇنچىلىك خۇش بوالتتىم.
دەرەخنى ئاسمانغا سىزاتتىڭ،
قونچاقالرنىڭ ئۆيىنىڭ تېمى يوق ئىدى.
ئاسفالت يولالر شۇنچە رەڭگارەڭ،
قۇشنىڭ قانىتى بار پۇتى يوق ئىدى.
چىملىقتا مەن سەي توغراپ ئولتۇراتتىم
سەن ئىشقا كېتەتتىڭ.
ۋېلىسىپىتىڭنىڭ پىدالىنى كۈچەپ تىپەتتىڭ....

-2020يىللىق  - 3سان

كۈنلەر ئۆتۈۋەردى
بويۇڭ بىلەن تەڭ كۆڭلۈم ئۆستى.
ۋۇجۇدىمىزدىكى ئوت تەبىئەتكە كۆچتى.
باللىرىنىڭ ئۆزىگە رەھمەت ئېيتىشىنى كۈتىدىغان،
ئوياليدىغانالرغا دېگۈم كېلىدۇ:
مەن ئوغلۇمغا رەھمەت ئېيتىمەن،
تىرىشقىنى ،تىرماشقىنى ئۈچۈن
تەتۈرلۈك قىلسام جىم تۇرغىنى،
روھلۇق يۈرۈشىمدىن سۆيۈنگىنى،
ماڭا كۆيۈنگىنى ئۈچۈن.
ئىچىدىكىنى بىلىندۈرمەي
ئوغۇلبالىدەك يۈرگىنى ئۈچۈن...

سەن باشالنغۇچقا كىرگەندە
پارتىغا ئاران بويۇڭ يېتەتتى.
قاچان ئېگىز بولىمەن دەپ
بارماق ساناپ كۈنۈڭ ئۆتەتتى.
ئايىقىڭنىڭ شوينىسى،
قىزىل گالىستىكۇڭ
يېشىلغىلى ئۇنىمايتتى چىگىلىپ قېلىپ،
ئۈمچىيەتتىڭ قولۇڭ تېلىپ.
ئۇنىمايتتىڭ بىرەر قېتىممۇ
كۆتۈرۈۋاالي دېسەم
سومكاڭنىڭ ئېغىرلىقىدىن
ئىچىم ئېچىشىپ.
يۈگۈرۈپ كېلەتتىڭ بەزىدە ئالدىمغا
تىزلىرىڭ يېغىر.
مەن
سەن بولغاچقا تېلىقىپ كۈلەلەيتتىم يۈرىكىم يېغىر...

باالم
ئوقۇشۇڭ پۈتىۋاتىدۇ،
ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانى
سېنى كۈتۈۋاتىدۇ.
مېنى يىغا تۇتۇۋاتىدۇ
ھاياجان ھەم ئۈمىد
ئاسماندىن يامغۇر بولۇپ يېغىۋاتىدۇ
شامالالر گۈزەل بىر ناخشىنى ئوقۇۋاتىدۇ:
ھەممە مەكتەپ پۈتەر،
سۆيگۈ مەكتىپى پۈتمەس.
جاھان پاراغىتىنىڭ كۆيىكى
بالىنىڭ كۆيىكىگە يەتمەس!
 - 2018يىلى  - 5ئىيۇن
سەھەر

سەن ئوتتۇرا مەكتەپكە كىرگەندە،
ئاداشلىرىڭنى ئاغىنەم دېيىشنى ئۆگەندىڭ.
گۈللۈكتىن ھەرە تۇتۇپ ئوينىمايدىغان،
ئاچچىقىڭ كەلسىمۇ يىغلىمايدىغان بولدۇڭ،
قۇچىقىمغا لىققىدە تولدۇڭ.
ئاندىن
ئۇخالشتىن ئىلگىرى
سۆز ئويۇننى ئوينىمايدىغان،
كىتابتا يوق ھېكايىلەرنى توقۇمايدىغان،
ھەر ئىككىمىز ئۆز خىيالىمىز بىلەن
ئۇخلىمايدىغان بولدۇق
سەن ساۋاقداشلىرىڭنى
قىيداشمىسا،
ئۇرۇشمىسا بوالتتى دەپ غېمىنى يەيتتىڭ.
ئون بىر ياشلىق باال ئەمەس ئىدى سېنىڭ شۇ پەيتىڭ.
نۇرغۇن ئاتا-ئانىالر
بالىالر ئۈچۈن بەدەل تۆلىدۇق دېيىشىدۇ،
كوتۇلداپ تۇرۇپ ئۆز غېمىنى يېيىشىدۇ.

ئېرىقتىكى سۇدا ئېقىپ كېتىۋاتقان،
ىر پارچە شېئىرغا قارايدۇ ئاسمان.
دېرىزە سىرتىدىكى ئاپئاق بىلەكنىڭ،
ساڭا خۇش دېگىنى يالغاندۇر يالغان.
تىرەكلىك يول بىلەن كېتىۋاتىمىز،
شېغىل تاشالرمۇ تۇيۇالر مارجان.
تۇيۇقسىز يىقىلىپ كېتەرمەن بەلكىم،
جېنىمغا پاتقاندا چەكسىز ھاياجان.
تىرەك قاراڭغۇسىدا كۈلگەن كاككۇكتەك،
كۈلەرمىز تېلىقىپ ھۇزۇردا ،دەردتە.
ھەرپلەرمۇ مارجان ئىدى يېشىل يىپتىكى،
ئۇزۇن يىل ئىلگىرى سەن يازغان خەتتە...
 - 2017يىلى  - 6ئىيۇل
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ئات ئۈستىدىكى ئايال

سېنى كۆرگۈم كەلگەنلىكىنى دېمىسەممۇ بىلەتتىڭ،
يۈرىكىمدىن چىقىپ كەتمەي شۇنچە مەغرۇر يۈرەتتىڭ.
مەن قات-قېتىمدىن ئېچىلسام گۈلدەك،
شاخلىرىمغا تىكەن بولۇپ ئۈنەتتىڭ.
ھازىر سېنى كۆرگۈم كەلسە،
كۆزلىرىمنى يۇمۇشتىن قورقىمەن.
لېۋىمدىكى ھىدىڭنى،
چوغنى يۇتقاندەك يۇتۇمەن.
كۆزلىرىمنىڭ قارىسىنى دەريا قىلدىڭ ئامرىقىم،
بۇ دەريانى ئۆزۈم يالغۇز ئەمدى قانداق توسىمەن؟

ئاتنىڭ يايلىدەك يۇمشاق،
ئاتنىڭ كۆزلىرىدەك پەرىشان
گۈزەل بىر ئايال
ئولتۇرىدۇ ئاتنىڭ ئۈستىدە.
مەن ئۇنىڭدەك قەيسەر بولساممۇ،
تاالغا يالىڭاچ چىقىشقا
سەۋەبىم يوق نېمىشقا يوللۇق؟
باغرىمدۇر زېدە...
ئۇنىڭ پۇت بارماقلىرى،
نازۇك قوللىرى،
ھەتتا قوڭۇر چاچلىرى
ئوخشايدۇ ماڭا،
تاشلىدىم ئۆزۈمنى،
ئاشۇ ئاتنىڭ تۇياقلىرىغا...

مۇھەببەت بىر ۋىرۇس

 - 2018يىلى  - 20ماي

مۇھەببەت بىر ۋىرۇس،
ئۇنىڭدىن يۇقۇملىنىدىغانالر
كۆپ ئەمەس.
ئۇ ۋىرۇسنىڭ شەكلى ھەرخىل
دېگىلى بولماس
ياكى دېيىش تەس...
لېكىن
بىزگە ۋەھىمە سېلىۋاتقان،
كۆز يېشىدەك يامراۋاتقان ۋىرۇس
مۇھەببەت بولمىسىمۇ،
بىزنى قىينىسىمۇ،
ھاۋادا لەيلەپ يۈرەر·
ياشاش بىلەن ئۆلۈمنىڭ قانۇنىيىتىنى
يەرشارى بىلەر·
تەننى پەرىشان قىلغان ۋىرۇس
روھىمىزدىكى مۇھەببەتنى،
ئىنسانىيلىقتىكى ھەقىقەتنى
تونۇتتى·
كۆز يېشىمىزنى
يەنىال مۇھەببەت قۇرۇتتى·
دۆلەتنىڭ قۇدرىتىنى،
ھاياتنىڭ قىممىتىنى،
بىزگە ئەگىشىپ ۋىرۇسمۇ سۆزلەۋاتىدۇ·
يۈرىكىم تورغايدەك ئۈنلەۋاتىدۇ·

كىيىملىرىم گۈل بەرگىدەك تۆكۈلدى قۇرۇپ،
يالىڭاچ پېتى تۇردۇم ئورنۇمدىن،
سۆيۈملۈك گودىۋا
مۇھەببەت ئۈچۈن ئەگكەن بېشىنى
كۆتۈرمىدى،
يا تامچە يېشى تۆكۈلمىدى.
مۇھەببەت ئۈچۈن يېپىلغان ئىشىكلەر،دېرىزىلەر
ئېچىلمىدى...
ئاتنىڭ قۇالقلىرىغا پىچىرلىدىم،
يالىڭاچ پېتى تىك تۇردۇم،
يىقىلمىدىم...
ھېچكىم يوق شۇ كوچىدا
ئىككىمىز قالدۇق...
كىيىمى بار ئات،
يالىڭاچ ئايالنى ئېلىپ ئۆتۈپ كەتتى...
چالما-كېسەك قىلىنىشىمنى،
ھاقارەتلىنىشىمنى كۈتتۈم،
ھەممە ئىشىك -دېرىزىلەر ئوچۇق،
ئادەملەر مىغ-مىغ
لېكىن ئۇالر
مېنىڭ يالىڭاچلىقىمنى ئۇنتۇپ كەتتى...

دۇرۇس مۇھەببەت بىر ۋىرۇس،
شۇڭا گۈزەلدۇر
ئەسلەش ۋە ئۇنتۇش...
مۇھەببەتنىڭ ئىشىكىدە
يا بوسۇغا ،يا قۇلۇپ بولمايدۇ،
شۇڭا مۇھەببەت ۋىرۇس بولسىمۇ،
ئۇنى ئەيىبلەشكە
كىشىنىڭ كۆڭلى قويمايدۇ...

سېنى كۆرگۈم كەلدى
سېنى كۆرگۈم كەلسە كۆزلىرىمنى يۇماتتىم،
ئىسسىق نەپەسلىرىڭنى جۇغۇلداپ تۇرۇپ تۇياتتىم.
كۈلۈپ تۇرساممۇ  ،مېنى ئۇششۇق دەيتتىڭ يىغالتقىلى،
تىرنىقىمدىكى ئەتتىكەنلەرنى يۇالتتىم.
ماشىناڭنىڭ يامغۇر ياغقاندىكى ئەينىكىنى،
قار ياغقاندىكى ئاياق ئىزىڭنى،
ماڭا يوپۇرماق ئۈزۈپ بېرىۋاتقاندىكى بارماقلىرىڭنى،
ئويالۋېرىپ ،ئويالۋېرىپ ساراڭ بوالتتىم.
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شېئىرالر
پەرھات تۇرسۇن

يالماۋۇز ناخشىسى

ئۇالر خۇددى ئۆز تېنىمدەك يىراق بولسىمۇ
بىراق بىر قېتىم
چوڭ كوچىدا
ئادەملەر توپىنىڭ ئىچىدە
ئادەم ئەمەستەك سېزىپ قالدىم ئۆزۈمنى تۇيۇقسىز
چۈنكى سەن سورىدىڭ مەندىن:
لېۋىڭدىكى ئۇ كىمنىڭ قېنى؟ بېرەلمىدىم مەن جاۋاب
شۇندىن بېرى
قارا رەڭلىك قان تامماقتا سېنىڭ قاپقارا كۆلەڭگەڭدىن
بالىلىقنىڭ يۇلتۇزالر نۇرىغا تولغان ئاسمىنى
چۈشلىرىمدە ئەمدى ئايان بولمايدۇ قايتا
بىراق نېچۈن يەنە
تېخىچە بوينۇڭدا شۇ سەدەپ مارجان
قۇتۇاللماي يۈرەمسەن ياكى
ئازابلىق بالىلىقنىڭ
ۋە ياساپ ئوينىغان ،يامغۇردا قېلىپ ئېرىپ كەتكەن
الي قونچاقالرنىڭ ۋەھىمىلىك سايىلىرىدىن
قېنى سەندىكى
تۈگىمەس ئەۋالد قالدۇرۇش ئىستىكى؟
قېنى سەندىكى
تەشنالىقىمنى قاندۇرغۇدەك قان؟
قېنى سەندىكى
يېتەلمەسلىك ئۈچۈنال قىلىنغان ئارمان؟
كەل ،جىنسىي زوراۋانلىققا گىرىپتار بولغۇچى
شۇملۇقتىن بېشارەت بەرگۈچى شامالدەك
سۆيۈپ ئۆتكىن يۈزۈمنى
ھوقۇشتەك
كېچىلەرنى تىترەتسۇن نازلىق ئۈنلىرىڭ

ئاھ ،خۇدا !
«مەن ئادەممۇ ئەمەسمۇ؟»
پەيدا بولۇپ باقمىغان بۇنداق خىيال كالالمدا
چۈنكى
مەن ئەزەلدىنال ئادەم
يەتمىدىم تېخى يوقىلىش مەقامىغا
قورقىمەن
خۇددى پىچاق بىلىگەندە چىققان ئاۋازدەك
ياكى شامالدا لەپىلدىگەن بايراق ئاۋازىدەك
قاغىغان ئۈندىن
قورقىمەن
تارىخنىڭ قاراڭغۇ جايلىرىدا سەن بىلەن ئۇچرىشىشتىن
گاھىدا پەرياد قىلىمەن سەۋەبسىز
گاھىدا قاھ — قاھ كۈلىمەن سەۋەبسىز
ھېچبىر ئادەم يېمەس گۆشۈمنى مېنىڭ
ئۆتكۈزمىدىم يەتتە يىلنى ئېتىكاپتا ئۆڭكۈردە
سىناي تېغىغىمۇ چىقىپ باقمىغان
ئىسپات بۇالر ھەممىسى ئادەملىكىمگە
يەنە ئاشۇ خۇنۈك كارىدور
يەنە ئاشۇ مۇزدەك سوغۇق ئېگىز بوي ئايال
پەقەت ئۇالر
كوچىالردا تولۇپ يۈرگەن قىزالردەك
جىنسىي ئەزاسى يوقمىدۇ دېگەن
شۈبھىگە سااللماس كىشىنى
لېكىن
«ئۇالر ئادەممۇ ئەمەسمۇ؟» دېگەن
خىيال پەيدا بولۇپ باقمىغان زادى كالالمدا
ئۇالر خۇددى خىيالى تۇيغۇدەك يېقىن بولسىمۇ
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رەقىبلەر

ئەتىگەن تۇيغۇسى

ئۇالر — رەقىبلەر .مۇرەسسە يوق ئارىدا زادىال
يول ماڭار بىر — بىرىگە تامامەن قارىشى يۆنىلىشكە
بىراق ھامان بىر كۈنى
پەيدا بولىدۇ ئۇالر چوقۇم بىرال نۇقتىدا
چۈنكى يەر شارى يۇمىالق
مۇتلەق قاراڭغۇلۇقنى نىشان قىلغۇچى
ۋە
يورۇقلۇققا ماڭغۇچىمۇ قايتماس كەينىگە
بىراق ھامان بىر كۈنى
پەيدا بولىدۇ ئۇالر چوقۇم بىرال دەۋردە
چۈنكى تارىخمۇ چەمبەر شەكلىدە

ھەركۈنى ئەتىگەن
ئەسكى تۈسكى تەرگۈچىنىڭ قوپال ۋە سەت ئاۋازى
ئىشىكلەرنىڭ قىسالچلىرىدىن
دېرىزىنىڭ قىسالچلىرىدىن
بار كۈچى بىلەن كىرەر ئۆيگە سىغدىلىپ
ئېچىنىشلىق ئەمەستۇر بەلكىم بۇ ئاۋاز
بىراق قوپال ۋە سەتلىكىدىن
ئېچىنىشلىق ئاڭلىنىدۇ شۇ قەدەر
يېتەر يادىمغا
نۇرغۇن جايالردا
قېلىپقالغىنى ئادرېسىم ۋە تېلېفون نومۇرىمنىڭ
شۇنىڭ بىلەن ھېس قىلىمەن
يوقاتقاندەك نۇرغۇن نەرسىنى
يوقاتقاندەك سېزىمەن ھەتتا
ئەڭ مۇھىم ئىچكى سىرلىرىمنى
چوڭ كوچىالردا
قىپيالىڭاچ ھېس قىلىمەن ئۆزۈمنى
چۈنكى ھېچكىم كەلمەيدۇ ئىزدەپ
ھېچكىم ماڭا ئۇرماس تېلېفون
بەلكىم ئۇالر ئوغرىلىقچە نەلەردىدۇر كۈزىتەر مېنى
نومۇسسىزالرچە قىالر تاماشا تېلېفون نومۇر ۋە ئادرېسىمنى
تاماشا قىلغاندەك رەسۋاالرچە سىرلىرىمنى
سىرتقا چىقىشقا پېتىنالماستىن
ھەممىنى تىلاليمەن بۇندا ئولتۇرۇپ
ئەسكى تۈسكى تەرگۈچىنىڭ سەت ۋە بوغۇق ئاۋازى
بىناالرغا چۈشكەن ئاپتاپ جىلۋىسى
يوتقاندىن كۆتۈرۈلگەن تەننىڭ بەدبوي پۇرىقى
تاڭ ئاتقىنىنى
ئېتىراپ قىلىشقا قىستار كىشىنى

دەرۋىش
باش سۆڭىكى قۇياشقا قاقالنغان ئاسىي
چۆچەكلەرنىڭ چۆللۈكلىرىدە
يېقىنالشساڭ ئوتقا قانچىلىك
بارار سايەڭ زورىيىپ شۇنچە
بىرلىشىپ كەت شۇڭا ئوت بىلەن
چۈنكى سەن ئۆتكۈزەلەيدىغان بىردىنبىر گۇناھ
خام — خىيال قىلىش
تەلۋىلىكنىڭ ئېزىقتۇرۇشىغا
ھەقىقەتەن قىيىندۇر بەرداشلىق بېرىش
سەن سۇدىن قورقىسەن .چۈنكى
ئۆلگىلى تاس قالغان ئىدىڭ تۇنجۇقۇپ
باش سۈيىنى ئىچىۋېلىپ قورساقتىكى چېغىڭدا
شۇڭا سەن تاللىغان دەرۋىشلىكنى سۇسىز چۆللەرنى
تەلۋىلىكىڭ تۇتقاندا ھەتتاكى ئوتنى
تۇغۇلۇپال كۆنگەن قېچىشقا
قېچىپ چىققاندىن كېيىن قورساقتىن
باش سۈيىدىن قېچىش بىلەنال
ئۆتكۈزدۈڭ پۈتۈن ئۆمرۈڭنى
ئوت ۋە سۇنىڭ ئۇچرىشىشىدىن
بۇلغانمىغان ئالتۇن رەڭلىك قۇم
قىزلىقتەك پاك ،پاكلىقتەك مەۋھۇم
قاراقچىالرنىڭ دەپسەندىسى ،ئاقتى قىلىنىش ۋە ياللۇغ
ئاشۇ چۆل ئۈچۈن ئەرزىيدۇ چوقۇم.
قاچقىن سۇدىن!
چاك – چاك بولۇپ يېرىلسۇن تەنلىرىڭ
قەدىمىي شەھەرنىڭ خارابىسىدەك
زىيارەت قىلسۇن سۆڭەكلىرىڭنى
كارۋانالرنىڭ ئاتەشلىرى.

 1993ـ يىلى ئۈرۈمچى
مۇمىيا
چىرىمەي كەلدى مۇمىياالر نەچچە مىڭ يىلالپ
توختىماستىن ئىچىپ كەلگەچ مېنىڭ قېنىمنى
قەدىمىي قەبرىستانغا كىرگەن ئېكسپېدىتسىيەچى
ئېزىقتى سانسىز سىرلىق بەلگىلەرنىڭ ئارىلىرىدا
ھازىرقى دەۋردە پەقەتال بەلگىلەر بىز ھەممىمىز
ئېزىقىدۇ ئارىمىزدا ئەرۋاھالر
ئاۋانگارت شەپەرەڭلەر
يول باشاليدۇ چەكسىز زۇلمەت ئىچىگە قاراپ
قاالق پەرۋانىلەر
يول باشاليدۇ كۈيۈپ تۇرغان ئوتنىڭ ئىچىگە
ئۈچىنچى خىل تالالش يوق
يول تاپالمايمىز ئوتتۇرىسىدىن يالقۇن بىلەن قاراڭغۇلۇقنىڭ
بىز چوقۇنغان ئاسماننى توسۇۋالدى قاغىالر
تىترىدىم سايىسىدا ئۇالرنىڭ .جانلىقالر ئىچىدە
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تارىخى ئەڭ ئۇزۇن جانىۋار چىۋىن
بىراق ئۇ تۇتىم بولۇپ باقمىغان .چىرقىرايدۇ
كېپىنەكلەر قىيامەتتىن بېرىپ بېشارەت
ئۇالر گۇمران ساالھىيەت ۋەسۋەسىدىن
جىمجىتلىقتىن قورقىدۇ تاۋاپ قىلغۇچى
چۈنكى مەھرۇم بولىدۇ ئۇ بارچە تالالش پۇرسەتلىرىدىن
بىراق مەن سەرسان مامكاپمەن ،شامال مېنى ئۇچۇرار ھەريان
قارغىلىش ،ھاقارەتكە ئۇچراش ،سۇيىقەست ۋە تەھدىت
بىزنىڭ بىردىنبىر بايلىقىمىز مانا بۇالر ھەممىسى
شۇندا مۇمىياالر تىرىلىدۇ خۇددى ۋابادەك
توسۇۋالدى كۆزلىرىمنى قاغىالرنىڭ سايىسى
كۆرەلمەيمەن قانسىراپ كەتكەن قۇياشنى
بەكمۇ ئازابلىق ئەڭ ئاخىرقى تالالش باسقۇچى
مۇمىياالر ئايان بوالر شۇ چاغدا
ئىسسىق قانغا ئىگە ئىدى ئاشۇ تەنلەر ئىلگىرى
قاغىغىن مۇھەببەتنى ،نەزىر قىلىپ
ئېقىت ئىسسىق قېنىمنى .زەھەرلىك
قورقۇنچلۇق چۈشلەرنى توقۇغۇچى ئۆمۈچۈكلەر
سەرسان مامكاپمەن ،شامال مېنى ئۇچۇرار ھەريان
سەرگەردانمەن ئاسمان بىلەن ئارىسىدا زېمىننىڭ
خالىمايمەن قاراڭغۇلۇق ئىچىدە غايىب بولۇشنى
خالىمايمەن الۋۇلدىغان ئوت ئىچىدە مەڭگۈ كۆيۈشنى
سەرگەردانمەن گۈلخان بىلەن ئارىسىدا زۇلمەتنىڭ
بىراق سەندەك قورقمايمەن قاراڭغۇلۇقتىن
قورقمايمەن سوغۇق تۇپراقتىن
شۇڭا مۇمىيا بولغۇم يوق ھەرگىز
پەقەت
پەقەت مەڭگۈ ئاخىرالشماس تالالشالر ئۈچۈن

تېلېفون سىمىنىڭ يەنە بىر ئۇچىدىكى ئوغلۇمنىڭ
قاراشلىرى دادامغا ،مىيىقىدا كۈلۈشلىرى مومامغا
ئوخشايدىغان چىرايىدىكى
ئىپادىلەرنى ئىنچىكە تەسەۋۋۇر قىلىمەن
زاۋالدا ئۇخالپ قالغاندا
پەيدا بولۇشتىن ئاۋۋالقى ۋە يوقۇلۇشتىن كېيىنكى
قاراڭغۇلۇق
تۇيۇقسىز كەلگەن ۋەھىمىدەك تېنىمنى جانسىزالشتۇرغاندا
ئوغلۇمنىڭ تاتلىق ئاۋازى ماڭا ئىككى قاراڭغۇلۇقنىڭ
ئارىسىدىكى چەكسىزلىكنى كۆرسىتىدۇ
زاۋالدا ئۇخالپ قالغان ئىبراھىمنىڭ چۈشىدە
ئايان بولغىنى ئىككى مىڭ يىللىق سەرسانلىق
بىراق مەن ئۇنداق ئۇلۇغ ئەمەس
پۈتۈن مىللەتنىڭ تەقدىرىنى چۈشىيەلمەيمەن
مېنىڭ چۈشىيەلەيدىغىنىم پەقەتال ئۆز تەقدىرىم
ئوغلۇم خۇددى تاڭدەك بۇ چۈشتىن ئويغىتىدۇ.
كۆيۈۋاتقان بۇغداي
مەن ئاشۇ قۇيرۇقلۇق يۇلتۇز ھەممىڭالر قاغىغان،
قاراڭغۇ كائىناتتا نىشانسىز  ،قارارسىز سەرگەردان.
سۆيگىن مېنى قىساسكارنىڭ قولىدىن بېرىپ قويغان،
ئەڭ ئاخىرقى قىساس پۇرسىتىدەك.
مەن ئاشۇ كىشىمەن دەرەختىكى سايەم ئويۇپ ئېلىنغان،
ۋە شۇ كۈندىن باشالپ ئۆلدى دەپ قارالغان.
سۆيگىن مېنى قىزىپ كەتكەن مېڭىسىدە تەلۋە قاتىلنىڭ،
پەيدا بولغان قااليمىقان خام خىيالىدەك.
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مەن ئاشۇ بۇغدايمەن جەننەتمۇ ئوت بىلەن داغالپ
كۆيدۈرگەن،
تومۇزدىكى قۇياش نۇرىمۇ مۇزلىتىپ تىترەتكەن.
سۆيگىن مېنى خارلىنىش كېسىلىگە گىرىپتار بولغاندەك.
غەيرى ئەقلىي كىشىلەرنىڭ قورشاۋىدا ئەقىلگە مەپتۇن
بولغاندەك.
مەن ئاشۇ بۆرىمەن سوغۇق يالتىرار ئۇستىخانلىرىم داخان
ئايال قولىدا…..

زاۋالدا ئۇخلىغۇچى
قورقۇنچ ۋە غەزەپ گۇمران قىلغان
ئىمزاسىز خەت يازغۇچىنىڭ ساالھىيىتىنى
چىڭدالماقتا ئارخىپ خالتىسى
يۈرەك تىقىلمىسىغا گىرىپتار بولغۇچىنىڭ يۈرىكىدەك
يېزىشماقتا ئۇالر توختىماي مېنىڭ جىنايىتىمنى
گويا زاۋالدا ئۇخلىغان ئادەمنىڭ مېڭىسىگە گۇگۇم سىڭىپ
كىرىپ
راك ھۈجەيرىسى ياكى قاتناش ھادىسىسىنى توقۇپ
چىققاندەك
ئايالىم ھاجىگۈلدىن كەلگەن تېلېفون مېنى ئويغىتىۋاتىدۇ
تۇيۇقسىز تارتىپ چىقىدۇ مېنى چۈشسىز قاراڭغۇ ئۇيقۇدىن
دادا! دەيدۇ ئوغلۇم
ئۇ بىلىدۇ كۆرۈپ باقمىغان بوۋىسىنىڭ ئىسمىنى
مانا بۇ مېنىڭ بارلىق يورۇقلۇقۇم

تارقىلىمەن ئەپسۇندەك تۇپراق ،ھاۋا ،يالقۇن ۋە سۇغا.
سۆيگىن مېنى كۈن بىلەن ئاي بىر سىزىقتا توغرا كېلىپ
ھەمەل بۇرجىدا،
ئۇچراشسىمۇ ئالتىنچى دەرىجىدە ،يۈز بەرمىگەن
مۆجىزىلەردەك
 - 2004يىلى  - 25ئاۋغۇست ،ئۈرۈمچى
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دىيەت

*

ئۆمەر سەيفەتتىن (تۈركىيە)
ت ــار ئىش ــىكىدىن باش ــقا يورۇقل ــۇق كىرگ ــۈدەك ھېچبى ــر
يېــرى بولمىغــان دۇكانــدا ئــۆزى يالغــۇز كېچــە  -كۈنــدۈز
ئۇچقــۇن چاچرىتىــپ ئىشــلەيدىغان قوجــا ئەلــى قەپەســكە
ســوالنغان ،كۆندۈرۈلگــەن بىــر شــىرنى ئەســلىتەتتى .ئــۇ
ئالىقانلىــرى يوغــان ،بىلەكلىــرى تــوم ،يەلكىســى كــەڭ
ئېگىــز بويلــۇق بىــر پالــۋان ئىــدى .ئــون يىلدىــن بېــرى
بــۇ قاراڭغۇلۇقنىــڭ ئىچىــدە خــام تۆمۈردىــن ســوققان
قىلىچلىرىنىــڭ بىســلىرى پۈتــۈن ئانادولــۇدا ،پۈتــۈن رىــم
ئېلىــدە ۋە چېگــرا رايونــاردا داڭقــى چىققانىــدى .ھەتتــا
ئىســتانبۇلدىكى يېڭــى چەرىلەرمــۇ ئۆزلىــرى ســېتىۋالماقچى
بولغــان خەنجەرلەرنىــڭ ،شەمشــەرلەرنىڭ ،ئەگــرى
پىچاقالرنى ــڭ ئۈس ــتىدە «ئەل ــى ئۇس ــتىنىڭ ھۈنى ــرى» دېگ ــەن
تامغىنــى ئىزدەيتتــى .ئــۇ «پوالتنــى جــۈپ ســۇغىرىش»نى
بىلەتتــى .ئــۇزۇن قىلىچــارال ئەمــەس ،ئــۇ ســوققان قىســقا
پىچاقالرمــۇ ئىككــى قــەۋەت بوالتتــى ،ســۇنمايتتى« .جــۈپ
ســۇغىرىش» بولســا ســەنئەتنىڭ پەقــەت ئۇنىڭغــا خــاس
بىــر ســىرى ئىــدى .يېنىغــا شــاگىرت ئالمايتتــى ،ھېچكىــم
بىلــەن پاراڭالشــمايتتى ،دۇكىنىنىــڭ تېشــىغا چىقمايتتــى،
توختىم ــاي ئىش ــلەيتتى .بويت ــاق ئى ــدى ،قېرىنداش ــلىرى ياك ــى
تۇغقانلىرىمــۇ يــوق ،بــۇ يۇرتقــا كەلگۈنــدى ئىــدى .قىلىــچ،

تۆمــۈر ،پــوالت ،ئوتالردىــن باشــقا گــەپ بىلمەيتتــى ،باھــا
تالىش ــىپ يۈرمەيتت ــى ،خېرى ــدارالر نېم ــە بەرس ــە ئېلىۋېرەتت ــى.
پەق ــەت ئ ــۇرۇش ۋاقىتلىرىدى ــا ئوتىن ــى ئۆچ ــۈرۈپ ،دۇكىنىنى ــڭ
ئىش ــىكىنى تاق ــاپ ،يوق ــاپ كېتەتت ــى  -دە ،ئۇرۇش ــتىن كېيى ــن
پەي ــدا بوالتت ــى ،ش ــەھەردە ئۇنىڭغ ــا مۇناس ــىۋەتلىك ناھايىت ــى
كــۆپ ھېكايىلــەر ســۆزلىنىپ تۇراتتــى ،بەزىلــەر ئۇنــى
«جالالتتى ــن قاچق ــان بى ــر ئېس ــىلزادە» دېس ــە ،يەن ــە بەزىل ــەر
«مەھبۇن ــى ئۆل ــۈپ كەتكەنلىكتى ــن دۇنيان ــى ۋاقىتس ــىز ت ــەرك
ئەتكــەن بىــر غېرىــب» دەيتتــى .چــوڭ ،قــارا كۆزلىرىنىــڭ
مەغــرۇر قاراشــلىرىدىن ،ئالىيجانــاب يــۈرۈش  -تۇرۇشــىدىن،
چ ــوڭ س ــۈپەت س ــۈكۈتلىرىدىن ،ئورۇنل ــۇق گەپ  -س ــۆزلىرىدىن
ئۇنىــڭ ئادەتتىكىچــە بىــر ئــادەم ئەمەســلىكى ئېنىــق
ئىــدى .بىــراق« ،ئــۇ كىــم؟ قەيەرلىــك؟ نەدىــن كەلگــەن؟»
دېگەنلەرنــى ھېچكىــم بىلمەيتتــى .كىشــىلەر ئۇنــى ياخشــى
كۆرەتتــى ،شــەھەردە بۇنــداق مەشــھۇر بىــر ئۇســتىنىڭ
بولغانلىقــى ھەممەيلەننــى ئــۆز ئالدىغــا پەخىرلەندۈرەتتــى.
— بىزنىڭ ئەلى.
— بىزنىڭ قوجا ئۇستا.
— دۇنيادا تەڭدىشى يوقتۇر!

* دىيەت :شەرىئەت بويىچە ئۆلتۈرگەن ياكى يارىالندۇرغان كىشىگە قىساس ئورنىدا بېرىلىدىغان ھەق .تېكىستتە دىنىي مەنىدە قوللىنىلغانلىقى ئۈچۈن ئۆز ئەينى
ئېلىندى (قۇرئان كەرىمنىڭ مۇھەممەد سالىھ ھاجىم تەپسىرلىگەن ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىدىمۇ بۇ سۆز ئەسلى بويىچە قوللىنىلغان).
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— زۇلپىقارنىڭ سىرى ئۇنىڭدا!

تاش ــاپ ،س ــىرتقا چىقت ــى .قۇل ــۇپ سېلىش ــنىڭ ھاجىت ــى ي ــوق
دەپ ئوي ــاپ ،ئىش ــىكىنى ياخش ــى ياپت ــى .ئ ــۇزۇن مەيداندى ــن
مەســچىتكە قــاراپ ماڭــدى .شــەھەرنىڭ بىــر بۇرجىكىدىكــى
بــۇ ئاددىــي ئىبادەتگاھقــا كەمبەغەللــەرال كېلەتتــى.
كوچىغــا قارايدىغــان كىچىــك بىــر دېرىــزە مۇنــارى ئىــدى،
مەزى ــن مۇش ــۇ يەردى ــن بېش ــىنى چىقىرى ــپ ،ئ ــەزان ئېيتاتت ــى.

دېيىشــەتتى .قوجــا ئەلــى ئــەڭ تــوم ،ئــەڭ قاتتىــق
تۆمۈرلەرن ــى قون ــاق يوپۇرمىقى ــدەك ئىنچىكىلىتى ــپ ،قەغ ــەزدەك
يۇمشــىتىۋېتىدىغان ســەنئەتنى ھېچكىمدىــن ئۆگەنمىگــەن،
ئ ــۆزى تاپقانى ــدى .ئەمدى ــا ئ ــون ئىكك ــى ياش ــقا كىرگىنى ــدە،
س ــادىق بى ــر ب ــاش ھەربى ــي ۋالىي بولغان دادىس ــىنىڭ كاللىس ــى
ئېلىنى ــپ ،يېتى ــم قال ــدى .تاغىس ــى ب ــەك ب ــاي بول ــۇپ ،كاتت ــا
بى ــر ۋەزى ــر ئى ــدى ،ئۇن ــى يېنىغ ــا ئال ــدى ،ئوقۇتماقچ ــى بول ــدى.
بەلكى ــم دۆل ــەت ئورۇنلىرى ــدا يېتىش ــتۈرۈپ ،بۈي ــۈك ماقامالرغ ــا
چىقىراتتــى ،لېكىــن ئەلىنىــڭ خاراكتېرىــدە «باشــقىالرغا
ئادەمگەرچىلىــك قــەرزى بولــۇش» ئېھتىماللىقــى چوڭقــۇر
ئەلــەم چەكتۈرىدىغــان ئىــش ئىــدى« .مــەن ھېچكىمنىــڭ
مىننىتىگــە قالمايمــەن» دەپ ،بىــر كېچىســى تاغىســىنىڭ
ســارىيىدىن قاچتــى ،نامســىز  -نىشانســىز بىــر ســەرگەردان
كەبــى تاغالرنــى ،ئېدىرالرنــى ،جىراالرنــى ئاشــتى ،ئىســمىنى
بىلمەيدىغــان يۇرتــاردا يــۈردى .ئاخىرىــدا ئەرزۇرۇمدىكــى
ياش ــانغان بى ــر تۆمۈرچىنى ــڭ يېنى ــدا قالدى .ئوتتۇز يېش ــىغىچە
ئانادول ــۇدا بارمىغ ــان ش ــەھىرى قالمى ــدى ،ھېچكىمگ ــە بوي ــۇن
ئەگمىــدى ،ھېچكىمنىــڭ مىننىتىگــە قالمىــدى .چىشــىنى
چىش ــىغا چىش ــلەپ ،ھ ــاالل ت ــەرى بىل ــەن ن ــان تېپى ــپ يې ــدى،
قاتتى ــق ئىش ــلىدى ،مىس ــلى كۆرۈلمىگ ــەن ئىش ــارنى ۋۇجۇدق ــا
چىق ــاردى .ناھايىت ــى ئ ــاز كىرىمگ ــە قانائ ــەت قىل ــدى ،ئىچى ــدە
«مۇق ــەددەس ئاتەش»تى ــن بى ــر پارچ ــە يالق ــۇن بولغ ــان ھ ــەر
يارىتىلمىشــقا ئوخشــاش پــۇل ئۈچــۈن ئەمــەس ،ســەنئەت
ۋە ســەنئەتنىڭ زوقــى ئۈچــۈن ئىشــلەيتتى« .پوالتنــى
جــۈپ ســۇغىرىش» ئۇنىــڭ ئىشــقى ئىــدى .ئۇرۇشــارغا
پىدائىــي بولــۇپ قاتناشــقان چاغلىرىــدا ،يېڭىچەرىلەرنىــڭ،
ســىپاھالرنىڭ ،چېگــرا مۇداپىئەچىلىرىنىــڭ ئىچىــدە «ئەلــى
ئۇســتىنىڭ ھۈنىرى»نىــڭ مەدھىيەســىنى ئــاڭالپ ،تەمىنــى
تى ــل بىل ــەن تەس ــۋىرلەپ بەرگۈس ــىز بى ــر مەنى ــۋى زوقن ــى ھې ــس
قىالتت ــى .ئۆلگۈچ ــە مۇش ــۇنداق توختىماس ــتىن ئىش ــلەپ ،يەن ــە
بىــر قانچــە مىــڭ غازىيغــا ســۇنماس قىلىچــار ،قالقانالرنــى
پارچىلىۋېتەلەيدىغــان پــوالت شەمشــەرلەر ،ســاۋۇتالرنى
كېس ــىۋېتىدىغان ئېغى ــر خەنجەرل ــەر س ــوقۇپ بېرەتت ــى .بۇالرنى
ئويلىغانســېرى كۈلۈمســىرەيتتى ،يۈرىكــى خۇشــاللىقتىن
تىپىــرالپ ،روھىدىــن چىققــان بىــر ئىنتىلىــش مەشــئەلنىڭ
ئۈســتىگە مىليونلىغــان ئۇچقۇنالرنــى تۇتاشــتۇراتتى.

قوجــا ئەلــى مەســچىتكە كىرىــپ ،ئادەتتىكىگــە
ئوخشــىمايدىغان بىــر قىســتاڭچىلىقنى كــۆردى .دائىــم
جىنچىراغتىــن ئۈچىــا يېقىلىدىغــان مەســچىتتە
بــۇ ئاخشــام رامىزاندىكىــدەك پۈتــۈن جىنچىراغــار
يېقىلغانىــدى .جامائــەت تېخــى نامازغــا ســەپ
بولۇشــمىغانىدى ،ئىشــىكنىڭ يېنىــدا تىزلىنىــپ ئولتــۇردى.
ئەتراپىدىكــى بــوش ئــاۋازدا پاراڭلىشــىۋاتقانالرنىڭ
ســۆزلىرى خــاالر  -خالىمــاس قۇلىقىغــا كىرىــپ قېلىــپ،
خۇپتەنگىچــە مەســنەۋى ئوقۇلىدىغانلىقىنــى بىلــدى.
ناماز ش ــام ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن ،جامائەتنىڭ بىر
قىس ــمى چىقى ــپ كەتت ــى .قوجا ئەل ــى جايىدى ــن مىدىرلىمىدى.
ئەس ــلىدىمۇ بېش ــى بىرئ ــاز ئاغرىۋاتاتت ــى« ،مەس ــنەۋى ئ ــاڭالپ
ئوڭش ــىلىپ قاالرم ــەن» دەپ ئويلى ــدى .ئاجايى ــپ بى ــر ھ ــۇزۇر
ئىچىــدە ،روھالرنــى تىترەتكــەن نەغمىلەرگــە غــەرق بولــدى.
ھ ــەر ئاش ــىق كەب ــى ئۇنى ــڭ قەلبىدىم ــۇ چەكس ــىز بى ــر ئۆزىن ــى
يوقىتىــش ،ھاياجانلىنىــش ۋە روھلىنىــش ئىســتېداتى بــار
ئىــدى .ئــەڭ كىچىــك بىــر ئىشــمۇ روھلىنىشــىغا ســەۋەب
بوالاليتت ــى .مەنىس ــىنى چۈش ــەنمىگەن ب ــۇ تىلنى ــڭ مەڭگۈل ــۈك
دۇنياغ ــا باغالنغ ــان ئاھاڭ ــى ئۇنى ــڭ تىن ــچ قېنىن ــى س ــۇالرنىڭ
ئاســتىدا ســاقالنغان دولقۇنــدەك قايناتتــى .ھەممــە يېــرى
سەۋەبس ــىز بى ــر جىغىل ــداش بىل ــەن تىت ــرەپ ،چىقالم ــاس بى ــر
ئۆكس ــۈش بوغۇزىغ ــا تىقىلى ــپ قالغان ــدەك بول ــدى .خۇپتەنن ــى
ئوقــۇپ بولغاندىــن كېيىــن ،مەســچىتتىن چىقىــپ ئــۇدۇل
دۇكىنىغــا كىرمىــدى ،ماڭــدى ،ئۇيقۇســى كەلمىگەنىــدى.
ئىللىــق ،يۇلتۇزلــۇق بىــر يــاز كېچىســى ئىــدى ،ســېرىق
ئالت ــۇن زەررىچىلەردى ــن ش ــەكىللەنگەن پايانس ــىز بى ــر بۇلۇتق ــا
ئوخش ــاپ قالغ ــان س ــامانيولى ئاس ــماننىڭ بى ــر ئۇچىدى ــن يەنە
بىــر ئۇچىغــا ســوزۇلغانىدى .ماڭــدى ،ماڭــدى ،شــەھەردىن
س ــۈت فېرمىلى ــرى تەرەپك ــە ماڭغ ــان ي ــول ئۈس ــتىدىكى تاخت ــا
كۆۋرۈككــە كەلگەنــدە توختــاپ ،بىــر چېتىگــە يۆلەنــدى.
كــەڭ جىرانىــڭ تەكتىگــە چۈشــكەن يۇلتۇزالرنىــڭ ئەكســى
نۇردىــن ياســالغان شــېغىلالردەك پارقىــراپ تۇراتتــى ،ســۇالر
شــىلدىرالپ ،ئەتراپتىكــى تــوپ  -تــوپ ســۆگەتلەرنىڭ
ئارىس ــىدىكى قاراڭغۇلۇقت ــا بۇلبۇل ــار س ــايراۋاتاتتى .خىيالغ ــا
پاتتــى ،قەيەرلەرگىــدۇر ئۇچــۇپ كېتىــپ ،ســائەتلەرچە
قىمىرلىمىــدى ،ئــۆزى خالىغــان نەغمىلەرنىــڭ روھىــدا
قالغــان ئاھاڭلىرىنــى ئــاڭالپ ،خــۇددى مەســچىتتىكىدەك
غــەرق بولغانىــدى .تۇيۇقســىز ئارقىســىدىن بىــر ئــاۋاز:

— تاق! تاق  -تاق! تاق  -تاق!…
مانــا بۈگۈنمــۇ بامــدات نامىزىدىــن بېــرى توختىمــاي
ئ ــون س ــائەت ئىش ــلىدى .س ــوققان ئەگ ــرى بىس ــنى مەش ــئەلنىڭ
يېنىدىكــى ســۇ سوغىســىغا ســېلىپ ،ئوچاقنىــڭ ئۆچۈشــكە
باشــلىغان ئوتىغــا قارىــدى .بولقىنــى قويغــان قولــى بىلــەن
تەرلىرىنــى ســۈرتتى ،ئىشــىككە بۇرۇلــدى ،ئۇدۇلىدىكــى
مەســچىتتە نامــاز شــامغا مۇڭلــۇق ئــەزان چىقىۋاتاتتــى،
مەســچىت ئۆگزىســىنىڭ ئۈســتىدىكى ئــۇۋا تۇرنىالرنىــڭ
ئۈزۈلمــەس تــاراق  -تۇرۇقلىرىغــا تولغانىــدى .نامازدىگەرگــە
ئالغــان تاھارىتــى بــار ئىــدى ،پەقــەت قوللىرىنىــا يۇيــۇپ
ســۈرتتى ،يەڭلىرىنــى چۈشــۈردى ،جىلىتكىســىنى مۈرىســىگە

— كىم سەن؟— دەپ ۋارقىرىدى.
—…
كىرىــپ
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ئويغىنىــپ ،بۇرۇلــدى ،كۆۋرۈكنىــڭ يەنــە بىــر
تەرىپىدىــن ئىككــى  -ئــۈچ قــارا كۆلەڭگــە ئۆزىگــە
قــاراپ كېلىۋاتاتتــى ،ئىختىيارســىز جــاۋاب بــەردى:

ئۇخلىمىغــان تۇرنــا كېپــەن كىيگــەن بىــر خىيالــدەك
ئــۆرە تۇراتتــى .ئىشــىكى قىيــا ئوچــۇق ئىــدى ،چىققــان
چېغىــدا چىــڭ يېپىۋەتكىنــى ئېســىگە كېلىــپ« ،غەلىتــە
ئىــش ،شــامال ئېچىۋەتكــەن ئوخشــايدۇ» دەپ ئويلىــدى.
دۇكىنى ــدا مەش ــئەل بىل ــەن بولقىس ــىدىن باش ــقا قىممەتلى ــك
بىــر نەرسىســى يــوق ئىــدى ،بۇالرمــۇ ئوغرىلىغۇچىلىكــى
يــوق ،ھېچكىمگــە پايدىســىز نەرســىلەر تۇرســا ،ئوغــرى
جاپــا تارتىــپ دۇكانغــا چۈشــۈپ نېمــە قىلســۇن؟!

— يات ئادەم ئەمەس.
— كىم سەن؟
— ئەلى…
— قايسى ئەلى؟
—…
كۆلەڭگىلەر يېقىنلىشىپ ،بىر قەدەم قالغاندا ئۇنى
كىيىمىدىن تونۇۋالدى.

ئىچىدى ــن ئىلغۇچن ــى ئىل ــدى .قورۇقچىالرنى ــڭ ئىش ــىغا
ئارىلىشىش ــى ئىچىنى س ــىققانىدى ،مانا ش ــەھەردە ياشىماق بىر
خى ــل ئەس ــىرلىك ئى ــدى مۇش ــۇنداق .ھالبۇك ــى ،تاغدا ،س ــەھرادا
س ــەنئىتى ئۆتمەيتت ــى .ت ــۇرۇپ ئېغى ــر بى ــر ھارغىنلى ــق باس ــتى.
جىنچىراغن ــى يېقىش ــقا ئېرىنى ــپ ،ئوچاقنىڭ س ــول تەرىپىدىكى
پــاكار لىمتاققــا قولىغــا تايىنىــپ چىقتــى  -دە ،چــوڭ بىــر
ئېيىــق تېرىســىدىن ئىبــارەت بولغــان تۆشــىكىگە ســوزۇلدى.

— قوجا ئەلى ،قوجا ئەلىكەن ئەمەسمۇ.
—…
— بۇ سەنمۇ ،ئەلى ئۇستا؟
— ھە ،مەن.
— بۇ ۋاقىت بولغاندا بۇ يەردە نېمە قىلىۋاتىسەن؟
— ھېچنېمە.
— قانداق ھېچنېمە بولىدۇ؟ سۇغا بولقاڭ چۈشۈپ
كەتتىمۇ  -يا؟
بــۇالر شــەھەر ئامبىلىنىــڭ ئادەملىــرى ،قورۇقچىــار
ئىــدى .ئەتراپنــى چارالۋاتاتتــى .نېمــە دەپ جــاۋاب بېرىشــنى
بىلەلمىــدى .كېچىلــەردە ئەپيــۇن چېكىۋالىدىغــان
بــۇ ئاالقاناتــار ھايالىــق كىشــىلەرنىڭ نەزىرىــدە
ئوغرىالردىــن ،نومۇسســىزالردىنمۇ بەكــرەك قورقۇنچلــۇق
ئىــدى .ئۆزلىرىدىــن باشــقا ســىرتتا يۈرگــەن بىرەرىنــى
تۇتۇۋالدىمــۇ بولــدى ،تاياقتىــن جېنىنــى چىقىراتتــى ،بىــراق
ئۇنىڭغــا يامــان مۇئامىلــە قىلمىــدى .بــاش قورۇقچــى:

چاچراپ ئويغانغىنىدا ،ئىشىكى ئۇرۇلۇۋاتاتتى ،گاراڭ
ھالەتتە:
— كىم؟— دەپ ۋارقىرىدى.
— ئاچە تېز…
ســەھەر بولغانىــدى ،ئىشــىكىنىڭ ئارىلىقلىرىدىــن
ئاپئ ــاق ن ــۇر زەررىچىلى ــرى پارالۋاتاتت ــى .ئ ــۇ ئەزەلدى ــن بۇن ــداق
ئۇخــاپ كەتمەيتتــى ،كــۈن چىقمــاي تــۇرۇپ ئويغىنىــپ
بوالتت ــى .ئورنىدى ــن ت ــۇرۇپ ،لىمتاقتى ــن س ــەكرىدى .ئايىغىن ــى
ئىــزدەپ يۈرمەيــا ،تېــز بېرىــپ ئىلغۇچنــى ئېچىۋىــدى،
بىردىنــا ئېچىلغــان ئىشــىكنىڭ دۇكاننــى تولدۇرغــان
يورۇقلۇق ــى ئىچى ــدە ش ــاپ ب ــۇرۇت ،ئېگى ــز تەلپەكلى ــك ب ــاش
قورۇقچىنــى كــۆردى .كەينىــدە تېــرە قالپاقلىــق ،قــوش
خەنجەرلى ــك ي ــاش ياردەمچىلىرىم ــۇ تۇراتت ــى« .نېم ــە بول ــدى؟»
دېگەنــدەك ئۇالرنىــڭ چىرايىغــا قارىــدى ،بــاش قورۇقچــى:

— ئەلى ئۇستا ،ساراڭ بولۇپ قالدىڭمۇ؟— دېدى.
— ياق…
— بۇنــداق يېرىــم كېچىگــە يېقىــن چاغــار
ئــۇ ياقتــا تۇرســۇن ،ھەتتــا خۇپتەندىــن كېيىنكــى
ۋاقىتتىمــۇ ھېچكىمنىــڭ كوچىــاردا ،بولۇپمــۇ بۇنــداق
شــەھەر چېتىــدە ئايلىنىــپ يۈرۈشــىگە بېگىمىزنىــڭ
بىلمەمســەن؟
قىلمايدىغانلىقىنــى
رۇخســەت
— بىلىمەن.
— ئەمىسە؟ نېمە ئىشىڭ بار بۇ يەردە؟
— ھېچنېمە…
— قانداق ھېچنېمە بولىدۇ؟
قوجا ئەلى يەنە جاۋاب بەرمىدى .قورۇقچىالر ئۇنىڭ
نومۇسچان بىر ئادەم ئىكەنلىكىنى بىلەتتى ،قىينىمىدى،
پەقەت:

— ئەلى ئۇستا ،دۇكاننى ئاقتۇرىمىز  —،دېدى .قوجا
ئەلى ھەيران بولۇپ سورىدى:
— نېمىشقا؟
— ئاخشام بۇداق بەگنىڭ فېرمىسىغا ئوغرى كىرىپتۇ.
— ھە ،مەن بىلەن نېمە مۇناسىۋىتى؟
— شۇڭا دۇكاننى ئاقتۇرىمىز شۇ.
— بۇ ئوغرىلىق بىلەن مېنىڭ نېمە مۇناسىۋىتىم؟
— ئاشۇ ھەميانالردىن بىرىنى بۈگۈن ئەتىگەن سېنىڭ
دۇكىنىنىڭ ئالدىدىن تېپىۋالدۇق ،ئاندىن بوسۇغاڭغا قارا،
قان دېغى تۇرىدۇ.
قوجــا ئەلــى كۆزلىرىنــى چىمچىقلىتىــپ ،پاكىــز
بوسۇغىســىغا قارىــدى ،راســتتىنال ئالىقانچىلىــك
يــەردە قــان دېغــى يېيىلىــپ تۇراتتــى .ئــۇ بــۇ قىزىــل
داغقــا قــاراپ قېتىــپ قالغانىــدى ،بــاش قورۇقچــى:

— بولدى ،ئۆيۈڭگە كەت ،ئايلىنىپ يۈرمە —،دېدى.
كەلگ ــەن يوللىرىن ــى بوي ــاپ تې ــز  -تې ــز قايتق ــان قوج ــا
ئەلىنىــڭ روھىــدا ئــۆزى خالىغــان ئاھــاڭالر قايتــا پەيــدا
بولۇۋاتاتتــى .بۇلبۇلــار ئۈنلــۈك  -ئۈنلــۈك ســايراۋاتاتتى
 ،يىراقتىكــى ســۈت فېرمىلىرىنىــڭ ئىتلىــرى قاۋاۋاتاتتــى.
كوچىــدا ھېچكىمنــى ئۇچراتمىــدى ،دۇكىنىنىــڭ ئالدىغــا
كەلگەنــدە توختىــدى .مەســچىتنىڭ ئۈســتىدىكى تېخىچــە

— ھەم ئاخشام خېلى كەچ ۋاقىتتا سېنى كۆۋرۈكنىڭ
ئۈستىدە كۆردۈم ،ئۇ يەردە نېمە ئىشىڭ بار ئىدى؟— دېدى.
—…
قوجا ئەلى يەنە بەرگۈدەك بىرەر جاۋاب تاپالماي،
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ئالدىغا قاراپ:

كالــاڭ كېتەتتــى .جــازا گۇناھقــا قــاراپ بولىــدۇ .ســەن
پەق ــەت ئوغرىلى ــق قىلدى ــڭ ،قول ــۇڭ كېتى ــدۇ .ھ ــەق مۇش ــۇنى
تەل ــەپ قىلى ــدۇ ،ش ــەرىئەتنىڭ كەس ــكەن يې ــرى ئاغرىم ــاس…
—…
قوجــا ئەلىنىــڭ قولــى بېشــىدىنمۇ قىممەتلىــك
ئىــدى« .پوالتنــى جــۈپ ســۇغىرىش»نى مۇشــۇ ئىككــى
قولىنىــڭ سايىســىدە قىالتتــى ،مۇشــۇ ئىككــى قولىنىــڭ
سايىســىدە چېگــراالردا جــەڭ قىلىۋاتقــان مىــڭالپ غازىيغــا
پــوالت قالقانالرنــى تېشــىپ ،ئېغىــر ســاۋۇتالرنى كېســىپ،
تۆمــۈر دوبۇلغىالرنــى ئىككــى پارچــە قىلىۋېتىدىغــان
پەيــدەك يېنىــك قىلىچالرنــى ئۈلگۈرتــۈپ بېرەتتــى ،يوقنىــڭ
نەرقىــدە ،مىننەتســىز بىــر ئىشــقى بىلــەن ئىشــلەيتتى.

— ئاختۇرۇڭالر —،دەپ كەينىگە سۈرۈلدى.
قورۇقچــى بىلــەن ياردەمچىلىــرى دۇكانغــا كىــردى.
مەشــئەلنىڭ يېنىدىــن ئۆتكــەن بــاش ياردەمچــى توۋلىــدى:
— ھە ،مانا ،مانا…
قوجــا ئەلــى ئىختىيارســىز قورۇقچــى قارىغــان
تەرەپكــە نەزىرىنــى ئاغدۇرۇۋىــدى ،يېڭــى ســويۇۋېلىنغان
تېرىنــى كــۆرۈپ ،چۆچــۈپ كەتتــى .ياردەمچىلــەر دەرھــال
تېرىنــى يەردىــن ئېلىــپ ،ئاچتــى ،تېخــى ھــۆل ئىــدى.
بــاش قورۇقچــى بىــردەم ياردەمچىلىرىنىــڭ بىــردەم
ئەلىنىــڭ يۈزىگــە قــاراپ ،غــەزەپ بىلــەن ســورىدى:

ئۇنــى يېڭىچــەرى قارارگاھىدىكــى قورۇقچىالرنىــڭ
قونالغۇس ــىنىڭ ئاس ــتىغا س ــوالپ قويۇش ــتى .قىس ــاس كۈنىن ــى
مۇشــۇ يــەردە ســاقالپ ،ئــۈن  -تىنســىز ،چــوالق قالغــان
چېغىــدا مەشــئەلنىڭ بېشــىدا بولقــا ئۇرالمايدىغانلىقىنــى
ئويــاپ ،ئاشىقســىز قالغــان مەشــۇق كەبــى ماتــەم
تۇتۇۋاتاتتــى .قولىنىــڭ ئورنىغــا دىيــەت تۆلىگــۈدەك پۇلــى
ي ــوق ئى ــدى ،ھازىرغىچ ــە پ ــۇل ئۈچ ــۈن ئىش ــلەپ باقمىغانى ــدى.

— ئوغرىلىغان پۇلالرنى نەگە تىقىپ قويدۇڭ؟
— مەن پۇل ئوغرىلىمىدىم.
— ئىنكار قىلما ،مانا قوزىنىڭ تېرىسى دۇكىنىڭدىن
چىقتى.
— بۇ تېرىنى بۇ يەرگە مەن قويۇپ قويمىغان.
— كىم قويدى ئەمىسە؟
— بىلمەيمەن.
…
قوجــا ئەلــى ئەســلىدىمۇ كــۆپ گــەپ قىاللمايتتــى،
ئامبالنىــڭ ئالدىغــا چىقىرىلغاندىمــۇ يېرىــم كېچىــدە
كۆۋرۈكنىــڭ ئۈســتىدە نېمــە قىلغانلىقىنــى چۈشــەندۈرۈپ
بېرەلمىــدى .قورۇقچىــار تاپقــان پۈتــۈن دەلىللــەر ئۇنىڭغــا
گۇن ــاھ ئارتىۋىتاتت ــى .ب ــۇداق ب ــەگ يېڭ ــى س ــاتقان ب ــەش ي ــۈز
قوينىــڭ پۇلــى فېرمىــدا ئوغرىالنغانىــدى .ئىككــى كۈچلــۈك
ئوغــرى قــاراۋۇل پادىچىنــى چىــڭ باغلىۋەتكــەن بولــۇپ،
بــۇ پادىچــى ئەتىســى ســوتچىنىڭ ھۇزۇرىــدا ئوغرىالرنىــڭ
بىرىنــى قوجــا ئەلىگــە ئوخشــاتقانلىقىنى ئېيتتــى .كېچــە
بىــر ۋاقىتقىچــە دۇكىنىغــا كەلمىگەنلىكــى ،تېرىنىــڭ
دۇكان ــدا ،پ ــۇل ھەميانلىرىدى ــن بىرىنى ــڭ دۇكىنىنى ــڭ ئالدى ــدا
تېپىلغانلىقــى قوجــا ئەلىنىــڭ قارىلىنىشــىغا يېتەرلىــك
ئىســپات بولــدى .قانچــە ئىنــكار قىلســىمۇ ،ئوغرىلىقتىــن
ئاقلىنالمايتتــى .يەنــە كېلىــپ ھۆكۈمەتكــە نىســبەتەن ئــۇ
نەدى ــن كەلگىن ــى ،قەيەرلى ــك ئىكەنلىكىم ــۇ ئېنى ــق بولمىغ ــان
بى ــرى ئى ــدى ،س ــول قولىنى ــڭ كېسىلىش ــىگە ھۆك ــۈم قىلىن ــدى.

پۈتــۈن شــەھەر خەلقــى قوجــا ئەلىــدەك ماھىــر بىــر
ئۇســتىنىڭ قولىنىــڭ كېســىلىدىغانلىقىغا ئېچىنــدى،
بۇنچىلىــك قامالشــقان ،ئىشــەنچلىك ،ئىشــچان،
كۈچلــۈك ،ئېســىل بىــر ئادەمنىــڭ ئۆلگۈچــە مېيىــپ
بولــۇپ يۈرۈشــىگە ئــەڭ ھېسسىياتســىز ۋىجدانالرمــۇ
چىدىيالمايتتــى ،ئۇنــى ھەممەيلــەن ياخشــى كۆرەتتــى.
ســىپاھالر ئۆزلىرىگــە بەكمــۇ ئــەرزان باھــادا قىلىــچ
ســوقۇپ بېرىدىغــان بــۇ ئادەمنــى قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن
مەسلىھەتلىش ــىپ ،ش ــەھەرنىڭ ئ ــەڭ چوڭ بايلىرىدى ــن بولغان
ھاج ــى مەھمەدك ــە مۇراجىئ ــەت قىل ــدى .ب ــۇ ئ ــادەم قارۇن ــدەك
كاتتــا مــال  -مۈلۈكنىــڭ ئىگىســى بولۇشــىغا قارىمــاي،
ئاجايى ــپ پىخس ــىق ئى ــدى .تېخىچ ــە بازاردىك ــى كىچى ــك بى ــر
دۇكانــدا قاسســاپلىق قىالتتــى .ئــۇ يــان ئويلىــدى ،بــۇ يــان
ئويلى ــدى ،نازالن ــدى ،چىرايىن ــى پۈرۈش ــتۈردى ،بېش ــىنى ت ــۆۋەن
ســالدى ،ســىپاھالر بىلــەن ئارىســىنى بۇزســا بولمايتتــى:
— سىلەر ئىلتىماس قىلىپ قالدىڭالر —،دېدى—،
بوپتۇ ،ئۇنىڭ قولى ئۈچۈن دىيەت بېرەي ،ئەمما بىر شەرت
بىلەن…
— قانداق شەرت؟— دەپ سورىدى.
— بېرىپ ئۆزىگە دەڭالر ،ئەگەر مەن ئۆلگۈچە ماڭا
بىكارلىق خىزمەتچى ،شاگىرت بولۇشقا رازى بولسا…
— خوپ ،خوپ…

قوجــا ئەلــى بــۇ قارارنــى ئــاڭالپ ،ئۆمرىــدە
تۇنجــى قېتىــم ســارغايدى ،لەۋلىرىنــى چىشــلىدى.
قازاغــا رىزادىــن باشــقا چــارە يــوق ئىــدى ،دەلدەڭشــىپ
ئورنىدىــن تــۇردى ۋە ســوتچىغا بــوم بىــر ئــاۋازدا:
— قولۇمنى قويۇپ ،كالالمنى كېسىڭالر —،دەپ
ئۆتۈندى .بۇ ئۇنىڭ ئۆمرىدىكى تۇنجى ئۆتۈنۈشى ئىدى،
بىراق ياشانغان سوتچى بەكمۇ ئادىل كىشى ئىدى:

س ــىپاھالر يېڭىچ ــەرى قارارگاھىغ ــا يۈگۈرۈش ــتى .ھاج ــى
قاسســاپنىڭ تەكلىپىنــى قوجــا ئەلىگــە دېــدى .ئــۇ ئــاۋۋال
قاسســاپلىق بىلمەيدىغانلىقىنــى باھانــە قىلــدى ،قوبــۇل
قىلغۇس ــى ي ــوق ئى ــدى .س ــىپاھالر« :س ــەنمۇزە! قاسس ــاپلىقمۇ
ئىشــمۇ؟ شــۇنچە كــۆپ جــەڭ كــۆردۈڭ ،قىلىــچ ئويناتتىــڭ،
باغــاپ قويغــان قوينــى يەرگــە ياتقــۇزۇپ سويالمامســەن؟»

— ي ــاق ،ئوغل ــۇم —،دېدى —،س ــەن ئ ــادەم ئۆلتۈرمىدىڭ،
ئەگــەر پادىچىنــى ئۆلتۈرگــەن بولســاڭ ئىدىــڭ ،ئــۇ چاغــدا
26

-2020يىللىق  - 3سان

دەپ چى ــڭ تۇرۇۋېلىش ــتى .قۇلغ ــا ق ــۇل بول ــۇش ،پانى ــي دۇني ــادا
بىرىنىــڭ مىننىتىگــە قېلىــش ئازابالرنىــڭ ئــەڭ ئېغىرىــدۇر.
ئ ــۇ ش ــۇنچە كىچى ــك چېغى ــدا ۋەزى ــر تاغىس ــىنىڭ ئىلتىپاتىن ــى
كۆتۈرەلمىگ ــەن ،مىننىتىگ ــە قالماس ــلىق ئۈچ ــۈن تۇغقىنىنى ــڭ
ئۆيىدىــن قاچقــان ،ياقــا يۇرتالرغــا ئۆزىنــى ئاتقانىــدى.
ئەم ــدى ش ــور پېشانىس ــى ئۇن ــى كىملەرگ ــە ق ــۇل قىلماقچى ــدۇ؟

ب ــۇ س ــۆزلەر ھاج ــى قاسس ــاپنىڭ تىلىغ ــا «بارىكال ــاھ»
دېگەنــدەكال ئورنــاپ كەتكەنىــدى .ھەربىــر بۇيرۇقىنىــڭ
ئىجراســىدىن كېيىــن چــار ســاقاللىق ،كۆرۈمســىز ،ئــاۋاق
چىرايىن ــى پۈرۈش ــتۈرۈپ ،ك ــۆك ،ئ ــورا كۆزلى ــرى بىل ــەن ئۇنى ــڭ
بېشــىدىن  -ئايىغىغىچــە قــاراپ« ،ئېســىڭدە تــۇت ،ســەن
مېنىــڭ ئەسىرىمســەن» دېگەنــدەك بەرگــەن دىيەتنــى
ئەســلىتەتتى .قوجــا ئەلــى ئۈندىمەيتتــى ،يۈرىكىنىــڭ
پارچىلىنى ــپ ،كۆكس ــىگە قىزى ــق بى ــر نەرس ــىنىڭ يېيىلغىنىن ــى،
قۇلۇپالنغــان ئېغىزىنىــڭ قارســىلداپ ،چېكىلىرىنىــڭ
لوقۇلدىغىنىنــى ھېــس قىالتتــى .كېچىلىــرى ئۇخلىيالمــاي،
كۈندۈزلىــرى ئىشــلەپ يۈرگەنــدە ،فېرمىغــا بېرىــپ
كەلگەنــدە ،قۇشــخانىدا قــوي ســويۇپ ،خېرىدارالرغــا گــۆش
كېســىپ بېرىۋاتقانــدا« ،قانــداق قىــاي؟ قانــداق قىــاي؟»
دەپ ئوياليتتــى ،ھېچقانــداق قــارار چىقىرالمايۋاتاتتــى.
دۇنيــادا ھېچكىمنىــڭ مىننىتىگــە قالماســتىن ،شــۈكۈر -
قانائــەت بىلــەن غۇرۇرىنىــڭ ســائادىتى ئىچىــدە ياشاشــنى
خااليدىغ ــان ت ــۇرۇپ بېش ــىغا كەلگ ــەن ب ــۇ ب ــاال نېم ــە ئەم ــدى؟

ســىپاھالر« :ھاجىنىــڭ يېشــى يەتمىشــتىن
ئاشــتى ،بەرىبىــر يەنــە قانچىلىــك ياشــاپ كېتەتتــى،
ئــۇ ئۆلگەنــدە ســەن ھــۆر بولىســەن ،بىزگــە قىلىــچ
ســوقۇپ بېرىســەن ،بولــدى ،جىــق ئويلىمــا» دەۋاتاتتــى.
ھاجــى قاسســاپ كېســىلىدىغان قولىنىــڭ دىيەتىنــى
ســوتچىغا ســاناپ بەرگــەن كۈنــى قوجــا ئەلىنــى كەينىگــە
ســېلىپ ،دۇكىنىغــا ئېلىــپ كەلــدى .بــۇ ئــادەم ئاجايىــپ
زى ــل ،ئاجايى ــپ ئوس ــال ،ئاجايى ــپ چاكىن ــا بى ــر قې ــرى ئى ــدى.
توختىماســتىن كوتۇلدايتتــى .پىخســىقلىقىدىن ھازىرغىچــە
بى ــرەر خىزمەتچ ــى ياك ــى ش ــاگىرت ئىش ــلىتىپ باقمىغانى ــدى.
قوج ــا ئەلىن ــى قولىغ ــا كىرگۈزگ ــەن ھام ــان دۇكاننى ــڭ بۇلۇڭىغا
بىــر ســۇپا چىقىرىــپ ،ئۈســتىگە بىــر كۆرپــە قويــدى  -دە،
ئۈس ــتىدە ئولت ــۇردى ۋە ھەمم ــە ئىش ــىنى ئۇنىڭغ ــا قىلدۇرۇش ــقا
باشــلىدى ،ھەممىــا ئىشــىنى! بامــدات نامىزىدىــن بــەش
ســائەت بــۇرۇن شــەھەردىن ئىككــى ســائەت يىراقلىقتىكــى
فېرمىســىدىن شــۇ كۈنــى ســېتىلىدىغان قويالرنــى ئۇنىڭغــا
ئەكەلدۈرەتت ــى ،ئۇنىڭغ ــا س ــويدۇراتتى ،ئۇنىڭغ ــا پارچىلىتاتتى،
ئۇنىڭغــا ســاتقۇزاتتى… تاكــى نامــاز شــامغىچە توختىمــاي
بۇيــرۇق قىالتتــى .بىچارىگــە بېرىدىغىنــى پەقــەت يارمــا
ئۇمىچ ــى ئى ــدى .بەزى ــدە ئۆزىدىن ئاش ــقان  -تاش ــقانالرنى ئىتقا
تاش ــاپ بەرگەن ــدەك ئۇنى ــڭ ئالدىغ ــا تاش ــايتتى .كېچىل ــەردە
دۇكاننــى باشــتىن  -ئايــاغ يۇدۇراتتــى ،ئۇخالتمــاي ئەتىســى
ئەتىگەنلىــك قويالرنــى ئەكەلــدۈرۈش ئۈچــۈن فېرمىســىغا
ئەۋەتەتتــى .ئوتۇننىمــۇ ئورماندىــن ئۇنىڭغــا كەســتۈرۈپ
ئەكەلدۈرەتت ــى ،س ــۇنى ئۇنىڭغ ــا توش ــىتاتتى ،ھەمم ــە ئىش ــىنى،
ھەربىــر ئىشــىنى ئۇنىڭغــا قىلدۇراتتــى ،ھەتتــا ئۆيىنىــڭ
باغچىســىدىكى ئــەۋرەز قۇدۇقىنىمــۇ ئۇنىڭغــا تازىلىتاتتــى.

قېچىشــتىن نومــۇس قىالتتــى ،ئەنــە شــۇ
ۋاقىتتــا ئوغرىلىــق قىلغــان بولــۇپ قاالتتــى ،لېكىــن
بــۇ ئەبلەخنىــڭ ئىككــى گەپنىــڭ بىرىــدە قىلغىنىنــى
يۈزىگــە سېلىشــىغا بەرداشــلىق بېرىشــمۇ ئۆلۈمدىــن
قىيىــن ،ئۆلۈمدىنمــۇ ئاچچىــق ۋە ئېغىــر ئىــدى.
ھاجــى قاسســاپقا قــۇل بولغىنىغــا دەل بىــر ھەپتــە
بولغانــدا ،كۈنلەردىــن جۈمــە كۈنــى ئىــدى .يەنــە ســەھەردە
فېرمىغــا بېرىــپ ،قويالرنــى ئەكەلــدى ،قۇشــخانىدا ســويۇپ،
دۇكاندىك ــى كانارىغ ــا ئاس ــتى .تىزگاھنى ــڭ س ــول تەرىپىدىك ــى
چــوڭ مايلىــق قــارا تاشــتا قىڭراقالرنــى بىلەۋېتىــپ،
يەنــە« :قانــداق قىــاي؟ قانــداق قىــاي؟» دەپ ئويلىغــاچ
لەۋلىرىنــى چىشــلىدى .خوجايىنــى تېخــى كەلمىگەنىــدى،
قىڭراقالرنــى بىلــەپ بولغاندىــن كېيىــن ،چــوڭ پىچاقالرنــى
بىلەشــكە باشــلىدى« .قانــداق قىــاي؟ قانــداق قىــاي؟»
دېگــەن خىيالغــا شــۇنچىلىك كەتكەنىدىكــى ،قاسســاپنىڭ
كەلگىنىنــى ســەزمەي قالــدى .تۇيۇقســىز نــەس
باســقۇرنىڭ بوغــۇق ئــاۋازى يۈرىكىنــى ئاغزىغــا ئەكەلــدى:

قوجا ئەلى قۇرۇق س ــۇغا چېلىنغان يارما ئۇمىچى بىلەن
بۇنچ ــە ك ــۆپ مۇش ــەققەتكە نەچچ ــە يىلغىچ ــە چىدىياالتت ــى،
لېكىــن ھاجــى قاسســاپنىڭ ئىككــى گەپنىــڭ بىرىــدە:
— ھــەي ئەلــى! قولۇڭغــا كېلىدىغــان دىيەتنــى مــەن
بەردىــم ،بولمىســا چــوالق بولــۇپ قاالتتىــڭ —،دەپ قىلغــان
ياخشــىلىقىنى تىلغــا ئېلىشــىغا چىدىيالمايتتــى .بىــر كــۈن،
ئىككــى كــۈن ،ئــۈچ كــۈن چىشــىنى چىشــلىدى ،توختىمــاي
ئىشــلىدى .كېچىــدە ئۇخلىمــاي ،كۈنــدۈزى يۈگــۈرۈپ
يــۈردى .خوجايىنىنىــڭ ئالدىــدا قــول باغــاپ تــۇردى .يەنــە:
— قولۇڭغا بېرىدىغان دىيەتنى مەن بەردىم.
—…
— ھازىر چوالق يۈرگەن بوالتتىڭ  -ھە.
—…
— قولۇڭ مېنىڭ سايەمدە ساق قالدى.
—…

— نېمە قىلىۋاتىسەن ،ھەي؟
ئۆرۈلۈپ قارىدى ،خوجايىنى ئورنىدا ئولتۇرۇپ،
موخۇركىسىنى تۇتاشتۇرۇۋاتاتتى.
— پىچاقالرنى بىلەۋاتىمەن —،دېدى.
— ۋاي ھۇرۇن ،ئېرىنچەكەي ،ئەتىگەندىن بېرى نېمە
قىلدىڭ؟
جــاۋاب بەرمىــدى ،قاپاقلىــرى ســاڭگىالپ كەتكــەن
بــۇ كىچىــك ،يــاۋۇز ۋە زەھەرخەنــدە كۆزلەرگــە قورقمــاي
قارىــدى ،يەنــە قارىــدى .قېــرى ئــادەم كۈتمىگــەن يېرىدىــن
چىقق ــان ب ــۇ نەپرەتلى ــك قاراش ــقا ئاچچىق ــى كېلى ــپ س ــورىدى:
— نېمىگە قارايسەن؟
قوجــا ئەلــى زۇۋان ســۈرمىدى ،بىــر ھەپتــە ئىچىــدە
بەلكىــم بــەش يىللىــق خىزمىتىنــى بىــردەم ئولتــۇرۇپ ئــارام
27

-2020يىللىق  - 3سان

ئالم ــاي قىلغ ــان بولس ــىمۇ ،يەن ــە ئۆزىن ــى «ھ ــۇرۇن ،ئېرىنچەك»
دەپ ھاقارەتلەشــتىن زېرىكمىگــەن بــۇ ئەســكى ئادەمنــى
چىدىغۇســىز بىــر نــەزەر بىلــەن ســىنچىالۋاتاتتى .يەنــە
يۈرىك ــى پارچىلىنى ــپ ،كۆكس ــىگە بى ــر نەرس ــىلەر يېيىلغان ــدەك
بول ــدى ،ئېغى ــزى قۇلۇپلىنى ــپ ،چېكىلى ــرى لوقۇل ــداپ كەتت ــى.
قوج ــا ئەل ــى كۆزلىرىن ــى ئاچت ــى ،بى ــر ھەپت ــە بۇنىڭغ ــا قان ــداق
چىدىغــان بولغىيــدى؟ ھەيــران بولــدى .ھاجــى قاسســاپ
موخۇركىن ــى يېنىغ ــا تاش ــلىدى ،خىزمەتچىس ــىنىڭ ب ــۇ ئېغى ــر
قاراشــلىرىدىن قۇتۇلغۇســى كەلگەنــدەك كوتۇلدىــدى:

تې ــزال ئۆرۈل ــدى ،ئ ــۆزى بىلىگ ــەن قىڭراقالرنى ــڭ ئ ــەڭ چوڭىن ــى
ئالــدى ،ئېگىلگــەن قولىنــى ئېگىــز قىيمــا كۆتىكىنىــڭ
ئۈســتىگە قويــدى ،كۆتۈرگــەن قىڭراقنــى شــۇنداق بىــر
چۈش ــۈردىكى… ش ــۇ ئاننى ــڭ ئۆزى ــدە ئاجرىغ ــان قولىن ــى ئال ــدى
ۋە ھېلىــا يــۈز بەرگــەن ئىشــنىڭ دەھشــىتىدىن كۆزلىــرى
چىقى ــپ كېت ــەي دېگ ــەن ھاجى قاسس ــاپنىڭ ئالدىغ ــا ئاپىرىپ:
— ئالــە مانــا شــۇ دىيەتنــى بەرگــەن نەرســەڭ!— دەپ
ئىتتىــك تاشــلدى .ئاندىــن كىيىمىنىــڭ قولســىز قالغــان
يېڭىن ــى چى ــڭ باغ ــاپ تۈگ ــۈپ ،دۇكاندى ــن چىقى ــپ كەتت ــى.

— قولۇڭغ ــا كېلىدىغ ــان دىيەتن ــى مېنى ــڭ بەرگىنىمن ــى
ئۇنتــۇپ قالغانــدەك قىالمســەن نېمــە؟— دېــدى —،مــەن
بولمىغــان بولســام ،ھازىــر چــوالق يۈرگــەن بوالتتىــڭ.
—…

كەلگــەن
ۋاقىتتــا
ئەينــى
ئۇنىــڭ
كەتكــەن
بىلمىگەنــدەك،
ھېچكىــم
يېرىنــى
يېرىنىمــۇ بــۇ شــەھەردە ھېچكىــم بىلەلمىــدى.

قوج ــا ئەل ــى يەنە ج ــاۋاب بەرمىدى ،ئاچچى ــق  -ئاچچىق
كۈلۈمســىرىدى ،قىــزاردى ،ئاندىــن تۇيۇقســىزال ســارغىيىپ،

ئوسمانلى تۈركچىسىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى :خەندان

ئۇيغۇر خەلق لەتىپەلىرى
ئۆزۈمنى ئالدىراڭغۇ دېسەم...

بالدۇرراق بىلگەن بولسامچۇ

تولىمــۇ ئەزمــە بىــر ئــادەم بولــۇپ ،ئــۇ ھەرقانچــە
جىددى ــي گەپنىم ــۇ يەتت ــە ئايالن ــدۇرۇپ قىلىدىك ــەن .بىر كۈنى
قوشنىس ــى ئۇنىڭكىگ ــە پاراڭالش ــقىلى كىرى ــپ ،ئوچ ــاق ئالدىدا
ئولتۇرۇپت ــۇ .بى ــر چاغ ــدا ئۇنى ــڭ چاپىنىنى ــڭ پېش ــى كۆيۈش ــكە
باش ــاپتۇ ،بى ــراق ئ ــۆزى بايقىماپت ــۇ ،ئەزمە بولس ــا بۇن ــى كۆرۈپ:

بى ــر كىش ــى ھ ــازازۇل خوتۇنىدى ــن زېرىكى ــپ يۈرگىنى ــدە،
ئايالى تۇيۇقسىز ئۆيىدىكى خىزمەتچى ئايالنى ماختاپ قاپتۇ:
— بىزنىــڭ بــۇ خىزمەتچىمىــز قالتىــس بەلــەن
ئايــال—دە! تاماققــا ئۇســتا ،ئارتــۇق گېپــى يــوق ،ئۇنــى-
بۇنــى دەپ ئادەمنىــڭ بېشــىنىمۇ قايمۇقتۇرمايــدۇ...

— 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:

گەپنىــڭ
دەرھــال
ئــەر

كەلگىنىنــى
ئېپــى
گېپىنــى
ئايالىنىــڭ

بايقىغــان
بۆلۈپتــۇ:

— ئىســىت ،شــۇ خوتۇننىــڭ مىجــەز  -خۇلقىنــى
ســېنى ئالماســتىن بــۇرۇن بىلگــەن بولســامچۇ!
ئىنسابىڭىزنىمۇ تارتىپ باقسىڭىز...

— زادى نېمە ئىش بولدى ،دېسىڭىزچۇ؟— دەپ
سوراپتىكەن ،ئەزمە:

گۆشــنى دائىــم كــەم تارتىدىغــان بىــر قاسســاپ
«گۆشــۈڭ كەمكــەن» دەپ ئــەرز قىلغــان بىــر ئادەمگــە:

— چاپىنىڭىزنى ــڭ پېش ــى كۆيۈۋاتقىلى ن ــەۋەخ —،دەپتۇ.
قوشنىس ــى دەرھ ــال ئوتن ــى كۆچۈرۈۋاپت ــۇ — دە ،ئاچچىقلىنىپ:

— بىلەمسىز ،مېنىڭ بۇ تارازامدەك لىلال تارازا بۇ
شەھەردە يوق — ،دەپ پوپوزا قىپتۇ.

— قانــداق ئادەمســىز ،كۆرگــەن ھامــان ھايــت
دەپ قويســىڭىز بولمامــدۇ؟— دەپتىكــەن ،ئەزمــە
قېتىغــا كەلمىگــەن ھالەتتــە جــاۋاب بېرىپتــۇ:

— بەك ياخشى — ،دەپتۇ گۆش ئالغۇچى — ،ئەمىسە
مۇشۇ لىلال تارازىڭىزدا ئىنسابىڭىزنى بىر تارتىپ باقسىڭىز
ئىكەن!
ئە .ئازات تەييارلىغان

— مــەن ئۆزۈمنــى ئالدىراڭغــۇ دېســەم ،ســىز
مەندىنمــۇ ئۆتــە ئالدىراڭغــۇ ئىكەنســىز جۇمــۇ!
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شېئىرالر
راھىلە كامال (شىۋېتسىيە)
كېلىڭ يۇلتۇزالرغا ئايلىنىپ كېتەيلى
بۈگۈن ھاۋانى ئوچۇق ،دەپ قىياس قىلدىم،
چۈنكى سىز كەلمەكچى.

«ھەي ئىسىت» ،دەپ
قەبرىمىزنى يوقلىشىمىز.

سىز يوق چاغالردا
مۇشۇنداق ياشاشنى ئۆگەندىم.
تۇتۇق ئاسمانغا
ئوچۇق رەڭلىك كۆينەك كىيىمەن.
يامغۇر ياغقاندا
چېچىمنى بۈدۈرە قىلىمەن.
قۇرۇپ قالغان گۈل بىلەن پىچىرلىشىمەن.

مېنىڭ گۈلگە ئوخشىغىنىم
قىپ قىزىل يالغانچىلىق.
مەن بۇالرنى گۈللەرنىڭ دەردى ،دېدىم،
بەلكىم گۈل ئۇنداق دېمەيدۇ.
گۈللەرنىڭ ئۆزىنى سۆزلىدىم،
بەلكىم گۈل بۇنى بىلمەيدۇ.
ئېھتىمال گۈللەر مېنى كۆرسە
كۆزىنى يۇمىۋاالر،
مەندە بار لېكىن
قالغان بايانسىز،
قاقشال ئېدىرالر،
پايانسىز چۆللەر ئۈچۈن.

قاچان دەمسىز؟
سىز كەتكەندىن كېيىن،
سىزنى سۆيۈپ قالغاندىن كېيىن.
يۇلتۇزالرنى ساناپ
ئونغا بارمايال ئېزىپ كېتىمەن.
ئۇ بىر قىش ئاخشىمى ئىدى،
يۇلتۇزالر قار بولۇپ يېغىپ كەتكەنىدى،
تېرىۋاالي ،يۇلتۇزالرنى تېرىۋاالي،
قار ماڭا ئاپئاق ،سەت كۈلدى،
تېرىۋالغان يۇلتۇزالر قولۇمدىن چۈشۈپ كەتتى.
قېپ قالغان بىرىنى كۆزۈمگە پاتۇرىۋالدىم.
كۈلكىنىڭ بۇنداق سەتلىكىنى،
ئاقنىڭ بۇنچە سوغۇق ،مەينەتلىكىنى
كۆرۈپ قالغىنىمغا ئېچىندىم
شۇندىن بېرى.

بەلكىم گۈللەر كۆرۈپ قالدى،
تەشتىكىمدە ئېچىلغان ئۆزۈمنى.
چاچلىرىنى يېيىپ ھەريان،
كۆزلىرىدە قىلىپ بايان،
ئۆزىگە قاراپ تۇرغان،
يۇلتۇز كۆزلۈك ئايالنى.
بۈگۈن ئاسماننى زەڭگەر دەپ ئويلىدىم،
چۈنكى سىز كېلىسىز.
كېلىڭ ،تېزراق كېلىڭ!
قۇياش پاتقۇچە —
تاڭ ئاتقۇچە،
مىس تاۋاقتەك تولۇنئايمۇ
غۇالپ چۈشكىچە.

چىرايلىق گۈللەرنى كۆرسەم
كۆزۈمگە مۆللىدە ياش كېلىدۇ.
كۆزۈمگە گۈلنىڭ سۇلغان ،توزىغان ،قۇرىغان
ھالىتى كۆرۈنىدۇ.
گۈللەرنى لوڭقىالرغا سېلىشىمىز،
پۇرىشىپ ،نەپەس ئېلىشىمىز.
لوڭقىالردىكى گۈللەر ئالمىشىپ تۇرىدۇ،
كۆك نۇر خىرۇستالدا قامىشىپ تۇرىدۇ،
گۈل بىلەن ئۇزۇن ئۆمۈر تىلىشىمىز،
گۈللەر ئۈچ كۈندىال سولىشىدۇ.
بىر گۈلدە سۆيۈشىمىز،
ئىككى گۈلدە تويىشىمىز،
ئۈچ گۈلدە خۇيلىشىمىز،
تۆت بولغاندا خوشلىشىمىز،
بەش بولغاندا
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كېلىڭ ،تېزراق كېلىڭ!
بېرەرمەن سىزگە
كۆزۈمدە كۆيدۈرۈۋەتمەي ،ئاۋايالپ ساقلىغان،
بىر تال يۇلتۇزنى،
كېچىمىزنى يورۇتماق ئۈچۈن.
بېرەرمەن
سۆيگۈگە ئاتىغان ،لوڭقىغا سالمىغان
بىر تال گۈلۈمنى،
كۆزلەردىكى ياشالرنى قۇرۇتماق ئۈچۈن.
يەنە بېرەرمەن
تەشتىكىمدىكى
يۇلتۇز كۆزلۈك،
سۇمبۇل چاچلىق،
گۈزەل شېئىرنى
بىزنى ھاياتقا قالدۇرماق ئۈچۈن.
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ئاسمان رەڭلىك دىلبەر ئىدى

ئاداشتىممۇ سۆزۈمدە ياكى!؟
سىم سىم يامغۇردەك تۆكۈلدۈم دېسەم …
ئاداشتىممۇ كۆزۈمدە ياكى!؟
تىزىمنى قۇچاقالپ پۈكۈلدۈم دېسەم ..
زەڭگەر ئاسمانغا يۈكۈندۈم دېسەم ..

ئاسمان رەڭلىك دىلبەر ئىدى،
قىزىلالرغا بوياشتى.
سەرۋى بويى ئەنبەر ئىدى.
بەتبۇي قىلماق بولۇشتى.
چېھرى گۈزەل قەمەر ئىدى.
داغالر بىلەن ئۇالشتى.
جىسمى كۆپكۆك مەرمەر ئىدى.
ئۇردى ،چاقتى ،كوالشتى.
سۇمبۇل چېچى خەنجەر ئىدى.
پارچە قىلىپ بۇالشتى.

نامەرتتە نە غۇرۇر ،نە قەھرىمانلىق،
زالىمدا نە سۆيگۈ ،نە مېھرىبانلىق،
ئالالھنىڭ بۇيرىغان بىر كۈنى چوقۇم—
جازاسى ،غەزىپى تاشار ئۈستىگە.
زىمىننىڭ نەپرىتى ياغار ئۈستىگە.
بەدبەخنىڭ قولىدا قايرىلغان قىلىچ،
پاتىدۇ ئۆزىنىڭ تۆمۈر قېپىگە.

يىگانىسەن

سېنى ئەسلەيمەن ،ئەسلەپ ئۆلىمەن،
ئەسلەپ ئۆلگەچكە كۈلۈپ ئۆلىمەن.
بويۇڭنى ،خۇيۇڭنى كۈيلەپ ئۆلىمەن،
سەن كۆيگەن زىنداندا يۈرۈپ ئۆلىمەن.

سېنىڭ باشقا ئوخشىشىڭ بارمۇ!؟،
يىگانىسەن خىياللىرىمدا.
مەن نادان قىز ئاداققى سەھەر،
ئۇزاپ كەتكەن باغرىڭدىن ئاستا.
چالمىساممۇ ياكى مۇڭلۇق كۈي،
تىلەپ قالدىڭ ئاق يولنى ماڭا.
ئىشقىم بىلەن بېرەرمەن ئېيتىپ،
چاك يېرىلغان باغىرلىرىمغا.
مەغرۇرلۇقۇم ،گۆدەكلىكىمنى،
جېنىم بىلەن قالدۇرغان ساڭا.
مەغرۇرلۇقۇم سەن بەرگەن غۇرۇر.
نادانلىقىم ئالدىمدا تۇرۇر.

كۈز
ئەگىيدۇ بېشىمدا خىيالچان بىر ئاي،
باغرىمغا ئۈنتىنسىز تارىتىپ سادا.
ئېھ! گۈلۈم تىترەيدۇ ياپراقلىرىڭمۇ،
بۇ مېنىڭ پىغانلىق كۆزلىرىم ئارا.
جىمجىتلىق روھىمغا قاتتى ئېزىلىش،
تىزىمنى قۇچاقالپ يىغلىدىم ئۇزاق.
پاكالندى يۈرىكىم ئازابالر بىلەن،
يامغۇردا پاكلىنار ياپراقمۇ شۇنداق.

تىتىلماق ھااللدۇر سەنسىز راھەتتە،
نە قالدى ئىلكىمدە ھىجراندىن بۆلەك.
بىناۋا قۇشالرنىڭ پەرۋازى يوقمىش،
بۇ ھىجران ھەسرىتى يۈرەككە ئوقمىش.

قىلغانتۇق ئەسلىدە نېمىنى خاتا!؟
ئۇ بىزنى ئازابالپ قويمايدۇ تىنچ.
كۆڭۈللەر ئىستىكى يارقىن بولسىمۇ،
ئەزەلدىن بولمىغان بىزدە قېنىشىش.

بۇلۇتالر تىترەيدۇ تۆكەلمەي ياشىن،
بۇ كىمنىڭ ھەسرىتى ،ئازابى ئاخىر؟!
كەتمەكنىڭ بەدەلى بۇنچىمۇ ئېغىر؟!
بىر يېنىپ ئۆچمەكمۇ ،يانماقمۇ ياپىر!؟
ئۆزۈمگە قايتىپ ساڭا چۆككەندە،
سېنىڭ ئالدىڭدا مەن ئۆزۈم ئەمەس،
ئاھ يۇلتۇزالر نۇرىن تۆككەندە،
كۆز قىسىشى تاڭدا يۈتكەندە،
بىلىپ قالدىم مەن ئۈچۈن ئەمەس،
شامالدەك ئۇچۇپ كەتتىمكىن دېسەم،
ئاداشتىممۇ ئۆزۈمدە ياكى!؟
ئۆزگە بىر جەننەتكە يەتتىمكىن دېسەم...

غازاڭلىق يول بىلەن ماڭىمەن جىمجىت،
بۇ ھارغىن كۆڭلۈمنى قالدۇرۇپ ساڭا.
ئۆزگىلەر نەقەدەر شادىمان بۈگۈن،
نە ئويدا تىكىلەر كۆزلىرى ماڭا؟!
يەتكەندە قەدىرىڭگە ئايالر ،يىل ئۆتۈپ،
كەتكۈم بار پۇررىدە ئۇچۇپ سەن تامان.
ئاھ شۇنداق قوشۇلۇش يېرىپ كۆڭلۈمنى —
شۇ چاغمۇ قويارمۇ سەن ،مېنى ئامان؟!
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شېئىرالر
سەرۋى (ئامېرىكا)
قەشقەر چۈشى
قەشقەر ياكى كاشىغەر،
يىپەك يولىدا دۇر-گەۋھەر،
چاقناپتىكەن قاماشتۇرۇپ كۆزلەرنى،
تاڭدىكى چولپان كەبى،
كوھىنۇرنىڭ ئالمىسىدەك.
بۇرۇننىڭ بۇرۇنىسىدا،
يىراق قەدىم زاماندا،
كەتكىنى كەتكەن،
يۈتكىنى يۈتكەن،
ئۆلگىنى ئۆلگەن،
بولغان زاماندا.
تۇپراقلىرىنى ئالقانغا ئالساڭ،
جىمىراليدىكەن ئالتۇنۇ-زەر،
سۈيىن ئىچكەنلەر دېگەنكەن كەۋسەر،
بۇلبۇللىرى ناۋالىق ،قاقىدىكەن پەر،
چىقىپتىكەن قاراخانالردەك،
خانالر ،شاھالر ھەر ،ھەر.
ئوردۇكەنت دېسە ،كاشىغەر دېسە،
ھەركىم دەر:
ئاجايىپ شەھەر!

— قېنى ئۇ قەشقەر؟
قېنى ئۇ شەھەر؟
يۈتۈپ كېتىپتۇ،
كىملەرنىڭ شۇم خالتىسىغا،
چۈشۈپ كېتىپتۇ.
ھەئە!
يىپەك يولىنى جىن باستى،
قەشقەرنى قارا باستى.
ھېيىتگاھنى
جانان كوچىسنى ،خام بازىرىنى،
ئەۋرىشىمكارنى ،ئۆستەڭ بويىنى،
نور بېشىنى،
پاالكەت باستى.
ئوردا ئالدىنى،
يۇمىالق شەھەرنى،
چىنە باغنى،
كوزىچى ياربېشىنى،
قۇم باستى.
يارباغدىكى ئوسمىچى قىزنىڭ،
لەڭپۇچى يىگىتنىڭ،
سامسىپەز قىراننىڭ،
چۈشلىرىنى قارا باستى.
قەشقەرلىكنىڭ قوي كۆزلىرىنى،
سەل باستى ،قىيان باستى،
سەمەننىڭ يىگىتلىرىنى،
زىنداندا ئۆلۈم باستى.

سەمەرقەنت ،بۇخارا ،باغداد،
كابۇل ،خارەزىم ھەم ھىرات،
قەشقەر دېسە تۇرار قول باغالپ،
شەھەرلەرنىڭ شەھەرى سەن دەپ،
شاھالرنىڭ شاھىنىڭ ماكانىسەن دەپ،
ئەھلى ئالىمنىڭ بوستانىسەن دەپ،
شەرقنىڭ چوغدەك يالجىغان يۈرىگىسەن دەپ.

يىغلىمىدى سەمەرقەنت ،بۇخارا ،باغداد،
قەشقەر ئۈچۈن،
يىغلىمىدى كابۇل ھەم كەشمىر،
يىغلىمىدى ھىرات ،خارەزىم،
تىترىمىدى ھېچكىم،
شەھەرلەرنىڭ شەھرىيە.
قالدى ئاھ ،قەشقەر،
ناتىۋان يېتىم.
دېگۈدەك ھەممىسى:
ئۇنتۇپ كېتەيلى قەشقەر چۈشىنى.
راۋاپچى ھاپىزنىڭ قەشقەر رىۋايىتىنى.
ئالتۇنغا لىققىدە توشقان،
تىرە ھەمياننى،
ھەممىنى،

سودىگەرلىرىنىڭ ھەميانى،
باغدادنىڭ ،كابۇل ،كەشمىرنىڭ،
پەرغانە ،سەمەرقەنتنىڭ،
لىقالنغان ئالتۇن تەڭگىگە،
دەل مۇشۇ يەردە،
ئەزىزانە يۇرت -گۈزەل قەشقەردە.
قەشقەر چۈشىنى كۆرگەن نەچچە رەت،
شۇڭا قەشقەرگە قايتقان داۋامەت،
دېگەن بۇ شەھەر ئەجەب ئاالمەت،
مېھرى ئۆزگىچە ،سېھرى ئۆزگىچە،
بىرال كەلدىڭمۇ ،ئۇنۇتالمايسەن.
مەڭگۈگە پەقەت.
چۈنكى بۇ شەھەر -قەشقەردۇر قەشقەر.
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ئۇنتۇپ كېتەيلى،
قەشقەردە يىرگەن تۇزنىڭ ھەققىنى.
چېقىلدى قەشقەر ،يىقىلدى قەشقەر،
خورالندى قەشقەر،
قىلىچتىن ئۆتتى،
بوزلىدى قەشقەر،
ئاھ ،سەكراتتا قەشقەر….

قەشقەرنىڭ ئۇرۇقى بارمىكىن،
قەشقەرلىك سودىگەرنىڭ خورجۇنىدا.
قول يەتمەيدىغان بۇلۇڭىدا.
يامان كۆزلەردىن ئامان قالغان،
ئەپچىلگىنە مۆكۈۋالغان.
تېرىساق ئۈنەرمىكىن قەلبىمىزگە،
بىخالرمىكىن كېلەر يىلى باھار كەلگەندە،
گۈللەمدىكىن ھۈپپىدەك،
قەشقەرنىڭ ئانارىدەك.
چۈشەمدىكىن ئاناردەك ھەر شېخىدا مىڭ قەشقەر،
ھەر قەشقەردە بارمىكىن كۈلۈپ باققان تاڭ سەھەر.

كەتكىنى كەتكەن ،قالغىنى قالغان،
ئەتكىنى ئەتكەن ،تارتقىنى تارتقان.
ئۆرگەلگەن پەلەك ،چۆرگەلگەن پەلەك،
يۈزۈڭگە توپا چاچ قەشقەر ئۈچۈن دەپ،
ياقاڭنى يىرتقىن قەشقەر ئۈچۈن دەپ،
قەشقەرگە قەشقەرچە ھازىدار كېرەك.

- 2019يىلى- 10 ،ماي ،ئامېرىكا
دۇنيادىكى ئەڭ

دۇنيادىكى ئەڭ قىزىق كىتاب،
كەچۈرگىن مېنى.
ئوقۇيالمايمەن سېنى،
كۈلەلمەيمەن باش قەھرىمان بىلەن،
چۈنكى كۆزۈمگە چۆككەن ھەسرەتلىرىم بار،
توسار كۆزۈمنى.
شۇڭا چىقمىغىن ھەرگىز ئىشكاپتىن،
كور دەپ ئويلىغىن مېنى.
رەنجىمىگىن مېنىڭدىن،
ئاچالمايمەن سېنى.

باغرىمغا مەڭگۈ باسالمايمەن سېنى،
چۈنكى ئارىمىزدا تۈۋى يوق بىر ھاڭ،
يېقىن كەلسەك يۈتىدۇ بىزنى.
تۇرايلى شۇنداق ھاڭنىڭ لېۋىدە،
قولىمىزنى بىر-بىرىمىزگە سوزغىنىمىزچە.
دۇنيادىكى ئەڭ چەكسىز سېغىنىش بىلەن،
دۇنيادىكى ئەڭ چوڭقۇر مۇھەببەت بىلەن،
بىر-بىرىمىزگە تەلمۈرگىنىمىزچە.
دۇنيادىكى ئەڭ ئاچچىق ياشنى،
بىر-بىرىمىز ئۈچۈن تۆككىنىمزچە.

دۇنيادىكى ئەڭ تەملىك قەھۋە،
ئىچەلمەيمەن سېنى.
ھۇزۇرلىنىپ تېتالمايمەن سەندىكى،
خۇشپۇراق تەمنى،
چۈنكى قىرتاق ھەسرەتلەر،
تېشىپ چىقتى يۈرەك بېغىدىن،
ئېغىزىمغا تولدى لىققىدە،
نېمە ئىچسەم تېتار كەكرىدەك،
ھەتتا بەزىدە گويا زەھەردەك.
شۇنداق ئادەمگە قەھۋە نە كېرەك؟
سېنىڭ بىلەن ئۈلپەتداشلىقىم،
شۇنداق پۈتكۈدەك.
سوۋۇپ كەتكىن ئۈستەل ئۈستىدە،
مېنىڭ بىلەن خىيال سۈرگىن جىممىدە،
ئىچمەيمەن سېنى.

دۇنيادىكى ئەڭ سۆيۈملۈك دوست،
كەچۈرگىن مېنى.
ھۇزۇرلىنىپ سېنىڭ بىلەن تەڭ،
بەختىڭ ئۈچۈن كۈلەلمەيمەن ئەمدى.
بواللمايمەن بۇرۇنقىدەك كۈلگۈنچەك،
قىاللمايمەن شوخ چاقچاقلىرىمنى،
چۈنكى دىلخانەمدىكى يارام،
قاناۋاتىدۇ ،يىرىڭالۋاتىدۇ،
ئېغىز ئالغۇچە ساقالپ تۇر مېنى.
تېلىفۇنمۇ ئۇرمىغىن ئەمدى،
ئىشىك قوڭغۇرىقىنى جىرىڭالتمىغن،
ئۇنۇتقىن مېنى.
دۇنيادىكى ئەڭ ئۇلۇغ زاھىت،
كەچۈرگىن مېنى،
ئاستىالت قەدەملىرىڭنى،
يېتىشىۋاالي.
ئايىقىڭنىڭ ئاستىدىن توزىغان توپىلىرىڭنى،
كۆزلىرىمگە سۈرتىۋاالي.

دۇنيادىكى ئەڭ ئىللىق ئىنسان،
كەچۈرگىن مېنى.
كۆرەلمەيمەن سېنى،
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جۇل-جۇل تونۇڭنىڭ پېشىگە سۆيۈۋاالي،
جۆر بوالي ھەقنى ئىزدەش سەپىرىڭگە.
كېتەيلى بىز تەكلى ماكانغا.
ساما سااليلى روھالر دۇنياسىدا.
كىروراندا ،مىرەندە ۋە ئەندىرەدە)1(،
كۆمۈلگەن شەھەرلەرنىڭ ھەممىسىدە،
بىر-بىرلەپ ئىستىقامەت قىاليلى.
سۇنۇق كوزىدىكى نەچچە مىڭ يىللىق سۇنى،
ئىچىپ باقايلى.
نەقىشلىك ساندۇقتىكى تاش قاتما ناننى،
چىشلەپ باقايلى.
تارشا پۈتۈكتىكى ئىمىر-جىمىرنى،
بارمىقىمىز بىلەن ئىزالپ باقايلى،
شۇندىال بەلكى،
كۆزلىرىم كۆرەر،

تىللىرىم تېتار،
دىلىمدىكى شۇ يارا ئېغىز ئاالر.
شۇڭالشقا ئاڭال،
سوۋغات قىالي ساڭا،
دۇنيادىكى ئەڭ ئازابالنغان ئىنسان قەلبىنى،
ئىپ كەتكىن مېنى.

ئاتالغۇالرغا ئىزاھات:
---------------------------------------------( )1كىرورەن ،مىرەن ،ئەندىرە :شەرقىي تۈركىستاندىكى
قەدىمى شەھەر خارابىلىرى.
- 2019يىلى - 3ئىيۇن ،ئامېرىكا

شېئىرالر
مۇھەممەتجان ياسىن (بۇغدا)
(قىرغىزىستان)
يۈرەك سۆزى
خەلقىمنى ئانام دەيمەن،
خەلقىمنى ئاتام دەيمەن.
بېشىمنى سىالپ تۇرغان،
خەلقىمنى پانام دەيمەن.
ماڭا زور بەخت ،ئامەت،
ئۇ ئۇچۇن جاپا چەكسەم.
تىرىشىپ ،مىنۇت ،سائەت،
كۈتكەننى بەجا ئەتسەم.
ئارمان يوق ماڭا ھېچچاغ،
ئاقلىسام ۋاپا ،ئەھدىم.
مېھرىمدىن ياساپ گۈلباغ،
جېنىمنى ئېتەي تەقدىم.

خەلقىمنى ئانام دەيمەن،
مەڭگۈلۈك پانام دەيمەن.
ئۇلۇغ نام
ئانا نامى  -ئۇلۇغ نام،
تائەبەدكە ئۆچمەيدۇ،
تاغالر كۆچەر ،يەر كۆچەر،
ئانا نامى كۆچمەيدۇ.
ئانا ھامان مېھرىبان،
قۇياش دەيمىز مېھىرىنى.
غېمىمىز يەر ھەر زامان،
گۈلدە ك دەيمىز چېھرىنى.

ئاق سۈت بېرىپ ھااللدىن،
يېتلدۇردى مەردلەرنى.
جاپا چەكسە سەزدۈرمەي،
تارتتى تاالي دەردلەرنى.
ئانا نامى  -ئۇلۇغ نام،
دىلدا مەڭگۈ ساقلىنار.
ئۆزى كەتسە ،سېماسى،
يۈرەكلەردە يادلىنار.
ئانا دېسەڭ تىلالردا،
ئوت بوپ يانار دىلالردا.

ئانا تىلىم
بىز سېنى ئەزىزلەيمىز ئاتا بىلىپ،
يۈكسىلىش ،ئىلىم-پەندە پانا بىلىپ.
شۇڭالشقا قەدىرلەيمىز «ئانا تىل» ،دەپ
سۆيگەچكە دىلىمىزدىن ئانا بىلىپ.

ئانامنىڭ سۈتى بىلەن كىرگەن تىلىم،
		
مىللىتىم ئوتى بىلەن كىرگەن تىلىم.
سەن بىلەن تونۇلدۇق بىز ئەللەر ئارا،
سەن بىلەن قەد كۆتۈرگەن ئۇيغۇر ئېلىم.
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قەبرە ئالدىدىكى ئارمانالر
سەلىمە .ئا .كامال (ئاۋسترلىيە)

م ــەن قەبرە-مازارالردى ــن بەخ ــت تىل ــەپ يۈرۈدىغانالردى ــن
ئەمەس .ئەمما ،بۇ قەبرىنى چۈش ــەنگەچكە ،يېقىنالشقانس ــېرى
ۋۇج ــۇدۇم ئۆرتەن ــدى .قولۇم ــدا بىر تۇت ــام گۈل ،بى ــر ئاپتوموبىل
بىمــاالل ماڭغــۇدەك بــاغ يولىــدا ئۇدۇلۇمدىكــى ياپيېشــىل
قارىغايــار ئارىســىدا قــەد كۆتــۈرۈپ تۇرغــان قەبرىگــە قــاراپ
كېتىۋاتىمــەن .يــول ماڭغانســېرى ئــۇزۇراپ كېتىۋاتقانــدەك...
يولنىــڭ ئىككــى قاســنىقىدا "ھۈپپىــدە" ئېچىلغــان
پىلپىلگــۈل ،ســالداتگۈل ،قارىغــاي گــۈل ،ســېرىق ســەبدە،
ئەتىرگ ــۈل ،قىزىلگۈلل ــەر ئارىس ــىغا كۆزگ ــە چېلىقارلى ــق قىلى ــپ
ئورنىتىلغ ــان كىچىك-كىچى ــك تاختىالرغ ــا قوش ــاقالر يېزىلغان:
ئالۋانغا سۈرۈك بەرمەي،
يايى قامچىالپ چىقتى،
بۇ زۇلۇمغا چىدىماي.
سادىر ئاتلىنىپ چىقتى.

چىرىك ئاتىدۇ تاشقا،
سادىر ئاتىدۇ باشقا.
بىــردەم ئوڭغــا ،بىــردەم ســولغا قــاراپ ئىختىيارســىز
توختايم ــەن .ئاجايى ــپ مەنىلى ــك «س ــادىر پالۋان قوش ــاقلىرى»
ن ــى ئوقۇيم ــەن .يەن ــە ئالدىمغ ــا ماڭىم ــەن .ئاخى ــرى ئاددىيغىنە
بىــر قەبــرە ئالدىغــا كېلىــپ توختىدىــم .ســۇپا چىقىرىلىــپ
ياس ــالغان قەبرىگ ــە چاپالنغ ــان چاقچۇقالرنى ــڭ بەزىلىرى يېرىم
پۇچۇلغ ــان ،س ــىرلىرى ئۆچكەن ھال ــدا ئېغىر س ــۈكۈتتە تۇراتتى.
قەبرىنى ــڭ ئىكك ــى تەرىپىگ ــە يانمۇ-ي ــان قىلى ــپ يەن ــە ئىكك ــى
كۇپلې ــت ،ي ــان تەرىپىگ ــە ئ ــۈچ كۇپلېتتى ــن ئالت ــە ،قۇيرۇقى ــدا
يەنــە ئىككــى كۇپلېــت قوشــاق يېزىلغــان ئىكــەن .قەبرىنــى
ئايلىنى ــپ ھەممىن ــى ئۈنلۈك ئوقۇپ چىقتىم .بەزى مىسراس ــىدا
ئاجايىــپ خەلقپــەرۋەر روھ ئۇرغۇســا ،بەزىســىدە شــىر يــۈرەك
ئەرك ــەك زاتىنى ــڭ خىس ــلىتى «مان ــا م ــەن!» دەيتت ــى .بەزىس ــىدە
خەلقنىــڭ مــۇڭ-زارى تۆكۈلســە ،بەزىســى مېھرىبــان بىــر
ئاتىنىــڭ خوتۇن-بالىســىنى ســېغىنغانلىقىنى ســۆزلەيتتى...

ئون قەدەمچە ماڭدىم ،يەنە بىر كۇپلېت قوشاق:
سادىر دەپ ئېتىم يامان،
ئونبەش ياشتا ئاتالغان.
دەسلەپكى تۇتۇلغاندا.
دۆڭ يامۇلغا پاالنغان.

ســادىر پالۋاننــى ئوتتــۇرا مەكتەپتىكــى
ئەدەبىيــات دەرســلىكىدىن تونۇۋالغىنىمدىــن باشــاپ
ئۇنۇتمىدىــم .بىــراق ،ئەينــى چاغــاردا ئۇنــى تولــۇق
چۈشــەنمىگەن ئىكەنمــەن .چەتئــەل خەلقلىرىنىــڭ تارىخىــي
مەشــھۇرلىرىغا تۇتقــان قەدىرلــەش ئېڭىنــى كۆرگــەن-
چۈشــەنگەندىن كېيىــن ئۆزۈمگــە ســوئالالر قويــدۇم.

ئەتتىر گۈللەر ئارىسىدا يەنە بىرى:
ئىككى مىڭ چىرىك چىقتى،
مىنگەن ئاتلىرى قاشقا.

 - 19900يىلــى
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پېتىربــورگ شــەھەرلىرىدە ســاياھەت-زىيارەتتە بولــدۇم.موس ــكۋا دەرياس ــى بويىدىك ــى «يېڭ ــى پ ــەرى» قەبرىس ــتانلىقى
رۇس ــارنىڭ بىرمۇنچ ــە «مەش ــھۇرالر قەبرىس ــتانلىقى» ئىچى ــدە
ئــەڭ ھەشــەمەتلىك ئىكــەن .قەبرىســتانلىق سمولنســكى
چېركاۋىغــا يانــداش بولــۇپ ،ئايالنمــا قىزىــل تېمىغــا
ئــاق رەڭلىــك قاپارتمــا گۈللــەر نەقىشــلەنگەن .چېــركاۋ
ئۈس ــتىدىكى ئالت ــۇن رەڭلى ــك ب ــەش يۇمى ــاق مۇن ــار قۇي ــاش
نۇرىــدا تاۋلىنىــپ تۇرىــدۇ .قەبرىســتانلىقنىڭ ھەيۋەتلىــك
دەرۋازىس ــىدىن كىرىپ ــا مىڭلىغ ــان قەب ــرە تېش ــىنى كۆرگىل ــى
بولىــدۇ .پەلەككــە تاقاشــقان كاۋچــۇك  -قېيىنزارلىقتــا
مىڭلىغ ــان ھەيكەلل ــەر ق ــەد كۆت ــۈرۈپ تۇرى ــدۇ .س ــۈرلۈك ،نەپس
ھەيكەللــەر كىشــىگە ھەيكەلتىراشــلىق مۇزېيىغــا كىرىــپ
قالغانــدەك تۇيغــۇ بېرىــدۇ .قەبرىستانلىققا-رۇســىيەنىڭ
مەشــھۇر سىياســىيونلىرى ،ھەربىــي قومانــدان ،ئالىملىــرى،
ئەدىب-مۇزىكانت-ســەنئەتكارلىرى دەپنــە قىلىنغــان.

چۇۋۇلغ ــان ،قوللى ــرى كەينىگ ــە قايرىلى ــپ قاتتى ــق باغالنغ ــان،
غەزەپلىــك كۆزىنــى دۈشــمىنىگە تىككــەن پېتــى دارغــا
ئېس ــىقلىق تۇراتت ــى .م ــەن قەب ــرە تېش ــىدىكى بى ــر ت ــال ھەرپك ــە
قــاراپ قويمــاي ئۇنــى :ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ قەھرىمانــى—
زويــا كوسمودېميانىســكايانى تونۇۋالدىــم .ئۇنىــڭ ئىنىســى
ش ــورا بىل ــەن ۋەتىنىن ــى ،ھۆرلۈكىن ــى قوغ ــداش يولىدا دۈش ــمەن
بىلــەن مۇرەسسەســىز كــۈرەش قىلغــان ئاجايىــپ باتۇرلــۇق
كەچمىش ــلىرى ئېس ــىمگە تول ــۇق چۈش ــۈپ بول ــدى .ش ــۇچاغدا
ئۆزۈمن ــى نورمالس ــىز س ــەزدىم :ئەج ــەب م ــەن بى ــر چەتئەللى ــك
تــۇرۇپ ،رۇســارنىڭ قەھرىمــان قىزىنــى شــۇنچە پىششــىق
بىلىدىكەنمەنــۇ ،ئۆزىمىزنىــڭ قەھرىمــان قىــزى رىزۋانگۈلنــى
زويــادەك پىششــىق بىلمەيدىكەنمەنــا؟! ..مــەن دۈشــمەن
غالجىرالرچ ــە توپق ــا تۇتق ــان پەيتتىمۇ ئىس-تۈتەكلەر ئارىس ــىدا
يۈگــۈرۈپ يارىــدار جەڭچىلىرىمىزنــى قۇتقۇزغــان ،ئۆزىنىــڭ
بەدىنىدىــن ھەسســە يوغــان جەڭچىنــى ھاپــاش ئەتكەنچــە
ئوقــار ئاســتىدىن ئېلىــپ چىقىۋاتقانــدا تــاق بېشــىغا ئــوق
ي ــەپ ش ــۇ يەردى ــا ج ــان بەرگ ــەن ئ ــون توقق ــۇز ياش ــلىق بات ــۇر
قىزنى ــڭ قانلى ــرى س ــىڭگەن جايدا-ھەرەمباغ ــدا ئوين ــاپ چ ــوڭ
بولدۇمغــۇ! ئۇنداقتــا نۇرغــۇن كىشــىلىرىمىزنىڭ رىزۋانگۈلنــى
تېخــى بىلمەســلىكىدىن رەنجىمىســەم بولغــۇدەك...

مـ�ەن «رۇسـ�ىيەدە مۇنچىـ�ۋاال كـ�ۆپ مەشـ�ھۇر ئۆلـ�ۈپ-
تۈگىگــەن بولســا ،مەشــھۇرالر قالمىغــان چېغــى» دەپمــۇئويلىدىــم .ســېمونتالنغان ئىككــى مېتىرچــە كەڭلىكتىكــى
پىيادىل ــەر يولى ــدا س ــۇلتان خوجان ــۇر ئ ــاكام بىل ــەن بىلل ــە بى ــر
تــوپ كىشــىگە قوشــۇلۇپ قەبرىســتانلىققا ئىچكىرىلىدىــم.
قەبرىلــەر رەتلىــك قوپۇرۇلغــان .ئارچا-قارىغايالرمــۇ رەتلىــك
تىكىلىپتــۇ .بىزگــە ئەســەرلىرى بىلــەن تونــۇش ن.ۋ.گوگــول،
ئا.پ.چېخــوۋ ،ماياكوۋســكى ...قاتارلىقالرنىــڭ قەبرىســى
ئالدىدى ــن ئۆتت ــۈم .خروشش ــېۋنىڭ قەب ــرە سۇپىس ــىال ئەمەس،
س ــۇپا ئۈس ــتىدىكى ھەيكىلىنىڭمۇ پېشانىس ــى ،قېش ــى ،بۇرۇنى،
ئاغزىمۇ تەڭ نىس ــبەتتە ئىككىگ ــە بۆلۈنۈپ ،تاكى بەدىنىگىچە
يېرىمــى ئــاق ،يېرىمــى قــارا مەرمەردىــن قاتۇرۇلغــان ئىكــەن.
—نېمــە ئۈچــۈن بۇنــداق ئىككــى خىــل رەڭــدە
تاغــام:
ســوئالىمغا
ســورىغان
قاتۇرغانــدۇ؟—دەپ
—چۈش ــەندۈرگۈچى ھەيكەلنى ــڭ رەڭگ ــى توغرىس ــىدا...:
چۈنكــى ،ئــاق بىلــەن قارىنــى پەرقلەندۈرىدىغــان
كىشــى ئىــدى ،دەۋاتىــدۇ— ،دەپ جــاۋاب بــەردى.

سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ قەھرىمان قىزى—زويانىڭ ھەيكىلى

بــەزى قەبرىلەرنىــڭ ئۈســتىدىكى قــارالر ســۈپۈرۈلگەن،
چىرايلىــق لوڭقىالرغــا تىزىلغــان گۈللەر،قاچــا گۈللــەر
قويۇلغــان ئىــدى .مــەن ئالدىمغــا ئىككــى قــەدەم تاشــاپال
بىــر قەبــرە ئۈســتىدە ياتقــان ئاققۇنــى كــۆرۈپ قالدىــم.
ئۇزۇنلۇقــى بىــر مېتىرچــە ،ئــاق مەرمەردىــن ياســالغان ئاققــۇ
قاناتلىرىنىــڭ بىرىنــى ئالدىغا،بىرىنــى ئارقىســىغا كــەڭ
يېيىــپ ،ئــۇزۇن بوينىنــى ئالدىدىكــى قانىتىنىــڭ ئۈســتىگە
قوي ــۇپ «ئۇخالۋاتاتت ــى» .ھەيكەلگ ــە ق ــاراپ :ب ــۇ يەرگ ــە چوق ــۇم
داڭ ــدار بالې ــت ئۇستىس ــى كۆمۈلگەنلىكىن ــى جەزملەش ــتۈردۈم.
دېگەنــدەك قەبــرە تېشــىغا« :مەشــھۇر بالېــت ئۇستىســى—
داۋىــدوۋا» ،دېگــەن خــەت يېزىلىپتــۇ .ئاجايىــپ نەپــس
ئاققۇدى ــن بېش ــىمنى تەس ــتە كۆتۈرگۈنۈم ــدە تاغ ــام خېلى ئۇزاپ
كېتىپتــۇ .يېتىشــىۋېلىش ئۈچــۈن قەدەملىرىمنــى تېزلەتتىــم.
«ئې ــھ!» ش ــۇ چ ــاغ م ــاڭا تون ــۇش بى ــر قىزن ــى «كۆرۈپ»قالدى ــم.
ئۇ:كۆڭلەكلىــرى يىرتىلغــان ،بەدىنــى كۆكەرگــەن ،چاچلىــرى

ئۇيغۇرالرنىڭ قەھرىمان قىزى—رىزىۋانگۇل

رۇس ئەدىبلىرىگە-زويانىــڭ ئانىســىغا بارىكالــا!
«زويــا ۋە شــورا» ناملىــق بىيوگرافىــك ئەســەرنى ،يەنــى،
ئۇالرنىــڭ ھاياتىنــى ،ئۆلۈمىنــى ئــۆز ئانىســى يېزىــپ،
تارىخىــي ھۆججــەت ســۈپىتىدە قالدۇرغــان ئىكــەن.
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خىي ــال بىلەن بېش ــىم چۈش ــۈپ كەتتى .كۆك ــۈش مەرمەر
ياتقۇزۇلغ ــان قەب ــرە ئالدىغ ــا كەلگەندى ــا بېش ــىمنى كۆت ــۈردۈم.
قەبــرە سۇپىســىنىڭ ئوتتۇرىغــا ئورنىتىلغــان ئــۈچ مېتىرچــە
ئېگى ــز مەرم ــەر تۈۋرۈك بېش ــىغا ش ــۇخىل مەرمەردى ــن ئايروپىالن
مودېلــى ئورنىتىلغــان .ئۈســتى ئوچــۇق ئايروپىالنــدا رولنــى
چىــڭ قاماللىغــان بارماقلىــرى ،تۈرۈلگــەن قوشــۇمى ،چىــڭ
ھىمىرىلگ ــەن لەۋلىرىدى ــن تاجاۋۇزچىالرنى ــڭ ن ــەق ئۇۋىس ــىنى
بومباردىم ــان قىلىۋاتقاندىك ــى ئۆزلۈكتى ــن ھالقىغ ــان ئەزىم ــەت
ئۇچقۇچىنى ــڭ ھەيكىل ــى ئى ــدى .ئ ــۇ م ــاڭا كۆكرىكىن ــى كېرى ــپ
ۋەتىنىــدە ھــۆر ياشــاۋاتقان سانســىز ئۇچقۇچىــار ئارىســىدا
ھاي ــات ياش ــاۋاتقاندەك بىلىن ــدى .م ــەن ھەيكەلگ ــە ھاڭۋىقى ــپ
قــاراپ قالدىــم :ئــۇ ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدا ۋەتىنىنــى
قوغداش ــقا جېنىن ــى بەرگەن ئۇچقۇچى بولس ــا كېرەك .قىياس ــىم
توغ ــرا ئىك ــەن .قەب ــرە تېش ــىغا «ۋەت ــەن ئوردېن ــى» ئويۇقل ــۇق
تۇرۇپتۇ.چۈشــەندۈرگۈچىنىڭ ھەربىــي ليۇتچىــك ھەققىــدە
بەرگــەن مەلۇماتــى تۈگىــدى .شــۇ چاغــدا تــوپ ئارىســىدىن
س ــېرىق چاچلى ــق ،يىگىرم ــە ياش ــاردىكى بى ــر قى ــز يانچۇقىدى ــن
چىرايلىـ�ق قاتالنغـ�ان گۈللـ�ۈك قولياغلىـ�ق چىقـ�اردى-
دە ،ياغلىقنــى قاتالنغــان پېتــى قەبــرە تېشــىنىڭ ئۈســتىگەقويــدى .بېشــىنى تــۆۋەن ســېلىپ بىــر مىنۇتچــە ســۈكۈتتە
تــۇردى .ئاندىــن تېــز مېڭىــپ ئــۆز توپىغــا يېتىشــىۋالدى.
مــەن ئــۇ قالــدۇرۇپ كەتكــەن قولياغلىققــا قــاراپ تۇرۇپــا
قالدى ــم .پۇتلىرى ــم ئېغىرلىش ــىپ ماڭغىل ــى قويمى ــدى .خەل ــق
قەھرىمانلىرىمىزن ــى قەدىرل ــەش ئېڭىمىزدىك ــى پەرقن ــى ئەل ــەم
بىل ــەن تۇيغۇنۇمدا،ھەس ــەتخورلۇقتىن ئىچىمگ ــە ئ ــوت كەتت ــى.

مــەن ســادىر پالــۋان بوۋامغــا گۈلنــى «تۇتتــۇم» .توغرىســى،
قەبرىنى ــڭ ك ــەڭ سۇپىس ــىغا چىقى ــپ ،ئۇنى ــڭ مۇب ــارەك نام ــى
يېزىلغ ــان قۇبب ــە ئالدىغ ــا قوي ــدۇم .ئاددى ــي توپا-كېس ــەكتىن
قوپۇرۇلغ ـ�ان قەب ـ�رە ئالدى ـ�دا س ـ�ۈكۈتتە تۇرغىنىم ـ�دا ،ئاش ـ�ۇ توپا-
كېســەكلەر ،ئاشــۇ پۇچۇلغــان چاقچۇقــار مــاڭا مەرمەردىــنقىممەتلى ــك كۆرۈن ــدى .ئۆزۈمن ــى مەغ ــرۇر س ــەزدىم .قەبرىدى ــن
يېنىپ ،كۆلىمى ئاتمىش كىۋادىراتمېتىر ئۆيگە «س ــادىر پالۋان
خاتىــرە ئۆيى»گــە كىرىــپ ،چۈشــەندۈرگۈچىگە ئەگەشــتىم.
—ســادىر پالــۋان مەنچىــڭ ئەمەلــدارى لىرۇينىــڭ
ئىلــى خەلقىگــە ســالغان ئېغىــر ئالۋاڭ-ســېلىقى ،زۇلۇمىغــا
قارشــى چىققــان ئۇيغۇرالرنىــڭ لــى زېچىڭــى .ئــۇ ســۈيدۆڭ
ســېپىلىنى پارتلىتىــپ ،نەچچــە قەلئەنــى ئــازاد قىلغانــدا،
مەنچىــڭ ھۆكۈمــدارى ئاالقــزەدە بولــۇپ ،چاررۇســىيەدىن
يــاردەم ســورىغان .چاررۇســىيە گېنېرالــى كالپاكوۋســكى
ســادىر پالــۋان يېتەكچىلىــك قىلغــان دېھقانــار
قوزغىلىڭىنــى باســتۇرۇش ئۈچــۈن قوشــۇن باشــاپ ئىلىغــا
كىرگــەن .ئەممــا ئــۇ كۆكتــاش قەلئەســىدە ســادىر پالــۋان
يېتەكلىگــەن دېھقانــار تەرىپىدىــن تارمــار قىلىنغــان...
ئاڭالۋېتىــپ،
ســۆزىنى
چۈشــەندۈرگۈچىنىڭ
ئۈرۈمچىدىكــى بىــر قېتىملىــق «ســادىر پالــۋان خاتىــرە
كېڭەيتىــش ،پالۋاننىــڭ ھەيكىلىنــى
ئۆيى»نــى
قاتــۇرۇش ئۈســتىدىكى كېڭــەش يادىمغــا يەتتــى.
تىلشــۇناس ،ئالىمىمىــز ،ھۆرمەتلىــك ئىبراھىــم مۇتىئــى:
—...س ــادىر پالۋان قوش ــۇنى مانجۇنىڭ كۈرەدىكى مۇھىم
قەلئەســىنى پارتلىتىۋەتكــەن ،كالپاۋســكىينىڭ تاجاۋۇزچــى
ئەس ــكەرلىرىنى قورغ ــاس چېگراس ــىغىچە قوغلىغان ــدا ،يولنى ــڭ
ئىكك ــى تەرىپىگە ق ــوزۇق قاقق ــۇزۇپ ،ئۆلگ ــەن تاجاۋۇزچىالرنىڭ
كاللىسىنى قوزۇققا قاداپ ماڭغان ،— ...دەپ سۆزلىگەن ئىدى.

قەبرىســتانلىقىنى
مەشــھۇرلىرىنىڭ
رۇســار
مەدەنىيەتكــە ،تارىخقــا گــۇۋاھ بولغۇچــى مۇزېيغــا
ئايالندۇرغ ــان .ب ــۇ ي ــەردە چۈش ــەندۈرگۈچىلەر زىيارەتچىلەرگ ــە
مەشــھۇر كىشــىلىرىنىڭ قىزىقارلىــق كەچمىشــلىرى،
نەتىجىلىــرى ،تۆھپىلىرىنــى چۈشــەندۈرۈپ قويىدىكــەن،
ئۇالرنىــڭ جاراڭلىغــان ئــاۋازى ئىپتىخارلىقنــى نامايــان
قىلىدىكــەن .رۇســار بــۇ قەبرىلەرنــى يوقــاش ،ســۈپۈرۈش،
گۈلدەســتە قويۇشــنى مۇقــەددەس دەپ بىلىدىكــەن.
ئوتتــۇرا مەكتــەپ ئوقۇشــلۇقىدا بــۇ قەبرىســتانغا ئائىــت
مەزم ــۇن ب ــار ئىك ــەن .تارى ــخ ئوقۇتقۇچىلى ــرى ئوقۇغۇچىالرن ــى
باشــاپ كېلىــپ نــەق مەيدانــدا دەرس ئۆتىدىكــەن.

م ــەن «س ــادىر پال ــۋان خاتى ــرە ئۆيى»دىك ــى قىممەتلى ــك
بويۇمالرنــى ،ســۈرەتلەرنى تەپســىلىي كــۆردۈم 105 .پارچــە
قىممەتلىــك ســۈرەت ئىچىــدە  429يىللىــق تارىخــى بــار
قۇنتەيج ــى راۋىقىنى ــڭ س ــۈرىتى (س ــىزما رەس ــىمدىن تارتىلغ ــان)
ب ــار ئىك ــەن .س ــادىر پالۋاننى ــڭ گىرۋەكلىرى كەش ــتىلەنگەن ئاق
مالىخ ــاي كىيگ ــەن ،قوي ــۇق ق ــارا قاش ــلىرى ئاس ــتىدىكى يوغ ــان
بى ــر ج ــۈپ ك ــۆزى يىراقالرغ ــا تىكىلگ ــەن ،يارىش ــىملىق بۇرۇت ــى
ئاســتىدىكى لەۋلىــرى چىــڭ ھىمىرىلگــەن يېرىــم بەدەنلىــك
قىياپىت ــى چۈش ــۈرۈلگەن ب ــاج ماركىس ــى ب ــار ئى ــدى .ب ــۇ ي ــەردە
ئوقۇرمەنلىرىمگــە يېرىــم بەدەنلىــك قىياپــەت رەســىم بىلــەن
بــاج ماركىســى توغرىســىدا ئېنىــق ئۇچــۇر بېرىــپ ئۆتۈمــەن:

ئەين ــى چاغ ــدا م ــەن «بى ــز نېمىش ــقا مەش ــھۇرلىرىمىزنىڭ
تىرىكىنىمــۇ ،ئۆلۈكىنىمــۇ ئــۇالردەك قەدىرلىيەلمەيمىــز؟»
دېگــەن ســوئالنى ئۆزۈمگــە جىددىــي قويغــان ،كالــام
پىرقىــراپ كەتكــەن ئىــدى ...قەبرىســتانلىقتىن ،يــاق!
ئۈســتى ئوچــۇق تارىــخ مۇزېيدىــن چىققانــدا ،گويــا بىــر
مەكتەپنى—تارىخىــي ئۇلۇغلىرىمىزغــا قانــداق مۇئامىلــە
قىلىــش مەكتىپىنــى پۈتتۈرگەنــدەك بولغــان ئىدىــم.

بــۇ رەســىم ســادىر پالــۋان ھايــات ۋاقتىــدا ســىزىلغان
بولماســتىن ،ۋاپاتىدىــن  74يىــل كېيىــن - 1945 ،يىلــى
قازاقىســتانلىق قــازاق رەسســام ئەبىلقــان قاســتىيۇۋ ســىزغان
رەس ــىمدۇر .ب ــۇ ھەقت ــە مائارىپچ ــى ،ش ــائىر ،دىرامات ــورگ قادى ــر
ھەس ــەنوۋنىڭ «ھاي ــات ئاڭلى ــرى» دېگ ــەن كىتابى ــدا مۇن ــداق
مەلۇماتــار بــار :ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ مەشــھۇر قەھرىمانــى،
ئازادلىــق جەڭچىســى ،ھازىــر جــاۋاب قوشاقچىســى ســادىر
پالۋاننى ــڭ رەس ــىمى ئ ــەۋالدى ئۈچ ــۈن س ــاقالنمىغان ئى ــدى .ب ــۇ

XXX
خېل ــى كۈچل ــۈك ئاب ــرال ش ــامىلى ئ ــۇرۇپ ،ئېتەكلىرىمنى
ئۇچــۇردى ،چاچلىرىمنــى چــۇۋۇدى .شــۇ چاغدىــا ئېســىمنى
يىغى ــپ ئۆزۈمن ــى تۈزەش ــتۈردىم .س ــادىر بوۋامغ ــا ئاتىغ ــان بى ــر
تۇت ــام گۈلن ــى س ــىقىمدىغان ئ ــوڭ قول ــۇم تەرل ــەپ كەتكەنى ــدى.
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ئىش ــنى دەس ــلەپ  - 1920يىل ــى ئۇيغ ــۇر رەسس ــام ئاب ــا ش ــەمس
تۇتقــان .ئــۇ ســىزغان ســادىر پالــۋان رەســىمى - 1934يىلــى
ئالمائاتــادا ئېچىلغــان رەســىم كۆرگەزمىســىگە قويۇلغــان.
ئارىدى ــن بى ــر نەچچ ــە يى ــل ئۆت ــۈپ بۇ ئەس ــەر ئىزس ــىز يوقۇلۇپ
كەتت ــى - 1945 .يىلىغ ــا كەلگەن ــدە س ــادىرنى قايت ــا س ــىزىش،
ئەۋالدالرغ ــا پالۋاننى ــڭ سىيماس ــىنى قال ــدۇرۇش ئىش ــى قولغ ــا
ئېلىن ــدى .ش ــۇ يىل ــاردا م ــەن ئالمائات ــادا چىقىدىغ ــان «ق ــازاق
ئېلــى»« ،يېڭــى ھايــات» ژۇرنىلىــدا رېداكتــور ئورۇنباســارى
ئىدىــم .ئۇيغۇرشــۇناس س.شــاكىرجان ئىككىمىــز ســادىرنىڭ
رەســىمىنى ســىزىش ئىشــىنى مەسلىھەتلەشــتۇق .قايســى
رەسس ــامغا س ــۈزدۈرۈش كې ــرەك؟ ئاخى ــرى ئەبىلقان قاس ــتىيۇۋقا
س ــىزدۇرماقچى بول ــدۇق .س ــەۋەبى :ئۇ يەركەنتلى ــك ،ئۇيغۇرالرغا
ئارىلىشــىپ ئۆســكەن.ئۇنىڭغا :ئۇيغۇرنىــڭ قەھرىمانلىقــى،
تارىخ ــى ،تۇرم ــۇش ئۆرپ-ئادەتلى ــرى ،ئۆتمۈش ــى ،مىجەز-خۇلقى
تونــۇش .شــۇ يىلــاردا پالۋاننــى بىلىدىغانالرمــۇ بــار ئىــدى.

ب ــۇ ي ــەردە يەن ــە 300 ،يى ــل ب ــۇرۇن ئىلى ــدا ئىش ــلەنگەن
«ئالمىلى ــق» دېگ ــەن خەت بار دۇنيا خەرىتىس ــى ،س ــادىر پالۋان
قوش ــاقلىرىغا ئاساس ــەن س ــىزىلغان م ــاي بوياق رەس ــىملەر ،كەم
دېگەن ــدە  40يىللى ــق تارىخى ــي س ــۈرەتلەردە س ــادىر پالۋانن ــى،
ئۇنىــڭ قەھرىمانلىقلىرىنــى بىلىدىغــان يــۇرت چوڭلىرىنىــڭ
پائالىيەتلىــرى ،قەبرىســىنى ئىــزدەش ،تېپىــش ،بېكىتىــش
جەريانىدىكــى تەتقىقاتچىالرنىــڭ خىزمەتلىــرى ،ســادىرنىڭ
نەۋرە-چەۋرىلىرى ،پەي نەۋرىلىرىنىڭ س ــۈرەتلىرىمۇ بار ئىدى...
XXX
غۇلجــا ناھىيەســىنىڭ مولالتوختــى يېزىســى بــارات
مەھەللىسىدە—س ــادىر پال ــۋان تۇغۇلغ ــان .بالىلىق ،ياش ــلىقىنى
ئۆتكۈزگ ــەن ت ــەۋەررۈك ج ــاي .س ــادىر پال ــۋان مەقبەرىس ــى مۇش ــۇ
مەھەللىدىكــى ھــەر دەرىجىلىــك ئورۇنــار ،شەخســلەرنىڭ
قوللىشــىدا ســادىرنىڭ ئەســلى قەبرىســىنىڭ ئورنىغــا
قۇرۇلغ ــان ئىك ــەن .مېنى ــڭ قەبرىنىڭ تېپىلىش ــى ،جەزملىش ــىش
توغرىس ــىدا ئېنى ــق مەلۇم ــات ئالغ ــۇم كەل ــدى .خاتى ــرە ئۆيىدىن
چىقىــپ ،تۇرســۇن ياســىن مۇئەللىمنــى زىيــارەت قىلدىــم.

ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى بىــرى -ئايشــەم جېلىــل
قىــزى توقمــاق شــەھىرىدە تۇراتتــى .يېشــى  120لــەردە
س.شــاكىرجان ئۇنىــڭ بىلــەن
بولۇشــى مۇمكىــن.
سۆزلەشــكەندە موماي«:مــەن ســادىرنى كۆرگەنــدە ئــۈچ
بالىغ ــا ئان ــا ئىدى ــم .س ــادىر ئېگى ــز بويل ــۇق ،ئۆتك ــۈر كۆزل ــۈك،
پېشانىســى كــەڭ ،قاڭشــارلىق ئــادەم ئىــدى» دېگــەن.

—ســادىر پالۋاننىــڭ تارىخىنــى قېزىــش ،قەبرىســىنى
تېپىــش ،جامائەتكــە تەقدىــم قىلىــش ئاســان بولمىــدى—
دېــدى ئــۇ ،گەپنــى ئــۇزۇن يىللىــق تەتقىقاتــى جەريانىــدا
پىششــىق ئىگىلىگــەن ســادىر تارىخىدىــن باشــاپ—،غۇلجا
ناھىيەنىــڭ ئاقئــۆزەن يايلىقىــدا بىــر ئۆڭكــۈر بــار .بــۇ
ئۆڭكۈرنــى خەلقىمىــز «ســادىرنىڭ ئۆڭكــۈرى» دەيــدۇ.

ئۇنىــڭ ســۆزىنىڭ توغرىلىغىنــى مەســۇم بــوۋا
ھەمدۇئوغلــى تەســتىقلىگەن .بــۇ كىشــى ســادىر پالۋانغــا
ن ــەۋرە تۇغق ــان ،كېيىنچ ــە كۈيئوغ ــۇل بولغ ــان« :م ــەن بوۋامنى ــڭ
ئالدىــدا يۈرگەنــدە ئونبىر-ئــون ئىككــى ياشــاردا ئىدىــم.
قىياپىت ــى تول ــۇق ئېس ــىمدە» دەي ــدۇ ئ ــۇ .بىش ــكەك ش ــەھىرىدە
ئولتۇرۇشــلۇق گۈلجامــال چــورۇق قىزىمــۇ نۇرغــۇن ئىشــارنى
ئېيتى ــپ ب ــەردى .س ــادىرنى ك ــۆپ كۆرگ ــەن ،س ــۆھبەتتە بولغ ــان
ســادىق بــوۋا ھەســەن ئوغلــى ســادىرنى ئاخىرقــى قېتىــم 32
يېشــىدا قورغاســتا كۆرگــەن ئىكــەن .ســادىق بــوۋا  100يىــل
ياشــىدى .يەنــە ئــۆز دەۋرىــدە مولالبىــال نازىمــى يازغــان
«غــازات دەرمۈلكــى چىــن» ،مۇســا ســايرامىنىڭ «تارىخــي
ئەمىنىي ـ�ە» ،چۇق ـ�ان ۋەلىخان ـ�وۋ تەتقىقاتلى ـ�رى ،خەل ـ�ق ناخش ـ�ا-
قوشــاقلىرىنىڭ پالۋاننىــڭ قىياپىتىنــى بەلگىلەشــتە چــوڭياردىمــى بولــدى .قاســتىيۇۋ كــۆپ ئەجىــر قىلــدى .ئۇنىــڭ
دەســلەپ ســىزغانلىرى يۇقىرىــدا ئاتالغــان كىشــىلەرگە
كۆرســىتىلىپ ،ئۇالرنىــڭ پىكىر-مەســلىھەتى بويىچــە قايتــا
س ــىزىلدى .ش ــۇنداق قىلى ــپ ،س ــادىر پالۋاننى ــڭ پورترېتى 1945
 يىل ــى «ق ــازاق ئېل ــى» ژۇرنىلى ــدا ئې ــان قىلىن ــدى .ب ــۇ رەس ــىمھازىــر پۈتــۈن مەدەنىــي ئالەمگــە مەشــھۇر بولــۇپ كەتتــى...
ســادىر پالۋاننىــڭ يېرىــم بەدەنلىــك رەســىمى
چۈش ــۈرۈلگەن ب ــاج ماركىس ــى ۋە ئىل ــى يامۇلنىڭ رەس ــىملىرىگە
كەلس ــەك« ،س ــادىر پال ــۋان خاتى ــرە ئۆي ــى» ق ــۇرۇپ ،پالۋانن ــى
«تىرىلدۈرۈپ» ئارىمىزغا كەلتۈرۈش ــكە  30يىل س ــەرپ قىلغان،
س ــادىر پال ــۋان ھەققى ــدە  4كىت ــاب يېزى ــپ ،ئۇن ــى جۇڭگوغ ــا،
دۇنياغ ــا تونۇتق ــان تۇرس ــۇن ياس ــىن مۇئەللى ــم ئالمائاتادىك ــى
«س ــادىر پال ــۋان كۆرگەزمىخانىس ــى»دىن س ــېتىۋالغان ئىك ــەن.

ئاپتورنىڭ «سادىر پالۋان» خاتىرە سارىينى قۇرغان تۇرسۇن ياسىن مۇئەللىم
بىلەن چۈشكەن خاتىرە سۈرىتى ( – 2006يىلى)

مۇئەللىمنىــڭ ئېيتىشــىچە :ســادىر پالــۋان مانجــۇ
چېرىكلى ــرى بىل ــەن سوقۇش ــۇپ ،ئېغى ــر جەڭلەردى ــن قايتقاندا،
ئەش ــۇ ئۆڭكۈرن ــى م ــاكان قىلغ ــان ،قورال-ي ــاراق يوش ــۇرغان ،ئ ــۇ
37

-2020يىللىق  - 3سان

ئۆڭكۈرنىــڭ تاشــار ســاڭگىالپ تۇرىدىغــان نــەم تورۇســىغا
قــاراپ يېتىــپ جــەڭ پىالنلىرىنــى تۈزگــەن ،مەھەللىنــى،
خوتۇن-بالىلىرىن ــى س ــېغىنىپ تۈنلەرن ــى ئۆتكۈزگ ــەن .بەزى ــدە
ئۆڭكۈردىكــى پىيادىلىــرى بىلــەن مانجۇالرنــى رازۋېــدكا
قىلغــان .ئــۇ تۇرپانيــۈزى  -جېلىليــۈزى قورغاســقىچە بېرىــپ
قوش ــۇن توپلىغ ــان .دۈش ــمەن ئارىس ــىغا بەزى ــدە ب ــوۋاي ،بەزى ــدە
يــاش بــاال ســىياقىدا ياســىنىپ كىرگــەن .ھەتتــا ،ئىــت
س ــىياقىدا ياس ــىنىپ ،ت ــۆت ئاياغ ــاپ مېڭى ــپ كىرى ــپ دۈش ــمەن
ئەھۋالىنــى ئىگىلىگــەن .بەزىــدە مانجــۇ چېرىكلىرىــدەك
ياس ــىنىپ ،ئۇالرنىڭ «ئەرخاڭ» ناخشىس ــىنى ئېيتىپ س ــېپىگە
قوش ــۇلۇۋالغان .ئ ــۇ ھەقىقەت ــەن باتۇر ،چارە-تەدبىرلىك س ــەردار
بولغــان .كــۆپ قېتىــم خەتەرگــە تەۋەككــۈل قىلغــان .كــۆپ
قېتى ــم تۇتۇلغ ــان .دەھش ــەتلىك قىينالغ ــان .مانج ــۇالر خ ــۇددى
ئۆكۈزنى ــڭ بۇرنىغ ــا ش ــۈلۈك ئۆتكۈزگەن ــدەك ئۇنى ــڭ بۇرۇنىن ــى
تېش ــىپ تۆمۈر ش ــۈلۈك ئۆتكۈزۈش ــكەن .چېكىس ــىگە قىزىتىلغان
تۆمــۈر تامغــا باسقان.گەۋدىســى شــۇنچە زور پالۋىنىمىزنىــڭ
پەق ــەت باش ــمالتاق قولىغ ــا كىرم ــەك س ــېلىپ دارغ ــا ئاس ــقان.
بىرىنچ ــى قېتىمدى ــا ئ ــوڭ قولىنى ــڭ باش ــمالتىقى ئۈزۈلگ ــەن.
ئــۇ بېلىدىكــى پوتىســىنى يىرتىــپ ،قانغــا مىلەنگــەن
قولىنــى چىــڭ باغــاپ ،شــۇ كېچىســى ئاقئۆزەنگــە قاچقــان.

خاتىــرە ئۆيــى ئەۋالدالرغــا تارىــخ ،ۋەتەنپەرۋەرلىــك دەرســى
بېرىدىغ ــان س ــورۇن بول ــدى .مەندىم ــۇ چ ــوڭ ئارم ــان قالمى ــدى.
-دە؟

—مۇئەللىم ،ئەمسە كىچىك ئارمانالر تېخى بار ئىكەن-

—ســادىر پالــۋان قەبرىســىنىڭ تېپىلىشــى،
«ســادىر پالــۋان خاتىــرە ئۆيى»نىــڭ ئېچىلىشــى مېنىــڭ
چــوڭ ئارمانىمنــى ھازىرچــە قانــدۇردى .باشــقا ئارمانــار
جىــق .ئۇنىــڭ ھەيكىلىنــى قاتــۇراي دېگــەن ئىدىــم.
ۋاھ!بــۇ گەپنــى ئــاڭالپ ،ئوپالدىكــى تىلشــۇناس
ئالىــم مەھمــۇد كاشــغەرىي بوۋىمىزنىــڭ ،يەركەنتتىكــى
مۇقامشــۇناس ئاماننىســا خانىشــنىڭ ھەيكەللىــرى كــۆز
ئالدىمغــا كەلــدى .يەنــە قەھرىمــان ســەركىلەردىن بوۋىمىــز
غەنــى باتۇرنىــڭ قازاقىســتاندىكى ھەيكىلىنىــڭ تىكلىنىــش
ھېكايىســى يادىمغــا يەتتــى .بۇنىمــۇ دەپالۋېتەي-ھــە!
- 1944يىل ــى ئىلى ــدا قۇرۇلغ ــان «ش ــەرقىي تۈركىس ــتان
جۇمھۇرىيىتى»نى ــڭ قەھرىمانلىرىدى ــن بى ــرى ،ئۇيغۇرنى ــڭ يەنە
بى ــر قەھرىم ــان ئەزىمەت ــى  --غەن ــى بات ــۇر  - 1960يىلالرنى ــڭ
بېشــىدا ئائىلىســى بىلــەن قازاقىســتانغا كۆچمــەن بولغــان.

—س ــوئالىڭىزنىڭ ن ــەق جاۋابىغ ــا كەلس ــەك ،پالۋاننى ــڭ
قەبرىس ــى— ئۇنىڭ جەس ــەت س ــۆڭىكىدىكى ئۈزۈلگ ــەن بارمىقى
بىل ــەن ئ ــوڭ چېكىس ــىگە بېس ــىلغان تامغىنى ــڭ ئۇس ــتىخانىدا
قالدۇرغــان ئىزىغــا ئاساســەن جەزملەشــتۈرۈلدى...

ئۆمــرى ئاخىرلىشــىپ ،ســەكراتقا چۈشــكەندە
بۇرادەرلىرىگــە« :مېنــى يەرلىكىمگــە ئېلىــپ كىرگەنــدە
يۈزۈمنــى قىبلىگــە ئەمــەس ،ئىلىغــا قارىتىــپ قويــۇڭالر.
ۋەتىنىمنــى كــۆرۈپ ياتــاي»دەپ ئۆتۈنگەنىكــەن .بــۇرادەر-
بۇرادەرلىــرى ئۇنىــڭ ئىلتىماســىنى ئورۇنــداپ ،يەرلىكىــدە
يۈزىنــى ئىلىغــا قارىتىــپ قويغــان .قەبــرە تېشــىنى،
ھەيكىلىنىمــۇ ئىلىغــا قارىتىــپ ئورناتقــان ئىكــەن.

شــۇنداق قىلىــپ ،ئاددىــي قەبرىــدە ياتقــان
ســادىر پالۋاننىــڭ ئانــا يەرنىــڭ توپىســىغا ســىڭىپ
كەتكــەن جىســمىنى پۈتۈنلــەپ چىقىــش مۇمكىــن
بولمىغىنــى بىلــەن ،ئۇنىــڭ روھىــي تىرىلدۈرۈلگــەن.

—مىس ــتىن ياس ــالغان ھەيكەلل ــەر ھ ــەم كۆرك ــەم ،ھ ــەم
چىداملىــق بولىدىكەن—،دېدىــم مــەن - 1941 — ،يىــل 12
ئاينى ــڭ - 8كۈنىدى ــن - 1944يى ــل - 1ئاينى ــڭ - 17گىچ ــەگېرم ـ�ان ئارمىيەس ـ�ى قام ـ�ال قىلىۋالغ ـ�ان لېنىنگ ـ�راد (س ـ�انكت-
پېتىربورگ)نــى ئــازاد قىلىــش جەڭلىرىــدە قەھرىمانلىــقكۆرســەتكەن رۇس ئوغۇل-قىزلىــرى ئۈچــۈن قاتۇرۇلغــان،
ئېگىزلىكــى ئــون مېتىرچــە كېلىدىغــان «ۋەتــەن ئانا»نىــڭ
باتۇرلىرىغاگ ــۈل ئۆرۈمىس ــى تۇت ــۇپ تۇرغ ــان زور مىس ھەيكىلى،
تۇنج ــى بول ــۇپ ئايغ ــا قونغ ــان گاگارېننى ــڭ موس ــكۋادىكى ھ ــەم
ب ــەك ئېگى ــز ،كۆركەم س ــۈنئىي ھەمراھ بىلەن بىلل ــە قاتۇرۇلغان
ھەيكىل ــى ،ئۆزبېكىس ــتاندىكى ئەمى ــر تېم ــۇر ھەيكىل ــى ب ــەك
ياخش ــى س ــاقلىنىۋېتىپتۇ .يەن ــە س ــانكت-پېتىربورگتىكى نې ــۋا
دەرياســىنىڭ بويىــدا نىكــوالي (نىكوالي)2نىــڭ ئــات مىنىــپ
تاغــدا كېتىۋاتقــان ھەيكىلــى بــار .ئاتنىــڭ ئــوڭ پۇتىنىــڭ
تاپىنى ــدا دەسس ــىلىپ ،بېش ــى مىجىلغ ــان يىالننى ــڭ چاچ ــراپ
چىققــان كۆزلىرىگىچــە شــۇنداق ئېنىــق تۇرۇپتــۇ .يەنــە
نېۋانىــڭ ئىككــى قاســنىقىدىكى يۈزچــە ئاتلىــق چەۋەنــدازالر
ھەيكەللىرىم ــۇ مىس ــتىن بولغاچق ــا ،بەزىلى ــرى ئ ــۈچ ئەس ــىرگە
يېقىــن ۋاقىتتىــن بۇيــان مەزمــۇت تۇرۇپتۇ—،دېدىــم مــەن.

ئاپتورنىڭ «سادىر پالۋان» مەقبەىرىسى زىيارىتى

—ھازىــر بۇيەرگــە كېلىدىغــان ئېكسكۇرســىيەچى
ئوقۇتقۇچى-ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئايىغــى ئۈزۈلمەيــدۇ—،
دېــدى مۇئەللىم—،جەنۇب-شــىمالدىكى شــەھەرلىرىمىزدىن،
ئىچكــى ئۆلكىلەردىنمــۇ كېلىــدۇ .پالۋاننىــڭ قەبرىســى،

—ســادىر پالــۋان ھەيكىلىنــى مېنىڭمــۇ مىســتىن
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قاتۇرغــۇم بــار— ،دېــدى مۇئەللىم—،گــەج ھەيكــەل كۆركــەم
بولىــدۇ ،ئۆمــرى مىــس ھەيكەلــدەك ئــۇزۇن بولمايــدۇ .بــۇ
مىــس ھەيكەلنىــڭ اليىھەســى— ،ئــۇ ئۈســتەلگە اليىھــە
ســىزىلغان قەغەزنــى يېيىــپ ،پۈتكىنىگــە بــەش يىــل
بولغــان ،ئەممــا ،قەغــەز يۈزىدىــا قېلىۋاتقــان اليىھەنــى
كۆرس ـ�ەتتى 60 —  ،مى ــڭ ي ــۈەن بولس ــىال ،يېنىمدىك ــى يىغق ــا�ن
تۈككىنىمنــى قوشســام يېتەتتــى« .خاتىــرە ســاراي»نىقــۇرۇش ،باغ-ۋارانالنتۇرۇشــقا  200مىــڭ يــۈەن كەتتــى.
شــۇڭا ئىقتىســادىمدا ســەل ئۈزۈكچىلىــك بولۇۋاتىــدۇ...

تامغــا ئورنىتىۋېتىلگــەن ئىــدى .ئىســىمالر شــۇنچىلىك
كۆپكــى ،دۇنيــادا ئــادەم قالمىغاندەك...قاپقــارا تامغــا
ئويۇلغــان بــەزى ئىســىمالرنىڭ ئۈســتىگە-ئۇدۇلىغا قىزىــل،
ئــاق چېچەكلەرنىــڭ قىســتۇرۇلغىنىغا ھەيــران قالدىــم90 .
يى ــل بۇرۇنق ــى  - 1دۇني ــا ئۇرۇش ــىدا ،جەڭ ــدە قۇرب ــان بولغ ــان
سەپدىش ــىنى ،قېرىندىش ــىنى ،ئاتا-ئانىس ــىنى ،بوۋا-مومىس ــىنى
يــاد ئېتىــپ ،ئۇالرنىــڭ باتۇرانــە روھىدىــن مەنىۋىــي ئــوزۇق
ئىــزدەپ بۇيەرگــە كېلىدىغانــار ناھايىتــى كــۆپ ئىكــەن.
قۇربانــار تىزىملىكــى تېمىدىــن نېــرى كەتتىــم .كــۆپ
باســقۇچلۇق پەلەمپەيدىــن چۈشــۈپ ئۇزۇنلۇقــى  25مېتىــر،
كەڭلىكــى  5مېتىــر كېلىدىغــان ســېمونت كۆلچــەك بويىغــا
چىقىــپ قالدىــم .كۆلچەكتــە سۈپســۈزۈك ســۇ جىمىراليتتــى.
كۆلچەكنىــڭ تۆرىگــە ،ســۇنىڭ ئىچىگىــا يوغــان مىــس
داس چىــاپ ئورنىتىلغــان بولــۇپ داســتا قىپقىزىــل ئــوت
الۋۇلدايــدۇ .ئــۇالر دېمەكچــى« :قەھرىمانــار ئۆلمەيــدۇ!»

«ســادىر پالــۋان خاتىــرە ســارىيى»نى زىيــارەت
قىلغىنىمغــا ئارىدىــن ئالتــە يىــل ئۆتتــى .مۇئەللىمنىــڭ
ئەپسۇســانغان چىرايــى ھازىرغىچــە كــۆز ئالدىمــدا بــار،
ســادىر پالۋاننىــڭ مىــس ھەيكىلــى ھازىرغىچــە يــوق!
ســادىر پالۋاننىــڭ مىــس ھەيكىلىنــى قاتۇرۇشــقا
كەملىگــەن پۇلنــى شــۇ زامان-ماكانغــا قويــۇپ ئويلىســام
بــەك كــۆپ بىلىنىــدۇ ،دۇنيادىكــى ھەيكەلتىراشــلىق
كــۆز
بىلــەن ئــۆز تارىخىنــى ئەۋالدىنىڭ،دۇنيانىــڭ
ئالدىغــا تىكلــەپ قويغــان پاكىتالرغــا باغــاپ ئويلىســام
ناھايىتــى ئــاز پــۇل ۋە ئاســان ئىشــتەك بىلىنىــدۇ.

مــەن كۆلچەككــە ئېڭىشــتىم .ســۇ ئىچىــدە نۇرغــۇن
تەڭگــە پۇلــار دۆۋىلىشــىپ كېتىپتــۇ .چۈشــەندىم:
«خالى ــس ئىئان ــە» .مۇزېيۇمن ــى كېڭەيتى ــش ،يېڭ ــى ھەيك ــەل
قاتــۇرۇش ،رېمونــت قىلىــش ،ئاســراش...الر ئۈچۈن—چوقــۇم!

- 1997يىلــى - 4ئاينىــڭ - 5كۈنــى يەكشــەنبە.
كەنبېررادىكــى «ئاۋســترالىيە ھەربىــي مۇزېي»نىــڭ
بۈككىــدە دەرەخزارلىقىــدا ۋېيتناملىــق ،ئامېرىكىلىــق،
ئاۋسترالىيەلىك...ئەســكەرلەر ئۈچــۈن ئورنىتىلغــان نۇرغــۇن
ھەيكەلل ــەر ئارىس ــىدىن ئۆت ــۈپ كېتىۋېتى ــپ ئېغى ــر يارىالنغ ــان
سەپدىشــىنى ھېرىــپ ھالــى قالمىغــان ئــورۇق ئېشــەككە
ئارتىــپ جــەڭ مەيدانىدىــن ئېلىــپ چىققــان بىــر يارىــدار
ئەس ــكەرنىڭ ھەيكىل ــى ئالدى ــدا توخت ــاپ قالدى ــم .نېمىش ــقا؟

ش ــۇ چاغ ــدا ئ ــون ياش ــاردىكى قىزچ ــاق ئاپىس ــى بىل ــەن
ك ــۆل بويىغ ــا كەل ــدى .ئاپىس ــى ئۇنىڭغ ــا بى ــر دول ــار تەڭگ ــە
ب ــەردى .قىزچ ــاق ئۇنى س ــۇغا تاش ــلىدى .يالغۇز تەڭگە س ــۇنىڭ
تېگىــدە دۆۋىلەنگــەن تەڭگىلەرگــە قوشــۇلغاندىن كېيىنــا
ئــۇ خاتىرجــەم بولــۇپ ئاپىســىنىڭ كەينىدىــن يۈگــۈردى.
دېمەكچــى
ئوقۇرمــەن!
ھۆرمەتلىــك
يــوق!چۈشــەندۈرەلمىدىممۇ
بولغانلىرىمنــى
يەنــە يېشــىپ بــەر دېســىڭىزمۇ مەيلى،يېشــەي:

م ــەن ش ــۇ كۈنلەرگىچ ــە تارىخى ــي كىتاب ــار ،كىنوالردى ــن
جــەڭ مەيدانلىرىــدا پەقــەت ئاتالرنىــڭال مۇھىــم ياردەمچــى
بولىدىغانلىقىنــى كــۆپ كۆرگــەن .ئېشــەكنىڭ جەڭــدە
ئەســقاتقىنىنى كۆرمىگــەن ئىكەنمــەن .شــۇ بىــر ھەيكــەل
تۈپەيلــى ئېشــەكنى ئۇچراتســام جــەڭ مەيدانىدىكــى ئەشــۇ
«ئۇلــۇغ ئېشــەك»كە ئوخشــىتىدىغان بولــۇپ قالدىــم.

ئــاۋات شــەھەرلىرىمىزنىڭ كوچىلىرىــدا ھەركۈنــى
موكىــدەك چېپىــپ يــۈرۈپ پــۇل تېپىۋاتقــان ،خەجلەۋاتقــان
قېرىنداشــلىرىمىز بىــر تالدىــن ئاليۇمىــن تەڭگــە ئاتســىمۇ،
ســادىر پالــۋان ،غەنــى باتۇرنىڭ،شەپقەت-ھەمشــىرەمىز
رىزۋانگۈلنىــڭ ،ئالىم-ئەدىبلىرىمىزنىــڭ ،يەنــە دېســەم،
جوڭگــۇدا ئــۇدا بــەش يىــل بوكــس پادىشــاھى ئاتالغــان
ئابدۇشــۈكۈر ،ئۇيغــۇر نامىنــى ئولىمپىــك تارىخىغــا يازغــان
ئابدۇراھمانالرنىــڭ ھەيكىلــى قــەد كۆتۈرمەســمىدى؟!

ت ــوۋا ! ھەيكەلم ــۇ ئادەمنى ــڭ روھىي دۇنياس ــىغا ش ــۇنچە
چوڭقــۇر تەســىر كۆرســىتىدىكەن—ھە؟! ئــادەم مەنىۋىــي
ئوزۇقق ــا تەش ــنا بولغان ــدا ،بى ــر ھەيك ــەل ،يەن ــى ،ئېس ــىل بى ــر
ئەدەبى ــي ئەس ــەر ئۆزىنى ــڭ ئىنس ــانغا ئېس ــتېتىك زوق بېرى ــش
قىممىتىدىــن ھالقىــپ كېتىدىكــەن .چۈشــەنگەنلەر ئۈچــۈن
مەڭگ ــۈ روھى ــي ئ ــوزۇق بوالاليدىك ــەن .ئەقىللى ــق ئىنس ــانالرنىڭ
باتۇرلىرىغــا ،ئۇلۇغلىرىغــا ھەيۋەتلىــك ،يىقىلمــاس
ھەيكەللــەر تىكلىشــىمۇ شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىكــەن-دە!

بىــز ئۆزىمىزنىــڭ تارىخىــي مەشــھۇرلىرىمىزنىمۇ،
دەۋرداش مەشــھۇرلىرىمىزنىمۇ قەدىرلىمىســەك ،تونۇمىســاق،
دۇنيان ــى تونۇغىنىمىز-چۈش ــەنگىنىمىزنىڭ نېم ــە ئەھمىيىت ــى؟
مــەن «ســادىر پالــۋان خاتىــرە ئۆيى»دىــن قايتقــان
كۈنــى ئاشــۇنداق ئارمانــاردا پۇچۇالندىــم .ھازىرمــۇ شــۇنداق
ئوياليمەن :ئۇقمىدىم --قاچان ،قايس ــى كۆلچەككە ،ئاش ــۇنداق
ئۇل ــۇغ ئىش ــار ئۈچ ــۈن بى ــر تەڭگ ــە پ ــۇل بولس ــىمۇ تاشالش ــنى
كىــم ،قايســى ئەقىللىــق ئىنســان باشــاپ بېرەركىــن!...

ھەربىــي مۇزېينىــڭ تورۇســى گۈمبــەز شــەكلىدە
يېپىلغــان ،مەركىزىــي كۆرگەزمــە زالىنىــڭ بــەش مېتىرچــە
ئېگى ــز س ــىرتقى تېم ــى پۈتۈنل ــەي ق ــارا رەڭ ــدە س ــىرالنغان .ئ ــوڭ
تەرىپىــدە – 2دۇنيــا ئۇرۇشــىدا ،ســول تەرىپىــدە - 1دۇنيــا
ئۇرۇشــىدا قۇربــان بولغانالرنىــڭ نامــى مىســتا قۇيۇلــۇپ

مــەن
بىــر تــال

شــۇنداق
تەڭگــە

ھەركۈنــى
كۆلچەككــە
تاشالشــقا رازى ئىدىــم!

«ئىلى دەرياسى ژۇرنىلى»  - 2003يىلى - 6سانىدىن ئېلىندى
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ئاپتورنىڭ «شىنجاڭ گېزىتى»
ژۇرنالىستلىرى بىلەن بىرلىكتە
سادىر پالۋان مەقبەرىسى
زىيارەت خاتىرىسى ()2003

ئاپتورنىڭ تېلېۋىزىيە ،گېزىت
مۇخبىر  -مۇھەررىرلىرى
بىلەن بىرلىكتە سادىر پالۋان
مەقبەرىسى زىيارەت خاتىرىسى
()2005

«سادىر پالۋان مەقبەرە خاتىرە سارىيى» زىيارەت بېلىتى(بېلەتنىڭ ئالدى ۋە كەينىگە بېسىلغان قوشاقالر)
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بۇغدا كۆلىدىن پەرۋاز قىلغان ئاققۇ
ۋېنى ــرا ۋەلىج ــان ئۈرۈمچى ــدە زىيالى ــي ئائىلى ــدە دۇنياغ ــا
كەلگــەن .تەلەپچــان ئاتا-ئانىســىنىڭ تەربىيەســى ئاســتىدا
باش ــانغۇچ مەكتەپتى ــن تارتى ــپ ئىزچى ــل ئەالچ ــى ئوقۇغۇچ ــى
بول ــۇپ باھالىنى ــپ كەلگ ــەن .ئەدەبىي ــات -س ــەنئەت ،مۇزىكىغا
بولغ ــان ئىش ــتىياقى كىچىكىدىن ــا كۈچل ــۈك بولۇپ ،دەرس ــتىن
ســىرتقى ۋاقىتــاردا ،نۇتــۇق ســۆزلەش ،ھۆســنخەت يېزىــش،
ئۇسســۇل ئويناشــتەك قىزىقىشــلىرىنى تــەڭ ئېلىــپ بارغــان.

بىــر تۇتــاش ئالىــي مەكتــەپ ئىمتىھانىغــا قاتناشــتۇرۇلۇپ،
بالېــت كەســپىنى ئوقۇتــۇش تېخنىكىســى يۇقىــرى ئورۇنــدا
تۇرىدىغــان «شــېنياڭ مۇزىــكا ئىنســتىتۇتىنىڭ ئۇسســۇل
فاكۇلتېت ــى» غ ــا ئەۋەتىلمەكچ ــى بولى ــدۇ .ۋېنى ــرا يەنىال بالېت
كەســپىنى ئاخىرغىچــە داۋامالشــتۇرۇش ئىرادىســىدە چىــڭ
تۇرغاچق ــا ھې ــچ ئىككىلەنمەي ــا دۆلەتلى ــك ئالى ــي مەكتەپك ــە
كىرىــش ئىمتىھانىغــا تەييارلىــق قىلىــدۇ .بىــر نەچچــە
ئــاي قېتىرقىنىــپ ئۆگىنىــش ۋە ئاتا-ئانىســىنىڭ قولــاپ
قۇۋۋەتلىشــى ۋە ياردىمىــدە ( گەرچــە شــۇ چاغــدا يېشــى 16
گ ــە توش ــمىغان بولس ــىمۇ) ش ــۇ يىللى ــق دۆلەتلى ــك ئىمتىھان ــدا
ياخش ــى نەتىجىگ ــە ئېرىش ــىدۇ .ۋېنىرانى ــڭ دادىس ــى ۋەلىج ــان
ئەپەندىــم شــۇ چاغــدا قىزىغــا « قىزىــم ،ســىزدىن ئىنتايىــن
پەخىرلىنىمىــز ،ســىز مۇشــۇ نەتىجىڭىــز بىلــەن ئالىــي
مەكتەپتىكــى ئۆزىڭىــز خالىغــان ھەرقانــداق بىــر كەســىپتە
ئوقۇيااليســىز .مەيلــى ســىز قانداقــا قــارار چىقىرىــڭ بىــز
قارارىڭىزغــا ھۆرمــەت قىلىمىــز ھــەم ئاخىرغىچــە قولاليمىــز»
دەي ــدۇ .ۋېنى ــرا «ب ــۇ قەدەمن ــى باس ــقان ئىكەنم ــەن ئاخىرىغىچ ــە
داۋام قىــاي» دەپ شــېنياڭ مۇزىــكا ئىنســتىتۇتىغا بېرىــپ
بالېت كەس ــپىدە ئوقۇش ــنى نىي ــەت قىلىدۇ ۋە بالېت كەس ــپىي
بىل ــەن تېخىم ــۇ چوڭق ــۇر تونۇش ــىدۇ« .كەس ــپىي ھاياتىمدىك ــى
ھــەم تۇرمۇشــتىكى ئــەڭ جاپالىــق كۈنلىرىــم شــۇ مەكتــەپ
ئىچى ــدە ئۆتت ــى» دەپ ئوياليم ــەن دەي ــدۇ ۋېنى ــرا ش ــۇ كۈنلەرن ــى
ئەس ــلەپ .قىش ــنىڭ زېمىس ــتان س ــوغۇقلىرىدا ت ــۈزۈك پ ــار ي ــوق
ياتاقــاردا پەلــەي پوســمىالرنى كىيىــپ ئۇخالشــقا مەجبــۇر
بولغاندىــن ســىرت ،مەشــىق زالىــدا ئوقۇتقۇچىمىــز ســوغۇققا
چىدىمــاي قېلىــن پەلتوســىنى ســالماي دەرس ئۆتســە ،بىــز
دىرىلــداپ تىتــرەپ تــۇرۇپ مەشــىق قىالتتــۇق .شــۇنداقتىمۇ

 - 1994يىلــى ئاپتونــوم رايــون ئىچىــدە تۇنجــى
قېتىملى ــق ئ ــاز س ــانلىق مىلل ــەت بالې ــت س ــىنىپى ئېچىلماقچى
بولىــدۇ .كۈچلــۈك قىزىقىــش بىلــەن ۋېنىــرا ئىمتىھانغــا
قاتنىشــىپ ،ھەرقايســى ۋىاليــەت ناھىيەلەردىــن قاتناشــقان
نەچچــە مىڭلىغــان نامزاتــار ئارىســىدىن تاللىنىــپ تۇنجــى
قېتىملى ــق بالې ــت س ــىنىپىنىڭ ئوقۇغۇچىس ــى بولى ــدۇ .گەرچ ــە
ئۆيدىــن كىچىــكال ئايرىلىــش ،جاپالىــق مەشــىقلەر ئېغىــر
كېلىــپ نەچچــە رەت تارام-تــارام يــاش تۆككــەن بولســىمۇ،
ئەممــا ئاســانلىقچە بىــر ئىشــتىن ۋاز كەچمەســلىكتەك
خاراكتېــرى بىلــەن غەيرەتكــە كېلىــپ بــۇ كەســىپنى
ئاخىرغىچ ــە ئېلى ــپ چىقىش ــقا ب ــەل باغالي ــدۇ .ئ ــۇزۇن ئۆتمەي ــا
ۋېنى ــرا تىرىش ــچانلىقى بىل ــەن مەكتەپت ــە كۆزگ ــە كۆرۈنۈش ــكە
باش ــايدۇ .گەرچ ــە س ــىنىپىدا يېش ــى كىچى ــك ھېسابالنس ــىمۇ،
لېكىــن مەيلــى كەســپىي ياكــى نەزەرىيــەۋى دەرســلەردە
بولســۇن ســىنىپنىڭ ئــەڭ ئالــدى بولــۇپ مەكتەپنــى
پۈتتۈرگەنگــە قــەدەر ئوقــۇش مۇكاپاتــى ئېلىــپ ئوقۇيــدۇ.
 - 1998يىلــى بالېــت ســىنىپنىڭ ئوقۇغۇچىلىــرى
يېڭــى بىــر تالالشــقا دۇچ كېلىــدۇ .بىــر قىســىملىرى باشــقا
كەســىپنى تالاليــدۇ ،يەنــە بىــر قىســىملىرى دۆلەتلىــك
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ئوقۇش ــقا بىلل ــە بارغ ــان ش ــۇ س ــۆيۈملۈك ساۋاقداش ــلىرىم بىل ــەن
ئۇرۇق-تۇغقان ــدەك بول ــۇپ ئېجى ــل -ئىن ــاق ئۆتكەچكىمىكى ــن،
شــۇ جاپــاالر بىلىنمەپتىكــەن ،ھــەم بىــر بىرىمىزگــە يــار
يۆلــەك بولــۇپ تىرىشــىپ ئوقــۇپ  3يىــل ئىچىــدە بالېــت
كەســپىنىڭ يۇقىــرى تېخنىكىســىنى ئىگىلىگــەن ئىــدۇق.

باھــاالر بىلــەن توختىماســتىن تىلغــا ئېلىنىــپ تۇرىــدۇ.
« - 2008يىل ــى - 10ئاينى ــڭ - 5كۈن ــى م ــەن ئۈچ ــۈن
يەنــە بىــر ئۇنتۇلغۇســىز كــۈن بولــدى» دەيــدۇ ۋېنىــرا شــۇ
كۈننــى قايتــا ئەســلەپ .ماكىس-گرۈنېبــاۋم فونــدى (the
 )Max Grünebaum Foundationھــەر يىلــى ،ســەھنىدە
تۆھپىســى زور بولغــان ئارتىســارغا ۋە پەن-تېخنىكىــدا
نەتىجــە ياراتقــان ياشــارغا مۇكاپــات تارقىتىدىغــان بولــۇپ،
ۋېنىــرا شــۇ يىللىــق بــۇ ئاالھىــدە مۇكاپاتقــا ئېرىشىشــكە
مۇيەسســەر بولىــدۇ( .تېخىمــۇ ســۆيۈندۈردىغىنى،
بــۇ مۇكاپاتنــى مۇشــۇ يىلغــا قــەدەر بىرمــۇ ئۇسســۇل
ئارتىســى ئېلىــپ باقمىغــان ئىكــەن .ۋېنىــرا بــۇ مۇكاپاتقــا
ئېرىشــكەن تۇنجــى بالېــت ئارتىســى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ).

ئوق ــۇش پۈتتۈرگەندى ــن كېيى ــن ،ۋېنى ــرا ساۋاقداش ــلىرى
بىل ــەن بىلل ــە ئۈرۈمچىگ ــە قايتى ــپ س ــەنئەت ئىنس ــتىتۇتىنىڭ
بى ــر تۈرك ــۈم ي ــاش ئوقۇتقۇچىلى ــرى قاتارىدى ــن ئ ــورۇن ئالى ــدۇ.
جاپــا مۇشــەققەتتە قان-تــەر تۆكــۈپ ئۆگەنگــەن كەســپىدە
ئويلىغىنى ــدەك ئىلگى ــرى باس ــالمايۋاتقانلىقىنى ھې ــس قىلغان
ۋېنى ــرا ئات ــا ئانىس ــىنىڭ كۈچلۈك قوللىش ــى بىل ــەن چەتئەلگە،
ش ــۇنداقال گېرمانىيەگ ــە چىقى ــپ بالې ــت ئۇسس ــۇلىنى تېخىم ــۇ
مۇكەممــەل ئۆگىنىشــكە بــەل باغاليــدۇ .بىــر يىــل تىــل
ئۆگىنى ــپ ۋە تەييارلى ــق قىلى ــپ  - 2002يىل ــى  - 12ئاينى ــڭ
ق ــار قېلى ــن ياغق ــان بى ــر كۈن ــى گېرمانىي ــە زېمىنىغ ــا ق ــەدەم
قويىــدۇ .ۋېنىــرا بارماقچــى بولغــان ئۇنىۋېرســىتېت شــۇ
چاغــدا گېرمانىيــە بويىچــە ،بالېــت كەســپىدە ئاســپىرانتلىق
ئۇنۋانىغ ــا ئېرىش ــكىلى بولىدىغ ــان بىردىنبى ــر ئۇنىۋېرس ــىتېت
بول ــۇپ ،ئادەتت ــە ئىمتىھ ــان تەلىپ ــى ئىنتايى ــن يۇقى ــرى ،قوبۇل
قىلىدىغ ــان ئوقۇغۇچى ــار س ــانى ناھايىت ــى چەكلى ــك ئى ــدى.
ۋېنىــرا كېلىپــا  3كۈندىــن كېيىــن ئىمتىھانغــا قاتنىشــىدۇ،
ھــەم شــۇ كۈنىــا ئىمتىھاندىــن ئۆتكــەن خەۋىرىنــى ئــاڭالپ
چەكس ــىز خۇش ــاللىققا چۆمى ــدۇ .ئەن ــە ش ــۇ كۈندى ــن باش ــاپ
گېرمانيىدىك ــى بالې ــت ئۇسس ــۇل كەس ــپىي ھاياتى باش ــلىنىدۇ.

«ســەھنىدە گۈلــدۈراس ئالقىــش ســادالىرى ئىچىــدە
مۇكاپاتنـ�ى تاپشـ�ۇرۇپ ئالغانـ�دا ،ئـ�ەڭ ئـ�اۋۋال ئاتـ�ا-
ئانامغــا چەكســىز رەھمىتىمنــى بىلــدۈردۈم .ھەقىقەتــەنئۇالرنىــڭ قولــاپ قۇۋۋەتلىشــى ،ياردىمــى ،تېخىمــۇ
مۇھىمــى مىننەتســىز مۇھەببىتــى بولمىغــان بولســا،
مېنىــڭ بــۇ كۈنگــە كېلىشــىم مۇمكىــن ئەمــەس ئىــدى».
ۋېنىــرا ھازىرغــا قــەدەر ســەھنىلەردە ،نۇرغــۇن بالېــت
ئوپېرالىرى ــدا ھەرخى ــل ئاساس ــلىق رولالرنى ئېلى ــپ كېلىۋاتىدۇ.
ئۇ رولغا چىققان كالسسىك بالېت ئەسەرلىرىدىن :

«ئاققــۇ كۆلــى»« ،جىــزەل»« ،ئۇيقۇدىكــى
«گــۈل
«كوپپېلىيــا»،
«دونكىخــوت»،
مەلىكــە»،
ئاالاليمىــز.
تىلغــا
قاتارلىقالرنــى
بايرىمــى»

ۋېنىــرا مەكتەپتــە ئوقــۇش جەريانىــدا ،تاالنتــى ۋە
تىرىش ــچانلىقى بىل ــەن ساۋاقداش ــلىرى ئارىس ــىدا تې ــزال كۆزگ ــە
كۆرۈنۈش ــكە باش ــايدۇ .دەرس ــتىن س ــىرتقى ۋاقىت ــاردا نېمى ــس
تىلىنــى پۇختــا ئۆگىنىشــنى توختىتىــپ قويمايــدۇ « .يــات
بىــر دۆلەتتــە ياشــىغان ئىكەنمىــز ،شــۇ دۆلەتنىــڭ تىلىنــى
يەرلىكلەردىــن قېلىشــمىغۇدەك دەرىجىــدە بىلىشــىمىز
كېــرەك دەپ قارايمــەن .چۈنكــى تىــل دېگــەن ئاچقــۇچ».

ب ــاش رولغ ــا چىقق ــان مەش ــھۇر ئەس ــەرلەردىن ئارىيە:

«رومېئــو  -جۇلىتتــا» دا جۇلىتتانىــڭ
رولىنــى ئالغــان( .ۋىليــام شېكىســپېر ئەســىرى)

ئۇزۇنغــا قالمــاي ۋېنىرانىــڭ نەتىجىســى ئاالھىــدە
ياخشــى باھالىنىــپ ،ئاالھىــدە مۇۋەپپەقىيــەت ئۈچــۈن
بېرىلىدىغــان «دئائــاد ئوقــۇش مۇكاپــات پۇلــى»
()DAAD Stipendium für besondere Leistung

دە
سەرگۈزەشــتىلىرى»
«ئەلىســنىڭ
ئەلىســنىڭ رولىنــى ئالغــان( .لۇئىــس كارول ئەســىرى)
«كىچىــك ســۇ پەرىســى» دە ســۇ پەرىســىنىڭ
چۆچەكلىــرى)
(ئاندېرســون
ئالغــان.
رولىنــى

ئوقــۇش مۇكاپــات پۇلىغــا ئېرىشــىدۇ .ئوقــۇش
جەريانىــدا ۋېنىــرا گېرمانىيەنىــڭ ئوپېــرا ئۆمەكلىرىدىــن
ســەمپېر ئوپېراســى ( ،) Semper Operدرېســدېن
تىياتىرخانىس ــى ( ،)Schauspielhaus Dresdenماگدېب ــۇرگ
ئوپېراس ــى ( )Oper Magdeburgھ ــەم باش ــقا دۆلەتلەرنى ــڭ
(ئىســپانىيە ،ئەنگلىيــە ،ياپونىيــە) ســەھنىلىرىدە
ئويــۇن قويــۇپ ،نۇرغــۇن مــول تەجرىبىلەرنــى توپاليــدۇ.

«يــەر شــارى يادروســىغا ســاياھەت» دە كىچىــك
قىــز كىالرانىــڭ رولىنــى ئالغــان( .ژيــۇل ۋېــرن ئەســىرى)
«يازدىكــى بىــر چــۈش» دە ئاقســۆڭەك قىــزى
ھەرمىيانى ــڭ رولىن ــى ئالغ ــان( .ۋىلي ــام شېكىس ــپېر ئەس ــىرى)
بۇالردى ــن س ــىرت گېرمانىي ــە ۋە دۇنيانى ــڭ ھ ــەر قايس ــى
جايلىرىدىكــى تونۇلغــان ئۇسســۇل رېژىسســورلىرى بىلــەن
ھەمكارلىشــىپ نۇرغۇنلىغــان كالسســىك ۋە ھازىرقــى زامــان
ئۇسســۇل ئەســەرلىرىنى ســەھنىلەرگە ئېلىــپ چىقماقتــا.

 - 2006يىلــى ئوقۇشــنى ئــەال نەتىجــە بىلــەن
پۈتتــۈرۈپ ،براندېنبــۇرگ ئۆلكىلىــك دۆلەتلىــك تىياتىرىغــا
ئاساســلىق يالغــۇز كىشــىلىك بالېــت ئارتىســى ســۈپىتىدە
قوبــۇل قىلىنىــدۇ .ۋېنىــرا ســەھنىدىكى ئۇسســۇل ئوينــاش
ماھارىتىنىــڭ ۋە ئىپادىلــەپ بېرىشــىنىڭ ئۆزگىچىلىكــى
بىلــەن تېــزال تونۇلــۇپ ،تاماشــىبىنالرنىڭ ياخشــى
كۆرۈشــىگە ۋە باھاســىغا ئېرىشــىدۇ .ئۆلكــە ۋە دۆلــەت
ئىچىدىكــى گېزىت-ژۇرنــال ،رادىئــو ،تېلېۋىــزورالردا ياخشــى
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«بالېــت ئۇسســۇلى دۇنيــادا ئــەڭ ئېســىل ســۈپەت ۋە
گــۈزەل ئېســتېتىكىغا ئىگــە دەپ قارىلىدىغــان ســەنئەتتۇر.
مېنىــڭ مۇشــۇ كەســىپتە ئــازراق نەتىجــە قازىنىشــىم،
كىچىكىمدىــن ســۆيۈپ ،ئوينــاپ كەلگــەن ،مــەن ئۈچــۈن
دۇنيادىك ــى ئ ــەڭ گ ــۈزەل ئۇسس ــۇل ھېس ــابلىنىدىغان ئۇيغ ــۇر
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ئۇسســۇلىمىزنىڭ تەســىرىدىندۇر .چۈنكــى مــەن تۇغۇلــۇپ
تۇنجــى بولــۇپ ئۇيغــۇر مۇزىكىســىنى ئاڭلىدىــم ،ئۇيغــۇر
ئۇسســۇلىنى تونــۇدۇم .ئۇيغــۇر ئۇسســۇلىدىكى لــەرزان
ھەرىكەتل ــەر ،گ ــۈزەل ئىپادىلەش ــلەر مېنى ــڭ قېنىمغ ــا قوي ــۇق
س ــىڭىپ ،قەلبىمگ ــە چوڭق ــۇر ئورن ــاپ كەتك ــەن .س ــەھنىلەردە
ئاالھىــدە بولــۇپ كۆزگــە چېلىقىشــىممۇ ،ۋۇجۇدۇمــدا ئەنــە
ش ــۇ ئۇيغۇرچ ــە پۇراقنى ــڭ بولغانلىقىدى ــن دەپ ئوياليم ــەن».

— مــەن دەرس ئۆتــۈش پىالنىنــى تــۈزۈش جەريانىــدا،
ئوقۇغۇچــى ۋاقتىمغــا قايتىــپ شــۇ ئۆتۈلگــەن دەرســلەرنى
قايت ــا ئەسلەش ــكە تىرىش ــتىم .ئۇس ــتازلىرىمنىڭ كۆڭ ــۈل قويۇپ
تەربىيەلىگەنلىكىدىــن بولســا كېــرەك نۇرغــۇن مەزمۇنــار
كالالمغــا مەھكــەم ئورنــاپ كېتىپتىكــەن .يېرىــم يىلغــا
يېقى ــن ماتېرىي ــال ك ــۆرۈش ،ئىزدىنى ــش ۋە ئۇس ــتازىم ئىناي ــەت
قۇرباننى ــڭ يازغ ــان «ئۇيغ ــۇر ئۇسس ــۇل دەرس ــلىكى» كىتابىن ــى
قايتــا كــۆرۈپ چىقىــش ئارقىلىــق تەييارلىغــان تۇنجــى
س ــائەتلىك دەرس ــىمنى ب ــۇ يى ــل - 3ئاي ــدا ئۇيغ ــۇر ئۇسس ــۇلى
دەرسخانىســىغا يوللىدىــم .مــەن ئىزدىنىــش جەريانىــدا
دەرســلەرنىڭ پەقــەت ئۇسســۇل ھەرىكەتلىرىنــى ئۆگىتىــپ
قويــۇش بىلەنــا چەكلىنىــپ قالســا بولمايدىغانلىقىنــى،
ھەرىكەتلەرنىــڭ ئاتالغۇلىــرى ،ئۇسســۇلالرنىڭ كېلىــپ
چىقىــش مەنبەســى ،تەرەققىياتــى ۋە قايســى ئۇسســۇلنىڭ
قايســى ســورۇن ،قانــداق ۋاقىتتــا ئورۇنداشــنىڭ بەكــرەك
مۇھىملىقىنــى بىلــدۈرۈش كېرەكلىكىنــى ھېــس قىلدىــم.
ئەجدادلىرىمىــز قوللىنىــپ كېلىۋاتقــان ســاپ ئۇيغــۇر
تىلىدىكــى شــۇ گــۈزەل ئاتالغۇالرنىــڭ ســاقلىنىپ قېلىشــىغا
بىــز كەســىپ ئەھلىلىــرى زور كــۈچ قوشۇشــىمىز كېــرەك!

گەرچــە بىــز ئــۆز ۋاقتىــدا ســەنئەت ئىنســتىتۇتىنىڭ
بالې ــت كەس ــپىگە قوب ــۇل قىلىنغ ــان بولس ــاقمۇ ،لېكى ــن ئۇيغۇر
مىللى ــي ئۇسس ــۇلىنىمۇ ئۆلچەملى ــك ،سىس ــتېمىلىق ئۆگەنگەن
ئىــدۇق .مــاڭا ئۇيغــۇر ئۇسســۇلىنىڭ نەقــەدەر نەپىــس،
گۈزەللىكىنــى ھېــس قىلدۇرغــان ئاشــۇ تەلەپچــان ،قاتتىــق
ق ــول پېش ــقەدەم ئۇس ــتازلىرىم ئىب ــادەت ئابلىمى ــت ،خەلچ ــەم
راخمــان ،تۇرانقىــز مامــۇت ،مەرھــۇم ئىنايــەت قۇربانالرنــى
ھۆرم ــەت ۋە س ــېغىنىش تۇيغۇس ــىدا ھ ــەر ۋاقى ــت ئەس ــلەيمەن.

ۋېنى ــرا خانىمنى ــڭ  - 2017يىل ــى ن ــەۋرۇز بايرىمى ــدا چۈش ــكەن س ــۈرىتى
(گېرمانىيە)

ئۇيغۇر ئۇسسۇلى دەرسخانىسىنىڭ روياپقا
چىقىشىنىڭ جەريانى

— س ــىز يېقىن ــدا ئۇيغ ــۇر ئۇسس ــۇلى تور دەرسخانىس ــىنى
قــۇرۇپ ،بولۇپمــۇ چەتئەلدىكــى قېرىنداشــار ۋە ئــەۋالدالر
موھتــاج بولۇۋاتقــان بىــر بوشــلۇقنى تولدۇردىڭىــز .بــۇ
ئىدىيەگــە كېلىشــىڭىزگە قانــداق كــۈچ تۈرتكــە بولــدى؟
— ئەســلى مېنىــڭ كۈنلىرىــم ســۆيگەن كەســپىمنى
ســەھنىدە يۇقىــرى ســەۋىيە بىلــەن ئورۇنــداش ،ئائىلەمگــە
مېھىر-مۇھەببىتىمنــى بېرىــش ،بالىلىرىمنــى ياخشــى
تەربىيەلــەش ھەلەكچىلىكىــدە ئۆتۈۋاتقــان ئىــدى .خــۇددى
باشــقا ئارتۇقچــە ئىشــارغا پەقەتــا ۋاقتىــم يوقتــەك ھېــس
قىالتتىــم .بىــر قېتىــم ،يېقىنقــى يىلــاردا بالىلىرىمىزنىــڭ
ئانــا تىلىنــى ئۆگىنىشــىگە زور كــۈچ چىقارغــان ،ئۆزىنىــڭ
تەجرىبىســىنى توپــاپ ،يېڭى«ئېلىپبــە» نــى تــۈزۈپ
چەتئەلدىكــى ئاتا-ئانىالرنىــڭ بالىلىرىغــا ئانــا تىلىنــى
ئۆگىتىشــىگە قواليلىــق شــارائىت يارىتىــپ بەرگــەن،
ئەۋالدلىرىمى ــز ئۈچ ــۈن تىنى ــم تاپم ــاي ئىزدىنىدىغ ــان دوس ــتۇم
گۈلن ــار ئىم ــام بىل ــەن پاراڭلىش ــىپ قالدى ــم .گۈلن ــار چەتئەل ــدە
تۇغۇلــۇپ ئۆســۈۋاتقان ئەۋالدلىرىمىزنىــڭ ئۇيغــۇر ئۇسســۇل
مەدەنىيىتىمىزگــە بولغــان تونۇشــىنىڭ ئازلىقىنــى ،مۇشــۇ
چــوڭ بوشــلۇقنى تولدۇرىدىغــان بىرســىگە ئېھتىياجلىــق
ئىكەنلىكىمىزن ــى ئېيتت ــى .گۈلنارنى ــڭ س ــۆزلىرى مېن ــى چوڭقۇر
ئويالنــدۇردى .قانچــە ئويلىغانســېرى ئۆزۈمنــى خــۇددى
ئۆزىنىــڭ ھەلەكچىلىكىدىــا ياشــاۋاتقان شەخســىيەتچى
كىشــىدەك ھېــس قىلىــپ ،ئۆزۈمدىــن ئاغرىنىــپ قالدىــم.
ئەســلى ۋاقىــت چىقىرالماســلىق بىــر باھانــە ئىكــەن.
غەيــرەت قىلســا ئەمەلگــە ئاشــمايدىغان ئىــش يــوق
ئەلۋەتتــە .مــەن ئەتراپلىــق ئويلىنىشــتىن كېيىــن ئۆزۈمنىــڭ
ئۆگەنگەنلىرىمنــى ،ئازغىنــە بىلىــم ۋە تەجرىبىلىرىمنــى
ئەۋالدالرغــا يەتكــۈزۈپ بېرىشــنىڭ مۇھىملىقىنــى ھېــس
قىلى ــپ ،گۈلنارغ ــا ب ــۇ ئويۇمن ــى ئېيتقىنىمدا ،گۈلن ــار ناھايىتى
خــوش بولــدى ،ھــەم ئۆزىنىــڭ دەل مۇشــۇ جاۋابىمنــى
كۈتــۈپ كېلىۋاتقانلىقىنــى ئېيتىــپ مــاڭا مــەدەت بــەردى.

مــەن دەرســلەرنى ئــەڭ دەســلەپكى باســقۇچتىن
باشــاپ ئۆتۈشــنى پىالنلىغــان ئىدىــم .مۇقەددىمىــدە تىلغــا
ئېلىــپ ئۆتكەنــدەك ھازىرغــا قــەدەر ،قــول ۋە پۇتنىــڭ
تۇراقلىــرى ،بېغىــش ئايالنــدۇرۇش ،بېغىــش ئوينىتىــش،
چىــراي ئىپادىلىــرى ،ھەرخىــل قــەدەم ھەرىكەتلىــرى،
داپ ئۇسســۇل بىرىكمىلىــرى ،مۇزىكىلىــق ئۇسســۇلالر،
جــۇال ،ســاما ئۇسســۇللىرى پىالنلىغانــدەك ئۆگىتىلىــپ
كەلــدى .بۇنىڭدىــن كېيىنكــى دەرســلەردە «ســەنەم»،

— دەرس ئۆتۈش پىالنىڭىز؟
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«دوالن ئۇسســۇلى» ۋە باشــقا ئۇيغــۇر ئۇسســۇللىرى بىلــەن
تونۇشــىمىز .بــۇ ئۇسســۇلالر كوللېكتىپلىقنــى تەلــەپ
قىلغاچق ــا ،يېقىن ــدا ،دەم ئېلىش ــىمدىن پايدىلىنى ــپ تۈركىي ــە
ئىســتانبۇل شــەھىرىدىكى دوكتــور گۈلــزادە تەڭرىتاغلــى
خانىمنىــڭ «ئۇيغــۇر ســەنئەت مەركىــزى» گــە بېرىــپ ،شــۇ
يەردىك ــى تاالنتلى ــق ي ــاش ئۇيغ ــۇر قىز-يىگىتلى ــرى بىل ــەن ب ــۇ
ئۇسس ــۇلالرنى مەش ــىق قىلى ــپ ،دەرس ــىمگە م ــول ۋە بىرىنچ ــى
ق ــول ماتېرىيالالرن ــى توپ ــاپ كەلدى ــم .م ــاڭا ش ــارائىت يارىتى ــپ
بەرگ ــەن قول ــى ئوچ ــۇق ،مېھ ــرى ئىللى ــق گۈل ــزادە تەڭرىتاغل ــى
ھەدەمگــە ۋە شــۇ ئــوت يــۈرەك تىرىشــچان ھەۋەســكارالرغا
يەنــە بىــر قېتىــم چىــن دىلىمدىــن رەھمــەت ئېيتىمــەن.

— دەرس ئۆتــۈش جەريانىــدا ئۇيغــۇر ئۇسســۇلى
توغرىســىدا كــۆپ ئىزدىنىــش ئېلىــپ باردىــم .قانچــە
چوڭقــۇر ئىزدەنگەنســېرى ،قىزىقىشــىم شــۇنچە يۇقىــرى
ئېشــىپ مېڭىۋاتىــدۇ .ئۇسســۇل دەرســىنى ئۆتۈشــتىن
ســىرت ،زېھنىمنــى ئۇيغــۇر ئۇسســۇل تەتقىقاتىغــا
مەركەزلەشتۈرۈشــنى ئويالۋاتىمــەن .ئۇيغــۇر ئۇسســۇل
مەدەنىيىتىمى ــز بى ــر ئۆچم ــەس بايلى ــق .ب ــۇ بايلىقن ــى س ــاقالپ
قېلىــش ھــەم گۆھــەردەك ئاســراش بىزنىــڭ بۇرچىمىــز.
ۋېنى ــرا خانى ــم ئۆزىنى ــڭ كەس ــپىي بالې ــت ھاياتىدىك ــى
ئالدىراشــچىلىقى بىلــەن بىرگــە ئۇيغــۇر ئۇسســۇل
دەرسخانىســىنى ماڭدۇرۇپــا قالمــاي ،ئــۇ يەنــە دۇنيانىــڭ
ھ ــەر قايس ــى جايلىرىدىك ــى ئۇسس ــۇل ھەۋەس ــكارلىرىغا مۇش ــۇ
س ــاھەدە مۇئەييەن دەرىجى ــدە يېتەكچىلىك قىلىپ كەلمەكتە.

— كەلگۈســىدىكى پىالنلىرىڭىــز ياكــى ئارزۇيىڭىــز:

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالر:
ماكىس-گرۈنېباۋم فوندى  - 2008يىلى مۇكاپاتىغا ئېرىشكەنلەر ( )the Max Grünebaum Foundation 2008 award winners

http://max-gruenebaum-stiftung.de/preistraeger-2008/

ۋېنىرا ۋەلىجان ئەلىسىنىڭ رولىدا
( Marlies Krossفوتوسى)

ۋېنىرا ۋەلىجان ماكىس-گرۈنېباۋم
مۇكاپات ساھنىسىدە (Marlies
 Krossفوتوسى)

ماقالەنىڭ بېشىدا ئىشلىتىلگەن
سۈرەت :ۋېنىرا ۋەلىجان سەھنىدە
( Marlies Krossفوتوسى)
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ئۇيغۇر كارتون(قونچاق) فىلىم سەنئىتى ھەققىدە ئويلىغانلىرىم
ئە .ئازات
يېقىنــدا ،مــەن ئوغلۇمنىــڭ كومپيۇتېــر ئالدىــدا
ئولتــۇرۇپ  - 80يىللىــرى شــاڭخەي گــۈزەل ســەنئەت
كىنــو ئىستۇدىيەســى تەرىپىدىــن ئىشــلىنىپ ،تارقىتىلغــان
«نەس ــىردىن ئەپەندى ــم» ناملى ــق كارت ــون فىلىمىن ــى قىزىقى ــپ
كۆرۈۋاتقانلىقىن ــى كۆرۈپ،خ ــوش بول ــدۇم ھ ــەم ھەي ــران قالدىم.
چۈنك ــى چەتئەلل ــەردە تۇغۇل ــۇپ ئۆس ــكەن ئۇيغ ــۇر بالىلىرىنىڭ
بۇنــداق ســۈزۈكلۈك دەرىجىســى ئانچــە ئېنىــق بولمىغــان،
ئىشلىنىشــىمۇ غــەرب دۆلەتلىرىدىكــى كارتــون فىلىملەرنىــڭ
ئىشــلىنىش سەۋىيەســىگە سېلىشــتۇرغاندا خېلىــا
تــۆۋەن فىلىملــەر كۆرۈشــى بىــر قــەدەر ئــاز بولســا كېــرەك.

مىللىتىنى ــڭ ش ــۇ دەۋردىك ــى تۇرم ــۇش مەدەنىيىت ــى ۋە ئەخ ــاق،
ئۆرۈپ-ئادەتلىرىنــى ئېكرانــدا ئەكــس ئەتتــۈرۈش ئارقىلىــق،
جەمئىيەتتىكــى ئادالەتســىزلىك،نادانلىق ،جازانىخورلۇققــا
ئوخشــاش ناچــار خاھىشــارنى كۆرســېتىپ بېرىپتــۇ.
مــەن ئوغلۇمغــا كارتــون فىلىمدىكــى خــۇش پېئىــل،
ســۆزمەن ،ئۆتكــۈر پىكىرلىــك نەســىردىن ئەپەندىمنىــڭ
كىــم ئىكەنلىكىنــى ،نەســىردىن ئەپەندىمنىــڭ ئاشــۇ
مەزمۇننــى چوڭقۇر،قىزىقارلىــق لەتىپــە  -پاراڭلىــرى
ئارقىلىــق ،جەمئىيەتتىكــى ئادالەتســىزلىك ،جازانىخورلــۇق،
كۆرەلمەســلىك،
ھەســەتخورلۇق،
چېقىمچىلىــق،
ئەخالقســىزلىققا ئوخشــاش ناچــار ئىللەتلەرنــى مەســخىرە
قىلىــپ مەســىلىلەرنى ھــەل قىلىدىغانلىقىنــى ،نەســىردىن
ئەپەندىمنىــڭ يالغــۇز ئۇيغــۇر خەلقــى ئارىســىدىال ئەمــەس
شــۇ زېمىنــدا ياشــاپ ئۆتكــەن ھــەر مىللــەت خەلقىنىــڭ
قىزغى ــن سۆيۈش ــىگە س ــازاۋەر بولغانلىق ــى توغرىس ــىدا س ــۆزلەپ
بېرىۋېتى ــپ ئىختىيارس ــىز ھال ــدا ،كارت ــون فىلى ــم س ــەنئىتىنىڭ
رولىنــى ســەل چاغالشــقا ،ئۇنــى تــار دائىرىــدە «بالىــار
ئۈچۈن ــا ئىش ــلەنگەن كارت ــون فىلى ــم» دەپ چۈشىنىۋېلىش ــقا
بولمايدىغانلىقىن ــى ،بۇن ــداق كارتونالرنى ــڭ كىچى ــك بالى ــارال
ئەمــەس بىــر قىســىم چوڭلىرىمىــز ئۈچۈنمــۇ مۇھىــم
تەربىي ــەۋى ئەھمىيەتك ــە ئىگ ــە ئىكەنلىكىن ــى ھې ــس قىلدى ــم.

كارتــون فىلىمــدا ،بازارغــا ماڭىدىغــان چــوڭ يــول
بويىــدا بىــر باينىــڭ چــوڭ ھويلىســى بولــۇپ ،ھويــا
دەرۋازىس ــى ئالدى ــدا ھويلىغ ــا ۋە ھويلىنى ــڭ ك ــەڭ ئايۋانلىرىغ ــا
س ــايە تاش ــاپ تۇرىدىغ ــان ناھايىت ــى چ ــوڭ بى ــر ت ــۈپ ئۈجم ــە
دەرىخىنىــڭ بارلىقــى ،دېھقانــار ۋە يولۇچىــار تومــۇز
ئىسســىق كۈنلــەردە ھېرىــپ -ئېچىــپ كېلىــپ ،شــۇ ئۈجمــە
سايىس ــىدە ھ ــاردۇق ئېلى ــپ ئۆتمەكچ ــى بولس ــا ب ــاي چىقى ــپ
«م ــاڭ كېتى ــش ،باش ــقا يەرگ ــە بېرى ــپ س ــايىداش ،ب ــۇ مېنى ــڭ
دەرىخىــم» دەپ قوغاليدىغانلىقــى ،نەســىردىن ئەپەندىــم
باينىــڭ بــۇ پەســلىكىگە ،پىخســىقلىقىغا غەزەپلىنىــپ،
باينىــڭ ئەدىپىنــى بېرىــش ئۈچــۈن بىــر ھىيلــە ئويــاپ
چىقى ــپ ق ــازى ،ئىمامالرن ــى ش ــاھىت قىلى ــش ئارقىلى ــق بايغ ــا
«مــەن ھويالمنىــڭ كوچــا پاســىلىدىكى چــوڭ ئۈجمىنىــڭ
سايىس ــىنى نەس ــىردىن ئەپەندىمگ ــە ئ ــۈز ئىختىيارى ــم بىل ــەن
جامائــەت ئالدىــدا ســاتتىم تاكــى ئۈجمــە ئــۆزى قېرىــپ
يوقالغۇچــە ئۇنىــڭ سايىســىدىن نەســىردىن ئەپەندىــا
ئەم ــەس ئۇنى ــڭ ئ ــۇرۇق -تۇغق ــان ،دوس ــت -بۇرادەرلىرىم ــۇ ھ ــەر
قاچــان ،ھــەر زامــان بىمــاالل پايدىلىنىــدۇ .مۇبــادا بۇنىڭغــا
مــەن ۋە مېنىــڭ ئەۋالدلىرىــم نــارازى بولــۇپ دەۋا قىلســا،
يــۇرت ،شــەرىئەت ئالدىــدا دەۋاســى باتىــل بولغــاي» دېگــەن
گەپل ــەر يېزىلغ ــان بى ــر توختامنام ــە يازغ ــۇزۇپ ،توختامنامىگ ــە
س ــاتقۇچى ،ئالغۇچ ــى ۋە گۇۋاھ-ش ــاھىتالر ق ــول قويغۇزغانلىقى،
ش ــۇنىڭدىن كېيى ــن ،نەس ــىردىن ئەپەندى ــم كۈندۈزلى ــرى بازارغا
ماڭغانــدا ۋە قايتقانــدا ئۈجمىنىــڭ سايىســى نەگــە چۈشســە
ش ــۇ يەرگ ــە كېلى ــپ بەخىرام ــان ئىغىنايدىغانلىقى،كېچىلى ــرى
ئۈجمىنى ــڭ ئايدىڭدىك ــى سايىس ــىدە ئەل -ئاغىنىلى ــرى بىلەن
س ــاز چېلى ــپ ،ناخش ــا ئېيتى ــپ ،ۋاراڭ -چ ــۇرۇڭ قىلىش ــىپ بايغا
ئ ــارام بەرمەيدىغانلىق ــى ،ئاخى ــرى باي ب ــۇ دەردلەرگ ــە چىدىماي
ئۈجمــە سايىســىنى ئــۆزى ســاتقان باھادىنمــۇ نەچچــە
ھەسس ــە يۇقى ــرى باھاغ ــا قايت ــۇرۇپ س ــېتىۋالغانلىقى قاتارلى ــق
جەريانالرنــى نەســىردىن ئەپەندىمنىــڭ يۇمۇرلــۇق ئوبــرازى،
ئۆتكــۈر ھەجۋىــي تىلــى ئارقىلىــق تەســۋىرلەپ ،ئۇيغــۇر

بــۇرۇن ،كارتــون فىلىمالرنــى زادىــا كۆرمەيتتىــم،
پەق ــەت كىچى ــك بالى ــارال كۆرىدۇ،چوڭالرنى ــڭ بۇن ــداق كارت ــون
بىل ــەن نېم ــە ئىش ــى دەپ ئوياليتتى ــم .ئوغلۇمنى ــڭ نەس ــىردىن
ئەپەندى ــم ناملى ــق كارت ــون فىلىملىرىغ ــا بولغ ــان قىزىقىش ــىغا
ق ــاراپ ،كارت ــون فىلى ــم س ــەنئىتى ھەققى ــدە ئويلىنى ــپ قالدى ــم.
ھەم ــدە ،ئۇيغ ــۇر كارتوچكىلى ــق س ــەنئىتىدىكى ئارتۇقچىلىق ــار
ۋە يېتەرســىزلىكلەر توغرىســىدا ئــازراق بولســىمۇ بىــر نەرســە
بىلى ــپ باقايچ ــۇ دېگ ــەن مەقس ــەتتە ماتېرىي ــال ك ــۆرۈپ بېقى ــش
خىيالىغ ــا كىرى ــپ ماتېرىي ــال ئىزدىدى ــم .ئەپس ــۇس ،ماتېرىي ــال
ئى ــزدەش دائى ــرەم تارم ــۇ ياك ــى ب ــۇ توغرىس ــىدا ك ــۆپ ماتېرىي ــال
يوقم ــۇ ئىش ــقىلىپ ئ ــۆز تىلىمى ــزدا يېزىلغ ــان قانائەتلىنەرلى ــك
بىــرەر ماتېرىيــال ئۇچرىتالمىدىــم .شــۇنىڭ بىلــەن ،كارتــون
فىلىــم ســەنئىتىنى تۆۋەندىكىــدەك بىــر قانچــە تۈرلــۈك
ســوئالالر بويىچــە چۈشــىنىپ بېقىــش قارارىغــا كەلدىــم.
ئۇنداقتــا ،كارتون(قونچــاق) فىلىــم ســەنئىتى زادى
قانــداق ســەنئەت؟ نېمــە ئۈچــۈن ئۆزىمىــزدە ئىشــلەنگەن
كارتــون فىلىملــەر بىــر قــەدەر ئــاز؟ ئۇيغــۇر كارتــون
فىلىــم ســەنئىتىنى قانــداق تەرەققىــي قىلــدۇرۇش كېــرەك؟
قانــداق قىلغانــدا ئەنئەنىــۋى مىللىــي مەدەنىيىتىمىزنــى
كارتــون فىلىــم ئارقىلىــق ســەبى بالىلىرىمىزنىــڭ
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ئىدىيەســىگە ســىڭدۈرەلەيمىز؟ بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئىشــنى
كارتــون فىلىمنــى چۈشىنىشــتىن باشــاش كېــرەك.

 - 2000يىلالرنىــڭ ئالــدى كەينىــدە ،ئۇيغۇرالرنىــڭ
كومپيۇتېــر ســاھەلىرىدە نۇرغۇنلىغــان شــىركەتلەر بارلىققــا
كەلگــەن بولســىمۇ بۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى ئــاز بىــر قىســىم
شــىركەتلەرال ،ســاناقلىق بىــر قىســىم كارتــون فىلىملەرنــى
ئىشــلەپ بازارغــا ســالدى .ئەممــا ئىشــلەنگەن بــۇ ئــاز
كارتــون فىلىمــار ئۇيغــۇر كارتــون فىلىــم
ساندىكى
ســەنئىتىمىزنىڭ تەرەققىياتــى ئۈچــۈن يېتەرلىــك بولمىــدى.

كارتون(قونچ ــاق) فىلى ــم س ــەنئىتى — ئارقىم ــۇ  -ئارق ــا
ســىزىلغان رەســىملەرنى تېــز ســۈرئەتتە ھەرىكەتلەنــدۈرۈش
ئارقىلىــق ئېكرانــدا كۆرسىتىشــى يەنــى ھەرىكەتلىــك رەســىم
س ــەنئىتىدۇر .ش ــۇنداقال رەس ــىم ئارقىلى ــق س ــەنئەت ئوبرازىن ــى
ئىپادىلەيدىغ ــان س ــەنئەتتۇر .ھەرقايس ــى س ــەنئەت تۈرلىرىنى ــڭ
ئ ــۆز ئالدىغ ــا تۇرم ــۇش تەس ــۋىرلەش ئۇس ــۇلى ۋە ئاالھىدىلىك ــى
بولغىنىــدەك ئەلۋەتتە،كارتــون فىلىــم ســەنئىتىنىڭمۇ
ئۆزگىچ ــە تەس ــۋىرلەش ئۇس ــۇللىرى ب ــار .كىم ــدۇر بى ــرى كارت ــون
فىلى ــم ياش ــارنىڭ تەس ــەۋۋۇرىنى ئىلگى ــرى س ــۈرىدۇ ۋە توغ ــرا
قىمم ــەت قارىش ــىنى يېتىلدۈرۈش ــكە ي ــاردەم بەرگەندى ــن س ــىرت
ياش ــارنىڭ ئېس ــتېتىك ھېسس ــىياتىنى غىدىقالش ــقىمۇ ي ــاردەم
بېرى ــدۇ دېگ ــەن ئىك ــەن .مان ــا ب ــۇ كارتوننى ــڭ س ــېھرى كۈچ ــى.

ئاتا-بوۋىلىرىمىــز «بىلمەســلىك ئەيىــب ئەمــەس،
تىرىشماســلىق ئەيىــب»« ،ســورىغان بىلىــم ئــاالر ،ئۇيالغــان
كېيىــن قــاالر» دېگەنگــە ئوخشــاش نۇرغۇنلىغــان ماقالــە-
تەمســىللەرنى قالدۇرغــان ئىكــەن .مۇبــادا بىــز ئەنــە ئاشــۇ
ماقــال  -تەمســىللىرىمىزدىن ئۈلگــە ئېلىــپ ،مەيلــى ۋەتــەن
ئىچىدىكــى كارتــون فىلىــم ھەۋەســكارلىرى بولســۇن مەيلــى
ۋەتەندىــن چەتئەللەرگــە ئوقۇشــقا چىققــان ،چەتئەللــەردە
تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن ئۇيغــۇر پەرزەنتلىرىمىــز بولســۇن
ئۆزلىرىنىــڭ ئــەۋزەل ئۆگىنىــش پۇرســىتىدىن پايدىلىنىــپ،
كارتــون ســەنئىتى ئالدىنقــى ئورۇنــدا تۇرىدىغــان ئامېرىــكا،
ياپونىيەگــە ئوخشــاش تەرەققىــي قىلغــان مەملىكەتلەرنىــڭ
كارتــون فىلىــم ســەنئىتىدىكى ئارتۇقچىلىقــار ئۈســتىدە
ئىزدىنى ــپ ،ئۆگەنس ــە ،ش ــۇ ئاساس ــتا ئۆگەنگ ــەن بىلىملىرىن ــى
توغــرا ئىشــلىتىپ ،مەزمۇنــى ســاغالم بولمىغــان كارتــون
فىلىملەرن ــى ئىشلەش ــتىن س ــاقلىنىپ ،ئۇيغ ــۇر مەدەنىيىتىن ــى
تونۇشــتۇرىدىغان ،ئــۆز مىللىتىنىــڭ ئىــززەت  -ھۆرمىتىنــى
قوغدايدىغــان نۇرغۇنلىغــان ســۈزۈكلۈك دەرىجىســى يۇقىــرى
كارتــون فىلىملەرنــى ئىشلىســە ،تارىخــى قىممىتــى زور
ئەپســانە-رىۋايەتلىرىمىزدىن ئۆلمــەس ئوبرازالرنــى ياراتســا
ئــۇ چاغــدا ،پــاك ،ســەبى ،ھەق-ناھەقنــى پــەرق ئېتىــش
ئىقتىــدارى ئاجىــز بالىلىرىمىزنىــڭ ،بولۇپمــۇ چەتئەللــەردە
چــوڭ بولۇۋاتقــان پەرزەنتلىرىمىزنىــڭ ئــۆز مىللىتىگــە
بولغ ــان تۇنش ــى تېخىم ــۇ يۇقى ــرى كۆتۈرۈلۈپ ــا قالم ــاي يەن ــە
بىــر قىســىم ياشــلىرىمىزنىڭمۇ ئەقلــى زېھنىنــى ئېچىشــقا،
مىللىــي كىملىكىنــى تونۇشــقا ياردىمــى بولغــان بوالتتــى.
شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە ئۇيغــۇر كارتونچىلىــق ســەنئىتى
ئاجىــز بولۇشــتەك بوشــلۇق تولدۇرۇلــۇپ بــۇ ســاھەدە
تېخىمــۇ زور تەرەققىياتالرغــا ئېرىشــكەن بــوالر ئىــدۇق.

ئۇنداقتــا بىزدىكــى كارتــون فىلىــم ســەنئىتى
چۈشەنچىســى قاچاندىــن باشــانغان؟ مېنىڭچــە ،بىزدىكــى
كارتــون فىلىــم ســەنئىتىنى تونــۇش  - 80يىللىرىنىــڭ
ئاخى ــرى - 90يىللىرىنى ــڭ باش ــلىرى م ــودا بولغ ــان ياپونىي ــەدە
ئىشــلىنىپ تارقىتىلغــان «گــۈل پەرىســى»« ،ماركــو»،
«ئەقىللىــق يىشــىيۇ»« ،مىــم» قاتارلىــق ئېســىل كارتــون
فىلىمــار ،خىتــاي كارتــون فىلىملىرىنىــڭ ئــەڭ يۇقىــرى
نەتىجىس ــىگە ۋەكىللى ــك قىلىدىغ ــان «مايم ــۇن پادىش ــاھىنىڭ
ئەرشــىنى قااليمىقــان قىلىشــى»« ،ســەرگەردان ســەنماۋ»غا
ئوخشــاش ئــاز بىــر قىســىم تەرجىمــە كارتــون فىلىملەرنىــڭ
تېلېۋىــزور ئېكرانلىرىــدا قويۇلۇشــىدىن باشــانغان بولۇشــى
مۇمكىــن .ئەپسۇســلىنارلىقى شــۇكى بىــز كارتــون فىلىــم
س ــەنئىتى بىل ــەن تونۇش ــقىلى ش ــۇنچە ئ ــۇزۇن يىل ــار بولغ ــان
بولس ــىمۇ ت ــا يېقىنق ــى مەزگىللەرگىچ ــە ئۇيغ ــۇر كارتونچىلى ــق
ســەنئىتىدە ئومۇمىــي يۈزلــۈك ئىلگىرىلەشــلەر بولمىــدى.
ئەدەبىي ــات  -س ــەنئەتلىرىمىز گۈللەنگ ــەن بۈگۈنك ــى كۈندىم ــۇ
خەلقىمىزنىــڭ پــارالق نــۇر چېچىــپ تۇرغــان نۇرغۇنلىغــان
لەتىپ ــە ،چاقچ ــاق ،چۆچەكلىرىمىزگ ــە ئوخش ــاش ئەدەبىي ــات-
ســەنئەتلىرمىز كارتــون فىلىمــدا ئــۆز رولىنــى جــارى
قىلدۇرالمىــدى .بــۇ زادى نېمــە ئۈچــۈن؟ بەلكىــم ،بىزدىكــى
كارتــون فىلىملەرنىــڭ رونــاق تاپالماســلىقىدىكى مۇھىــم
ســەۋەبلەر بىرىنچىدىــن ئاشــۇ يىلــاردا ،جەمئىيىتىمىزدىكــى
ك ــۆپ س ــاندىكى كىش ــىلىرىمىزنىڭ كارت ــون فىلىمغ ــا بولغ ــان
چۈشەنچىســى بىــر قــەدەر تــۆۋەن بولۇشــى ،ئىككىنچىدىــن،
بــۇ ســاھەگە قىزىققۇچىــار شــۇنداقال بــۇ ســاھەدە
ئىزدەنگۈچىلــەر ئــاز بولۇشــى ،ئۈچىنچىدىــن ،ئىچكىــرى
ئۆلكىلەردىك ــى تەرەققى ــي قىلغ ــان ش ــەھەرلەر ۋە چەتئەللەرگ ــە
چىقىــپ كارتــون ئىجادىيىتــى بىلــەن شۇغۇللىنىشــى،
ئۆگىنىــش پۇرســىتى يــوق دېيەرلىــك .تۆتىنچىدىــن ،كارتــون
فىلىــم ئىشــلەش جەھەتتــە مەلــۇم تەجرىبىگــە ئىگــە
خادىملىرىمىزنى ــڭ كارت ــون ئىشلەش ــكە ئىقتىس ــاد يەتمىگ ــەن
بولۇش ــى ،بەش ــىنچىدىن ،كارت ــون فىلى ــم كەس ــپىدە ئوقۇغ ــان
ئوقۇغۇچىلىرىمى ــز خىزم ــەت تەقس ــىماتى تۈپەيلىدى ــن باش ــقا
كەســىپلەر بىلــەن شــۇغۇللىنىۋاتقان بولۇشــى مۇمكىــن.

ھازىرقــى يەنــە بىــر مەســىلە ،پەرزەنتلىرىمىزگــە
مەدەنىيــەت ئۆگىتىــش ئەلۋەتتــە ئاتا-ئانىالرنىــڭ
مۇقــەددەس بۇرچــى .ئەممــا رېئــال تۇرمۇشــتا ،كۆپلىگــەن
ئاتــا -ئانىــار خىزمــەت ،ئۆگىنىــش بىلــەن ئالدىــراش
بولــۇپ كېتىــپ ،بالىلىرىنىــڭ تەربىيەســىگە كۆڭــۈل
بۆلمەيۋاتىــدۇ .ئــۇالر «بالىــار چــوڭ بولغانــدا ئۆزلۈگىدىــن
ئۆگىنىۋالىــدۇ» دەپ قاراۋاتىــدۇ .بــۇ ئىلمىــي كــۆز قــاراش
ئەمــەس .بــۇ بالىالرنىــڭ تەربىيەســىگە دەخلــى قىلغانلىــق.
فىرانســىيەنىڭ  - 18ئەســىردىكى ئاقارتىــش
مۇتەپەككــۇرى خىلۋىتــوس« :ئادەتتىكــى بــاال بولغــان
تەقدىردىم ــۇ ،پەق ــەت تەربىي ــە مۇۋاپىق بولس ــىال ،خاس ــىيەتلىك
كىشــى بواللىشــى مۇمكىــن» دەپ كۆرســەتكەن ئىكــەن.
46

-2020يىللىق  - 3سان

دەرھەقىقــەت ،بالىالرنىــڭ ۋاقتىــدا ئېرىشــكەن
تەربىيەســىنىڭ قانــداق بولۇشــى شــۇ ئادەمنىــڭ پۈتــۈن
ئۆمۈرگــە تەســىر كۆرســېتىدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،بالىالرنىــڭ
دەســلەپكى مەزگىلىدىكــى تەربىيەســىگە ھــەر بىــر ئاتــا-
ئانىنى ــڭ تى ــز پۈكم ــەس مەجبۇرىيىت ــى ب ــار .ئومۇم ــەن قىلى ــپ
ئېيتقان ــدا ،س ــاغالم بولغ ــان كارت ــون فىلىم ــار ئۆزىنى ــڭ س ــېھرى
كۈچــى بىلــەن بالىالرنىــڭ نــەزەر دائىرىســىنى كېڭەيتىــپ،
بىلىمىنــى ئاشــۇرىدۇ ۋە تونــۇش ئىقتىدارىنىــڭ يېتىلىشــىنى
ئىلگى ــرى س ــۈرىدۇ .ئۇنىڭدى ــن س ــىرت بالىالرنى ــڭ ئىپادىل ــەش
ئىقتىدارىنى ،تىل ئۆگۈنۈش ــكە بولغان قىزىقىش ــىنى ئاش ــۇرىدۇ،
ئ ــاڭالش ئىقتىدارىن ــى يېتىلدۈرى ــدۇ .ش ــۇنداق بولغ ــان ئىك ــەن
ئاتا-ئانىــار بىــر تەرەپتىــن بالىلىرىنىــڭ ئەقىل-پاراســىتىنى
يېتىلدۈرىدىغــان كارتونالرنــى كۆرســېتىپ ،ئۇالرنىــڭ
ئىچىدىكــى بالىــار چۈشــىنەلمەي قالغــان مەزمۇنالرنــى
ئەس ــتايىدىل چۈش ــەندۈرۈپ قويۇش ــى الزى ــم .بۇن ــداق بولغان ــدا،
بالىالرنىــڭ روھىــي كەيپىياتىنىــڭ ســاغالم بولۇشــىغا
كاپالەتلى ــك قىلغىل ــى ھ ــەم مەنى ــۋى تۇرمۇش ــىنى بېيىتقىل ــى
بولى ــدۇ .يەن ــە بى ــر تەرەپتى ــن ،ئاتا-ئانى ــار بالىالرنى ــڭ كارت ــون
فىلىمنــى ئــۇزۇن كۆرۈشــنى ،كارتــون فىلىمغــا ھەددىدىــن
زىيــادە بېرىلىــپ كېتىشــنى توســۇش كېــرەك .ئۇنــداق
بولمايدىكــەن ،بالىالرنىــڭ داال پائالىيەتلىــرى ئــازالپ ،تــەن
س ــاغالملىقىغا زىي ــان يېتى ــدۇ .دىقق ــەت قىلىش ــقا ئەرزىيدىغىن ــى
ش ــۇكى ،ئات ــا -ئان ــا بولغۇچ ــى چوق ــۇم بالىلىرىنى ــڭ كۆرىدىغ ــان
كارتونلىرىنــى تەكشــۈرۈپ تۇرۇشــى ،كارتــون فىلىــم كــۆرۈش
ۋاقتىنــى مۇۋاپىــق كونتــرول قىلىــپ تۇرۇشــى كېــرەك.

لەتىپە-چۆچــەك ،ھېكمەتلىــك ســۆزلىرىمىزنى ،ئاتــا-
بوۋىلىرىمىزنى ــڭ ئ ــۇزاق زامانالردى ــن بوي ــان ۋارىس ــلىق قىلى ــپ
كېلىۋاتقــان دېھقانچىلىــق ،باقمىچىلىــق ،باغۋەنچىلىككــە
ئوخشــاش ئىشــلەپچىقىرىش ئادەتلىرىنــى ،كىيىم-كېچــەك
ئاالھىدىلىكلىرىنــى ،يېمــەك -ئىچمــەك مەدەنىيىتىنــى،
ئولتۇراقلىش ــىش ،ھۈن ــەر  -كەس ــىپ ،گۈزەللى ــك ئادەتلىرىن ــى،
كىشــىلىك مۇناســىۋەت ،تېبابەتچىلىــك ،توي-تۆكــۈن،
ئۆلۈم-يېتىــم ،ھېيت-بايــرام ،ئېتىقــاد ،تەنتەربىيــە،
ســەنئەتكە ئوخشــاش ئۆرۈپ-ئادەتلەرنــى ،ياشــاۋاتقان
جۇغراپىيەلى ــك مۇھى ــت قاتارلى ــق مىللى ــي مەدەنىيەتلىرىمى ــز
مۇجەسســەملەنگەن ،مىللەتنىــڭ قىياپىتىگــە ۋەكىللىــك
قىالاليدىغ ــان كۆرۈنۈش ــى ب ــار كۆپلىگ ــەن كارت ــون فىلىملەرن ــى
چۈشىنىش ــلىك ،قىزىقارلى ــق قېلى ــپ ئىش ــلەپ ،بالىلىرىمىزغ ــا
يەتكۈزۈش ــى كېرەك.بۇنى ــڭ بالىلىرىمىزغ ــا بولغ ــان تەربىي ــەۋى
ئەھمىيىتـ�ى بەكمـ�ۇ زور .شـ�ۇ چاغـ�دا ،بـ�ەزەن بىـ�ر ئاتـ�ا-
ئانىالرنى ــڭ ئ ــۆز مىللىتىنى ــڭ ئۆرۈپ-ئادەتلىرىن ــى بالىلىرىغ ــاچۈش ــەندۈرۈپ قويالماس ــلىقتەك ئەھۋال ــار ي ــۈز بەرمەي ــدۇ-دە،
ئۇالرنى ــڭ خىزم ــەت ۋە ئۆگۈتۈش ــكە يېتەرلى ــك ۋاقى ــت چىقى ــدۇ.
مانــا بــۇالر بىزگــە كارتــون فىلىمنىــڭ تەربىيــەۋى
قىممىتىن ــى ھەرگىزم ــۇ ت ــۆۋەن چاغالش ــقا بولمايدىغانلىقىن ــى
بىلدۈرىــدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،زامانىمىزغــا خــاس،
مىللەتكــە ياراملىــق كارتــون فىلىــم ئىشــلىگۈچى
خادىمالرنــى كۆپلــەپ يېتىشــتۈرۈپ چىقىــش ،پۈتكــۈل
جەمئىيەتنىــڭ بــاش تارتىــپ بولمايدىغــان مەجبۇرىيىتــى.

بۇنىڭدىــن باشــقا،كارتون فىلىــم ساھەســىدە
ئىزدىنىۋاتقــان ئىلغــار ســەۋىيەلىك كەســىپ ئەھلىلىرىمــۇ
ئــۆز تىرىشــچانلىقلىرى ئارقىلىــق ،ئۇيغــۇر كارتــون فىلىــم
س ــەنئىتىنىڭ تەرەققىياتىغ ــا يېڭ ــى ھايات ــى ك ــۈچ بېغىش ــاپ،
كەلگۈســى مەدەنىــي مىراســلىرىمىزنىڭ خوجايىنلىــرى
بولغــان بالىلىرىمىزغــا خەلقىمىزنىــڭ يۈكســەك ئەقىــل
پاراســىتىنىڭ جەۋھىــرى بولغــان ماقال-تەمســىل،

شــۇنىڭغا ئىشــىنىمەنكى ،يېقىــن كەلگۈســىدە
ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىمىــز تەســۋىرلىنىدىغان نۇرغۇنلىغــان
ياپونىيەنىــڭ
ئامېرىــكا،
فىلىملىرىمىــز،
كارتــون
كارتــون فىلىملىرىدىــن قېلىشــمىغۇدەك دەرىجىــدە
ئىشــلىنىپ ،نۇرغــۇن تىللىرىغــا تەرجىمــە قېلىنىــپ،
خەلقئاراغــا تونۇلىدىغانلىقىغــا ئىشــەنچىم كامىــل.

پايدىالنغان ماتېرىيالالر :
«مىراس» ژۇرنىلى - 2009يىلى  - 6سان.
«تەڭرىتاغ» ژۇرنىلى - 2010يىلى  - 5سان.
«ئۇيغۇر ئۆرپ -ئادەتلىرى» شىنجاڭ ياشالر  -ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى - 1996يىلى  - 8ئاي
«ئۇيغۇر خەلق ماقالە  -تەمسىللىرى» شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى - 1978يىل نەشرى.
ئىقبال تۇرسۇن« :ئۇيغۇرالردا كىنو-تېلېۋىزىيە مەدەنىيىتى» شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى - 2005يىلى  - 8ئاي.
«بالىالر پىسخولوگىيەسى ۋە تەربىيەسى ھەققىدە» شىنجاڭ ياشالر  -ئۆسمۈرلەر نەشرىياتى - 1986يىلى  - 7ئاي.
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بالىالر ئەدەبىياتى
شېئىرالر
ئاۋايدۇلالېۋا دىلنارا (قازاقىستان)
«تۈگمەن ئۇيغۇر ئوتتۇرا مەكتىۋى مەكتەپكىچە بولغان ئىخچام مەركىزى بىلەن» مەملىكەتلىك مەھكىمىسىنىڭ
- 8سىنىپ ئوقۇغۇچىسى
ئانا — تۈگىمەس ناخشا

مەن ئۈچۈن جاپا چېكىپ،
قاداق بولدى قوللىرىڭ.
مېھنىتىڭنى دائىم ئەسلەپ،
يۈرەر ئوغۇل ھەم قىزىڭ.

ھايات كۈرەش

ئانا دېگەن ئېسىل ئىنسان،
ئالەم كەزسەڭ تېپىلماس.
ئانا دېگەن مېھرى دەريا،
باال ئۈچۈن ھېچ ھارماس.

قۇتلۇق يېزام — تۈگمىنىم

ھايات كۈرەش ھەممىمىزنى سىنايدۇ،
بىردە يىغالپ ،بىردە كۈلۈپ يۈرىمىز.
تەقدىرىڭگە تەن بېرىسەن ئەسلىدە،
پېشانىگە يازغىنىنى كۆرىمىز.

ئانا قەلبى باال ئۈچۈن،
يېنىپ تۇرغان شام چىراغ.
پەرۋانە بوپ باال ئۈچۈن.
ھەسرەت چېكەر كۆپ پىراق.

تۈگمەن دېگەن يېزام بار،
تاغ باغرىغا جايالشقان.
ئەتراپى تولغان يېشىلزار،
مېۋىلىرى زەپ پىشقان.

ئېقىن سۇدەك ھايات ئاستا ئۆتمەكتە،
بىلىندۈرمەي ئاق سانجىدى چاچالرغا.
بالىلىقىم ئارتتا قالدى كەلمەسكە،
خاتىرەمدە مەڭگۈ قالدى ئەسلەتمە.

ئانىالرنى قەدىرلەيلى،
تىرىكىدە بىز ھەر دەم.
ناخشىالردا كۈيلەپ دائىم،
بولسۇن خۇشال ئۇ ھەمدەم.

تىل تەگمىسۇن خەلقىمگە،
قابىلىيىتى يېتەرلىك.
ئارتىستالرمۇ بار بىزدە،
چىقتى تاالي تاالنتلىق.

بۇ ھاياتقا مېھمان بولۇپ كەلدۇق بىز،
لەززەتلىنىپ ئۆمۈر سۈرۈپ ياشايمىز.
ئالغا قاراپ دادىل قەدەم تاشاليمىز.

يىراقالردا يۈرسەم كېزىپ،
كۆز ئالدىمدىن كەتمەيسەن.
قانىتىم بولسا ئۇچۇپ،
شۇ مەھەل يەتسەم دەيمەن.

ئەۋلىيا چوققىسى بىلەن،
مەشھۇر بولغان تۈگمىنىم.
قەد كۆتۈرۈپ تۇرىسەن،
ساپ ھاۋا ،ئانا يۇرتۇم.

ھايات شادلىق  ،ھايات تاتلىق ئەزەلدە،
تەقدىر يازغان بىر كېمىدە ئۈزىمىز.
ئۆم بواليلى بەش كۈنلۈك بۇ ئالەمدە،
خۇدا بەرگەن ياشنى ياشاپ ئۆتۈمىز.
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نۇزۇگۇم
ماخامېتژانوۋا سابىنا (قازاقىستان)
№ 28ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ  - 9گ سىنىپ ئوقۇغۇچىسى ،تالغىر ناھىيەسى ،بېساغاش يېزىسى
نۇزۇگۇم
قارا كۆزلۈك ئۇيغۇر قىزى نۇزۇگۇم،
باتۇر يۈرەك ،ياش قەھرىمان ئاتالدىڭ.
چۈنكى مانجۇ -خىتايالرغا بويسۇنماي،
قېچىپ چىقتىڭ زۇلۇملىقتىن قورقماستىن.
پانالىدى كەتمەن ئۆڭكۈر-تاغالرنى،
قېچىپ يۈرۈپ ،قومۇشلۇقتا ئۇخلىدى.
ئۇيغۇر قىزى ،باتۇر قىزچاق نۇزۇگۇم،
ۋىجدان ئۈچۈن جەڭگە يالغۇز ئاتالندى.
قالدى پەقەت نۇزۇگۇمدىن قوشاقالر،
شۇ قوشاقتا ئىجاد بولغان ھاياتى.
چۇدا بولدى بېشى ئەپسۇس تېنىدىن،
مانجۇ -خىتاي جازالىدى نازۇكنى.
قارا كۆزلۈك ئۇيغۇر قىزى نازۇكنىڭ،
ئالەم ،دەردكە تولدى ياشلىق ئۆمۈرى.
ئۇنتۇلمايدۇ ھېچ قاچاندا باتۇرلۇق،
مەڭگۈ ئەسكە ئاالر سىزنى ئۇيغۇرۇم.

سابىنا ۋە ئوقۇتقۇچىسى مۇسايېۋا گۈلمىرا ئازات قىزى

خەلقىمگە
ئادىكېرىموۋا دىيارا (قازاقىستان)
ئادىكېرىموۋا دىيارا
ئى.ساتتاروۋ ئورتا مەكتىپى ،ك.م.م- 8 ( ،ب) سىنىپ ئوقۇغۇچىسى ،غەيرەت يېزىسى.
خەلقىمگە

كېلەچەك ئەۋالد بار ئىس يانار،
تەقدىرىڭدىن كەتمە ئەنسىرەپ.

تۇرسىمۇ كۆزىدە ئازاب -مۇڭ
ھېلى بار ئاۋازىڭ ،ئۆز سۆزۈڭ.
يۇرتۇڭدا يىقىلماي ،رۇسلىنىپ،
بىلىمەن يېتىدۇ تۆزۈمىڭ.

ھازىرچە ئەگمىگىن بېشىڭنى،
ئاققۇزما نائىالج يېشىڭنى.
تۆك يېشىڭ بولغاندا ئەل-ئازاد،
مەنمۇ ئوقۇي شۇ كۈنى-بۇ شېئىرنى.

كەتسەكمۇ تېرىقتەك ھەر تەرەپ،
تېڭىشىپ ،ئېڭىشىپ ،تەمتىرەپ.
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شۇبۇرشۇن ۋە ئۇنىڭ دوستلىرى
ئالېس كارليوكېۋىچ (بېلورۇسىيە)

 - 1دەرياغا قايتىش

كۆرۈنگەنــدە بولســا ،بــۇ چېپىالڭغــۇ تىڭچــى زادىــا
ياقتۇرمايـ�دۇ .ئۇنىـ�ڭ تۈكلىـ�رى ھۈرپىيىـ�پ ،كۆزلىـ�رى دۈپ-
دۈگىلــەك بولــۇپ ،چەكچىيىــپ كېتىــدۇ .شۇبۇرشــۇن ھــاۋايەتمەيۋاتقان ــدەك تىنم ــاي ئەندىكى ــپ ،دۇدۇق ــاپ گ ــپ قىلىدۇ:

ۋېرونىــكا ئۇنىــڭ ساراســىمىگە چۈشــۈپ ،ئۆزىنــى
قويىدىغــان جــاي تاپالمايۋاتقانلىقىنــى بايقىغــان ئىــدى.
ئادەتت ــە ،ئ ــۇ تى ــپ -تىن ــچ ،ھېچكى ــم بىلەنم ــۇ كارى ي ــوق ب ــاال
ھاش ــارات ئى ــدى .بى ــراق ،قىزچ ــاق كۈندىلىكىن ــى جىلتىس ــىغا
سېلىش ــىغىال ،ئۇ تىمىس ــقىالپ نېمىنىدۇر ئىزدەش ــكە باش ــايدۇ.

— ۋېــرو ،ۋېرو-نــى-كا! ســەن ،ســەن ئەدە-بى-يــات
دەرس ــىدىن نېمان ــداق ناچ ــار نوم ــۇر ئالدى ــڭ؟ س ــەن ھەج ــەپ
كۇپالىنىڭ ش ــېئىرلىرىنى ياخش ــى كۆرمەيسەن ھە؟! — بالىقاي
ش ــائىرنىڭ ئىس ــمىنى ئاالھى ــدە ھۆرم ــەت بىل ــەن تىلغ ــا ئالىدۇ.

ئــۆزى كىچىككىنــە ،دومىــاق ،بۇرۇنــى ئۇچلــۇق بــۇ
تەرســا ،كۈندىلىكنىــڭ ھەربىــر بېتىگــە ســىنچىالپ قــاراپ
چىقتــى .دەرســلەرنىڭ نامــى ئالغــان ئالغــان نومــۇر بويىچــە
يۇقىرىدىن-تۆۋەنگ ــە تىزىلغ ــان بولى ــدۇ .ئۆيدە بولس ــا ۋېرونىكا
ئ ــۆي تاپش ــۇرۇقلىرىنى ئىش ــلەش ئۈچ ــۈن دەپتەر-كىتابلىرىن ــى،
كۈندىلىكىنــى رەتلەشــكە باشــلىغاندا ،شۇبۇرشــۇن دەرھــال
ســەكرەپ ئۈســتەلگە چىقىۋالىــدۇ .ۋېرونىــكا شۇبۇرشــۇننىڭ
كەيپىياتىنــى  -كۆڭۈللــۈك ياكــى بىئــارام ئىكەنلىكىنــى
بىردىن ــا س ــېزىۋالىدۇ .ئەگ ــەر كۈندىلىكتىك ــى نوم ــۇرالر 7دى ــن
تۆۋەن بولمىس ــا ،ئۇ خۇش ــاللىقىدىن كنوپكى ــدەك ياپىالق تېنى
كۆپ ــۈپ ،ھەقىقى ــي كولوبوكق ــا ئايلىنى ــدۇ .يىتت ــۈرۈپ قويغ ــان
نەرسىســىنى تېپىۋالغانــدەك شــادلىنىپ ،خۇشــاللىقىدىن
كۆزلىــرى يۇمۇلــۇپ كېتىــدۇ .ئۇچلــۇق تۇمشــۇقى يوغىنــاپ،
قىزىرىش ــقا باش ــايدۇ .ئالت ــە ،ب ــەش ،ت ــۆت دېگ ــەن نومۇرالرن ــى

ۋېرونى ــكا ئوڭايس ــىز ئەھۋال ــدا قال ــدى .شۇبۇرش ــۇندىن
ئۆزىنى ــڭ ب ــۇ كەمچىللىكىن ــى تې ــز ئەپ ــۇ قىلىش ــىنى ئىلتىم ــاس
قىلــدى .گاھىــدا بــۇ تەرســا تىڭچــى ۋېرونىكىنــى كۈنىگــە
ئىككى-ئ ــۈچ رەت س ــوراق ئاس ــتىغا ئاالتت ــى .ئۇن ــداق چاغ ــاردا
ۋېرونىــكا چىشــىنى لېۋىگــە بېســىپ ،ساۋاقداشــلىرىنىڭ
تېلېفــون ئاۋازلىرىنىمــۇ ئاڭلىماســقا ســاالتتى .ھەتتــا
كومپيوتېرغىمــۇ يولــاپ قويمايتتــى .ھېســابالرنى
دىققــەت بىلــەن ئىشــلەپ ،شــېئىرالرنى يادقــا ئاالتتــى.
گېولوگىيەلى ــك گىلوبۇس ــىنى  4 - 3قېتىم ئايالندۇرۇپ،
يەر-ســۇالرنىڭ ،دۆلەتلەرنىــڭ ناملىرىنــى ئەســتە ساقالشــقا
تىرىش ــاتتى .تۈنگ ــە يېقى ــن ھېرى ــپ ،چارچ ــاپ كەتس ــىمۇ ،ئەت ــە

*  -1ئىيون خەلقئارا بالىالرنى ھىمايە قىلىش كۈنىگە بېغىشالنغان بالالر رومانى بولۇپ ،ئالمۇتا «مىر» نەشرىياتى تەرىپدىن ئۇيغۇرچىسى نەشر قىلىنغان .ژۇرنىلىمىزنىڭ
بۇ سانىدىن باشالپ ھەر ساندا بىر باپ ئېالن قىلىنىدۇ.
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ئ ــەال باھ ــاالر ئېلى ــپ ،شۇبۇرش ــۇن بىل ــەن قايتىدى ــن دوس ــتالرغا
ئايلىنىش ــىغا ئىش ــەنگەن قىزچ ــاق ئارامخۇدا ئۇيقىغ ــا كېتەتتى.

ئانچــە يوغــان ئەمــەس بولوچانــكا دېگــەن دەريــا بويىدىــن
تېپىۋالغــان ئىــدى .ئېنىقراقــى — شۇبۇرشــۇن ئــۆزى
قىزنىــڭ دەريــا بويىدىــن يىغىۋالغــان گۈللىرىنىــڭ بىرىگــە
يېپىشـ�ىۋالغان .دەسـ�لەپ بـ�ۇ قاپ-قـ�ارا ،كنوپكىـ�دەك دۈپ-
دۈگىلــەك ھاشــاراتنى بايقىمىغــان .كېيىــن شۇبۇرشــۇنئادەملــەر ئوخشــاش ســۆزلىگەندە چۆچــۈپ كەتكىنىــدى.
ئاندىــن ئاســتا -ئاســتا بىر-بىرىگــە ئۆزلىــرى ھەققىــدە
ۋە بىلگەنلىرىنــى ئېيتىشــىپ ،دوستلىشــىپ كەتكــەن.

ئامم ــا كۈنلەرنى ــڭ بىرى ــدە ۋېرونى ــكا بىل ــەن شۇبۇرش ــۇن
رەســمىيال ئۇرۇشــۇپ قالــدى .بــۇ ئۇنىــڭ ئىككــى تۇغقــان
ھەدىســى ،يەتتىنچــى ســىنىپتا ئوقۇيدىغــان ناتاليانىــڭ
تۇغۇلغــان كۈنــى يــۈز بــەردى .ناتاليــا دوســتلىرىنى
ھەپتىنىــڭ ئوتتۇرىســىدىال مېھمانغــا چاقىرغــان ئىــدى.
ئوغۇل-قىــزالر كۆڭــۈل كۆتۈرۈشــۈپ ،ھەرخىــل مەززىلىــك
تائامــار ،تاتلىق-تۇرۇمالرنــى يېيىشــتى .ئاندىــن كەچكــى
ســېانس – كىنوغــا بېرىشــتى .ۋېرونىــكا دوســتلىرىغا ئــۆي
تاپشــۇرۇقالرنى ئىشــلەپ بواللمىغانلىقىنــى ئېيتىشــقا
ئۇيالــدى .شۇبۇرشــۇن بۇنــى بىلىــپ قالمىســۇن دەپ،
جىلتىســىنى كارىۋاتنىــڭ ئاســتىغا يوشــۇرۇپ قويــدى.
ئەتىســى ماتېماتــكا دەرســىدە مۇئەللىــم ۋېرونىكىنــى
تاختىغــا چاقىرمىــدى .لېكىــن ئــۇ ئەدەبىيــات بىلــەن
گېئولوگىيەدىــن  4دېگــەن تــۆۋەن نومــۇر ئالــدى .خىتــاي
تىلىدىــن بولســا ئارانــا  3نومــۇر ئالــدى .خۇداغــا شــۈكرى،
تەنتەربىيــە ۋە ئەمگــەك دەرســلىرى ۋېرونىكىنىــڭ كۆڭلىنــى
كۆتــۈردى .ئــۇ يــۈز مېتىرغــا يۈگۈرۈشــتە ھەممىدىــن
ئــوزۇپ 10 ،دېگــەن يۇقىــرى نومــۇر كۈندىلىكىگــە يوغــان
قىلىــپ يېزىلــدى .ئەمگەكتىــن بولســا ئــۇ تەييارلىغــان،
قىزىرىــپ پىشــقان ،ئــەڭ مۇھىمــى ھەممىســىگە يېقىــپ
كەتكــەن بوغۇرســاقالر ،يەنــە بىــر يۇقىــرى نومــۇر ئەكەلــدى.
ئۆيگــە كەلگەنــدە قىزچاققــا يەنــە قىزىرىشــقا توغــرا
كەلــدى .شۇبۇرشــۇن ۋېرونىكىنــى «گاچــا» دەپ مەســخىرە
قىل ــدى .ھ ــە ،ئ ــۇ بولس ــا ئاقالنماقچى بول ــۇپ ،ب ــەزى بالىالرنىڭ
بىــر كېچىدىــا خىتــاي تىلىنــى ئۆگىنىۋالىدىغانلىقىنــى
ئېيتىۋىــدى ،بالىقاينىــڭ تېخىمــۇ جەھلــى چىقتــى.
گېولوگىيــە ھەققىــدە بولســا ۋېرونىــكا مۇنــداق دېــدى:

...شۇبۇرشــۇن ئــۆزى تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن بولوچانــكا
دەرياس ــىنى قان ــداق تېپى ــپ بېرىش ــنىمۇ بىلمەيتت ــى .ش ــەھەرگە
ئ ــۇ ۋېرونىكىنى ــڭ دادىس ــىنىڭ ماشىنىس ــىدا كەلگ ــەن .يولن ــى،
ئەلۋەتتــە ،ئــۇ ئەســتە ســاقلىمىغانتى .ئۇنىــڭ ئەنــدى
مىجــەزى ياخشــى بولســىمۇ ،ھــۇرۇن ئوقۇغۇچــى قىزنىــڭ
كۈندىلىــك دەپتىرىنىــڭ ئىچىــدە ئارتــۇق ياشىغۇســى
كەلمەيتتــى .پەلەمپەيلىــك ئايۋانغــا دۈگىلــەپ چىقىۋالغــان
بالىقــاي ئــۇزۇن ســەپەر ئالدىــدا ئــازراق دەم ئېلىۋېلىــش
ئۈچ ــۈن خىل ــۋەت بۇلۇڭغ ــا تىقىل ــدى .ش ــۇ ي ــەردە خاتىرج ــەم،
كەلگۈس ــى پىالنلى ــرى ھەققى ــدە ئويالنماقچ ــى بول ــدى .ئال ــدا
ئ ــۇ س ــۆيۈملۈك ئورمىن ــى ۋە دەري ــا بىل ــەن يەن ــە دىدارلىش ــىپ،
ت ــازا ھاۋاس ــىدىن قانغىچ ــە تول ــۇق نەپ ــەس ئالىدىغانلىقىن ــى
كــۆز ئالدىغــا كەلتــۈرۈپ ،كۆڭلــى خــۇش بوالتتــى .ئېپىنــى
تاپســا بىــرەر خەشــەكنى قولــۋاق قىلىــپ ،بولوچانكىنــى
بويــاپ ،ســەپەرگە چىقىشــىمۇ مۇمكىــن .ئەۋزىلــى — مۇنــۇ
جېنىغ ــا پاتق ــان قااليمىق ــان ش ــەھەردىن بىرە-ت ــوال قۇتۇلى ــدۇ.
ھ ــە ،ۋېرونى ــكا بولس ــا« ...جەزم ــەن ت ــاالي پىغ ــان چېكىدىغ ــان،
ئېچىنىدىغــان بولىــدۇ» ،دەپ ئويلىــدى شۇبۇرشــۇن .ھەتتــا
يېنىــپ بېرىــپ« :دوســتالرنى يىتتــۈرۈش ئــوڭاي ،تېپىــش
قىيى ــن» ،دېمەكچىم ــۇ بول ــدى .بى ــراق ب ــۇ ئويىدى ــن يالتايدى...
(داۋامى كېيىنكى ساندا)

— دادام مــاڭا ئاجايىــپ بىــر نوۇتبــۇك ســوغا
قىلــدى! ئەنــدى مــەن ئىنتېرنېــت ئارقىلىــق ھەرقانــداق
ئــەل ،ھەرقانــداق شــەھەرنى ئوڭايــا تېپىۋالىمــەن!..
يېتــەر ئەمــدى ،مېنــى ئۆگىتىشــىڭنى قــوي!
— ئ ــەڭ مۇھىم ــى ،س ــەن ئاش ــۇ كومپيۇتې ــردا بېش ــىڭنى
يىتت ــۈرۈپ قويم ــا! — دەپ رەنجى ــدى شۇبۇرش ــۇن ۋە—،ھ ــە ،مەن
ئەمــدى ئــۆز ماكانىمغــا كېتىمــەن — ،دەپ قوشــۇپ قويــدى.
ۋېرونى ــكا ئۈس ــتەلدىن  -ئورۇندۇققق ــا ،ئاندى ــن يەرگ ــە
س ــەكرەپ چۈش ــۈپ ،ئىش ــىك تەرەپك ــە ماڭغ ــان ،مەكتەپتىكى ۋە
شەخس ــىي ھاياتىدىك ــى س ــىرلىرىنى ئېيتىدىغ ــان ئۆزىنىڭ ئەڭ
ياخش ــى دوس ــتىغا ق ــاراپ ئويلىنى ــپ قال ــدى .قىزچ ــاق ئۇنىڭغ ــا
دوس ــتانە ئىللى ــق گەپ قىلماقچ ــى بولۇۋىدى ،بى ــراق ئاغزىدىن:
— بېشــىڭ قايغــان ياققــا كېتىــۋەر— ،
دېگــەن ســۆز چىقىــپ كەتكىنىنــى تۇيمــاي قالــدى.
ۋېرونىــكا ئەســلى شۇبۇرشــۇننى ئورمــان يېنىدىكــى
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شېئىرالر
مۇتەللىپ سەيدۇلال (نورۋېگىيە)
پاتقاق

سېنى كېلەمدىكىن دەپ ئالدىرىغان.
ھەي  ...شۇنداق بىتەلەي بۇ كەچ،
ئورۇندۇق بوش...
بۇ يەر ،كىملەرنىڭ سۆيۈشى ئۈچۈن يارالغان؟
خۇش كەلدىڭ دېگۈم بار
قورقىمەن،
پەقەت ،پەقەت
ئۆزۈمنىڭ ئاۋازى يىراققا تارالغان.

دېڭىز،
چىالشقان لىققىدە ياشقا.
تاشالر،
شامالغا تەڭكەش ئۇسۇلدا.
ئاياغلىرىم پېتىپ پاتقاققا
ئۈزمەكتىمەن قارشى قىرغاققا.
شۇنداق بىر تۇيغۇ،
«يۈگۈرمەكتە قاراپ قىپيالىڭاچ ھاياتقا»

شەھەردىن چىقىش

سەھەرنىڭ ئاخىرى

بىز ھەممىمىز بىر ئېالستىك روھنىڭ ئىچىگە يوشۇرۇنغان.
ئۇ زاماندا،
بۇ يەردىكى ۋاقىتنى يۈدۈپ چارچىغان تامالر
قەدىمىي سامان قەغەزگە يېزىلغان تىنىقسىز رومانالر
ئادەملەرنى ئۇخلۇتۇپ قويۇپ ئۆزى شەھەر ئايلىنىدىغان
كوچىالر
شەھۋەتنى كۆزىتىشكە كۆنۈپ كەتكەن تولۇن ئاي
ھەممىنى بىلىدىغان ھېلىقى بىلەرمەن قوشنام
سەن بۇالرنى ئەسال خاتىرەڭگە تېرىمىغان.

يولالر،
كېسىپ ئۆتمەكتە مېنى
خۇددى سېنىڭ كۆزۈڭدەك.
ئۆسمەكتە،
قۇدۇق ئىچىدە بىر تال ئەتىرگۈل
ئىككىگە بۆلۈندى تولۇنئاي شۇندا.
ئۇ بىر ناخشا
ئوخشار ئېدى پەقەت ساڭىال.

ھازىرقى زاماندا
كوچىدا يىغالپ تۇرۇپ سېتىلىۋاتقان گۈل
مەستخۇشلۇقتا سۆيۈلۈۋاتقان سەن
مېنىڭ كۆزلىرىمدە ئېزىپ قېلىۋاتقان بىرسى
سەن ئۇنى ئەپسانە كەبى خاتىرەڭگە ئويغان.

ھەر سەھەرنىڭ ئاخىرى
ئايلىنىدۇ گۈزەل ناخشىغا.
يەكشەنبە كۈنى ،ئۇ ھەپتىنىڭ ئاخىرى
ئەمما،
ھاياتنىڭ يېڭى قەدىمى
باشلىنىدۇ سەن بار قۇدۇقتا.
يۇلتۇز تۇغقان گۈزەل باھاردەك
پىچىراليدۇ ئۇنىڭ بالىسى
— ئاھ ،بۇ دېڭىز ئوخشايدۇ ساڭا.

كېلەركى زاماندا
ئەينەك قۇتىغا سېلىۋالىدىغان يۈرەك
ئىشىكلىرىنى ھىم تاقىماقچى بولغان پايانسىز گۈللۈك
دۇنيانى كۆزىتىپ تۇرىدىغان تاش ئەينەك
سېنىڭ تويلۇقۇڭ بولىدۇ
ئالماش بىر زاماندا
سەن بۈيۈك قاناتلىرىڭنى دۇنياغا يايىسەن
مەن،
سېنىڭ ئۈچۈن بۇ شەھەردىن چىقىمەن.

ئورۇندۇق
پىكىرلىرىم چېچىلغان بىر سەھەردەك
ئوڭ قولۇمدا خەت يازدىم
سول قولۇمنى سېنى سىالشقا ئېپ قويۇپ.
تۈزۈكرەك بىرىنىڭ كۆزى بولسىچۇ
خەتنى كۆرسە ياش تۆكىدىغان بۇ كۆزلەر
بەلكىم...
پەقەتال سېنى كۆرۈش ئۈچۈن يارالغان.
يول ماڭسام چاققان مېڭىشنى تالالپ سالىمەن
پۇتلىرىم،

 - 2018يىلى- 12 ،ئاپرېل
شەنبىنىڭ تىلى
جۈمەدىن كىيىن كېلىدىغان بىر تۈننىڭ ئەتىسى
يەكشەنبىنى ئالدىرىتىدىغان بۈگۈندىكى سەھەردە
ھەممىنىڭ قەلبىگە لىققىدە قۇياش قاچىلىغان بىر يەردە
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تۇغۇلغان كۈنۈم

ئۆچرەتتە تۇرۇپ كىتاب سېتىۋالغان ئادەملەر
بۇ دەل
ھەممىمىز قەلبلەر كىتاب بولۇپ ئوقۇلسىكەن دەپ كۈتۈپ
تۇرغان دەقىقىلەر
سەن كىتاب بولۇپ قالساڭ ھە
بىلەرمىدىم تىللىرىڭنى ئەي مەلىكە ؟
بۇ يەردە
شادلىقنى لەۋلىرىگە سىزغان تىلالر
كۆزلىرىنى چەكچەيتىپ سۆيگۈ تىلەۋاتقان دىلالر
مەغلۇپ بولغان ھەم خۇدىنى يوقاتقانالر
ھەمدە ئۆزىدىن كېچىشنى قىياس قىلىۋاتقانالر
دەل مۇشۇنداق بىر ئىستېال قىلىنغان شەنبىنىڭ
قارشىسىدىكى يولدا
تەختى راۋان قورشاۋدا بەھۇزۇر كېتىپ بارغان پادىشاھ
ئاتالرنىڭ بېشىدا جىرىڭالۋاتقان قوڭغۇراقالر
بۈگۈننىڭ تىلىنى يېزىپ ئۆتمەكتە.

-2020يىللىق  - 3سان

مەن تۇغۇلغان زاماندا
مۇھەببەتنىڭ مېۋىسى ئىدىم،
قىرىق بەش كۈز ئاۋۋالقى شۇ چاغدا.
دەل مۇشۇ مىنۇت ،مۇشۇ دەقىقىدە
سۆيۈملۈك ئانامغا ئېسىلىپ يىغلىغۇم كەلدى بىر ھازا.
بۇ مىننەتدارلىق ،خۇشاللىق يېشىدۇر بەلكىم
ۋە بەلكىم بىر ئازاب...
ھېچ ھېسابالشماس ئىدىم شۇ دەقىقە گەر نېسىپ بولسا.
تۇغۇلغان كۈن ئىككىمىزنىڭدۇر
ئۇ كېزىپ يۈرەر ئىككى ئۆلۈم ئارىسىدا.
شېئىرلىرىم ھېچ قامالشماس،
جۈملىلەر يېتمسىرار قۇرالر ئارا.
شۇنداق بۇالمدۇ ھېچ بىلمىدىم
غېرىب كۆڭۈل كۈيگە ئايالنسا.
قۇشالر ،يۇلتۇزالر ،ئاي ھەم بۇلۇتالر
سەندىن ئاۋۋال كەلدى يېنىمغا.
ئانا...
مەجبۇرى چېتىپ قويدۇم ئۆزۈمنى مۇزىكىالرغا
ئەرز ئېيتتىم ئۈنسىز ئېقىۋاتقان ئەزىم دەرياغا
ئېقىپ باقتىم سېغىنىشنىڭ ئېقىنلىرىدا...
تۇغۇلغان كۈنۈمدە غېرىبكەن دەريا ،ئاسمان ھەمدە بۇ دۇنيا.
ھېچ زوقۇمنى تارتماس مەشھۇر مۇزىكا ،سەنسىز خىيالالر
مۇبادا...
شۇ دېڭىزنىڭ قارشىسىدىكى كېمىدىن سەن چىقىپ كەلسەڭ
دېمەسمىدى دەريا زۇۋانغا كېلىپ:
— مۇبارەك بولسۇن ھەر ئىككىڭالرغا !
ئانا! بۇ ئەمەسمىدى تۇغۇلغان كۈن ئۈچۈن ئەڭ گۈزەل
سوۋغا.

دېكابىردىكى قاقاقالپ كۈلگەن قار
ئۇنىڭ قەلبىمدىكى يالغانچى ئاۋازى.
دۇنيا سېنىڭ ئوقۇشۇڭنى كۈتۈپ تۇرغان ئۆتكۈنچى باھار
خۇددى سەن بۇ يەردە مەۋجۇت بولغاندەكال
قېلىن كىتابتىكى يالىڭاچ تارىخ دەرسى
بىزەڭلەرچە ماڭا قاراپ كۈلۈپ تۇرماقتا
مەن يوشۇرۇنماقچى بولۇپ يول ئىزدىدىم ئاستا
شەنبىنىڭ ئاخىرالشماقچى بولغان دەۋرىدە.
ئاھ ،نەقەدەر ئازاب ئىش بۇ...
يوشۇرۇنۇشقا يەر تاپالماي قالغان كۈندۈزلەر
ئاجرىشىشنى كۆزلەۋاتقان تىلىمدىكى ئېغىر جۈملىلەر
مەندىن كىملىك سوراۋاتقان سوغۇق كوچىدىكى مەجنۇن
دەرەخلەر
كۇچادىن ئېقىپ كېلىۋاتقان مەستخۇش ناخشىالر
تونۇش قەھۋە پۇرىقىدەك نەپەسلەرنى سۆيۈپ ئۆتمەكتە.
دەل مۇشۇ زاماندا
ئەرلەرنىڭ كۆزىدە ئوقۇلۇشنى كۈتۈۋاتقان ئايالالر
مەستخۇش ھىدالردىن بىزارلىق ھېس قىلىۋاتقان سوغۇق قان
ئەركەكلەر
ئايالالردىن قاچۇرغان كۆزلىرىدە كىتاب ئوقۇماقتا.
بۈگۈن شەنبىنىڭ تىلى قانايدىغان كۈن
بۈگۈن شەنبىنىڭ ۋىدالىشىش دەۋرى
بۈگۈن شەنبىنىڭ تىلى يوقىلىدىغان كۈن
مەن ئېغىر خۇرسىنىپ قولۇمدىكى كىتابنى چۆرۈپ تاشلىدىم
ئارقىدىنال يەكشەنبىنىڭ يۇيۇنۇش پىالنىغا قاراپ چاپتىم
خۇددى سەن مېنى ئۇنتۇمىغاندەك...
شەيبە تۈنۈگۈننى ئېسىدە ساقلىغانمىدۇ؟
ھەممە نەرسىنىڭ ئۆزى بىلىدىغان تىلى بولغىنىدەك.
ھەممە سۆيۈشنىڭ ئۆزگىچە مۇزىكىسى ھەم ئازابى
بولىدىغاندەك
بىزنىڭ تىلىمىز قايسى كۈنلەرگە مەنسۇپ بولغىيتتى؟

 - 2017يىلى - 8 ،ئۆكتەبىر
ئاخىرقى ئايال
سەن بىر ئايالغا تەئەللۇق بولغان مۇھەببەتتە ياشىدىڭ
بۇ دۇنيادىكى ئەڭ قىسقا ھېكايىدەك .
«سۆيەمسەن» دەپ — سوراشتىن باشقا
يىغلىغاننى،
ئازابنى ھېچكىم كۆرمىگەن.
بۇ قانداق زامان؟
ئۆتكەن كېمىلەرگە ھەسرەت قاچىاليدىغان،
ئۇنى يۈك كېمىسى دەپ ئاتايدىغان؟
مېنىڭ...
ھېچكىمنى ئويغىتىش مەقسىتىم يوق،
ئەمما بىلىمەن،
مۇھەببەتنىڭ پەسىللىرىنى ئويغىتىش
ئېنىق.
نە چۈش كۆرگەن تاغال،
نە قىشتا ئېرىيدىغان ياشالر،

- 2017يىلى - 8 ،دېكابىر
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جۈملە

ھېچ نەرسە بۈگۈننىڭ ئەسلىدە كۆيمەس.
دەل شۇ چاغدا:
تارىخ يېزىلمىسۇن،
ھېچنېمە قالمىسۇن،
ھەممە ئۇنتۇلۇپ كەتسۇن،
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دۇنيانى ئوراپ تۇرغان جۈملىلەر
بەزىلىرى سىنتېتىك
بەزىلىرى گىرامماتىك.
ئۇالر دائىم بىر-بىرى بىلەن ئۇچرىشىدۇ
بەزىلىرى كۆيۈشۈپ قېلىپ توي قىلىدۇ،
بەزىلىرى بەختلىك بولىدۇ
بەزىلىرى بەختسىز.
بەختسىزلەر قايتىشىدۇ دېڭىز بويىغا
ئەينى رەڭدە قول تۇتۇشۇپ
ھەتتا...
بەزىلىرى كەلگۈسىگە پال ئاچىدۇ.
بۈيۈك پەيالسوپالر
توم-توم كىتابالرنى يېزىشىدۇ
كۆز ئەينىكىنىڭ ئاستىدا.
ئۇالرنىڭ تەتقىقاتى بولۇپ قالىدۇ بىر تارىخ.
ئەمما ،بىر جۈملە بار قەلبىمدە
ئۇنى ھېچكىم بىلەلمەس
يا سەن ئالىسەن ئۇنى مەندىن
ياكى ئۇ نەپەسلىرىڭدە يۇيۇنۇپ ئاخىرقى نىشانىنى
تاپىدۇ سەندىن.

قالىدىغىنى پەقەت مۇھەببەت  -دېدى كوچىدىكى ئەما بوۋاي.
بەلكىم بۇمۇ توغرىدۇر
ياكى سېنىڭ ئۈمۈدۈڭ شۇدۇر
ئېيتىپ باقتىڭمۇ بۇ جۈملىلەرنى ئۈچىنچى شەخسى تىلىدا؟!
ھەممە سۇنىڭ بىر ئەكسى بار،
بارلىق شەيئىلەرنىڭ بۈگۈنى ۋە يوپيورۇق ئەتىسى بار،
خۇددى تاشپاقىنىڭ دائىم دۈمبىسىدە ئېلىپ يۈرىدىغان
بوپىسى بولغىنىدەك،
مۇھەببەت ۋە ئازاب
كۆز يۇمۇپمۇ ئاجراتقىلى بولمايدىغان قوش كېزەكلەر.
بۇ يىل قار قېلىن ياغدى،
قارنىڭ ئۈستىدە لەيلەپ يۈرگىنى يەنىال خوشلىشىشنىڭ
ئازابلىق نوتىلىرى،
مەن بىلىمەن،
دەل مۇشۇ سائەتتە
رەتسىز ئۆيۈڭنى ئادىتىڭ بويىچە تۈجۈپىلەپ تازىاليسەن،
توختىماستىن تەكراراليسەن...
كۈتۈۋاتقانسەن،
ھىم ئېتىلگەن ئىشىكتىن ئۈسۈپال كىرىپ كېلىدىغان بىرىنى.
ھەر كۈنى تەكرارلىنىدىغان بۇ خىل دەقىقىلەردىن بەكال
چارچىغانسەن؟
ئېيتقىنا ئەي ئايال،
ئۆزۈڭمۇ بىلمەيدىغان بىرىنى كۈتۈپ قايسى شادلىققا
ئېرىشمەكچىسەن؟
يۈگۈرەپ كوچىغا چىقتىڭ
ئەمدى قاياققا قېچىپ قۇتۇلماقچى سەن؟
ئۇ كوچىالرنى تۈمەن رەت كەزگەن
ئۇ كوچىالردا نىشانسىز يۈرگەن
ئۇ يولالرنى چەكسىز خىيالالرغا كۆمگەن.
مەن بىلىمەن...
سەن سۆيۈش ئۈچۈن قاچماقچىسەن؟
يىراقتىكى ئۆزۈڭنى بەكمۇ سېغىنماقتىسەن،
سەن سۆيۈلۈش ئۈچۈن كۈتمەكچىمۇ سەن؟

 - 2018يىلى - 22 ،يانۋار
ئاشىق ۋە ئەينەك
كوچىالر گۈلنىڭ دولقۇنىدا كۈۋەجىگەندە
بىر پۇلسىز ئەر يۈرىكىنى گۈلگە تېگىشتى
گۈللەر قاناتلىرىدىن بوغۇچلىنىپ لەۋلەر سەيناسىدا
پۇچۇالندى
گۈل بىر شەھەر ئىدى
بۇ شەھەر گۈلسىز ئىدى.
مەن ئىشىكلىرى ھىم ئېتىلگەن بۇ شەھەرنىڭ لەۋلىرىدە تەنھا
ئىدىم.
يېنىمدا غېرىبلىقنىڭ چاپىنىغا ئورىنىۋالغان بىر پارچە
ئەينەك
ئەينەك ماڭا نۇر تۇتتى
ئەينەكنىڭ كۆزلىرىدە مەن
مېنىڭ كۆزلىرىمدە سەن
دەل شۇ زاماندا ،بىر ئۈزۈك ئاۋازدا :
— ئاھ خۇدا ،مېنىمۇ ئاشىق قىلىپ ياراتساڭچۇ ؟— دەپ
ۋارقىرىدى ئەينەك.
ئارقىدىنال چۇل -ۇل بولۇپ قۇمدەك چېچىلىپ كەتتى
شۇنىڭ بىلەن ئاشىق ۋە ئەينەكنىڭ ۋەدىلىرى بۇزۇلۇپ
كەتتى
ئاشىق قۇمغا ،قۇم ئاشىققا ئۆزگىرىپ كەتتى.

مەن ئاچچىق سىگارت چەكمەكتىمەن
ئاندىن ئاستا  -ئاستا كۆيۈپ تۈتۈنگە ئايالنماقتىمەن.
دېرىزەڭنى ئېچىپ كۆكلەرگە قارا!
تەنھالىق كوچىسىنى يېتىلىۋالغان مەن كۆز ئالدىڭدا زاھىر بولىمەن...
سەن ئاخىرقى ئايال سەن
ئەمما ،مەن ئاخىرقى ئەر ئەمەس.
 - 2019يىلى- 20 ،يانۋار

 - 2019يىلى - 15 ،فېۋرال
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ئىككى شېئىر
ئايكۈن (ئامېرىكا)

سۈرەتلەر

.1
ئۇ تامغا قۇالقلىرىنى ياقتى:
ئاڭلىغۇسى بار ئىدى
ئۇنىڭ ئۇنىڭغا ئېيتمىغانلىرىنى.

ھەممىمىز قارايمىز
ئوخشاش بىر قۇياشقا.
.8
ئۇ قويدى بېشىنى ئۇنىڭ كۆكسىگە
ھېچنېمە دېمىدى ئۇ:
ئۆلگەنىدى جىمجىتلىقىدا.

پەقەتال بىر سانتا
ئايرىپ تۇراتتى ئىككىسىنىڭ جىسمىنى
يۈزلىنىپ تۇراتتى بىر-بىرىگە
سۈرەتتە:
رامكىغا ئېلىنغان كۈلۈمسىرەش
يېرىم كۆمۈلۈپ تۇراتتى خارابىلىقنىڭ بىر بۇرجىكىدە.

.9
قارىچۇقلىرى مەندە قېتىپ قالغان ئۇ ئادەم
قارىچۇقلىرىمدا قېتىپ قالغان ئۇ ئادەم…
مېنى ھېچ قۇچاقلىمىغانىدى ئۇ ئادەم
مەن ھېچ قۇچاقلىمىغان ئۇ ئادەم…
كونا كانۋاستىكى رەسىمنىڭ رەڭلىرىنى ئېلىپ كەتكەن
يامغۇر.

.2
قاچانكى دېڭىزغا
ئوينىشىپ ئاتساڭ تاش
دولقۇنلىرى ئۈزۈپ كېلىدۇ ماڭا.

.10
ئۇنىڭ ھېچ سۆيگىنى بولمىغانىدى
ئازاب بىلەنمۇ كەلمىگەنىدى
ياكى ئۇنى ئۇچۇرتقان لەگلەك بىلەن،
يىراقالردا،
سىڭىپ كېتىش ئۈچۈن مەۋھۇم بوشلۇققا
تۇراتتى كامېرا ئالدىدا
چاپلىنىش ئۈچۈن پاسپورتتىكى كۈلۈمسىرەشكە.

.3
ئىستەكلىرىم شۇنچىلىك ئاددىي
بەكال تېز مەمنۇن بولىدۇ قەلبىم شۇڭا.
.4
سۇ ھېچنېمىگە موھتاج ئەمەس
سۇ بىلەن ئارىلىشىشتا
بوشلۇقالرنى تولدۇرۇشتا.

.11
توغراقالر سارغايغان
يولنىڭ بويىدىكى:
خۇددى سېنىڭ سۆيۈشلىرىڭدەك.

.5
دەرەخ سورىمايدۇ ،سورىيالمايدۇ ھەرگىز
نېمىشقا كۆچۈشكە زورلىنىدىغانلىقىنى باشقا بىر ئورمانلىققا.
.6
ئۇ تېلېۋىزور كۆرەتتى
ئۇ رومان ئوقۇۋاتقاندا.
روماننىڭ مۇقاۋىسىدا
بىر ئەر تېلېۋىزور كۆرۈۋاتاتتى
بىر ئايال تۇتۇپ تۇراتتى رومان.

.12
ئانامنىڭ چاچلىرى
ئۇزىراپتۇ تاكى دېرىزىدىن باشقا بىر پىالنېتقا
بەئەينى بىزنىڭ كۈتۈشلىرىمىزدەك.
.13
سايىلىرى
ھىجران قۇيۇپ كەتكەن
تامالردا
قورشاپ تۇراتتى ئاشىقالرنى

.7
تۇنجى ساباھىدا
يېڭى يىلنىڭ
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غۇۋا يورۇتۇپ تۇراتتى
ئۇنىڭ يالغۇزلۇقىنى.

ھۈجەيرىلەرگىچە سىڭىۋاتقان سېغىنىش…
تارقالماقتا ھەممىسى
مېڭىپ يۈرگەن ھەربىر ئۆلۈككە.
.17
ئۇيغۇرتىلى-
ئۇزۇن-ئۇزۇن مىسراالرغا سەۋدا
شانلىق ھەم ئاھانەتلىك تارىخقا ھەمراھ.
ئۇ ئۈزۈلمەس ناخشىالرنى سۆيىدۇ
ئۇزۇن ۋە قاراڭغۇ كېچىلەرنى ھەم
تۈگىمەس مۇقامالرغا قوشقان ئاھىنى،
يىغاليدۇ ئۇ مىسكىنلىكىگە.
ئۇ تىنىمسىزلىققا ئاشىق
ئەبەدىي يىراقتۇر يىراقتۇر ئۆلۈمگە.

.14
سۆيۈملۈك ۋەتىنىم ،سېنىڭ ئاناڭ ئەمەسمەن،
ياكى سېنىڭ ۋاپادار باالڭ
ھەر دەقىقە يىغاليسەن قارا باسقان رېئاللىقىمدا.
.15
بۇ قۇش
ھەركۈنى كېلىدۇ
قونۇپ بىر شاخقا
سايرايدۇ بىر-ئىككى سائەت.
بۇنىڭدىن باشقىسى
قىاللمايدۇ ئۇنى خۇش.

.18
ئۇۋىمىزدىن ئۇزاقالردىكى بىز…
......
......
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.16
ئۆيلەرنىڭ ئاچقۇچلىرى،
كىملىك ۋە بانكا كارتىلىرى،

قىرچىلىش
قەلەملەر يازدىمۇ؟
قۇرۇق قۇرالرنى
ئاپئاق بەتلەرنى
يارىالنغان مىنۇتالرنى
تۇغۇلمىغان شېئىرالرنى
سۆيگۈ،دېگەن كىچىككىنە بالىنى
ۋىسال،دېگەن ئەسىر بابى ھىجراننى

سۆيگۈ بار ئىدى ئۇ ئاخشام
يۇلتۇزالرنىڭ يۈزىدە
*
سۆزلەرنىڭ سۆيۈشۈشىدەك
بىز ئۇزاقالردا
كوچىالر خىرامان
قول سائەتلىرىمىز قايتىدىن بۇزۇلغان...
ئاسمىنىمىز ناخشا ئېيتماقتا
پەريادتا
بىز تاتلىق ناخشىمىز بىلەن يوقلۇقتا

*
ساباھدىكى ئاشىقلىقىمىزنى
قوشتۇق
بىر ئىستاكان رەڭسىزلىككە
ئادەم ئۆلتۈرەلەيدىغان ئاددىي بىر سۆزگە...
دولقۇنالۋاتقان دېڭىز قالدى ئارقىدا
قىرغاقالر يالغۇز ۋە مۇڭلۇق

*
ئازابنى سىزىپ چىققىلى بوالمدۇ؟
سۇنۇق رامكىغا
قۇرۇق قول
مەۋھۇم بىر رەڭدە
ئۇ كۈي...
ياڭرىماقتا
......
جاۋابسىز !

*
ھال رەڭلىك باغچە
قان رەڭدە رەڭلەنگەن قىزىلگۈل
تۇلۇن ئاينىڭ كۆزىدە
ئەتىرگۈل غايىب بولغان ئۇ كېچە
قارالر ياقۇت بولغان ئۇ كۈزدە

- 2018يىلى - 17دېكابىر ،ئامېرىكا
56

-2020يىللىق  - 3سان

سۆيۈش
ئالتىنبېك ئىسمائىلوۋ (قىرغىزىستان ،قىرغىز شائىرى)
كۆڭۈلگە سىغماي تولۇپ ،تېشىپ تۇرغان،
قىينايدۇ كۆپتىن بىر ئوي بېسىپ تۇرغان.
سۆزلەرنى گۈلدەك تىزىپ ،بىر گۈزەلگە،
جىر ئارنىدىم بىر چاغدا ئاشىق قىلغان.

«سەن كىمنى سۆيۈپ قالدىڭ؟» دېگەن ئوخشاش،
ئوق-يانى تىرەپ تۇردى سولداتالرچە.
راست ئېيتسام ،ئالداپ ئۇنى نېمە قىالي،
گېپىمنى تىڭشىمىدى قۇالق سالماي.
جاڭجالدىن ھاردىمكىن ،ئۇخلىۋالدى،
ھە ،مەنچۈن قىزىق مۇنۇ ئۆمۈر-ساراي.

ياقتۇرۇپ شېئىردىكى ھەر سېھرىنى،
كۆپ جانالر تۆكتى ماڭا ئوت-مېھرىنى.
قىزغىنىپ يىرتىۋەتتى بىراق يارىم،
كۆتۈرۈپ ئۆيگە كەلسەم شېئىرىمنى.

...شىرىم سولمىسۇنچۇ باھارىمدا،
ئىلتىماس ،پالتا چاپما ئارمىنىمغا.
يادىمغا ئېلىپ بويتاق كۈنىمىزنى،
ئاتىغان ئىدىم جىرنى جان يارىمغا.

رەنجىشى مەھبۇبەمنىڭ تارىغىچە،
تۈگىمەس جەڭ چىقاردى تاڭ ئاتقىچە.

قىرغىزچىدىن ئابدۇلجان ئازناباقىېۋ ئۇيغۇرچىالشتۇرغان (قازاقىستان)

مەن سىنى ئەزھەردە ئوقۇتىمەن
ئايخان ياۋۇز ئاچىك كۆز (تۈركىيە)
يىغلىما سىڭلىم...
خالىساڭ مەن سېنى ئەزھەردە ئوقۇتىمەن...
پۇلۇم يوق بىلىمەن
بىراق سەنمۇ بىلىسەنغۇ؛ تاپىمەن
*
كۈرەش قىلدۇق
بولمىدى
بۇندىن كېيىنكى دەۋر ،ھىجرەت دەۋرىدۇر...
بولدى قىاليلى بۇ يەرلەر ئۇالرغا قالسۇن...
*
يىغلىما سىڭلىم...
قەھرىمانلىقىدىن ئەمەس ئۇالرنىڭ بۇ ۋارقىراشلىرى...
پارچىالنغانلىقى ئۈچۈن قوللىرى چاچلىرىڭنىڭ تال -تال
ئۆرۈملىرىدە...
بىز گۈلنى ھىدالشنى ئارزۇلۇغاندا
يۇلۇۋەتمەكچى بولدى ئۇالر...
دەل مۇشۇنداق قانىتىدۇ قوللىرىنى
ئىستەكسىز يۇلۇنغان گۈل...
*
يىغلىما...
قاراپ باقە ،قانچىلىك گۈزەل كۈنلىرىمىز بولىدۇ يەنە...
ئەمدى سۈرگۈن قىاللمايدۇ ھېچكىم سېنى

مەدەنىيەت كارىدورلىرىدىن...
ئۆيگە قامالمايسەن بۇندىن كېيىن...
قىسقارتىشقا مەجبۇر بولمايمىز ساالملىرىمىزنى...
*
يىغلىما سىڭلىم...
قۇربان بولسۇن سېنى يىغالتقانالر
ھەر بىر قەترىسىگە كۆز ياشلىرىڭنىڭ...
بىر كۈن كېلىدۇ ئۇالرمۇ يىغاليدۇ...
بىراق بىزنىڭ زۇلۇمۇمىزدىن ئەمەس...
*
يىغلىما سىڭلىم...
يىغلىما...
قارا ،پۇل تاپقىلى كېتىۋاتىمەن...
كۈتكىن مېنى...
سېنى ئەزھەردە ئوقۇتىمەن...
*
يىغلىما...
بولدى قىل ئۇالر يىغلىسۇن...
كەتكەنلىكىمىز ئۈچۈن...
كىيىم -كېچەكلىرىمىزنىمۇ ئۇالرغا تاشالپ بېرىپ...
 - 2020يىلى  - 24ماي ،ئستانبۇل
تۈركچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى كەۋسەر (تۈركىيە)
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مېنىڭ دادام
(ﮪﯧﻜﺎﻳﻪ)
ﮪﻪﺑﯩﺒﯘﻟﻼ ﺋﺎﺑﻠﯩﻤﯩﺖ (گېرمانىيە)

ھەر بىر ياخشىلىقنى كۆرگەن چاغلىرىمدا،
ئۇنىڭدىن دادامنىڭ سىيماسىنى كۆرىمەن.
(خاتىرەمدىن)

باشــانغۇچنىڭ - 3ســىنىپىغا كۆچكــەن يازلىــق
تەتىلنى ــڭ بى ــر كۈن ــى كۆڭل ــۈم ئېلىش ــىپ ،نېم ــە يېس ــەم ش ــۇنى
قۇس ــۇپ ئاغرى ــپ كەتتى ــم .بۇرۇنم ــۇ ش ــۇنداق بى ــر نەچچ ــە قېتىم
ئاغرىغ ــان چاغلىرىم ــدا دادام دوختۇرغ ــا ئاپارغ ــان ئى ــدى .ئەمم ــا
دوختۇرنى ــڭ يېزى ــپ بەرگ ــەن دورىس ــى پاي ــدا قىلم ــاي ،ئاپامنى ــڭ
ئېتى ــپ بەرگ ــەن ھالۋىس ــىنى ي ــەپ س ــاقايغان ئى ــدى .ب ــۇ قېتى ــم
ســەل قاتتىقــراق ئاغرىغــان ئوخشــايمەن بەلكــى ،ئاپامنىــڭ
ھالۋىســىمۇ كارغــا كەلمــەي قالغــان ئىــدى .دادام مەندىــن
ئەنســىرەپ ،يەكشــەنبە كۈنــى قولۇمدىــن تۇتقــان پېتــى
يۇقىرىقــى مەھەلدىكــى توختــى تېۋىپنىــڭ ئۆيىگــە ئاپــاردى.
توخت ــى تېۋى ــپ ياش ــىنىپ قالغىنىغ ــا قارىم ــاي ناھايىت ــى تىمەن
كۆرۈنىدىغ ــان ئ ــادەم ئى ــدى .ئ ــۇ بىزن ــى ناھايىت ــى خۇش ــخۇيلۇق
بىل ــەن قارش ــىالپ ،ئ ــۈزۈم باراڭنى ــڭ ئاس ــتىغا قويۇلغ ــان ياغ ــاچ
كارىۋاتقــا ســېلىنغان كونــا پىتىدىــن چۈشــكەن گىلەمنىــڭ
ئۈس ــتىدىكى گۈلل ــۈك چىتتى ــن تىكىلگ ــەن كۆرپىنىڭ ئۈس ــتىگە
تەكلىــپ قىلــدى .مــەن كارىۋاتنىــڭ ئۈســتىگە چىقمايــا
گىرۋىكىگ ــە س ــوڭامنى ئېلى ــپ ،پۇتۇمن ــى يەرگ ــە س ــاڭگىلىتىپال
ئولت ــۇردۇم .دادام گەپن ــى ئۇزارتمايال كېلىش ــتىكى مۇددئىاس ــىنى
ئۇدۇل ــا ئىبارىلى ــدى .توخت ــى تېۋى ــپ دادامنى ــڭ س ــۆزلىرىنى زەن
س ــېلىپ ئاڭلىغاندى ــن كېيى ــن ،م ــاڭا ق ــاراپ يېقىملى ــق كۈل ــۈپ
تــۇرۇپ ،كىچىــك قۇشــتەك قولۇمنــى ئۆزىنىــڭ كۈرمىڭلىغــان
س ــىزىقچىالر ش ــۇنچىلىك ئېنىق كۆرۈن ــۈپ تۇرىدىغ ــان ئالقىنىغا
ئاۋاي ــاپ ئېلى ــپ ،ئاپ ــاق بىلىكىم ــدە كۆپك ــۆك بىلىنى ــپ تۇرغان
ئىنچىكــە تۇمۇرۇمنــى تۇتــۇپ ،نەپەســمۇ ئالمــاي جىممىــدە
ت ــۇرۇپ سوقۇش ــىنى تىڭش ــىدى .ئاندى ــن تىلىمن ــى ،گېلىمن ــى،
كۆزۈمنىـ�ڭ ئىچىنـ�ى ناھايىتـ�ى سـ�وغۇققانلىق بىلـ�ەن بىـ�ر-

بىرلــەپ تەكشــۈرۈپ كــۆردى ۋە دادامغــا قــاراپ تــۇرۇپ:— تاينىڭ س ــوغۇقى بەكال ئېش ــىپ كېتىپتۇ .ئاش ــقازاننى
ھەددىدىــن زىيــادە ســوغۇق قاپــاپ كەتكــەن بولغاچقــا،
يېگــەن نەرســىلىرى ســوغۇق كەپتــۇ .شــۇڭا ئــەڭ ياخشىســى
ب ــۇ تايچ ــاق بى ــر مەزگى ــل زاغ ــرا ن ــان يېم ــەي ،مۇمكى ــن بولس ــا
ئــاق نــان يېســۇن .ئەتكەنچاينىــڭ ئورنىغــا قــارا ســىنچاي
ئىچس ــۇن .بى ــر مەزگى ــل مېۋە-چى ــۋە يېم ــەي تۇرس ــۇن .بولۇپم ــۇ
الك ۋە تاۋۇزالرغــا زىنھــار ئېغىــز تەگكۈزگۈچــى بولمىســۇن،
— دەپ مــاڭا چۆرىلىرىدىكــى چوڭقــۇر قورۇقــار پۇرلىشــىپ
كەتكــەن نۇرلــۇق كــۆزى بىلــەن مەنىلىــك قــاراپ قويــدى.
م ــەن ب ــۇ چاغ ــدا ،خ ــۇددى ب ــۇ ب ــوۋاي مېنى ــڭ س ــىرلىرىمنى
بىلىۋالغ ــان ئوخش ــايدۇ دەپ ئوي ــاپ ،ئۆزۈمنى ــڭ ق ــارا ياقۇتت ــەك
چاقن ــاپ تۇرىدىغ ــان كۆزلىرىمن ــى بوۋايدى ــن قاچ ــۇردۇم  .چۈنكى
مــەن بېغىمىزدىكــى الكنــى شــاخلىرىدىن ئــۈزۈپ ئېلىــپ،
ئاندىــن الك كۆچىتىنىــڭ تۈۋىگــە ئــۆزۈم ئەپچىــل كــوالپ،
ئىچىگــە يۇمــران يېشــىل چۆپلەرنــى ســېلىپ ياســىۋالغان
كىچى ــك گەمىنى ــڭ ئىچىگ ــە رەتلى ــك تىزىپ س ــېلىپ ،ئۈس ــتىنى
يەن ــە كوكات ــار بىل ــەن چىرايلى ــق قىلى ــپ چۆڭك ــەپ ،بىرنەچچە
ك ــۈن ئۆتكەندى ــن كېيى ــن ،ساپ-س ــېرىق س ــارغىيىپ ،خ ــۇددى
بولدۇرغــان خېمىــردەك لۆمشــىپ ،ســاپاقلىرى پۈتۈنلــەي
شــۆپۈكۈدىن ئايرىلغــۇدەك مــەي بولــۇپ كەتكــەن چاغــدا
ئاندىــن ئېلىــپ ،يامــان قورســاق يىرىلىــپ كەتكىچــە
يېگــەن ئىدىــم .شــۇنۇنڭدىن كېيىــن قۇرســۇقۇم مۇجــۇپ
ئاغرىــپ ،ئىچىــم ســۈرۈپ ،كۆڭلــۈم ئاينىــپ ۋە يانــدۇرۇپ،
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ھــەم ئالدىمدىــن ھــەم كەينىمدىــن يېگــەن الكالرنىــڭ
ھەممىســىنى بىراقــا چىقارغــان ئىدىــم .شــۇڭا بوۋاينىــڭ
«الك» يېمىس ــۇن دېگ ــەن س ــۆزىنى ئاڭالپ ــا« ،ئاپ ــا ب ــۇ ب ــوۋاي
مېنى ــڭ الك يېمىگەنلىكىمن ــى بىلى ــپ قاپت ــۇ» دەپ ،يۈرىكى ــم
قېپىدى ــن چىقى ــپ كېتىدىغان ــدەك قورق ــۇپ كەتك ــەن ئىدى ــم.

ھېلىق ــى س ــاقالپ قويغ ــان بى ــر كىلوگى ــرام ئاش ــلىق بېلىتىگ ــە
ب ــەش توق ــاچ ئەكىل ــەي  .س ــەن ن ــان ياققىچ ــە زاغ ــرا ن ــان ي ــەپ
يۈرمىســۇن —،دەپــا ،داالن ئۆيگــە قــاراپ ماڭــدى ،مەنمــۇ
ئارقىســىدىنال دادام نېمــە ئالىدىكىــن دەپ ئۆيگــە كىردىــم.
دادام ســۈپىنىڭ ئۈســتىگە ســېلىنغان گۈللــۈك
تىكىمــەت كىگىزنــى قايرىــپ ،بورىنىــڭ ئۈســتىگە قويــۇپ
قويغــان رەخــت بېلەتلەرنىــڭ ئارىســىدىن بىــر تــال قىزغــۇچ
بېلەتنــى تېپىــپ ئالــدى ۋە ئۇنــى ئاۋايــاپ بۇرۇلكىســىنىڭ
يانچۇقىغــا ســالدى .ئاندىــن مــاڭا قــاراپ كۈلــۈپ تــۇرۇپ:

ئەممــا بــوۋاي شــۇنچىلىك مېھرىبانلىــق بىلــەن
مېنىــڭ قاپقــارا يۇمــران چاچلىرىنــى ســىالپ تــۇرۇپ:
— ئەم ــدى بۇ يىگىت ،ئۆزىگ ــە نېمىنىڭ پايدا ،نېمىنىڭ
زىي ــان قىلىدىغانلىقىن ــى ئوب ــدان بىلىۋال ــدى .بۇندى ــن كېيى ــن
ئۆزىگ ــە س ــوغۇق كېلىدىغ ــان زىيانلى ــق نەرس ــىلەرنى ھەددىدىن
زىيــادە يېمەيــدۇ —،دەپ ،مېنىــڭ كۆزۈمنىــڭ ئىچىگــە ئىمــا
بىل ــەن ق ــاراپ ،مېيىقى ــدا كۈل ــۈپ قوي ــدى ۋە ئورنىدى ــن ئاس ــتا
قوپ ــۇپ ،قورۇنى ــڭ دەرۋازىس ــى يېنىغ ــا س ــېلىنغان پ ــاكار ئۆينىڭ
ئىچىگــە ئاســتا مېڭىــپ كىرىــپ كېتىــپ ،ھايــال ئۆتمەيــا
ئۈس ــتىگە كون ــا يېزى ــق خ ــەت يېزىلغ ــان ئ ــاق قەغ ــەز چاپالنغ ــان
كىچى ــك قوڭ ــۇر رەڭلى ــك بوتۇلكىن ــى دادامغ ــا تەڭل ــەپ ت ــۇرۇپ:

— مەن ساڭا توقاچ ئەكەلگىنى بازارغا كەتتىم .سەن
ئاكاڭ بىلەن ئويناپ تۇر ،ھېلىال كېلىمەن —،دېدى.
ئادەتتــە مــەن ئــاكام بىلــەن ئانچــە ئوينــاپ
كەتمەيتتىــم چۈنكــى ئــاكام دائىــم مەھەللىدىكــى بالىــار
بىل ــەن ھوش ــۇق ئوينايتت ــى .م ــەن بولس ــام ھوش ــۇق ئويناش ــقا
ب ــەك ئ ــۆچ ئىدى ــم ھ ــەم ئويناش ــنىمۇ بىلمەيتتى ــم .ش ــۇڭا دائى ــم
ئاپامنى ــڭ ئەتراپى ــدا پەرۋانى ــدەك پىرقىراپ ــا يۈرەتتى ــم  .ئاپ ــام
مېنى ــڭ ب ــۇ ھالىمن ــى ك ــۆرۈپ بەزى ــدە تېرىكى ــپ «كەچكىچ ــە
پۇتۇمغ ــا پۇتلىش ــىپال يۈرم ــەي .ئالغ ــان كىتابلىرىڭن ــى ئوق ــۇپ
بولغ ــان بولس ــاڭ ،تاالغ ــا چىقى ــپ بالى ــار بىل ــەن ئوين ــا» دەپ
ۋارقىرايتت ــى  .م ــەن كىت ــاب ئوقۇش ــنى ياخش ــى كۆرگەچك ــە دادام
بەرگــەن پۇلالرنــى يىغىــپ بەزىــدە كىتــاب ئېلىــپ ئوقۇســام
بەزى ــدە س ــۈرەتلىك كىت ــاب ئېلى ــپ كۆرەتتى ــم .م ــەن يېقىندى ــا
ئالغــان «نۇرلــۇق قىزىــل يۇلتــۇز» ناملىــق كىتابنــى ئېلىــپ
ئوق ــۇپ بولغاچق ــا ،قورۇنى ــڭ ئىچى ــدە س ــەل زېرىكى ــپ قالغ ــان
ئىدى ــم .ش ــۇڭا م ــەن ب ــۇ پۇرس ــەتنى پايدىلىنى ــپ دادام بىل ــەن
بىرگــە بازارغــا بېرىشــنى ئويلىدىــم  -دە ،دادىللىــق بىلــەن:

— بــۇ ئاشــقازاندىكى ســوغۇقنى ئالدىغــان ھــەم
ئاشــقازاننى كۈچەيتىدىغــان مەجــۇن ،كۈنــدە ئىككــى
قېتىــم بىــر بــال قوشــۇقتىن يــەپ بەرســۇن ،ئەممــا بىــر
مەزگىــل زاغــرا ناننــى ئاغزىغــا ئالمىســۇن —،دەپ مــاڭا
قــاراپ ،ھېلىقــى نۇرلــۇق كۆزلىرىنــى قىســىپ قويــدى.
دادام بۇرۇلكىســىنىڭ ئارقــا يانچۇقىدىــن پــۇل
چىقىرىــپ تەڭلىۋىــدى ،بــوۋاي ھېــچ ئالغىنــى ئۇنىمىــدى
ۋە — ،بولـ�دى قىلىـ�ڭ ئـ�ۇكام ،بولـ�دى قىلىـ�ڭ .بىـ�ز ئـ�ۇرۇق-
تۇققان ــدەك ئۆتك ــەن ئادەمل ــەر ئەمەس ــمۇ .ئۆتكەن ــدە س ــىزمۇتېشــىلىپ كەتكــەن چېلەكنــى تۇۋلەتكىلــى ئاپارســام ،ئىــش
پۈتكەنــدە ھەققىنــى ئېلىشــقا ئۇنىمىدىڭىزغــۇ ،بــۇ ئالــەم
ئۆتنــە ئالــەم .مېنىــڭ ســىزدە قالمايــدۇ ،ســىزنىڭمۇ مەنــدە.
ئەگــەر ســىزنىڭ ھەققىڭىــز مەنــدە قالســا رازى بولــۇڭ
ئــۇكام .مــەن رازى بولــدۇم .نامىزىمــدا تاينىــڭ چاققانــراق
ســاقىيىپ كېتىشــىگە دۇۋا قىلىــپ قويىمــەن —،دېــدى.

— دادا مەنمۇ سېنىڭ بىلەن بىرگە بارىمەن —،دېدىم.
كەتكــەن
جــۈدەپ
مېنىــڭ
دادام
چىرايىمغــا قــاراپ ئىچــى ئاغرىدىمــۇ قانــداق،
مــاڭا زەن ســېلىپ بىــر قارىۋەتكەندىــن كېيىــن:
— ھارمىغان بولساڭ بوپتۇ ،جۈرە ئەمىسە —،دەپ
دەرۋازا تەرەپنى ئىشارەت قىلدى.

دادام بــۇ گەپلەرنــى ئــاڭالپ ،پۇلنــى ئېلىشــقا كــۆپ
زورالش ــنىڭ ئەم ــدى ئورنىنى ــڭ قالمىغانلىقىنى ئى ــدراك قىلىپ،
پۇلنــى ئاســتا يانچۇقىغــا ســالدى ۋە توختــى تېۋىــپ بىلــەن
خوشلۇشــۇپ ،مېنىــڭ قولۇمدىــن تۇتقــان پىتــى قورۇدىــن
چىقتــى .بىــز ئــۇدۇل ئۆيگــە كېلىــپ توختــى تېۋىپنىــڭ
ئېيتقانلىرىنىــڭ بىرىنــى قويمــاي ئاپامغــا دېــدۇق .ئاپــام
مېنى ــڭ الكن ــى كۆم ــۈپ پۇش ــۇرۇپ يېگەنلىكىمن ــى بىلگەچك ــە
م ــاڭا بى ــر ئالىيى ــپ ق ــاراپ قويغاندى ــن كېيى ــن ،يەن ــە قىلغ ــان
ھەرىكىتىگــە ئــۆزى پۇشــايمان قىلغانــدەك بولــۇپ —،كــەل
جىنىــم تايچىقىــم! — دەپ يۇمشــاق ئىككــى قولىنىــڭ
ئارىســىغا مەڭزىمنــى ئېلىــپ تــۇرۇپ ،ئىسســىق لەۋلىرىنــى
پېشــانەمگە تەگكــۈزۈپ ســۆيۈپ قويــدى ۋە — ســاڭا بــۇدا
نــان ياققانــدا كىچىــك توقــاچ يېقىــپ بىرىمــەن— ،دېــدى.

بىــز كوچىغــا چىقىــپ ،توختــى تېۋىپنىــڭ ئۆيىگــە
قانــداق قــول تۇتۇشــۇپ ماڭغــان بولســاق ،شــۇنداق قــول
تۇتۇش ــۇپ ئىش ــىكتىن ئىتتى ــك ق ــەدەم تاش ــاپ ،ب ــازار تەرەپك ــە
قــاراپ ماڭــدۇق .ئاۋغۇســت ئايلىرىنىــڭ باشــلىرى بولغاچقــا
ھــاۋا ئىنتايىــن تىنچىــق ئىــدى .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە چــۈش
مەزگىل ــى بول ــۇپ قالغاچق ــا كوچىالردىك ــى توپى ــار قىزى ــپ چاڭ
چىقى ــپ كەتكەنت ــى .بىز چوڭ ئۆس ــتەڭنىڭ ياقىس ــىنى بويالپ،
يۇقىرىغ ــا ق ــاراپ يىگىرم ــە مىنۇتت ــەك ماڭغاندى ــن كېيىن خەنزۇ
بازىرىغ ــا يېتى ــپ كەل ــدۇق .بى ــز توغ ــرا كۆرۈكنى ــڭ ئۈس ــتىدىن
ئۆت ــۈپ ئۆس ــتەڭ ياقىس ــىدىكى ن ــاۋاي خانىنى ــڭ ئالدى ــدا قات ــار
ئۆچرەتت ــە تۇرغ ــان ئادەملەرنى ــڭ ئارقىس ــىغا كېلى ــپ ت ــۇردۇق.

ســەل
ئــۆزى
دادام
تۇرغــان
يېنىمــدا
ئالدىراقســان ئــادەم بولغاچقىمىكىنتــاڭ دەرھــال:

بــۇ رەپتارىنــى بىلىــپ بولمايدىغــان - 1975
يىللىرىدىكــى يامــان زامانــار بولغاچقــا ،ھەممــە نەرســە
نورمىلى ــق ئى ــدى .ش ــۇڭا ن ــان ئېلى ــش ئۈچ ــۈن يالغ ــۇز يانچۇقتا
پ ــۇل بولس ــىال كۇپاي ــە قىلمايتت ــى ،ئۇنىڭغ ــا قوش ــۇپ ئاش ــلىق

— ب ــۇدا ن ــان ياققىچ ــە ب ــۇ ب ــاال زاغ ــرا يېس ــە بولماي ــدۇ.
ش ــۇڭا م ــەن ھازى ــرال خەن ــزۇ بازىرىدىك ــى ناۋايخانىغ ــا بېرى ــپ،
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بېلىتــى الزىــم ئىــدى .شــۇڭا دادام يانچۇقىدىــن ئاشــلىق
بېلىتىنــى ئېلىــپ بىــر قــاراپ قويــۇپ ،قولىــدا چىــق تۇتقــان
پېتــى ئۆچىرەتنىــڭ ئۆزىگــە چاققانــراق كېلىشــىنى ســاقالپ،
تىت-تى ــت بولغان ــدەك بوينىن ــى س ــوزۇپ ئالدىغ ــا بى ــر ق ــاراپ
قويــدى .ئالدىمىــزدا كىيىنىشــلىرى بىــز غۇلجۇلۇقالردىــن
ســەل پەرقلىنىدىغــان ،گەپ-ســۆزلىرىمۇ باشــقىچە بىــر
ئائىلــە كىشــىلىرىمۇ ئۆچرەتتــە تۇراتتــى .بــۇالر بــەش جــان
بولــۇپ ،ئىككــى ئوغــۇل بالىنىــڭ بىرســى مــەن دېمەتلىــك
بولــۇپ ،يەنــە بىرســى مەندىــن ســەل كىچىــك ئىــدى ،يەنــە
بىرســى بولســا ئانىســى قولىــدا كۆتۈرۈۋالغــان بــوۋاق ئىــدى.
بالىالرنى ــڭ ئانىس ــى ي ــاش ئاي ــال ئى ــدى ،ۋاھالەنكى ياش ــلىقىغا
باقمــاي پېشانىســىنى شــۇنچىلىك كــۆپ ئۇششــاق ئىنچىكــە
قۇرۇقــار قاپــاپ كەتكــەن ئىــدى ۋە ســولغۇن چىرايىدىــن،
نۇرســىز كۆزلىرىدىــن ھارغىنلىــق چىقىــپ تۇراتتــى.

بــۇ ئەھۋالالرنىــڭ ھەممىنــى كــۆرۈپ تۇرغــان
دادام ،دەرھــال قولىدىكــى ئاشــلىق بېلىتىنــى بالىالرنىــڭ
دادىســىغا تەڭلىــدى .بالىالرنىــڭ دادىســى نېمــە دېيىشــىنى
بىلەلمــەي ،دادامغــا ئىشــەنمىگەندەك بىــر قارىۋەتكەندىــن
كېيى ــن ،قول ــدا كۆندۈرگ ــەن مايمۇن ــاردەك چاققانلى ــق بىل ــەن
دادامنىــڭ قولىدىكــى بېلەتنــى ئالــدى  -دە ،نــان ســاتقۇچى
ئۇســتامغا قولىدىكــى پــۇل بىلــەن قوشــۇپ تەڭلىــدى .دادام
بــۇ چاغــدا مېنىــڭ قولۇمدىــن تۇتــۇپ ،ئاســتا ئۆچرەتتىــن
ســۇغۇرلۇپ چىقىــپ ،ئــۆي تەرەپكــە قــاراپ يــول ئالــدى.
م ــەن ش ــۇنچىلىك خاپ ــا بولغ ــان بولس ــاممۇ ،دادامنى ــڭ
چىرايدىكــى بەختلىــك بىــر ئىپادىدىــن ،ئاشــلىق بېلىتىنــى
نېمــە ئۈچــۈن ئــۇ ئادەمگــە بېرىۋەتكەنلىكىنــى تولــۇق
چۈشــەندىم .گەرچــە ئىسســىق ئــاق ناننىــڭ لەززەتلىــك
پۇرىقىدى ــن ئاستا-ئاس ــتا يىراقلىش ــىپ كېتىۋاتق ــان بولس ــاممۇ،
دادامنىــڭ بــۇ ھەرىكىتــى مــاڭا شــۇ ئىسســىق ناننىــڭ
لەززىتىدىنمــۇ بەتتــەر لەززەتلىــك تىتىۋاتقــان بىلىنىــپ
كەتتــى .مــەن دادامنىــڭ قولىنــى چىــڭ ســىقىپ قويــدۇم،

ئورۇق ــاپ خ ــۇددى تۈك ــى يۇڭدىۋېتىلگ ــەن خ ــورازدەكال
بولۇپ قالغان دادىس ـ�ى بولس ـ�ا بىردەم بىردەم ئارقىغا بۇرۇلۇپ-
بۇرۇل ــۇپ ،چاڭگىس ــىدا ئانىس ــىنىڭ دان ئەكېلىش ــىنى كۈت ــۈپتۇرغ ــان قۇش ــنىڭ بالىلىرى ــدەك ،يېرىلى ــپ كەتك ــەن لەۋلىرىن ــى
يــاالپ تەلمــۈرۈپ تۇرغــان بالىلىرىغــا غەمكىــن كۆزلىــرى
بىل ــەن قاراپ-ق ــاراپ قوياتت ــى .ناۋايخانىنى ــڭ ن ــان ئالىدىغ ــان
كۆزلىكىگــە يېقىنالشقانســېرى يېڭىــا تونۇردىــن چىققــان
ئىسس ــىق ناننى ــڭ مەززىلى ــك پۇرىق ــى دىمىقىمغ ــا ش ــۇنچىلىك
ش ــېرىن ئۇرۇل ــۇپ ،مېنى ــڭ نەپس ــىمنى تاقىلدىۋېتى ــپ باراتت ــى.
ئۇنى ــڭ ئۈس ــتىگە ھازى ــر چ ــۈش ۋاقت ــى بول ــۇپ قالغ ــان ئى ــدى.

دادام

مــاڭا

مىيىقىــدا

كۈلــۈپ

تــۇرۇپ:

— ســېنىڭ مەندىــن رەجىمىگىنىڭدىــن خۇرســەن
بول ــدۇم .ئ ــۇالر ئېگى ــز مۇزل ــۇق تاغالردى ــن ئېش ــىپ ،ب ــۇ يۇرتق ــا
كەلگ ــەن مۇس ــاپىرالر .بى ــز ئۆزىمىزنى ــا ئەم ــەس باش ــقىالرنىمۇ
ئويلىشــىمىز كېــرەك .مــەن بــۇ گەپلەرنــى دېمىســەممۇ
بىلىس ــەن .چۈنك ــى س ــەن مېنىڭدى ــن ك ــۆپ كىت ــاب ئوقۇغ ــان
ئەقىللىــق بــاال! مــاڭ ئەمــدى ئىتتىكــرەك ماڭايلــى،
ئاپاڭنى ــڭ لەغمىنىم ــۇ پىش ــىپ قالدىغ ــۇ دەيم ــەن —،دې ــدى.

مــەن ئەتىگــەن زاغــرا ناننــى چىــاپ ئىچكــەن
ئەتكەنچايدىــن باشــقا ،ئاغزىمغــا گىيــاھ ســالمىغاچقا
قورس ــىقىم ئىچى ــپ كوركى ــراپ كەتك ــەن ئى ــدى .يەن ــە كېلى ــپ
كۈنــدە زاغــرا ناننــى يەۋېرىــپ جــاق تويــۇپ كەتكەچكــە،
چىنەمگــە تۈزۈكــرەك نــان چىلىمىغــان ئىدىــم ،چىــاپ
يېگەنلىرىمنىم ــۇ بىردەمدى ــن كېيىن ــا ياندۇرۇۋەتك ــەن ئىدى ــم.

مــەن خــۇددى دادامدىــن مەڭگــۈ ئايرىلماســلىققا
قەســەم قىلىۋاتقانــدەك دادامنىــڭ قولىنــى تېخىمــۇ چىــڭ
تۇتــۇپ ،خــۇددى جەڭــدە غالىــب كەلگــەن ئەزىمەتلــەردەك،
كوچىــدا بېشــىمنى تىــك تۇتــۇپ ماڭدىــم .دادام خــۇددى
نۇرغ ــۇن گۈللەرنى ــڭ ئىچى ــدە قىزى ــل ئەتىرگۈلن ــى بىلىۋالغانغ ــا
ئوخشــاش ،مېنىــڭ كۆڭلۈمدىكــى خىلمۇ-خىــل ئويــار
ئىچىدىك ــى ئ ــەڭ توغ ــرا ئوين ــى تاللىۋالغانلىقىمن ــى كۆزۈمنى ــڭ
پىلدىــرالپ تۇرغــان ئىچىگــە بىــر قاراپــا بىلىۋالغــان
ئىــدى .شــۇڭا ئۇمــۇ مېنىــڭ قولۇمنــى ســىقىپ قويــدى.

ناھايــەت ئۆچــرەت ئالدىمىزدىكــى بىــر ئائىلــە
كىشــىلىرىگە كەلگــەن ئىــدى .بالىالرنىــڭ دادىســى
قولىدىكــى پۇلنــى تــۆت بۇرجەكلىــك كۆزنەكنىــڭ ئىچىگــە
تىقىــپ ،بېشــىنى ئېگىــپ كۆزنەككــە يۈزىنــى توغرىلىــدى.
كۆزنەكتىــن يۈزىــا كۆرۈنــۈپ تۇرىدىغــان نــان ســاتقۇچى
ئۇســتام ،پۇلنــى ســاناۋېتىپ يەنــە ئاشــلىق بېلىتــى ئۈچــۈن
قولىن ــى تەڭلىگەن ــدەك قىل ــدى ،بالىالرنى ــڭ دادىس ــى ئاش ــلىق
بېلىتىنىــڭ يوقلىقىنــى ئېيتتىمــۇ ئەيتــاۋۇر ،نــان ســاتقۇچى
ئۇس ــتام قوپاللى ــق بىلەن ئالغان پۇلنى بالىالرنىڭ دادىس ــىنىڭ
قولىغــا تۇتقــۇزۇپ قويــدى .مــەن يانــدا تــۇرۇپ ھەممــە
بولۇۋاتق ــان ئىش ــارنى كىن ــو كۆرگەن ــدەك ك ــۆرۈپ تۇرۇۋاتاتتى ــم.

ب ــۇ چاغ ــدا ك ــۆك ئاس ــماندا مول ــاق ئېتى ــپ ئۇچۇۋاتق ــان
ئويۇنچــى كەپتەرلەرنىــڭ ئىســقىرتمىقىنىڭ ئاۋازلىــرى
قۇلىقىمغــا شــۇنچىلىك يېقىملىــق ئاڭلىنىۋاتاتتــى .مــەن
شــۇندىن بۇيــان دادامغــا بولغــان ھۆرمىتىــم ھەسســىلەپ
ئاشــتى ۋە دادامنــى دۇنيادىكــى ئــەڭ ئېســىل دادا دەپ
تونــۇدۇم ،يېشــىمنىڭ چوڭىيىشــىغا ئەگىشــىپ دادامنىــڭ
ئاشــۇ ھەرىكىتىنىــڭ مېنىــڭ ئىنســاندەك يېتىلىشــىم
ئۈچــۈن نەقــەدەر قەدىرلىــك تۇتىيــا ئىكەنلىكىنــى تونــۇپ
يېتىشــكە باشــلىدىم .بۈگۈنكــى كۈنــدە دادام تۇپراققــا
ئايلىنى ــپ كەتك ــەن بولس ــىمۇ ،ھ ــەر قېتى ــم مەززىلى ــك ناننى ــڭ
پۇرىقىنــى پۇرىســام ،ئاشــۇ چاغدىكــى ئاشــلىق بېلىتىنــى
ي ــاد بى ــر ئادەمگ ــە تەڭل ــەپ تۇرغ ــان دادامنى ــڭ تەبەسس ــۇمغا
تويۇنغــان چىرايــى كــۆز ئالدىمــدا جۇاللىنىــپ كېتىــدۇ.

مانــا شــۇ چاغــدا بالىالرنىــڭ دادىســى نېمــە قىالرىنــى
بىلمــەي ،شــۇنچىلىك ئەلەملىــك كۆزلىــرى بىلــەن
ئايالــى ۋە بالىلىرىغــا قــاراپ ،ئۆزىنىــڭ چارىســىزلىقىدىن
تۇرۇپــا قالــدى .ئىچىگــە
خىجىــل بولغانــدەك
كىرىــپ كەتكــەن قوۋۇزلىــرى ســەل قىزىرىــپ ،يۈزىنىــڭ
ياداڭغۇلۇقىدى ــن ئولتۇرۇش ــۇپ كەتك ــەن كۆزلى ــرى بەجايىك ــى
«مــاڭا بىــر نېمــە دېمــەڭالر» دەپ ،يالۋۇرۋاتغانلىــق
ئاالمىتىنــى ئىپادىلــەپ يــاش ئەگىگەنــدەك بولــدى.
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ئۇيغۇر تېبابىتى ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالر توغرىسىدا ئىزدىنىش
مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى* (تۈركىيە)

ئۇيغ ــۇر تېبابىت ــى ئۇيغ ــۇر خەلقىنى ــڭ تارىختى ــن بۇي ــان
ســاقلىقنى ســاقالش ،كېســەللىكلەرنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش
جەريانىــدا يەكۈنلىگــەن ئەمەلىــي داۋاالش تەجرىبىلىرىنىــڭ
ئىلمى ــي يەكۈن ــى بولۇپ 4000 – 2500 ،يىللىق تارىخقا ئىگە.

ئۇيغ ــۇر تېبابەتچىلىك ــى – دورىگەرلى ــك ئىلم ــى ئ ــۇزاق
تارىخى ــي جەريانى ــدا مۇكەمم ــەل ئۆزىگ ــە خ ــاس ئاالھىدىلىككە
ئىگــە نەزەرىيــە سىستېمىســىنى شــەكىللەندۈردى .ئــوت
(قۇي ــاش ) ،ھ ــاۋا ،س ــۇ ،تۇپراقتى ــن ئىب ــارەت ت ــۆت چ ــوڭ م ــاددا
(ت ــۆت ت ــادۇ ) تەلىمات ــى ئۇنى ــڭ يادروس ــى بول ــۇپ ،ئ ــۇ پۈتك ــۈل
كائىناتتىكــى بارلىــق مەۋجۇداتالرنىــڭ ئاساســى ،ئىنســانالر،
ھايۋانــار ۋە ئۆســۈملۈكلەرنىڭ يارىتىلىشــىدىكى ئاساســلىق
ماددى ــدۇر .ئال ــاھ تائ ــاال ب ــۇ ت ــۆت چ ــوڭ ماددىن ــى خ ــام ئەش ــيا
قىلى ــپ كائىناتتىك ــى جانلى ــق ،جانس ــىز بارلى ــق مەۋجۇداتالرنى
ياراتقــان .بــۇ تــۆت چــوڭ ماددىنىــڭ ھەربىرىنىــڭ ئۆزىگــە
خ ــاس كەيپىيات ــى ۋە خۇسۇس ــىيىتى بولى ــدۇ ،مەس ــىلەن :ئ ــوت
ق ــۇرۇق ئىسس ــىقتۇر ،چۈنك ــى ئ ــۇ ئىسس ــىتىدۇ ،ش ــۇڭا ئىسس ــىق،
يەنــە قۇرۇتىــدۇ ،شــۇڭا قــۇرۇق؛ شــۇنىڭغا ئوخشــاش ،ھــاۋا
ھ ــۆل ئىسس ــىق ،چۈنك ــى ئ ــۇ ئۆزىنى ــڭ ئۈس ــتىدىكى قۇياش ــتىن
ئىسس ــىقلىق ،ئاس ــتىدىكى س ــۇدىن ھۆلل ــۈك قوب ــۇل قىلغ ــان،

ئــۇ ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئېســىل مەدەنىــي مىراســلىرى
ئىچىدىكــى چاقنــاپ تۇرغــان گۆھەرلىرىدىــن بىــرى ،چۈنكــى
ئۇيغــۇر تېبابىتــى ۋەتىنىمىزدىكــى ھــەر مىللــەت خەلقىنىــڭ
س ــەھىيە — س ــاقلىقنى س ــاقالش ،كېس ــەللىكلەرنىڭ ئالدىن ــى
ئېلى ــش ،داۋاالش ئىش ــلىرىنى ئ ــۇزاق تارىختى ــن بۇي ــان ئورۇنداپ
كەلــدى - 1940 ،يىللىــرى غــەرب تېبابىتــى ۋەتىنىمىزگــە
كىرگەندى ــن كېيىنم ــۇ ئ ــۆز رولىن ــى ج ــارى قىل ــدۇرۇپ ،ھېلىھ ــەم
ئۆزگىچ ــە ئاالھىدىلىك ــى ،تەبىئىيلىك ــى ،ئىلمىيلىك ــى بىل ــەن
غ ــەرب تېبابىت ــى بىل ــەن م ــاس قەدەم ــدە ئ ــۆز ئاالھىدىلىكىن ــى
ج ــارى قىل ــدۇرۇپ ،خەلقنى ــڭ ئالقىش ــىغا ئېرىش ــىپ كەلمەكت ــە.
* مۇدىر ۋىراچ ،پىروفېسسور
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ش ــۇڭا ئ ــۇ ش ــەيئىلەرگە ئىسس ــىقلىق ۋە ھۆلل ــۈك يەتكۈزى ــدۇ؛
ســۇ شــەيئىلەرنى قۇرۇتىــدۇ ،ھــەم ســوۋۇتىدۇ ،شــۇڭا ئۇنــى
قــۇرۇق ســوغۇق دەيمىــز .دېمــەك ،تــۆت چــوڭ ماددىنىــڭ
كەيپىياتــى خۇسۇســىيىتى تەرىپىدىــن بەلگىلەنگــەن.
شــۇڭا ئــۇالر ئــۆز كەيپىياتــى ،خۇسۇســىيەتلىرى ئارقىلىــق
تەبىئــەت دۇنياســىدىكى بارلىــق ماددىالرغــا ھــەر ۋاقىــت
تەس ــىر كۆرس ــىتىپ ،ئ ــۇالردا ق ــۇرۇق ئىسس ــىق ،ھ ــۆل ئىسس ــىق،
ھــۆل ســوغۇق ،قــۇرۇق ســوغۇقتىن ئىبــارەت مۇئەييــەن
بىــر مىزاجنــى شــەكىللەندۈرىدۇ ،ئىنســانالر تــۆت چــوڭ
ماددىنىــڭ تەســىرىگە ئۇچــراپ مۇئەييــەن مىزاجغــا ئىگــە
بولغــان يېمــەك  -ئىچمەكلەرنــى ئىســتېمال قىلغاندىــن
كېيىــن ،شــۇ يېمەكلىكلەردىــن بەدەنــدە يېمەكلىكنىــڭ
تەبىئىتىگــە مــاس ھالەتتىكــى ھاياتلىــق ئۈچــۈن مۇھىــم
بولغــان قــان ،ســەپرا ،بەلغــەم ۋە ســەۋدادىن ئىبــارەت تــۆت
خىلىــت شــەكىللىنىدۇ ،ئىنســان بەدىنــى شــۇ خىلىتالردىــن
ئوزۇقلىنىــپ ھاياتىنــى داۋامالشــتۇرىدۇ .شــۇڭا خىلىتالرنىــڭ
نورماللىقــى ســاغالملىقىنىڭ ئاساســى ھېســابلىنىدۇ .ئەممــا
ھەرخىــل ئىچكــى  -تاشــقى ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن مىــزاج
ۋە خىلىتــاردا تەڭپۇڭســىزلىق كۆرۈلســە ،ئورگانىزمــاردا
شــۇنىڭغا مــاس ھالدىكــى كېســەللىك يــۈز بېرىــدۇ.

ئەمەلىــي ئۇســۇلالرغا كــۆپ ئەھمىيــەت بېرىلىــدۇ.
ئۇيغــۇر تېبابىتىــدە كېســەللىك ئاساســەن ئوزۇقلــۇق
ماددىلىــرى ۋە داۋالىــق خۇسۇســىيەتلەرگە ئىگــە بولغــان
ئورگانىــك ئەشــياالر ،ئۆســۈملۈكلەردىن ئىشــلەنگەن
تەبىئىــي دورىــار بىلــەن داۋالىنىــدۇ .دورىالرنــى مۇرەككــەپ
قىلىشــتا ،ئاساســىي جەھەتتىــن فىزىكىلىــق ئۆزگەرتىــش
ئۇســۇلى قوللىنىلىــدۇ .پەقــەت ئايرىــم دورىالرنــى كۈشــتە
قىلغانــدا قىســمەن خىمىيەۋىلىــك ئۆزگەرتىــش ئۇســۇلى
قوللىنىلىــدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،بەدەنگــە كىرگــەن دورىــار
داۋاالش رولىنــى خەتەرســىز ئۆتەيــدۇ .داۋاالش رولىنــى
ئۆتىيەلمىگ ــەن تەقدىردىم ــۇ غىزالى ــق رولىن ــى ئۆت ــەپ بەدەنگ ــە
ســىڭىپ كېتىــدۇ .بــۇ دورىالرنىــڭ بەدەنگــە توپلىنىــش
ۋە زەھەرلــەپ قويــۇش ئەھۋاللىــرى كۆرۈلمەيــدۇ .كۆپىنچــە
ھــەر خىــل ئۆســۈملۈكلەر ،ئوكســىگېن ۋە كاربونغــا بــاي
بولغ ــان گ ــۈل  -چېچەكل ــەر ۋە ھەرخى ــل مېۋىلەردى ــن س ــىقىپ
چىقىرىلغــان شــىرنە – شــەربەتلەر ۋە ئەرقلــەر قاينىتىلمــا
(كاشــكاپالر) كــۆپ ئىشــلىتىلىدۇ .بــۇ نەرســىلەردە بەدەنگــە
ق ــۇۋۋەت بولىدىغ ــان ھاياتىن ــار ( ۋىتامىن ــار ) م ــول بولى ــدۇ.
ئۇيغــۇر تېبابىتىــدە دورىالرنــى مۇرەككــەپ قىلىــپ
ئىشلەپچىقىرىشــتا ئاساســەن ھەســەل ئىشــلىتىلىدۇ .مەلــۇم
بىــر خىــل مۇرەككــەپ دورا تەركىبىدىكــى ھەرخىــل خــام
ئەشــياالرنىڭ ســانى بىــر ھەسســە بولغــان يــەردە ئۇنىڭغــا
قوشــۇلىدىغان ھەســەل  3 - 2ھەسســە ،تــۆت ھەسســە
بولىــدۇ .ھەســەلنىڭ شــىپالىق خۇسۇســىيىتى ھەممىگــە
ئايــان بولغىنىــدەك ،يەنــە دورىالرنــى چىرىشــتىن ۋە
جاراس ــىمدىن س ــاقالش خۇسۇس ــىيىتىمۇ ب ــار .ش ــۇنىڭ ئۈچ ــۈن
ئۇيغــۇر تېبابىتىــدە ئىشــلەنگەن مۇرەككــەپ دورىالرنىــڭ
ئۈنــۈم مۇددىتــى بىــر يىلدىــن بــەش يىلغىچــە بولىــدۇ.

ئورگانىزمدىكــى
داۋاالش،
كېســەللىكنى
تەڭپۇڭســىزلىقالرنى تۈگىتىــپ ،ســاقلىقنى ئەســلىگە
كەلت ــۈرۈش ئۈچ ــۈن يەنى ــا ت ــۆت چ ــوڭ ماددىنى ــڭ تەس ــىرىدە
مۇئەيي ــەن مىزاج ۋە خۇسۇس ــىيەتلەرگە ئىگ ــە بولغان ھەر خىل
يېم ــەك  -ئىچم ــەك ،دورا  -دەرمەكلەرن ــى ئىش ــلىتىپ ،بەدەن ــدە
يــۈز بەرگــەن تەڭپۇڭســىزلىقالرنى ئەســلىگە كەلتــۈرۈپ،
بەدەندىك ــى ھ ــەر خى ــل قۇۋۋەتلەرنىڭ يىغىندىس ــىدىن بولغان
«تەبىئ ــەت» ن ــى كۈچلەن ــدۈرۈش ئارقىلى ــق كېس ــەللىكلەرنىڭ
ئالدىنــى ئېلىــش ۋە داۋاالش رولىنــى ئوينايــدۇ.

ئۇيغــۇر تېبابىتىدىكــى ئالىــي دەرىجىلىــك
ھېســابالنغان دورىالرنىــڭ تەركىبىگــە ئىپــار -ئەنبــەر،
مەرۋايىــت ،ئالتــۇن  -كۈمــۈش قاتارلىــق قىممــەت باھالىــق
خ ــام ئەش ــياالرمۇ قوش ــۇلىدۇ  .ب ــۇ ماددىالرنى ــڭ مېڭ ــە ،ي ــۈرەك
قاتارلىــق مۇھىــم ئەزاالرغــا ئوزۇقلــۇق ۋە ئوكســىگېننى
ئىنتايىــن تېــز يەتكــۈزۈپ بېرىــش ئاالھىدىلىكــى بــار.

كېســەللىكلەرنى داۋاالشــتا ئادەملەرنىــڭ تەبىئىــي
مىزاجــى ،روھىــي دۇنياســى ۋە نېــرۋا پائالىيەتلىرىگــە
كۆپــرەك ئەھمىيــەت بېرىلىــدۇ .كىشــىلەرنىڭ مىزاجــى ۋە
بەدىنىنىــڭ فىزىيولوگىيەلىــك ھەرىكىتــى ،تەبىئىــي ۋە
كەســپىي خۇسۇســىيەتلىرى ،پىسخولوگىيەســى ،ئــۆرپ
 ئادىتــى ،جىســمانىي ئاالھىدىلىكلىــرى بىمارنىــڭمىــزاج دائىرىســىگە كىرگۈزۈلــۈپ تەھلىــل قىلىنىــدۇ.
«ســاقلىق ۋە كېســەللىك ھالىتىنىــڭ ئۇنىــڭ مىزاجــى
بىلــەن چــوڭ مۇناســىۋىتى بــار» دەپ قارىلىــدۇ.
كېســەل پەيــدا قىلىشــقا ســەۋەب بولغــان
ئاساســىي ئامىلنــى (ماددىنــى) تونــۇش ۋە ئۇنــى
بەدەندىــن ھەيــدەپ چىقىرىــش ئارقىلىــق كېســەلنى
قىلىنىــدۇ.
مەقســەت
داۋاالش
يىلتىزىدىــن
كېســەل تەكشــۈرۈش ۋە دىياگنــوز قويۇشــتا
قــاراپ تەكشــۈرۈش ،ســوراپ تەكشــۈرۈش ،تومــۇر
كــۆرۈش ،چىقىرىندىالرنــى تەكشــۈرۈش قاتارلىــق
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ئۇيغــۇر تېبابىتىــدە ،كېســەل كــۆرۈش ۋە داۋاالشــتا
ھەرقايســى مىللــەت خەلقلىرىنىــڭ مىللىــي ۋە جىســمانىي
ئاالھىدىلىكلىــرى ۋە ئــۇالر ياشــايدىغان جايالرنىــڭ ھــاۋا
كىلىمات ــى ۋە تەبىئى ــي ش ــارائىتى قاتارلىق ــار كۆپ ــرەك نەزەرگ ــە
ئېلىنىــدۇ .بىمــار قايســى جايــدا ياشــاپ ئۆســكەن بولســا
ش ــۇ جاي ــدا ئۆس ــكەن ،ش ــۇ جايدى ــن چىقىدىغ ــان خ ــام ئەش ــيا
قوشــۇلۇپ ياســالغان دورا  -دەرمــەك بىلــەن ۋە يېمــەك -
ئىچمەك بىلەن داۋاالش ــنى تەكىتلەيدۇ .يۇقىرىقىالردىن باش ــقا،
ھازىرق ــى غەرب تېبابىتى خەۋەرس ــىز تۇرۇۋاتقان نۇرغۇن داۋاالش
ئۇس ــۇللىرى ئۇيغ ــۇر تېبابىتى ــدە مەۋج ــۇت .ئەگ ــەر بۇ ئۇس ــۇلالر
تەتقىــق قىلىنســا كىشــىلەرنىڭ تــەن ســاالمەتلىكى ئۈچــۈن
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يەنــە نۇرغــۇن يېڭىلىقالرنىــڭ مەيدانغــا چىقىشــى تەبىئىــي.

دېمــەك ،ۋەتىنىمىــزدە داۋاالش ،مائارىــپ ،تەتقىقــات
ۋە دورا ئىشلەپچىقىرىشــتىن ئىبــارەت يۈرۈشلەشــكەن
تەرەققىيــات ۋەزىيىتــى شــەكىللەندى ۋە «ئۇيغــۇر تېبابــەت
داۋاالش ئورگانلىرىنىــڭ ئاساســىي ئۆلچىمــى» قاتارلىــق بىــر
ي ــۈرۈش ئۆلچ ــەم تۇرغۇزۇل ــۇپ ،ئۇيغ ــۇر تېباب ــەت ئورگانلىرىن ــى
ئۆلچەملىــك باشــقۇرۇش تۈزۈلمىســى ئىشــقا ئاشــۇرۇلدى.
دورىگەرلىــك خىزمەتلىرىدىمــۇ ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىكنىــڭ
دورىگەرلىــك ئۆلچىمــى تۈزۈلــۈپ ،دورىالرنــى كــەڭ تــۈردە
ئىشــلەپچىقىرىش ،ســېتىش ،ئىشــلىتىش ،نــازارەت قىلىــپ
باش ــقۇرۇش جەھەتت ــە قانۇنى ــي ئاس ــاس تۇرغۇزۇل ــدى .بۇنى ــڭ
بىل ــەن ،ھ ــەر قايس ــى جايالردىك ــى دورا زاۋۇتلى ــرى ئىلغ ــار دورا
ياســاش ئۈســكۈنىلىرىدىن پايدىلىنىــپ ئۇيغــۇر تېبابىتــى
دورىلىرىدىــن  130خىلدىــن ئارتــۇق دورىنــى خەلقئارادىكــى
( گ م پ) ســۈپەت تەكشــۈرۈش ئۆلچىمىنىــڭ تەلەپلىرىگــە
ئۇيغــۇن كېلىدىغــان ســەۋىيەدە ياســاپ چىقىــپ ،ئۇالردىــن
زۇكام جەۋھى ــرى ،سەيىپىس ــتان جەۋھى ــرى ،قۇرس ــى گاۋزىب ــان
قۇرســى ،مەرۋايىــت قاتارلىــق  30خىلدىــن ئارتــۇق ئۇيغــۇر
تېبابــەت دورىلىرىنــى غــەرب تېبابــەت دوختۇرخانىلىرىغــا
كىرگــۈزۈپ ،داۋاالش ئۈنۈمىنىــڭ يۇقىرىلىقــى بىلــەن
قالــدۇردى.
ھەيــران
خادىملىرىنــى
مېدىتســىنا

ھازىرق ــى زام ــان ئۇيغ ــۇر تېبابىت ــى ي ــۈرەك ،مېڭ ــە  -ق ــان
تومــۇر كېســەللىكلىرى ،دىئابىــت كېســىلى ۋە ئــاق كېســەل،
تەمرەتكــە قاتارلىقالرنــى داۋاالشــتا يۇقىــرى ئۈنۈمگــە ئىگــە
بول ــدى .ئۇيغ ــۇر تېباب ــەت خ ــام ئەش ــيالىرىنىڭ تۈرلى ــرى 1500
خىلدىــن ئارتــۇق بولــۇپ ،دائىــم ئىشــلىتىلىدىغانلىرى 700
خىلدى ــن ئاش ــىدۇ .ياس ــالما ش ــەكىللىرى قوي ــۇق ياس ــالمىالر،
قاتتىــق ياســالمىالر ،ســۇيۇق ياســالمىالر ،تالقــان ياســالمىالر
قاتارلىــق تــۆت چــوڭ تۈرگــە ئايرىلغــان بولــۇپ ،مەجــۇن،
ھــەب ،شــەربەت ،ســوفۇپ قاتارلىــق  50خىلدىــن ئاشــىدۇ.
گەرچ ــە ئۇيغ ــۇر تېبابىت ــى  - 1950يىلىدى ــن باش ــاپ،
باشــقا مىللەتلەرنىــڭ مىللىــي تېبابىتــى بىلــەن بىللــە
چەتك ــە قېقىلى ــپ ،كەمس ــىتىلىپ كەلگ ــەن بولس ــىمۇ ،ئۇيغ ــۇر
تېۋىپلىرىنىــڭ ئۈزلۈكســىز تىرىشــچانلىقلىرى ۋە ياراتقــان
ئەمەلى ــي ئۈنۈملى ــرى نەتىجىس ــىدە ،ئەنئەنى ــۋى تېبابەتنى ــڭ
داۋاالش ۋە دورىگەرلى ــك جەھەتتىك ــى ئىلغارلىقلى ــرى ئوتتۇرىغا
چىققاندىــن كېيىــن - 1973 ،يىللىــرى خىتــاي ھۆكۈمىتــى
ســەھىيە مەســئۇللىرى مىللىــي تېبابەتنىــڭ ئەمەلىــي
نەتىجىلىرىدىــن پايدىلىنىــش مەقســىتىدە ،ئۇنــى «جۇڭيــى
تېبابىتىنىــڭ تەركىبىــي قىســمى» دەپ ئېتىــراپ قىلىــپ،
بىرلىكتــە تەرەققىــي قىلــدۇرۇش سىياســىتىنى ئوتتۇرىغــا
قويۇشــقا مەجبــۇر بولــدى .ئەنئەنىــۋى تېبابەتچىلىــك
ئىشــلىرىنى تەرەققىــي قىلدۇرۇشــنى «ئاساســىي قانــۇن» غــا
كىرگــۈزدى ۋە ئۇنــى قانۇنىــي ئاســاس بىلــەن تەمىنلىــدى.

ئۇيغ ــۇر تېبابەتچىلى ــك  -دورىگەرلى ــك ئەس ــەرلىرىدىن
«ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك قامۇســى»  7تــوم« ،ئۇيغــۇر
تېبابەتچىلىــك كىالسســىك ئەســەرلىرى»  12تــوم نەشــر
قىلىنــدى .ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىكــى ئالىــي تېخنىكومىنىــڭ
بىرىنچ ــى ئ ــەۋالد  14خى ــل دەرس ــلىك ،ئىككىنچ ــى ئ ــەۋالد 29
خى ــل دەرس ــلىك ،ئۇيغ ــۇر تېبابىت ــى ئىنس ــتىتۇتىنىڭ  18خى ــل
دەرســلىكى قاتارلىــق دەرســلىكلەر نەشــر قىلىنــدى .يەنــە
ھــەر قايســى نەشــرىياتالردىن «ئىكســىر ئــەزەن»« ،ھازىــق»،
«مەخزەنــۇل ئەدۋىيــە» قاتارلىــق كىالسســىك تېببىــي
ئەس ــەرلەر« ،قانۇنچ ــە»« ،ئۇيغ ــۇر تېبابىت ــى پىشش ــىق دورى ــار
خەزىنىســى»« ،ئۇيغــۇر تېبابىتىــدە كــۆپ ئىشــلىتىلىدىغان
دورى ــار» قاتارلى ــق  600خىلدى ــن ئارت ــۇق ئۇيغ ــۇر تېبابىتىگ ــە
ئائىــت كىتــاب نەشــر قىلىنــدى .شــۇنداقال «ئۇيغــۇر
تېبابەتچىلىك ــى» ۋە «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئالىي تېخنىكوم
ئىلمىــي ژۇرنىلــى» قاتارلىــق ژۇرنالــار نەشــر قىلىنــدى.

ئۇيغــۇر تېۋىپلىــرى شــۇ يىلالردىــن باشــاپ
ئاالھىــدە تىرىشــچانلىق كۆرســىتىش ئارقىلىــق تەرەققىــي
قىلىــپ ،خىتايدىكــى ئەنئەنىــۋى تېبابەتلــەر ئىچىدىــا
ئەمــەس ،دۇنيادىكــى باشــقا ئەنئەنىــۋى تېبابەتلەرگــە
سېلىشــتۇرغاندىمۇ مۇكەممــەل نەزەرىيــەۋى ئاساســقا،
تۈرلــۈك ئەمەلىــي داۋاالش تەجرىبىلىرىگــە ۋە ئاالھىــدە
رېتســېپ بايلىقلىرىغــا ئىگــە بولۇشــتەك ئاالھىدىلىكلىــرى
كەلمەكتــە.
ئىگىلــەپ
ئۈســتۈنلۈكنى
ئارقىلىــق
ۋەتىنىمىزنىــڭ ھــەر قايســى ۋىاليــەت ،ئوبالســت،
شــەھەر ۋە ناھىيەلىرىــدە دۆلــەت ئىگىلىكىدىكــى ئۇيغــۇر
تېبابەتچىلى ــك دوختۇرخانىس ــى  78بول ــۇپ ،ئۇنى ــڭ ئىچى ــدە
ئاپتونــوم رايــون دەرىجىلىكتىــن بىــر ،ۋىاليــەت ،ئوبالســت
دەرىجىلىكتىــن  ،6ناھىيــە دەرىجىلىكتىــن  71ســى بــار.
ئ ــۇالردا ئىش ــلەيدىغان خىزمەتچىل ــەر س ــانى  6152كىش ــىدىن
ئاشــىدۇ (  - 2012يىلدىكــى ســان ) .ئۇنىڭدىــن باشــقا
يەنــە «ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك ئىنســتىتۇتى»« ،ئۇيغــۇر
تېبابەتچىلىكــى ئالىــي تېخنىكومــى»« ،ئۇيغــۇر تېبابــەت
تەتقىقــات مەركىــزى» ۋە بىــر قانچــە ئورۇنــدا «قــۇم بىلــەن
داۋاالش ئورنــى» قاتارلىقــار بــار .ئەينــى ۋاقىتتــا ئــون
نەچچىدىــن ئارتــۇق چــوڭ كۆلەمدىكــى «ئۇيغــۇر تېبابىتــى
دورا زاۋۇتــى» بــار ئىــدى (  - 2012يىلدىكــى ســان).

تەتقىقــات جەھەتتــە ،ئۇيغــۇر تېبابىتــى نەزەرىيــە
ئاساســلىرىدىكى مىــزاج ،خىلىــت ،قــۇۋۋەت ،ئــەزا تەلىماتــى
قاتارلىقالرغــا ئاساســەن بــەزى كــۆپ ئۇچرايدىغــان،
داۋاالش قىيىــن كېســەللىكلەردىن دەم ســىقىلىش ،يــۈرەك-
قــان تومــۇر كېســەللىكلىرى ،دىئابىــت كېســىلى ،تېــرە
تەمرەتكىســى ،بالىياتقــۇ مۇســكۇل ئۆسمىســى قاتارلىــق 30
نەچچــە خىــل كېســەللىكنى داۋاالش جەھەتتــە چوڭقــۇر
تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىلىــپ ،ئۇالرغــا دىياگنــوز قويــۇش ۋە
داۋاالش ئۆلچىمــى تــۈزۈپ چېقىلىــپ ئومۇمالشــتۇرۇلدى.
 - 1982يىلــى مىللىــي تېبابەتچىلىــك ئىلمىــي
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جەمئىيىتــى قۇرۇلــۇپ ،ھــەر قايســى ۋىاليــەت ،ئوبالســتالردا
ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك  -دورىگەرلىــك شــۆبە ئىلمىــي
جەمئىيىتــى قۇرۇلــدى .ھــەر قايســى جەمئىيــەت ئەزالىــرى
 100قېتىمدى ــن ئارت ــۇق ھ ــەر دەرىجىلى ــك ئىلمى ــي مۇھاكىم ــە
يىغىنلىرىغ ــا قاتنىش ــىپ  10مى ــڭ پارچىدى ــن ئارت ــۇق ئىلمى ــي
ماقال ــە ئوقۇل ــدى .كۆپ قېتى ــم خەلقئارالىق ئىلمى ــي مۇھاكىمە
يىغىنىلىرىغىمۇ قاتنىش ــىپ ،خەلقئارالىق س ــەۋىيەدىمۇ ئىلمىي
ماقالىل ــەر ئوقۇل ــدى .ھ ــەر دەرىجىلى ــك ئىلمى ــي جەمئىيەتل ــەر
ئىلىــم ئالماشــتۇرۇش ،خادىمالرنــى تەربىيەلــەش ،ئىلىــم -
پەندى ــن س ــاۋات بېرى ــش قاتارلى ــق جەھەتل ــەردە ئاكتى ــپ رول
ئوينىــدى - 1987 .يىلــى ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىكــى ئالىــي
تېخنىكوم ــى قۇرۇلغ ــان بول ــۇپ 30 ،يى ــل جەريانى ــدا  29مى ــڭ
 500ئوقۇغۇچــى ئۇيغــۇر تېبابىتــى داۋاالش ۋە دورىگەرلىــك
كەس ــپىنى پۈتت ــۈردى .يۇقىرىقىالردى ــن باش ــقا ،ۋەتىنىمىزنى ــڭ
ھــەر قايســى جايلىرىدىكــى شــەھەر ،يېــزا بازارلىرىــدا بىــر
قانچــە يــۈز ئورۇنــدا خۇسۇســىي ئىگىلىكتىكــى ئۇيغــۇر
تېبابەتچىلىــك دوختۇرخانىلىــرى ،ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك
دورىگەرلىــك تەتقىقــات ئورۇنلىــرى قۇرۇلغــان ئىــدى.

تۇرغــۇن ئۆمــەر ،قەشــقەرلىك ئابدىشــۈكۈر ھاجىــم ،ياقــۇپ
ھاجى ــم ،ئاتۇش ــلۇق كەرى ــم ھاجى ــم ۋە كورلىلى ــق ئابدۇرەھى ــم
ھاجى ــم قاتارلىق ــار ب ــار ئى ــدى .ئ ــۇالر مېن ــى ئەنقەرەگ ــە بېرى ــپ
پى ــان اليىھەس ــىگە ي ــاردەم قىلىش ــقا تەكلى ــپ قىلغ ــان بول ــۇپ،
م ــەن قىزىلچ ــا ھامم ــام رايونىغ ــا تەس ــىس قىلماقچ ــى بولغ ــان
ئۇيغــۇر تېبابــەت دورىگەرلىــك مەركــەز بىناســى ۋە باشــقا
اليىھەلىرىنــى ئەمەلىيلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن ئەنقــەرە گازى
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىســى ،پىروفېسســور دوكتــور
ۋارىــس چــاكان بىلــەن بىرلىكتــە  6ئايدىــن كۆپــرەك ۋاقىــت
قىزىلچ ــا ھاممام ــدا ت ــۇرۇپ خىزم ــەت قىلغ ــان ئى ــدۇق .ئ ــۇ يەردە
ســېتىۋېلىنغان زېمىنغــا ئەنئەنىــۋى ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك
تەتقىق ــات مەركى ــزى ،تېۋى ــپ تەربىيەل ــەش مەكتىپ ــى ،ئۇيغ ــۇر
تېباب ــەت شىپاخانىس ــى ۋە زامانى ــۋى ئۇس ــلۇبتىكى «پىشش ــىق
دورا مەھســۇالتلىرىنى ئىشــلەپچىقىرىش زاۋۇتــى» قاتارلىــق
اليىھەلــەر بويىچــە قۇرۇلــۇش باشــانغان ئىــدى .ئەممــا،
مەلــۇم ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن بــۇ قۇرۇلــۇش توختىتىلــدى.
شــۇنىڭغا ئەگىشــىپ ،مۇھاجىرەتتــە ئۇيغــۇر
تېبابىتىگــە ۋارىســلىق قىلىــش ،ئۇنــى تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ
خەلقئاراالشــتۇرۇش ۋە كەلگۈســى ئەۋالدالرغــا مىــراس
قالدۇرۇشــتەك ئالىــي مەقســەت ۋە غايىلــەر بىلــەن 2016
 يىلدىــن باشــاپ «ئەنئەنىــۋى ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك دورىگەرلىــك تەتقىقــات ۋەخپــە» نــى قــۇردۇم .ۋەخپــەخىزمىتىنــى ئــادەم تەربىيەلــەش ئارقىلىــق باشالشــنى
قــارار قىلغاندىــن كېيىــن ،مەزكــۇر ۋەخپــە قارمىقىــدا
ھەقســىز «ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك ،دورىگەرلىــك بويىچــە
تەربىيەلــەش كۇرســى» ئورۇنالشــتۇرۇپ  - 2016 ،يىلىدىــن
ھازىرغىچــە ئىســتانبۇلدا  6ئايلىــق ،بىــر يىللىــق ،ئىككــى
يىللىــق ھەقســىز بــەش قــارار ئوقۇغۇچــى تەربىيەلىدىــم.

 - 2014يىلــى ،تۈركىيــە ھۆكۈمىتــى تۈركىيــە
خەلقىنىــڭ ئەنئەنىــۋى تېبابەتكــە بولغــان ئېھتىياجىنــى
نــەزەردە تۇتــۇپ ،مەدەنىيــەت جەھەتتىــن يېقىــن بولغــان،
ئەنئەنىــۋى تېبابىتىنــى ســاقالپ قېلىــپ تەرەققىــي
قىلدۇرالىغــان مىللەتلەرنىــڭ تېبابىتىدىــن پايدىلىنىــپ،
تۈركىيــەدە بىــر ئەنئەنىــۋى تېبابــەت سىستېمىســى
شــەكىللەندۈرۈش مەقســىتىدە ،ئەنقــەرە يىلدىرىــم بەيازىــت
ئۇنىۋېرســىتېتى قاتارلىــق بىــر نەچچــە ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ
ئوقۇتقۇچىلى ــرى ،تېباب ــەت تەتقىقاتچىلى ــرى ۋە دوختۇرالردى ــن
بىــر ھەيئــەت تەشــكىللەپ ئەزەربەيجــان ،تۈركمەنىســتان،
قىرغىزىســتان ،ئۆزبېكىســتان  ،قازاقىســتان قاتارلىــق ئوتتــۇرا
ئاســىيا دۆلەتلىــرى ۋە جۇڭگوغــا تەكشۈرۈشــكە ئەۋەتىــدۇ.
بــۇ تەكشــۈرۈش ھەيئىتــى ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى دۆلەتلــەر
ۋە خىتاينىــڭ ئىچكــى ئۆلكىلىرىنــى تەكشــۈرۈپ بولــۇپ
ئۈرۈمچىگ ــە كېلى ــدۇ .ئ ــۇالر ئۈرۈمچى ــدە ئۇيغ ــۇر تېبابىتىنى ــڭ
تەرەققىياتىنــى كۆرگەندىــن كېيىــن ،ئۆزلىــرى ئىزدەۋاتقــان
تېبابەتنىــڭ دەل ئۇيغــۇر تېبابىتــى ئىكەنلىكىگــە قانائــەت
ھاســىل قىلىــپ ،تۈركىيــە ھۆكۈمىتىگــە تۈركىيــەدە
ئەنئەنى ــۋى تېبابەت شەكىللەندۈرۈش ــتە ئۇيغ ــۇر تېبابىتىدىن
پايدىلىنىشــقا بولىدىغانلىقــى ھەققىــدە دوكالت يولــاپ،
ھۆكۈمەتنىــڭ قوشۇلۇشــى بىلــەن ئــۇالر ۋەتىنىمىــز تېببىــي
ئۇنىۋېرس ــىتېتى ئۇيغ ــۇر تېباب ــەت ئىنس ــتىتۇتى بىل ــەن ئۇيغ ــۇر
تېبابىتىنــى تۈركىيەگــە كېڭەيتىــش ھەققىــدە كېلىشــىم
ئىمزاالي ــدۇ ۋە ئۇيغ ــۇر تېباب ــەت ئىلمى ــي خادىملىرىدى ــن بى ــر
قانچىنــى تۈركىيەگــە ئەۋەتىشــنى تەلــەپ قىلىــدۇ- 2015 .
يىلــى  - 10ئايــاردا ،مەبلــەغ ســالغۇچىالردىن بىــر قانچــە
كىشــى ئۈرۈمچىدىــن كەلگــەن بولــۇپ ،ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە

 - 2019يىلــى  - 12ئاينىــڭ  - 29كۈنــى،
ئىس ــتانبۇلدا مۇھاجىرەتت ــە تۇنج ــى قېتىملى ــق «خەلقئارالى ــق
ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك – دورىگەرلىــك ئىلمىــي مۇھاكىمــە
يېغىن ــى < »>2019ئېچىل ــدى ۋە تۇنج ــى قېتىملى ــق ئۇيغ ــۇر
تېبابەتچىلىــك دورىگەرلىــك ئىلمىــي ژۇرنىلــى چىقىرىلــدى.
يەنــە ۋەخپــە نامىــدا ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك – دورىگەرلىــك
ئىلمىــي جەمئىيىتــى قۇرۇلــۇپ« ،ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك –
دورىگەرلىــك تەتقىقــات ۋەخپە»نىــڭ مۇھاجىرەتتــە ئۇيغــۇر
تېبابەتچىلىــك  -دورىگەرلىكىگــە ۋارىســلىق قىلىــش،
تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ خەلقئاراالشــتۇرۇش ۋە كەلگۈســى
ئەۋالدالرغ ــا مى ــراس قال ــدۇرۇش يولىدىك ــى غاي ــە – نىش ــانلىرى
ئۇقتۇرۇل ــدى .مۇھاجىرەتتىكى بارلى ــق «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك
 دورىگەرلى ــك» خادىملىرىن ــى مەزك ــۇر ۋەخپ ــە بىل ــەن ماددى ــيۋە مەنىــۋى جەھەتتىــن ھەمكارلىشــىش ئارقىلىــق بىرلىكتــە
ھەرىك ــەت قىلىش ــقا ۋە خىزم ــەت قىلىش ــقا چاقىرى ــق قىلىندى.
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ئۇيغۇرالرنىڭ ئەنئەنىۋىي تۇرمۇش دېتاللىرى
زۇلھايات ئۆتكۈر (شۋېتسىيە)
( )1تۈگمەن

تاختــاي بىلــەن قىلىــدۇ .تۈگمەننىــڭ ئاســتىن تېشــىنى غۇلۋىنىــڭ
ئۈســتىگە قويــۇپ ،چاقنــى غۇلۋىغــا ئەكىرىــپ ،ئاختىنىڭ بېشــىغا،
ئەركــەك تۇرۇمنىــڭ بېشــىغا چاقپەلەكنــى ســالىدۇ .ئاندىــن
شــۈمەكنى ئاســتىن تاشــنىڭ ئاســتىدىن ئۈســتىگە چىقىرىــدۇ.
ئاندىــن شــۈمەكنىڭ ئۈســتىگە پاقىنــى قويــۇپ ،ئۈســتىن
تاشــنى ياپىــدۇ .چاقنىــڭ بــوي تۆمۈرىگــە پەركارنــى ســېلىپ،
بىــر ئــادەم غۇلۋانىــڭ ئىچىگــە كىرىــپ چاقنــى چۆرگىلىتىــدۇ.
شــۇنىڭدىن كېيىــن ئۇنلــۇق ،يــان تاختــا قاتارلىقالرنــى
بېكىتىــدۇ .ئاندىــن ئۈســتى تاشــنى ئوقنىــڭ ئۈســتىگە قويــۇپ،
بىــر ئــادەم غۇلۋاغــا كىرىــپ ،تۈگمەننــى بىــر قانچــە قېتىــم
چۆرگىلىتىــپ ســىناپ باقىــدۇ .چاتــاق بولمىســا ،ســۈگەن،
چانــاق ،چېقىلدۇرغــۇچ قاتارلىقالرنــى بېكىتىــدۇ .شــۇنداق
قىلىــپ تۈگمەننىــڭ بارلىــق تەييارلىقلىــرى پۈتكــەن بولىــدۇ.

تۈگمــەن يارغۇنچاقتىــن تەرەققىــي قىلىــپ مەيدانغــا
كەلگــەن مۇرەككــەپ قۇرۇلمىــدۇر .تۈگمەننىــڭ قاچــان ،كىــم
تەرىپىدىــن ئىختىــرا قىلىنغانلىقــى ھەققىــدە ئىشــەنچلىك
ماتېرىيــال يــوق .ئەممــا «تۈركىــي تىلــار دىۋانــى» نىــڭ - 1
تــوم - 637 ،- 505 ،- 478 ،- 184 ،- 72 ،بەتلىــرى ۋە
 - 3تومىنىــڭ  - 364بېتىــدە «ئۈگۈتچــى»« ،قوغــۇش» (نــور)،
«تەگىرمــەن قوغوشــى» (تۈگمــەن نــورى)« ،ســىبەك» (ســۆۋەك)،
«ســۈكەن»« ،چىغــرى» (تۈگمــەن چاقــى)« ،تۆشــۈرگۈ»
(چۈشــۈرگۈ)« ،تەگىرمــەن تىشــەدى» (تۈگمــەن تېشــىنى
چېكىــش) قاتارلىــق ســۇ تۈگمىنىگــە مۇناســىۋەتلىك ســۆزلەرنى
ئۇچرىتىمىــز .شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ جەنۇبىــي قىســمىدىكى
بىــر قىســىم مەھەللىلەرنىــڭ ئىســمى ھازىرمــۇ «تۈگمەنبېشــى»،
«بەشــتۈگمەن»« ،ياقــا تۈگمــەن»« ،تۈگمەنئېرىــق» قاتارلىــق
ئىســىمالر بىلــەن ئاتىلىــپ كەلمەكتــە - 1979 .يىلىنىــڭ
ئاخىــرى ۋە  - 1980يىلــى كۆنچــى دەرياســىنىڭ يۇقىــرى
ئېقىنىنىــڭ شــىمالىي قىرغىقىدىكــى جايــار ۋە كۆنچــى
دەرياســىنىڭ تــۆۋەن ئېقىنــى ئەتراپىدىكــى بىــر تۈركــۈم ئــەڭ
قەدىمىــي قەبرىلــەر قېزىــپ تەكشــۈرۈلگەندە ،قەبرىلەردىــن
بۇغــداي دانلىــرى بايقالغــان .كۆنچــى دەريــا بويلىرىدىــن
تېپىلغــان بــۇ قەدىمىــي بۇغــداي دانلىــرى ھازىرغىچــە تارىــم
مەدەنىيىتىگــە ئائىــت قەدىمىــي قەبرىلەردىــن تېپىلغــان ئــەڭ
ئــۇزاق تارىخقــا ئىگــە بۇغــداي ئەۋرىشــكىلىرى ھېســابلىنىدۇ.

تۈگمــەن پۈتكەندىــن كېيىــن ،تۈگمــەن ئىگىســى
خەيرلىــك كۈندىــن بىرنــى تالــاپ بىــرەر قوينــى ئۆلتــۈرۈپ
قــان قىلىــپ ،مەســجىد جامائىتىنــى چاقىرىــپ نەزىــر بېرىــپ،
يېڭــى تۈگمەننىــڭ ئىشــلىرىنىڭ يۈرۈشــۈپ كېتىشــىنى ۋە
بەرىكەتلىــك بولۇشــىنى تىلــەپ كۆپچىلىكنىــڭ دۇئاســىنى
ئالغاندىــن كېيىــن ،ســۈگەنگە ئۈگۈتنــى قويــۇپ ،ســۇنى
قويــۇپ بېرىــدۇ ،شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇن تارتىلىشــقا باشــايدۇ.
چاغاتــاي تىلىــدا يېزىلغــان «تۈگمەنچىلىــك رىسالىســى»
دا بايــان قىلىنىشــىچە ،تۈگمەنچىلىكنىــڭ پىــرى ھەزرىتــى
ئىلياســمىش .رىســالىدە تۈگمەنچىلىكنىــڭ پەرھىــز ۋە
ســۈننەتلىرى ،ۋاجىپلىــرى ،ئىجــرا قىلىشــتىكى قــورال جابدۇقــار
ۋە ئۇســتاز شــاگىرت مۇناســىۋەتلىرى بايــان قىلىنغــان
بولــۇپ ،تۈگمــەن ســاھىبىنىڭ قايســى ۋاقىتــاردا تەكبىــر
ئېلىشــى توغرىلىــق پەرھىزلــەر مۇنــداق بايــان قىلىنغــان:
«بىرىنچــى تۈگمەنــدە تەكبىــر ئالمــاق ،ئىككىنچــى يەنــە
بىــر تۈگمەنگــە يۆتكەلســە ،ئۈچىنچــى يالغــان ۋەدە قىلســا،
تۆتىنچــى ھۈنەردىــن تېنىــپ كېتىــپ يەنــە قايتىــپ كەلســە،
بەشــىنچى ناھــەق خــۇن تۆكســە ،ئالتىنچــى ناپــاك ھالەتتــە
تۈگمەنگە كىرســە ،يەتتىنچى ،ئۇســتادىدىن ئازار يېگەن بولســا».
بــۇ ھەقتىكــى ۋاجىپــار مۇنــداق بايــان قىلىنغــان:

تۈگمــەن ئادەتتــە ياغــاچ تاقــاق ،كويــا ،ياغــاچ نــور
( قــوچ ،قوغــاچ ) ،غۇلــۋا ،ئاقتــا ( لەيلەڭگــۈ ) ،چاقپەلــەك،
تــاش (ئاســتىنتاش ،ئۈســتۈنتاش) ،ئۇنلــۇق (ئورىلىــق ،خامپــا
) ،ســۈگەن ،چانــاق ،شــۈمەك ،قىســقا شــۈمەك ،چېقىلدۇرغــۇچ،
تەڭشــىگۈچ ،قوپارغــۇ قاتارلىق ئاساســىي بۆلەكلەردىن تۈزۈلىدۇ.

«بىرىنچــى تۈگمــەن تــوال بۇزۇلغــان بولســا ،ئىككىنچــى
شــاراپ ئىچســە ،ئۈچىنچــى زىنــا قىلســا ،تۆتىنچــى تۈگمــەن
بەتــەر بولــۇپ قالســا ،بەشــىنچى كافىــر بولــۇپ يەنــە
مۇســۇلمان بولســا بــوش ۋاقتىــدا تەكبىــر ئالمــاق ۋاجىپتــۇر».

تۈگمــەن ســۇنىڭ ئــاز كۆپلىكىگــە قــاراپ بىــر
تاشــلىق تۈگمــەن ،ئىككــى تاشــلىق تۈگمــەن ھەتتــا
بــەش ،ئــون تاشــلىق تۈگمــەن دەپ تۈرلەرگــە بۆلۈنىــدۇ.

بــۇ ھەقتىكــى ســۈننەتلەر مۇنــداق بايــان قىلىنغــان:
«بىرىنچــى تۈگمەن تېشــىنى چىقارغانــدا ،ئىككىنچى تاش
راســت قىلسا(تاشــنى ئۈستى  -ئۈســتىگە قويماق) ،ئۈچىنچى ئۆي
كۆچســە ،تۆتىنچــى بەدەندىــن قان چىقسا،بەشــىنچى ئاتىســىدىن

كىشــىلەر ئادەتتــە يوغــان ياغاچتىــن نــور چېپىــپ ،كويــا
بېشــىنى پۇختــا قىلىــپ نورنــى بېكىتىــدۇ .ئاندىن كېيىــن غۇلۋانى
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مىــراس قېلىــپ ئاتىســىنىڭ ئورنىــدا ئولتۇرســا ،ئالتىنچــى يېڭــى
تـ�اش سـ�الغاندا ،يەتتىنچـ�ى فـ�ەركار تۈزىگەنـ�دە (فـ�ەركار-
تۈگمەنگــە بۇغداينــى قۇيىدىغــان ئەســۋاب) ،ســەككىزىنچىتەكبىــرى فەرزنــى ســاھىب تەكبىردىــن ئالســا بولىــدۇ».

ھۈنەر  -سەنئەتكە باي ئەجداتلىرىمىز ناھايىتى قەدىمكى
تارىختىــن بۇيــان ،يىپــەك ۋە يــۇڭ توقۇمىچىلىققــا ئەھمىيــەت
بېرىــپ ،تۈرلــۈك تــاۋار دۇردۇن ،كىمخــاپ ،چەكمــەن رەختلەرنــى
توقــۇپ ،يىپــەك يولــى سودىســىنى جانالنــدۇرۇپ كەلگــەن.
ئارخېئولوگىيەلىــك قېزىلمىالردىــن ئۇيغۇرالرنىــڭ
توقۇمىچىلىــق مەدەنىيىتىگــە ئائىــت نۇرغــۇن يادىكارلىقــار
تېپىلغــان بولــۇپ ،بۇالرنىــڭ ئىچىــدە «ئۇرچــۇق» خېلــى
كــۆپ قېزىلمــا بايلىقلىرىنىــڭ قاتارىــدا ئۇچرايــدۇ.

داڭلىــق توقۇلمــا بۇيــۇم مۇتەخەسىســى ۋىــۋى
ســىلۋاننىڭ بايــان قىلىشــىچە ،لوپنــۇر بويىدىكــى ئــۆردەك
بايقىغــان بىــر تۇتــاش قەبرىلەرنىــڭ ئىچىدىكــى ئۆســتەڭ
بويــى قەبرىســتانلىقىدىن تېپىلغــان بۇيۇمالرنىــڭ ئىچىــدە،
قــوي يۇڭىدىــن يىــپ ئېشــىدىغان ئۇرچــۇق بولــۇپ،
ئۇرچــۇق بىلــەن ئۇنىــڭ چوكىســى بىللــە بولــۇپ ،ئۇرچــۇق
چوكىســىنىڭ يۇقىــرى تەرىپىــدە بىــر تۆشــۈك بــار ئىكــەن.
( )2ئۇرچۇق

زاغۇنلــۇق خارابىلىقىدىــن بايقالغــان يادىكارلىقالرنىــڭ
ئىچىــدە تارىخــى  3000يىلــار ئەتراپىــدا بولغــان ھەمدەپنــە
بۇيۇملىــرى قېزىۋېلىنــدى .بۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئەرلەرنىــڭ
قەبرىلىرىگــە پىچــاق ،ئىگــەر ،قامچــا ،بىلــەي تاشــار
ھەمدەپنــە بۇيۇمــى قىلىنغــان بولســا ،ئايــال جەســەتلەرنىڭ
قەبرىســىگە ئاساســلىقى ئۇرچــۇق ھەمدەپنــە بۇيۇمــى
قىلىنغــان ،كىچىــك بالىالرغــا بولســا مۈڭگــۈز قــام ھەمدەپنــە
بۇيۇمــى قىلىنغــان .يالقۇنتاغنىــڭ جەنۇبىــي باغرىدىكــى
چۆللۈككــە جايالشــقان يانقىــر قەبرىســتانلىقىدىن ئاساســلىقى
ســاپال بۇيۇمــار ۋە ياغــاچ بويۇمــار قاتارلىــق مەدەنىيــەت
بۇيۇملىــرى قېزىۋېلىنغــان بولــۇپ ،ئۇرچــۇق ،تارغــاق ۋە ئــوق
قاتارلىقــار ،ئۇالردىــن باشــقا يەنــە مىــس پالتــا ،مىــس پىچــاق،
ئېغىــزدۇرۇق ،بېــزەك قاتارلىــق بويۇمــار قېزىۋېلىنغــان.

ئۇرچــۇق قەدىمكــى يىــپ ئىگىرىــش ســايمىنى بولــۇپ،
يىــپ ئىگىرىــش ئۈچــۈن ياغــاچ ياكــى تۆمۈردىــن ياســالغان
ئىككــى ئۇچــى ئۇچلــۇق ســايمان .ئۇرچــۇق «يىــك» دەپمــۇ
ئاتىلىــدۇ .يىــك قىرىــپ ياســىغۇچىالر «يىكچــى» دەپ ئاتىلىــدۇ.
تــۈرۈم چاقتــا تــاال ناچىلىرىنــى تۇتــۇپ تۇرىدىغــان تۆمــۈر يىكلــەر
ئورنىتىلغــان ئىككــى مېتىــر ئىگىزلىكتىكــى جــازا «يىكــدان» دەپ
ئاتىلىدۇ.ھازىــر فابرىكىــاردا قوللىنىلىدىغــان ئۇرچۇقــار تــوك
بىلــەن ھەرىكەتلىنىدىغــان ئىســتانوكالرغا ئايلىنىــپ كەتتــى.
ئۇرچــۇق ســۆزى «تۈركىــي تىلــار دىۋانــى» دا
چۈشــەندۈرۈلگەن «ئىــغ» ســۆزىدىن كېلىــپ چىققــان بولــۇپ،
موڭغۇلچىدىــن كىرگــەن ســۆز دەپ قارايدىغــان قاراشــتىكىلەرمۇ
بــار .ئاناتولىيەدىكــى بــەزى رايونــاردا «ئورجــۇك»« ،ورۇجــۇك»
دەپ تەلەپپۇز قىلىنىدۇ .بىر قىســىم تۈركىي تىلدا سۆزلىشــىدىغان
مىللەتلــەر مەســىلەن روســىيەدىكى قاراچــاي مالــكار تۈركلىرىمــۇ
«ئۇرچــۇق» دەپ قوللىنىــدۇ .بــەزى تەتقىقاتچىــار «ئىــغ»
ســۆزلىمىنىڭ «ئۇرمــاق»« ،ئىگىرمــەك» مەنىســى بــار ،شــۇڭا
بــۇ ســۆز قەدىمكــى تۈركچىدىــن كېلىــپ چىققــان دەپ قارايــدۇ.

ئالتۇن قەدىمكى شــەھەر خارابىســى شــايار ناھىيىســىنىڭ
غەربىــي جەنۇبىــدا بولــۇپ ،ئالتــۇن قەدىمكــى شــەھەر
خارابىســىدىن بايقالغــان مەدەنىيــەت يادىكارلىقلىــرى ئىچىــدە
دىئامېتىــرى  2.3ســانتىمېتىر ،ئايالنمىســى  10ســانتىمېتىر،
ئوتتۇرىســىدا تۆشــۈكى بــار بىــر دانــە ئۇرچــۇق بايقالغــان.

پايدىالنغان مەنبەلەر:
‹‹ .1تۈركىي تىلالر دىۋانى›› نىڭ  - 1توم - 637 ،- 505 ،- 478 ،- 184 ،- 72 ،بەتلىرى ۋە  - 3تومى  - 364بەت
 .2ئابدۇرىشات مۇساجان تۇغرۇل« ،ئۇيغۇرالردا تۈگمەنچىلىك»« ،شىمجاڭ ياشلىرى ژۇرنىلى»  - 2012يىللىق - 6سان- 57 ،بەت
3. << Değirmencilik Risalesi>> Gazi Kitabevi, 2016
 .4تۇرسۇنجان ئابابەكرى« ،زاغۇنلۇق قەدىمىي قەبرىستانلىقى ۋە قەدىمىي چەرچەننىڭ جەمئىيەت ئەھۋالى ھەققىدە»،
«شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر مۇنبىرى ژۇرنىلى» - 2009 ،يىللىق - 2سان - 56 - 51 ،بەتلەر
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ياشالر شېئىرىيىتىگە نەزەر
شائىرەم باراتوۋا* (قازاقىستان)
يىگىرمىنچــى ئەســىرنىڭ  - 80 - 60يىللىــرى
ئەدەبىيــات ساھەســىدە نادىــر ئەســەرلەرنىڭ ۋۇجۇدقــا
كېلىشــى بىلــەن نــەزم ژانىــر جۇشــقۇن تەرەققىــي ئېتىــش
جەريانىن ــى باش ــتىن كەچ ــۈردى .ن ــام  -نىش ــانى تارى ــخ بېتىگ ــە
ئالت ــۇن ھەرپل ــەر بىل ــەن يېزىلغۇس ــى خېلىل ھەمرايې ــف ،ئىليار
بەختىي ــار ،دولق ــۇن ياس ــىنوف ،س ــاۋۇتجان مەمەتقۇل ــوف ،ھېزى ــم
بەخنىيــازوف ،ئابدۇغوپــۇر قۇتلۇقــوف ،جەمشــىت روزاخۇنــوف
كەب ــى بى ــر تۈرك ــۈم ش ــائىرالر ھەقىقى ــي ئۇيغۇر ش ــېئىرىيىتىنىڭ
نەمۇنىلىرىن ــى يارىتى ــپ ،چ ــوڭ مەدەنى ــي خەزىن ــە قالدۇرالىدى.
ئەپســۇس ،ئــۇزۇن ئەســىرلىك ئەدەبىياتىمىزغــا ۋەكىللىــك
قىالاليدىغــان مەزك ــۇر ئەدىبلەرنىــڭ كۆپچىلىكىدى ــن ھاي ــات
بېســىملىرى تۈپەيلــى بىمەزگىــل ئايرىلىــپ قالــدۇق...
ئــۆز خەلقــى تەقدىرىگــە بىپــەرۋا قارالمايدىغــان ھەربىــر
ئىنســان قەلبىــدە «كۆرۈنەرلىك/مۇنــەۋۋەر ئەدىبلــەر بەرپــا
قىلغــان ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىــڭ شــۇ گۈللەنگــەن دەۋرى
قايت ــا ئ ــۆز ئەكس ــىگە كېلەرم ــۇ ياك ــى جاھال ــەت چاڭگىلىغ ــا
پېتىــپ ،روھىــي چۈشــكۈنلۈك ئاســارىتىگە چۆكــۈپ
قاالرمىزمــۇ؟» دېگــەن ئەندىشــە  -تەشۋىشــنىڭ تۇغۇلۇشــى
تەبىئىــي .بــۇ ماقالىمىــزدە كۆڭۈللەرنــى بىئاراملىــق
قاپاليدىغــان مەزكــۇر ســوئالغا جــاۋاب بېرىشــكە تىرىشــتۇق.

ئىج ــاد قىلىنغ ــان ،دەپ بى ــر تەرەپلىمىلى ــك باھ ــا بېرى ــش تەس
ھــەم كەلگۈســى ھاياتىنــى شــېئىرىيەتنىڭ مۇشــەققەتلىك
يولىغ ــا بېغىشلىش ــىغىمۇ تول ــۇق جەزىملەش ــتۈرەلمەيمىز ،بۇنى
بىزگــە پەقــەت ۋاقىــت ئىســپاتاليدۇ .ئېتىــراپ قىلىمىزكــى،
ي ــاش ش ــائىرالرنىڭ ئەس ــەرلىرىدە نۇقس ــان -كەمچىلىكلەرنى ــڭ
كۆرۈلۈشــى ئىنتايىــن نورمــال ،لېكىــن شــۇندىمۇ ھازىرچــە
ئۇالرنىــڭ شــېئىرىيەت يۈكىنــى زىممىســىگە ئارتىــپ
ئىلگىرىلىش ــىنىڭ ئۆزىن ــى قول ــاپ  -قۇۋۋەتلەش ــكە ئەرزىي ــدۇ.
يۇقىرىــدا تەكىتلەنگــەن «ۋارىــس» ئىجادىــي
ئۆمىكىنىــڭ رەئىســى ۋىليــام مولوتــوف بۈگۈنكــى كۈنــدە
كۆپچىلى ــك تەرىپىدى ــن ئېتى ــراپ قىلىنغ ــان ي ــاش ش ــائىرالرنىڭ
بىرى ــدۇر .ئ ــۇ «س ــىرلىق ئال ــەم» ناملى ــق ھەرپلى ــك تېپىش ــماقالر
ئ ــورۇن ئالغ ــان كىت ــاب بىل ــەن بىرگ ــە «يۇلت ــۇزالردا ئارمان ــار»،
«كــۆك بــۆرە ئەۋالدىمــەن»« ،كۆڭلــۈم ئاســمىنى» ناملىــق
نەزمىــي توپالمالرنىــڭ مۇئەللىپــى .شــۇنى تەكىتلــەش
كېرەككــى ،شــائىرنىڭ ئىجادىيىتىــدە مىللىــي روھ بىلــەن
يۇغۇرۇلغــان شــېئىرىي مىســراالر كــۆپ ســالماقنى تەشــكىل
قىلى ــدۇ .يەن ــى ،تارىخى ــي ۋەتىنىمىزگ ــە ،دەردم ــەن خەلقىمىزگ ــە
چوڭقــۇر مېھىر-مۇھەببىتــى ،كەلگۈســىگە پــارالق ئىشــەنچ
 ئۈمىــدى ھەربىــر توپلىمىــدا خــۇددى تايغــا بېســىلغانتامغى ــدەك يارقى ــن چېلىقى ــپ تۇرى ــدۇ .پىكرىمىزگ ــە ئەدىبنى ــڭ
«ســۆيدۈم ۋەتەننــى»« ،ۋەتەنســىز»« ،بولســۇن»« ،قــارا
بۇلــۇت»« ،قاچــان»« ،ئۆزىمىــز بولمــاي»« ،ئىلــى بىلــەن
مۇڭدىشــىش»« ،ســۇنماس ئىــرادەم» «خــوش ۋەتــەن»
«مىللىــي روھ ئــاۋازى» كەبــى شــېئىرلىرى مىســال بوالاليــدۇ.
شــۇنداقال - 2013 ،يىلــى نەشــر قىلىنغــان كىتابىنىــڭ
«ك ــۆك ب ــۆرە ئەۋالدىم ــەن» دەپ ئاتىلىش ــىمۇ بىھ ــۇدە بولمىس ــا
كېــرەك .شــائىرنىڭ شــېئىرلىرى بىلــەن تونۇشــقىنىمىزدا
پىكىــر دائىرىســى ۋە تەپەككــۇر دۇنياســىنىڭ بىپايانلىقىنــى
كۆرۈۋاالاليمىــز .بولۇپمــۇ ،ئاخىرقــى توپلىمىدىكــى شــېئىرىي
ئەس ــەرلەر م ــاۋزۇ ھ ــەم ش ــەكىل جەھەتتى ــن خىلمۇخىللىش ــىپ،
يــاش ئەدىبنىــڭ ئــوي  -پىكرىنىــڭ تاكامۇلالشــقانلىقىنى
كۆرســىتىدۇ .بۇنىــڭ ئــۆزى ۋ .مولوتوفنىــڭ تېنىمســىز
ئىجادىــي ئىزدىنىشــىدىن دېــرەك بەرســە كېــرەك.

ھەرقانــداق دەۋر ئەدەبىياتىنــى شــۇ دەۋر شــارائىتىنى
چىقىــش قىلىــپ تــۇرۇپ باھــاالش مۇھىــم ئەھمىيەتكــە
ئىگــە .يەنــى ،ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى ( - 2دۇنيــا ئۇرۇشــى)
ئەدەبىياتنىــڭ گۈللىنىشــىگە تارىخىــي ۋەتىنىمىزدىــن
كۆچــۈپ چىققــان بىــر تــوپ شــائىر  -يازغۇچىلىرىمىزنىــڭ
ئىجادىيىتــى ئــۆز تەســىرىنى كۆرســەتمەي قالمىــدى.
شــۇنداقال ئــۇ مەزگىللــەردە قەلــەم ســاھىبلىرىنى قولــاپ -
قۇۋۋەتلەيدىغــان يېتەكچــى كۈچلەرمــۇ يېتەرلىــك ئىــدى.
بــازار ئىقتىســادى كــەڭ قانــات يايغــان بۈگۈنكــى كۈنــدە
ھەربى ــر ئىج ــادكار پەقەت ــا ئ ــۆز كۈچىگ ــە تايىنىدىغ ــان ئېغى ــر
بى ــر دەۋرىن ــى باش ــتىن كەچۈرمەكت ــە .ش ــۇندىمۇ  - 2017يىل ــى
بى ــر تۈرك ــۈم ئىجادكارالرنى ــڭ ب ــاش قوشۇش ــى بىل ــەن «ۋارى ــس
ئەدەبىــي  -ئىجادىــي ئۆمىكــى» تەشــكىل قىلىنــدى .بــۇ
بىرلەش ــمە تەركىبىدىك ــى ياش ــارنىڭ ئەس ــەرلىرى ئىنتېرنې ــت
ت ــور بەتلىرى ــدە ،مىللى ــي مەتبۇئ ــات س ــەھىپىلىرىدە قەرەللى ــك
ئې ــان قىلىنى ــپ ،كۆپچىلى ــك قەلبى ــدە ئۈمى ــد ئۇچقۇنلىرىن ــى
يىلىنجاتماقتــا .بــۇ بارىــدا ،ئۇالرنىــڭ ئەســەرلىرى ئــورۇن
ئالغــان «ئــارزۇ بۇالقلىــرى» ناملىــق ئومۇمىــي توپــام نەشــر
قىلىنغانلىقىنــى تىلغــا ئېلىــپ ئۆتســەك ئارتــۇق بولمىســا
كې ــرەك .بۇنى ــڭ ئ ــۆزى يۇقىرىدا ئىس ــمى ئاتالغ ــان ئەدىبلەرنىڭ
يولىن ــى داۋامالش ــتۇرۇپ ،ئەدەبىياتىمىزنىڭ پارالق كەلگۈس ــىنى
بەلگىلەيدىغــان ئىزباســار ياشــار ســېپى شــەكىللىنىپ
قالغانلىقىنىــڭ بېشــارىتىدۇر .شــۇنداق ،ئۇالرنىــڭ قەلىمىگــە
مەنس ــۇپ ش ــېئىرىي ئەس ــەرلەرنى ھ ــەر جەھەتتى ــن تەلتۆك ــۈس

تۇرمۇشــنىڭ ئىسســىق  -ســوغىنى باشــتىن
كەچۈرگــەن لىرىــك قەھرىمــان ئــۆزى كۆرگــەن ،بايقىغــان
ئۆمــۈر كۆرۈنۈشــلىرىنى ئۆزىچــە باھالىغــان ھالــدا ،مەنىۋىــي
ماھىيىتىنــى چوڭقــۇر تەپەككــۇر بىلــەن تەھلىــل قىلىشــقا
تىرىشــىدۇ ،تېخىمــۇ مۇھىمــى كىتابخاننىمــۇ ئويغــا
ســالىدۇ .تۆۋەندىكــى مىســراالرغا دىققــەت قىلىــپ كۆرەيلــى:
دوملىتىپ بەزەن ئۆرگە تېشىڭنى،
بەزەن تاشقا تەككۈزەركەن بېشىڭنى.
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سېلىپ قويۇپ ئۇسسۇلىغا تۇرمۇشنىڭ،
ئۆرۈمىگە ئالىدىكەن يېشىڭنى.

ئۇالرن ــى ئويالن ــدۇرۇپ ،ئ ــۆز ئالدىغ ــا ق ــول س ــېلىپ ئىشلەش ــكە،
ئىجادىــي ئىزدىنىشــكە ئۈندەيدىغــان ئەســەرلەرنى بارلىققــا
كەلتۈرۈشــكە تىرىشــقان .بــۇ جەھەتتىــن ئېلىــپ قارىغانــدا
ئۇنىــڭ قەلىمىگــە مەنســۇپ شــېئىرىي تېپىشــماقالرمۇ يــاش
ئۆســمۈرلەر كــۆز قارىشــىنىڭ كېڭىيىشــىگە ،ئىقتىــدار -
قابىلىيىتىنىــڭ كامىــل يېتىلىشــىگە ئاســاس بوالاليــدۇ.

بىــر قارىماققــا بارلىــق شــائىرالر ئىجادىــدا
قوللىنىلىدىغــان ئەنئەنىۋىــي ئــون بىــر بوغۇملــۇق ئۆلچــەم
ھــەم ئادەتتــە كــۆپ ئــاڭالپ ،قــۇالق پىشــىپ قالغــان
قاپىيەلــەر تىزمىســىدىن تەركىــب تاپقــان كۇپلېــت،
ئەقىــل ئەگلىگىدىــن ،ســېزىم ســۈزگۈچىدىن ئۆتكۈزۈلگــەن
مىس ــراالرنىڭ كىتابخ ــان دىققىتىن ــى جەل ــپ قىلغۇچ ــى كۈچ ــى
ئۇنىڭ ــدا ئېيتىلغ ــان ش ــائىرنىڭ ئىدىيەس ــىگە ،چوڭق ــۇر ئ ــوي
 مۇالھىزىســىگە مۇناســىۋەتلىكتۇر .شــائىر مەزكــۇر قــۇرالرداھايــات ھەقىقىتىنــى تەســۋىرلەپ ،تۇرمــۇش دەقىقىلىرىنىــڭ
رېئــال كارتىنىســىنى كــۆز ئالدىمىزغــا كەلتۈرىــدۇ .بولۇپمــۇ،
ئاخىرقــى ئىككــى مىسراســىنى ئوقۇغىنىمىــزدا مۇئەللىپنىــڭ
زېرەكلىكىگــە قايىــل بولىمىــز ،ئەقىــل  -ئىدراكــى ،تاالنــت
 ئىقتىدارىنــى ئېتىــراپ قىلىمىــز .دېمــەك ،ئەنئەنىۋىــيشــەكلىگىمۇ يېڭىچــە پىكىــر  -تەپەككۇرنــى ســىغدۇرۇش
مۇمكىــن ئىكەنلىكىگــە يەنــە بىــر قېتىــم چىــن پۇتىمىــز.
بــۇ مىســراالردا ،سۆزســىز تەبىئىيلىــك كۈچلــۈك .تەبىئىــي
يېزىلغ ــان ش ــېئىرنىڭ ئۆمرىم ــۇ ئ ــۇزۇن بولىدۇ ،ب ــۇ ئاالھىدىلىك
ۋ .مولوتوۋنىــڭ كۆپلىگــەن ئەســەرلىرىدە كۆزگــە چېلىقىــدۇ.

يۇقىرىــدا تەكىتلىگىنىمىــزدەك ،ۋىلىيــام مولوتــوۋ
ئىج ــادى ش ــەكىل جەھەتتى ــن خىلمۇخىللىقق ــا ئىگ ــە .ئۇنى ــڭ
ئىجادىيىتىـ�دە لىرىكىلىـ�ق شـ�ېئىرالردىن سـ�ىرت ،لىـ�رو-
ئېپىكىلىق ژانىرالرمۇ بوي كۆرسىتىپ قالىدۇ .بۇ پىكىرىمىزگەئەدىبنى ــڭ «ۋاپ ــادار ئى ــت»« ،مېھى ــر ۋە مۇھەبب ــەت» ناملى ــق
بالالدىلىــرى دەلىــل بوالاليــدۇ .مەزكــۇر ئەســەرلەر مەلــۇم
بىــر ئېپىزوتلــۇق ھــەم ھەيــران قاالرلىــق ســيوژېت ئۈســتىگە
قۇرۇلــۇپ ،قەھرىماننىــڭ ۋەقەلەرگــە مۇناســىۋەتلىك ئىــش
 ھەرىكىتــى ئىپادىلىنىــدۇ .شــائىر بالالدىلىــرى قىســقا،ئىخچــام بولۇشــى بىلــەن بىللــە ســيوژېتىمۇ شــۇ قــەدەر
ئوقۇرمەننــى قىزىقتۇرااليدىغــان كــۈچ  -قۇدرەتكــە ئىگــە.
يــاش شــائىرنىڭ تۇغمــا تاالنتــى بىلــەن ئىجادىــي
ئىزدىنىشىنىڭ ئۇيغۇنلىشىشى بىلەن «ئانا  -ئالەم ۋە كىچىك
ئ ــادەم» ناملى ــق لىرىكىلى ــق پوئېما (داس ــتان) بارلىقق ــا كېلىدۇ.
مەزك ــۇر ئەس ــەردە قەل ــەم س ــاھىبىنىڭ ئۇل ــۇغ ئىنس ــانغا بولغان
مېھىر-مۇھەببىت ــى ،پەرزەنتلى ــك بۇرچ ــى ئىزھ ــار قىلىنى ــدۇ .ۋ.
مولوت ــوۋ ش ــېئىرىيەتنىڭ بۇخى ــل يىرىك ژانىرلىرىدا دەس ــلەپكى
قېتىــم قەلــەم تەۋرەتكــەن بولســىمۇ ،قەدىمــى ئوڭۇشــلۇق،
ئۇتۇقلــۇق چىققــان دېســەك ئارتــۇق بولمىســا كېــرەك.

ئۆمــۈر سەھنىســىدىكى قەھرىمانالرنىــڭ مىجــەز -
خۇلقــى ،خىســلەت – خۇسۇســىيەتلىرى تۇرمۇشــنىڭ بــەزى
دەقىقىلىرىــدە تېخىمــۇ يارقىــن كۆرۈنىدىغانلىقــى راســت.
كۆپچىلى ــك بىل ــەن ئىزچى ــل مۇناس ــىۋەتتە بول ــۇپ تۇرىدىغ ــان
يــاش شــائىر ئــۆز زامانداشــلىرىنىڭ ئېســىل خىســلەتلىرىنى
«ئــون خىســلەت ھەققىــدە ئــون ئونلــۇق» ناملىــق بۆلۈمــدە
ئۆرنــەك قىلســا« ،ئــون ئىللــەت ھەققىــدە ئــون ئونلــۇق»
تۈركۈمى ــدە نەپرەتلى ــك ئىللەتلەرن ــى پاش قىلىش ــقا تىرىش ــقان.

ھەرقانــداق تەرجىمــان ئــۆز خەلقىگــە ياخشــى
ئەســەرنى تونۇشتۇرۇشــقا تىرىشــىدۇ .جۈملىدىــن ،يــاش
ش ــائىرنىڭ «تۈركلەرگ ــە ئىلتىج ــا» ناملى ــق ش ــېئىرىنىڭ ق ــازاق،
رۇس ،تــۈرك ،ئۆزبېــك  ،ئەزەربەيجــان تىللىرىغــا تەرجىمــە
قىلىنىش ــى ئەس ــەرنىڭ س ــۈپىتى ۋە دەرىجىس ــىنى كۆرسەتس ــە
كېــرەك .ئۇنىڭدىــن ســىرت ،شــائىرنىڭ «ســەنئەتكارالرغا»،
«گــۈل ۋە يــۈرەك»« ،ھايــات گــۈزەل»« ،ســېغىندىم» كەبــى
ئاھاڭغــا ســېلىنغان شــېئىرلىرىمۇ دىققەتكــە ئەرزىيــدۇ.

يــاش شــائىرنىڭ ل .مۇتەللىــپ ،س .ئېســېنىن ،ئــى.
بەختىيارغــا بېغىشــانغان ئەســەرلىرىمۇ دىققەتكــە ســازاۋەر.
مەزك ــۇر ش ــېئىرالردا ئومۇمىيلىقتى ــن ك ــۆرە ،كۆرۈنەرلى ــك قەل ــەم
س ــاھىبلىرىنىڭ تەبىئى ــي تاالنتىنى ،ئىجادى ــي ئاالھىدىلىكىنى
ئىپادىلەيدىغــان مەزمۇنــار كۈچلــۈك .مۇئەللىــپ
تاالنتلىــق شــائىرالرنى قــۇرۇق ،سەپســەتە ســۆزلەر بىلــەن
مەدھىيەلىمــەي ،ئــۇالر ھاياتىنىــڭ مەزمــۇن  -ماھىيىتىنــى،
شــېئىرىيەتنىڭ كــۈچ  -قۇۋۋىتىنــى چوڭقــۇر چۈشــىنىپ،
يېڭىچــە پىكىــر قىلىشــقا تىرىشــىدۇ .ئەدىبلەرنــى دائىــم
يــاد ئېتىــپ ،ئەســەرلىرىنىڭ قەدىرىگــە يېتىــش كەلگۈســى
بوغۇننىــڭ بۇرچــى ئىكەنلىكىنــى يادىمىزغــا ســالىدۇ.

دەرھەقىقــەت ،ۋ .مولوتــوۋ چوڭقــۇر ئــوي -
تەپەككۇرىن ــى ش ــېئىرىي ئەس ــەرلەردە ئېنىق ،دەل يەتكۈزۈش ــكە
تىرىش ــىدۇ .ئۇنى ــڭ قەلبىدىك ــى پاكلى ــق ،تازىلى ــق قەلىمىدى ــن
پۈتۈلگــەن مىســرالىرىدىمۇ ئــۆز ئەكســىنى تاپقــان .ئەدىــب
شــېئىرلىرىنىڭ ئوقۇرمەنلەرگــە ئېســتېتىكىلىق لــەززەت
بېغىشالشــتىكى ســىرىمۇ شــۇنىڭدا بولســا كېــرەك...
يېڭــى كىتابــار قولىمىزغــا چۈشكەنســېرى
ئەدەبىياتىمىزنىــڭ كېلەچىكىگــە بولغــان ئىشــەنچىمىزنى
ئۇلغىيىــپ بارىــدۇ .پوئېزىيــە (شــېئىرىيەت ) ساھەســىگە
مەزم ــۇت ق ــەدەم بېس ــىپ كىرگ ــەن ئابدۇلج ــان ئازنىباقىېفنى ــڭ
«يــۈرەك ئالبومــى» ناملىــق نۆۋەتتىكــى شــېئىرىي توپلىمــى
يېقىنــدا ئوقۇرمەنلــەر بىلــەن يــۈز كۆرۈشــتى .بــۇ ئەمگــەك
يــاش شــائىرنىڭ ئۈچىنچــى توپلىمــى ،ئۇنىڭدىــن ســىرت
شــائىرنىڭ «قەلبىــم باھــارى»« ،ياشــلىق لىرىكىلىــرى»
دېگ ــەن ن ــام بىل ــەن نەش ــر قىلىنغ ــان كىتابلى ــرى ئوقۇرمەنل ــەر
تەرىپىدى ــن قىزغى ــن قارش ــى ئېلىنغ ــان .راس ــت ،ئىج ــاد يولىن ــى
تاللىغــان ھەرقانــداق ھەۋەســكار دەســلەپكى قەدەملىرىــدە

يوشۇرۇشــنىڭ ھاجىتــى يوقكــى ،بۈگۈنكــى ئۇيغــۇر
ئەدەبىياتىــدا بالىالرغــا بېغىشــانغان ئەســەرلەر كەمچىــل.
دەرھەقىقــەت ،ئۆســمۈرلەر ئۈچــۈن بىــرەر ئەســەر يارىتىشــتا
تەبىئى ــي تاالن ــت بىل ــەن بىلل ــە پېداگوگىكىلى ــق چېۋەرلى ــك،
پىس ــخولوگىيەلىك بىلى ــم تەلەپ قىلىنى ــدۇ .ۋ .مولوتوۋ بۇخىل
ئۆزگىچىلىكلەرنــى نەزەرگــە ئالغــان ھالــدا ئاددىــي ،راۋان،
يېنى ــك تى ــل بىل ــەن ي ــاش ئەۋالدالرغ ــا «ئويۇننى ــڭ ئاقىۋىت ــى»،
«نۇرلــۇق كــۈن»« ،تەتىلــدە»« ،كۆرەڭلىكنىــڭ ئاقىۋىتــى»
كەب ــى ئىخچ ــام س ــيوژېتلىق ش ــېئىرالرنى تەقدى ــم قىل ــدى .ي ــاش
ش ــائىر ئىنى  -س ــىڭىللىرىغا ۋەز  -نەسىھەت ئېيتىشتىن كۆرە،
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ســەۋەنلىككە يــول قويۇشــى تەبىئىــي .مۇھىمــى ،ئۈزلۈكســىز
ئۆگىنىش ــى ھ ــەم ئ ــۆز خاتالىقىن ــى ھې ــس قىلى ــش جەريانى ــدا
تۈزىتىش ــكە تەلپۈنۈش ــى ئىجادكارنىڭ كەلگۈس ــى يۆنىلىش ــىنى
بەلگىلەي ــدۇ .ئەكس ــىچە ،يەنى ــا جاھىللى ــق بىل ــەن خاتالىقق ــا
يــول قويۇشــنىڭ خەتەرلىــك ئىكەنلىكــى ئېنىــق .بــۇ
نۇقتىدىــن قارىغانــدا ،ئابدۇلجاننىــڭ دەســلەپكى ئىجادىــي
توپلىمى ــدا بايقىلىدىغ ــان يېتەرس ــىزلىكلەر كېيىنك ــى يىل ــاردا
يېزىلغــان شــېئىرلىرىدا ئۇچرىمايــدۇ .بۇنىــڭ ئــۆزى يــاش
شــائىرنىڭ يېڭىلىقالرنــى قوبــۇل قىلىشــقا تەلپۈنۈشــىنى
ھەم ــدە قەلىمىنى ــڭ يىل ــار داۋامى ــدا تاۋلىنىش ــنى كۆرسەتس ــە
كېــرەك .ئــۇ رېئــال ھاياتنــى ئۆزىگــە خــاس نۇقتىئىنــەزەر
بىلــەن تونــۇپ ،ئۆزگىچــە ئۇســلۇبتا باھاالشــقا تىرىشــىدۇ.
ئابدۇلجاننىــڭ ئەســەرلىرىدىن يىگىرمىنچــى ئەســىرنىڭ
باش ــلىرى ياش ــاپ ئىج ــاد ئەتك ــەن ئۆم ــەر مۇھەممەدى ــي ،ن ــۇر
ئىســرايىلوف ،ئىســمايىل ســاتتاروف كەبــى ئەدىبلەرنىــڭ
ئىجادىغــا خــاس ئىزناالرنــى ،شــۇ دەۋرلەردىكــى چاچمــا
شــېئىرنىڭ ھىدىنــى ســېزىمىز .بەلكىــم ،كەلگۈســىدە يــاش
شــائىرنىڭ مودېرنىــزم ئېقىمىــدا ئەســەرلەر يارىتىشــىمۇ
ئېھتىمالدى ــن يى ــراق ئەم ــەس .ش ــائىرنىڭ قەلىمىگ ــە مەنس ــۇپ
تۆۋەندىك ــى لىرىكىلى ــق مىس ــراالرغا ن ــەزەر ئاغ ــدۇرۇپ كۆرەيل ــى:

كەلتــۈردى .ئېنىقــراق ئېيتســاق ،ئۇيغــۇر ئوقۇرمەنلىــرى
ئابدۇلجاننىــڭ ئەجــرى ئارقىلىــق قــازاق ،رۇس ،قۇمىــق،
ئۆزبېــك شــائىرلىرىنىڭ شــېئىرلىرى بىلــەن ئانــا تىلــدا
بىۋاســىتە تونۇشۇشــقا مۇۋەپپــەق بواللىــدى .يەنــى ،يــاش
ش ــائىر دەۋلەتبې ــك بايتۇرس ــۇنئوغلى ،كرىس ــتىنا ئاندرىيان ــوۋا
 كنى ــگا ،نۇرىيان ــا ئارس ــانوۋا ،نازېرك ــې س ــېرىكقىزى ،مى ــراسئاســان ،ئۇالربېــك نۇرغالىمئوغلــى ،قالقامــان ســارىن ،دىلبــەر
مالىكــوۋا ،مېرېــي قارتالرنىــڭ ،مەخفــۇزە ئىمومــوۋا كەبــى
قېرىنــداش خەلقلــەر ۋەكىللىرىنىــڭ ئەســەرلىرىنى ئۇيغــۇر
تىلىــدا ســۆزلەيتتى .يــاش تەرجىمــان مەزكــۇر شــائىرالرنىڭ
تەپەككۇرىنــى ،شــېئىرلىرىنىڭ شــەكلىي ئاالھىدىلىكىنــى
ئەينــەن ساقالشــقا تىرىشــقان .دەرھەقىقــەت ،نەزمىــي
ئەســەرلەرنى تەرجىمــە قىلىــش ئاســان ئەمــەس ،بــۇ ئىــش
تەرجىماندىــن شــېئىرىيەتنىڭ قۇلــى ســۈپىتىدە ئــۇزاق
مۇددەتلىــك ئەمگەكنــى ،بولۇپمــۇ ،ئىجادىــي ئىزدىنىشــنى،
ئۈزلۈكســىز ئۆگىنىشــنى تەلــەپ قىلىــدۇ .ئابدۇلجاننىــڭ
قــازاق شــائىرلىرىنىڭ شــېئىرلىرىغا كــۆپ مۇراجىئــەت
قىلىشــىنىڭ ســىرى دۆلــەت تىلنــى مۇكەممــەل بىلىشــىگە،
قــازاق تىلــى ۋە ئەدەبىياتــى پەنلىــرى مۇتەخەسسىســلىكىنى
قازىنىشــىغا مۇناســىۋەتلىك بولســا كېــرەك .شــۇنداقال ئــۇ
قــازاق تىلىــدا «تىلېگىــم»« ،ئۇســتازىم-اۇ!» «پوېــزد ژەنــې
ســېزىم»« ،ژېتېيىكشــى ماقســاتقا» ناملىــق شــېئىرالرنى
بارلىقق ــا كەلتۈرگەنلىكىن ــى ئىپتىخ ــار بىل ــەن تىلغ ــا ئالىمى ــز.
ئابدۇلجــان كــۆپ ۋاقتىنــى «غۇنچــە» ژۇرنىلىــدا يــاش
ئۆس ــمۈرلەر ش ــېئىرلىرىنى تەھرىرلى ــك قىلىش ــقا بېغىش ــلىدى.
دېمەكچــى بولغىنىمىــز ،قەلبىدىكــى شــېئىرىيەتكە بولغــان
ئىشــتىياقنىڭ كۈچىيىشــىدە مەزكــۇر ژۇرنالنــى بارلىققــا
كەلتۈرۈشــتىكى مەســئۇللۇق ۋەزىپىســىنىڭ تەســىرىمۇ
يــوق ئەمــەس .كۆڭــۈل تەشــنالىقىنى دانــا خەلقىمىزنىــڭ
ئېغىــز ئىجادىيــەت نەمۇنىلىــرى بىلــەن قانــدۇرۇپ ئۆســكەن
ئابدۇلجاننىــڭ بېيىــت ئوقۇشــتىمۇ چېۋەرلىكــى بايقىلىــدۇ،
شــۇنداقال ئۇنىــڭ بىــر تۈركــۈم ناخشــا مەتىنلىــرى ئاممــا
ئارىســىدا ئاممىبابلىققــا ئىگــە .ئابدۇلجاننىــڭ «يــۈرەك
ئالبومىنــى» ۋاراقــاپ ،تەشــنا كۆڭلىمىــز قېنىــپ قالــدى...

تاڭنى كۈتمەيمەن ،ئۆچ بولدۇم،
ھايات ۋاڭ  -چۇڭى ئارامسىز.
تۈنگە يار بولدۇم.
بۈگۈنچۇ -
ياندا قاالمسەن جانان قىز!؟
قــۇرالر چاچمــا شــەكىلدە بېرىلگــەن ،بوغــۇم ســانى
بىرخىــل ئەمــەس .يــاش شــائىر ئەنئەنىۋىــي ماۋزۇنــى
ئىپادىلەش ــتە چوق ــۇم قەلب ــەن س ــەزگەن ھ ــەم بىلگ ــەن ھال ــدا
ئۇشــبۇ شــەكىلنى تالــاپ ئالغــان .ئەلۋەتتــە ،ئۇنىــڭ بــۇ
قەدىمىنىــڭ ئۇتۇقلــۇق چىققانلىقىنــى تەكىتلــەپ ئۆتســەك
ئارت ــۇق بولمىس ــا كېرەك .دەرھەقىق ــەت ،ش ــېئىرىيەت مەيدانىدا
مەڭگۈل ــۈك ماۋزۇغ ــا مۇراجىئ ــەت قىلمىغ ــان ش ــائىر ي ــوق بولس ــا
كې ــرەك .ب ــۇ م ــاۋزۇ ،بولۇپم ــۇ ،ياش ــار ئىجادىيىتى ــدە ئاساس ــىي
ئورۇنن ــى ئىگىلەي ــدۇ .ئابدۇلجانم ــۇ ي ــۈرەك س ــىرىنى ،س ــۆيگۈ
ئوتىن ــى جۇش ــقۇن تەس ــۋىرلەپ ئىس ــتىداتىنى ناماي ــان قىلغ ــان.

نەســر ۋە نــەزم ژانىرلىرىــدا بىــردەك قەلــەم تەۋرىتىــپ،
كۆپچىلى ــك قەلبى ــدە ئۈمى ــد ئۇچقۇنلىرىن ــى پەي ــدا قىلىۋاتق ــان
يــاش شــائىرە گۈلنــاز ســەيدۇلاليېۋانىڭ ئەســەرلىرىمۇ
دىققەتك ــە س ــازاۋەردۇر .ش ــۇنى ئاالھى ــدە تەكىتل ــەش كېرەكك ــى،
گۈلنازنىــڭ شــېئىرلىرى ئوقۇرمــەن نەزەرلىرىنــى جەلــپ
قىالرلى ــق تەس ــۋىرلەش كۈچىگ ــە ئىگ ــە .دەرھەقىق ــەت ،ئۇنى ــڭ
ئويــى ،تەســەۋۋۇر قابىلىيىتــى ھــەم ھېــس  -تۇيغۇســىنى
ئىزھــار قىلىــش ئىقتىــدارى ئۈســتۈن .پىكرىمىزنىــڭ
ھەقىقەتكــە ئۇيغــۇن ئىكەنلىكىنــى كىتابخانىــار
پــات يېقىنــدا گۈلنازنىــڭ شــېئىرىي توپلىمــى بىلــەن
دىدارالشــقىنىدا تونــۇپ يېتىشــىگە ئىشــەنچىمىز كامىــل.
شــۇنداقال ،يــاش شــائىرەنىڭ شــېئىرلىرى ھەرخىــل ۋەزىنلــەر
ئىجــاد قىلىنىــپ ،شــەكىل جەھەتتىــن كــۆپ خىللىــق
ئۈســتىدە دادىــل تــۈردە ئىزدىنىشــى بىزنــى خۇشــال قىلــدى.

ئابدۇلجاننىــڭ ئىجادىــدا پېيــزاژ (تــاغ  -دەريــاالر،
كۆرۈنــۈش ،مەنزىرىلــەر) لىرىكىســىمۇ ئاالھىــدە ئورۇننــى
ئىگىلەيــدۇ .ئــۇ ئانــا تەبىئەتنىــڭ ســېھرىي كــۈچ -
قۇدرىتىگــە بولغــان كــۆز قارىشــىنى ئېنىــق تەســۋىرلەر
بىلــەن ئىپادىلــەپ بېرىشــكە تىرىشــىدۇ .بولۇپمــۇ« ،باھــار
توغرىســىدا ســيوژېتالر»« ،يېزامدىكــى كــۈز» ناملىــق
شــېئىرلىرى بىلــەن تونۇشــقىنىمىزدا تەبىئەتنىــڭ ئاددىــي
س ــۈرىتىنى ئەم ــەس ،بەلك ــى ئەتىيازنى ــڭ گ ــۈزەل مەنزىرىس ــىنى
تاماشــا قىلىــپ ،كۈزنىــڭ ســېخىي خىســلەتلىرىدىن
بەھرىمــەن بولىمىــز .ئوقۇرمــەن ســۆز بىلــەن راســانغان
كۆركــەم مەنزىرىنــى لىرىــك قەھرىماننىــڭ كــۆزى بىلــەن
كــۆرۈپ ،تۇيغۇلىــرى ئارقىلىــق ئىللىــق تەســىراتقا بۆلۈنىــدۇ.

ئەدەبىياتتــا ھېــچ كىمنــى دورىمــاي ،ھەربىــر يــاش
ئىجــادكار ئۆزىگــە خــاس ئۇســلۇبنى شــەكىللەندۈرۈش
بىل ــەن مۇس ــتەقىل ئىجادى ــي ئىزدىنىش ــكە ئىنتىلىش ــى مۇھى ــم
ئەھمىيەتكــە ئىگــە .بــۇ جەھەتتىــن ئېلىــپ قارىغانــدا،

ئــا .ئازنىباقىېــف تەرجىمــە ساھەســىدىمۇ تىنمــاي
ئەمگــەك قىلىــپ ،مەلــۇم دەرىجىــدە ئۇتۇقالرنــى قولغــا
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گۈلنازنىــڭ ئەســەرلىرىدە شــۇخىل يېڭىچــە تەســۋىرلەر،
ئۆزگىچــە ئــوي  -پىكىرلــەر كــۆپ كۆرۈلىــدۇ .بولۇپمــۇ ،ئانــا
يۇرتىنىــڭ ئىسســىق مېھــرى ،گــۈزەل تەبىئىتــى ،بالىلىــق
دەۋرىنــى ســېغىنىش ئىلكىــدە ئىجــاد قىلىنغــان «ئانــا
ي ــۇرت سېغىنىش ــى»« ،ي ــۇرت باغرىدى ــن ئى ــزدەڭ»« ،تىلىكى ــم
»« ،ســېرىق ســىمدىن ياســالغان ئــۈزۈك»« ،كامىــل مومــا -
بوۋى ــار»« ،بالىلىقن ــى كىن ــەش» ناملى ــق ش ــېئىرلىرىدا يارقى ــن
كۆرۈنىــدۇ .مەزكــۇر ئەســەرلەرنىڭ لىرىكىلىــق قەھرىمانــى
«تۆشــۈك چۆگــۈن ،قاچــا  -قومــۇچ ســۇنىغىدىن ئۆيچــەك
ئوينــاپ»« ،ســۇ تېگىدىكــى اليدىــن تونــۇر ياســاپ»،
«ئېتىكىن ــى ئوقتاش ــقا تول ــدۇرۇپ»« ،ئەدراس ــماننىڭ ئۇرۇغىن ــى
مارجــان قىلىــپ ئاســقان»« ،قېشــىغا ئوســما ،قولىغــا
خىنــە قويغــان»« ،ھــەر ســەھەردە مومىســى بىلــەن ســاي
تەرەپكــە ســىيىر ھەيدەشــكە ماڭىدىغــان» يۇرتنىــڭ ئەركــە
قىــزى .بۇخىــل ئاالھىدىلىكلــەر يېزىــدا ئۆســكەن ھەربىــر
ئوقۇرمەنگ ــە يېقىندى ــن تون ــۇش بولغاچق ــا ،مۇئەللى ــپ بىل ــەن
بىللــە ئىختىيارســىز بالىلىــق دەۋرىمىزگــە ســەپەر قىلىمىــز.

مىڭلىغــان كۆزلــەر كۆرەلمىگــەن ئۆزگىرىشــلەرنى شــائىرانە
كــۆزى بىلــەن بايقــاپ ،قەلبــى بىلــەن ســېزەلەيدۇ ،مۇھىمــى
كىتابخاننىــڭ كــۆز ئۆڭىــدە نامايــان قىلىــش ئىقتىدارىغــا
ئىگ ــە .گۈلنازنى ــڭ ش ــېئىرلىرىدا تەس ــۋىر ،تەپەكك ــۇر ئۆزگىچ ــە
ئاالھىدىلىكك ــە ئىگە دېيىشىش ــىمىزنىڭ س ــەۋەبىمۇ ش ــۇنىڭدا.
ئەســەرلەر ســانى بىلــەن ئەمــەس ،ســۈپىتى
گۈلنازنىــڭ
دېيىلســە،
ئۆلچىنىــدۇ
بىلــەن
ئىپادىســى.
يارقىــن
پىكرىمىزنىــڭ
شــېئىرلىرى
شــېئىرىي ئەســەرلىرى كۆپچىلىكنىــڭ ئېتىبارىغــا
ئېرىشــكەن ياشــلىرىمىزنىڭ بىــرى – ئالبىنــا ئەمەتــوۋا.
ئالبىنانىــڭ دەســلەپكى توپلىمىنــى ئۈمىــد بىلــەن ئوقــۇپ،
ش ــادلىق بىل ــەن تاماملىدى ــم .ئۇنى ــڭ ئەدەبىياتىمى ــز مەيدانى ــدا
ئۆزىگــە خــاس ئۇســلۇبى شــەكىللىنىپ ،مۇناســىپ ئورۇننــى
ئىگىلەيدىغانلىقىغ ــا ئىش ــەنچىمىز زور .ي ــاش ش ــائىرە ھەربى ــر
ش ــېئىرنى ئىج ــاد قىلىش ــتا قان ــداق س ــېزىمگە بۆلەنگەن بولس ــا،
ش ــېئىرىيەت مۇخلىس ــلىرىمۇ ش ــۇخىل ھېسس ــىياتنى باش ــتىن
كەچۈرگــەن بولســا كېــرەك .چۈنكــى شــەكىل ھــەم مەزمــۇن
جەھەتتىــن بىــر  -بىرىنــى تولۇقــاپ كېلىدىغــان ئەســەرلەر
ئۈســتۈن ئىســتېدات بىلــەن يېزىلغانلىقىنــى ئاتــاپ ئۆتــۈش
الزى ــم .دەرھەقىق ــەت ،ئالبىن ــا ھەربى ــر ش ــېئىرنىڭ تەلتۆك ــۈس
چىقىش ــىغا ئاالھى ــدە ئەھمىي ــەت بەرگ ــەن .س ــىرتقى تەس ــىرنى
قوب ــۇل قىلى ــش ھ ــەم ش ــۇ تەس ــىرنى ئوقۇرمەنلەرگ ــە يەتك ــۈزۈش
قابىلىيىتىمــۇ ئۈســتۈن .بۇنىــڭ ئــۆزى يــاش شــائىرەنىڭ
كىتابخانــار ئالدىدىكــى مەســئۇلىيەتچانلىقنى چوڭقــۇر
تونــۇپ يېتىشــى بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بولســا كېــرەك.

يــاش شــائىرە ئىجادىــدا پېيــزاژ لىرىكىســىمۇ
ئاالھى ــدە دىقق ــەت تارتى ــدۇ .گۈلن ــاز س ــۈرەت ،ئ ــوي ،تەس ــىرات
مۇجەسس ــەملەنگەن ش ــېئىرلىرىدا ي ــۈرەك قاتلىرىدىن كەچكەن
تەســۋىرنى ئابســتراكت ســۆزلەر بىلــەن ئەمــەس ،كونكرېــت
پاكتــار ئارقىلىــق ئىپادىلــەپ بېرىــدۇ .ئۇنىــڭ «ئۈمىدلىــك
باھ ــار»« ،مەڭگۈل ــۈك باھ ــار»« ،باھ ــار – ئۈمىدى ــم»« ،باھ ــار
بولــۇپ»« ،يوپۇرمــاق» شــېئىرلىرىنى ئوقۇغىنىمىــزدا چىــن
مۇھىتنى ــڭ گ ــۈزەل مەنزىرىس ــىنى ھۇزۇرلىنى ــپ تاماش ــا قىلىمىز.
گۈلنازنى ــڭ ئىجادىيىتى ــدە تەبىئ ــەت پەس ــىللىرىدىن ،بولۇپم ــۇ،
باھارنىــڭ ئورنــى ئاالھىــدە .دەرھەقىقــەت ،بــۇ مەزگىلــدە
پۈتك ــۈل ئال ــەم ئويغىنى ــپ ،تۇرمۇش ــنىڭ تىرىكچىلىك ــى قايت ــا
جانلىنىدىغانلىقــى ئېنىــق .شــائىرە پەســىلنىڭ مۇنــداق
ئاالھىدىلىكلىرىن ــى ن ــەزەردە تۇتق ــان ھال ــدا بۆلەكچ ــە رەڭ ــدار
تەســۋىرلەيدۇ .يــاش شــائىرە تەبىئەتكــە خــاس جانســىز
نەرس ــە ياك ــى ھادىس ــىگە «ج ــان بەخ ــش ئېتى ــپ» ھەرىكەتك ــە
كەلتۈرىــدۇ ،يېڭىچــە تەســۋىرىي ۋاســىتىلەرنى قوللىنىــش
ئارقىلىــق مىســراالرنىڭ تەســىرچانلىقىنى كۈچەيتىــدۇ،
كىتابخانغا ئېس ــتېتىكىلىق ھۇزۇر بېغىش ــايدۇ .بۇ س ــۆزىمىزگە
ئۇنىــڭ «ياپــراق» ناملىــق شــېئىرى دەلىــل بوالاليــدۇ:

ئ ــا .ئەمەت ــوۋا ش ــېئىرلىرىدىن قەلبى ــدە پ ــارالپ تۇرغ ــان
ياشــلىق يالقۇنــى ،مۇھەببــەت ئوتــى بالقىيــدۇ .بــۇ ســۆيگۈ
ئۇچقۇن ــى ئان ــا يۇرتىغ ــا ،دەردم ــەن خەلقىگە ،گ ــۈزەل تەبىئەتكە
ھــەم يــۈرەك ئەمــرى تاللىغــان يارغــا بېغىشــلىنىدۇ .بــۇ
تەبىئى ــي ئەھ ــۋال .ئادەتت ــە ھەرقان ــداق ي ــاش ئىجادكارالرنى ــڭ
دەســلەپكى شــېئىرىي مىســرالىرى ئەنــە شــۇخىل ماۋزۇالرغــا
بېغىشــلىنىدىغانلىقىنى ھەقىقــەت .كېيىنــرەك ھاياتنىــڭ
قىــر  -ســىرىغا چوڭقــۇر چۆككەنســېرى مــاۋزۇ دائىرىســىمۇ
كېڭىيىدىغانلىق ــى ئېنى ــق .بولۇپم ــۇ ،س ــۆيگەن يارغ ــا بولغ ــان
ئىش ــق ئوت ــى ئاش ــىقنى قولغ ــا قەل ــەم ئېلى ــپ ،ئۇنى ــڭ ۋەس ــلىنى
تەرىپلەش ــكە ،س ــېغىنىش س ــېزىملىرىنى ئىزھار قىلىشقا دەۋەت
قىلىــدۇ .چۈنكــى ســۆيگۈ تۇيغۇســى يــۈرەك قاتالملىرىدىكــى
ســېزىمنى ســۆزدىن ئــاۋۋال كۆزلــەر ئارقىلىــق يەتكــۈزۈپ
قويىدىغ ــان ك ــۈچ  -قۇدرەتك ــە ئىگ ــە .قەلبى ــدە ئويغانغ ــان ب ــۇ
ھېــس  -تۇيغۇنــى خىلمۇخىــل شــەكىللەرگە سېلىشــى ھــەم
ئــۆز مۇھەببىتىنــى ئۆتكــۈر تەســۋىرلەر ئارقىلىــق تەرىپلــەپ
بېرىشــى – ئالبىنــا ئىجادىيىتىگــە خــاس ئىزدىنىشــلەر.

كۈز ئەمرىنى يۈرگۈزگەن باغدا،
قىزىل  -سېرىق بويالغان ئەتراپ.
دىرىلدەيدۇ يالىڭاچ شاختا،
ئۈزۈلگىلى ئىنتىلىپ ياپراق.
بىر چاغ شامال يۇلۇپ دەرەختىن،
ئايىماستىن تاشلىدى پەسكە.
يەر بېغىرالپ قالدى ئۇ غەمكىن،
شاد كۈنلىرىن ئېلىپ گاھ ئەسكە.

شــېئىرلىرىنىڭ
ئالبىنانىــڭ
دەرھەقىقــەت،
شــەكىللىرى دىققــەت تارتىــدۇ« .ســەن يىــراق» ناملىــق
شــېئىرىدا ســەككىز بوغۇملــۇق قۇرنــى تــۆت بوغۇملــۇق
مىســرا بىلــەن ئالماشــتۇرغان بولســا« ،ســەن بولمىســاڭ»
شــېئىرىدا ئــون بىــر بوغۇملــۇق ئۆلچــەم يەتتــە بوغۇملــۇق

گۈلنازنىــڭ مانــا شــۇنداق جانلىــق تەبىئەتنــى ســۆز
ئارقىلىــق رەسســام مىســالى ســىزىش قابىلىيىتــى مەۋجــۇت.
70

-2020يىللىق  - 3سان

مىســراالر بىلــەن نۆۋەتلىشــىدۇ .بۇخىــل شــەكلىي تۈزۈلــۈش
مۇئەللىپنىــڭ «قــول تۇتۇشــۇپ يۈرەيلــى»« ،ئالدامچــى
س ــۆيگۈ ئىك ــەن »...ناملى ــق ش ــېئىرلىرىدىمۇ كۆزگ ــە چېلىقى ــدۇ.
پىكىرىمىزگــە تۆۋەندىكــى مىســراالر مىســال بوالاليــدۇ:

چەشــمىلىرى» ناملىــق شــېئىرىي توپلىمــى يــورۇق كۆرىــدۇ.
ئائىلىــدە ئاتىدىــن ئالغــان تەلىماتــى ،ئاندىــن
ئانــا تىلىــدا بىلىــم ئېلىــپ ،ئۇيغــۇر تىلــى ۋە ئەدەبىياتــى
پەنلىرىنىــڭ ئىلغــار مۇتەخەسسىســى ســۈپىتىدە
يېتىلىشــىنىڭ ئــۆزى گ .ســادىروۋانى شــېئىرىيەت بېغىغــا
يېتەكلىگــەن بولســا كېــرەك .يــاش شــائىرەنىڭ شــېئىرلىرى
بىلــەن تونۇشــقىنىمىزدا ئــۆز خەلقىنىــڭ تەقدىــر -
قىس ــمىتىنى پۈت ــۈن ۋۇج ــۇدى بىل ــەن ھې ــس قىلى ــپ ،تارىخى ــي
ۋەتىنىگــە ،تۇغۇلغــان يۇرتىغــا چەكســىز مېھىر-مۇھەببــەت
باغلىغــان ھــەم ئانــا تىلىنىــڭ قەدىر-قىممىتىنــى چوڭقــۇر
چۈشــىنەلەيدىغان لىرىكىلىــق قەھرىمــان كــۆز ئالدىمىــزدا
گەۋدىلىنىــدۇ .شــائىرە نەســىھەت ئېيتىشــتىن كــۆرە ،ئــۆزى
ئۈچــۈن ھاياتتــا مۇقــەددەس بىلىنگــەن نەرســىلەرنىڭ
ماھىيىتىنــى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ ،ئەلۋەتتــە كىتابخانغــا بــۇ
جەھەتتىــن ئۈلگــە بوالاليــدۇ .بۇنىــڭ ئــۆزى شــېئىرىيەتنىڭ
تەلىم-تەربىيــە قۇرالــى ئىكەنلىكىنــى دەلىللىســە كېــرەك.

كۆزلەر يىراق كۆزلىرىڭگە،
باقاي دېسەم.
لەۋلەر ئامراق لەۋلىرىڭگە،
ياقاي كەلسەڭ.
ياكى
كۆكتە قۇياش ماڭا كۈلۈپ باقمايدۇ،
يورۇق يۈزۈڭ بولمىسا.
كېچە يۇلتۇز نەدە ئۇنداق چاقنايدۇ؟!
نۇرلۇق كۆزۈڭ بولمىسا.
بــۇ خىــل ئالمــاش ۋەزىنلىــك ئۆلچــەم ئاساســىدا
يېزىلغــان شــېئىرالر ئۇرۇشــتىن كېيىنكــى ئەدەبىياتنىــڭ
ســۈرئەتلىك تەرەققىــي ئېتىشــى جەريانىــدا پەيــدا بولۇشــقا
باش ــلىغان .يەن ــى ،ب ــۇ ش ــائىرالرنىڭ ئەنئەنىۋى ــي ئۆلچەملەرن ــى
ئىزچىــل قوللىنىــش ئارقىلىــق ئــۇالر ئاساســىغا ھــەر خىــل
مېترىكىلىــق ئۆزگىرىشــلەرنى كىرگۈزۈشــكە مۇناســىۋەتلىك.
ئەنئەنىنــى ئــا .ئەمەتــوۋا ئــۆز ئىجادىــدا داۋامالشــتۇرۇپ
ئــەل كۆڭلىگــە ياقارلىــق مىســراالرنى ۋۇجۇدقــا كەلتۈرگــەن.

ش ــۇنداق ،ئايالالرنى ــڭ قولىغا قەلەم ئېلىش ــى قوش ــۇمچە
مەس ــئۇلىيەتچانلىقنى تەل ــەپ قىلى ــدۇ .ئىجادىيەتن ــى ئائىل ــە
تىرىكچىلىكــى بىلــەن بىرگــە ئېلىــپ مېڭىــش ئاســان
ئەمــەس .گ .ســادىروۋا مانــا شــۇ قىيىنچىلىقالرغــا قارىمــاي،
شــېئىرىيەت مەيدانىغــا دادىــل قــەدەم تاشــاپ كىــردى.
بىــز يــاش شــائىرەنى ئەلۋەتتــە قولــاپ  -قۇۋۋەتلەيمىــز.
تۇيغــۇ
بىلــەن
ئــوي
ســادىروۋانىڭ
گ.
مۇجەسســەملەنگەن ئەســەرلىرىدە ســۆيگۈ-مۇھەببەت
لىرىكىس ــى ئاالھى ــدە ئورۇنن ــى ئىگىلەي ــدۇ .ئ ــۇ ئوقۇرمەنلەرگ ــە
دىــل ســىرىنى «ســېغىندىم»« ،ســىز كېــرەك»« ،ھىجراننىــڭ
دەســتى»« ،چۈشــۈم»« ،ئاجىزمــەن ۋە لېكىــن چىدىشــىم
كېــرەك»« ،ئىلتىجــا» ناملىــق ئەســەرلىرى ئارقىلىــق
يەتكۈزىــدۇ .ئەســەرلەردە يــاش شــائىرەنىڭ تەبىئىتىگــە
خــاس ســۇنماس ئىــرادە ،پــارالق ئۈمىدۋارلىــق چاقنايــدۇ .

ئالبىن ــا ئىجادىيىتىدى ــن تەبىئىتىگ ــە خ ــاس داۋاملى ــق
ئىزدىنىشــكە ،بىلىــم ئىگىلەشــكە بولغــان خۇشــتارلىقىنى
كېرىۋېلىشــقا بولىــدۇ .ھەرقانــداق ئۇتۇقلــۇق ئىجــاد
قىلىنغــان ئەســەر ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــىدىن قەتئىينــەزەر،
چوقــۇم ئــۆز باھاســىغا ئېرىشــىدۇ .يــاش شــائىرەنىڭ
قېتىرقىنىــپ تىرىشــىپ ۋاقىــت توزاڭلىرىغــا كۆمۈلمەيدىغــان
كامىــل.
ئىشــەنچىمىز
يارىتىشــىغا
ئەســەرلەرنى
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىــدا ئاتــا ئىزىنــى بېســىپ شــائىر
ســۈپىتىدە يېتىلىــش ئەنئەنىســى كــەم ئۇچرايــدۇ .كىــم ئــۆز
پەرزەنتىنى ــڭ زەخم ــەت چېكىش ــنى خاالي ــدۇ دەيس ــىز؟! ش ــائىر
ئاتــا ئىجادىيــەت يولىنىــڭ نەقــەدەر مۈشــكۈل ،ئازابلىــق
ئىكەنلىكىنــى ئــۆز تەجرىبىســىدىن ياخشــى بىلگەچكــە،
پەرزەنتىنىــڭ شــۇ مۇشــەققەتنى باشــتىن كەچــۈرۈپ،
بىئاراملى ــق چېكىش ــىنى ئىستىمىس ــە كې ــرەك .چۈنك ــى دەۋرنىڭ
ئېغىــر يۈكــى ،خەلقىنىــڭ مــۇڭ  -قايغۇســى ئــەڭ ئــاۋۋال
قەلــەم ســاھىبلىرىنىڭ يۈرىكىــدە ئــورۇن ئالىــدۇ ئەمەســمۇ؟
ئەممــا تاالنــت تومــۇردا ئۇرغــۇپ تۇرغــان قــان ئارقىلىــق
پەرزەنتىگ ــە پۈتۈلس ــە ،ئۇنىڭغ ــا ھېچبى ــر چەكلىم ــە توس ــالغۇ
بواللمايــدۇ ،ئەلۋەتتــە .چېلــەك تەۋەســىدە ئىســتىقامەت
قىلىۋاتقــان كۆزنەكلىــك شــائىر ،يېشــى سەكســەنگە
يەتســىمۇ تېخــى قولىدىــن قەلىمىنــى تاشــلىمىغان ئەكــرەم
ســادىروۋنىڭ قىــزى گۈلچېھــرەم ســادىروۋا ھەققىــدە مانــا
شــۇنداق خۇالســىگە كېلىمىــز .گ .ســادىروۋا كېيىنكــى
يىلــاردا ئۆزىنىــڭ قولتامغىســى ،يېزىقچىلىــق مەشــىقى
بىل ــەن تونۇل ــۇپ كەلمەكت ــە - 2019 .يىل ــى ئۇنى ــڭ «ھاي ــات

گ .ســادىروۋا «بــۇ دۇنيــا»« ،ئۆتــۈپ بارىــدۇ»
ناملىــق شــېئىرلىرىدا دۇنيــا تىرىكچىلىكىگــە دىققــەت
تارتىــپ ،ئۆمۈرنىــڭ ماھىيىتىنــى ئېچىــپ بەرســە،
«دوســتۇمنىڭ نالىســى»« ،يىغلىمــا» دېگــەن شــېئىرلىرىدا
ۋاپاســىزلىق ،بىپەرۋالىقتــەك ئىللەتلەرنىــڭ ئاقىۋەتتــە
بەختســىزلىككە ئېلىــپ بارىدىغانلىقىنــى تەكىتلىمەكچــى
بولغــان .ئــۇ ھايــات ســىناقلىرىنى باشــتىن كەچۈرۈۋاتقــان
زامانداشــلىرىنىڭ دەردىگــە دەرمــان بولــۇپ ،قەلبىــدە
ئۈمىــد ئۇچقۇنلىرىنــى پەيــدا قىلىشــقا تىرىشــىدۇ.
تاالنــت بىلــەن ئىســتىكىدىن جاســارەتلىنىپ گ.
س ــادىروۋا كېلەچەكت ــە يېڭى ئەس ــەرلىرى بىل ــەن كىتابخانالرنى
تېخىمــۇ خۇشــال قىلىدىغانلىقىغــا ئىشــەنچىمىز كامىــل.
ســابىرەم ئەنــۋەروۋا ،كېيىنكــى يىلــاردا مىللىــي
مەتبۇئاتىمىــز ســەھىپىلىرىدە يــاش ئىجادكارنىــڭ خىزمــەت
پائالىيىتىدىكــى تىرىشــچانلىقى بىلــەن ئوقۇرمەنلەرگــە بــۇ
ئىســىم ئىزچىــل ئۇچــراپ تۇرىــدۇ .ئۇنىــڭ ھــەر ھەپتىــدە
ئېــان قىلىدىغــان پۇبلىتســىكىلىق ماقالىلىــرى بىلــەن
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بىرگــە شــېئىرىي مىســراالرنى يارىتىــش ئىقتىدارىمــۇ
دىققەتكــە شــايان - 2017 .يىلــى يــاش شــائىرەنىڭ «ئــاق
چېچ ــەك» ناملى ــق توپلىم ــى كىتابخان ــار بىل ــەن دىدارالش ــتى.

بولۇۋاتقــان ھەيــران قاالرلىــق ۋەقەلەرگــە ئــۆز مۇناســىۋىتىنى
بىلدۈردى ،خاالس .بۇ ،ئەلۋەتتە ،ھەركىمنىڭ ئۆز ئىختىيارىدا.
ســابىرەمنىڭ قەلىمىگــە مەنســۇپ «كىــم ئەيىبلىــك
؟» ناملىــق ئىخچــام بالــادا ئاددىــي ،راۋان تىلــدا يېزىلىــپ،
كېيىنكــى يىلــاردا جەمئىيىتىمىــزدە يــۈز بېرىۋاتقــان
ھادىســىلەرگە ،ئايرىــم ئىنســانالر تەبىئىتىگــە خــاس باغــرى
تاش ــلىق ،رەھىمسىزلىك دېگەندەك ئىللەتلەرگە كۆز قارىشىنى
بىلدۈرىــدۇ .ئەســەر قەھرىمانىنىــڭ شەخســىي ھاياتىغىــا
ئەمــەس ،بەلكــى ئۇمۇمىــي جەمئىيىتىمىزگــە مۇناســىۋەتلىك
پاجىئــە ئىكەنلىكىنــى چۈشــەندۈرمەكچى بولغــان.

ســابىرەمدە ھايــات رىتمىنــى ســېزىش خىســلىتى بــار.
ي ــاش بولۇش ــىغا قارىم ــاي ،ئۆمۈرگ ــە بولغ ــان ك ــۆز قارىش ــىنى،
نۇقتىئىنەزەرىنــى دادىــل ،ئېنىــق بىلدۈرۈشــكە تىرىشــىدۇ.
پىكىرىمىزگ ــە ئۇنىڭ «ھايات گ ــۈزەل»« ،ھايات»« ،قۇپقۇرۇق»،
«ئۆمــۈر دېگــەن ،تەقدىــر دېگــەن قىزىققــۇ»« ،مەڭگۈلــۈك
ئەم ــەس» ناملى ــق ش ــېئىرلىرى مىس ــال بوالالي ــدۇ .ئ ــۇ ھاياتنىڭ
گۈزەللىكىنــى ھېــس قىلىــش ،ھەربىــر دەقىقىســىنىڭ قەدىــر
 قىممىتىنــى بىلىــش كەبــى مەســىلىلەرنى يورۇتۇشــقاتىرىش ــىدۇ« .ئەدەبىي ــات – ھاي ــات ئەينىك ــى» دېگەنلىرىدەك،
ئۆمــۈر ھەققىــدە شــېئىرىي مىســراالر ھــەر دەۋردە ۋۇجۇدقــا
كەلتۈرۈلگەنلىكــى بىــر ھەقىقــەت .ئۆمۈرنىــڭ تــاالي
ســىناقلىرىدىن ســاۋاق ئېلىــپ ،ئىجادىــي پــەم  -پاراســىتىنى
ئاشــۇرۇپ ،دانالىققــا يۈزلەنگــەن كۆزنەكلىــك شــائىرالرنىڭ
تەپەككۇرىنــى ســابىرەم ئــۆز ئىجادىــدا داۋام ئەتتۈرگــەن.

ئېيتقىنىدىــن
ئىجادىــي
ســابىرەمگە

ئېيتــارى
ئىزدىنىشــلەر

كــۆپ
تىلەيمىــز.

ھاياتت ــا ھەرقان ــداق ئۇتۇقنى بىردىن ــا قولغا كەلتۈرۈش
مۇمكى ــن ئەم ــەس .ئەگ ــەر مۇمكى ــن بولغ ــان تەقدى ــردە ئۇنى ــڭ
قەدىر-قىممىتــى بولمــاي قالىــدۇ .ئىجادىيەتتىمــۇ خــۇددى
شــۇنداق .ھەرقانــداق ئاممىغــا تونۇلغــان ئەدىــب يىلــار
داۋامىــدا ھايــات داۋانلىرىــدا تاۋلىنىشــى ،چېنىقىشــى ھــەم
مــول تەجرىبىگــە ئىگــە بولۇشــى ئارقىلىــق خەلــق قەلبىــدە
مەڭگۈلــۈك ســاقلىنىدىغان ئەســەرلەرنى يارىتىــدۇ .ياشــار
ئارىس ــىدىن مان ــا ش ــۇنداق ئەدىبلەرنى ــڭ يېتىلى ــپ چىقىش ــىغا
ئىشــەنچىمىز كامىــل .ئــەل ئۈمىدىنــى ئاقــاش ئۈچــۈن
تىرىشــىپ ،يەلكىســىدىكى ئىجادىيــەت يۈكىنــى ئانچــە
يىلالردى ــن بۇي ــان كۆت ــۈرۈپ كېلىۋاتقان ياش ش ــائىرلىرىمىزنىڭ
بىــرى مەۋلۇتجــان توختاخۇنوفتــۇر .ئــۇ «مېنىــڭ ئارمىنىــم»،
«ھاياتق ــا مۇھەبب ــەت»« ،ئويغ ــاق قەلبى ــم»« ،م ــەن مەكتەپك ــە
بارغانــدا »...ناملىــق تــۆت پارچــە شــېئىرىي توپالمنىــڭ
مۇئەللىپــى ،قازاقىســتان يازغۇچىــار ئىتتىپاقىنىــڭ ئەزاســى.

تىلسىم دۇنيانىڭ سىرلىرى نۇرغۇن،
سائەتنىڭ تىلى گۆرىڭ قازاركەن ...
بىز بۇ ئالەمدە ۋاقىتلىق تۇرغۇن،
مەڭگۈلۈك ئورنۇڭ قەبرە – مازاركەن.
ئۇنىــڭ بــۇ مىســرالىرى ئارقىلىــق كۈنىمىزدىكــى
ئىلغــار ياشــارنىڭ ئۆمــۈر ھەققىــدە مۇالھىزىلىــرى بىلــەن
تونۇشــىمىز .ئۆمۈرگــە بولغــان كــۆز قــاراش ،دۇنيــا تونــۇش
دائىرىس ــى قانچ ــە كېڭەيگەنس ــېرى ،ئ ــارزۇ  -ئارم ــان ،مەقس ــەت
نىشــانغا بولغــان ئىنتىلىشــنىڭ شــۇنچە كۈچىيىشــى،ئــوي  -تەپەككــۇر ئالىمىنىــڭ چوڭقۇرلىشىشــى مۇقــەررەر.
ســابىرەممۇ كەلگۈســىدە ھاياتنــى تېخىمــۇ چوڭقــۇر
ئۆگىنىــپ ،ئىزچىــل تەتقىــق قىلىشــىغا ئىشــىنىمىز.

مەۋلۇتجاننى ــڭ كېيىنك ــى يىل ــاردا ت ــور بەتل ــەردە ئې ــان
قىلىنىۋاتقــان شــېئىرلىرى قەلىمىنىــڭ مەلــۇم دەرىجىــدە
تاۋلىنىــپ ،ئىجــاد مەيدانىــدا پىشــىپ يېتىلىۋاتقانلىقىدىــن
دېــرەك بېرىــدۇ .يــاش شــائىر ئــۆز خەلقىنىــڭ پاترىوتــى
(ۋەتەنس ــۆيەر) س ــۈپىتىدە م ــۇڭ  -زارىن ــى كۆيۈن ــۈش ئىلكى ــدە
كۈيلەيــدۇ ،تەقدىرىگــە ئېچىنىــش بىلــەن باقىــدۇ .مۇنــداق
بولۇش ــى تەبىئى ــي .چۈنك ــى ھ ــەر قانداق ش ــائىر ئەڭ ئ ــاۋۋال ئۆز
خەلقىنى ــڭ پەرزەنت ــى .خەلق ــى زار يىغلىس ــا ،ش ــائىر يۈرىكىدى ــن
قــان تامچىاليــدۇ ئەمەســمۇ؟! م .توختاخۇنوفنىــڭ «قانــداق
ئۆت ــەي م ــەن س ــۆيمەي ۋەتەنن ــى»« ،ئۇلۇغلىغى ــن نامىڭن ــى»،
«بــۇ يولــار ،ئــۇزۇن يولــار« ،»...ئايرىمىســۇن» ناملىــق
شــېئىرلىرىدا مىللىيلىــك ســالماقلىق ئورۇننــى ئىگىلەيــدۇ.
مەۋلۇتجــان خەلقىنىــڭ تەقدىرىگــە مۇناســىۋەتلىك
مەســىلىلەر بويىچــە ئويلىنىــدۇ ،مۇڭلىنىــدۇ .بۇنىــڭ ئــۆزى
يــاش شــائىرنىڭ خەلــق تەقدىرىگــە ،جەمئىيــەت رەپتارىغــا
بىپــەرۋا قارالمايدىغــان خىســلىتىدىن دېــرەك بېرىــدۇ.

س .ئەن ــۋەروۋا مىللى ــي روھ بىل ــەن س ــۇغۇرۇلغان «يۈرەك
زارى»« ،ئۇيغۇرۇمنى ــڭ قىزىم ــەن»« ،ئان ــا تىلىم»« ،خەلقىمنىڭ
ســەن مىراســى»« ،خەلقىمــدۇر» ناملىــق شــېئىرلىرى
ئارقىلىــق ئانــا تىلىغــا ،تارىخىغــا ،مەدەنىيىتىگــە كۆيــۈپ
خەلقىمىزنىــڭ پــارالق كەلگۈســىگە پەقــەت بىلىــم ،ئىلىــم -
پ ــەن بىل ــەن ئېرىش ــەلەيدىغانلىقىنى تەكىتلىمەكچ ــى بولغ ــان.
مۇئەللىــپ «ئارتمىغىــن گۇنــاھ»« ،بەزىلــەر بــار»،
«ك ــۆپ بولغ ــاچ» ناملى ــق ش ــېئىرلىرىدا كۈندىلى ــك تۇرمۇش ــتا
ئۇچرىشــىپ تۇرىدىغــان ســەلبىي ئىللەتلىــك ئىنســانالرنىڭ
خۇسۇســىيەتلىرىنى ئۆزىچــە تەھلىــل قىلىــپ باھــا
بېرىــدۇ .تەكەببۇرلــۇق ،ئالدامچىلىــق ،غەيۋەتخورلــۇق
كەبــى ئىللەتلەرنىــڭ ئىنســانغا ياخشــىلىق ئېلىــپ
كەلمەيدىغانلىقىن ــى ئەس ــكەرتىدۇ .ھەقىقەت ــەن ،س ــابىرەمنىڭ
ئۆزگىلەرگــە ئەقىــل كۆرســىتىپ ،دانالىــق قىلىشــى تېخــى
بالــدۇر .ئەممــا ئــۇ كۆپلىگــەن قۇرداشــلىرىغا نىســبەتەن
خەلقىنىــڭ تەقدىرىگــە كۆيۈنىدىغــان ۋىجدانلىــق ،مىللىــي
غ ــۇرۇرى ئۈس ــتۈن ياش ــلىرىمىزنىڭ بى ــرى س ــۈپىتىدە ش ــۇ خى ــل
ئىللەتلەرگــە بىپــەرۋا قــاراپ تۇرالمىــدى ،جەمئىيەتتىكــى

مەۋلۇتجــان ھاياتقــا ئاشــىق قەلــب ئىگىســىدۇر.
ئۆمۈرنىــڭ رېئاللىقلىرىنــى پۈتكــۈل ۋۇجــۇدى بىلــەن
ســېزىپ ،ئۇنــى كىتابخانغــا قابىلىيىتىنىــڭ بارىچــە
يەتكۈزۈشــكە تىرىشــقان شــائىر ھايــات شــادلىغىدىن
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بەھرىلىنىــپ ،قايغۇســىغا نالــە قىلغــان ئەمــەس.
بۇنــى تۇرمۇشــنىڭ قانۇنىيىتــى ســۈپىتىدە چۈشــىنىدۇ:

ئەجدادلىرىمى ــز ياراتق ــان نەمۇنىلەرن ــى ئوقۇپ ،يادالپ ئۆس ــكەن
بولس ــا كې ــرەك .مەلۇمك ــى ،ئۇيغۇر خەلق قوش ــاقلىرى ئاساس ــەن
يەتت ــە ،س ــەككىز بوغۇمل ــۇق ئۆلچەمل ــەردە ئىج ــاد قىلىنغ ــان.
ياش ش ــائىرەنىڭ ئىجادىيىتى ــدە مەزكۇر ئۆلچەملەردە يېزىلغان
شــېئىرالر ئاساســىي ئورۇننــى ئىگىلەيــدۇ .بۇنىڭغــا «گــۈل
غۇنچ ــە»« ،س ــۆيگۈ باھ ــارى»« ،ئ ــاق بۇل ــۇت»« ،م ــەن ئاتامدى ــن
ئۆگەندى ــم »« ،ئەس ــكە ئېلى ــپ ق ــوي مېن ــى» كەب ــى كۆپلىگ ــەن
ئەســەرلىرى دەلىــل بوالاليــدۇ .ئۇنىــڭ بۇخىــل شــېئىرلىرىنى
ئوق ــۇش جەريانى ــدا قەدىم ــدە قوللىنىلغ ــان يەتت ــە بوغۇمل ــۇق
ئۆلچەمنى ــڭ ئەس ــىردىن  -ئەس ــىرگە ئۆت ــۈش جەريانى ــدا م ــاۋزۇ
دائىرىس ــى كېڭىيى ــپ ،س ــالماقلىق ئ ــوي ۋە ئىزچى ــل پىكىرنى ــڭ
كۈيچىســى بولــۇپ شــەكىللەنگەنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىــز.

كۆرمىدىم كۆپنى كۆرۈرمەن ھامان،
كەلسىال شۇ پەيت ،بۇيرۇغان زامان.
بىلگىنىم شۇكى ،يورۇق دۇنيانىڭ
شادلىقى تىرناقچە ،قايغۇسى پاتمان.
شــېئىرىي مىســراالردا يــاش ئەدىبنىــڭ كەلگۈســىگە
بولغــان پــارالق ئۈمىــدى كۆزگــە تاشــلىنىدۇ .شــادلىقىدىن
كــۆرە ،ئــازاب  -قايغۇســى كــۆپ ئۇچرايدىغــان بــۇ ئۆمۈرنــى
ئــۆز تەپەككــۇر  -چۈشەنچىســى ئارقىلىــق ئىپادىلىگــەن.
ســېغىنىپ
خەلقــى
مەۋلۇتجاننىــڭ
بىــز
كۈتىدىغــان ئەســەرلەرنى يارىتىشــىغا ھــەم ئەلنىــڭ
ســۆيۈملۈك شــائىرى بولــۇپ يېتىلىشــىگە تىلەكداشــمىز.

ش ــۇنداقال زوھ ــرادا قوش ــاق ئىج ــاد قىلى ــش قابىلىيىتىمۇ
بار .ياش ش ــائىرە ئۇالرنى «لىرىكىلىق قوش ــاقالر» ۋە «زامانىۋىي
قوشاقالر» دەپ ئاالھىدە ئىككى سىنىپقا بۆلۈپ سېلىشتۇرغان.

يېقىنــدا يەنــە بىــر يېڭــى كىتــاب بىلــەن يــۈز
كۆرۈش ــۈش بەختىگ ــە مۇيەسس ــەر بول ــدۇق .نام ــى «ئىش ــتىياق
ۋە شــەيدالىق» ،مۇئەللىپــى – ئەمگەكچىقــازاق ناھىيەســى
چېلــەك يېزىســىنىڭ تۇرغۇنــى زوھــرا ئىســىدۇلاليېۋادۇر.

مەھەللىمىزنىڭ بېشىدا،
ئاشىقالرنىڭ دۆڭى بار.
يالغانمىكىن ،راستمىكىن،
يارنىڭ ماڭا كۆڭلى بار.

ئەس ــلى ياخش ــى ش ــېئىرنىڭ ۋۇجۇدق ــا كېلىش ــى ئۈچ ــۈن
ش ــائىرنىڭ ش ــەھەردە ياشىش ــى ش ــەرت ئەمەس .يېزىدا ياش ــاش
ئارقىلىقمــۇ مىڭلىغــان كىتابخانالرنىــڭ ســۆيۈملۈك شــائىرى
س ــۈپىتىدە تونۇل ــۇش تامام ــەن مۇمكى ــن .جۈملىدى ــن ،ئالمۇت ــا
ۋىاليىتىگــە قاراشــلىق ئۇيغــۇرالر زىــچ ئورۇنالشــقان ھەربىــر
ناھىي ــەدە ش ــۇ تەۋەنى ــڭ مەدەنىي ــەت دەرىجىس ــىنى ئىپادىل ــەپ
بېرىۋاتقــان كۆرۈنەرلىــك قەلــەم ســاھىبىلىرى مەۋجــۇت.
مەســىلەن ،ئەمگەكچىقــازاق ناھىيەســىدە ئەكــرەم ســادىروۋ،
جەمش ــىت روزاخۇن ــوۋ ،مەھەممەتج ــان ئابلى ــزوۋالر ئىجادىيىت ــى
كۆپچىلىككــە يېقىندىــن تونــۇش .دېمەكچــى بولغىنىمىــز،
ھەرتەرەپلىم ــە تەلتۆك ــۈس ئىج ــاد قىلىنغ ــان ئەس ــەرگە چ ــەك
 چېگ ــرا بولماي ــدۇ .ئۇتۇقل ــۇق يېزىلغ ــان ئەس ــەرلەردە ھەتت ــامىللەتل ــەر ئ ــارا دوس ــتلۇقنى كۈچەيتى ــش قۇدرىت ــى مەۋج ــۇت.

كەلتۈرۈلگــەن مىســراالر ،سۆزســىز ئاددىــي ،يېنىــك
تىلــدا يېزىلغــان .مــاۋزۇ ھــەم شــەكىل جەھەتتىــن
ئەجــدادالر ياراتقــان قوشــاقالردىن ئانچــە پەرقلىنىــپ
كەتمەيــدۇ .بىــز يــاش شــائىرەنىڭ بۇخىــل قوشــاق ئىجــاد
قىلىــش ماھارىتىنــى ئىنتايىــن قولــاپ قۇۋۋەتلەيمىــز.
زوھرانىــڭ ئىجادىيىتىــدە بــەش بوغۇملــۇق ئۆلچــەم
ئاساســىدا ئىجــاد قىلىنغــان شــېئىرالرمۇ ئاالھىــدە كۆزگــە
چېلىقىــدۇ .ئەلۋەتتــە ،بــۇ ئەدەبىيــات مەيدانىغــا زوھرانىــڭ
ئېلىــپ كىرگــەن يېڭىلىقــى ئەمــەس .ئەممــا ئۇيغــۇر
شــېئىرىيىتىدە مەزكــۇر ئۆلچــەم ئاساســىدا يېزىلغــان
مىســراالر تــوالراق بالىالرغــا بېغىشــانغان ئەســەرلەردە
ئۇچرايــدۇ .زوھــرا ئەنئەنىدىــن چەتنىگــەن ھالــدا مەزكــۇر
ئۆلچەمگــە لىرىكىلىــق ھېسســىياتىنى كىرگۈزگــەن .يــاش
شــائىرەنىڭ بــۇ قەدىمىمــۇ ئوڭۇشــلۇق بولغانلىقىنــى
ئاالھىــدە تەكىتلەيمىــز .قىســقا بوغۇملــۇق ئۆلچەمــدە
يېزىلغــان شــېئىرىنى كۆزدىــن كەچــۈرۈپ كۆرەيلــى:

زوھــرا يۇقىرىــدا ئىســمى ئاتالغــان خەلقىمىزنىــڭ
ئاتاقلىــق قەلــەم ســاھىبىلىرى بىلــەن بىــر ناھىيەنىــڭ
ســۈيىنى ئىچىــپ ،تۇپرىقىدىــن ئىلھــام ئېلىــپ كېلىۋاتقــان
يــاش شــائىرە .باشــقا قەلەمداشــلىرىغا ئوخشاشــا تۈرلــۈك
ماۋزۇالرغــا مۇراجىئــەت قىلغانلىقــى مەلــۇم .بولۇپمــۇ،
تەبىئــەت رەســىمىنى ســۆز بىلــەن ســىزغان «تــاغ شــامىلى»،
«يــاز يامغــۇرى»« ،كەلگىــن ،باھــار»« ،ئــاق بۇلــۇت»،
«تەبىئــەت لىرىكىســى»« ،بــۇالق» كەبــى شــېئىرلىرىنى زوق
بىلـ�ەن ئوقـ�ۇپ چىقتـ�ۇق .شـ�ائىرە پەرزەنـ�ت ھاياتىـ�دا ئاتـ�ا-
ئانىالرنىــڭ رولىنــى ھــەم ئەھمىيىتىنــى «ئانــا مېھــرى»،«ۋىجدانىڭــدا ئوتــۇڭ بــار»« ،ئانىــار بــار»« ،ســاڭا ئېيتــار
ســۆزۈم بــار» ناملىــق شــېئىرلىرىدا تەكىتلــەپ ئۆتىــدۇ.

كۆرمىسەم سېنى،
قالىمەن غەمدە.
قىزغىنىش ئوتى،
يانىدۇ مەندە.
يــاش شــائىرە ئىجادىيىتىــدە شــۇنداقال ،تۇغۇلغــان
يــۇرت مەنزىرىســىنى ،باھــار پەســلىدە يېزىدىكــى تۇرمــۇش
 تىرىكچىلىكنــى تەســۋىرلەيدىغان «يېــزام ئويغانــدى»ناملىــق شــېئىرمۇ بــەش بوغۇمــدا ئىجــاد قىلىنغــان.

توپــام بىلــەن تونۇشــۇش جەريانىــدا زوھرانىــڭ
شــېئىرلىرىدا ئېغىــز ئەدەبىياتىنىــڭ تەســىرى كۈچلــۈك
ئىكەنلىكىنــى كــۆرۈپ يەتتــۇق .ئــۇ بەلكىــم كىچىكىدىــن

زوھرانىــڭ شــېئىرىي توپلىمىنــى ئىشــتىياق
بىلــەن ئوقــۇپ چىقتــۇق ،ئەلۋەتتــە ،قەلبىمىــزدە
شــېئىرىيەتكە بولغــان شــەيدالىقنى ئاشــۇردى .كىتابنىــڭ
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ماۋزۇســىنىڭمۇ بىھــۇدە قويولمىغانلىقىنــى تونــۇپ يەتتــۇق.

ش ــائىر نېم ــە توغرىلى ــق يېزىش ــنى كۆزلىس ــە ،مەزك ــۇر ئۆلچ ــەم
شــۇنىڭ بارلىقىنــى ســىغدۇرااليدىغان ئاالھىدىلىككــە ئىگــە.

بۇنىڭدىــن ئــون يىــل ئىلگىــرى زۇلفىيــا (زۇلپىيــە)
ئابدۇلاليېۋانىــڭ «گۈلســتان باھارىــم» ناملىــق شــېئىرالر
توپلىمــى يــورۇق كۆرگەنلىكــى مەلــۇم .ئەپســۇس ،كېيىنكــى
يىل ــاردا زۇلفىيانى ــڭ ش ــېئىرلىرىنى مەتبۇئ ــات س ــەھىپىلىرىدە،
ئىنتېرنېــت تــور بەتلىرىــدە ئۇچرىتالمــاي يۈرىمىــز ،ئۇنىــڭ
قەلىمىدى ــن پۈتۈلگ ــەن مىس ــراالرنى س ــېغىنىپ قالغانلىقىمى ــز
 ،راســت .چۈنكــى ،زۇلفىيــادا تاالنــت  -ئىســتىدات مەۋجــۇت.
شــېئىرلىرىدا نازۇكلــۇق ،نەپىســلىك بــار .يــاش شــائىرەنىڭ
قەلىمىگــە مەنســۇپ ئەســەرلەر ھەرخىــل ماۋزۇالردىــن
تەشــكىل تاپقــان .بولۇپمــۇ ،ئانــا تىــل ،ئانــا يــۇرت،
ئانــا مەكتــەپ ،تەبىئــەت ھــەم دوســتلۇق ماۋزۇلىرىغــا
بېغىشــانغان «ئانــا تىلىــم»« ،بارالمىدىــم ئــۆزۈڭ تەشــنا
كۈتكەنــدە»« ،ئانــا مەكتــەپ»« ،ئانىــار – گۈزەللىــك
مەنبەس ــى» ناملى ــق ش ــېئىرلىرى ئاالھى ــدە ئەھمىيەتك ــە ئىگ ــە.

زۇلفىيــا ئىجادىيىتىــدە توققــۇز بوغۇملــۇق ئۆلچەمــدە
يېزىلغــان شــېئىرالرمۇ ئۇچرايــدۇ ،ئاممــا ناھايىتــى ئــاز.
ئاتــاپ ئېيتقانــدا« ،ئانىــار گۈزەللىــك مەنبەســى»،
«يېزىدىكــى يېڭــى كــۈن»« ،ۋاقتىڭنــى بۆلســەڭچۇ»،
«بالىلىقىــم ،ســېنى ئىــزدەپ»« ،بوۋامغــا» ناملىــق
ئەســەرلىرى ئۇشــبۇ ئۆلچــەم ئاساســىدا ئىجــاد قىلىنغــان.
شــۇخىل كۆپلىگــەن ئەســەرلەرنى بارلىققــا
كەلتۈرگــەن يــاش شــائىرە زۇلفىيــا ئابدۇلاليېۋانىــڭ
شــېئىرىيەت مەيدانىغــا قايتىــپ ،خەلقىنىــڭ تەشــنالىقىنى
قاندۇرغۇچــى ئەســەرلەرنى يارىتىشــىغا ئۈمىدىمىــز زور.
يۇقىرىدا بىز پەقەت شېئىرىي توپالملىرى يورۇق كۆرگەن
ياش ــارنىڭ ئىجادىيىتى ھەققىدە قىس ــمەن توختىلىپ ئۆتتۇق.

ھەربى ــر ئىنس ــان ئۈچ ــۈن ئان ــا يۇرتنى ــڭ قەدىر-قىممىتى
بۆلەكچ ــە .كىندى ــك قېنىمى ــز تۆكۈلۈپ ،ش ــۇ مۇق ــەددەس جايدا
بالىلىقنىــڭ ئىزناســى قالغاچقىمــۇ ،ئىسســىق قوينىدىــن
قانچ ــە يىراقلىغانس ــېرى ئ ــاڭا بولغ ــان مېھى ــر  -مۇھەببىتىمى ــز
ش ــۇنچە ئۇلغىيى ــپ بارى ــدۇ .ئەمم ــا تۇرم ــۇش ھەلەكچىلىكى ــدە
يۇرتقــا پــات  -پــات بارالمــاي قالىدىغانلىقىمىــز راســت.
بۇنــى زۇلفىيامــۇ ئانــا يۇرتــى ئالدىدىكــى ئەيىبــى قاتارىــدا
بىلىــپ ،خاتالىقىنــى تۆۋەندىكــى مىســراالردا ئىقــرار قىلىــدۇ:

ئەســەرلىرى كۆپچىلىــك تەرىپىدىــن ئىللىــق قارشــى
ئېلىنىۋاتق ــان ئازن ــات تالىپ ــوۋ ،تەقدى ــر ئوكتياب ــروۋ ،قول ــداش
شەمشــىدىنوۋ ،گۈلنــارەم ئابلىــزوۋا ،شــۆھرەت ئىلىيېــۋ،
دىلىن ــۇر ئوم ــاروۋا ،گۈلچېھ ــرە ،دىلراب ــا ھ ــەم دىلف ــۇزا روزىيې ــۋاالر،
ماھ ــارەت ئىمى ــروۋا ،خۇرش ــىدەم ھېزىم ــوۋا ،ئائى ــدەم ئەخمەتوۋا،
ش ــاخناز جاماش ــېۋا ،ئارش ــالىم دەۋلەت ــوۋ ،گ ــۈزەل ئازنىباقىيې ــۋا،
ماھىگ ــۈل تۇرس ــۇنوۋا ،زۇلفىي ــا ئابدۇلاليې ــۋا ،رۇف ــات ئابلى ــزوۋ،
س ــۇاليمان ئاي ــداروۋ كەب ــى ياش ــار قەل ــەم تەۋرىتى ــپ كەلمەكتە.

مۇمكىن مەيۈس بولدۇڭ كۈتكەن ئۆتكەندە،
مۇڭالندىڭمۇ تاقەتلىرىڭ پۈتكەندە.
بارالمىدىم يۈگرەپ يۈرۈپ يېنىڭغا،
كەچۈر ،يېزام ،ئۆزۈڭ تەشنا كۈتكەندە.

شــۇنى ئاالھىــدە تەكىتلــەش زۆرۈركــى ،بارلىــق يــاش
ئىجادكارالرنىــڭ زىممىســىدە كاتتــا مەســئۇلىيەت بــار .بــۇ
مەســئۇلىيەتچانلىق خەلققــە قەلــەم ئارقىلىــق خىزمــەت
ئېتىــش مەسىلىســىگە ئاالقىــدار .چۈنكــى تــا بۈگۈنكــى
كۈنگــە قــەدەر ھەركىــم ئۆزىگــە قابىلىيىتىگــە مۇۋاپىــق
ئەســەرلەرنى يارىتىــپ ،كۆپچىلىكنىــڭ كۆڭلىــدە ئۈمىــد
ئوتلىرىنــى پەيــدا قىلــدى .دانــا خەلقىمىــز ھەربىــر يــاش
شــائىرنىڭ يولىغــا ئــارزۇ بىلــەن باقماقتــا .شــۇنى چوڭقــۇر
ھې ــس قىلغ ــان ھال ــدا پەق ــەت ئىجادى ــي ئىزدىنى ــش ئارقىلى ــق
ئىشەنچىســىنى ئاقالشــنى پــەرز ســۈپىتىدە بىلىشــىمىز
الزىــم .دېمــەك ،بىزگــە ئارقىغــا داجىشــقا يــول يــوق.

ياخشــىمۇ ،ئانــا يــۇرت كەچۈرۈمچــان ،ھەرگىــز
ئــۆز پەرزەنتىدىــن كەچمەيــدۇ .كەلتۈرۈلگــەن كۇپلېتتــا
يــاش شــائىرەنىڭ تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن يۇرتىغــا بولغــان
مۇھەببىتىنــى بايقىۋېلىــش تــەس ئەمــەس .كەچــۈرۈم
سوراشــنىڭ ئــۆزى مەردلىــك ئەمەســمۇ؟! يۇرتنىــڭ ئىسســىق
مېھــرى ،يۇرتداشــارنىڭ ئىللىــق تەپتىدىــن ھــۇزۇر
ئېلىــپ ئۆســكەن زۇلفىيــا كۆپلىگــەن كىتابخانالرنىــڭ
قەلبىنــى تىلغايدىغــان ئــوي  -پىكىرنــى ئېيتالىغــان.
شـ�ۇنداقال شـ�ائىرەنىڭ ئىجادىيىتىـ�دە سـ�ۆيگۈ-
مۇھەبب ــەت ماۋزۇس ــىمۇ يېتەكچ ــى ئورۇنن ــى ئىگىلەي ــدۇ .ب ــۇبارى ــدا ئۇنى ــڭ «س ــېنىڭ مېھرى ــڭ»« ،كەتتى ــڭ»« ،ۋاپاس ــىزغا»،
«ســېنى كۈتىمــەن» كەبــى ئەســەرلىرى دەلىــل بوالاليــدۇ.

شــۇنداق ،ھاياتتــا غەزەپنــى ۋە ئازابنــى يېڭىــش
ئاس ــان ئەم ــەس .قولىغ ــا قەل ــەم ئالغ ــان ئىج ــادكار ،سۆزس ــىز،
ئەلــەم چېكىــدۇ .چۈنكــى ئىجادىيــەت يولــى شــۇ قــەدەر
زەخمەتلىــك ،مۇشــەققەتلىك .ئۇنــى يۇقىرىــدا ئىســمى
ئاتالغــان قەلەمداشــار ســېزىۋاتقان بولســا كېــرەك .ئەســەر
ئەس ــىرلەردىن ھالقى ــپ ھ ــەر دەۋر ئوقۇرمەننى ــڭ ئېھتىياجىن ــى
قاندۇرالىســا ئىجــاد جاپاســىنىڭ ھــۇزۇر  -ھاالۋىتــى دېگــەن
شــۇ .بــۇ ھاالۋەتنــى شــائىرالرنىڭ ئــۆزى ئەمــەس ،خەلقــى
ســۈرىدۇ .شــۇڭا خەلقىمىــز خاتىرجــەم ئېلىــپ ئوقۇغــۇدەك
ئەســەرلەرنى يارىتىشــقا تىرىشــايلى ،قەلەمــداش دوســتالر.

زۇلفىيانىــڭ زور كۆپچىلىــك شــېئىرلىرى ئــون بىــر
بوغۇمل ــۇق ئۆلچ ــەم ئاساس ــىدا ئىج ــاد قىلىنغ ــان .دەرھەقىقەت،
ئۇيغــۇر شــېئىرىيىتىدە بــۇ ئۆلچــەم ئاساســىدا ئىجــاد
قىلمىغ ــان ش ــائىر ي ــوق بولس ــا كې ــرەك .ب ــۇ تۈرك ــۈم ت ــا بۈگۈنكى
كۈنگىچــە بىــردە خەلــق شــادلىقىنى ئىپــادە قىلســا ،بىــردە
قايغ ــۇ  -ھەس ــرىتىنىڭ كۈيچىس ــى بول ــۇپ كەل ــدى .قىسقىس ــى،
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ئىستانبۇلنى سېغىندىم
ھايىتباي ئابدۇسادىق (ئۆزبېكىستان)

ھايىتبــاي ئابدۇســادىق ئۆزبېكىســتاننىڭ خوجايلــى شــەھىرىدە تۇغۇلغــان« .مېنــى كەشــىپ ئېتىــڭ،
« ،»1984يارۇغلىــك ئىســتىكى « ،»1990 ،خوجېلــى — خوجا-ئېلــى« ،»1997 ،ئاســلىم ،ئاســلىم خوجــا
ئېلــى« ،»2005 ،تىــڭ تۇغۇلغــان ئــوي »2017 ،قاتارلىــق كىتابلىــرى نەشــر قىلىنغــان .قاراقالپاقىســتان ۋە
ئۆزبېكىســتان يازغۇچىــار ئۇيۇشمىســىنىڭ ئەزاســى .قاراقالپاقىســتاندا خىزمــەت كۆرســەتكەن ژۇرنالىســت.
ھە  -ئە-ئەي ،باھادىر تۈركلەر،
جەڭگىۋار تۈركمەنلەر!
ھە-ئە-ئەي، ،مۇستەھكەم كۈرتلەر!
چېۋەر ئەرمەنلەر!
ئىسھاقنىڭ قارا كىيىملىك پەرزەنتلىرى ،ھەي!
ئېلالدا پەرزەنتلىرى ،ئىشچان يۇنانالر ،ھەي!
ھەممىڭالر ئسىتانبۇلدا ياشاۋاتامسىلەر؟
ئىستانبۇلنى تولىمۇ سېغىندىم.
بىر ئۆزبېككە ئاراڭالردا يەر بارمۇ؟
خوجائەلىلىك
تۈركىيەدىكى خوجائەلى ئەمەس،
ئۆزبېكسىتاندىكى خوجائەلىدىن بىر ئۆزبېككە
ئاراڭالردا يەر بارمۇ؟
نېمە ئۈچۈن تۈرك دېگەندە،
نوقۇل ،قىزىل فەسلىك،
تۈرك قەھۋەلىك ئىستانبۇلنى چۈشىنىدۇ؟
بەئەينى ،ئۆزبېك دېسە،
دوپپا ۋە ئەنجانىنىڭ يېشىل كۆز ئالدىغا كېلىدۇ،
نېمە ئۇچۇن؟
ئىستانبۇلنى بەك سېغىندىم،
ئەمما ،قانداق ،قەيەردە ئىستانبۇل؟
بوسپۇر بوغۇزى كەڭمۇ چەلەبىينىڭ كۆكرىكىدىن؟
پىرى رەئىسنىڭ خىيالىدىن ئېگىزمۇ ئايا سوفيانىڭ گۈمبىزى؟
كونيادىكى مەۋالنىنىڭ پىكرىدىن
مارمارا تېخىمۇ چوڭقۇرمۇ؟
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قىتئەلەر ئارا كۆۋرۈكلەردىن ئۇزۇنمۇ
ئاتا يۇرت سۆزلىرىدىكى ھەرپلەر؟
ئۇ ،ئىستانبۇل ئالمىلىرى بەكرەك شىرىنمۇ؟
تۈرك گۈزەللىرىنىڭ يۈزلىرىدىن؟
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ئىستانبۇلنى سېغىندىم.
ھېچ تونۇمىغان بىر ئادەمنى،
باشقا بىر ئادەمنىڭ سېغىنىشى مۇمكىنمۇ؟
ئۆزى ھېچ بارمىغان،
كۆرمىگەن شەھەرنى قانداقمۇ سېغىنسۇن؟
كۆپ قېتىم بارغانتىم ئىستانبۇلغا،
ئالى قۇشچۇ ،فىترەت بىلەن،
ئورخان بىلەن ،جەۋدەت بىلەن،
ئوكتاي بىلەن كەزگەنتۇق ئىستانبۇلنى.
دېڭىز ساھىللىرىدا،
گىدىك پاشاغا چۈشكەنتۇق.
يامغۇرالر بىلەن بىللە ئاققاندا كېچىلەردە،
ئەتىگەنلىرى تىرامۋايالرنى ساقلىغانىدۇق.
دولماباغچە ۋە توپكاپى سارايلىرىنى زىيارەت قىلغانىدۇق.
گاالتا كۆرۈكىدىن ھاياجان بىلەن ئۆتكەندە،
ئالتۇن مۈڭگۈزگە قارىغاندا،
سانىغانىدۇق سۇلتان ئەخمەت مۇنارلىرىنى.
يۈز قېتىم يولغا چىققانىدۇق ئاناتولىيەدىن،
رۇمەلىگىچە،
يۈز قېتىم قايتىپ كەلگەنىدۇق.
يەنە ئىستانبۇلغا قايتقۇم بار.
ئىستانبۇلنى بەك ،بەكمۇ سېغىندىم.

ئۆزبېكچىدىن مۇرات ئورخۇن ئۇيغۇرچىالشتۇرغان

ئىككى شېئىر
باھارىستان
ئارزۇ
مەن
كۆك رەڭ چۈشۈمدە
ئارزۇالرغا چىلىنىپ
شاۋقۇنالردا چايقىلىپ
كېتىپ بارىمەن ئۇزاقتا
سەن
كۆك رەڭ ئىچىدە
دوقۇرۇشۇپ قالغان بىر چايكا
شاۋقۇنالرنى يېرىپ
كېتىپ بارىسەن ئۇزاققا

مەن
ۋە ئىچىمدىكى مەن
كېتىپ بارىمىز جىمجىت
سەن
ۋە ئىچىمدىكى سەن
ئۇپۇقتىكى بىر سىزىق
كۈتۈش
غازاڭ مەۋسۇمى
پىچىرلىدى شامال
ئىشەنمەي دېسەم
ئورۇندۇقنى كۆمۈۋېتىپتۇ
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سارغۇچ ياپراقالر
كەچكۈز كەلدى ئېھتىمال.
يوپۇرماقال ئەمەس
ئاستا-ئاستا چۈشمۇ سارغايغان
كۈتۈش كېرەك ئوخشايدۇ
يېڭى باھارنى
ئۇزۇن بىر قىش ھالقىغان.
بىر كۈز ۋە بىر قىش
قار ۋە شىۋىرغان
كۆمۈۋەتمەس ھە؟
مەكتۇپلىرىمنى باھارغا يازغان...
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شېئىرالر
مۇھەممەت ئابدۇمىجىت

ئاق ۋە قارا

تېنىمنى ئۆلۈمگە سۆرەپ مەيۈسلۈك،
ئۈمىد تىنىقىنىڭ ئۆچكەنلىكىگە.
قايغۇالر چېچەكلەپ سۈبھىگە يېقىن،
ئېسەدەپ يۇم-يۇم ياش تۆككەنلىكىگە.

كۆزۈمنى ئاچسام بەتبەشىرە دۇنيا،
كۆزۈمنى يۇمسام قاراڭغۇ دوزاخ.
ھېچكىشى تىرىك كەتمىگەن جاھان؛
جەسەتتەك پۇرايدۇ تولغىنىپ گۇناھ.
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قايناق شەھەرنىڭ كوچىلىرى چۆل،
چۆللەردە چېچىلغان ئۆمۈرلەر بىتاپ.
ئۆلۈكلەر تىرىكتۇر كۆزۈمنى يۇمسام،
تىرىكلەر ھاڭگېرت پىيىدەكال تاپ.

شامالالردىن ئۆتۈنۈش
مەن بۈگۈندە ئېزىلگەن ۋۇجۇد،
ئەتىلەرگە ئىشتىھايىم يوق.
مەن ئۆزۈمدىن ئادىشىپ كەتتىم،
بولۇپ قالدىم ئۆزۈمگە ئوشۇق.

ئۆمۈرنى مارىالپ يۈرۈيدۇ ئۆلۈم،
ئۆمۈرلەر ئۆلۈمنى چوقۇپ قاقىلداپ.
تۇغۇلۇش ئۆلۈمنىڭ ئەلچىسى ،يارى،
 تىنىققا ئەگىشىپ يۈرەر سوكۇلداپ.

ئۇچۇرۇڭالر مېنى شامالالر،
قايتىۋاالي ئۆزۈمگە تولۇق.
تۇرغۇم كەلمەس ھېچيەردە چۈنكى؛
ھېچبىر يەردە ماھىيىتىم يوق.

تېنىدە مۇھەببەت چىقىلغان چاك-چاك،
شېئىرالر ئېسىلغان دارغا بىسوراق.
لېۋىگە تۈمەنمىڭ يارەن ئېسىلغان،
قاتىل ئەينەكلەر ۋىجداننى غىرداپ.

ئىزغىرىنالر ئىستىكىم شۇدۇر؛
يۈرىكىمنى يۇيۇپ قويۇڭالر.
ئارتۇق نەرسە كۈتمەيمەن ھەرگىز،
مېنى ماڭا ئۇرۇپ قويۇڭالر.

سۈكۈتتە سالپىيىپ تۇرىدۇ كۈندۈز،
كۆزۈمنى ئاچسام ئېغىر ئۇھسىنغاچ.
تۈنۈگۈن بۈگۈننىڭ ،بۈگۈن ئەتىنىڭ؛
قەدىناس نىگارى ئۆلۈمدە ھەرۋاخ.

ئۇچۇرۇڭالر مېنى سەلكىنلەر،
مەن ئۆزۈمسىز ياشىيالمىدىم.
ھېچنېمەم يوق ئىشقىمدىن بۆلەك،
بۇرۇن باسقان يوللىرىم ئۈچۈن.

 - 31ئاۋغۇست
بۇ كېچە

يۈرىكىمنى تۇتتۇم سىلەرگە،
يۇشۇرغۇم يوق كۆڭلۈم سىرىنى.
كۈرەشلەرنىڭ باغرى ئىزىلدى،
تاپالماي مەن قايتا ئۆزۈمنى.

بۇ كېچە ھىجراندا ئۆرلىدى ئاھىم،
تورۇسالر گۇۋاھچى چەككەنلىرىمگە.
ئۆزۈمنى تاپالماي ئۆزۈم-ئۆزۈمدىن،
بەزىدە ئۆزۈمدىن كەتكەنلىرىمگە.

مەن ئۆزۈمنى تاپالمىغانچە،
دەۋر بولدى چەنلەنگەن بىر ئوق.
ئاھ شامالالر ،ئەركىن شامالالر،
مېنى مەندىن قويماڭالر قۇرۇق.

قەلبىمنى ئۆرتىگەن ھىجران ھېسنىڭ،
ئۈگە-ئۈگىلەردىن ئۆتكەنلىكىگە.
سۇنۇق كۆڭلۈمنىڭ قايغۇالر ئىچرە،
ئوخشاش تاڭالرنى كۈتكەنلىكىگە.

 - 25ئاۋغۇست
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شېئىرالر
نۇرمۇھەممەت ھېيت (ئامېرىكا)
ئانا يۇرت قەدرى

كىملەردۇر بىز كەبى چۈشەنمەس ئەمما،
مۇساپىر بولماقنىڭ يامانلىقىنى.

ھېلىمۇ ئېسىمدە
غەمسىز شۇ چاغالر،
ئانا يۇرت قوينىدا شادىمان كۈلگەن.
ئاتىالر ئالدىدا ئوغالن ئاتىلىپ،
ئانىالر قوينىدا ئەركىلەپ يۈرگەن.

 - 2020يىلى - 16 ،ماي
دادام
دادا دەپ مەن سېنى چاقىرغان شۇ دەم،
ئۆيۈڭگە ھىالل ئاي كەلگەن پەتىلەپ.
غۇرۇرۇڭ يورۇتقاچ دىلىم كېچىسى،
يۇلتۇزالر قولۇڭغا قونغان ئەركىلەپ.

ئەل سۆيەر ناتىۋان يىگىت ھەم قىزالر،
سەپەرگە ئات سالغان بىر نىشان كۆزلەپ.
ئايرىلىپ تارىم ھەم ئىلى بويىدىن،
كەلمەكتە ئەسلىنى تارىختىن سۆزلەپ.

ۋىجدانىڭ قوينىدا ئوينىسا باھار،
باش قۇيۇپ ئالدىڭغا يىقىلغان يولۋاس.
ئەل ئۈچۈن قەلبىڭدىن تۆكۈلگەچ مېھىر،
يۈرىكىڭ تەپتىدە تۈنىگەن قۇياش.

ياشايمىز ئۆزگىنىڭ يۇرتىدا بۈگۈن،
باش ئەگمەي جاپاغا بىرىمىز بەرداش.
ئاتا ھەم ئانىالر قالغاچ يىراققا،
بۇ جايدىن بىزلەرگە تېپىلماس قاياش.

ھاياتلىق يولىغا كۆك كېرىپ چىقساڭ،
ئەيمىنىپ قەھرىڭدىن تارىغان شامال.
ئەرشتىن پەرىلەر چۈشۈپ يولۇڭغا،
قۇت تىلەپ قولۇڭغا گۈل تۇتقان ئاۋۋال.

تاغالرنىڭ ئىسمىمۇ ئەمەس تەڭرىتاغ،
كۆللىرى ئاتالماس سايرام ھەم باغراش.
كەلمەيدۇ ئېتىزدىن ئورما ناخشىسى،
پىغاندا كۆزلەردىن ئاقار تارام ياش.

ئات سېلىپ پاك سۆيگۈ ئەقىدەڭ بىلەن،
ئانامنىڭ قەلبىدە سەن قىلغان شىكار.
ئىرادەڭ تاغ بولغاچ  ،ساداقىتىڭ تاش،
ئالدىڭدا سەتەڭلەر نازلىرى بىكار.

تېتىماس دىلالرغا ھېيت-بايرام نورۇز،
ئاڭالنماس مۇقامالر  ،ناغرا -سۇنايالر.
سايرىماس بېغىدا كاككۇك ھەم بۇلبۇل،
دوقمۇشتا كۆرۈنمەس مەزلۇم مومايالر.

يېقىلساق تەقدىرنىڭ قىسمەتلىرىدە،
گەجگەمدىن سەن تارتىپ تىكال تۇرغۇزغان،
يىگىت سەن جاپاغا تىز پۈكمە ھەرگىز،
دېگەنچە ئۆزۈڭدىن مەدەت ئالغۇزغان.

ئانىالر ئاغرىسا يېنىدا بىز يوق،
ئاتىالر كەتكەندە قالدۇق قان يىغالپ.
ھارغاندا يۆلەنسەك تاممۇ بىزگە يات،
ئۆتمەكتە بۇ كۈنلەر تەڭرىگە زارالپ.

سەن شۇنداق بىر ئاتا قەددىڭ ئېگىلمەس،
(ئەركەك) دەپ تاغ -ئېدىر سالغانتى چۇقان.
يۇرتالردا شۇ ياخشى ناملىرىڭ قالغاچ،
سەن مېنىڭ قەلبىمدە مەڭگۈلۈك خاقان.

ئۆزگىنىڭ يۇرتىدا يۈرىمىز سەرسان،
كىملەرگە ئاتالدۇق غېرىب مۇساپىر.
تۈنلەردە تەلپۈنۈپ كۆكتىكى ئايغا،
ئەسلىشەر شۇ ئانا تۇپراقنى ھەر دىل.

 - 2020يىلى - 4 ،ماي

ئەل يىراق  ,بىز يىراق ئارمانالر بىلەن،
چاپتۇردۇق ئۆمۈرنىڭ بەڭباش ئىتىنى.
كىملەرمۇ ھېس قىلسۇن ئانا يۇرتىغا،
تەلپۈنگەن يۈرەكنىڭ مۇھەببىتىنى.

يامغۇر
ئاسماننىڭ كۆز يېشى تۆكۈلدى يەنە،
پاتمىغاندەك ھىجران ،دەردلەر قەلبىگە.
دىلالرغا مۇڭ سالغان يامغۇر تامچىسى،
ئەزەلدىن سىرىنى ئېيتماس ھېچكىمگە.

ئۇزاقتىن ئەللەرگە ساالمالر يولالپ،
تىلىدۇق ئەل يۇرتنىڭ ئامانلىقىنى.
78

-2020يىللىق  - 3سان

يامغۇرمۇ تەڭرىنىڭ كۆز يېشىمىدۇ،
ۋە ياكى قەلبىدىن تۆكۈلگەن ئازاب.
يۇيۇلسۇن يامغۇردا غېرىب قەلبىڭ دەپ،
يۈرىكىم ئۆزۈمگە قىلىدۇ خىتاب.

يەنە شۇ يامغۇردا يۈرىمەن تەنھا،
خىيالىم سەن بىلەن مۇڭدىشار ھەردەم.
تامچىيدۇ ئەڭ گۈزەل سېغىنىش بىلەن،
بىر چاغدا يامغۇردا قالغان ئەسلىمەم.

روجەكتىن ئاڭالنغان يامغۇر تىۋىشى،
مۇڭ باسقان قەلبىمگە سالدى كۆپ تەشۋىش.
سەن نەدە ،كىم ساڭا بولدى يامغۇرلۇق،
ۋۇجۇدۇم باغرىدا ئويغاندى ئەندىش.

تەخىر قىل يامغۇرمۇ توختايدۇ ھامان،
خۇش كۈلۈپ ئالەمگە يۈز ئاچسا قۇياش.
سەگىدى بۇ كۆڭۈل تامچە يامغۇردا،
ئازابكەن دۇنيادا سۆيگۈسىز ياشاش.
 - 2017يىل - 17ئاپرېل

بەشىنچى مەكتۇپ
ئۈمىت ياشار ئوغۇزجان (تۈركىيە)
ئايرىلىش دەيدىغان بىر نەرسە يوق.
بۇ بىزنىڭ يالغانلىرىمىز.
سۆيۈش بار ئەسلىدە،سېغىنىش بار ،كۈتۈش بار.
ھازىر نەدىسەن؟ نېمىش قىلىۋاتىسەن؟

پەقەتال كۈتىدۇ تۇرمۇشتىن.
ۋاقىت ئالغا ماڭىدۇ ،بىر كۈنى ئۇمۇ ئۆلۈمىنى كۈتىدۇ ئەمدى.
ئىزدەنگەنلىرىنىڭ كۆپۈنى تاپالمىغان
ساقلىغانلىرنىڭ جىقى كەلمىگەن بىر كىشى بولۇش سۈپىتى
بىلەن
كۆچۈپ كېتىدۇ بۇ دۇنيادىن.

قۇياش ئاللىبۇرۇن كۆتۈرۈلۈپ بولدى.
ئويغانغانسەن.
چاچلىرىڭىنى تاراۋاتقاچ مېنى ئەسلىدىڭ ،شۇنداقمۇ؟
ئۇنداقتا ئايرىلمىدۇق.
پەقەت سېغىنىش ئىچىدىمىز ۋە ساقالۋاتمىز.

تۇرمۇش سەرگۈزەشتىمىز مانا بۇ.
ئۇ كۆمۈر ئۇۋاقلىرى ئارىسىدىكى پارقىرىغان ئەينەك پارچىسى.
ئۇ نەپەس ئېلىشى سۆيگۈمىزنىڭ ،ۋىساللىرىمىزنىڭ مەنىسى.
ئۇ يېگانە گۈزەل تەرىپىدۇر كۈتۈشلىرىمىزنىڭ.

ۋاقىتنى ئېسىمگە سالىدىغان ھەممە نەرسىنى ئۆچ
كۆرۈۋاتىمەن.
ئالدى بىلەن ساقالشنى.
ئۆمۈر بويى يا ساقاليدۇ ياكى ساقلىتىدۇ ئىنسان.
ئىككىلىسى يامان ،ئىككىلىسى ئازابلىق تەرىپى تۇرمۇشنىڭ.

ئادىمىيلىكىمز سېغىنىشلىرىمىز بىلەن جەزبىدار،
تۇرمۇشىمىز سېغىنىشالر بىلەن گۈزەل.
سېغىنىشىنىڭ قىرتاق بىر تەمى بار ،بولۇپمۇ سېنى
سېغىنىشىنىڭ.
بىر نۇرى بار ،بىر رەڭگى بار سېنى سېغىنىشنىڭ ،تەرىپسىز.

بىر بوۋاقنىڭ ئالدى بىلەن تۇغۇلۇشىنى كۈتىدۇ،
ئاندىن مېڭىشنى ،گەپ قىلىشنى ،چوڭ بولۇشىنى...
ۋاقىت ئالغا ماڭىدۇ ،بۇ قېتىم پۇل تېپىشنى،
قانۇنالرغا ھۆرمەت قىلىشىنى،
ئىنسانالرنى سۆيۈشىنى ،ئالدىنىشنى ،ئالدىشىنى كۈتىدۇ.

سالغان بارچە ئازابلىرىڭغا بەرداشلىق بەرگەن بولسا؛
سېنى سېغىنغىنىم ئۈچۈندۇر.
كۈتۈشنىڭ قورقۇنۇشلۇق زەھىرى ئۆلتۈرمىگەن بولسا مېنى؛
سېنى سېغىنغىنىم ئۈچۈندۇر.
ياشاۋاتقان بولسام؛ ئىچىمدە ئۈمىد بولسا،
يەنە سېنى سېغىنغىنىم ئۈچۈندۇر.

ۋە كىيىن ئۆلۈمى كۈتۈلىدۇ ئىنسان ئوغلىنىڭ.
يا ئۇ؟ يا ئۇ؟
ئىنسانالردىن دوستلۇق كۈتىدۇ ،سۆيگۈنىدىن ساداقەت،
بالىلىرىدىن ھۆرمەت ۋە بىر پارچە ھۇزۇر كۈتىدۇ،

سېنى بۇنچىۋاال سېغىنمىسام ،بۇ قەدەر سۆيمىگەن بوالتتىم!
تۈركچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى :ئىمران سادائىي (تۈركىيە)
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قوش سوۋغا
دەئۇلېتبېك بايتۇرسىنۇلى (قازاقىستان ،قازاق شائىرى)
سوغا قىلدى بىر دوستۇم قوش ئېسىل زات،
ئىككىلىسى تەڭداشسىز قىممەت ماڭا.
گۈلباھارىم يەتكەندەك كۈنگە ئازاد،
ئۇ سوۋغىالر جېنىمدىن ئارتۇق ئاڭا.

قۇرئان مېنىڭ يۈرىكىم ،زور ئىخالسىم،
كۆك تۇغۇمنى بەرمەيمەن ئوت  -قۇيۇنغا.
ساتسام ئەگەر ئىككىسىنى  -مەن ئىپالسنىڭ،
تۇرماسمەن ھەم خۇنى يوق كۆك تىيىنغا.

بىرى قۇرئان  -ئالالھنىڭ نۇر-كاالمى،
ئەنى بىرى  -كۆك تۇغۇم يەلپۈلدىگەن.
پەيغەمبىرىدىن شۇ كۈنى سۆز قاالندى،
«ۋەزىپەڭ بار ۋەتەنگە ئۆتە» دېگەن.

...ئىچ-سىرىڭنى تۆكمىگىن ھەركىمسىگە،
قەدىمىڭنى ئاۋايال ،دادىل تاشال.
باقى ياقا بىر كۈنى جېنىڭ كەتسە،
قوش سوغاسىز ئوزۇق يوق غېرىب باشقا.
قازاقچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى :ئابدۇلجان ئازناباقىېۋ (قازاقىستان)

قورقىۋاتىمەن...
مەھمۇد دەرۋىش (پەلەستىن)
ئۇ قورقتى ۋە يۇقىرى ئاۋازدا توۋلىدى :قورقىۋاتىمەن
دېرىزىلەر مەھكەم تاقاق ئىدى
كۈچلۈك سادا قايتتى :قورقىۋاتىمەن
ئۇ زۇۋان سۈرمىدى،
بىراق ،تامالردىن يەنە ئەكىس سادا كەلدى :قورقىۋاتىمەن
ئىشىكلەر ،كىرېسلوالر ،ئۈستەللەر ،پەردىلەر
گىلەملەر ،كىتابالر ،چىراغالر ،قەلەملەر ،تاختىالر
ھەممىسى توۋلىدى :قورقىۋاتىمەن
قورقۇنچنىڭ ئاۋازى قورقتى  -دە ۋارقىرىۋەتتى،
يېتەر!
بىراق« ،يېتەر» دېگەن سادا قايتمىدى
ئۇ قورقۇپ كەتتى  -دە كۇچىغا چىقتى
بىر تېرەك كۆردى ،سۇندۇرۇلغان ئىدى
نېمە ئىش بولغانلىقىنى بىلمىگەنلىكتىن قاراشقا
پېتىنالمىدى
بىر ھەربىي ماشىنا ئۇچقاندەك ئۆتۈپ كەتتى
ئۇ كوچىدا مېڭىشتىن قورقتى
ئۆيىگە قايتىشتىنمۇ قورقتى
بىراق مەجبۇر قايتتى
ئاچقۇچنى ئۆيدە ئۇنتۇپ قالغان بولۇشىدىن قورقتى
يانچۇقىغا قولىنى سالدى  -دە ئاچقۇچنى كۆرۈپ خاتىرجەم
بولدى،
ئۇ توكنىڭ كېتىپ قالغان بولۇشىدىن قورقتى

پەلەمپەينىڭ قېشىدىكى زەدونى يۆلىدى
چىراغ ياندى  -دە خاتىرجەم بولدى
ئۇ پەلەمپەيدىن يىقىلىپ كېتىپ پۇتىنى سۇندۇرۇۋېلىشتىن
قورقتى
بىراق ،يىقىلىپ كەتمىدى  -دە خاتىرجەم بولدى
ئاچقۇچنى قۇلۇپقا سالدى
بىراق ،ئېچىلماي قېلىشىدىن قورقتى
تەلىيىگە يارىشا قۇلۇپ ئېچىلدى  -دە خاتىرجەم بولدى
ئۇ ئۆينىڭ ئىچىگە كىردى
بىراق ،ئۆزىنى كىرېسلودا ئۇنتۇپ قالغان بولۇشىدىن قورقتى
ئۇ ئۆزىنىڭ راستتىنال ئۆينىڭ ئىچىگە كىرگەنلىكىنى
جەزملەشتۈرگىنىدە
خاتىرجەم بولۇپ چوڭقۇر تىندى
ئاستا ئەينەكنىڭ ئالدىغا كەلدى
چىرايىنى ئەينەكتە كۆرۈپ خاتىرجەم بولدى
ئۇ ھېچقانداق شەپە چىقارمىدى
نەتىجىدە «قورقىۋاتىمەن» دېگەن سۈرلۈك ئاۋازنى
ئاڭلىمىدى
ئۇنىڭ يۈرىكى جايىغا چۈشتى
ۋە مەجھۇل بىر ئىش ئۈچۈن قورقمايدىغان بولدى!
ئەرەبچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى :كەۋسەر ( تۈركىيە)
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كامىلە گۈلى
ھېكايە
رابىندرانات تاگور (ھىندىستان)
ئۇنىــڭ ئىســمى كامىلــە ئىــدى .مــەن بــۇ ســۆيۈملۈك
ئىســىمنى ئۇنىــڭ مەشــىق دەپتىرىدىــن كۆرۈۋالغانىدىــم.

كامىلەنىــڭ ۋۇجۇدىدىــن ئەقىلنىــڭ نۇرلىــرى
پــارالپ تۇراتتــى ،قۇنــدۇزدەك قــارا چاچلىــرى ئۇنىــڭ
بولۇپ،كۆزلىرىدىــن
يېپىۋالىدىغــان
چېكىســىنى
تۇراتتــى.
چاچــراپ
ئۇچقۇنلىــرى
ســاددىلىقنىڭ

ئۇنــى تۇنجــى قېتىــم ئۇچراتقــان ئاشــۇ كۈنــى
كامىلــە ئىنىســى بىلــەن تىرامۋايغــا ئولتــۇرۇپ ئىنســتىتۇتقا
مېڭىۋېتىپتىكــەن .مــەن كامىلەنىــڭ ئارقىســىدىكى
ئورۇندۇقتــا ئولتۇرۇۋېلىــپ ،ئۇنىــڭ پەرەنجىگــە مۆكۈنگــەن
ســۇمبۇل چاچلىرىنــى ۋە گــۈزەل چىرايىنــى تاماشــا قىلغــان
ئىدىــم .شــۇ دەملــەردە ،كامىلــە دەرســلىك كىتــاب ۋە
دەپتەرلىرىنــى قۇچاقــاپ ئولتۇرغىنىچــە خىيالغــا چۆمــۈپ
كەتكــەن ئىــدى .مــەن ئەســلى چۈشــىدىغان بېكىتىمدىمــۇ
ئورنۇمدىــن قوزغالمــاي ئۇنىڭغــا قــاراپ تــۇردۇم.

مــەن پات-پــات ئاغرىنىــپ قاالتتىــم ،نېمىشــقا بىــرەر
ۋەقــە يــۈز بېرىــپ ،باشــقىالرنى قۇتقــۇزۇش جەريانىــدا مــاڭا
ئۆزۈمن ــى كۆرس ــىتىش پۇرس ــىتى كەلمەيدىغان ــدۇ؟ مەس ــىلەن:
كوچىــاردا مالىمانچىلىــق يــۈز بەرســە ۋە ياكــى بىــرەر
لۈكچــەك جېــدەل چىقارســا ...دېگەنــدەك .ئەجەبــا ،بۇنــداق
ئىشــار ھازىرغىچــە پات-پــات يــۈز بېرىــپ تۇرىۋاتمامتــى؟...
مېنىــڭ تەقدىرىــم بىــر تامچــە داغ ســۇچىلىك تىلغــا
ئالغــۇدەك مەردانىلىقنــى ئۆزىگــە ســىغدۇرالمايۋاتاتتى،
كۈنلىرىــم ناھايىتــى مەنىســىز ئۆتمەكتــە ئىــدى.

شــۇ كۈندىــن باشــاپ مــەن ئۆيدىــن چىقىدىغــان
ۋاقتىمنــى پىالنلىۋالدىــم ،بــۇ ۋاقىــت مېنىــڭ ئىشــقا
ماڭىدىغــان ۋاقتىــم بىلــەن قىلچــە ئاالقىســىز بولــۇپ،
بەلكــى ،ئۇنىــڭ  -يەنــى كامىلەنىــڭ مەكتەپكــە ماڭغــان
ۋاقتــى بىلــەن مــاس كېلەتتــى .شــۇنداق بولغاندىــا
مــەن كامىلەنــى دائىــم ئۇچرىتىــپ تۇرااليتتىــم.

شــۇنداق بىــر كۈنــى تىرامــۋاي ئادەتتىــن تاشــقىرى
قىستا-قىســتاڭ بولــۇپ كەتتــى .كامىلەنىــڭ يېنىــدا
بىنگالچىغــا ئىنگلىزچــە قوشــۇپ ئەبجــەش ســۆزلەۋاتقان
بىــر يىگىــت ئولتۇرۇۋالغانىــدى ،مــەن بــۇ ھالغــا چىدىمــاي
يىگىتنىــڭ شىلەپىســىنى غــەزەپ بىلــەن چۆرۈۋەتمەكچــى،
ھەتت ــا ئۇن ــى س ــۆرىگەن پېت ــى تىرامۋايدى ــن چۈش ــۈرۈۋەتمەكچى
بولــدۇم .بىــراق ،مــەن ئۇنــداق قىاللمىدىــم .چۈنكــى
مەنــدە ھېچقانــداق باھانــە يــوق ئىــدى ،قوللىرىــم

گەرچــە ئىككىمىــز بىر-بىرىمىزنــى تونىمىســاقمۇ،
مەنچــە بولغانــدا مۇشــۇ قايتىالنغــان ســەپەرلەر بىلــەن بىــز
ھېــچ بولمىغانــدا بىــر مەزگىللىــك ســەپەرداش بوالاليتتــۇق.
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ئىزتىراپســىز قىچىشــىپ جېنىــم قىينالماقتــا ئىــدى.

يولىدى ــن يى ــراق بولمىغ ــان قوي ــۇق ئورمانلى ــق ئىچى ــدە ئى ــدى،
بۇيەردىــن ئاپئــاق قــار چوققىلىرىنــى كۆرگىلــى بوالتتــى.

بىــر كــەم بولغانــدا ،يىگىــت ئىنتايىــن تــوم بىــر
س ــىگاراتنى چىقىرى ــپ ئ ــوت تۇتاشتۇرۇش ــقا تەمش ــەلدى .م ــەن
پۈت ــۈن غەيرىتىمن ــى يىغى ــپ ئۇنى ــڭ ئالدىغ ــا كەلدى ــم ھەم ــدە:

مــەن ئــۇ يەرگــە يېتىــپ بارغاندىــن كىيىــن ئاندىــن
كامىلەلەرنىــڭ كەلمەيدىغــان بولغانلىقىنــى بىلدىــم .مــەن
قايتىــپ كېتىشــكە تــەرەددۇت قىلىۋاتقىنىمــدا ،پۇتبــول
مەستانىســى خانلوۋېــر بىلــەن ئۇچرىشــىپ قالدىــم.
خانلوۋېــر ئــورۇق ،ئېگىــز بــوي يىگىــت بولــۇپ ،قاڭشــىرىغا
چۈشــۈرۈپ يارىشــىملىق كۆزئەينــەك تاقىۋالغــان بولــۇپ،
ئاجىــز ھەزىــم قىلىــش ئورگانلىــرى داگــى تېغىنىــڭ
ســاپ ھاۋاســىدىن تەســكىن تاپقانــدەك قىالتتــى .ئــۇ:

دەپ
—
تاشــا!
ســىگارېتىڭنى
—
بۇيــرۇق قىلدىــم .ئــۇ ئاڭلىمىغــان قىياپەتتــە
تەمشــەلدى.
سېلىشــقا
ئاغزىغــا
ســىگاراتنى
مەن ئۇنىڭ س ــىگارېتىنى كاپپىدە قىلىپ تارتىۋالدىمدە
دېرىزىدىــن ســىرتقا ئېتىۋەتتىــم ،ئاندىــن مۇشــتلىرىمنى
تۈگگىنىمچــە غەزەپلەنگــەن كۆزلىرىمنــى ئۇنىڭغــا تىكتىــم.
ئــۇ غىڭمــۇ قىلىــپ قويمــاي تىرامۋايدىــن چۈشــۈپ كەتتــى.

— ســىڭلىم تاينــۇكا ســىز بىلــەن كۆرۈشۈشــكە
ئىنتىــزار بولــۇپ كېتىۋاتىــدۇ —،دېــدى مــاڭا قــاراپ.

بەلكىــم ئــۇ يىگىــت مېنــى تونۇيدىغــان
بولغىيــدى ،مــەن بىــر مەزگىــل پۇتبــول مەيدانىــدا تــوپ
ئۇرۇشــتىكى ئۇســتىلىقىم بىلــەن داڭــق چىقارغــان ئىدىــم.

تاينــۇكا بەئەينــى ئەرۋاھنىــڭ ئــۆزى ئىــدى .ئۇنىــڭ
ئورۇقلۇقىدىــن بەدىنــى يەنــە ئۇرۇقالشــقا بەرداشــلىق
بېرەلمەيتت ــى .ئ ــۇ بەلكى ــم مېنىڭ ئۇنى ــڭ بىلەن پاراڭلىشىش ــقا
قوشــۇلغىنىمنى مېنىــڭ ئۆزىگــە باشــقىچە كۆڭــۈل
بۆلگەنلىكنى ــڭ ئىپادىس ــى دەپ ئوي ــاپ قالغ ــان بولس ــا كېرەك.

كامىلەنىــڭ يــۈزى قىزىرىــپ كەتتــى ،ئــۇ يالغاندىــن
كىتــاب ئوقۇۋاتقــان قىياپەتكــە كېرىۋالغــان بولســىمۇ،
قوللىـ�رى بىلىنـ�ەر تىتـ�رەپ تۇراتتـ�ى ،ئـ�ۇ مەنـ�دەك رەشـ�ك-
كۈندەشــلىكدىن خۇدىنــى يوقاتقــان قەھرىمانغــانــەزەر ســېلىپ قويىدىغانــدەك ئەمــەس ئىــدى.
تىرامۋايدىكــى
بــار
تۇيغۇســى

بىرەيلــەن

ھــەي

شــۇ،

تەقدىرنىــڭ

چاقچىقىنىــزە...

تاغدى ــن چۈشۈش ــتىن ئىككى كۈن ب ــۇرۇن ،تاينۇكا ماڭا:

ھەققانىيــەت
بولۇشــۇپ:
مــاڭا

— ســىزگە بىرنەرســىنى-مېنى دائىمــا ئەســلىتىپ
تۇرىدىغــان بىــر تەشــتەك گۈلنــى يادىــكار قىاليمىكىــن
دەيمــەن —،دېگەنىــدى مەنىلىــك قىلىــپ تــۇرۇپ.

— ئەپەندىــم ،بــەك ياخشــى قىلدىڭىــز! —
قويــدى.
ماختــاپ
بىلــەن
خۇرســەنلىك
دەپ

—ئالجىپسىز!— دېدىم ئىچىمدە مەن بىزارلىقىمنى
بىلدۈرۈپ.

ھايــال ئۆتمــەي كامىلــە بالــدۇرال تىرامۋايدىــن
چۈشــۈپ قېلىــپ تاكســىغا ئالمىشــىپ كېتىــپ قالــدى.

— بــۇ دېگــەن ناھايىتــى قىممەتلىــك ئۆســۈملۈك— ،
دېگەنى ــدى تاين ــۇكا س ــۆزىنى داۋام قېلى ــپ — ،بۇن ــداق گۈلن ــى
پەق ــەت دەري ــا بويىدىك ــى تۈزلەڭلىكلەردىك ــى تۇپرىق ــى مۇنبەت
جايــاردا تۈجۈپىلــەپ باققاندىــا ئۆســتۈرگىلى بولىــدۇ.

شــۇ كۈندىــن كېيىــن ،ئــۇدا ئىككــى كــۈن مــەن
ئۇنــى كۆرەلمىدىــم .ئۈچىنچــى كۈنــى مــەن ئۇنىــڭ
ســېرىق رەڭلىــك ھارۋىــدا ئايرىــم ھالــدا مەكتەپكــە
تولىمــۇ
ئۆزۈمنىــڭ
كــۆرۈپ،
كېتىۋاتقانلىقىنــى
پەلىپەتىــش ئىــش قىلغانلىقىمنــى ھېــس قىلىــپ يەتتىــم.

— گۈلنىڭ ئىسمى نېمىكىنە؟— مەن بۇ گۈلگە
قىزىقىپ قالدىم.

كامىلــە ئەســلى ئۆزىنىــڭ ھۆددىســىدىن ئــۆزى
چىقااليتتــى .ئۇنىــڭ ئىشــلىرىغا مېنىــڭ قــول تىقىــپ
ئارىلىشىشــىمنىڭ ھاجىتــى يــوق ئىــدى .مــەن ئىچىمــدە
تەقدىرىمنى ــڭ ھەقىقەت ــەن بى ــر تامچ ــە داغ س ــۇ ئىكەنلىكىدىن
ئۇھســىندىم‹‹ ،باتۇر››لىقىمنىــڭ ئەســلىمىلىرى كالالمدىــن
چىقمــاي مېنــى تىنمــاي مەســخىرە قىلماقتــا ئىــدى.
مــەن ئاخىرىــدا خاتالىقىمنــى تۈزىتىــش قارارىغــا كەلدىــم.

— ھە؟!  — ...بېشىمغا چاقماق چۈشكەندەك ئەندىكىپ
كەتتى ــم ،كامىل ــە گۈل ــى بىلەن ئاھاڭ ــداش كېلىدىغان يەنە بىر
ئىس ــىم چاقم ــاق تېزلىكى ــدە تۇيغۇمن ــى كېس ــىپ ئۆتت ــى ،م ــەن
مەســخىرە ئارىــاش« :كامىلە...ئۇنىــڭ يۈرىكىگــە ئېرىشــىش
ئۇنــداق ئاســان ئەمەســتى ».دېگەنىدىــم پىچىــرالپ تــۇرۇپ.

ئــۇزاق ئۆتمــەي مــەن كامىلەنىــڭ ئائىلىســىدىكىلەر
بىلــەن بىرگــە داگــى جىلغىســىغا ســەيلىگە چىقىدىغانلىــق
ئۇچۇرىنــى ئىشــىتتىم .ئاشــۇ يېلــى ،مەنمــۇ ســەيلە قىلىــپ
ھاۋالىنىشــقا ئاالمــەت موھتــاج بولــۇپ كېتىۋاتقانىدىــم.
ئۇالرنىــڭ داچىســىنىڭ نامــى «مودىيــە» بولــۇپ ،تــاغ

تاينۇكانىــڭ ســۆزۈمنىڭ مەنىســىگە يەتكــەن
ئىككــى
ئۇنىــڭ
بىلەلمىدىــم،
يەتمىگەنلىكىنــى
مەڭــزى قىپقىزىــل بولــۇپ كەتكــەن بولــۇپ ،بەدىنــى
تىترەۋاتاتتــى.
يەڭگىــل
ھاياجانالنغانلىقتىــن
مــەن بــۇ تەشــتەك گۈلنــى ئېلىــپ يولغــا چىقتىــم.

— كامىلە !
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پويىزغــا چىقىــپ بولغانــدا مــەن بــۇ يېڭــى
سەپەردىشــىمغا ئــۇرۇن تېپىشــنىڭ ئۇنــداق ئوڭايغــا
توختىمايدىغانلىقىنــى تونــۇپ يەتتىــم ،ئاخىــرى مــەن
گۈلنــى قــوش كىشــىلىك ئايرىــم خانىلىــق ۋاگوننىــڭ
يــۈز يۇيــۇش ئورۇنىغــا ئورۇنالشــتۇرۇپ قويــدۇم .بــۇ
قېتىملىــق ســەپەر ئاخىرقــى ھېســابتا ئاياغالشــقان بولــدى.

دەســتە ئەتىرگۈلنــى ئۇۋىــاپ پارچىالۋاتاتتــى ،ئۇنىــڭ
يېنىغــا ئىنگلىزچــە ئەدەبىــي ژۇرنــال تاشــاپ قۇيۇلغانىــدى.
مــەن ئۇيقۇدىــن چۆچــۈپ ئويغانغــان كىشــىدەك
ئەندىكىــپ كەتتىــم ،بــۇ خىلــۋەت بارغېنــا دەرياســى
س ــاھىلىدا م ــاڭا پ ــۇت قويغۇدەكم ــۇ ج ــاي يوقت ــەك ،ئۆزۈمن ــى
خــۇددى بۇيــەردە ئوشــۇقچە ئادەمــدەك ھېــس قىلدىــم.
ئەســلى مــەن ئۆزۈمنــى بىلىــپ بــۇ يەردىــن يوقالســام
بوالتتــى ،ئەممــا مــەن ۋاقتىنچــە ئۇنــداق قىاللمايتتىــم.
مــەن يەنــە بىرنەچچــە كــۈن ســەۋرچانلىق بىلــەن كامىلــە
گۈلىنىــڭ ئېچىلىشــىنى كۈتۈشــۈم ۋە بىرەيلەننــى تېپىــپ
بــۇ يېڭــى ئېچىلغــان كامىلــە گۈلىنــى كامىلەگــە ئەۋەتىــپ
بېرىش ــكە بۇي ــرۇپ كۆڭلۈمن ــى ت ــوق قىلىش ــىم كې ــرەك ئى ــدى.

ئۇنىڭدى ــن كېيىنك ــى نەچچ ــە ئايلى ــق ئۇشش ــاق پ ــۇرات
ئىشــارنى بىــر بىرلــەپ بايــان قىلمىســاممۇ بۇالرمىكىــن
دەيمــەن .نەزىر-چىــراغ بايرىمــى مەزگىلىــدە ،ســانتخال
مىللىتــى ئولتۇراقالشــقان رايونــدا بىــر مەيــدان كومېدىيــە
قايتىالنــدى .ئۇيــەر بىــر چــەت تاغلىــق رايــون بولــۇپ،
بۇيەرنىــڭ نامىنــى ئاتاشــنى خــاالپ كەتمىدىــم ،ئىشــقىلىپ
ســەيلىگە چىقىدىغــان بــاي غوجامالرنىــڭ قەدىمــى بۇنــداق
يەرگــە ئەزەلدىــن تېگىــپ قويمايتتــى ،كامىلەنىــڭ تاغىســى
تۆمۈريــول ئىنژېنېــرى بولــۇپ ،ئۆيــى پــاالس دەرىخىنىــڭ
ســايىلىرى قوغــداپ تۇرىدىغــان «تىيىــن كەنتــى» گــە
جايالشــقان بولــۇپ بۇيەردىــن يىراقتىكــى يېشــىل تــاغ
كۆرۈن ــۈپ تۇراتت ــى .ئۆينى ــڭ ئەتراپىدىك ــى قۇمس ــاڭغۇ يەردى ــن
سۈپس ــۈزۈك ب ــۇالق س ــۇلىرى ئېقى ــپ تۇراتتى ،پ ــاالس دەرىخىنىڭ
ش ــاخلىرىغا ي ــاۋا پىلەل ــەر ئۇۋى ــاپ كەتك ــەن بول ــۇپ ،يالى ــڭاچ
س ــانتخال پادىچ ــى ئۆس ــمۈرى س ــۇ كالىس ــىغا مىنىۋېلىش ــاتتى.

مــەن كۈندۈزلىــرى ئوۋغــا چىقســام ئاخشــىمى
قايتىــپ كېلىــپ كامىلــە گۈلىنــى ســۇغۇرغاچ جىمجىــت
ئۆزگىرىشــىنى
چېچىكىنىــڭ
ئۇنىــڭ
ئولتــۇرۇپ،
يــۈردۈم.
ئۆتكــۈزۈپ
كــۈن
بىلــەن
كۈزىتىــش
مــەن كۈتكــەن دەقىقىلــەر ئاخىــرى يېتىــپ
كەلــدى .مــەن مــاڭا ياردەملىشــىپ ئوتــۇن يىغىۋاتقــان
ســانتخال قىزىنــى چېدىرغــا كىرىشــكە چاقىردىــم .مــەن
ئۇنىــڭ قولــى ئارقىلىــق پــاالس دەرىخــى يوپۇرمىقىغــا
ئورالغــان كامىلــە گۈلىنــى ئەۋەتكۈزمەكچــى ئىدىــم.

بــۇ يــەردە مېھمانســارايمۇ يــوق ،مــەن دەريــا
بويىغىــا چېدىردىــن بىرنــى تىكتىــم .بــۇ يــەردە مــاڭا
كامىلــە گۈلىدىــن باشــقا ھەمــراھ يــوق ئىــدى .كامىلەمــۇ
بۇيەرگــە ئاپىســى بىلــەن بىرگــە كەلگــەن ئىكــەن.

ئولتۇرۇۋېلىــپ
ئىچىــدە
چېدىــر
مــەن
بىــر رازۋېــدكا ھېكايىســىنى كۆرگــەچ قىزنــى
ســىرتتىن:
ئۆتمــەي
ھايــال
ســاقلىدىم.

قۇيــاش چىقىشــتىن بــۇرۇن ،كامىلــە گۈللەردىــن
كۈنلــۈك ياســاپ ،ســالقىن ســەھەر شــامىلىنىڭ ئىچىــدە
پــاالس دەرەخلىــرى ئارىســىدا ســەيلە قىلىــپ يۈرەتتــى،
يــاۋا گۈللــەر ئۇنىــڭ ئىنچىكــە پۇتلىرىنــى تالىشــىپ
تــۇرۇپ سۆيۈشســىمۇ ئۇنىــڭ دىققىتىنــى تارتالمايتتــى .ئــۇ
بەزىــدە دەريانىــڭ تېيىــز جايلىــرى تېپىــپ كېچىــپ ئۆتــۈپ
قارشــى قىرغاقتىكــى دەرەخ سايىســىدا كىتــاب كۆرەتتــى.

— ئەپەندىم ،مېنى نېمىگە چاقىرىتلىكى؟— دېگەن
يېقىملىق ئاۋاز كەلدى.
بېشــىمنى
چىقىــپ،
چېدىردىــن
مــەن
كۆتۈرۈشــۈمگىال كامىلــە گۈلىنىــڭ قىزنىــڭ قۇلىقىــدا
قىســتۇرۇقلۇق ئىكەنلىكىنــى كۆردۈم،ئۇنىــڭ قارامتــۇل
چىرايىدىــن شــادلىق ئەكــس ئېتىــپ تۇراتتــى.
— مېنى نېمىگە چاقىرىتلىكى؟— دەپ قايتىالپ
سورىدى ئۇ.

ئۇنى ــڭ م ــاڭا پ ــەرۋا قىلمايۋاتقانلىقىدى ــن ئۇنى ــڭ مېن ــى
تۇنۇۋالغانلىقىن ــى ھې ــس قىلدى ــم .بى ــر كۈن ــى ،م ــەن ئۇالرنىڭ—
كامىلەلەرنىڭ دەريا بۇيىدا داال تامىقى يەۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ،
ش ــۇ ھام ــان ئۇالرنى ــڭ ئالدىغ ــا بېرىپ« :س ــىلەرگە بى ــرەر ياردەم
كېرەكم ــۇ؟ م ــەن س ــۇ تۇش ــۇيااليمەن ،ئوت ــۇن يارااليم ــەن ،م ــەن
تېخــى بــۇ يەرگــە يېقىنــا جايدىكــى ئورمانلىقتــا ناھايىتــى
ي ــاۋاش ئى ــت ئېيىقلىرىن ــى ك ــۆرۈپ كەلدى ــم» دېگ ــۈم كەل ــدى.

— شــۇ ســىزنىڭ گــۈل تاقىغــان ھالىتىڭىزنــى بىــر
كــۆرەي دېگــەن — .مــەن ســۆزۈمنى تۈگىتىــپ ،ئارقامغــا
بۇرۇلــدۇم-دە ،جاكارتاغــا قايتىــش تەييارلىقىغــا چۈشــتۈم.
ئىزاھــات:

توپلىمــى»
ژۇرنىلىنىــڭ
بېســىلغان

م ــەن ئىنگلى ــز پاس ــونىدا كۆين ــەك كىيگەن بىر ياش ــنىڭ
كامىلەنىــڭ قېشــىدا ئولتۇرۋالغانلىقىنــى بايقىدىــم ،يىگىــت
پۇتىنــى ئــۇزۇن ســوزغىنىچە ھاۋانانىــڭ داڭلىــق ســىگارتىنى
شــوراپ ئولتۇراتتــى ،كامىلــە بولســا خىيالىــي ھالــدا بىــر

بــۇ ئەســەر خىتايچــە «تاگــور نەســرلىرى
كىتابتىــن «ئوقۇرمەنلــەر»
دېگــەن
 - 2006يىللىــق  - 16ســانىغا كۆچــۈرۈپ
قىلىنــدى.
تەرجىمــە
نۇسخىســىدىن
مەمەتئېلى نىياز ئۇيغۇربەگ (گېرمانىيە)
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مېنىڭ ئارمانلىرىم
مۇنەۋۋەر سۇلتان (شىۋېتسىيە)

بالىلىقتىكــى ئــارزۇ  -ئارمانالرنىــڭ چېكــى
بولمايدىكــەن ،ئادەمنىــڭ كەلگۈســىدە نېمــە  -نېمىلــەر
بولغۇس ــى كېلىدىك ــەن .ئەس ــكەر ۋە دوخت ــۇر بول ــۇش مېنى ــڭ
بالىلىقىمدىكــى ئــەڭ شــېرىن چۈشــلىرىم ئىــدى .داۋاملىــق
مەھەللىدىك ــى بالىالرن ــى يىغىۋېلى ــپ ،ئۇالرن ــى س ــەپكە تىزىپ،
مارش ــقا دەسس ــىتىپ ،ئۇي ــاق  -بۇياقق ــا ماڭ ــدۇرۇپ ئوينايتتى ــم.
ياكــى كېپىنــەك ،چۈمۈلــە ،قۇرتالرنــى تۇتۇۋېلىــپ ،ئۇالرنىــڭ
ســۇنۇقلىرىنى تېڭىــپ ،تىكەننــى يىڭنــە قىلىــپ ســانجىپ،
داۋاالپ ئوينايتتىــم .بــۇ چاغــاردا مــەن تېخــى مەكتەپكــە
كىرمىگــەن ،ئەقلىممــۇ تولمىغــان كىچىــك بــاال ئىدىــم.

جەڭگـ�ى  -جېدەللىرىدىـ�ن ،سىياسـ�ىي كۈرەشـ�نىڭ دوسـ�ت-
دۈش ــمەنلىكىدىن جېن ــى ج ــاق تويغ ــان ئات ــا  -ئانىلىرىمى ــزبالىالرنى دوس ــت  -دۈش ــمەنگە ئايرىپ ،ئېتىشىپ ئوينايدىغان
بىزنى ــڭ بۇن ــداق ئويۇنلىرىمىزدى ــن تولىم ــۇ بى ــزار ئى ــدى .ئەمم ــا
بىــز ئۇالرنىــڭ كۆڭلىدىكــى غەشــلىكلەرنى ،تەشۋىشــلەرنى
زىنھــار چۈشــەنمەيتتۇق .بىــز پەقــەت ئۆزىمىزنىــڭ ســاددا
دۇنياس ــىدا ،ش ــېرىن چۈش ــلىرىمىزنىڭ قاينىمى ــدا ياش ــايتتۇق.
مــەن يەتتــە ياشــقا تولغــان يىلــى ،يەنــى 1974
يىلــى  - 9ئايــدا بوينۇمغــا جىلتەمنــى ئېســىپ،مەكتەپك ــە باردى ــم .گەرچ ــە مەكت ــەپ ھايات ــى مەھەللىدىك ــى
ئويۇنلىرىمىــزدەك قىزىــق بولمىســىمۇ ،ئەممــا نۇرغــۇن
يېڭىلىقــار بــار ئىــدى .مۇئەللىملەرنىــڭ ئادەمنــى
ھاياجانغــا ســالىدىغان داغدۇغۇلــۇق ســۆزلىرى مېنــى
ئارزۇيۇمغــا يېتەكلــەپ كېتىۋاتقانــدەك بىلىنەتتــى.

ئاپامنىــڭ دېيىشــىچە مــەن  - 1967يىلــى - 12
ئاينىــڭ  - 22كۈنــى ،قەھرىتــان ســوغۇق بىــر كېچــە بــۇ
دۇنياغــا كــۆز ئېچىپتىمــەن .تۇغۇلغاندىــا جۇغــۇم كىچىــك
تۇغۇلۇپتىكەنمــەن .گەرچــە ئــۆزۈم كېچىــك بىــر قىزچــاق
بولســاممۇ دائىــم مەھەللىدىكــى ئوغۇلــار بىلــەن ئويناشــنى
ياخش ـ�ى كۆرەتتى ـ�م .ئۇالرن ـ�ى ئىكك ـ�ى گۇرۇپپىغا ئايرى ـ�پ ،مۈكۈ-
مۈكلــەڭ ئوينىغىلــى ســاالتتىم .نېمىشــقىدۇر ئــۇالر مېنىــڭگېپىمن ــى ئاڭاليتت ــى ،بۇيرۇقلىرىمغ ــا بويس ــۇنۇپ ،س ــۆزلىرىمنى
يىرمايتت ــى .م ــەن ئۇالرنى ــڭ دائىملى ــق گېنېرال ــى ئىدى ــم ،ئ ــۇالر
مــاڭا ئەســكەر بولــۇپ ،بۇيرۇقۇمنــى بەجــا كەلتۈرەتتــى.

مــەن ئىســمىمنى يازالىغــۇدەك بولغــان كۈنــى
دوســكىغا چىقىــپ« :مــەن ئەســكەر بولۇمــەن ،دوختــۇر
بولۇمــەن» دەپ ،يازغانلىقىــم ئېســىمدە .ئەســكەر
بولــۇش ئىشــتىياقى قەلبىمــدە ئوتتــەك ياناتتــى.
ئارزۇلىرىــم ئارىالشــقان شــېرىن چۈشــلىرىم تولىمــۇ
ش ــېرىن ئى ــدى« .ئ ــادەم تىرىشس ــىال نىش ــان قىلغ ــان ئارزۇلىرىغا
يېتەلەيـ�دۇ» ،دەپ ئوياليتىـ�م .رېئاللىقنىـ�ڭ ئاچچىـ�ق-
چۈچۈكلىرىن ــى ،ئىجتىمائىيەتنى ــڭ ھىيل ــە  -مىكىرلىرىن ــى بۇچاغ ــدا تېخ ــى بىلمەيتتى ــم .يېش ــىم توش ــۇپ ،ئارزۇلىرى ــم تاڭغ ــا
ئۇالشــقاندا ئۈمىدىمنىــڭ چېچەكلىرىگــە ئۈششــۈك تەگــدى.
مــەن ئىشــەنگەن جەمئىيەتنىــڭ ئادالىتــى ھوقۇقدارالرنىــڭ
قولىــدا ئويۇنچۇققــا ئايالنغانىكــەن .تىرىشــچانلىق ئۇالرنىــڭ
نەزىرىــدە ئەخمەقلەرنىــڭ ئۆزىنــى بەزلەيدىغــان سوسكىســى
ئىــدى .بىــراق مــەن ئۆزۈمنىــڭ تىرىشــچانلىقىغا قەتئىــي
ئىش ــىنەتتىم .گەرچ ــە ئىنس ــانالر ئ ــۆز تەقدىرىن ــى ئ ــۆز قولى ــدا

بالىالرنىــڭ قەلبــى پــاك بولىــدۇ ،يالغــان سۆزلەشــنى،
يالغانچىلىــق قىلىشــنى بىلمەيــدۇ .ئۇالرنىــڭ ســەمىمىيىتى
تېخــى كىــر قونمىغــان ســاپ ھالەتتــە ئىــدى .ئــۇالر مېنىــڭ
ئەســكەر بولــۇش ئارزۇيۇمغــا چەكســىز ئىشــەنگۈچىلەر ۋە
ئەگەشــكۈچىلەر ئىــدى .بىــز ئــۇ چاغــاردا جەمئىيەتنىــڭ
غوۋغالىرىنــى ،چوڭالرنىــڭ ئەلەملىرىنــى بىلمەيتتــۇق .بــاش
كىيىملىرىمىزگە ئىزناك تاقاپ ،ياغاچالرنى مىلتىق قىلىش ــىپ،
بىر-بىرىمىزن ــى ئېتىش ــىپ ئوينايتت ــۇق .بەزىلى ــرى ئ ــوق تېگىپ،
يارى ــدار بوالتت ــى ياك ــى ئۆلگ ــەن قىياپەتت ــە يېتىۋاالتت ــى .م ــەن
بۇنداقالرن ــى داۋاالپ ساقايتىش ــقا ئام ــراق ئىدى ــم .جەمئىيەتنىڭ
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تۇتالمىغ ــان ،ھاكىمىيەتنى ــڭ بىش ــەملىكى ۋە قانۇنس ــىزلىقى
ئىمتىيازلىقالرن ــى پەزىلەتس ــىز مەخلۇقق ــا ئايالن ــدۇرۇپ قويغ ــان
بولس ــىمۇ ،ئەمم ــا م ــەن يەنى ــا غەلىب ــە قىلدى ــم - 1984 .يىل ــى
 - 9ئايــدا شــىنجاڭ تېببىــي ئىنســتىتۇتقا قوبــۇل قىلىنىــپ
دوختۇر بولدۇم« .تەلەيس ــىزنىڭ ئېغىزى ئاش ــقا تەگس ــە بۇرۇنى
قاناپت ــۇ» ،دېگەن ــدەك  6يىللى ــق تىرش ــچانلىقلىرىم بەدىلىگ ــە
كەلگــەن نەتىجىلىرىــم يەنــە بىــر قېتىــم ھەقســىزلىقنىڭ
قۇربانــى بولــۇپ ،ســارغايغان ياپراقتــەك تــوزۇپ كەتتــى.
كۆزلىرىمگــە يــاش كەلــدى ،ئارمانالرغــا ئورالغــان يۈرىكىــم
بىتــاپ بولــدى .مــەن شــۇندىال غەمســىز ،ئىســتەكلىرىم زور
بولغ ــان غۇبارس ــىز بالىلىقىمنى ــڭ كەلمەس ــكە كەتكەنلىكىن ــى
ھېــس قىلدىــم .ھاكىمىيــەت زوراۋانالرنىــڭ قولىــدا ئىــدى،
جەمئىي ــەت ئەخالقس ــىز پۇلخۇمارالرنى ــڭ قولى ــدا ئايلىناتت ــى.

شــۇ بوالاليدىغــان چەكســىز مۇمكىنچىلىكلــەر بىلــەن
تەمىنلىگەنىــدى .بــۇ خىــل شــارائىت ئامېرىكىلىقــاردا
بەخــت ۋە شــەرەپ تۇيغۇلىرىنــى پەيــدا قىلغانىكــەن.
ئىنگلى ــز تىل ــى ئوقۇش ــۇم تۈگىس ــىال ئامېرىكىغا كەلگەن
دوختۇرالردىــن ئېلىنىدىغــان كەســپىي ســىناق ئىمتىھانىغــا
قاتنىشىش ــنى پى ــان قىلغانىدى ــم .بى ــراق ئويلىمىغ ــان يەردى ــن
ھاياتىمــدا بىــر ئۆزگىرىــش بولــدى .بىــر كۈنــى ئامېرىــكا
دۆل ــەت ئارمىيەس ــى ب ــاش ئىش ــتابىدىن كەلگ ــەن بى ــر پارچ ــە
خەتنــى تاپشــۇرۇپ ئالدىــم .خەتتــە ئارمىيەگــە كىرىشــنىڭ
شــەرتلىرى ،ئىمتىھــان ئېلىــش ئۇســۇللىرى ۋە ئىلتىمــاس
قىلىــش يوللىــرى چۈشــەندۈرۈلگەنىدى .رېئاللىقىــم
بىلــەن ئارزۇلىرىــم ئارىســىدا كــۆپ تەمتىرىدىــم .گەرچــە
يېشــىم ئوتتۇزنىــڭ يېرىمنــى تۈگەتكــەن بولســىمۇ يەنىــا
بالىلىقتىكــى ئارزۇلىرىمنــى ئۇنىڭغــا جــۆر قىلغــۇم كەلــدى.

ئــۆز پۇقرالىرىغــا ھامىــي بواللمىغــان ،ئادەملەرنىــڭ
ئىنس ــانىي قەدى ــر قىممىت ــى قالمىغ ــان ،چىرىكلى ــك يۇقۇمل ــۇق
كېس ــەلدەك ھەمم ــە يەرن ــى قاپلىغ ــان بۇن ــداق بى ــر دۆلەتت ــە
يەنــە نېمــە ئۈمىــد بولســۇن؟ مــەن ئاخىــرى تۇغۇلــۇپ
ئۆســكەن يۇرتۇمنــى ،بالىلىقتىكــى ئارزۇلىرىــم چېچەكلىگــەن
مەھەللەمنى ،بالىلىرىم ۋە ئىللىق ئائىلەمنى تاش ــاپ س ــەپەر
قىلىشقا مەجبۇر بولدۇم - 2001 .يىلى  - 2ئاينىڭ  - 1كۈنى
مېنى ــڭ س ــەرگەردانلىقىمنىڭ تۇنج ــى كۈن ــى باش ــاندى .مېنىڭ
قەدىمىــم تەككــەن تۇنجــى يــات تۇپــراق ئالما-ئاتــا بولــدى.

ســىناقالردىن ئانچــە قىينالمايــا ئۆتتــۈم .بەلكىــم
دۇئاللىرىــم ئىجابــەت بولــۇپ ،ئالالھتائاالنىــڭ شــەپقىتىگە
ئېرىشكەندىمەن.شــۇ كۈنــى قەلبىــم شــادلىققا تولــۇپ،
بالىلىقىمغــا قايتقانــدەك بولــدۇم .ئادەمنىــڭ كۆڭلــى
ئېرىش ــكەن كىچىككىن ــە نەتىجىدىنم ــۇ مەمن ــۇن بولىدىك ــەن.
ب ــۇ ي ــات تۇپ ــراق ،ناتون ــۇش ئەل ــدە مېن ــى ھەربىيلىكك ــە
ئۇزۇتــۇپ قۇيىدىغــان ئادەممــۇ يــوق ئىــدى .ھاياتىمدىكــى
ئــەڭ ســۆيۈملۈك ،جان-جىگــەر قېرىنداشــلىرىم ۋە
دوســت بۇرادەرلىرىــم يىراقتــا ئىــدى .بــۇ يــەردە خــۇددى
چەكســىز قۇملۇقتــا ئۆســۈپ قالغــان يالغــۇز چېچەكتــەك
يېگانــە ئىدىم.قانائــەت تاپقــا ئارزۇلىرىمدىــن چەكســىز
شادالنســاممۇ ،بىــراق ئەتراپىمــدا خۇشــاللىقىمغا شــېرىك
بولىدىغ ــان بىرم ــۇ يېقىنى ــم ،ھەتت ــا تۇنۇش ــۇممۇ ي ــوق ئى ــدى.

ئالما-ئاتــا ئۇيغــۇر تارىخىنىــڭ بىــر پارچىســى،
ئەجدادلىرىمىزنى ــڭ مۇب ــارەك ئىزلى ــرى قالغ ــان يەتت ــە س ــۇنىڭ
مەركىــزى ئىــدى .بــۇ يــەردە مۇســاپىرالرنىڭ مۇڭىغــا مــۇڭ
بولــدۇم ،بىچارىلەرنىــڭ بېشــىنى ســىلىدىم ،ئاجىزالرنىــڭ
يىغىســىغا قېتىلدىــم ،كۈلگەنلەرنىــڭ كۈلكىســىگە جــۆر
بولــدۇم .بىــراق نامراتلىــق ئەقىلنىــڭ ۋە ئەخالقنىــڭ
گەجگىســىگە مىنىۋالغــان بــۇ يېڭــى دۆلەتتــە كۈنلىرىــم
غەمدى ــن خالى ــي بواللمى ــدى ،ت ــاالي كېچىلەرن ــى ئەنس ــىرەش
ئىچىــدە ئۇيقۇســىز ئۆتكۈزدىــم .ئۇۋىســى بۇزۇلغــان ئەلدىــن
يەنــە نېمىنــى كۈتــۈش مۇمكىــن! ئەلنىــڭ مەنىۋىيىتــى
قاغجىراپتــۇ ،ئىمانــى سۇســاپ ،ئىنســابىغا تــوزاڭ
قونۇپتــۇ .قەغــەز تەڭگىلــەر خۇدانىــڭ ئورنىغــا چىقىۋاپتــۇ.
«كــەچ قويغــان خۇدايىــم ئــاچ قويماپتــۇ» دېگەنــدەك
ئال ــاھ ئ ــۆزى ئېزى ــز قىلغ ــان بەندىس ــىنى خ ــار قىلمايدىك ــەن.
شــۇنداق غەم-غۇسســىدە ئۆتكــەن كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە
ئەجدادلىرىمىزنىــڭ قېنــى ۋە ئىــزى قالغــان بــۇ ئەزىزانــە
تۇپراقتىــن رىســقىم كۆتۈرۈلــۈپ ،ئامېرىكىغــا قــاراپ ئۇچتــۇم.
ئايروپىــان بېلىتىمگــە بــۇ خاســىيەتلىك كــۈن « - 2002
يىلــى  - 2ئاينىــڭ  - 28كۈنــى» دەپ خاتىرىلەنگەنىــدى.
ئامېرىكىغ ــا كېلىپ ــا خاتىرجەملى ــك ۋە ئەركىنلىكنى ــڭ
تەمىنــى ھەقىقىــي ھېــس قىلدىــم .ئادەملىــرى قىزغىــن ۋە
ســەمىمىي ئىــدى .بوغۇلغــان ئاۋازىــم قايتــا ئېچىلغانــدەك
بول ــدى .م ــەن ب ــۇ ي ــەردە قەلبىمگ ــە كۆمۈلگ ــەن ئارزۇلىرىمنى ــڭ
قايتــا چېچەكلەيدىغــان مۇنبــەت تۇپرىقىنــى كــۆرۈپ
يەتتىــم .ئامېرىــكا ھەممــە ئادەملەرنــى نېمىنــى خالىســا
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ئايروپىالنغــا چىقىــپ ئولتــۇرۇپ ،شــۇنچىلىك
مەيۈســلەندىم .ئەتراپىمــدا مىنىــڭ ئەنــى -ســىڭىللىرىمدەك
نەۋقىــران قىز-يىگىتلــەر خۇشــاللىقلىرىدىن چۇقۇراشــماقتا
ئىــدى .ئــۇالر نەقــەدەر بەختلىــك ئىنســانالر-ئە؟! ئــۇالر
مۇشــۇ تۇپراقتــا تۇغۇلــۇپ ،مۇشــۇ تۇپراقتــا ئۆلىــدۇ .ئۆمــۈر
بۇيــى قەدىردانلىرىدىــن ،بىللــە ئوينــاپ چــوڭ بولغــان
بــاال چاغلىرىدىكــى دوســتلىرىدىن ،بىرگــە ئوقۇغــان
ساۋاقداشــلىرىدىن ئايرىلمايــدۇ .ھېــچ بولمىغانــدا دائىــم
كۆرۈشــۈپ تــۇرۇش پۇرســىتىگە ئىگــە .مەنچــۇ؟ مــەن بــۇ
يــەردە تىكەنــدەك يالغــۇز ئىدىــم .ئاســمىنى كــەڭ ،ئەممــا
باغــرى تــار ئانــا ۋەتىنىــم پولۇمــۇ يىراقتــا قالغانىــدى.

ئىككىنچ ــى قېتى ــم ئاڭالش ــتىن سەس ــكىنەتتى .م ــەن ب ــۇ يەرگ ــە
كەلگىنىمگــە ئچ-ئىچىمدىــن پۇشــايمان قىلدىــم .ئــادەم
ھاياتى ــدا نۇرغ ــۇن ئىش ــاردىن پۇش ــايمان قىلى ــدۇ ،بى ــراق بى ــر
مەزگىلدى ــن كېيى ــن ئۇنى ــڭ كۆڭۈلس ــىزلىكلىرى تىزال ئەس ــتىن
كۆتۈرۈلــۈپ كېتىــدۇ .لېكىــن بــۇ قېتىمقىســى باشــقىلىرىغا
زىنھــار ئوخشــىمايتتى .ئالتــە ئايلىــق ھەربىــي مەشــىق
تۈگىگىچ ــە قانچىلىغ ــان ياش ــار مەش ــىققە چىدىم ــاي ھەربى ــي
بازىن ــى تاش ــاپ چىقى ــپ كەتت ــى .قاتتىق پۇش ــايمان قىلس ــاممۇ
ئاخىرغىچــە بەرداشــلىق بېرىــپ ،ئــۈچ يىلىنــى تۈگەتتىــم.
كونىــار« :ئەجىرنىــڭ ئــۆزى ئاچچىــق ،مېۋىســى تاتلىــق
بولى ــدۇ» دەپ بى ــكار ئېيتماپتىكەن .ئ ــۈچ يىللىق ھەربىيلىكتە
ئۆتك ــەن ھاياتى ــم م ــاڭا قان ــداق ياشاش ــنى ئۆگەتت ــى ،ئىرادەمنى
تاۋلى ــدى ،ناھەقچىلىكلەرگ ــە بەرداش ــلىق بېرىش ــنى ئۆگەتت ــى.

بىــز ئامېرىكىنىــڭ جەنۇبىــي كارولىنــا ئىشــتاتىدا
ئايروپىالندىــن ئاپتوبۇســقا ئالماشــتۇق .يېرىــم كېچــە
بولغانــدا ئاپتوبــۇس ھەربىــي بازىغــا كېلىــپ توختىــدى.
بــۇ ئامېرىــكا ئارمىيەســىنىڭ جەنۇبىــي كارولىنــا ئىشــتاتىغا
جايالشــقان «فــورت جېكســون» پىيادىلــەر قىســىم بازىســى
ئىــدى .ئالدىمىزغــا قۇرۇقلــۇق ئارمىيەنىــڭ ئوفىتســېرالر
فورمىســىنى كىيگــەن بىــر قــارا خوتــۇن چىقتــى .ئــۇ
شــۇنچىلىك مۇزچىــراي ۋە قوپــال ئىــدى .ئۇنىــڭ ھەربىــي
بۇيــرۇق بەرگــەن چاغدىكــى ئــاۋازى بــەكال چىرقىــراق ئىــدى.
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ئۇنىــڭ ئاۋازىنــى بىــرال قېتىــم ئاڭلىغــان ئــادەم

ستوكھولم ،شىۋېتسىيە

ھايـ�ات ئەنـ�ە شـ�ۇنداق ئەگرى-توقايلىـ�ق ،جاپـ�ا-
مۇشــەققەت ئىچىــدە پىشــىپ يېتىلىدىكــەن ۋە ئــۆزمەنىســىنى تاپىدىكــەن .بۈگــۈن ئاشــۇ ئۇنتۇلغۇســىز
ئەس ــلىمىلىرىم بىل ــەن ش ــىمالىي ياۋروپادىك ــى گ ــۈزەل دۆل ــەت
شىۋېتســىيەدە جەزبىــدار ھاياتىمنــى داۋامالشــتۇرماقتىمەن.

ئــادەم ابلىســىىن بىچــارە دېيىشــكە توغــرا كېلىــدۇ ،كــۈن بــوىي دۇنيــا
يىغىــدۇ ،يېيىشــكە نېســىپ بوملايــدۇ .بەزىــى تىنماي يۈگــۈرۈپ دۇنيــا
كې ىزــدۇ ،بە ىزــى جېنىــى تىكىــپ دېڭىزغــا ك ىرىــدۇ .بە ىزــى اتغ قې ىزــپ،
قىيــاالر تۈۋىگــە اب ىرــدۇ ،بەزىلــرى يــەر غۇالچــاپ ايالڭئــاايغ يۈگۈرەيــدۇ.
بە ىزــى داۋان ئېشــىپ ،دەرايالر كېچىــدۇ .يەنــە بەزىلــرى يــەر قې ىزــپ،
قۇدۇقتىــن ســۇ ئىچىــدۇ .بە ىزــى جەڭگــى -جېــدەەللردە قىلىــچ ،پالتــا يــەپ
(ھــاالك بولىــدۇ) ،بەزىــى قەلئــە  -تــۇرا (الر) دا ئىشــەپ قې ىريــدۇ.
بە ىزــى ئوغــرى ،ئادلامچــى ،قاراقچــى ،ھىيلىگــەر؛ بە ىزــى ابمسىچــى،
قاتىــل ،قرىغىنچــى بولىــدۇ .بــۇ مۇشــەققەتەل نرىڭ ھەممىــى نەپــى ،كىيىــم-
كېچىــى ئۈچۈنــدۇر ،مــال -دۇنيــا توپاليدۇ-يــۇ ،يېمەيــدۇ ،ئۆلگەنــدە
پۇشــاميان قىلىــدۇ .بۇال نرىــڭ ھەممىــى بىلمىســىز كى�شــىەل نرىڭ ئى�شــىدۇر.
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سەن كەتتىڭ
ئارسالن بايىر (تۈركىيە)

قەي ــەردە بى ــر تۇمانلى ــق ت ــاغ ك ــۆرۈپ قالس ــام ،ئېس ــىمگە
سەن كېلىسەن رادىئودىكى ھېلىقى ئاۋاز بارغۇ؟ ھە شۇ ئاۋازنى
ئاڭلىغــان ۋاقتىمــدا يۈرىكىــم پارچە-پارچــە بولــۇپ كېتىــدۇ.
«ســەن كەتكەندىــن بۇيــان» دېگــەن ناخشــا مــەن ئۈچــۈن
ئېيتىلغان ــدەكال .س ــەن كەتكەندى ــن بۇي ــان ب ــۇ يەرل ــەر ۋەيران ــە،
يىقىلغ ــان ئۆيلەرگ ــە ئايلىنى ــپ كەتكەن ــدەك بىلىنى ــدۇ م ــاڭا!

س ــېنى پۇراۋاتقان ــدەك پۇرىس ــام نېمىدىگ ــەن ياخش ــى بوالتت ــى.
شــۇ تــاپ قەلبىمدىــن كەلگــەن ئاۋازنــى تىڭشــاۋاتقاچ
قولۇڭدىــن تۇتســام ،شــۇ تۇمانلىــق تاغالرنىــڭ ئارىســىدىكى
چىغى ــر يول ــاردا بىلل ــە ماڭس ــاق دەپ تەس ــەۋۋۇر قىلىۋاتىم ــەن.
بىــر بۇالقنىــڭ بېشــىغا كەلســەك ،قىرىــدا ئولتۇرســاق،
بۇالققــا ئالقىنىمنــى قويســام ،ســەن ئالقىنىمدىــن ســۇ
ئىچســەڭ .ئاندىــن مەنمــۇ ســېنىڭ ئالقىنىڭدىــن ســۇ
ئىچســەم .مۇشــۇنداق قىلىــپ ئۇسســۇزلىقىمىزنى قاندۇرســاق
بــەك ياخشــى بوالتتــى -ھــە؟ كەينىدىــن يەنــە مېڭىشــنى
داۋامالشتۇرســاق ،قــول تۇتۇشــۇپ ئېرىقنىــڭ قىرىغىچــە
مېڭىــپ ئېرىقتــا يۈز-قوللىرىمىزنــى يۇيســاق .ئېرىقتىكــى
ســۇ شــىرىلداپ ئېقىــپ ناخشــىلىرىمىزغا جــۆر بولســا.
ئاندىــن بىربىرىمىزنىــڭ ئۈســتىگە ســۇ چېچىــپ ئوينىســاق.
ســۇ تامچىلىــرى بىلــەن ھــۆل بولــۇپ كەتســەك .بىزنىــڭ
سـ�ۆيگۈمىز ھـ�ۆل بولغانـ�دەكال كۆۋرۈكنىـ�ڭ ئاسـ�تىدا مۆكـ�ۈ-
مۆكۈل ــەڭ ئوينىس ــاق .بى ــردەم م ــەن كۆۋرۈكنى ــڭ ئۆڭكۈرىگ ــەمۆكۈۋالس ــام س ــەن ئىزدىس ــەڭ ،بى ــردەم س ــەن مۆكۈۋالس ــاڭ مەن
س ــېنى ئىزدىس ــەم .تېپىۋالغ ــان ي ــەردە لەۋلىرىمى ــز جۈپلەشس ــە.

بىلىس ــەن كۈزن ــى ياخش ــى كۆرىم ــەن ،تاغالرن ــى قاپلىغان
ھ ــەر خى ــل س ــارغۇچ رەڭل ــەر ئىچىم ــدە بى ــر يامغ ــۇر تامچىس ــىغا
ئوخشــاش تۆكۈلىــدۇ .كــۈز دېيىشــىدۇ بــۇ پەســىلنىڭ
ســۇلغۇن رەڭگىنــى .ھازىــر يۈزۈمدىكــى رەڭ ســۇلغۇن كــۈز
رەڭگىگــە ئوخشــاپ قېلىۋاتىــدۇ .ئاۋازىڭمــۇ يازنىــڭ تومــۇز
ئىسســىقىدىكى بىــر تامچــە ئىــدى مــەن ئۈچــۈن .ھازىــر
قايس ــى پەس ــىلدە مەنم ــۇ بىلمەيۋاتىم ــەن .يۈت ــۈپ كەتك ــەن
پەســىللەرنى ئويناۋاتىــدۇ لەمپىلەردىــن قارىغــان قۇشــار!
مــەن ياخشــى كۆرىدىغــان رەڭلىرىڭمــۇ مېنــى
ئازاپالۋاتىــدۇ .بىلســەڭ ئــۇ ھەرخىــل رەڭلــەر ســېنىڭ
ئاۋازىڭغ ــا ئوخش ــايتتى .مېنى ــڭ كۆزۈمدە .س ــەن س ــۆزلەۋاتقاندا
ئاۋازىڭنى ــڭ ئىچى ــدە يوق ــاپ كېتەتتىم .ئەمما ھازىرمۇ ش ــۇنداق
بولۇۋاتامدى ــم؟ بىزنى ــڭ ب ــۇ يەر يازغ ــا قاراپ كېتىۋاتىدۇ .س ــىلەر
تۇرۇۋاتق ــان ي ــەردە بولس ــا تەبىئ ــەت تاغالرنىڭ ئارىس ــىدا قېلىپ
قالغ ــان كىچى ــك جىلغىنى ــڭ ئوتتۇرىس ــىدىكى ئ ــەڭ جىمجى ــت
بى ــر ي ــەردە ت ــۇرۇپ قالغ ــان .ش ــۇ جىمجىتلىق ۋە س ــەن كىش ــىنى
س ــېغىندۇرىدۇ .سۆس ــۈن رۇخس ــارگۈللەر ئېچىلى ــپ كەتكەن ــدۇر
ي ــول بويلىرى ــدا ،باغالرنى ــڭ چىتالقلىرىدا .تەبىئەت ياپيېش ــىل
بول ــۇپ كەتكەن ــدۇر .ئىچىن ــى قاپ ــاپ كەتكەن ــدۇر ھ ــەر خى ــل
يېش ــىل رەڭل ــەر .خ ــۇددى س ــېنىڭ ھىدى ــڭ مېنى ــڭ ئىچىمن ــى
قاپــاپ كەتكەنگــە ئوخشــاش .ھازىــر پۈتــۈن تەبىئــەت ئــۇ
يەرلــەردە ســېنىڭ ھىدىڭنــى ئالماقتــا .ســەن كەتتىــڭ…
ئەممــا ســاڭا بولغــان سېغىنىشــىم شــۇنچىلىك كۈچلــۈك.

بۇنىڭدىــن بــۇرۇن ســاڭا ئېيتقانمىدىــم؟ قۇرۇتۇلغــان
ئەتىرگۈلنىــڭ رەڭگىدىكــى لەۋلىرىڭنىــڭ شــۇنچىلىك
مۇكەممــەل ئىكەنلىكىنــى .ئەمــدى بــۇ گــەپ نەدىــن
چىقتــى دېمــە .ســېنىڭ لەۋىرىــڭ ھەمىشــە بۇالقتىــن
ســۇ ئىچكەنــدە نەملىنىــپ قالغانــدەك كۆرۈنىــدۇ.
پۈتكــۈل تۇمانلىــق تاغــار مــاڭا ســېنى ئەســلىتىدۇ.
ســەن كەتكەندىــن بېــرى خىيــال قىلىۋاتىمــەن .كەشــكى
مەنمــۇ ئــۇ تەرەپلەرگــە بارالىســام دەپ .يەنــە «تۇمانلىــق
تۇمانلىــق بىزنىــڭ دىيارالر»دېگەنخەلــق ناخشىســى تىلىمغــا
يېپىشــىپ توختىمــاي ئۇنــى ئېيتىۋاتىمــەن .ئېيتمىســام
تىلىــم ئىششــىپ قالىدىغانــدەك تۇيۇلىــدۇ ئۆزۈمگــە.

ھازى ــر ئ ــۇ يەرل ــەردە باغ ــار بىل ــەن باغچى ــاردا ئادەمل ــەر
تېرىلغۇ ئىشلىرىنى قىلىۋاتقاندۇر .باھار ھەر خىل گۈللەرنىڭ،
يېشــىل يۇپۇرماقالرنىــڭ ئېچىلىدىغــان ۋاقتــى بولغاچقــا
مــەن بــەكال ياخشــى كۆرىمــەن .بۇرنۇمنــى غىدىقاليدىغــان
يېشــىل چىمەننىــڭ ھىــدى بــەك ياخشــى پۇرايــدۇ .ئۇالرنــى
قولۇمغــا ئېلىــپ ئالقىنىمغــا قويســام ،ئاندىــن خــۇددى

بى ــر كۈنن ــى تەس ــەۋۋۇر قى ــل ئ ــەڭ چوڭق ــۇر تۇيغۇلىرى ــڭ
بىلــەن .چىقىــپ كەلســەم بىــر كۈنــى چۈشــتىن كېيىــن،
تاغــۇ -دەريانــى ھالقىــپ ،پۈتــۈن زامانالرنــى ئېشــىپ
ئىشــىكىڭنىڭ ئالدىــدا پەيــدا بولســام ،ســاراڭالرچە.
تۈركچىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرغۇچى :باھارىستان ( تۈركىيە)
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قەغــەز ـ قەلەمگــە يــات بىــرى بولمىغــان بولســاممۇ
قانداقت ــۇر ب ــۇ قېتى ــم قولۇمغ ــا قەل ــەم ئالغىنىم ــدا تەمتى ــرەپ
ت ــۇرۇپ قالدى ــم .ئارىدى ــن بى ــر ھەپت ــە ئۆت ــۈپ كەتت ــى .ب ــۇ بى ــر
ھەپت ــە ئىچى ــدە نېمىن ــى يېزى ــش ۋە تېمىن ــى قان ــداق تال ــاش
ئۈســتىدە كــۆپ ئويالندىــم .بىــر قانچــە ماتېرىيــال كــۆردۈم.
ئابدۇشــۈكۈر مەمتىمىننىــڭ «يىپــەك يولىدىكــى توققــۇز
ھېكمــەت» ناملىــق ئەســىرىنى ئوقــۇپ تاماملىغىنىمغــا بىــر
قانچ ــە ك ــۈن بولغ ــان بولس ــىمۇ ،بۇ ئەس ــەرنى يەن ــە قايتا ئوقۇپ
چىقىــش قارارىغــا كەلدىــم ـ دە ،قولۇمغــا كىتابنــى ئېلىــپ
مۇندەرىجىســىگە نــەزەر ســالدىم« .روھنــى ساغالمالشــتۇرۇش
مىللەتن ــى گۈللەندۈرۈش ــنىڭ مۇقەددىمىس ــى» دېگ ــەن ماقال ــە
كۆزۈمگ ــە ئاالھى ــدە چېلىقىپ تۇراتتى .كىتابنى ــڭ باش بېتىگە
بېرىلگ ــەن ب ــۇ ماقالىن ــى ئ ــۆز ئىچىگ ــە ئالغ ــان تېمىالرغ ــا ك ــۆز
تىكتىــم؛ «ھەســەتخورلۇق  -مىللەتنــى خارابالشــتۇرىدىغان
خەتەرلى ــك روھ ــى ئىلل ــەت» دېگ ــەن تېم ــا دىققىتىمن ــى تارتتى.

بولســا ،ئابدۇشــۈكۈر مەمتىمىننىــڭ ئۆزىنىــڭ يىپــەك
يولىدىكــى توققــۇز ھېكمــەت ناملىــق ئەســىرىدە بــۇ روھــى
م ــەرەز ھەققى ــدە مۇھاكىم ــە خاراكتېرلى ــك يەك ــۈن چىقىرى ــپ،
ھەس ــەتخورلۇق روھىيىتىنى ــڭ ھەقىقى ــي قىياپىتىن ــى مۇن ــداق
ئېچىــپ بەرگــەن« :مەلۇمكــى ،رەشــكى ـ ھەســەت روھــى
ئازادىلىــك ،ئەركىــن دېموكراتىــك روھنىــڭ دەل ئەكســىچە
مىلل ــەت روھىيىتىدىك ــى جۈملىدىن ،ھەس ــەتخور ۋۇجۇدىدىكى
ئەســەبىي ئىللــەت .رەشــك ـ ھەســەت ئەپســانىۋى چۆچــەك
شــەكلىدىكى دوزاخ بولماســتىن ،دەل رېئــال ،ھەقىقىــي
جەھەننــەم .ئۇنىــڭ ئوتلىــرى نەپســانىيەت ۋەسۋەسىســى
بىلــەن يانغــان .ئۇنىــڭ ئاپەتلىــك يالقۇنلىــرى ئۆزىنىــڭ
ناقابىللىق ــى ۋە بەختس ــىزلىكى بىل ــەن باش ــقىالرنىڭ ئىقتىدارى
ۋە ســائادەتمەنلىكىنى دۈم يېتىــپ سېلىشــتۇرۇش ئاساســىدا
ئەۋجىگ ــە كۆتۈرۈلگ ــەن .ب ــۇ خى ــل ھەس ــەت يالقۇنلى ــرى ئۇنى ــڭ
ئىقتىدارىغــا ۋە بەختكــە ئېرىشــىش مۇمكىنچىلىرىكلىرىنىــڭ
بــاش كوزىــرى بولغــان ئەقىــل جەۋھىرىنــى كــۈل قىلىــپ،
ئۇنــى تەپەككــۇر ،روھىيــەت ،خۇلــق ـ مىجــەز ۋە جىســمانىي
جەھەتتىــن خورىتىــپ خارابلىــق توپىســىغا يېقىنالشــتۇرىدۇ.
ئۇنىــڭ تىرىكلــەر ئارىســىدىكى پائالىيەتلىــرى ھەســرەتتە
ئۆلگ ــەن ھەس ــەتخور ئەرۋاھنى ــڭ قىساس ــكار تەلۋىلىكلىرىگ ــە
ئوخشــاپ كېتىــدۇ .ھەســەتخور باشــقىالرنىڭ ســۈرىتىنى
تامغــا ئېســىپ قويــۇپ ،ئۇنىــڭ بەدىنىگــە چــاڭگال
س ــېلىپ ،گۆش ــىنى تىتى ــپ يېگەن ــدەك خىيال ــى كۆرۈنۈش ــتىن
ئۆزىنــى بەزلــەپ ،ئەمەلىيەتتــە ھــەر دەقىقــە ئۆزىگــە
چــاڭگال ســېلىپ ،ئــۆز گۆشــىنى ئــۆزى يېگۈچىــدۇر»2

ب ــۇ تېمىن ــى قايت ــا -قايت ــا ئوق ــۇپ چىقتى ــم ،ئاخىرى ــدا
بى ــر قانچىلىغ ــان ئىللەتل ــەر ئىچىدى ــن «رەش ــكى ـ ھەس ــەت»
تى ــن ئىب ــارەت ب ــۇ روھ ــى ئىللەتن ــى س ــۈزۈۋالدىم ـ دە ،ئۆزۈمگ ــە
ســوئال قويــۇپ« :زادى بــۇ ئىللەتنىــڭ بىزدىكــى ۋەزىنــى
قانچىلىــك؟» دەپ قەلبىمنىــڭ جاھــان ئەينىكىگــە قــاراپ،
ئۆزىمىزنىــڭ مــاكان ســەتھىدىكى(يۈزى) قىياپىتىمىزگــە
نــەزەر ســالدىم .نېمــە ئامــال ،مېنىــڭ ،ســىزنىڭ ،ئۇنىــڭ
ھەتتــا ھەممىمىزنىــڭ روھىيىتىمىــزدە «مايلىــق قــۇرت»
تــەك ئۆمىلــەپ تۇرغــان تــاالي روھــى ئىللەتلىرىمىزنىــڭ
«مەنمەنلىــك» ھالقىســىغا چېتىلغــان بــۇ ئىللەتنىــڭ
ھــاكاۋۇر گەۋدىســىنىڭ «ســەمرىۋالغان ئــەرۋا» قــا ئوخشــاش
مەغرۇران ــە ھالىتىن ــى ك ــۆردۈم .ئاخى ــرى ق ــاپ يۈرەكلى ــك قىلى ــپ
ب ــۇ خى ــل «س ــېمىز ئ ــەرۋاھ» نى ــڭ ئ ــۇ خى ــل «ئ ــورۇق ئ ــەرۋاھ»
ن ــى غاجى ــاپ ي ــەپ ،س ــەمرىپ غاپىللى ــق خامۇش ــلۇقى ئىچى ــدە
ئۆزىنــى بىلمــەس ،ئەدەپكــە قايتمــاس ،ئادىمىيلىكتىــن
ئــۇزاق روھــى خەســتىلىككە مۇپتىــا بولغــان قــارا دىلىنــى
مەنىــۋى ئوپېراتســىيە پىچىقــى ماھىيىتىدىكــى قەلــەم
تىغىــم بىلــەن يېرىــپ تاشــاش مەقســىتىدە ،ناھايــەت بــۇ
تېمىغــا پىكىــر ئايۋىنىمنىــڭ تــۆر بېشــىدىن ئــورۇن بەردىــم.

ئەس ــلىدە ئىنس ــانالرنىڭ يارىتىلىش ــى كائىناتنى ــڭ ئ ــەڭ
گــۈزەل ســىمۋولى بولســىمۇ ،ئۇالرغــا بېرىلگــەن ئىســتېدات،
قابىلىي ــەت ۋە ئەقىل نۇرلىرىنىڭ پەرقلىق بولۇش س ــەۋەبىدىن
ئــۇالر تەشــكىل قىلغــان جەمئىيەتمــۇ شــۇ جەمئىيەتنــى
ش ــەكىللەندۈرگۈچى شەخس ــىلەرنىڭ مەدەنىيەت مۇستىۋاس ــى،
كەش ــپىيات  -ئىختىراس ــى ،تەپەكك ــۇر رەھنەماس ــى ،ئەخ ــاق
ئۆلچىمىگ ــە ق ــاراپ پەرقلى ــق گۈزەللىكل ــەر بىل ــەن بېزەلگ ــەن.
جۈملىدى ــن غ ــەرب ئەللىرىنى ــڭ ياۋروپ ــا ـ ئاس ــىيا قۇرۇقلۇقى ــدا
ئۆز-ئــارا ئۇچرىشــىش بەلبېغــى مەركىــزى ئاســىيادا ياشــاپ
كەلگــەن بۈگۈنكــى ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ قەدىمكــى ئاتــا
بوۋىلىرىمــۇ ،تەخمىنــەن مىالدىدىــن  6 - 5ئەســىر ئىلگىــرى
باش ــلىنىپ ئىكك ــى مى ــڭ يىل ــدەك داۋامالش ــقان يىپ ــەك يول ــى
ئاالقىلىــرى ۋاسىتىســى بىلــەن ،ئــۆز دەۋرىنىــڭ مەدەنىيــەت
سەۋىيەس ــىدە ئۆزىگ ــە خ ــاس ئالەمش ــۇمۇل مۆجى ــزە يارىتى ــپ،
ئىنســانىيەت ئالىمىنىــڭ گۈللىنىشــىگە ئۆزلىرىنىــڭ زور
تۆھپىلىرىن ــى تەقدى ــم قىلغان .زاماننىڭ ئۆتىش ــىگە ئەگىش ــىپ

رەشــكى ـ ھەســەت ،مىللەتنىــڭ قەلبىنــى تىلىدىغــان
روھــى ئىللــەت ۋە پارچىلىنىــپ كېتىشــكە ئاپىرىدىغــان
ھاالكەتتــۇر .رازى رەشــكى ـ ھەســەت توغرىســىدا« :ھەســەت
بى ــر خى ــل يام ــان ئ ــادەت ،ئ ــۇ ئىچ ــى تارلى ــق ۋە بېخىللىقنى ــڭ
ئاالمىتــى .ھەســەتخور ئــۆزى ئېرىشــەلمىگەچكە،
باشــقىالرنىڭمۇ ئېرىشىشــىنى ھەرگىــز خالىمايــدۇ »1دېگــەن

 . 1موسا ساۋىي « :ئەرەب تىلىدا يېزىلغان پەلسەپە» ،ئۇيغۇرچە تەرجىمىسى - 91 ،بەت.
 .2ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئمىن« :يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەت» - 46 ،45 ،بەت.
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ئىنســانالرنىڭ ئــاڭ ـ ساپاســىنىڭ يۇقىــرى كۆتۈرۈلۈشــى،
مائارىــپ ،ئەدەبىيــات ـ ســەنئەتلىرىنىڭ گۈللىنىشــى ،دېڭىــز
ـ ئوكيــان ۋە قۇرۇقلــۇق يوللىرىنىــڭ تەرەققىــي قىلىشــى،
پ ــەن ـ تېخنى ــكا س ــانائەتلىرىنىڭ ئۇچقان ــدەك ئىلگىرىلىش ــى
نەتىجىس ــىدە ب ــەش ئەس ــىردىن بې ــرى چۆل ــدەرەپ تەدرىجى ــي
قــۇم بېســىپ كەتكــەن قەدىمكــى يىپــەك يولــى بىلــەن
بىللــە مىللىتىمىزنىــڭ بىقىيــاس «شــانلىق ئۆتمۈشــى» شــۇ
قــۇم ئاســتىغا كۆمــۈپ تاشــاندى .بۇنىڭدىكــى ئاساســلىق
ئىللەتنــى مۇقــەددەس ۋەتىنىمىــز باغرىــدا خــۇددى كەۋســەر
ئېقىتىــپ نەچچــە مىــڭ يىــل ئاققــان قەدىمكــى يىپــەك
يولىن ــى ق ــۇم ئاس ــتىدا قوي ــۇپ كەتك ــەن ش ــۇ ب ــەش ئەس ــىرنىڭ
مابەينىدىكــى ۋاقىــت تىزمىســىنىڭ تارىــخ ســەھىپىلىرىدىن
ئىزدەيدىغــان بولســاق ،ھــەر بىــر ســەھىپىدە ئۆزگىنــى
غاجــاپ ئۆزىنــى بــوداش ،تۆھمــەت تېشــى ئېتىــپ پىتنــە
تۇغــدۇرۇش ،گۇرۇپپىلىشــپ باشــقىالرنى ســەھنىدە ئــۇرۇش،
ئەمەل-مەنســەپ ھېرىســمەنلىكى ئوچىقىــدا ئۆزگىنىــڭ
بېشــىنى ئۈكلــەش ،يــۇرت ،مەھەللــە ۋە گۇرۇھۋازلىــق
غېمىــدە ئومۇمنىــڭ مەنپەئەتىگــە قىزىــل كۆزلــۈك
قىلىــش ،تەمەخورلــۇق يۈزىنــى تەڭلــەپ دىۋانــە بولــۇش،
خۇشــامەتچىلىك قىلىــپ ئىنســانىي غۇرۇرىنــى دەپســەندە
قىلىــش ،ئىككــى يۈزلىمىلىــك قىلىــپ نامەردلىــك قىلىــش،
چېقىمچىلى ــق قىلى ــپ خائىنلى ــق قىلى ــش ،س ــاتقىنلىق قىلى ــپ
دوس ــتۇم ،ئۇس ــتازىم دېم ــەي ئاس ــىيلىق قىلى ــش ،ھاماقەتلى ــك
قىلىــپ پىتنىگــە يــول ئېچىــش ،شۆھرەتپەرەســلىك قىلىــپ
مەم ــەدان بولۇۋېلى ــش ،خۇمس ــىلىق قىلى ــپ تاالن ــت ئىگىلىرىنى
ئارقىدىــن ئــۇرۇش ،ھۇرۇنلــۇق قىلىــپ ئومۇمنىــڭ ئىشــىغا
قاتناشماســلىق قاتارلىــق بىــر تۈركــۈم ھاالكــەت ھالقىســىغا
چېتىشــلىق ســەلبىي ھالــەت قېلىپلىرىنــى شــەرەپ
تاختىســى قىلىــپ بوينىغــا ئېســىۋالغان رەشــكى ـ ھەســەت
ۋە مەنمەنچــى قەھرىمانلىرىنىــڭ قانلىــق قىلىچىنىــڭ
قۇربانــى بولغــان بابــا رەھىــم مەشــرەپ ،مۇھەممــەد ســىدىق
زەلىل ــى ،مۇھەمم ــەد بىنن ــى ئابدۇل ــاھ خارابات ــى ،ئابدۇقادى ــر
دامول ــام ،مەمتېل ــى ئەپەن ــدى ،ئابدۇخالى ــق ئۇيغ ــۇر ،لۇتپۇل ــا
مۇتەللىپك ــە ئوخش ــاش قانچىلىغ ــان ئېرپ ــان بۇالقلىرىمىزنى ــڭ
ئىسســىق قانلىــرى بىلــەن بويالغانلىقىنــى كۆرىمىــز.3

بىلــەن قابىــل ،ئــۆز ۋاقتىــدا ئالــاھ ئۈچــۈن قۇربانلىــق
قىلىش ــقا بۇيرۇلغ ــان ،نەتىجى ــدە ھابىلنى ــڭ قۇربانلىق ــى قوب ــۇل
بولــۇپ قابىلنىــڭ قوبــۇل بولمىغــان ،بۇنىڭغــا چىدىمىغــان
قابىلنىــڭ دىلــى ھەســەت ۋە نادامــەت ئوتىــدا كۆيــۈپ
ئاقىــۋەت ئــۆز قېرىندىشــىنى ئۆلتــۈرۈش بىلــەن يــەر يۈزىــدە
تۇنج ــى قېتى ــم ئ ــادەم ئۆلت ــۈرۈش جىنايىتىن ــى س ــادىر قىلغ ــان.
دېمــەك رەشــكى ـ ھەســەت ۋە مەنمەنلىــك پەقــەت
بىــز مىللەتنىــڭ ئىختىراســى ياكــى بىزگىــا خــاس نوقــۇل
ھادىســىمۇ ئەمــەس .بەلكــى ،ئۇنىــڭ ئۇرۇقىنــى كۆكتــە
ئىبلى ــس س ــالغان بولس ــا ،قابى ــل ي ــەردە كۆچىتىن ــى تىكك ــەن.
مەلــۇم مەنىــدە بــۇ ئىللــەت باشــقا مىللــەت ـ خەلقلــەر
روھىيىتــى ۋە ئىجتىمائىــي تۇرمۇشــىدىمۇ كۆرۈنىــدۇ .لېكىــن
شــۇنى ئېتىــراپ قىلمــاي تۇرالمايمىزكــى ،بــۇ ئىللەتلىــك
كۆچەتنىــڭ يىلتىــز تارتىــپ كۆكلــەپ باراقسانلىشىشــىدا
نىي ــاز ھېكى ــم ب ــەگ ،مەھم ــۇد پوچ ــى ،يۈس ــۈپ چاڭم ــوزا ،ھېلىم
4
مەزىــن ( تــاز مەزىــن ) ۋە ئابدۇغۇپــۇر دامولــا شــاپتۇلدەك
«ئۇســتا باغۋەنلىرىمىزنىــڭ» جاپالىــق ئەمگىكىنىــڭ
مېھنــەت ئەجىــرى باشــقا ئەللەردىكــى باغۋەنلەرنىــڭ
ئەمگــەك مەھســۇالتىنى ھەسســىلەپ بېســىپ چۈشــكەن.
شۇنىســى ئاچچىــق ھەقىقەتكــى ،مەزكــۇر
باغۋەنلىرىمىزنىــڭ زەقــۇم (ئاچچىــق ،زەھــەر) مېۋىلىرىدىــن
يەپ رەش ــكى ـ ھەس ــەت ۋە مەنمەنلى ــك ئىللەتلىرىنى بۈگۈنكى
تەرەققىيــات ۋە ئۇچــۇر دەۋرىگــە مــاس تۈركۈملەشــتۈرۈپ
پائــال ھەرىكــەت ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئــادەم ســۈرەت،
ئىبلى ــس تەبىئ ــەت مەخلۇق ــار بۈگۈنم ــۇ ي ــوق ئەم ــەس .ي ــوق
ئەمەس ــا ئەم ــەس؛ بەلك ــى تەرەققى ــي قىلى ــپ گ ــۇرۇھ -گ ــۇرۇھ،
پىرقــە -پىرقىگــە بۆلۈنــۈپ ســايالم ھەســەتلىرى ،مۇكاپــات
ھەســەتلىرى ،ئەســەر نەشــر قىلىــش ھەســەتلىرى ،ئىلمىــي
مۇۋەپپەقىي ــەت ھەس ــەتلىرى ،ئۇن ــۋان باھ ــاالش ھەس ــەتلىرى،
ئەمــەل ـ دەرىجــە ھەســەتلىرى ،تــوي ـ تۆكــۈن ھەســەتلىرى،
ئۈلپــەت ـ مەشــرەپ ھەســەتلىرى ،يۇرتۋازلىــق ھەســەتلىرى،
5
ق ــەددى ـ قام ــەت ھەس ــەتلىرى ،بەخت ــى ـ ئام ــەت ھەس ــەتلىرى
گــە ئوخشــىغان رەشــكى ـ ھەســەت ۋە مەنمەنلىكنىــڭ ھــەر
خىــل شــەكىل ـ نۇســخىلىرىنى كەشــىپ قىلىــپ كۆز-كــۆز
قىلماقت ــا .مېل ــى ب ــازا تاپمىس ــا كۇسۇلدىش ــىپ دوستلىش ــىپ،
سوكۇلدىش ــىپ شېرىكلىش ــىپ ،بۇرۇن يالىش ــىپ ئۈلپەتلىش ــىپ
غايىۋانــە ھەســەتخورلۇق ،ۋاكالىتــەن (ھاۋالــە خاراكتېرلىــك)
ھەســەتخورلۇق ،ئۆزىنــى نــەس باســقانلىقنىڭ ئۆچىنــى
چىقىرىۋېلى ــش خاراكتېرىدىك ــى ھەس ــەتخورلۇق ،ئۆزىدى ــن بى ــر
ـ ئىككــى دەۋر كېيىنكىلەرگــە قارىتىلغــان ھەســەتخورلۇق،
ئۆزىدىــن پېشــقەدەملەرنى پۇتلىكاشــاڭ ســانايدىغان
ھەســەتخورلۇق قاتارلىــق تېخىمــۇ غەلىتــە ،ئاجايىــپ-
غارايى ــپ رەش ــك ـ ھەس ــەت تۈرلىرىن ــى 6ئىختى ــرا قىلىش ــىدۇ.
بــۇ مەخلۇقالرنىــڭ نەزىرىــدە ئاجىزالرنىــڭ ئاچچىــق نالىســى
ئۆزلىرىنى ــڭ ھ ــۇزۇر خوش ــلۇقى  ،زاالل ــەت ئىڭرىش ــى ئۆزلىرىنىڭ
ھــاالۋەت مۇڭــى ،جاھالــەت يارىســى ئۆزلىرىنىــڭ شــىپالىق

ئــۆز ۋاقتىــدا جانابــى ئالــاھ ھەزرىتــى ئــادەم
ئەلەيھىسســاالمنى تۇپراقتىــن يارىتىــپ ،ئۇنــى ھۆرمەتلــەش
يۈزىس ــىدىن پۈتۈن پەرىش ــتىلەرنى ئۇنىڭغا س ــەجدە قىلىش ــىغا
بۇيرۇغانــدا ،شــەيتان ئۆزىنىــڭ ئوتتىــن يارىتىلغانلىقىغــا
تەمەننــا قىلىــپ ھەســەتتىن ھاكاۋۇرلۇقــى ئېشــىپ ئــادەم
ئەلەيھىسس ــاالمغا س ــەجدە قىلىش ــتىن ب ــاش تارتى ــپ ،جاناب ــى
ئالالھنىــڭ رەھمــەت دائىرىســىدىن قوغالنغــان ،ئاندىــن
جاناب ــى ئالالھنى ــڭ ئ ــادەم ئەلەيھىسس ــاالم ۋە ئۇنى ــڭ ئايال ــى
ھــاۋا ئانىنــى جەننەتتــە تۇرغــۇزۇپ ئۆزىنىــڭ نېمىتىدىــن
بەھرىم ــەن قىلغانلىقىغ ــا چىدىم ــاي ھەس ــەت قىلى ــپ ،ئۇالرن ــى
ئ ــازدۇرۇپ نەتىجى ــدە ئۇالرنى ــڭ جەننەتتىن چىقىپ كېتىش ــىگە
ســەۋەب بولغــان .ھەزرىتــى ئادەمنىــڭ ئوغۇللىــرى ـ ـــ ھابىــل

 .3ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئمىن« :يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەت» – 146 ،بەتكە قاراڭ.
 .4ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئمىن« :يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەت» - 46 ،45 ،بەتكە قاراڭ.
 .5ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئمىن« :يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەت» – 42 ،بەتكە قاراڭ.
 .6ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئمىن« :يىپەك يولىدىكى توققۇز ھېكمەت» – 44 ،بەتكە قاراڭ.
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دورىس ــى ،كۈلپ ــەت قىس ــمىتى ئۆزلىرىنى ــڭ بەخ ــت ئامىت ــى...

بەدىلىگە باش ــقىالردىن تەنتەنە ،ئالقىش ـ ساداس ــى كۈتمەيدۇ.
بەلكــى بــۇ دۇنيانىــڭ خىزمــەت ،ۋەزىپــە ،ئىــش ـ ھەرىكــەت
ئورنــى ئىكەنلىكــى ئېڭــى بىلــەن ئۆزىنــى چىــن ئىنســانلىق
مەســئۇلىيىتىنى مۇكەممــەل ئىجــرا قىلىشــقا ۋەزىپىــدار
بىلىــپ ،ئەجىرىنــى پەقــەت جانابــى ئالالھدىــن كۈتىــدۇ.

ئەســلى ھەقىقــەت ۋە چىــن ئىنســانلىق كۈنىمىــزدە
بولۇپمــۇ بىزگــە ئوخشــاش ئــۆز تەقدىرىنــى باشــقىالرنىڭ
قولىغ ــا تۇتق ــۇزۇپ قوي ــۇپ پەري ــاد چېكىۋاتق ــان دىل ــى س ــۇنۇق،
ك ــۆزى ي ــاش ،روھ ــى ئېزىلگ ــەن خەلقنى ــڭ ئەمەلى ــي تەقەززاس ــى
رەش ــكى ـ ھەس ــەت ،مەنمەنچىلى ــك ،ھاۋاي ــى ـ ھ ــەۋەس كەب ــى
م ــەرەز ـ ئىللەتلەرگ ــە قارش ــى مۇجادىلە ۋە كۈرەش ئىرادىس ــىگە
ئىگ ــە ھەقىقى ــي ۋىج ــدان ئىگىس ــى ،ئىس ــمى جىس ــمىغا اليى ــق
ۋەتــەن ئوغالنىنــى تەلــەپ قىلىــدۇ .ئــۇ شــۇنداق ئەركســۆيەر
ۋەتــەن ئوغالنىدۇركــى ،ھەقىقــەت يولىــدا پۇچۇلۇنــۇپ
تۇرىدىغ ــان ،باش ــقىالر ئۈچ ــۈن پى ــداكار ،چامىنى ــڭ يېتىش ــىچە
س ــەبىر ـ تاقەتلى ــك ۋە تەمكى ــن ،چ ــوڭ س ــۆزلەپ الپ ئۇرۇش ــتىن
كۆپــرەك ئــۆز ئەمەلىيىتــى بىلــەن ياشــايدىغان ،باشــقىالرغا
ئۆرنــەك ،ھەرىكــەت ئوغالنىــدۇر .ئۇنىــڭ ئىچكــى دۇنياســى
مۇق ــەددەس دىن ــى ،ئەزى ــز خەلق ــى ،مۇب ــارەك ۋەتىن ــى يولىدا ھەر
زام ــان يالقۇنل ــۇق تون ــۇر كەب ــى كۆيى ــدۇ ،ئەمم ــا ئ ــۇ «كۆي ــدۈم»
دەپ ئەس ــا نال ــە -پەري ــاد چەكمەي ــدۇ ،بەلك ــى ئۆزىن ــى بىلمەي
تەمتى ــرەپ قالغۇچىالرنى ــڭ زەئى ــپ روھىغ ــا دىنى ــي چۈش ــەنچە،
ۋەتــەن مۇھەببىتــى ،مىللىــي ئــاڭ جۇاللىنىــپ تۇرىدىغــان
نۇرانــە ئېنېرگىيــە تەقدىــم قىلىــدۇ .ئــۇ ئۆزىنىــڭ ھەرىكــەت
اليىھەســىنى دائىــم تارىخنىــڭ ئىبرەتلىــك ئەســلىمىلىرىگە
ق ــاراپ تۈزى ــدۇ .ئ ــۇ ش ــۇنداق بى ــر ئوغالندۇرك ــى ،ئۇنى ــڭ يۈرىك ــى
«دى ــن ،ۋەت ــەن ،مىلل ــەت» دەپ س ــۇقىدۇ ،ب ــۇ يول ــدا ھەرقان ــداق
بى ــر ۋەزىپە ئاساس ــلىق تېم ــا بولغاندا خۇش ــاللىق بىلەن پۈتۈن
ئ ــارزۇ ـ ئىس ــتەكلىرىدىن ۋاز كېچەلەي ــدۇ ،ھەممىگ ــە باغرىن ــى
ئاچاالي ــدۇ ،ھەممىن ــى قۇچاقلىياالي ــدۇ ،ھەمم ــە كىش ــى بىل ــەن
قېرىنداش ــارچە س ــەمىمىي دوس ــت ،ۋاپ ــادار يول ــداش بوالالي ــدۇ،
ھې ــچ كى ــم بىل ــەن جې ــدەل ـ ماجىراغ ــا كىرمەي ــدۇ ،ھېچكىمگ ــە
قارشــى دۈشــمەنلىك قىلمايــدۇ .ئــۇ ئــۆز كــۆز قارىشــى ،ئــۆز
چۈشەنچىســى ،ئــۆز مەســلەك ۋە ۋەزىپىســىگە كــۆرە بىــر
قىســىم تالــاش ۋە ئــارزۇالردا بولغــان بولســىمۇ ،قەتئىــي
باشــقىالر بىلــەن رىقابەتكــە ،سۈركىلىشــكە چۈشــمەيدۇ.
بەلكــى دىنــى ،ۋەتىنــى ،خەلقــى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىــش
يولىدىكــى ھەممــە كىشــىنى ياخشــى كۆرىــدۇ ۋە ئۇالرنىــڭ
پۈتــۈن ئوڭۇشــلۇق پائالىيەتلىرىنــى قىزغىــن ئالقىشــايدۇ،
ھەمــدە ئۇالرنىــڭ رايــى ،كــۆز ـ قارىشــى ،پىكىــر ۋە خىزمــەت
پىرىنســىپلىرىغا ھۆرمــەت قىلىــدۇ .بىــر يولــدا يــۈرۈپ ،بىــر
پىكى ــردە ئورتاقالش ــقانالر بىل ــەن ئەس ــا رىقابەتك ــە كىرمەي ــدۇ،
ئۇالرنى ــڭ ھ ــەر قان ــداق ئارتۇقچىلىق ــى ۋە ئۇتۇقلىرىغ ــا قەتئى ــي
قىزغانماي ــدۇ ،بەلك ــى قولىدى ــن كېلىش ــىچە ئۇالرنى ــڭ تېخىم ــۇ
كــۆپ تۆھپــە يارىتىــپ قابىلىيەتلىــك تاالنــت ئىگىلىرىدىــن
بولۇشــىغا ياردەملىشــىدۇ .ئۇنىــڭ ئېڭىــدا ماقــام ،مەنســەپ،
ش ــان ـ ش ــۆھرەت ،نوپۇز ۋە ھەيۋەت دەيدىغان نەرس ــە مەۋجۇت
ئەم ــەس .ئ ــۇ ئۆزىنى ــڭ يولداش ــلىرىنى ،مەسلەكداش ــلىرىنى ۋە
سەپداشــلىرىنى ئومۇمــەن ھــەر ئىشــتا ۋە ھەرقانــداق يــەردە
ئۆزىدى ــن ئارت ــۇق كۆرى ــدۇ .دى ــن ،ۋەت ــەن ،مىللەتك ــە خىزم ــەت
قىلىــش ئېڭىغــا مەنســۇپ ھەرقانــداق مەزھــەپ ،جامائــەت،
تەشــكىالتالرنىڭ مۇســبەت ئۇتۇقلىرىنــى قىزغىــن قارشــى
ئالى ــدۇ ،ئۆزىنى ــڭ ھ ــەر قان ــداق ئۇت ــۇق ۋە مۇۋەپپەقىيەتلى ــرى

ئەپسۇســكى ،بــەش ئەســىرلىك قىســمەت ـ
تەقدىرىمىزنىــڭ زاۋاللىــق قوينىــدا يېتىشــكەن تــاالي ئاســىي
ـ جاپــى ،قاباھــەت ئەرۋاھلىرىنىــڭ ئۆتكــۈر ھەســەت تىغــى
بىــزدە مەزكــۇر خىســلەتلەرگە يولــداش بوالاليدىغــان،
مىللەتنىــڭ ئىســتىقبالىغا پــارالق نــۇر چاچااليدىغــان
ئەلســۆيەر ئەزىمەتلىرىمىزنىــڭ تۇخۇمىنــى قۇرۇتــۇپ
تاشــلىدى .شــۇ ســەۋەبلىك ،ئابدۇشــۈكۈر مەمتىمىــن
ئۆزىنىــڭ «يىپــەك يولىدىكــى توققــۇز ھېكمــەت» ناملىــق
كىتابىــدا تىلغــا ئېلىــپ ئۆتكىنىــدەك ،بــۇ مۇقــەددەس
زېمىنــدا بۆلۈنمــە ھاكىمىيەتچىلىــك ئۇرۇشــلىرى،
ئىشــانچىلىق ئەســەبىيلىكلىرى ،كىتــاب كۆيــدۈرۈش،
مۇتەپەككۇرالرنــى دارغــا ئېســىش ،نەچچــە ئونــاپ كالــا
مۇنــارى ياســاش ،ئابدۇقادىــر دامولالمغــا قەســت قىلىــش،
مەمتىلــى ئەپەندىنــى كۆيــدۈرۈش ،ئابدۇخالىــق ئۇيغۇرغــا
قــازا چىلــاش ۋە زىيالىيــار خۇســۇمەتخورلىقىدىن باشــقا
بىــزدە بىــر نادىــر چېچــەك ئېچىلمىــدى .شــۇڭا ھازىرغىچــە
ئىچىمىــزدە بىــر نوپۇزلــۇق رەھبەرلىــك يادروســى يــوق.
ئەمــدى بىزچــۇ؟ يەنــە بــۇ قاباھــەت ئەرۋاھلىرىنىــڭ
قۇربانلىــرى ســۈپىتىدە تۆگــە قۇشــىدەك بېشــىمىزنى
قۇمغــا تىقىــپ ياتامــدۇق ياكــى «تۇرقۇڭنــى تــۈزەي دېســەڭ
ئەينەككــە قــارا ،ســاۋاق ئــاالي دېســەڭ تارىخقــا قــارا،
پۇتالش ــماي دېس ــەڭ نادانغ ــا ق ــارا» دېگ ــەن ھېكم ــەت ش ــامىدا
ئۆتك ــەن ئەس ــىرلەر قوينىغ ــا ن ــەزەر تاش ــاپ تارىختى ــن ئىب ــرەت
ئاالم ــدۇق؟ ب ــۇ ھەقت ــە ھەممىمى ــز ئەتراپلى ــق ئوي ــاپ ئىنس ــاپ
بىلــەن ۋىجدانىمىزنــى دەڭســەپ كۆرەيلــى! بــۇ جەھەتتــە
ئويالنماس ــلىق كامال ــەت روھىدى ــن چەتنىگ ــەن روھ ــى خۇن ــۈك،
ئەقل ــى مەج ــرۇھ ،پەيل ــى بۇزۇقل ــۇق كېس ــىلىدىن باش ــقا نەرس ــە
ئەم ــەس .بىزنى ــڭ بۈگۈنك ــى ھ ــال ـ ئەھۋالىمىزنى ــڭ يەن ــە ب ــۇ
كېس ــەلگە بوغۇل ــۇپ تەرس ــا رەش ــكى ـ ھەس ــەت بىل ــەن ۋىج ــدان
مۇختارىيەتگ ــە ناب ــاب ھال ــدا تېرىقت ــەك چېچىلى ــپ« ،ئۇچ ــى -
بۇچ ــى» دېيىش ــىپ ي ــۇرت ،جامائ ــەت تۈركۈملىرىگ ــە ئايرىلى ــپ
ئەقىلس ــىز ھايۋان ــاردەك ئ ــۆز بېش ــىمچە يۈرۈۋېرىش ــكە تاقىت ــى
ي ــوق .ب ــۇ جەھەتت ــە ك ــۆزى ئۇچ ــۇق ،ئەقل ــى ئويغ ــاق ھ ــەر بى ــر
ۋىجــدان ئىگىســى ئىنســاپ بىلــەن ئۆزىنــى ئومۇميۈزلــۈك
تەكشــۈرۈپ كــۆرۈپ ،مىللەتنــى ئەقىــل بىلــەن سۆيۈشــى،
ھ ــەر بى ــر قەدىمىن ــى ھېرى ــس ياك ــى يۈزەك ــى س ــەتىھى ن ــەزەر
بىل ــەن ئەم ــەس ھېكمەتلى ــك پىكى ــر ۋە ھىممەتلى ــك غەيرىت ــى
بىل ــەن بېسىش ــى« ،ئويلىنى ــپ بېس ــىلمىغان ھېرى ــس قەدىم ــى
مەھرۇمل ــۇق مەنزىلىگ ــە يەتكۈزى ــدۇ» دېگ ــەن ئۇل ــۇغ ئىبارىن ــى
ئۆزىنىــڭ ھايــات لەۋھەســىگە نەقىشــلەپ ئېلىشــى الزىــم.
- 2004يىلى ،قاھىرە
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پارىژدىكى مۈشۈك
ھېكايە
رەنا غوپۇر (ئاۋسترالىيە)

باشالشتىن بۇرۇن:

بــۇ بىــر مۈشــۈكنىڭ مۇھەببــەت ھېكايىســى بولــۇپ ،بــۇرۇن يېزىــپ قويغــان ئىدىــم .ھازىــر ئانچــە -مۇنچــە
ئۆزگەرتىــش كىرگــۈزۈپ ئېــان قىلىشــنى قــارار تاپتىــم .نېمــە ئۈچۈنلىكىنــى بولســا بىلمەســكە ســېلىۋالدىم .بــۇ
دۇنيــادا تىرىشقانســىرى ياخشــى قىلغىلــى بولمايدىغــان ئىككــى ئىــش بــار ،بىرســى مۇھەببەتلىشــىش ،يەنــە
بىرســى ئۇخــاش .بــۇ ئىككىســىنى كۈچىگەنســىرى يامــان قىلىــپ قويىدىغــان بىــر ئىنســان بــار .ئــۇ مــەن.
«بىرسىنى ياخشى كۆرەمسىز» دەپ سورىماڭ .بىرسىنى ياخشى كۆرمەك بەك تەس ئىكەن .شۇڭا ئونىنى بىراقال ياخشى كۆرىمەن.
كەيپىياتىمغــا
كۈنىدىكــى
ئاخىرلىشــىدىغان
بواللمىدىــم.
ئويــاپ
ئاخىرىنــى
ھېكايىنىــڭ
ھەممىڭالرغــا خەيرىلىــك مۇھەببــەت ،خەيرىلىــك ھېكايــە تىلەيمــەن.
بولســۇن.
باغلىــق

رەنا غوپۇر
1

بولمايمــەن .ئۆزۈمگــە پارىژدىكــى بىــر دەريانىــڭ ئىســمىنى
ئىســىم قىلىــپ قويۇۋالدىــم« .ســېينا» .ئەلۋەتتــە بۇنــى
ئىنســانالر ئۇقمايــدۇ .ئــۇالر مېنــى « ئاســانچاق» دەپ
چاقىرىــدۇ .ســادىغاڭ كېتــەي .مــەن مۈشــۈك تۇرســام،
يەنــە «مۈشــۈك» دەپ چاقىرغىنــى قىزىــق ئەمەســمۇ؟!

م ــەن ئ ــون ئايلىق ،قارا ،ئ ــاق ،كۈلرەڭ ئ ــۈچ رەڭدىكى ئاال
مۈش ــۈك .بەكمۇ رومانتىك دەپ قارىلىدىغان پارىژدا ياش ــايمەن.
پارىژدىك ــى ق ــارا رەڭلى ــك ،چ ــوڭ خىش ــلىق ،ئىكك ــى قاس ــنىقىدا
قاتــار كەتكــەن دۇكانــار بــار بىــر پىيادىلــەر كوچىســىدا
«تامچ ــە» دېگ ــەن كۆلىم ــى كىچىك بى ــر قاۋاقخانىنى كۆرىس ــىز.
ب ــۇ ي ــەردە كېچ ــە كۈن ــدۈز قاين ــاق ب ــازار بولى ــدۇ .قاۋاقخانىنى ــڭ
دېرىزىس ــى ئالدىدىك ــى س ــۇپا مېنى ــڭ ماكانى ــم .م ــەن ئۇي ــەردە
ئاپتاپقــا قاقلىنىــپ يېتىــپ ،كۆزلىرىمنــى ئېرىنچەكلىــك
بىلــەن ئېچىــپ ،ئۆتكــەن  -كەچكەنلەرگــە قــاراپ ،ئــۇالر
بەرگــەن تائامالردىــن غىزالىنىپ،كۆزۈمگــە چىرايلىــق
كۆرۈلگەنلىرىنى ــڭ مېن ــى سىالش ــلىرىدىن ھۇزۇرلىنىپ ،ياخش ــى
كۆرمىگەنلىرىمنىــڭ قولىنــى تاتىــاپ تۇرمــۇش كەچۈرىمــەن.

ئىنســانالر ناھايىتــى غەلىتــە مەخلــۇق! ئۇالرنىــڭ
نېمىدىــن خۇشــال بولــۇپ نېمىگــە قايغۇردىغىنىنــى بىلىــش
بــەك تــەس .ئوخشــاش بىــر ئىشــقا بىرســى كۈلســە بىرســى
يىغاليــدۇ .قورســىقى ئاچســا يىغاليــدۇ ،قورســىقى تويســىمۇ
يىغالي ــدۇ .ش ــۇڭا «ب ــۇالر بىل ــەن ئارىلى ــق س ــاقالش كېرەكك ــەن»
دېگ ــەن خۇالس ــىغا كەلدىم ھەم ش ــۇنداق قىلىۋاتىم ــەن .ئەمما...
ئالتۇن ــدەك ك ــۈز كۈنلىرىنى ــڭ بى ــر چۈش ــتىن كېيىن ــى،
ئاپتاپتــا تاتلىــق ئۇخالۋاتاتتىــم .بەدىنىمگــە تەككــەن بىــر
قولدىــن چۆچــۈپ كۆزۈمنــى ئاچتىــم .بــۇ قــول باشــقىچىال
ئىللىــق .بارماقلىــرى ئــۇزۇن ،يېقىملىــق پــۇراق كېلىــپ
تۇرىــدۇ .بېشــىمنى كۆتۈرۈشــۈمگە بىــر كېلىشــكەن يۈزگــە
بۇرۇنــۇم تېگىــپ كېتىــپ دەرھــال بېشــىمنى كەينىمگــە
تارتتىــم .قولنىــڭ ئىگىســى  30ياشــار ئەتراپىدىكــى،
يېقىملىــق يــۈزى بــار ،چاچلىــرى چىرايلىــق تارالغــان ،پاكىــز
ھەتتــا نەپىــس دېيىشــكە بولىدىغــان بىــر ئــەر ئىكــەن .ئــۇ

بــۇ شــەھەرنى ياخشــى كۆرىمــەن .ئاتاقلىــق بىــر
يازغۇچــى بارمىــش « ھىيوگــو» دەيدىغــان .ئــۇ كىشــىلەرگە
«ئەگــەر دۇنيادىكــى بىــر شــەھەرگە مېنىــڭ ئىســمىم بىلــەن
ن ــام بېرى ــش توغ ــرا كەلس ــە پارىژن ــى تالاليم ــەن» دەپتۇكەنمىش.
بۇنــى قاۋاقخانىنىــڭ دائىملىــق مېھمىنــى قېــرى بويتــاق
مەســت ئــاال تاغىــل توۋلىغانــدا ئاڭلىۋالغانىدىــم .مــەن
ئەركى ــن مۈش ــۈك ،ھېچكىمنى ــڭ ئەم ــەس ھ ــەم ھېچكىمنىڭم ــۇ
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مېنــى ســىالۋاتقان قولىنــى تارتىۋېلىــپ ،قــارا رەڭلىــك،
كاسسىســىغا چۈشــۈپ تۇرىدىغــان چاپىنىنىــڭ ئۈســتىدىكى
بىــر يانچۇقىغــا ســالدى  -دە ،قاۋاقخانىغــا كىرىــپ كەتتــى.
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ك ــۈز ئاخى ــرى بول ــۇپ قال ــدى .ھ ــاۋا بەكم ــۇ يېقىملى ــق.
بــەزى كۈندۈزلىــرى ئــۇ ئىشــقا بارمــاي ،قاۋاققــا كېلىــپ
كومپيۇتېرىــدا بىــر ئىشــارنى قىلىــدۇ .ئىشــلىگەن كۈنلىــرى
كەچت ــە قاۋاقق ــا كىرى ــپ بى ــردەم ئولت ــۇرۇپ قايتى ــدۇ .ئ ــۇ م ــاڭا
دائىــم يېمەكلىــك ئالغــاچ كېلىــدۇ .بۇنــداق چاغــدا مــەن
ھېچبى ــر تارتىنم ــاي ئۇنى ــڭ يوتىس ــىغا چىقى ــپ ئولتۇرىم ــەن.
بەزىــدە كۆزۈمنــى يۇمــۇپ ياتىمــەن .كىچىــك يۈرىكىمنىــڭ
سوقۇشــى ئۇنىڭغــا بىلىنىــپ تۇرىــدۇ .ئــۇ مــەن ياخشــى
كۆرىدىغ ــان ئ ــۇزۇن بارماقلى ــرى بىلەن مېنى س ــىلىغاچ ئىش ــىنى
قىلىۋېرىــدۇ .شــۇنداق كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە ئېرىنچەكلىــك
بىلــەن كېرىلىــپ بېشــىمنى كۆتــۈرۈپ ئۇنىــڭ كومپيۇتېرىغــا
س ــىزغان رەس ــىمگە ك ــۆزۈم چۈش ــۈپ قېتى ــپ تۇرۇپ ــا قالدى ــم.

مېنىــڭ ئارامىــم شــۇندىن كېيىــن بۇزۇلــدى.
2
ئۇنىــڭ كەينىدىــن ئەگىشــىپ ماڭدىــم .ئــۇ
قــاۋاق پوكىيىنىــڭ ئالدىدىكــى ئورۇندۇقتىــن بىرنــى
تارتىــپ ئولتــۇردى .مــەن بوســۇغىدا ئولتــۇرۇپ ئۇنــى
كۆزىتىشــكە باشــلىدىم .نېمىشــقىكىن قۇســۇقۇمنىڭ
ئىچــى بىــر يېــرى تولغىنىۋاتقانــدەك ھېــس قىالتتىــم.
مەنــدە ئۇنىڭغــا نىســبەتەن ســەۋەبىنى بىلگىلــى
بولمايدىغــان غايــەت زور بىــر قىزىقىــش قوزغالغــان ئىــدى.

رەســىمدىكى بىــر مۈشــۈك ،توغرىســى «مــەن» دەپ
ئويلىدى ــم .جەزىملەش ــتۈرەلمىگىنىمنىڭ س ــەۋەبى ب ــۇ مۈش ــۈك
بەكمــۇ چىرايلىــق ئىــدى .ئەگــەر ئــۇ راســتال مېنــى ســىزغان
بولســا «مېنــى چىرايلىــق» دەپ كەينىمدىــن قوغــاپ ئــارام
بەرمەيدىغــان كەپســىز مۈشــۈك لىئــو ۋە كىتابخانىنىــڭ
بوڭقــۇش مۈشــۈكى ئالىكســاندىرنىڭ نېمىشــقا مېنــى
ياخشــى كــۆرۈپ قالغىنىنىــڭ ســەۋەبىنى بىلدىــم .دىلىــم
يايــراپ مىيــاڭالپ كەتتىــم .ئــۇ مــاڭا قــاراپ «ســېنىڭ
ئىســمىڭ بارمــۇ؟ مــەن ســاڭا بىــر ئىســىم قويــۇپ قويســام
بولغى ــدەك» دېۋى ــدى ،خوش ــاللىغىمدا «ئىس ــمىم ب ــار ،ئەمم ــا
ســەن ياقتۇرىدىغــان ئىســىمنى قويــۇپ قويغىــن» دېدىــم.
ئەلۋەتت ــە ئ ــۇ بۇن ــى چۈش ــەنمەيدۇ« .ب ــۇرۇن بىرس ــى ئۆزىنى ــڭ
ئۆلــۈپ كەتكەندىــن كېيىــن مۈشــۈككە ئايلىنىــپ مېنىــڭ
قېشــىمغا كېلىدىغىنىنــى ئېيتقانتــى .شــۇنىڭ ئىســمىنى
ســاڭا قويــۇپ قويــاي .كىلورىــس» بــۇ ئىســىمنىڭ ياخشــى
يامانلىقىنــى بىــر تەرەپكــە قويــۇپ تــۇراي .ئۆلــۈپ كەتكــەن
بى ــر ئىنس ــاننىڭ ئىس ــمى بىل ــەن چاقىرىلى ــش مېن ــى س ــەل پ ــەل
بىئــارام قىلــدى .ئىنســانالر ئۆلســە قانــداق بولىدىغىنىنــى
بىلمەيمــەن .مۈشــۈكنىڭ توققــۇز جېنــى بــار .مــەن ئاســان
ئۆلــۈپ قالمايمــەن .شــۇڭا ئۆلمەيدىغــان بىرســىنىڭ
ئىس ـ�مىنى قويغ ـ�ان بولس ـ�ا تېخىم ـ�ۇ مۇۋاپى ـ�ق بوالتت ـ�ى Any� .
 wayبــۇ ئۆلگۈچــى ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئاالھىــدە ئەھمىيىتــى
بــار بىرســى بولســا كېــرەك .شــۇنداق بولغانــدا مەيلــى.

ئــۇ بــوي  -تۇرقــى قامالشــقان بىــر ئەركــەك ئىكــەن.
بۇخىــل ئەركەكلــەر قىزالرنىــڭ قىزىقىشــىنى قوزغايمىــش.
بۇنــى قاۋاقنىــڭ دائىملىــق مېھمىنــى بولغــان بىرنەچچــە
قىزدى ــن بىلىۋالغ ــان ئىدى ــم .ب ــۇ قى ــزالر ئاجايى ــپ كىيىملەرن ــى
كىيىشــىدۇ ،يۈزىنــى ئــاال پاســاق بويايــدۇ .ئاياقلىرىنىــڭ
پاشنىس ــى ش ــۇنداق ئېگى ــز ۋە ئۇچلۇقك ــى ،ئۇالرغ ــا دەسس ــىلىپ
كېتىش ــتىن بەكم ــۇ ئېھتىي ــات قىلىم ــەن .ئۇالرنى ــڭ تىرناقلى ــرى
قىپقىزىــل ،مېنىڭكىــدەكال ئــۇزۇن .مېنــى ســىلىغاندا بەزىــدە
س ــانجىلىپ كېتى ــدۇ .ئۇالرنى ــڭ خىزمىتى كوچى ــدا تۇرۇش .ئۇالر
ئ ــۇزۇن قىزى ــل تىرناقلى ــق بارماقلىرىغ ــا تاماكىن ــى قىس ــتۇرۇپ
كوچىــدا ماڭغانالرغــا گــەپ قىلىــدۇ .قىزىــق يېــرى ئــۇالر
ئەركەكلەرگى ــا گ ــەپ قىلى ــدۇ .ئۇالر پات  -پ ــات يوقاپ كېتىدۇ.
قايت ــا پەي ــدا بولغان ــدا بەزى ــدە ناھايىت ــى خۇش ــال كەيپىياتت ــا
بىــر بىرســىگە چاقچــاق قىلىشــىدۇ ،بەزىــدە بــاش كۆزلىــرى
ي ــارا يىغالي ــدۇ .م ــەن بى ــر مۈش ــۈك .گەرچ ــە ئۇالرغ ــا ئوخش ــاش
چىش ــى بولس ــاممۇ ،بۇالرنىڭ ھېچقايسىس ــىنى چۈش ــەنمەيمەن.
چۈشــىنىدىغىنىم ئىنســانالردىن يىــراق تــۇرۇش كېــرەك.
ئــۇ ســۈت ،شــېكەر ئارىالشــتۇرمىغان بىــر ئىســتاكان
قەھ ــۋە بۇيرۇتت ــى -دە ،تاماكىدى ــن بىرن ــى تۇتاش ــتۇردى .ق ــاۋاق
خوجايىن ــى ئۇنى ــڭ بىل ــەن پاراڭلىشىش ــقا باش ــلىدى .ئۇالرنى ــڭ
پارىڭىدىــن ئۇنىــڭ ياندىكــى بىناغــا كۆچــۈپ كەلگىنىنــى
بىلدىــم .ئــۇ بىناكارلىــق اليىھەلىگۈچىســى ئىكــەن .بۇنىــڭ
نېمــە ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ كەتمەيمــەن .ئەممــا رەســىم
ســىزىش بىلــەن مۇناســىۋەتلىك دەپ ئويلىدىــم .چۈنكــى ئــۇ
رەس ــىم سىزىش ــقا ماھى ــر ئىمى ــش .ئاندى ــن ئ ــۇ يەن ــە ئۆزىنى ــڭ
بويتاقلىقىنــى ئېيتتــى .خوجايىــن كۈلــۈپ ئۇنــى مــازاق
قىلغانــدەك بىــر نېمىلەرنــى دېــدى  .ئــۇ كۈلــۈپ قويــدى.
ئەممــا مــەن بــۇ كۈلكىدىــن بىــر قايغۇنــى ھېــس قىلدىــم.
بەلكى ــم چۈش ــەنمىگەندىمەن .ئەمم ــا ب ــۇ كۈلك ــە م ــەن ھېچبى ــر
ئىنس ــاننىڭ يۈزى ــدە كۆرگ ــەن ھېچبى ــر كۈلكىگە ئوخش ــىمىدى.

ئەتىســى ســەھەردە ياندىكــى بولــكا دۇكىنىدىكــى
ياســانچۇق ،قۇرامىغــا يەتكــەن چىشــى مۈشــۈك ســوفىيا
ئادىتــى بويىچــە بېلىنــى ئىچىگــە تارتىــپ ،كاسسىســىنى
تولغــاپ ،قۇيرۇقىنــى لــەرزان مىدىرلىتىــپ يېنىمغــا كېلىــپ
«بوڭــژۇ ســېينا» دېــدى .مــەن ئۇنىڭغــا ئۆزۈمنىــڭ يېڭــى
ئىس ــمىم بولغىنىن ــى دەپ بەردى ــم .ئ ــۇ بۇرۇتلىرىن ــى ئۇچ ــۇرۇپ
«ش ــۇنداقمۇ؟ كىلورى ــس؟ ب ــۇ يۇنانچ ــە گ ــۈل پادىش ــاھى دېگ ــەن
مەنىــدە .يېڭــى ئىســمىڭغا مۇبــارەك بولســۇن» دېــدى .

شــۇ كۈندىــن باشــاپ مېنىــڭ تۇرمۇشــۇمغا يېڭــى
مەزمــۇن قوشــۇلدى .ئۇنــى ســاقالش ،ئــۇ كەلگەندىــن
كېيىــن ئۇنــى كۆزىتىــش ،ئــۇ كەلمــەي قالســا
قۇســۇقۇمنىڭ ئىچىدىكــى تولغىنىشــتىن بىئــارام بولــۇش.

س ــوفىيا بەكم ــۇ جەزبى ــدار ،بىلىملىك مۈش ــۈك .ئ ــۇ دائىم
قۇلىقىمغ ــا م ــەن بىلمەيدىغ ــان ئاجايى ــپ  -غارايى ــپ ئىش ــارنى
پىچى ــرالپ دەپ بېرى ــدۇ .م ــەن ئۇنىڭغ ــا بى ــرەر ئىنس ــاننىڭ مېنى
92

-2020يىللىق  - 3سان

بېقىۋېلىش ــىنى ئوي ــاپ قالغىنىمن ــى ئېيتتى ــم .ئ ــۇ كۆزۈمنى ــڭ
ئىچىگ ــە ق ــاراپ ت ــۇرۇپ كەتت ــى  -دە« ،ب ــۇ ئىنس ــان ھەرقان ــداق
بىرس ــى بولس ــا بوالم ــدۇ؟ مەس ــىلەن ئۇدۇلدىك ــى كالباس ــا ،قې ــزا
دۇكىنىنىــڭ ســېمىز ئــەر خوجايىنــى دېگەنــدەك ؟» مــەن
دەرھ ــال بېش ــىمنى چايقىدى ــم .ئ ــۇ ئ ــادەم بەكم ــۇ قوپ ــال .ھ ــەم
ئۇنىڭدىــن پۇرايدىغــان پــۇراق مېنــى بــەك بىئــارام قىلىــدۇ.
گەرچ ــە ئ ــۇ مېنى بېقىۋالس ــا قورس ــاق غېمى بولمىس ــىمۇ ،ئۇنىڭ
مايلىش ــىپ تۇرغان يۈزىنى ئويلىس ــامال تۈكلىرى ــم تەتۈر تۇرىدۇ.
ســوفىيا كۈلــۈپ كەتتــى« .ئەمىســە كىلورىــس ،بــۇ ئىشــنى
ئوب ــدان ئويالشس ــاڭ بولغى ــدەك» .ئ ــۇ يەن ــە كەلگەن پەدىس ــىدە
تولغىنىــپ كېتىــپ قالــدى .مــەن ھېلــى ئىشــقا ماڭغىچــە
قەھــۋە ئالغىلــى كېلىدىغــان ئۇنىڭغــا يېقىملىــق كۆرۈنــۈش
ئۈچــۈن يۈزلىرىمنــى ئەســتايىدىل يۇيۇشــقا باشــلىدىم.

ئاپىســىغا تېلېفــون قىلىــپ يولدىشــىنىڭ تېخىچــە ئۆيگــە
قايتمىغىنىن ــى ،س ــىرتتا بىرەر ئايال كىش ــىنىڭ قېش ــىدىمىكىن
دەپ گۇمــان قىلىۋاتقىنىنــى ئېيتىــپ يىغالپتىكــەن .ئاپىســى
تەس ــەللى بېرى ــپ بۇن ــداق يام ــان ئىش ــارنى ئويلىماس ــلىقىنى،
كىــم بىلىــدۇ يولدىشــىنى ماشــىنا ســوقۇۋېتىپ ئۆلــۈپ
قالدىمــۇ تېخــى ،شــۇڭا ئۈمىــدۋار بولۇشــىنى ئېيتىپتــۇ.
ســوفىيا ئــۆزى كۈلــۈپ تېلىقىــپ قالــدى .قەســەم
قىلىمەنكــى بــۇ مــەن بــۇ ۋاقىتقىچــە ســوفىيادىن ئاڭلىغــان
ئــەڭ كۈلكىلىــك ،ھالبۇكــى ئــەڭ نامۇۋاپىــق يۇمــۇر
ئىــدى .ســوفىيا مېنىــڭ كۈلكەمنــى ئاڭلىمىغاندىنكىــن
بۇرۇلــۇپ مــاڭا قارىــدى .ئــۇ نىــڭ كــۆزى مېنىــڭ
قورقۇنچىدىــن چــوڭ ئېچىلغــان كۆزۈمگــە چۈشــتى.
— ســېينا ،ئۇنــى ياخشــى كــۆرۈپ قالدىــم
دېمەيدىغانســەن ھــە؟ بــۇ دۇنيادىكــى ئــەڭ ئەخمىقانــە
ئىــش .ئــۇ بىــر ئەخمــەق ئىنســان ،ســەن بىــر مۈشــۈك.
ســەن بىــرال ئىنســانغا مۈشــۈك بولىســەن .ئەممــا ئــۇالر بىــر
قانچــە مۈشــۈك بېقىۋالىــدۇ ھەتتــا ئىتمــۇ بېقىۋالىــدۇ.
شــۇڭا توختــاپ قېلىشــىڭنى تەۋســىيە قىلىمــەن.

بى ــر كۈن ــى كەچق ــۇرۇن ئ ــۇ قاۋاقق ــا كىرى ــپ ئولتۇرۇش ــى
ھېلىق ــى ياس ــانچۇق قىزالردى ــن بىرس ــى سوڭدىش ــىپ كېلى ــپ
ئۇنىــڭ يېنىــدا ئولتــۇردى .قىــز تاماكىســىنى تۇتاشــتۇرۇپ،
ئىس ــىنى ئاس ــتا پۈۋلىگ ــەچ ئۇنىڭغ ــا ياندى ــن ق ــاراپ تۇراتت ــى.
م ــەن ئۇنى ــڭ قۇچىقى ــدا ھوش ــيارلىق بىل ــەن كۆزىتى ــپ ت ــۇردۇم.
قىــز «مەنــدەك بىــر قىزغــا بىــرەر ئىســتاكان ئىچىملىــك
ئېلىــپ بېرىشــكە يــاق دېمەيدىغانســەن بەلكىــم ؟» دېــدى.
ئ ــۇ بۇرۇل ــۇپ قىزغ ــا ق ــاراپ «خالىغىنىڭن ــى بۇي ــرۇت» دېۋى ــدى،
قىــز «تاكىــا» دەپ ۋارقىرىــدى .ھــاراق كەلتۈرۈلگەندىــن
كېيىــن قىــز يەنــە «تونۇشــۇپ قااليلــى .ئىســمىم كىرىســت»
دېــدى .ئۇمــۇ «سىباســتىئىن» دەپ ئىســمىنى دەپ بــەردى.

ســوفىيا
مــەن
كەتتــى.

تاشــاپ
مېنــى
بىلــەن
خىياللىرىــم

قويــۇپ
قالدىــم.

ئىكك ــى كۈندى ــن كېيى ــن ئ ــۇ كەل ــدى .يېقىملى ــق ي ــۈزى،
ئــۇزۇن بارماقلىــرى ،ئەلۋەتتــە مــاڭا ئېلىــپ كەلگــەن بىــر
قۇت ــا مۈش ــۈك كونسېرۋاس ــى بىل ــەن ئۆلۈكت ــەك ياتق ــان مېنى ــڭ
بېش ــىمنى س ــىالپ «بوڭ ــژۇ كىلورى ــس» دېگىنى ــدە ،م ــەن ت ــوك
س ــوقۇۋەتكەندەك بېش ــىمنى كۆت ــۈردۈم .ئ ــۇ س ــاقكەن .ئۆل ــۈپ
قالماپتــۇ .باشــقا بىــر شــەھەرگە خىزمەتكــە بېرىــپ كەپتــۇ.

ئــۇالر پاراڭغــا چۈشــۈپ كەتتــى .كىرىســت ئــاز
ئازدىــن ئــۇ تەرەپكــە ســۈرۈلۈپ كېلىۋالــدى .مــەن بېشــىمنى
ئېگىــز كۆتــۈرۈپ ئولتــۇردۇم .گــەپ ئارىلىقىــدا كىرىســت
مېنــى كۆتۈرمەكچــى بولــۇپ قوللىرىنــى قەســتەن ئۇنىــڭ
يوتىس ــىغا تەككۈزىۋى ــدى ،ئ ــۇزۇن تىرناقلىرى ــم بىل ــەن قولىن ــى
تاتلىۋالدى ــم .كىرىس ــت چىقى ــراپ قولىن ــى تارتت ــى ۋە «ئۆلگ ــۈر
مۈش ــۈك » دەپ بېش ــىمغا بىرن ــى قوي ــدى .سىباس ــتىئىن مېن ــى
كۆتــۈرۈپ ئېلىــپ ئاســتا يەرگــە قويــدى ۋە خوشلىشــىپ
ئۆيىگــە ماڭــدى .مەنمــۇ كىرىســىتنىڭ ئېگىــز پاشــنىلىق
ئايىقىغ ــا دەسس ــىلىپ كېتىش ــتىن قورق ــۇپ قېچى ــپ كەتتى ــم.

ئۇنىــڭ بىلــەن ياشــاش ئارزۇيــۇم كۈنســېرى
كۈچىيىــپ كېتىۋاتاتتــى .بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئــازراق
تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــىم كېــرەك بولىدىغــان ئوخشــايدۇ.
كــەچ كــۈز .يوپۇرماقــار چۈشــۈپ دەرەخلــەر
يالىڭاچالن ــدى .يامغ ــۇر كۈتۈلمىگ ــەن بىر ۋاقىتت ــا خالىغىنىچە
يىغىۋېرى ــدۇ .بارلى ــق مەۋجۇدات ــار ھاۋانى ــڭ بۇ ئەرك ــەك خۇيىغا
بەرداشــلىق بېرىشــى كېــرەك ،ئىنســانالرمۇ ،مۈشــۈكلەرمۇ.
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شــۇ كېچىدىــن كېيىــن ئــۇ بىــر نەچچــە كۈنگىچــە
ئۆزىنــى كۆرســەتمىدى .مــەن ئۇنىــڭ مېنــى كۆتــۈرۈپ
يەرگــە قويــۇپ قويغــان قولىدىــن بەدىنىمگــە تارالغــان
ئىللىقلىقنــى تىرىشــىپ ئەســلىگىنىمچە ئەلــەڭ ســەلەڭ
يــۈرۈپ كەتتىــم .ھېلىقــى ســۇپىدا ياتقىنىــم ياتقانــا.
ئاشــۇ قولنىــڭ مېنــى قايتــا سىلىشــىنى كۈتىۋالمىغىچــە
كۆزۈمنىمــۇ ئاچقىــم كەلمىــدى .ســوفىيا گۈپۈلدىتىــپ
تاتلىــق قايمــاق پۇرىغىنىچــە قېشــىمغا كەلــدى.

بىــر كۈنــى كەچتــە ئــۇ قاۋاققــا كەلــدى .بــۇ كــۈن
باشــقىچىال يېقىمســىز ســوغۇق ئىــدى .يامغــۇر بىرەرســى
ئېتىۋېتىشــنى ئۇنتــۇپ قالغــان جۈمەكتىــن ئېقىۋاتقــان
ســۇدەك قۇيۇلۇشــقا باشــلىدى .مــەن ئــادەم يــوق پىيادىلــەر
كوچىســىنىڭ ئوتتۇرىســىدا تــۇرۇپ ،قاۋاقتــا ئولتــۇرۇپ
پىــۋا ئىچىۋاتقــان ئۇنىڭغــا قــاراپ تۇراتتىــم .قاۋاقنىــڭ
ئىچــى ئىسســىق ،راھــەت  .ئەممــا مــەن كىرســەم بولمايــدۇ.
چۈنكــى مېنىــڭ پىالنىــم بۈگــۈن ئىشــقا ئېشىشــى كېــرەك.

—ۋاي بىچــارە بايقــۇش .توققــۇز جېنىڭنىــڭ ئــاز
دېگەنــدە ئۈچــى چىقىــپ كەتكەنــدەك بولــۇپ قاپســەن.
ســاڭا بىــر يۇمــۇر ئېيتىــپ بېــرەي .ســېنى روھالندۇرۇشــقا
ياردىم ــى تەگس ــە ئەج ــەب ئەم ــەس .بى ــر ئاي ــال يېرى ــم كېچى ــدە

5
بىــر ســائەتتىن كېيىــن ئــۇ ئۆيىگــە قايتىــش ئۈچــۈن
چىقتــى ۋە ســوغۇقتىن مۇداپىئەلىنىــش ئۈچــۈن چاپىنىنىــڭ
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تۈگمىلىرىنــى چىــڭ ئېتىــپ ،ياقىســىنى كۆتــۈردى .بــۇ
ئارىلىقتــا كوچىــدا چــۆپ  -چــۆپ ھــۆل دۈگــدەرەپ تۇرغــان
مېنــى كــۆرۈپ ئۈلگــۈردى .ئــۇ مــاڭا بىــر دەم قــاراپ تــۇرۇپ
كەتتىي ــۇ ،يەن ــە ئۆيىگ ــە ي ــول ئال ــدى .ئ ــازراق مېڭى ــپ توخت ــاپ
مــاڭا يەنــە قارىــدى ،لېكىــن يەنــە مېڭىــۋەردى .مــەن ئاســتا
ئۇنىڭغ ــا ئەگەش ــتىم ۋە ئېچىنىش ــلىق مىياڭالش ــقا باش ــلىدىم.
ئــۇ مېنىــڭ ئاۋازىمنــى ئــاڭالپ مــاڭا بۇرۇلــدى .جايىمــدا
توخت ــاپ ئۇنىڭغ ــا ق ــاراپ ت ــۇردۇم .ئ ــۇ يەن ــە ئالدىغ ــا ماڭ ــدى.
مــەن كەينىدىــن ئەگىشــىپ مېڭىــپ مىياڭلىدىــم .ئــۇ
توختى ــدى ،قارى ــدى ،ماڭ ــدى .م ــەن ئەگەش ــتىم ،مىياڭلىدى ــم.
بــۇ ئويــۇن بىــر نەچچــە داۋام قىلغاندىــن كېيىــن ئــۇ
ئاخى ــرى كەينىگ ــە يېنى ــپ مېن ــى دەس كۆت ــۈرۈپ ،باي ــا چى ــڭ
ئېتىۋالغ ــان چاپىنىنى ــڭ تۈگمىس ــىنى يېش ــىپ ،مېن ــى قوينىغ ــا
س ــېلىپ ئۆيىگ ــە ق ــاراپ ي ــول ئال ــدى .توغرىس ــى ي ــول ئال ــدۇق.

ئورۇندۇققــا

جايلىشــىپ

كومپيۇتېرىنــى

ئاچتــى.

6
ئــۇ خېلــى كېچىگىچــە ئىشــلىدى .مــەن ئۈچــۈن
ۋاقىتنىــڭ كارايىتــى چاغلىــق .چۈنكــى مــەن ئۇنىــڭ
قۇچىقى ــدا ئۇنى ــڭ ئ ــۇزۇن بارماقلىرىنى ــڭ مويل ــۇرۇم ئارىس ــىدا
ئــۈزۈپ يۈرۈشــىدىن ھۇزۇرلۇنــۇپ ياتاتتىــم .بىــر چاغــدا
ئــۇ كومپيۇتېرىنــى ئۆچــۈرۈپ مېنــى دېرىــزە ئالدىدىكــى
ســۇپىدىكى كۆپىچەككــە قويــدى ۋە ئۆيلەردىــن بىرســىگە
كىرىــپ كېتىــپ ئىشــىكنى يېپىۋەتتــى ،شــۇنىڭدىن كېيىــن
چىقمىــدى .مــەن كۆزلىرىمنــى يوغــان ئاچقىنىمچــە تۇرۇپــا
قالدىــم .دېمــەك ئــۇ ئۇخلىغىلــى كىرىــپ كېتىپتــۇ .ئــۇ
ياتــاق ئۆيــدە ،مــەن مۇشــۇ نــەس باســقان كۆپىچەكتــە
ئۇخاليدىكەنمــەن .مــەن ئىنســانالرنىڭ ياتــاق ئۆيىــدە
ئۇخ ــاپ باقمىغ ــان .ئەمم ــا ئ ــۇ مېن ــى ئۆيىگ ــە ئەكەلگەنىك ــەن
مەنمــۇ ئۇنىــڭ يېنىــدا ئۇخلىشــىم كېــرەك ئەمەســمۇ؟

نېمە دەي .ئۇ جەننەتتەك يېقىملىق پۇرايدىكەن .ئۇنىڭ
ب ــەدەن ھارارىتى ــدە مۇزلىغ ــان تېنى ــم ئەس ــلىگە كېلىۋاتاتت ــى.
ئۇنــى قېنىــپ پۇراشــقا باشــلىدىم .ئۇنىــڭ يــۈرەك سوقۇشــى
مېنى ــڭ يۈرىكىمگ ــە بىلىنى ــپ تۇراتت ــى ھ ــەم ئەس ــلى رېتىمىن ــى
تېزلىتىۋەتتــى .تۇيۇقســىز ئــۇ بېشــىنى ئىگىــپ كۆزۈمنــى
يېرىــم يۇمــۇپ ھۇزۇرلىنىۋاتقــان مېنــى بېشــىمدىن ســۆيدى.

ب ــۇ كېچ ــە م ــەن دېرىزىدى ــن يىراقتىك ــى ئېففې ــل تۆم ــۈر
مۇنارىغــا قارىغانچــە ئــۇزاق ياتتىــم .ئــۇ دۆۋە تۆمۈردىــن
چىقىۋاتقــان ســوغۇق ۋۇجۇدۇمنــى تۇنجــى قېتىــم مۇزالتتــى.
تىرىق ــا ئ ــاۋاز چىقس ــا ئۇن ــى چىقى ــپ قاالرمىك ــى دەپ قارايتتى ــم.
ئــۇ بىــر كېچــە چىقمىــدى ،مــەن بىــر كېچــە ســاقلىدىم.

بــۇ مــەن كۈتمىگەنــا بىــر ئىــش بولــدى.
چۆچۈگىنىمدىــن مويلىرىــم تەتــۈر ئۆرۈلــدى .ھالبۇكــى
بۇنــى بەكمــۇ ياقتــۇردۇم .ئۇنىــڭ يۇمشــاق لېــۋى بــار
ئىكــەن .شــۇنىڭ بىلــەن مەنمــۇ غەيرەتكــە كېلىــپ مــۇزدەك
بۇرۇنۇمن ــى ئۇنى ــڭ بوينىغ ــا ،ئېڭىكىگ ــە ،يۈزىگ ــە تەگك ــۈزدۈم.
ئاندى ــن يىرى ــك كىچى ــك تىلىمن ــى چىقىرى ــپ ئۇنى ــڭ يۈزىن ــى
يــاالپ باقتىــم .ئــۇ مــەن تورتخانىدىــن ئوغرىــاپ يېگــەن
قايماقق ــا ئوخش ــاش ئەمم ــا ئۇنىڭدى ــن تاتلى ــق تېتىيدىك ــەن.

ئەتىس ــى ت ــاڭ سۈزۈلۈش ــى بىل ــەن ئ ــۇ چىقى ــپ مېنى ــڭ
بېشــىمغا ســۆيۈپ قويــدى ۋە «مــەن يۈگــۈرۈپ كىــرەي
كىلورى ــس» دەپ چىقى ــپ كەتت ــى .كېچىچ ــە ئۇخلىم ــاي ئۇنىڭ
يېقىملى ــق پۇرىقىن ــى يەن ــە بى ــر پۇرىغاندى ــن كېيى ــن ئۇخ ــاپ
قاپتىمــەن .مېزىلىــك قەھــۋە بىلــەن قىزدۇرۇلغــان بولــكا
پۇرىق ــى ئۆين ــى بى ــر ئالغان ــدا ئېرىنچەكلى ــك بىل ــەن ئويغىنى ــپ
كېرىلدىــم .ئــۇ «بوڭــژۇ كىلورىــس .ياخشــى ئۇخالپســەنمۇ؟
يېڭــى مۇھىتتــا ئۇخلىياالمدىكەنســەن؟ ئــۇ كۆپۈچــەك ســەل
راھەتســىزمىكى؟ مــەن بۈگــۈن ســاڭا مەخســۇس مۈشــۈك
كۆرپىس ــى ئالغ ــاچ كېلىمەن» دېمەس ــمۇ  .ئۇنىڭچە بولس ــا مەن
بۇنىڭدى ــن كېيى ــن مۇش ــۇ دېرى ــزە تۈۋى ــدە يىراقتىك ــى م ــۇزدەك
تۆمــۈر مۇنارغــا قارىغىنىمچــە يالغــۇز ئۇخلىغىدەكمەنــدە.
قارش ــىلىق بىل ــدۈرۈپ مىياڭلىدى ــم .ئ ــۇ بۇن ــى مېنى ــڭ رازىلىقى ــم
دەپ چۈشــەندى بولغــاي مــاڭا قــاراپ ھىجايــدى .مــەن
بېشــىمنى بۇرىۋالــدى .ئــۇ ئىشــلىرىنى تۈگىتىــپ چىرايلىــق
بىــر قىياپەتتــە ئىشــقا كەتتــى .مــەن خاتىرجــەم ئۆينــى
ئايلىنىشــقا باشــلىدىم .بىرىنچــى بېكــەت ياتــاق ئــۆي.

لىفىــت بىلــەن توققۇزىنچــى قەۋەتكــە چىقىــپ ،ئــون
بەش ــىنچى نومۇرل ــۇق ئۆينى ــڭ ئالدىغ ــا كەل ــدۇق .ئ ــۇ ئاچق ــۇچ
بىل ــەن ئىش ــىكنى ئېچى ــپ كىرى ــپ چىراغن ــى يان ــدۇردى .ئاندىن
مېن ــى يەرگ ــە قوي ــدى .ئ ــۇ تازىلى ــق ئۆيىگ ــە كىرى ــپ كەتكىنى ــدە
مــەن ئەتراپنــى كۆزىتىشــكە باشــلىدىم .بــۇ مــودا بېزەلگــەن
ئەپچىــل ئــۆي ئىكــەن .ھەممىــا نەرســە ئــاق رەڭــدە .بىــر
نەچچــە رەڭلىــك نەرســىدىن بىــرى تامدىكــى غايــەت زور
بى ــر پارچ ــە رەس ــىم .بى ــر قىزنى ــڭ ي ــۈزى ئېقىۋاتق ــان رەس ــىمى.
بــۇ ئاشــخانا ،مېھمانخانــا بىــر تۇتــاش ئــۆي ئىكــەن .چــوڭ
ئېللىپىــس شــەكىللىك دېرىزىنىــڭ ئالدىــدا كىچىــك ســۇپا
بول ــۇپ ،بى ــر كىچى ــك ئۈس ــتەل ،بى ــر قېلى ــن كۆرپ ــە قويۇلغ ــان.
ئۈســتەل ئۈســتىدە بىــر بوتۇلــكا ھــاراق ،بىــر رومــكا ،بىــر
كۈل ــدان تۇراتت ــى .دېرىزىدى ــن تۆم ــۈر مۇن ــار كۆرۈن ــۈپ تۇراتت ــى.

چــوڭ بىــر ئــۆي .ئاپئــاق ســىرالنغان .غايــەت زور بىــر
كارىــۋات .ئاپئــاق كىرلىــك  ،ياســتۇق .ئىچىگىــرەك ماڭســام
كىيىــم ئالماشــتۇرۇش ئۆيــى .ئۇنىــڭ پۇرىقــى ســىڭىپ
كەتكــەن كىيىملــەر ئارىســىدا ســۈركىلىپ يۈرەتتىــم.
بايقىشــىمچە بــۇ يــەردە چىشــى ئىنســاننىڭ ھېچنىمىســى
يوقكــەن .دېمــەك ئــۇ يالغــۇز ياكــى مۇقىــم ھەمراھــى يــوق.
بــۇ ئۆيدىــن تازىلىــق ئۆيىگــە كىرگىلــى بوالتتــى .ئــاق
چاقچۇقىلىــق تازىلىــق ئۆيىــدە كونــا يوســۇندىكى قــارا
رەڭلىــك تــۆت پۇتــى باردۈشــتىن بىرســى قويۇلغــان ئىكــەن.
دۈشــنىڭ پۇتــى بەئەينــى مېنىڭكىگــە ئوخشــايتتى .مــەن

بــۇ ئــۆي ئۇنىڭــدەك يېقىملىــق پۇرايدىغــان،
بــەك راھــەت ئەممــا تەنھالىــق قاپلىغــان ئــۆي ئىكــەن.
ئاپئــاق
ئالماشــتۇرۇلغان،
كىيىملىــرى
ئــۇ
لۆڭگىدىــن بىرنــى كۆتۈرگــەن پېتــى يېنىمغــا كەلــدى.
مېنــى ئەســتايىدىل ســۈرتۈپ قۇرۇتقاندىــن كىيىــن
قۇچىقىغــا ئېلىــپ ئېگىــز ئۈســتەلنىڭ يېنىدىكــى
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ســەكرەپ دۈشــنىڭ قىرغىقىغــا چىقتىــم .ئاندىــن ئۇنىــڭ
ئىشــلىتىدىغان ھەرخىــل بوتۇلكىلىــق ســۇيۇقلۇقلىرىنى
پ ــۇراپ باقتى ــم .بۇنىڭدى ــن چىقى ــپ ياندىك ــى ئۆيگ ــە كىردى ــم.
بــۇ ئۆيــدە بىــر تــام كىتــاب ئىشــكاپى بــار بولــۇپ ،لىــق
كىت ــاب تىزىلغ ــان ئى ــدى .بى ــر ئۈس ــتەل .كومپيۇتې ــر ،ئۈس ــتەل
چىرىق ــى قاتارلىق ــار رەتلى ــك تىزىلغ ــان .ئۈس ــتەل ئۈس ــتىدىكى
چىرايلىــق رامكىــدا بىــر جــۈپ قىــز يىگىتنىــڭ رەســىمى.
ئ ــەر  -ئ ــۇ ،قى ــز  -تامدىك ــى قى ــز .م ــەن بۇرۇنۇمن ــى رەس ــىمگە
چاپــاپ ئۇالرنــى پــۇراپ باقتىــم .ئــۇالر پۇراقســىز ئىكــەن.

— كىلورىــس ،مــەن يــوق چاغــدا مېنىــڭ كارۋىتىمغــا
چىققانمىتىــڭ؟ — دەپ ســورىدى .بېشــىمنى كۆتۈرمــەي
يېمەكلىــك بىلــەن مەشــغۇل بولۇۋەردىــم .ئۇنىڭغــا گېپىنــى
چۈش ــەنگىنىمنى بىلدۈرمەس ــلىكىم كېرەك .ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ
مەندى ــن ئېگى ــز ،ئۇنىڭغ ــا بېش ــىمنى كۆتۈرۈپ ق ــاراش يېلىنىش
مەنىس ــىدە بول ــۇپ قالى ــدۇ .ئ ــۇ مەندى ــن ج ــاۋاب ئااللم ــاي يەنە:
— بــۇ گەپنــى دېيىشــكىڭ يــوق ئوخشــايدۇ.
ئەممــا مەينــەت قىلىۋەتمىگىــن —،دېــدى .بۇنىــڭ
مەنىســىنىمۇ چۈشــەندىم .مۈشــۈك بولســاممۇ مەغــرۇر
بىــر قىزمــەن .بىرســىنىڭ كارىۋىتىغــا چــوڭ  -كىچىــك
تــەرەت قىلىــپ قويۇشــۇمدىن گۇمــان قىلىــش نەپســىمگە
تەگــدى« .ھــەي ،ئىنســانالر» دەپ بېشــىمنى چايقىدىــم.

كۆرىدىغانلىرىمنــى يېتەرلىــك كــۆرۈپ بولغاندىــن
كېيىــن ،ئــۇ ماڭغىچــە مــەن ئۈچــۈن تەييــارالپ قويغــان
يېمەكلىكنــى يــەپ يەنــە ھېلىقــى دېرىــزە تۈۋىــدە ياتتىــم.
بــۇدا دۈمبەمگــە ئاپتــاپ چۈشــۈپ تۇراتتــى .ئــۇ بالــدۇرال
قايتىــپ كەلــدى .ئىشــىكتىكى قۇلۇپنىــڭ ئېچىلغىنىنــى
ئــاڭالپ ســەكرەپ چۈشــۈپ ئىشــىك ئالدىغــا بارغىنىمــدا ئــۇ
قولىــدا قــارا رەڭلىــك ،ئۈســتىگە ئــاق رەڭلىــك مۈشــۈكنىڭ
ئايــاق ئىــزى چۈشــۈرۈلگەن بىــر كۆپىچەكنــى كۆتــۈرۈپ
كىــردى .ئايىغىنــى ئالماشــتۇرغاچ مــاڭا بۈگــۈن ئىشــىنى
تۈگىتىپــا دۇكانغــا بېرىــپ بــۇ نــەس باســقان كۆرپىنــى ۋە
باش ــقا نەرس ــىلەرنى ئالغىنىن ــى س ــۆزلەپ بېرىش ــكە باش ــلىدى.
م ــەن بىپ ــەرۋا بى ــر قىياپەتت ــە يۈزۈمن ــى ئەس ــتايىدىل يۇيۇش ــقا
باش ــلىدىم .ئ ــۇ كىيىمىن ــى يۆتك ــەپ چىقى ــپ ،مېن ــى كۆت ــۈرۈپ
كۆرپىچەكنىــڭ ئۈســتىگە ئالــدى ،ئاندىــن «راھەتمىكــەن»
دەپ ســورىدى .مــەن «بۇنــداق ياخشــى كۆرســەڭ ســەنال
ئۇخلىســاڭ بولغــۇدەك» دەپ
مۇشــۇنىڭ ئۈســتىدە
مىياڭلىدىــم .ئــۇ يەنــە مېنــى رازى بولــدى دەپ ئويــاپ
بېشــىمدىن ســۆيۈپ قويــۇپ تامــاق تەييارالشــقا باشــلىدى.

تىنــچ ياشــاۋاتقان كۈنۈمنىــڭ بىــرى كەچتــە ئــۇ بــەك
ك ــەچ قايتى ــپ كەل ــدى .ئىھھھھھھھھھھ ــھ ،ئۇالر قايتى ــپ كەلدى.
ئۇنىــڭ بىلــەن بىــر ئالۋاســتى (چىشــى ئىنســان) .ئــۇ كۈنــى
خېل ــى كەچكىچ ــە ئۇن ــى س ــاقلىدىم .ب ــۇ خى ــل ئەھ ــۋال م ــەن بۇ
ئۆيگ ــە كەلگەندى ــن بې ــرى پەق ــەت ي ــۈز بېرىپ باقمىغان .ش ــۇڭا
ئەنس ــىرەش ياك ــى ئەنسىرمەس ــلىكىمنى بىلم ــەي يېتىۋەردى ــم.
بى ــر چاغ ــدا ئىش ــىك ئېچىلى ــپ ئ ــۇ ۋە ئۇ كى ــردى .سىباس ــتىئىن
ئادىت ــى بويىچ ــە ئىش ــىك ئالدى ــدا ئۇنىڭغ ــا تەلم ــۈرۈپ تۇرغ ــان
مېنىــڭ بېشــىمنى ســىالپ ،ئېڭىكىمنــى قاشــاپ قويــدى.
كەينىدىكــى ئالۋاســتىمۇ «مۈشــۈكىڭىز باركەنغــۇ» دەپ
چىرقىــراق ئــاۋازدا گــەپ قىلغــاچ قولىنــى مــاڭا ئۇزاتماســمۇ،
بېشــىمنى ئىتتىــك تارتىــپ ئۇنىــڭ قولىنــى تارتلىۋالدىــم.
ئــۇ چىقىــراپ سىباســىتىئىنغا قولىنــى ئۇزاتتــى «خۇيــى
ســەت ئىكــەن .قــاراڭا قولۇمنــى تارتلىۋالــدى» سىباســتىئىن
ئۇنى ــڭ قولىغ ــا قارىغ ــاچ «پەق ــەت بۇن ــداق قىلمايتت ــى» دې ــدى.
بــۇ چاغــدا مــەن ئۆرۈلــۈپ ئۇالرغــا كەينىمنــى قىلغىنىمچــە
ســوفىيەدىن ئۆگەنگــەن «ئايالــار دېگــەن بىــر تېپىشــماق»
دېگ ــەن رىتىمغ ــا چۈش ــۈرۈپ ئاس ــتا چايقىلى ــپ مېڭى ــپ ھېلىقى
ن ــەس باس ــقان كۆرپىچەكنى ــڭ ئۈس ــتىگە چىقتى ــم .ئالۋاس ــتى
بىلــەن ئىككىســى بىــر ۋاقىتقىچــە كىرىســلودا پاراڭلىشــىپ
قىزىــل ھــاراق ئىچىشــىپ ئولتــۇردى .مــەن ئۇالرنىــڭ تايىنــى
يــوق گەپلىرىگــە قــۇالق ســالغاچ ئالۋاســتىنىڭ قايتىشــىنى
كۈتەتتى ــم .بى ــر چاغ ــدا ئ ــۇ ئىككىس ــى س ــۆزدىن توختى ــدى .مەن
بېشــىمنى ئۇالرغــا بــۇراپ تۇرۇپــا قالدىــم .ئــۇالر باشــلىرىنى
بى ــر بىرس ــىگە ئاس ــتا يېقىنالش ــتۇردى .سىباس ــتىئىننىڭ قول ــى،
مېن ــى س ــىاليدىغان ئ ــۇزۇن بارماقلى ــرى ئۇنى ــڭ يۈزىن ــى تۇتت ــى.
ئۇالرنىــڭ چاچلىــرى بىــر بىرســىگە ئارىلىشــىپ كەتتــى...

7
ئــۇ كېچــە سىباســتىئىن ئــۆز خىيالىــدا مېنــى
ناھايىتــى راھــەت ھالــدا كۆرپىچەككــە جايالشــتۇرۇپ
قويــۇپ ياتــاق ئۆيىگــە كىرىــپ كەتتــى ۋە ئىشــىكنى
يېپىۋالــدى .مــەن پۈتــۈن ئاچچىقىمنــى بــۇ كۆرپىچەكتىــن
ئالدىــم .ئۇنــى تاتلىدىــم ،چىشــلىدىم .ھالبۇكــى بــۇ
كۆرپىچــەك بەكمــۇ مەزمــۇت تىكىلىپتىكــەن ،مىــت قىــاي
دېمىــدى .ئەكســىنچە مــەن ھالىمدىــن كەتتىــم .مېنــى
چارچاتقىنــى بــۇ كۆرپىچــەك ئەمــەس .تەســلىمچىلىكتە
يەنــە ئاشــۇ كۆرپىچەكنىــڭ ئۈســتىگە ھارغىــن بەدىنىمنــى
تاشــلىدىم .كۆزلىرىمنــى يىراقتىكــى تۆمۈرگــە تىكتىــم...
كۈنل ــەر ئۆتەۋاتى ــدۇ .سىباس ــتىئىن ماڭا كۆن ــۈپ قالدى،
خــۇددى مــەن ئۇنىڭغــا كۆنگەنــدەك .ئــۇ ئەتتىگىنــى ئىشــقا
كەتس ــە م ــەن خاتىرج ــەم ئۇنى ــڭ كارىۋىتىغ ــا چىقى ــپ ياتىم ــەن.
گەرچە ئۇنىڭ ئىللىقلىقىنى ھېس قىلىش مۇمكىن بولمىسىمۇ
ئۇنىڭدىــن قالغــان يېقىملىــق پۇراقنــى پــۇراپ يېتىشــمۇ
مېن ــى ھازىرچ ــە خۇش ــال قىالتت ــى .ب ــۇ ئادىتىمن ــى ئ ــۇ بايق ــاپ
قال ــدى .ئ ــۇ ئەتتىگىن ــى رەتلى ــك يېپى ــپ قويغ ــان يوتقاننى ــڭ
ئۈس ــتىدە م ــەن يېتى ــپ قالدۇرغ ــان ئىزن ــى ك ــۆرۈپ ئاش ــخانىدا
ئىش ــتەي بىل ــەن تام ــاق يەۋاتق ــان مېنى ــڭ يېنىمغ ــا كەل ــدى ۋە:

بــۇ كېچــە ئالۋاســتى مۇشــۇ يــەردە قونــۇپ قالــدى.
ھېلىقــى ئــۇ مېنىــڭ مەينــەت قىلىــپ قويۇشــۇمدىن
ئەنس ــىرىگەن كارىۋاتت ــا قون ــۇپ قال ــدى .م ــەن كۆرپىچىكىم ــدە
يىراقتىك ــى مۇنارغ ــا قارىغانچ ــە بى ــر كېچ ــە كىرپى ــك قاقمىدى ــم.
بــۇ كېچــە مۇنــار مېنــى توڭلىتالمىــدى .ئەكســىنچە مېنىــڭ
كۆزۈمدى ــن چىقق ــان س ــوغۇق ن ــۇردا مۇن ــار مۇزلى ــدى بولغ ــاي.
(داۋامى كىلەركى ساندا)
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*

مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا
)(ئەنگلىيە

VIII Kitâb İdisi Öz Udrin Ayur
VIII. Kitap Sahibi Kendi Özrünü Söyler
سەككىزىنچى باب
مۇئەللىپنىڭ ئۆز – ئۆزىنى ئېيىتقانلىقى بايانىدا
192.Tilekim söz erdi ay bilge bügü,
kedin keldeçike özüm sözlegü
192.Ey âlim hakîm, dileğim benden sonra geleceklere kalacak bir söz söylemek idi.
، سۆزلىمەك، تىلگەگىم ئىدى ئەي ھېكىم.192
.كېيىنكىلەرگە بىر يادىكار قالغىدەك
193.Ukuş keldi utru ayur bütrü kör,
sözüŋ bolsa yaŋluk saŋa bolğa kor
193.Anlayış karşı geldi ve: -İyice dikkat et; sözün yanlış olursa, sana zararı dokunur - dedi ، ئەقىل كەلدى قارشى دېدى دىققەت ئەت.193
. بولۇر ساڭا سەت،سۆزۈڭ بولسا يېڭىلىش
194.Bodun tili yavlak seni sözlegey,
kişi kılkı kirtüç etiŋni yegey
194.Halkın dili kötüdür, seni çekiştirir; insanın tabiati kıskançtır, etini yer.
، ياماندۇر خەلق تىلى سېنى سۆزلىگەي.194
. ئېتىڭنى يېگەي،كىشى خۇلقى قىزغانغاچ
195.Baka kördüm erse yinik boldı yük,
özüm aydı sözle sözüŋ barı tök
195.Dikkatle bakınca, yüküm hafifledi; kendikendime : - Söyle, içindekileri dök - dedim.
، قاراپ كۆرگىنىمچە يىنىكلەندى يۈك.195
. بار سۆزنى تۆك،ئۆزۈمگە دېدىم سۆزلە
196.Negülük tese sen ayayın saŋa,
eşitgil sözümni ay ersig toŋa
196.Sebebini sorarsan, sana söyleyeyim; ey mert yiğit, sözümü dinle.
، نېمىشقا دېسەڭ مەن ساڭا ئېيتايىن.196
.سۆزۈمنى ئەي ھوشيار يىگىت ئاڭلىغىن
197.Bu yalŋuk atı boldı yalŋluk üçün,
bu yalŋluk uruldı bu yalŋuk üçün
197.Bu yalnguk (insan) adı insana yanıldığı (yangluk) için verildi; yanılmak (yangluk) insan (yalnguk ) için yaratıldı.
 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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، يېڭىلغاق ئۈچۈن،]53[كىشى ئاتى يالڭۇق.197
. يېڭىلغان ئۈچۈن،دېيىلدى ئۇ ياڭلۇق

198.Yaŋılmaz kişi kim ayu ber maŋa,
yaŋılmış tümen miŋ ayayın saŋa
198.Sen bana yanılmayan bir kimse söyleyebilirmısin; ben sana yandan binlerce insan göstereyim.
،يېڭىلمەس كىشى كىم دېگىن سەن ماڭا.198
.تۇمەن مىڭ يېڭىلغاننى دەيمەن ساڭا
199.Biliglig idi az biligsiz üküş,
ukuşsuz üküş bil ukuşluğ küsüş
199.Bilgi sahibi insanlar pek azdır; bilgisiz ise, çoktur; bil ki, anlayışsız insanlar çok; anlayışlılar
ise, nâdirdir.
،توال بىلىمسىز،  بەك ئازدۇر بىلىملىك.199
.]54[ ئەقىللىق ئەزىز،ئەقىلسىز توالدۇر
200.Biligsiz biligligke boldı yağı,
biligsiz biligligke kıldı çoğı
200.Bilgisiz bilgiliye dâima düşman olmuştur; bilgisiz bilgili ile her zaman mücâdele halindedir.
، بىلىمسىز بىلىملىككە بولدى يېغى.200
.نادانالر ئالىمغا قارشى ھەر چېغى
201.Kişide kişi adrukı bar telim,
bu adruk biligdin ayur bu tilim
201.İnsandan insana çok fark vardır; bu fark bilgiden ileri gelir, sözüm buna dâirdir.
، كىشىدىن – كىشىنىڭ توال پەرقى بار.201
. سۆز شۇ ئۇزرە بارار،بىلىمدۇر بۇ پەرق
202.Biligligke sözledim uş bu sözüm,
biligsiz tilini bilümez özüm
202.Bu sözümü bilgili için söyledim, bilgisizin dilini ben de bilemiyorum.
، بىلىملىككە سۆزلىدىم مەن بۇ سۆزۈم.202
.بىلىمسىز تىلىنى بىلمەيمەن مەن ئۆزۈم
203.Biligsiz bile hiç sözüm yok meniŋ,
ay bilge özüm uş tapuğçı seniŋ
203.Benim bilgisiz ile hiç bir sözüm yoktur; ey bilgili, işte ben senin kulunum.
، بىلىمسىز بىلەن ھېچ سۆزۈم يوق مېنىڭ.203
. ئۆزۈم بىر قۇلۇڭمەن سېنىڭ،ئەي ئالىم
204.Sözüm sözlemişke saŋa eymenü,
özüm üdri koldı saŋa uş munu
204.Sözümü sana söylemiş olduğum için, çekinerek, işte böyle senden özür diledim.
، سۆزۈمنى دېگەلى سەندىن ئەيمىنىپ.204
.قويارمەن بۇ ئۆزرۈمنى ئۈمىت قىلىپ
205.Sözüg sözledeçi azar hem yazar,
ukuşluğ eşitse oŋarur tüzer
205.Sözü söyleyen yanılabilir ve şaşırır; anlayışlı isterse, bunu düzeltir ve tashih eder.
، ئالدىرار، سۆز ئېيىتقان كىشىلەر ئازار.205
. تۈزەتىپ بارار،ئەقىللىق ئىشىتسە
206.Burundukluğ ol söz teve burnı teg,
barur kança yetse titir boynı teg
206.Söz, deve burnu gibi, yularlıdır; o, dişi deve boynu gibi, nereye çekilirse, oraya gider.
، بۇرۇندۇقلۇق ئول سۆز توگە بۇرنىدەك.206
.ماڭار نەگە تارتسا ھىڭگان تۆگىدەك
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207.Bilig sözledeçi kişi bar üküş,
anı bildeçi er maŋa ked küsüş
207.Sözü bilerek söyleyen çok kimse var; benim için sözü anlayan adanı azizdir.
، بىلىپ سۆزلىگۈچى كىشى كۆپ ئېرۇر.207
.ئۇنى بىلگۈچى ئەر ماڭا خوپ ئېرۇر
208.Kamuğ edgülükler bilig asğı ol,
bilig birle buldı mesel kökke yol
208.Bütün iyilikler bilginin faydasıdır; bilgi ile göğe dahi yol bulunur.
، پۈتۈن ياخشىلىقالر ئىلىم نەپئى ئول.208
.بىلىم بىرلە تاپتى مىسال كۆككە يول
209.Bilig birle sözle kamuğ sözni sen,
biligin bedük bil kamuğ özni sen
209.Sen her sözünü bilgi ile söyle; her kesin bilgi ile büyük olduğunu bil.
، بىلىم بىرلە سۆزلە پۈتۈن سۆزنى سەن.209
.بۈيۈك بىل بىلىمى بىلەن ئەرنى سەن
210.Yaşıl köktin endi yağız yerke söz,
sözi birle yalŋuk ağır kıldı öz
210.Söz kara yere mâvî gökten indi; insan kendisine sözü ile değer verdirdi.
،] قوڭۇر يەرگە سۆز55[ يېشىل كۆكتىن ئىندى. 210
.كىشى تاپتى قىممەت سۆزى بىرلە ئۆز
211 Kişi köŋli tüpsüz teŋiz tegturur,
bilig yinçü sanı tüpinde yatur
211 İnsan gönülü dibi olmayan bir deniz gibidir; bilgi onun dibinde yatan inciye benzer.
، كىشى كۆڭلى تۈپسىز دېڭىزدەك ئېرۇر.211
.بىلىم ئۈنچە ئوخشاش تۈۋىدە ياتۇر
212.Teŋizdin çıkarmasa yinçü kişi,
kerek yinçü bolsun kerek say taşı
212.İnsan inciyi denizden çıkarmadıkça, o, ister inci olsun ister' çakıl taşı, farketmez.
، دېڭىزدىن چىقارمىسا ئۈنچە كىشى.212
.قالۇر پەرقسىز بولۇپ ئۈنچە ساي تېشى
213.Yağız yer katındakı altun taş ol,
kalı çıksa begler başında tuş ol
213.Kara toprak altındaki altın taştan farksızdır; oradan çıkınca, beylerin başında tuğ tokası olur.
، قوڭۇر يەر تېگىدە ئالتۇن ئىدى تاش. 213
.گەر چىقسا بەگلەرگە بولۇر باشقا تاج
214.Biliglig çıkarmasa bilgin tilin,
yarutmaz anıŋ bilgi yatsa yılın
214.Bilgili bilgisini dili ile meydana çıkarmazsa, yıllarca yatsa bile, onun bilgisi muhitini aydınlatmaz.
، گەر ئالىم ئىلمىنى چىقارمىسا تىل.214
.يورۇتماس ئۇنىڭ ئىلمى ياتسىمۇ يىل
215.Ukuşlı biligli idi edgü neŋ,
kalı bulsa işlet uçup kökke teŋ
215. Anlayış ve bilgi çok iyi şeydir; eğer bulursan, onları kullan ve uçup göğe çık.
، ئەقىل ۋە بىلىم ئول ئۇز نەرسىدۇر ئەڭ.215
. ئۇچۇپ كۆككە تەڭ،ئەگەر بولسا ئىشلەت
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216.Negü ter eşitgil bu el kend begi,
ukuşka biligke yetürmiş ögi
216.Anlayış ve bilginin ne olduğunu bilen, bu memleket beyi ne der, dinle.
، نېمە دەيدۇ ئەلنىڭ بېگى ئاڭلىغىن.216
. بىلىمگە يۈگۈرتۈپ ئەقىل،ئۇقۇشقا
217.Ajun tutğuka er ukuşluğ kerek,
bodun basğuka ög kerek hem yürek
217. Dünyayı elde tutmak için, insan anlayışlı olmalıdır; halka hâkim olmak için ise, hem akıl, hem
cesaret gerektir.
، جاھان تۇتقىلى ئەر ئۇقۇشلۇق كېرەك.217
.كېرەك يۇرت سوراشقا ئەقىل ۋە يۇرەك
218.Ukuş birle tuttı ajun tutğuçı,
bilig birle bastı bodun basğuçı
218.Dünyayı elinde tutan, onu anlayış ile tuttu; halka hükmeden, bu işi bilgi ile yaptı.
، ئەقىل بىرلە تۇتتى جاھان تۇتقۇچى.218
.بىلىم بىرلە تۇتتى ئەلنى سورغۇچى
219.Ajunka apa enmişinde berü,
ukuşluğ uru keldi edgü törü
219.Adem'in dünyaya indiğinden beri iyi nizam dâima anlayışlı insanlar tarafından vaz'edilegelmiştir.
، قاچانكىم جاھانغا چۈشۈپتۇ ئادەم.219
.ئاقىلالر تۈزەپ كەلدى ياخشى نىزام
220.Kayu üdte erse bu künde burun,
biligligke tegdi bedükrek orun
220.Hangi çağda olursaolsun, bugüne kadar daha yüksek yer dâima bilgiliye kısmet olmuştur.
، بۇ كۇندىن بۇرۇن، قايۇ ۋاقتتا بولسۇن.220
.بىلىملىككە تەگدى بۈيۈكرەك ئورۇن
221.Ukuş birle eslür kişi artakı,
bilig birle süzlür bodun bulğakı
221.İnsanların kötüsü anlayış yolu ile asılır; halk arasında çıkan fitne bilgi ile bastırılır.
، ئەقىللە ئېسىلغاي ئادەم ئەسكىسى.221
.بىلىملە بېسىلغاي خەلق پىتنىسى
222.Bu ikin itümese kodğıl bilig,
kılıçka tegürgil sen ötrü elig
222.İşleri bu ikisi ile de halledemezsen, bilgiyi bırak, elini kılıca daya.
، بۇ ئىككى يول بىلەن ئىش پۇتمىسە ھىچ.222
.بىلىمنى قويۇپ ئال قولۇڭغا قىلىچ
223.Bügü bilge begler bodunka başı,
kılıç birle itmiş biligsiz işi
223.Halkı idare eden, hakîm ve âlim beyler bilgisizin işini kılıç ile halletmişlerdir.
، ئاقىل بەگ بولسا ئەل بېشى، بىلىملىك.223
.قىلىچ بىرلە تۈگەر بىلىمسىز ئىشى
224.Ajun tutğuka er ukuş bilse ked,
bodun basğuka er bilig bilse ked
224.Dünyayı elde tutmak için, insanin anlayışlı olması ve halkı itaat altına almak için de, bilgili
bulunması elzemdir.
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 .224جاھان تۇتماق ئۇچۈن ئەرگە ئاڭ كېرەك،
ئەل – يۇرتنى سوراشقا بىلىم ئەڭ كېرەك.

225.Bu iki birikse bolur er tükel,
tükel er ajunuğ temâm yer tükel
225.Bu ikisi bir kimsede toplanırsa, o tam insan olur; tam insan dünyanın bütün nimetlerine nail
olur.
 .225بۇ ئىككى بىرىكسە بولۇر ئەر تولۇق،
تولۇق ئەر جاھان نېمەتىن يەر تولۇق.
226.Apaŋ iki ajun kolur erse sen,
otı edgülük ol kılur erse sen
226.Sen her iki dünyayı arzu ediyorsan, bunun çâresi -iyilik yapmaktır.
 .226ساڭا ئىككى دۇنيا گەر ئولسا تىلەك،
ئامالى ياخشىلىق ئېرۇر ئەيلىمەك.
227. Kalı edgü bolmak tilese özüŋ,
yorı edgülük kıl kesildi sözüŋ
227.Eğer kendin iyilik bulmak istiyorsan, yürü, iyilik et; başka söze ne hacet.
 .227ئەگەر ياخشى بولماق تىلەسەڭ ئۆزۈڭ،
يۈرى ،ياخشىلىق قىل ،قوي ئۆزگە سۆزۈڭ.
228.Kişi meŋü bolmaz bu meŋü atı,
anın meŋü kaldı bu edgü atı
228.İnsan ebedî değildir, ebedî olan - onun adıdır; iyi kimselerin adı bunun için ebedî kalmıştır.
 .228كىشى مەڭگۈ بولماس ،كىش مەڭگۈ ئېتى،
شۇڭا مەڭگۈ قالدى بۇ ياخشى ئېتى.
229.Özüŋ meŋü ermez atıŋ meŋü ol,
atıŋ meŋü bolsa özüŋ meŋü ol
229.Kendin ebedî değilsin, adın ebedîdir; adın ebedî olursa, kendin de ebedî olursun.
 .229ئۆزۈڭ مەڭگۈ ئەرمەس ،ئېتىڭ مەڭگۈ ئول،
ئېتىڭ مەڭگۈ ئۆلسە ،ئۆزۈڭ مەڭگۈ ئول.

ئادلىـراپ قىلىنغــان ئىشــار خــام بولىــدۇ ،ئــاش -اتماقنمىــۇ ئادلىـراپ يېســە
كېسـەللىك كەلتۈرىــدۇ.
ئادلىراقسـانلىق ،ۋەھمىــە ھەممــە ئۈچــۈن ايمــان ،بــۇ ئــادەت ئەگــەر بەگــدە
بولســا ،ئۇنىــڭ يۈزىــى ســارغايتىدۇ.
«يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ نەسىھەتلىرى ( 1001ھېكمەت)» ناملىق كىتابدىن ئېلىندى
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ئەقلىيە سۆزلەر
مەجھۇل تەييارلىغان (گېرمانىيە)
قىالاليدىغىنىڭىزغا ئىشەنسىڭىز پۇرسەتلەرنى كۆرىسىز ،ئىشەنمىسىڭىز توسالغۇالرنى كۆرىسىز.

ۋېين دايىر (ئامېرىكا)

ھېچكىم ئۆتمۈشكە قايتىپ يېڭىدىن باشلىيالمايدۇ ،لېكىن ھەرقانداق ئادەم ھازىرنىڭ ئۆزىدە يېڭىدىن باشالپ كەلگۈسىنى
ئۆزگەرتەلەيدۇ.
مارىيا روبىنسون (برىتانىيە)
بۈگۈن قىلىپ بوالاليدىغان ئىشنى ئەتىگە قويماڭ.
بىزنىڭ قانداق يىقىلغىنىمىز ئەمەس بەلكى يىقىلغاندىن كىيىن قانداق ئورنىمىزدىن تۇرغىنىمىز مۇھىم.

(نامەلۇم)
پەترىك نەس (ئامېرىكا)

بۇ دۇنيادىكى كۆپىنچە مەسىلىلەرنى بەزى كىشىلەرنىڭ پەقەت ئۆزىنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇشى كەلتۈرۈپ چىقارغان.
ت .س .ئەلىيوت (ئامېرىكا)
ۋاقىت بەدەنگە قورۇق سالىدۇ ،بەل قويۇۋېتىش روھقا قورۇق سالىدۇ.
جىمجىتلىقتا كۆڭلىمىزمۇ تىنجىيدۇ.

دوگالس ماكارسۇر (ئامېرىكا)
اليالھ گىفتىي (ئاكىتا گانا)

ھاياتىڭىزدىكى مەسئۇلىيەتلەرنى قۇبۇل قىلىڭ ،سىزنى سىز ئارزۇ قىلغان يەرلەرگە باشقا بىرسى ئەمەس ئۆزىڭىز ئاپىرىسىز.
لې براۋن (ئامېرىكا)
ئادەم ئارزۇ  -ئارمانلىرىنىڭ ئورنىنى پۇشايمانالر ئالمىغۇچە قېرىغان ھېسابالنمايدۇ.
مەن شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى ،ھۆرمەت نام  -ئاتاقتىن مۇھىم.

جون بەررىيمور(ئامېرىكا)
جۇلىئۇس ئېرۋىڭ (ئامېرىكا)

ئۈچ سائەت بۇرۇن كەلسەڭ كەل ،بىر مىنۇت كېچىكمە.

ۋىليام شېكىسپىر (برىتانىيە)

مۇھەببەت خۇشال بولۇش ئەمەس خۇشال قىلىشتۇر.

گىلبېرت ك .چەستىرتون (برىتانىيە)

يالغانچىلىق ئەۋج ئالغان دەۋردە راست سۆزلەش ئىنقىالبىي قىلمىشتۇر.
زوراۋانلىق بىزگە ئۆزىمىزنىڭ كىملىكىمىزنى ئۇنتۇلدۇرىدۇ.

جورج ئورۋېل (برىتانىيە)
مارىي مەككارسىي (ئامېرىكا)

ھېچكىم تەردە تۇنجۇقۇپ قالمىغان.

ئەن لەندىرس (ئامېرىكا)

بىر ئىشنى قىالاليدىغىنىڭىزغا ئىشەنگەن ۋاقتىڭىز شۇ ئىشنى قىالاليدىغان ۋاقتىڭىزدۇر.
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يۈرىكىڭىزدە غەزەپ  -نەپرەت قانچە كۆپ بولسا ،مۇھەببەتكە شۇنچە ئاز ئورۇن قالىدۇ.

باربىرا دى ئانگېلىس (ئامېرىكا)

خۇشاللىق ئىچىمىزدىن چىقىدۇ ،ھەرگىز سىرتتىن كىرمەيدۇ.

داۋىد دىنوتارىس (ئامېرىكا)

بىر كىشىنى تۇنۇغىنىڭىز ئەمەلىيەتتە ئۇ كىشى ئوقۇغان كىتابالرنى تۇنۇغان بىلەن باراۋەردۇر.
شېئىر دەرىجىدىن تاشقىرى خوشاللىق ياكى چىدىغۇسىز ئازابنىڭ مەھسۇالتىدۇر.
مۇۋەپپەقىيەت ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى كىشىلىك قىممەت ئۈچۈن تىرىشىڭ.
بۇ دۇنيادا شەك  -شۈبھىسىز نەرسە يوق ،ئۆلۈم ۋە باجنى ھېسابقا ئالمىغاندا.

رالف ۋالدو ئېمىرسىن (ئامېرىكا)
ئا .پ .ج .ئابدۇل كاالم (ھىندىستان)
ئالبېرت ئېينىشتىيىن (گېرمانىيە)
بەنجامىن فىرانكلىن (ئامېرىكا)

مېڭىۋاتقان يولىڭىزنى ياقتۇرمىسىڭىز  ،يېڭىدىن بىر يول ئېچىڭ.

دوللىي پارتون (ئامېرىكا)

بىز قېرىپ كەتكەچكە ئوينىماس بولمىدۇق ،ئوينىمىغاچقا قېرىپ كەتتۇق.

جورج بېرنارد شاۋ (ئېرالندىيە)

يىلالرنى ھېسابالپ ئولتۇرماڭ ،بەلكى شۇ يىلالرنى نوچى ھېسابالنغىدەك ياشاڭ.

جورج مەرەدىس (برىتانىيە)

مەيلى كىشىلىك خاراكتېردا بولسۇن ،مەيلى ئەدەپ  -ئەخالق ۋە يۈرۈش  -تۇرۇشتا بولسۇن ،ئاددىيلىق ئېسىللىقتۇر.
خەنرىي ۋادىسۋورس لوڭفەللوۋ (ئامېرىكا)
مەقسەت ۋە نىشان ئېنىق بولمىسا تىرىشچانلىق ۋە غەيرەت  -جاسارەت مۇۋەپپەقىيەتكە باشلىيالمايدۇ.

جون ف .كەننىدىي (ئامېرىكا)

ئۇالر بېشىدا سېزنى نەزەرگە ئالمايدۇ ،ئاندىن سىزنى مازاق قىلىدۇ ،ئاندىن سىز بىلەن قارشىلىشىدۇ ،ئاندىن سىز يېڭىسىز.
ماخاتما گاندى (ھىندىستان)
بىرىگە بېلىقتىن بىرنى بەرسىڭىز بىر كۈن باققان بولىسىز ،بېلىق تۇتۇشنى ئۆگەتسىڭىز بىر ئۆمۈر باققان بولىسىز.
ئەننى ئىزابەلال تەككىرىي رىچى (برىتانىيە)
ئارزۇ  -ئارمانلىرىڭىزنى پۇختا ساقالڭ ،چۈنكى ئۇالرنى يوقىتىپ قويسىڭىز ،ھاياتىڭىز خۇددى قانىتى سۇنغان قۇشقا ئوخشاپ قالىدۇ.

لەڭستون خيۇس (ئامېرىكا)

غالىبىيەتكە سېلىشتۇرغاندا مەغلۇبىيەتتىن جىقراق نەرسە ئۆگەنگىلى بولىدۇ.
جەڭنى توختاتمايدىغان ئادەمگە غەلىبە مەڭگۈ مۇمكىندۇر.

مورگان ۋۇتتىن (ئامېرىكا)
ناپالىئون خىل (ئامېرىكا)

كىشىلىك ئاالقىدىكى ئەڭ مۇھىم نەرسە  -ئېيتىلمىغان سۆزلەرنى "ئاڭالشتۇر".
گۈللەر ئېچىلغاندا ھەرىلەر كېلىدۇ.

پىتىر دۇرۇككىر (ئاۋسترىيە)
(نامەلۇم)
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ياش ئىجادكار — ئەدەبىيات كېلەچىكى

*

ئىجادىيەتك ــە ھ ــەۋەس باغلىغ ــان بىرت ــوپ ياش ــارنىڭ بىرلىكك ــە كېلىش ــى بىل ــەن - 2017،يىل ــى ئاپرېلدا ۋۇجۇدق ــا كەلگەن
«ۋارى ــس» ئەدەبىي-ئىجادى ــي بىرلەشمىس ــى دەۋر ئۆلچىم ــى بىل ــەن پ ــەرەز قىلىنغاندى ــن قىس ــقا ۋاقى ــت ئىچى ــدە خېل ــى ئىش ــارنى
ئەمەلگــە ئاشــۇردى ،دەپ ئىشــەنچلىك ئېيتااليمىــز« .ۋارىــس» دەســلەپ تەشــكىللەنگەندە بەزىلــەر چــوڭ ئىشــەنچ ۋە ئۈمىــد
بىل ــەن ياخش ــى ئۈمىدلەرن ــى كۈتىدىغانلىقىن ــى بىلدۈرگ ــەن بولس ــا ،بەزىل ــەر چۈشەنمەس ــلىك ۋە ئىشەنمەس ــلىك بىل ــەن س ــەلبىي
پوزىتس ــىيە كۆرس ــەتكەنلىكىنى ئېيتم ــاي بولماي ــدۇ .ھ ــەر ھال ــدا ،ئۆتك ــەن ئ ــۈچ يىلدىك ــى قىزغى ــن ئىجادىي ــەت ۋە پائالىيەتل ــەر
ۋەتەنپ ــەرۋەر ئ ــاق كۆڭ ــۈل كىش ــىلەرنىڭ ئۈمىدلىرىن ــى ئاقلىغ ــان بولس ــا« ،قۇرۇق س ــۆز» دېگەنلەرنى ــڭ پىتنىلىرىگ ــە رەددىيە بەردى.
ئەينــى ۋاقىتتــا 30دىــن ئوشــۇق يــاش ئىجادكارالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان «ۋارىس»نــى ھەممــە ئېتىــراپ
قىلــدى .يەنىــا شــۇ بىــزدە قېلىپالشــقان ئەپسۇســلىنارلىق ئىللەتكــە باغلىــق «كىمنىــڭ تەشــكىالتى؟»« ،كىــم بۇنىــڭ
بېشــىدا تۇرىــدۇ؟» دېگەنــدەك گۇمانلىــق كــۆز قاراشــارنىڭ بورىنىغــا چۈشــكەن ياشــار ،خالىســلىقى ۋە ئۆملۈكــى
بىلــەن كۆرەلمــەس دولقۇنــار چايقىغــان كېمىســىنى تۇتقــان يولىدىــن چەتنەشــتۈرمەي ھەيــدەپ كېلىۋاتىــدۇ.
دەســلەپتە م .ئەۇېــزوۋ «مىراســگاھ»دا يىغىلىــپ ئېچىلغــان يىغىندىــن كېيىــن ،ئــۆز ئالدىغــا بىنــا
ياكـ�ى ئىشخانىسـ�ى بولمىغانلىقتىـ�ن «ۋارىسـ�نىڭ» كېيىنكـ�ى پائالىيەتلىـ�رى ئىمكانىيەتكـ�ە قـ�اراپ كافـ�ې-
باشــاندى.
ئۇيۇشتۇرۇشــتىن
كېچىلىكلەرنــى
ۋە
ســۆھبەت
يىغىــن،
يىغىلىــپ
ئاشــخانىالردائالمۇتــا شــەھەرلىك مەدەنىيــەت مەركىــزى ئايالــار كېڭىشــىنىڭ قولالپ-قۇۋۋەتلىشــى بىلــەن «ياشــلىق تۇيغۇلىــرى»
ناملىــق ئەدەبىــي كېچىلىكــى ،دەســلەپكى ئىش-پائالىيەتلىرىدىــن بىــرى بولــۇپ ،ئەدەبىيــات ۋە مەدەنىيىتىمىزگــە ســەل
قارىمايدىغــان خەلقىمىــز ۋەكىللىــرى بىلــەن يــاش ئىجادكارالرنىــڭ ئارىســىدىكى چــوڭ بىــر دىيالوگقــا ئايالنغانىــدى.
بىزنــى قولالپ-قۇۋۋەتلىگۈچىلەرنىــڭ ياردىمــى ۋە ئاساســىي ئىشــارغا كــۆپ كــۈچ چىقارغــان بەســتىكار ســازەندە،
ناخشــىچى پــوالت ھېزىموۋنىــڭ يېتەكچىلىكىدىكــى خەلقىمىــز ،ناخشــىلىرىنى ســۆيۈپ تىڭشــايدىغان «تارىــم» ئانســامبىلى
بىلــەن بىرلىكتــە «گۈلىســتان» كافېســىدا ئەدەبىي-مۇزىكىلىــق كېچــە ئۇيۇشــتۇردى .بــۇ پائالىيــەت جەريانىــدا،
كۆپلىگــەن مىللەتپــەرۋەر ئىنســانالر «ۋارىــس» ئەدەبىي-ئىجادىــي بىرلەشمىســىگە ،يېقىندىــن يــاردەم كۆرســىتىش
خاھىشــى بارلىقىنــى بىلــدۈردى ۋە دېگىنىــدەك ئەمىلــي ھەرىكىتــى بىلــەن ئــۆز ۋەدىلىرىنــى ئەمەلىيلەشــتۈردى.
شــۇ يىلنىــڭ دېكابىــر ئېيىــدا ،جۇمھۇرىيەتلىــك ئۇيغــۇر ئېتنومەدەنىيــەت مەركىزىنىــڭ ئاســتانا شــەھەرلىك
شۆبىســىنىڭ رەئىســى رۇســتەم ئابدۇســاالموۋنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشــى ۋە ھامىيلىقىــدا « 12مۇقــام» رېســتورانىدا يېڭىچــە «خــۇش
* بۇ خەۋەر قازاقىستاندا نەشر قىلىنىۋاتقان«يېنى ئازىيا»(يېڭى ئاسىيا) گېزىتىدە ئېالن قىلىنغان.
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دەملــەر» ناملىــق مۇزىكىلىق-شــېئىرىيەت كېچىلىكــى ئۆتكۈزۈلــۈپ ،بــۇ يەرگــە يىغىلغــان شــېئىرىيەت مۇخلىســلىرىغا
ئارامبەخ ــش بەرگۈچ ــى ش ــېئىرلىرىنى ھەدىي ــە قىلىن ــدى .كېيىنك ــى يىلالردىم ــۇ «ۋارى ــس» ئەدەبىي-ئىجادى ــي بىرلەشمىس ــىنىڭ
پائالىيىتــى داۋاملىشــىپ ،ئابدۇلــا روزىباقىېــۋ نامىدىكــى  - 153مەكتەپ-گىمنازىيەســىدە «ئەدەبىــي دوســتلۇق -
ئەبەدىــي دوســتلۇق» ماۋزۇســىدا ،يــاش ئۇيغــۇر ۋە قــازاق شــائىرلىرىنىڭ ئۇچرىشىشــى مۇھىــم پائالىيەتلەرنىــڭ بىــرى
ســۈپىتىدە ئۆتكۈزۈلــدى .شــۇنداقال ،ئاتاقلىــق يازغۇچــى ئەخمەتجــان ھاشــىرى تەشەببۇســى بىلــەن توپلىنىــپ ،كېيىنچــە
تولۇقلىنىــپ يــورۇق كۆرگــەن «ئــارزۇ بۇالقلىــرى» كوللېكتىپلىــق توپلىمىنىــڭ تونۇشــتۇرۇش مۇراســىمى ئۆتكۈزۈلــدى.
«دوســتلۇق»
ئالمۇتىدىكــى
ئىپادىلــەش
بىلــەن
ئۇســتىلىق
تۇنجــى
ئەمەتوۋانىــڭ
ئالبىنــا

ئۆزىنىــڭ
ئۆيىــدە
ئەدەبىياتنىــڭ
ئارقىلىــق
توپلىمىنىــڭ
شــېئىرىي

ئىچكــى
ئىشــىكىنى
تونۇشــتۇرۇش

ئاالھىــدە
ســېزىملىرىنى
شــائىرە
يــاش
ئاچقــان
ئۆتكۈزۈلــدى.
مۇراســىمى

«ۋارىــس» ئەزاســى مولۇتجــان توختاخۇنــوۋ قازاقىســتان يازغۇچىــار ئىتتىپاقىنىــڭ ئەزالىقىغــا قوبــۇل قىلىنغانلىقــى
خۇشــاللىق بىلــەن بىللــە ياشــارنىڭ ئىنتىلىشــىنى ئۇلغايتىــپ ،يېڭــى ياخشــى دۇنياالرنــى يارىتىشــقا دەۋەت قىلــدى.
قازاقىســتان يازغۇچىــار ئىتتىپاقــى ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى كېڭىشــى ۋە «ۋارىــس» ئەدەبىي-ئىجادىــي بىرلەشمىســى
ھەمكارلىقتــا ،يازغۇچىــار ئۆيىــدە «ياشــلىقىم-باھارىم» ناملىــق ئەدەبىي-مۇزىكىلىــق كېچىلىــك ئۇيۇشــتۇرۇلدى.
بىرلەشــمە ئەزالىــرى مىللىــي مەدەنىيىتىمىزنىــڭ جانكۆيــەرى ،ئاتاقلىــق كوللېكتســونېر ئــازات ھېكىمبەگنىــڭ
ھۇزۇرىغ ــا چىقت ــى .ب ــۇ ئۇچرىش ــىش ئەدەبىيات-س ــەنئەت س ــاھەلىرىدىكى ئۆزگىچىلىكل ــەر ،ئىجادنى ــڭ قىر-س ــىرلىرى ،خەلقىمى ــز
تارىخــى ۋە مەدەنىيىتــى ھەققىدىكــى پىكىر-مۇالھىزىلــەر بىلــەن ياشــارغا ئۇنتۇلمــاس دەقىقىلەرنــى ھەدىيــە قىلــدى.
شــۇنداقال «ۋارىــس» ئەدەبىي-ئىجادىــي بىرلەشمىســى ،قازاقىســتان يازغۇچىــار ئىتتىپاقــى ئۇيغــۇر
ئەدەبىياتــى كېڭىشــى ئەزالىــرى ۋە تاشكەنســاز يۇرتــى پائالىيەتچىلىرىنىــڭ قوللىشــىدا «تەبىئــەت ۋە روھىــي
تازىلىــق شــەنبىلىكى» ناملىــق داال پائالىيىتىنــى ئۇيۇشــتۇرۇپ ،نامايەندىلىرىمىــز ھېزمــەت ئابدۇللىــن
بىلــەن ماخمــۇت ئابدۇراخمانوۋنىــڭ يادىكارلىقلىرىنىــڭ ئەتراپىنــى تازىــاپ ،خاتىــرە كۆچەتلــەر تىكىشــتى.
ھازىــر ياشــاۋاتقان - 2020يىلــدا ،پۈتكــۈل ئالەمنــى تەشۋىشــتە قالدۇرغــان تاجىســىمان ۋىــرۇس ،پىالنالنغــان بــەزى
پائالىيەتلەرن ــى كېچىكتۈرۈش ــكە ياك ــى ۋاقتىنچ ــە ئەمەلدى ــن قالدۇرۇش ــقا مەجب ــۇر قىل ــدى .ش ــۇنداق بولس ــىمۇ ئاپرې ــل ئېيى ــدا
«ۋارىــس» ئەدەبىي-ئىجادىــي بىرلەشــمىنىڭ ئەزاســى ،شــائىرە ،ئالىمــە شــائىرەم باراتوۋانىــڭ ئۇچراشتۇرۇشــىدا ،قــازاق مىللىــي
پېداگوگىكىلىــق ئۇنىۋېرســىتېتى ئىســتۇدېنتلىرى ۋە «ۋارىــس» ئەزالىرىنىــڭ قاتنىشىشــى بىلــەن ،فىلولوگىيــە پەنلىرىنىــڭ
دوكتــورى ،ئالىمجــان ھەمراېۋنىــڭ رىياســەتچىلىكىدە تور-ســېمىنار ئۆتكۈزۈلــدى .شــۇنداقال ،بــۇ يىــل ،يەنــە شــۇ مەلــۇم
ســەۋەبلەرگە تۈپەيلىدىــن ،بىرلەشــمە ئەزالىرىنىــڭ ئىشــتىراك قىلىشــىدا ،يۇقىرىــدا ئىســمى ئاتالغــان ئالىــم ئا.ھەمراېــۋ
تەرىپىدىــن شــېئىرىي ئۆلچەملــەر ،بەدىئىــي ۋاســىتىلەر ،قاپىيــە ،رىتىــم  ،تۇراق-بەنتلــەر توغرىلىــق ئەدەبىيــات نەزەرىيەســى
بويىچ ــە «ش ــېئىر بەدىئىيلىك ــى »« ،ش ــېئىرىيەتتىكى مودېرنىزم»گ ــە ئوخش ــاش تور-مۇس ــاپىلىق ماھ ــارەت دەرس ــلىرى ئۇتۇقل ــۇق
ئۆتت ــى« .قازاقىس ــتان خەلق ــى بىرلىك ــى كۈن ــى» ھارپىس ــىدا قازاقىس ــتان جۇمھۇرىيىتىنى ــڭ مىللى ــي كىتابخانىس ــى تەش ــكىللىگىدە
ۋە قازاقىس ــتان خەل ــق ئانس ــامبىلى ئالمۇت ــا ش ــەھەرلىك ئۇيغ ــۇر ئېتنومەدەنىي ــەت مەركىزىنى ــڭ قوللىش ــىدا «ۋارى ــس» ئەزالى ــرى
«دوس ــتلۇقىمىز مەڭگۈل ــۈك» تېمى ــدا ۋىدېورولى ــك ئەس ــەر تەييارلى ــدى ۋە ئەس ــەرلەرنى جۇمھۇرىيەتلىك تېلېكانالالردا كۆرس ــەتتى.
«ۋارىــس» ئۇيۇشــتۇرغان يۇقىرىدىكــى پائالىيەتلــەر بىلــەن بىللــە يــاش قەلــەم ســاھىبلىرىنىڭ ئەســەرلىرى
بىرىنىــڭ كەينىدىــن بىــرى نەشــر قىلىنىشــقا باشــلىدى .دەســلەپ ،يــاش بولغىنىغــا قارىمــاي ،ئۆزىنىــڭ تاالنتــى بىلــەن
كۆزگــە كۆرۈنگــەن ســابىرەم ئەنۋەروۋانىــڭ «ئــاق چېچــەك» ناملىــق شــېئىرالر توپلىمــى ،ئابدۇلجــان ئازنىباقىېۋنىــڭ
ســېھىرلىك ياشــلىقنىڭ تىلســىم قەترىلىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان «ياشــلىق لىرىكىلىــرى» ۋە «يــۈرەك ئالبومــى»،
ئالبىنــا ئەمەتوۋانىــڭ ئۆزىگــە خــاس ئاالھىدىلىكــى بىلــەن يارقىــن ئىپادىلەنگــەن «مەجنۇنتــال» ناملىــق توپلىمــى
ياشــار ئىجادىيىتىنىــڭ يەنــە بىــر يارقىــن كۆرۈنۈشــى بولــدى .مەزكــۇر قــۇرالر مۇتەللىپنىــڭ قەلىمىگــە مەنســۇپ
«يۇلتــۇزالردا ئارمانــار» بالىالرغــا بېغىشــانغان ۋە «قەلبىــم ئاســمىنى» توپالملىــرى ئوقۇرمەنلــەر بىلــەن يــۈز كۆرۈشــتى.
ئەلۋەتتــە ،يۇقىرىــدا ئاتالغــان توپالمــار نەشــرىدىن چىقىشــى ئۈچــۈن بەلگىلىــك مەبلەغنــى تەلــەپ قىلىــدۇ.
«ياخشــىنىڭ ياخشــىلىقىنى ئېيــت ،قــەدرى ئاشســۇن» دېمەكچــى ،بــۇ مەســىلىدە خەلقىمىــز ئىچىدىــن چىققــان ســېخى
ئىنســانالر قــول قوشــتۇرۇپ ئولتۇرمىــدى .مەســىلەن« ،ئــاق چېچــەك» — ئاالتــاۋ ناھىيەلىــك خانىم-قىــزالر كېڭىشــىنىڭ
رەئىســى ئاغچىخــان ھەمراېۋانىــڭ« ،يۇلتــۇزالردا ئارمانــار» بىلــەن «مەجنۇنتــال» — مىللىــي مەدەنىيىتىمىزنىــڭ
جانكۆيــەرى ئــازات ھېكىمبەگنىــڭ« ،يــۈرەك ئالبومــى» قازاقىســتان خەلقــى ئانسامبلىســى ،ئالمۇتــا شــەھەرلىك ئۇيغــۇر
ئېتنومەدەنىيــەت مەركىزىنىــڭ« ،ئــارزۇ بۇالقلىــرى» جۇمھۇرىيەتلىــك ئۇيغــۇر ئېتنومەدەنىيــەت مەركىــزى يېنىدىكــى
مىزانگــۈل ئاۋامىســىموۋانىڭ يېتەكچىلىكىدىكــى «جانــان» خانىم-قىــزالر فوندىنىــڭ ھامىيلىقىــدا يــورۇق كــۆردى.
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«ۋارى ــس» قۇرۇلغ ــان كۈندى ــن باش ــاپ ،ئان ــا تىلىمى ــزدا نەش ــر قىلىنىۋاتق ــان «ئۇيغ ــۇر ئ ــاۋازى»« ،ئازىي ــا بۈگ ــۈن» گېزىتلى ــرى،
«ئىج ــادكار »« ،ئاخب ــارات »« ،ئىنتى ــزار» ۋە «غۇنچ ــە » ژۇرناللى ــرى ياش ــارنىڭ ئىجادىيەتلىرىن ــى داۋاملى ــق يورۇت ــۇپ كېلىۋاتى ــدۇ.
ي ــاش ئىجاتكارالرنى ــڭ ئەس ــەرلىرى قازاقىس ــتاندىال ئەم ــەس ،بەلك ــى يى ــراق ۋە يېقى ــن چ ــەت ئەلل ــەردە ۋە ئۆزگ ــە تىلالرغ ــا
تەرجىمــە قىلىنىــپ ،داۋاملىــق نەشــر قىلىنماقتــا .ئازنــات تالىپــوۋ ،شــائىرەم باراتــوۋا ،گۈلنــاز ســەيدۇلالېۋا ،ئابدۇلجــان
ئازنىباقىېــۋ ،ئالبىنــا ئەمەتــوۋا ،مولۇتجــان توختاخۇنــوۋ ،دىلفــۇزا روزىېــۋا ،ســابىرەم ئەنــۋەروۋا ،خۇرشــىدەم ھېزىمــوۋا،
گۈلنــارەم ئابلىــز قاتارلىــق ئىجادكارالرنىــڭ شــېئىر  -ھېكايىلىــرى تۈركىيــەدە ئۇيغۇرچــە نەشــر قىلىنىدىغــان «ئىزدىنىــش»
ژۇرنىلىــدا يــورۇق كــۆردى .گ.ســەيدۇلالېۋانىڭ ،مۇشــۇ قــۇرالر مۇتەللىپنىــڭ شــېئىرلىرى تۈركىيــەدە تــۈرك تىلىــدا چىقىدىغــان
« »güncel sanatژۇرنىلىــدا ،ئا.ئازنىباقىېۋنىــڭ شــېئىرلىرى قــازاق ،رۇس ،ئۇكراىــن ،باشــقۇرت ،تــۈرك ،قىرغىــز ،ئۆزبېــك
تىللىرىغــا تەرجىمــە قىلىنىــپ ھــەر خىــل ئەللــەر مەتبۇئاتلىرىــدا بېســىلدى .يــاش قەلــەم ســاھىبى شــاخناز جاماشــېۋانىڭ
شــېىرلىرى قــازاق تىلىغــا تەرجىمــە قىلىنىــپ« ،قــازاق ئەدەبىياتــى» ۋە «ژىلدىز»غــا ئوخشــاش نەشــرلەردە بېســىلدى.
ئۇكرائىنــا ئەدەبىياتىنىــڭ ھازىرقــى نەپەســىنى ئۇيغــۇر ئوقۇرمەنلىرىگــە تەرجىمــە ئارقىلىــق تونۇشــتۇرغان ئابدۇلجــان
ئازنىباقىېــۋ ئۇكرائىنانىــڭ خەلقئــارا ئەدەبىيــات ۋە ســەنئەت ئاكادېمىيەســىنىڭ پەخرىــي يارلىقــى بىلــەن مۇكاپاتالنــدى.
دەل ھازىرق ــى ۋاقىتت ــا تەقدى ــر ئوكتياب ــروۋ ،ئاى ــدا ئەخمەت ــوۋا ،ش ــاخناز جاماش ــېۋا ،گۈلن ــارەم ئابلى ــز ،قول ــداش شەمش ــىدىنوۋ،
دىلىنــۇر ئۆمــەروۋا ،شــۆھرەت ئىلىېۋ،ســۇاليمان ئايــداروۋ ،گۈلچېھــرە روزىېــۋا ،ماھــارەت ئىمىــروۋا ،ئارشــالىم دەۋلەتــوۋ،
رۇفــات ئابلىزوۋ،نــۇرالن روزىېــۋ ،پەرھــات تېيىپــوۋ قاتارلىــق ياشــلىرىمىز قىزغىــن ئىزدىنىــش ئۈســتىدە ئىجــاد قىلىۋاتىــدۇ.
جەرىيانىــدا،
يۈرگــۈزۈش
پائالىيەتلىرىنــى
ئــۆز
بىرلەشمىســى
ئەدەبىي-ئىجادىــي
«ۋارىــس»
قۇرۇلغاندىــن باشــاپ ،تــا مۇشــۇ كۈنلەرگىچــە يــاش ئىجادكارالرنــى مەنىۋىــي ۋە ماددىــي جەھەتتىــن
يــاردەم كۆرســىتىۋاتقان بارلىــق ئالىيجانــاب ئىنســانالرغا بىرلەشــمە نامىدىــن مىننەتدارلىــق بىلدۈرىمــەن.
كېلەچەككــە ئۈمىدۋارلىــق بىلــەن قــاراپ« ،ۋارىــس» پەقەتــا زامــان تەلىپىگــە اليىــق بىرلەشــمە بولۇپــا قالمــاي،
بەلكــى شــۇ تەلەپلەرگــە يۆنىلىــش بېرىدىغــان ،ئۇالرنــى شــەكىللەندۈرىدىغان يولنــى تۇتۇشــى شــەرت ئېكەنلىگىنــى
چوڭقــۇر چۈشــىنىدىغانلىقىنى تەكىتلىگــۈم كېلىــدۇ .بۇمــۇ يەنــە شــۇ ھەممىگــە ھۆكۈمــدار ۋاقىــت ئەنچىســىدە...
ۋىليام مولوتوۋ (قازاقىستان)
«ۋارىس» ئەدەبىي-ئىجادىي بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى.

«ياشلىق باھارىم  -ئۆچمەس ئىلھامىم» تېمىلىق پائالىيەت خاتىرىسى
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تۈنجى قېتىملىق «ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك – دورىگەرلىك ئىلمىي
مۇھاكىمە يېغىنى ( »)2019ئىستانبۇلدا ئىچىدى
يىغى ــن  - 2019يىل ــى  - 12ئاينى ــڭ  - 29كۈن ــى ( يەكش ــەنبە ) ئىس ــتانبۇل كۈچۈكچەكمەج ــە س ــافاكۆي  E5ي ــان يول - 28
نوم ــۇر س ــۇس ت ــوي مەرىك ــە زالى ــدا تۇلۇق بىر كۈن ئېچىل ــدى .يىغىننىڭ ئاساس ــى مەقس ــىتى مۇھاجىرەتتە ئۇيغ ــۇر تېبابەتچىلىك-
دورىگەرلىكىن ــى س ــاقالپ قىلى ــش ،ۋارىس ــلىق قىلىش ،يۈكس ــەلدۈرۈپ تەرەققىي قىل ــدۇرۇش ۋە ئۇنى خەلقئاراالشتۇرۇش ــتىن ئىبارەت.
ب ــۇ قېتىمق ــى يىغىنغ ــا ئەنق ــەرە يىلدىرى ــم بەيازى ــت ئۇنىۋېرس ــىتېتى تېباب ــەت فاكۇلتېت ــى ئوقۇتقۇچىس ــى دوكت ــور ئاش ــتى
نامەتج ــان مەم ــەت ياغم ــا ،ئىس ــتانبۇل س ــاغلىق ئۇنىۋېرس ــىتېتى ئوقۇتقۇچىس ــى دوتس ــېنت دوكت ــور مەغپى ــرەت ب ــوزالن ،ئەنق ــەرە
ئۇنىۋېرس ــىتېتى ئىالھىي ــەت فاكۇلتېتىدى ــن دوكتورل ــۇق ئېلى ــپ مۇتەللى ــپ ئەل ــى ھاج ــى ئەمچ ــى باش ــچىلىقىدا ئۇيغ ــۇر تېبابىت ــى
تەتقىقــات ۋەخپــە تەرىپىدىــن ئېچىلغــان  - 5نۆۋەتلىــك ئۇيغــۇر تېبابىتــى بويىچــە تەربىيەلــەش كۇرســنىڭ ئوقۇغۇچىســى
دوكت ــور مەري ــەم ئابدۇكېرى ــم ۋە ئاس ــپىرانت ئابدۇلمىجى ــت غاپ ــۇر ،ئەنق ــەرە ھاج ــى ۋېل ــى ئۇنىۋېرس ــىتېتى (گازى ئۇنىۋېرس ــىتېتى)
تارى ــخ بۆل ــۈم ئوقۇتقۇچىس ــى پىروفېسس ــور دوكت ــور ۋارى ــس چ ــاكان .ئۇنىڭدى ــن باش ــقا پىروفېسس ــور مۇدىرۋى ــراچ مۇتەللى ــپ ئەل ــى
ھاج ــى ئوقۇتقۇچىلى ــق قىلغ ــان خوتەندىك ــى ئۇيغ ــۇر تېبابەتچىلىك ــى ئالى ــي تېخنىكومىن ــى پۈتتۈرگ ــەن ئۇيغ ــۇر تېبابەتچىلى ــك –
دورىگەرلى ــك مۇتەخەسسىس ــلىرىدىن پەزىل ــەت ئابلى ــز ،ئابدۇلھەمىد ئەلى ھاجى ،مەتقاس ــىم بىلگى ،شەمش ــىنىۇر غۇپ ــۇر ،ئۆمەرجان
ئابابەك ــرى ،ماھىن ــۇر مۇھەمم ــەت ،ئۇبۇلھەس ــەن ھېبىبۇل ــا ۋە ئىس ــتانبۇلدىكى ھ ــەر قايس ــى ئۇنىۋېرس ــىتېتالر دوختۇرخانىالردىكى
تــۈرۈك پىروفېسســور دوكتــور تېببىــي پــەن مۇتەخەســىس كەسىپداشــاردىن بولــۇپ  300دىــن ئارتــۇق كىشــى قاتناشــتى.
ئامېرىكانىــڭ تېببىــي دورا تەتقىقــات ۋە تەرەققىــي قىلــدۇرۇش بىرلەشــمە ئىدارىســى —  Pfizerدە راك قاتارلىــق
كېســەللىكلەر دورا تەتقىقــات تارمىقىنىــڭ بــاش يېتەكچىســى تەتقىقاتچىســى ۋە كىلىنىكىلىــق دورىشۇناســلىق تارمىقىنىــڭ
دىرېكت ــورى دوكت ــور رىش ــات ئابب ــاس ،ئامېرى ــكا س ــاغالملىقىنى س ــاقالش تەتقىق ــات ئورنى ــدا تەتقىق ــات بىل ــەن ش ــۇغۇللىنىۋاتقان
دوكتــور ئەلقــەم تۇرســۇن قاتارلىــق مۇتەخەسسىســلەر «ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك – دورىگەرلىكىنىــڭ تەرەققىيــات تارىخــى
باســقۇچىلىرى» « ،ئۇيغــۇر تېبابىتــى ۋە زامانىــۋى تېبابەتتــە ئــۇزۇن ئۆمــۈر كــۆرۈش» « ،روھىــي تەڭپۇڭســىزلىق ۋە روھىــي
جىددىيلىكنــى ئۇيغــۇر تېبابىتىــدە داۋاالش» قاتارلىــق  30نەچچــە پارچــە ئىلمىــي ماقالــە  – 2019يىلــى تۇنجــى ســان
ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك – دورىگەرلىــك ئىلمىــي ژۇرنىلىــدا نەشــر قىلىنغــان .بــۇ ماقالىلــەر ئىچىدىــن ئىلمىــي سەۋىيەســى
يۇقىــرى بولغــان  15ماقالــە تاللىنىــپ يىغىنىــدا ســۇنۇلدى ۋە بۇالرنىــڭ ئىچىدىــن يەتتــە پارچىســى مۇكاپاتالنــدى.
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يىغى ــن ئاخىرى ــدا يىغىنغ ــا قاتناش ــقۇچىالر بىل ــەن مۇھاجىرەتت ــە تۇنج ــى قېتى ــم «ئۇيغ ــۇر تېبابىت ــى ئىلمى ــي جەمئىيىت ــى»
ق ــۇرۇپ چېقىل ــدى .ئىلمى ــي جەمئىيەتك ــە  78كىش ــى ئەزالىقىغ ــا قوب ــۇل قىلىن ــدى .ئىلمى ــي جەمئىي ــەت ئەزالى ــرى بىل ــەن قان ــداق
قىلغان ــدا ئۇيغ ــۇر تېبابىتىگ ــە ۋارىس ــلىق قىلى ــش ،ئورن ــى تەرەققى ــي قىل ــدۇرۇپ خەلقئاراالشتۇرۇش ــنى تېزلەتكىل ــى بولى ــدۇ دېگ ــەن
تېمى ــار ئۈس ــتىدە يۈزتۇران ــە يىغى ــن ئېچىل ــدى .جەمئىي ــەت ئەزالى ــرى بىل ــەن تېخىم ــۇ ياخش ــى ھەمكارلىشىش ــى ئۈچ ــۈن ۋاتس ــاپ
توپ ــى قۇرۇل ــدى .كېيىنك ــى كۈنل ــەردە مۇھى ــم تېمى ــار ھەققى ــدە مەسلىھەتلىش ــىش ھەتت ــا ت ــور يىغىنلى ــرى ئىچى ــش پىالنالن ــدى.
مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى (تۈركىيە)

يىغىندىن خاتىرەلەر
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ئىككى كۆز ،ئىككى يۈز
يېقىنــدا نورۋېگىيــەدە ياشــاۋاتقان شــائىر مۇتەللىــپ ســەيدۇلالنىڭ «ئىككــى كــۆز ،ئىككــى يــۈز» ناملىــق
شــېئىرالر توپلىمــى ئۇيغۇرچــە ۋە تۈركچــە ئىككــى خىــل تىلــدا تۈركىيەنىــڭ داھىــي نەشــرىياتى تەرىپىدىــن نەشــر
قىلىنــدى .بــۇ كىتــاب بەلكــى مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىغــا مۇناســىۋەتلىك چىقىۋاتقــان كىتابالرنىــڭ
ئىچىــدە تۇنجــى قېتىــم ئىككــى تىللىــق چىققــان كىتــاب بولۇشــى مۇمكىــن .بۇندىــن بــۇرۇن ئۇيغــۇر ئاپتورلىرىمىــز
تەرىپىدىــن تەييارالنغــان كــۆپ ســاندىكى كىتابــار پەقەتــا ئۇيغۇرچــە نەشــر قىلىنغــان بولــۇپ ،ئۇيغــۇر ئوقۇرمەنلىــرى
بىلەنــا چەكلىنىــپ قاالتتــى ،ھالبۇكــى «ئىككــى يــۈز ،ئىككــى كــۆز» نىــڭ بىــر كــۆزى ئۇيغۇرچــە ،بىــر يــۈزى تۈركچــە
بولــۇپ ،بىــرال ۋاقىتتــا ئۇيغــۇر ۋە تــۈرك ئوقۇرمەنلىرىنىــڭ ھۇزۇرلىنىشــىغا ســۇنۇلغان خۇشــپۇراق گۈلدەســتە ئىــدى.
ئۇنداقت ــا ب ــۇ توپالمنى ــڭ ئاپت ــورى مۇتەللى ــپ س ــەيدۇلال كى ــم؟ مۇتەللىپ س ــەيدۇلال  - 1972يىل ــى پايانس ــىز تەكلىماكاننىڭ
گىرۋىكىگ ــە جايالش ــقان كېرىي ــە بوس ــتانلىقىدا دۇنياغ ــا كېلى ــدۇ .ئالى ــي مەكتەپن ــى ش ــىنجاڭ نېفى ــت ئىنس ــتىتۇتىنىڭ نېفى ــت
ئايرى ــش كەس ــپىدە ئوقۇي ــدۇ .ئەدەبىياتق ــا بولغ ــان ئوتت ــەك ئىش ــتىياقىنىڭ تۈرتكىس ــىدە - 1990 ،يىلالرنى ــڭ بېش ــىدا ۋەتەندىك ــى
گېزىــت  -ژۇرنال ــاردا ئاكتى ــپ ئىجادىيــەت بىلــەن شــۇغۇللىنىدۇ .ئ ــۇ ئۆزىنىــڭ نۇرغۇنلىغــان شــېئىرلىرى ۋە نەســرلىرى بىلــەن
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى ساھەســىنىڭ ئــوت يــۈرەك بىــر ئەزاســى ئىــدى .شــائىر مۇتەللىــپ ســەيدۇلال  - 2004يىلــى تەقدىرنىــڭ
قىســمەتلىرى بىلــەن نورۋېگىيەگــە كېلىــپ ئولتۇراقالشــقان .ئــۇ ،ئــاز كــەم  15يىلنــى ســۈكۈت بىلــەن ئۆتكــۈزۈپ ،قايتىدىــن
ســەۋدالىق بىلــەن قولىغــا قەلــەم ئالغــان ئۇيغــۇر شــائىرى .ئــۇ يەنــە نورۋېگىيەنىــڭ شــىمالىي مــۇز ئوكيانغــا قوشــۇلۇپ
كېتىدىغ ــان تۇزس ــىز دېڭى ــز س ــۇلىرىغا ق ــاراپ تەكلىم ــاكان قۇملۇقىن ــى ئەس ــلەيدىغان ،ياپيېش ــىل دەرەخل ــەر بىل ــەن قاپالنغ ــان
نورۋېگىيەنى ــڭ تاغلىرىغ ــا ق ــاراپ «دادىس ــىنىڭ دەرەخلىرى»ن ــى ئىزدەيدىغ ــان ،ئ ــۆزى نورۋېگىي ــەدە ياشىس ــىمۇ ھېس-تۇيغۇلى ــرى
دائىــم ئانــا تۇپراقتــا پــەرۋاز قىلىدىغــان« ،بارلىــق ئازابالرنــى ھۆددىگــە ئېلىۋېلىــپ ،بۇلۇڭــدا تــازا يىغاليدىغــان» شــائىردۇر.
«ئىكك ــى ك ــۆز ،ئىكك ــى ي ــۈز» ناملى ــق ش ــېئىرالر توپلىم ــى ش ــائىرنىڭ ئىككىنچ ــى ش ــېئىرالر توپلىمى بول ــۇپ ،تۇنجى ش ــېئىرالر
توپلىمى «دېڭىزنىڭ ئېيتقانلىرى»  - 2019يىلى «تەكلىماكان ئۇيغۇر نەش ــرىياتى» تەرىپىدىن ئۇيغۇرچە نەش ــر قىلىنغان ئىدى.
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ئۇنى ــڭ «ئىكك ــى ك ــۆز ،ئىكك ــى ي ــۈز» ناملى ــق ش ــېئىرالر توپلىم ــى  60پارچ ــە ش ــېئىردىن تەركىب تاپقان بول ــۇپ ،كىتابنى ــڭ ئالدىنقى
يېرىمىدا تۈركچە تەرجىمىس ــى ،كىيىنكى يېرىمىدا ئۇيغۇرچە ئەس ــلى بېرىلگەن .ئۇنىڭ ش ــېئىرلىرىدىن مۇھاجىرەت ھاياتىمىزدىكى
«ئېنىقســىزلىقنىڭ گــۈزەل مۇزىكىســى»نى ،نامەلــۇم شــەھەردىكى «قــۇم قەلئــە» نىــڭ كىرگىلىمــۇ بولمايدىغــان ،چىققىلىمــۇ
بولمايدىغان س ــىرلىق مۇمكىنس ــىزلىكىنى« ،يوقۇلۇش ــنىڭ ۋەھىمىس ــى»نى ۋە «تەن ئالماش ــتۇرۇش ئوپېراتسىيەس ــى» (مۇھاجىرەت
ھاياتــى) قىلغۇزغاندىــن كىيىنكــى دىــن ،ئىــرق  ،رەڭ ۋە ھەممــە نەرســىنىڭ يوقىلىــپ كېتىشــىدىكى قورقۇنچلىرىنــى « ،بىــز
ئۇنتۇلغاندىــن كىيىــن» يېزىلمىســىمۇ بولىدىغــان «توپــا باســقان تارىــخ» ھەققىدىكــى ئاچچىــق ئىزتىراپلىــق تۇيغۇلىرىنــى
ھېــس قىلىــش بىلــەن بىرگــە «ھېچكىمســىز پەســىل» دىكــى «مىــڭ تــال گۈل»نىــڭ خۇشــپۇرىقىنى پۇرىشــىمىز مۇمكىــن.
ئەم ــدى كىتابنى ــڭ قۇرۇلمىس ــىغا كەلس ــەك ،مەزك ــۇر كىتابنى ــڭ تەرىپلەش ــكە ئەرزىيدىغ ــان ئۇتۇقلىرىنى ــڭ بى ــرى ئۇنى ــڭ
ئىكك ــى خى ــل تىل ــدا نەش ــر قىلىنىش ــىدۇر .خىلمۇخى ــل س ــەۋەبلەر تۈپەيلىدى ــن ئۇيغ ــۇر ئەدەبىيات ــى باش ــقا قېرىن ــداش تۈركى ــي
مىللەتل ــەر جۈملىدى ــن ئۆزبې ــك ،ق ــازاق ،قىرغى ــز ۋە تات ــار ئەدەبىياتىغ ــا قارىغان ــدا تۈركىي ــەدە ت ــازا تونۇل ــۇپ بواللمى ــدى .يۇقىرىق ــى
مىللەتلەرنى ــڭ داڭلى ــق يازغۇچىلىرىنى ــڭ ئەس ــەرلىرى ئاساس ــەن تۈركچىگ ــە تەرجىمە قىلىنى ــپ تونۇش ــتۇرۇلدى .ھازىرغىچە ئۇيغۇر
ئەدەبىياتىمىزدىك ــى س ــاناقلىق ئەس ــەرلەرال تۈركچىگ ــە تەرجىم ــە قىلىن ــدى .بۇرۇنقىس ــىغۇ مەيل ــى ئۇنىڭغ ــا ئۈلگ ــۈرۈپ بواللمىس ــاق،
ھازى ــر يازغ ــان ئەس ــەرلەرنى بولس ــىمۇ ت ــۈرك ئەدەبىياتىغ ــا تونۇشتۇرس ــاق بۇنى ــڭ ئەھمىيىت ــى ناھايىت ــى چوڭ .كۆپ قىس ــىم تۈركلەر
بىزنىــڭ ئەدەبىياتىمىزدىــن خەۋەرســىز بولغاچقــا ،ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىجتىمائىــي ھاياتىدىنمــۇ خەۋەرســىز .ئەدەبىياتىمىــز كــەڭ
كۆلەم ــدە تونۇلس ــا ،ئىكك ــى مىلل ــەت ئوتتۇرىس ــىدىكى مەدەنىي ــەت ئاالقىس ــىمۇ كۈچىيى ــدۇ .ش ــۇڭا «ئىكك ــى ك ــۆز ،ئىكك ــى يۈز»گ ــە
ئوخش ــاش كىتابالرنى ــڭ ۋە ك ــۆپ س ــاندىكى ئۇيغۇرچە ئەس ــەرلەرنىڭ تۈركچىگە تەرجىمە قىلىنىش ــىغا ئەگىش ــىپ ت ــۈرك ئەدەبىياتى
بىلــەن ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى ئارىســىدىكى بوشــلۇق مانــا مۇشــۇنداق تەرجىمــە ئەســەرلەر بىلــەن بارغانســېرى كىچىكلىگۈســى.
بىزنىــڭ بۈگۈنكــى مەۋجۇتلۇقىمىــز ئەقىــل بىلــەن ئويلىغانــدا ئادەمنىــڭ تېنىنــى شــۈركەندۇرىدۇ .بــۇ ۋەجىدىــن
بەلكــى كــۆپ تىللىــق بولۇشــىمىز بىزگــە بــەزى قواليلىقالرنــى تۇغدۇرىشــىمۇ مۇمكىــن .تۈركىيەنىــڭ ســىرتىدا
ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرغــا نىســبەتەن تۈركلــەر بىلــەن بولغــان ئارىلىقىمىزنىــڭ يېقىنلىقــى بەلكــى بىزنىــڭ مەۋجۇدىيــەت
بوشــلۇقىمىزنى كېڭەيتىــدۇ .شــۇڭا ئەســەرلىرىمىزنىڭ تۈركچىگــە تەرجىمــە قىلىنىشــىنىڭ ئەھمىيىتــى ناھايىتــى زور.
ئاخىرى ــدا ش ــائىر مۇتەللى ــپ س ــەيدۇلالنىڭ مەزك ــۇر توپلىمىدىك ــى ئ ــۆزۈم ئ ــەڭ ياقتۇرغ ــان ش ــېئىرنىڭ بىرىن ــى ھۇزۇرۇڭالرغ ــا
ســۇنۇش بىلــەن بىرگــە شــائىر مۇتەللىــپ ســەيدۇلالنىڭ بۇندىــن كىيىنكــى ئىجادىيىتىگــە زور مۇۋەپپەقىيــەت تىلەيمــەن
ش ــۇنداقال كۆچمەنلى ــك (مۇھاجى ــرەت) ھاياتىنى ــڭ ھالسىرتىش ــىغا ب ــاش ئەگم ــەي ،بۈگۈنگىچ ــە قەلىمىن ــى تاش ــلىماي كېلىۋاتق ــان
بارلى ــق ئۇيغ ــۇر يازغۇچ ــى ،ش ــائىرالر ۋە تەرجىمانالرغ ــا ،كىتاب-ژۇرن ــال چىقىرىۋاتق ــان تۆھپىكارالرغ ــا چوڭق ــۇر ئېھتى ــرام بىلدۈرىم ــەن.
تەن ئالماشتۇرۇش ئوپېراتسىيەسى

1
يولالر قانات چىقارمايدىغان بولىدۇ
دەرياالر قايناشتىن توختايدۇ
قۇچىقىمدىكى بۈگۈن ئۇيقۇغا كەتكەندىن كېيىن.

4
بىر ئايال ئەرگە ئۆزگىرىدۇ
ئايالالر كوچىدا ئەرلەرگە ھۇجۇم قىلىدۇ
بۇ شەھەرنىڭ چېگراسى ،ئېنىقلىمىسى قالمىغاندا.

2
نىشان بىزدىن يىراقاليدۇ
رىۋايەتلەر ئاسماننىڭ بىپايانلىقىغا ئايلىنىدۇ
ھەممىمىزنىڭ ئۆزىمىزگە تەۋە كالېندارى بولىدۇ

5
بىر ئادەم ياكى ھەممە ئادەمگە ئوخشاپ قالىدۇ
دىن ،ئىرىق ،رەڭ ،ھەممە سۈزۈك سۇدا ئېقىپ كېتىدۇ
تەن ئالماشتۇرۇش ئوپېراتسىيەسى قىلغاندا بىر يۈرەك.

3
تەرتىپسىز پەسىللەر ،نىشانسىز ھەم ۋاقىتسىز
ھەممىمىزنىڭ سېماسى ھېچكىمگە ئايلىنىدۇ
بىز تارىخنى ئۇنتۇلغاندىن كېيىن.

ھەسەنجان ئابدۇۋايىت
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پەرھات تۇرسۇن ئەسەرلىرى
يېقىن ــدا ئۇيغ ــۇر يازغۇچ ــى پەرھ ــات تۇرس ــۇننىڭ ك ــۆپ قىس ــىم ئەس ــەرلىرى «ش ــەرقىي تۈركىس ــتان ھۆرىي ــەت نەش ــرىياتى»
تەرىپىدى ــن نەش ــر قىلىن ــدى .كىتابنى ــڭ مەس ــئۇل مۇھەررى ــرى يازغۇچ ــى غ ــوالم ئوس ــمان زۇلپىق ــار ئەپەن ــدى پەرھ ــات تۇرس ــۇننىڭ
ش ــېئىرلىرى ،ھېكايىلى ــرى ۋە ماقالىلىرىن ــى ئ ــۈچ توپالمغ ــا يىغىنچاق ــاپ نەش ــر قىلى ــپ ،ئۇيغ ــۇر بۈگۈنك ــى زام ــان ئەدەبىياتىدىك ــى
ئىنتايى ــن مۇھى ــم بى ــر بوش ــلۇقنى تول ــدۇردى .بۈگۈنك ــى كۈن ــدە مۇھاجى ــرەت ھاياتىمى ــزدا كىت ــاب چىقىرى ــش بىزنى ــڭ ۋاقتىمىزن ــى،
زېھنىمىزنــى خوراتقاننىــڭ ئۈســتىگە ،بىــر تىيىنلىــق ئىقتىســادىي قىممــەت ياراتماســتىن ،ئەكســىچە «قىپقىزىــل چىقىــم»
دىــن باشــقا ھېچنېمــە بېرەلمەيدىغــان شــارائىت ئاســتىدا بۇنــداق خالىــس ئەمگەكلەرنىــڭ روياپقــا چىقىشــى بىــز ئۇيغــۇر
ئوقۇرمەنلىرىنى ــڭ ھەددى-ھېسابس ــىز تەلىيى ــدۇر .ب ــۇ مۇناس ــىۋەت بىل ــەن غ ــوالم ئوس ــمان زۇلپىق ــار ئەپەندىمنى ــڭ غەيرىتىگ ــە،
پەرھ ــات تۇرس ــۇنغا بولغ ــان ئىخالس ــىغا ۋە ئۇيغ ــۇر ئەدەبىياتىغ ــا بولغ ــان ئىش ــتىياقىغا ئاپىرى ــن ئېيتم ــاي تۇرالمايم ــەن ،ئەلۋەتت ــە.
بەلكــى كــۆپ قىســىم ئوقۇرمەنلــەر پەرھــات تۇرســۇننىڭ ئەســەرلىرىنى تەپســىلىي ئوقــۇپ باقمىغــان بولســىمۇ،
ئەممــا ئۇالرنىــڭ كۆپىنچىســىگە پەرھــات تۇرســۇن دېگــەن بــۇ ئىســىم ئۇنچىــۋاال ناتونــۇش بولماســلىقى مۇمكىــن .ســەۋەبى
ئۇنىــڭ «ئۆلۈۋېلىــش ســەنئىتى» رومانــى نەشــر قىلىنغاندىــن كىيىــن باشــانغان ،ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان ،پەرھــات تۇرســۇننىڭ
«خىرىس ــتىيان»لىقى ياك ــى ئۇنىڭغ ــا چاپالنغ ــان ئاللىقان ــداق ماركى ــار ۋە مەقس ــەتلىك ھال ــدا سېسىتىش ــار مەتبۇئات ــاردا ،ت ــورالردا
ئىنتايى ــن ك ــەڭ ئۇچراي ــدۇ .لېكى ــن شۇنىس ــى ئېنىقك ــى ك ــۆپ قىس ــىم ئوقۇرمەنلەرنى ــڭ پەرھ ــات تۇرس ــۇننىڭ ئىس ــمىنى بىلگ ــەن
بىل ــەن ،ئەمم ــا ئۇنى ــڭ قان ــداق يازغۇچ ــى ،ئەس ــەرلىرىنىڭ قان ــداق تەم ــى ۋە پۇرىق ــى بارلىقىن ــى بىلىدىغان ــار ئ ــاز بولس ــا كې ــرەك.
ئۇنداقتــا پەرھــات تۇرســۇن كىــم؟ ئــۇ قانــداق يازغۇچــى ئىــدى؟ ئۇنىــڭ ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىدىكــى
ئورنــى قانــداق ئىــدى؟ پەرھــات تۇرســۇن ئالــدى بىلــەن ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىــڭ ئاساســىي ئېقىمىدىكــى
يازغۇچىالرنىــڭ قاتارىغــا كىرمەيدىغــان ،توغرىســى ئۇنىــڭ ئــۆزى بــۇ رامكىنــى رەت قىلغــان يازغۇچىــدۇر.
ئادەتت ــە ،قابىلىي ــەت ۋە ئى ــش تەقس ــىماتى ئ ــوڭ تاناس ــىپ بولمىغ ــان ،ئىجتىمائى ــي مۇناس ــىۋەتنىڭ كۈچ ــى ئىقتىداردى ــن
يۈكس ــەك ،بىلى ــم ۋە تاالن ــت ئىمتىيازغ ــا ب ــاش ئەگك ــەن بى ــر جەمئىيەتت ــە ك ــۆپ س ــانلىق ئادەملەرنى ــڭ ئەقلى ــي پىكى ــر قىلىش ــى
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ناتايى ــن .بۇن ــداق جەمئىيەتت ــە ئەقلى ــي پىكى ــر قىلىدىغان ياكى باش ــقىالردىن س ــەل مەلۇماتلى ــق ئادەملەر ،ھەتتا كۆپ س ــانلىقالرغا
س ــەل ئوخش ــىمايدىغان ،كۆپ س ــانلىق «ئاۋام» بولۇش ــنى رەت قىلغان ئادەملەرگە ئاس ــانال ھەرخىل ماركىالر چاپلىنىش ــى ،ئېغىرراق
بولغاندا يەكلىنىشى ۋە باشقا قىسمەتلەرگە ئۇچرىشىمۇ مۇمكىن .پەرھات تۇرسۇنمۇ ئۆزىنىڭ ئەدەبىيات ،پەلسەپە ،پىسخولوگىيە
بىلىملىرى بىلەن بەلكى ئۆز كەسىپداشلىرىنىڭ «سەل كۆزىگە سىغمىغان» بولۇشىنى ئېھتىمالدىن يىراق ئەمەس دەپ ئوياليمەن.
يىغىــپ ئېيتقانــدا ئــۇ جەمئىيــەت تەرىپىدىــن ،ئۆزىنىــڭ دىنداشــلىرى ۋە مىللەتداشــلىرى تەرىپىدىــن چەتكــە
قېقىلغــان ،گىرۋەكلەشــتۈرۈلگەن بىــر يازغۇچــى .ئۇنىــڭ ئەســەرلىرىدە دەبدەبىلىــك ،ئادەمنىــڭ ئېســىدىن چىقمايدىغــان
ۋەقەلىكلــەر يــوق .ئۇنىــڭ پېرســوناژلىرى نورمــال بولمىغــان ئىجتىمائىــي مۇناســىۋەت ،جەمئىيــەت تەرىپىدىــن نورمــال
دەپ قوبــۇل قىلىنغــان قىممــەت قاراشــارنىڭ نوپۇزىغــا خىرىــس قىلىشــقا ئۇرۇنغــان ۋە بۇنىــڭ نەتىجىســىدە جەمئىيــەت
ۋە ئادەملــەر تەرىپىدىــن چەتكــە قېقىلغــان ،چۈشــىنىلمىگەن «يېرىــم ســاراڭ» ياكــى «كېســەل» پېرســوناژالردۇر.
ش ــۇنداق دېيىش ــكە بولىدۇك ــى پەرھ ــات تۇرس ــۇن ئۇيغ ــۇر يازغۇچىلىرىنى ــڭ ئىچىدىك ــى س ــاناقلىقال ئۆزلىرىنى ــڭ س ــاغالم
بولمىغ ــان بى ــر جەمئىيەتت ــە ياش ــاۋاتقانلىقىنى ھې ــس قىلغ ــان ،بۇن ــى چامىس ــىنىڭ يېتىش ــىچە ئايدىڭالشتۇرۇش ــقا ئۇرۇنغ ــان بى ــرى
بولۇش ــى مۇمكى ــن .مى ــڭ ئەپس ــۇس ،ئۇيغ ــۇر جەمئىيىت ــى كىت ــاب ئوق ــۇش نىس ــبىتى ئىنتايى ــن ت ــۆۋەن ،ك ــۆپ قىس ــىم ئادەملەرنى ــڭ
ئۆزىگ ــە خ ــاس مۇس ــتەقىل ك ــۆز قارىش ــى ،ئوي-پىك ــرى ش ــەكىللەنمىگەن ك ــۆپ س ــانلىقالردىن تەركى ــب تاپق ــان بولغاچق ــا ،پەرھ ــات
تۇرس ــۇن ئوقۇرمەنل ــەر تەرىپىدى ــن بايقالمىغ ــان ،قىممىت ــى مۆلچەرلىنەلمىگ ــەن ،ئەنئەنە بىلەن زامانىۋىلىق ئوتتۇرىس ــىدا مۇرەسس ــە
قىلىش ــنى خالىمىغ ــان بى ــر بەختس ــىز يازغۇچ ــى .ماھىيەتت ــە ئۇنى ــڭ بەختس ــىزلىكىنى دەل ئۇيغ ــۇر جەمئىيىتى كەلت ــۈرۈپ چىقارغان
دېســەك بەلكــى خاتاالشماســلىقىمىز مۇمكىــن( - 2017يىلدىــن باشــانغان كــەڭ كۆلەملىــك تۇتقــۇن باشلىنىشــتىن بــۇرۇن).
پەرھ ــات تۇرس ــۇن يەن ــە ئۆزىنى ــڭ غ ــەرب ئەدەبىيات ــى ھەققىدىك ــى م ــول چۈش ــەنچىلىرى بىل ــەن ئۇيغ ــۇر پىروزىچىلىقىغ ــا
يېڭىلى ــق ئەكىرگ ــەن ،يېڭىچ ــە ئۇس ــلۇب ياراتق ــان ،ب ــۇ ئارقىلى ــق ئۇيغ ــۇر پىروزىچىلىقىغ ــا يېڭىچ ــە ئويلىنى ــش بەخ ــش ئەتك ــەن،
غــەرب ئەدەبىياتىنىــڭ يۈزلىنىشــىنى ۋە يۆنىلىشــىنى چوڭقــۇر چۈشــەنگەن ،ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى بىلــەن غــەرب ئەدەبىياتــى
ھەققىدىكــى مۇســاپىنىڭ مۆلچەرلىگۈســىز ئىكەنلىكىنــى دەڭســىگەن ۋە بــۇ مۇســاپىنى يېقىنالشتۇرۇشــقا جۈرئــەت بىلــەن
ئۇرۇنغ ــان بى ــرى بول ــۇش س ــۈپىتى بىل ــەن پى ــروزا ساھەس ــىدىكى بى ــر ئاقارتقۇچ ــى دېيىش ــكە بولىدىغ ــان بى ــر يازغۇچ ــى ئى ــدى.
ئۇيغ ــۇر پىروزىچىلىقىنى ــڭ بۈگۈنگىچ ــە ۋەقەن ــى مەرك ــەز قىلى ــپ يېزىش ــقا ئۇرۇنىدىغ ــان ئەندىزىس ــىنىڭ ئەكس ــىچە ئىنس ــاننىڭ
ئاددىيلىق ــى ،چارىس ــىزلىقى ،مۇرەكك ــەپ ھېس-تۇيغۇلى ــرى ،ھەتت ــا ئىنس ــاننىڭ بەزى ــدە ئۆزىگە-ئۆزىم ــۇ زى ــت كېلى ــپ قالىدىغ ــان
«س ــاراڭلىقى» ن ــى يېزى ــش ئارقىلى ــق ،ئىلغ ــار ئەدەبىي ــات ياك ــى تەرەققى ــي قىلغ ــان ئەدەبىياتنى ــڭ خۇسۇس ــىيەتلىرىنى ئۇيغ ــۇر
ئەدەبىياتىغــا ئىمپــورت قىلغــان يازغۇچىــدۇر .بــۇ نۇقتىنــى يەنــە ئۇنىــڭ تارىــم ژۇرنىلىنىــڭ 2007-يىللىــق 5-ســانىغا
بېســىلغان «ئەدەبىياتتىكــى مۇكەممەللىــك ۋە كەمتۈكلــۈك» دېگــەن ماقالىســىدىنمۇ چوڭقــۇر ھېــس قىاللىشــىمىز مۇمكىــن.
ئەمــدى پەرھــات تۇرســۇننىڭ ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىدىكــى ئورنىغــا كەلســەك ،ئالــدى بىلــەن ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى
ئەگەشــكۈچى ياكــى بېقىنغۇچىلىــق ئورۇنــدا بولغانلىقــى ،ئۆزىنىــڭ تەرەققىيــات يۈزلىنىشــىنى ئــۆزى بەلگىلىيەلمەيدىغــان،
ئۆزىنى ــڭ تارىخ ــى ،بۈگۈن ــى ۋە ئەتىس ــى ھەققى ــدە ئويلىنى ــش ۋە بۇنىڭغ ــا ج ــاۋاب تېپى ــش س ــاالھىيىتىگە ئىگ ــە بولمىغانلىق ــى
ئۈچ ــۈن يالغ ــۇز پەرھ ــات تۇرس ــۇنال ئەم ــەس باش ــقا نۇرغۇنلىغ ــان يازغۇچىالرغىم ــۇ لىل ــا باھ ــا ۋە تېگىش ــلىك ئ ــورۇن بېرەلمى ــدى.
پەرھــات تۇرســۇن ھەققىــدە رەســمىي مەتبۇئاتــاردا بىــرەر پارچــە ئۇزۇنــراق ئوبــزور ياكــى ئــۇ ھەققىــدە ماگىســتىرلىق
ياكــى دوكتورلــۇق دېسسىرتاتســىيەلىرىمۇ ياقىالنمىــدى .ئۇنىــڭ ئەدەبىيــات تەتقىقاتچىلىرىنىــڭ دىققــەت دائىرىســىگە
نېمــە ئۈچــۈن كىرەلمىگەنلىكىنــى راســت گــەپ قىلســام ئۆزۈمنــى قانائەتلەندۈرەلىگــۈدەك بىــرەر جاۋابمــۇ تاپالمىدىــم.
ۋەتىنىمىــزدە ئۇيغــۇر مىللىتــى بۈگۈنكىــدەك كوللېكتىــپ يوقىتىلىشــقا دۇچــار بولــۇپ ،ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى
ئۆلۈمگــە مەھكــۇم قىلىنــدى .مۇھاجىرەتتــە بولســا ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى بەلكىــم ئەمدىلەتىــن بىــخ سۈرۈشــكە
باشــلىدى .ئەگــەر مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى رەســمىي شــەكىللىنىپ ،بەلگىلىــك كۆلــەم ھاســىل
قىاللىســا بەلكــى شــۇ چاغدىــا بىــز پەرھــات تۇرســۇن ۋە ئۇنىڭغــا ئوخشــاش باشــقا بىــر قىســىم يازغۇچىلىرىمىزنىــڭ
ئەدەبىياتىمىزدىكــى ئورنــى ھەققىــدە چوڭقــۇر ئويلىنىــش ۋە ئىزدىنىــش پۇرســىتىگە ئىگــە بولۇشــىمىز مۇمكىــن.
پەرھ ــات تۇرس ــۇن ۋە ئۇنى ــڭ ئەس ــەرلىرى ھەققى ــدە دوكت ــور مەمتىمى ــن ئ ــەال ناھايىت ــى چوڭق ــۇر ۋە ئەتراپلى ــق توختالغىن ــى
ئۈچ ــۈن م ــەن ب ــۇ ھەقت ــە ك ــۆپ توختىلىش ــقا ئاجىزلى ــق قىلىم ــەن .ئەلۋەتت ــە پەرھ ــات تۇرس ــۇنمۇ قۇسۇرس ــىز ،مۇكەمم ــەل يازغۇچ ــى
ئەمــەس ،لېكىــن شــۇنداق دېيىشــكە بولىدۇكــى ،دوكتــور زۇلپىقــار باراتنىــڭ مەلــۇم ماقالىســىدە تىلغــا ئېلىنغــان «ئۈســتۈن
ئوقۇرمــەن » ئۇقۇمــى بويىچــە ئېيتقانــدا ،ئــۇ شۈبھىســىزكى ئۈســتۈن ئوقۇرمەنلەرنىــڭ يازغۇچىســى ئىــدى .ھۆرمەتلىــك
ئوقۇرمەنلــەر ئاخىرىــدا ،پەرھــات تۇرســۇن ۋە ئۇنىــڭ ئەســەرلىرى توغرىســىدا تېخىمــۇ چوڭقــۇر ۋە بىۋاســىتە چۈشــەنچىگە
ئىگــە بولــۇش ئۈچــۈن يەنىــا يېڭىــا نەشــردىن چىققــان بــۇ ئــۈچ توملــۇق كىتابقــا مۇراجىئــەت قىلىشــىڭالرنى ســورايمەن.
ھەسەنجان ئابدۇۋايىت
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«نەپەس ھاۋاغا ئايالنغاندا» ۋە مەن
بېرىــپ كېلىشــىم ئۈچــۈن ئــۈچ ســائەتكە يېقىــن ۋاقىــت كېتىدىغــان مېتــرو يولىــدا ئىلگىرىكىــدەك توردىكــى
ئەخلــەت ئۇچۇرالرنــى كــۆرۈپ ۋاقتىمنــى ئىســراپ قىلىشــقا كۆڭلــۈم ئۇنىمىــدى .شــۇنىڭ بىلــەن ئۇيغۇرچــە تەرجىمىســى
ئېــان قىلىنىشــقا باشــلىغاندىن تارتىپــا دىققىتىمنــى تارتقــان «نەپــەس ھاۋاغــا ئايالنغانــدا» دېگــەن كىتابنىــڭ ئاۋازلىــق
نۇسخىســىنى ئاڭالشــنى باشــلىدىم .بــۇ مــەن ھاياتىمــدا تۇنجــى بولــۇپ ئۇچراشــقان ئاۋازلىــق كىتــاب ئىــدى .كىتابنىــڭ
ئاساســلىق مەزمۇنىدىــن بىخــەۋەر ئىدىــم .شــۇنداقتىمۇ ھەرھالــدا كىتابنىــڭ بەدىئىــي ئەســەر ئەمەســلىكىنى بىلەتتىــم .بــۇ
دەل مېنىــڭ بــۇ كىتابنــى تالــاپ ئاڭلىشــىمدىكى ســەۋەبلەرنىڭ بىــرى ئىــدى .كىتابنىــڭ ئىســمى ۋە مۇقــاۋا رەســىمىدىن
قارىغانــدا كىتابنىــڭ ۋاقىــت ۋە ســاغالملىقنى ئاساســى مەزمــۇن قىلغــان بىــر كىتــاب ئىكەنلىكىنــى تەخمىــن قىالتتىــم.
ئاپتــور پاۋىــل كەلەنىتــى كىتابىنــى ئۆزىنىــڭ بالىلىــق ۋاقتىنــى ئەسلەشــتىن باشــلىغانىدى .بالىلىــق ،ئۆســمۈرلۈك
دەۋرىن ــى خ ــۇددى باش ــقىالردەك ئۆزىگ ــە خ ــاس بى ــر ش ــەكىلدە ئۆتكۈزگ ــەن پاۋى ــل تې ــزال ئالى ــي مەكتەپت ــە ئوقۇيدىغ ــان كەس ــىپنى
تال ــاش دوقمۇش ــىغا دۇچ كەل ــدى ۋە دادىس ــىنىڭ ئ ــۆز كەس ــپى بولغ ــان دوختۇرلۇقق ــا ۋارىس ــلىق قىل ــدۇرۇش ئىرادىس ــىگە خى ــاپ
ھال ــدا ئىنگلىزتىل ــى ئەدەبىيات ــى كەس ــپىدە ئوقۇش ــنى تاللى ــدى .ئەمم ــا ئوق ــۇش داۋامىدىك ــى بى ــر قات ــار ھېسس ــىيات ۋە تەپەكك ــۇر
توقۇنۇش ــلىرى ئاخىرىدا ئۇنى يەنە ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن نېرۋا تاش ــقى كېس ــەللىكلىرى دوختۇرلۇقى كەس ــپىگە باش ــاپ كىردى.
ئوقــۇش نەتىجىســى ئەســلىدىنال ئاالھىــدە ياخشــى بولغــان پاۋىــل بــۇ كەســىپتىكى ئوقۇشــىنمۇ ناھايىتــى
ئوڭۇشــلۇق تامامــاپ ،ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان پىراكتىكانــت دوختۇرلــۇق ھاياتىنــى باشــلىدى .پاۋىلنىــڭ قەلىمىدىكــى تۇنجــى
ئوپېراتســىيەنى كۆرۈشــتىن باشــانغان ،قولىغــا تۇنجــى پىچــاق تۇتۇشــتىكى ھاياجانلىــق ۋە ۋەھىمىلىــك دەملەرنــى بېســىپ
ئۆتــۈپ ،پىراكتىكانــت دوختۇرلۇقىنىــڭ ئاخىــرى بولغــان يەتتىنچــى يىلىــدا ئــەڭ مۇرەككــەپ ۋە ئىنتايىــن نــازۇك مېڭــە
ئوپېراتسىيەســىنى قىالاليدىغــان ســەۋىيەگە يەتكۈچــە بولغــان جەريانالرنىــڭ تەســۋىرى مېنــى بىــر تەرەپتىــن بــۇ ســىرلىق
ســاھەنىڭ چۈمپەردىلىــرى ئېچىلىۋاتقانــدەك ئۆزىگــە رام قىلســا ،يەنــە بىــر تەرەپتىــن مــاڭا نۇرغۇنلىغــان ئادەمنىــڭ شــۇنچە
ھ ــەۋەس قىلىش ــىغا قارىم ــاي ،ب ــۇ كەس ــىپتىكى تەۋەككۈلچىلى ــك ۋە خەتەرگ ــە تولغ ــان كەس ــكىن قارارالرنى ــڭ كەينىگە يوش ــۇرۇنغان
مەســئۇلىيەتنىڭ ئىنتايىــن ئېغىرلىقىنــى ھېــس قىلــدۇرۇپ ،ھەدېگەنــدە دوختــۇر پاۋىلدىــن بەكــرەك ســوغۇق تەرلىتەتتــى.
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ئەس ــلىدە بىمارالرنى ــڭ بىر-بىرىگ ــە ئوخش ــىمايدىغان مېڭ ــە ئوپېراتس ــىيەلىرىنىڭ جەريان ــى ۋە ئاقىۋىت ــى ھەققى ــدە دوخت ــۇر
پاۋى ــل يازغ ــان بايانالرنى ــڭ ئۆزىم ــۇ مېنى ــڭ كىتابتى ــن كۈتكەنلىرىمن ــى ئېلىش ــىمغا يېتەرلى ــك ئى ــدى .ئەمم ــا  34يېش ــىدا ،نې ــرۋا
تاش ــقى كېس ــەللىكلىرى دوختۇرلۇق ــى كەس ــىپنىڭ ئ ــەڭ يۇقى ــرى پەللىس ــىگە ئۇلىش ــاي دەپ قالغان ــدا ،ئۇنىڭغا تۇيۇقس ــىز قويۇلغان
«ئۆپك ــە راكىنى ــڭ ئاخىرق ــى باس ــقۇچى» دېگ ــەن دىياگن ــوز دوختۇر پاۋىلنىڭمۇ ،ش ــۇنداقال مېنىڭم ــۇ ئويلىمىغ ــان يېرىمدىن چىقتى.
پاۋىلنىــڭ قەلىمــى كەســپىدىكى مىللىمېتىــر بىلــەن ئۆلچىنىدىغــان نازۇكلۇقالرنــى ،مەســئۇلىيىتى تاغــدەك
ئېغىــر بولغــان ھايات-ماماتلىــق قارارالرنــى چىقىرىشــتىكى مۇرەككــەپ قىيىنچىلىقالرنــى تەسۋىرلەشــتىن بىردىنــا
توختــاپ ،ئۆزىنــى چاڭگىلىغــا ئالغــان راكتىــن ئىبــارەت بــۇ «قــارا مېھمان»غــا قانــداق يۈزلىنىشــكە بۇرۇلــدى.
ئوتلــۇق غايــە ،قاتتىــق تىرىشــچانلىق ،ئېغىــر مەســئۇلىيەت ،پــارالق نەتىجــە ،چىدىغۇســىز ئاغرىــق ،چەكســىز
ئــازاب ،كۈچســىز دورا ،يوقالغــان ئۈمىــد ،تــەن بەرمــەس قەيســەرلىك ،ئۆچمــەس مۇھەببــەت ،رەھىمســىز ئەجــەل…
پاۋىلنىــڭ ھاياتــى مەيلــى قايســىال تەرەپتىــن قارىمــاڭ ،خــۇددى ئالماســنىڭ قىرلىــرى ۋە بۇرجەكلىرىــدەك
ئىنتايىــن نەپىــس ۋە ئۆتكــۈر ،پــارالق ۋە جۇاللىــق بولــۇپ ،بۇنچــە كــۆپ ئاكتىــپ ۋە پاسســىپ تەركىپلەرنىــڭ بىــر
ئادەمنىــڭ ھاياتىــدا ھەقدادىغــا يېتىشــى مېنــى ھەقىقەتــەن قاتتىــق ھاياجانغــا ۋە ئېغىــر ئويلىنىشــقا ســالدى.
«ئ ــۈچ ئ ــاي ئۆم ــرۈم قالغ ــان بولس ــا دادا بوالتتى ــم ،ئىككى يىل ئۆمرۈم قالغان بولس ــا كىت ــاب يازاتتىم ،ئون يى ــل ئۆمرۈم قالغان
بولسا ئوپېراتسىيە پىچىقىنى قايتا قولۇمغا ئاالتتىم» .پاۋىلنىڭ بۇ گەپنى قايتا-قايتا تەكرارلىشىدىن ئۇنىڭ قېپقالغان ھاياتىنى
ئەڭ مەنىلىك ۋە ئەھمىيەتلىك ش ــەكىلدە ئۆتكۈزۈش ــكە ش ــۇقەدەر ئىنتىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋېلىش ــقا بوالتتى .ئۆلۈم بۇرنىغا پۇراپ
تۇرغ ــان پاۋىلنى ــڭ يەن ــە قانچىلى ــك قالغىن ــى نائېنى ــق بولغ ــان ھاياتىن ــى بۇنچ ــە كونكرې ــت ۋە مەنىلى ــك پىالنلىش ــى كېل ــەر يىل ــى
ئەم ــەس ،ھەتت ــا كېل ــەر ئايدىم ــۇ نېمى ــش قىلىش ــىمىز ئېنى ــق بولمىغ ــان نۇرغۇنلىرىمى ــز بىل ــەن نەق ــەدەر روش ــەن سېلىش ــتۇرما ھ ــە؟!
توقۇلمــا بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن ،كىتابتــا تىلغــا ئېلىنغــان نۇرغــۇن ۋەقەلىكلەردىكــى تەپســىالتالرنىڭ
ئىنچىكىلىكىدىــن ھەيــران قاالتتىــم .كىتابنىــڭ خاتىمــە قىســمىدا پاۋىلنىــڭ ئايالــى لۇســىي يازغــان «پاۋىــل
بۇرۇندىــن تارتىپــا خاتىــرە يېزىشــقا ئادەتلەنگــەن ئىــدى ،ئــۇ جىددىــي ۋاقىتالردىمــۇ ئــۆزى مۇھىــم دەپ
قارىغــان ئىشــاردىن خاتىــرە قالــدۇرۇپ ماڭاتتــى» دېگــەن قۇرالردىــن بــۇ ھەيرانلىقىمغــا جــاۋاب چىقتــى.
«مارافونچــە يۈگــۈرۈش مــەن ئۈچــۈن ئەمــدى ئەســلىمە بوپقالغانىــدى…»« ،بــۇ قېتىــم ۋېلىســىپىتنى ئــاران ئالتــە
مىــل (تەخمىنــەن ئــون كىلومېتىــر) ھەيدىيەلىدىــم ،بــۇ ئەســلىدىكى  30نەچچــە مىللىــق مۇســاپەمگە سېلىشــتۇرغاندا
يوقنى ــڭ ئورنى ــدا ئى ــدى…» .كېس ــەلدىن يىقىلى ــپ ،كۈچ-ماغدۇرىدى ــن تامام ــەن ئايرىلغ ــان پاۋى ــل دەس ــلەپكى داۋاالش ــتا بىرئ ــاز
ياخشــىالنغاندىن كېيىــن شــۇنداقال تىلغــا ئېلىــپ ئۆتــۈپ كەتكــەن بــۇ ئەســلىمىلەردىن پاۋىلنىــڭ ئەســلىدىكى بــەدەن
ساپاســىنىڭ ئاالھىــدە ياخشــى بولۇپــا قالمــاي ،چېنىقىشــنىمۇ يۇقىــرى پەللىگــە ئەپچىققــان يەنــە بىــر ئاالھىدىلىكىنىمــۇ
بىلىۋېلىــش تــەس ئەمــەس ئىــدى .بــۇ ئۇچــۇرالر نەزىرىمدىكــى بــۇ ئالماســقا يەنــە بىــر قىرنــى زىيــادە قىلغانىــدى.
پاۋىلنىــڭ كېســىلى مــەن ئۈچــۈن قانــداق تۇيۇقســىز بىلىنگــەن بولســا ،ئۆلۈمىمــۇ شــۇنداق تۇيۇقســىز يــۈز بــەردى.
ئــۇ تېخــى ئۆلۈشــتىن بىــر كــۈن بۇرۇنمــۇ بــۇ كىتابىنــى يېزىۋاتاتتــى .ئــۇ ئۆلــۈپ كەتكەنــدە خــۇددى جان-جىگــەر دوســتۇم
ئۆلــۈپ كەتكەنــدەك ئىچىــم شــۇقەدەر ئاچچىققــا تولــدى ،كۆزۈمدىــن يــاش قۇرۇمىــدى .پاۋىلنىــڭ تىرىشــچانلىقلىرى
چېچەكلــەپ ،ئەمــدى مېــۋە بېــرەي دېگەنــدە ئۈششــۈك تېگىــپ ،ۋاقىتســىز ئاخىرالشــقان ھاياتىغــا تولىمــۇ ئېچىندىــم.
«راك كېس ــىلى بىمارلىرىنى چۈشىنىش ــىڭالر ئۈچۈن بۇ كىتابنى يازدىم» دەپ يازىدۇ پاۋىل كىتابنى يېزىش ــتىكى مەقس ــىتىنى
ئەسكەرتىپ .ئەمما پاۋىل پەقەت راك بىمارلىرى ئۈچۈنال ئەمەس ،بەلكى ئوقۇرمەننى ھاياتلىق ۋە ماماتلىق ،ئۇتۇق ۋە ئوڭۇشسىزلىق،
س ــاقلىق ۋە كېس ــەللىككە ئوخش ــاش ئېغى ــر تېمى ــار ھەققى ــدە چوڭق ــۇر ئويالندۇرىدىغ ــان بى ــر نادى ــر ئەس ــەر يېزىۋاتقىنىن ــى بىلس ــە
ئى ــدى ،ب ــۇ كىتابىنى ــڭ قىممىتىدى ــن تېخىم ــۇ س ــۆيۈنگەن ۋە تېخىم ــۇ چوڭق ــۇر رازىمەنلى ــك تۇيغۇلىرىغ ــا چۆم ــەر بولغىيتت ــى…
قوشــۇمچە :كىتــاب تەرجىمىســىنىڭ راۋانلىقــى مېنــى كىتــاب تۈگىگىچــە ھېچبىــر دوقمۇشــتا تەمتىرەتمــەي،
مەنزىلگــە قانچــە راھــەت ئۇالشــتۇرغان بولســا ،كىتابنــى ئوقۇغۇچىنىــڭ يېقىملىــق ئــاۋازى ،ھېسســىياتالرنى
ئىپادىلەشــتىكى ماھارىتــى ۋە ئوقۇشــتىكى ئۆزگىچــە ئۇســلۇبىمۇ مېنــى شــۇنچە ھۇزۇرالنــدۇردى .بــۇ ئەمگەككــە
كــۈچ قوشــقان ھەربىــر مېھنەتكەشــتىن تولىمــۇ مىننەتدارمــەن ۋە ئۇالرغــا چىــن كۆڭلۈمدىــن رەھمــەت ئېيتىمــەن!
ئابدۇراخمان سادىق
 - 2020يىلى  - 27ئىيۇل ،شىۋىتسىيە ،ستوكھولم.
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«ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك  -دورىگەرلىك ئىلمىي ژۇرنىلى» ئىستانبۇلدا
نەشرى قىلىندى
بــۇ ژۇرنــال  - 2017يىلــى  - 7ئايــدا ئىســتانبۇلدا قۇرۇلغــان «ئۇيغــۇر تېبابىتــى تەتقىقــات ۋەخپــە»
تەرىپىدىــن ،ۋەتــەن ســىرتىدا تۇنجــى قېتىــم ئېچىلغــان «خەلقئــارا ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك  -دورىگەرلىــك
ئىلمــاي مۇھاكىمــە يېغىنــى ( »)2019ھارپىســىدا - 2019 ،يىلــى تۇنجــى ســانى ئســتانبۇلدا نەشــر قىلىنــدى.
ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك  -دورىگەرلىــك ئىلمــى ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ نەچچــە مىــڭ يىللىــق ئەمەلىــي داۋاالش
تەجرىبىلىرىنىــڭ ئىلمىــي يەكۈنــى بولــۇپ ،ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئەقىــل  -پاراســىتىنىڭ جەۋھىــرى ،شــۇنداقال ئــۇ
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئىنســانىيەت مەدەنىيــەت خەزىنىســىگە قوشــقان تۆھپىلىرىدىــن ئىبــارەت قىممەتلىــك مەدەنىيــەت بايلىقــى.
«ئۇيغ ــۇر تېبابىت ــى تەتقىق ــات ۋەخپ ــە» تەرىپىدى ــن چىقىرىلغ ــان يېرى ــم يىللى ــق تېببىي پ ــەن ژۇرنىلىدا ،ئۇيغ ــۇر تېبابىتىنىڭ
تېبابــەت مەدەنىيىتــى ،تارىخــى نەتىجىلىــرى ،نەزەرىيــە تەتقىقاتــى ،كىلىنىــكا داۋاالش ۋە دورىگەرچىلىــك تەجرىبىلىــرى
تونۇشــتۇرۇلىدۇ .مۇھاجىرەتتــە تېبابىتىمىزگــە ۋارىســلىق قىلىــپ مىللىتىمىزنىــڭ مەدەنىيــەت مىراســلىرىنى ســاقالپ قېلىــش
ۋە ئۇيغ ــۇر تېبابەتچىلى ــك دورىگەرلىكىنى ــڭ تەرەققىياتىن ــى ئىلگى ــرى س ــۈرۈپ خەلقئاراالش ــتۇرۇش مەقس ــىتىدە نەش ــر قىلىن ــدى.
«ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىــك  -دورىگەرلىــك ئىلمىــي ژۇرنىلــى» ئەينــى ۋاقىتتــا مۇھاجىرەتتــە نەشــر قىلىنغــان
تېبابــەت ساھەســىدىكى تۇنجــى ئىلمىــي ژۇرنــال بولــۇش خاراكتېرىگــە ئىگــە بولــۇپ ،ئېــان قىلىنغــان ماقالىلــەر
مەزمــۇن ۋە ســۈپەت جەھەتتىــن باشــقا يەرلــەردە ئېــان قىلىنىۋاتقــان ئوخشــاش مەزمۇندىكــى ژۇرنالــار بىلــەن
تــەڭ ســەۋىيەدە .بارلىــق ماقالىلەرنىــڭ قىســقىچە مەزمۇنــى ،ئاچقۇچلــۇق ســۆزلىرى ،ئۇيغۇرچــە ۋە تۈركچــە ئىككــى
خىــل تىلــدا بېرىلگــەن .ژۇرنالنىــڭ مۇندەرىجىســىمۇ ئۇيغۇرچــە ۋە تۈركچــە ئىككــى خىــل تىلــدا تەييارالنغــان.
ئىلمىــي ماقالىلەردىــن باشــقا يەنــە ئۇيغــۇر مىللىــي تېبابــەت تارىخىــدا ئۆچمــەس ئىــز قالدۇرغــان
 30دىــن كــۆپ تېۋىــپ ۋە دورىگەرلەرنىــڭ قىســقىچە تەرجىمىھالــى ســۈرەتلىرى بىلــەن بىرلىكتــە ئۇيغۇرچــە
ۋە تۈركچــە تونۇشــتۇرۇلغان .ئۇيغــۇر تېبابىتىنىــڭ خەلقئــارا ۋە ئانــا ۋەتەندىكــى مۇۋەپپەقىيەتلىــرى بىلــەن
مۇناســىۋەتلىك ســۈرەتلەرمۇ بېرىلگــەن بولــۇپ ،ســۈرەتلەر تەپســىلىي چۈشــەندۈرۈلگەن .ئۇيغــۇر مىللىــي تېبابىتــى
بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بــۇ مۇھىــم پاكىتــار ژۇرنــال ئوقۇرمەنلىرىگــە مۇھىــم ئۇچــۇر بىلــەن تەمىنلەيــدۇ.
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«ئۇيغ ــۇر تېبابەتچىلى ــك – دورىگەرلى ــك ئىلمى ــي ژۇرنىل ــى يىل ــدا ئىككى س ــان چىقىدىغان بولۇپ ،ئۇيغ ــۇر مىللىي تېبابىتى،
غ ــەرب تېبابىت ــى ۋە دورىگەرلى ــك ھەققىدىك ــى ئىلمى ــي ئەس ــەرلەرنى قوبۇل قىلىدۇ .بۇ س ــەۋەبتىن مۇھاجىەرتتە ياش ــاپ بۇ س ــاھەدە
ئىلىــم تەھســىل قىلىــپ خىزمــەت قىلىۋاتقــان بارلىــق قېرىنداشــاردىن ئەســەر ئەۋەتىــپ بېرىشــىنى قىزغىــن قارشــى ئالىمىــز.
بارلىــق ئەســەرلەر تۈرلىــرى بويىچــە ،مەخســۇس بىلىــم ئەھلىنىــڭ تەكشــۈرۈپ باھالىشــىدىن كېيىــن
ئۇيغــۇن كۆرۈلدىغــى تەقدىــردە ژۇرنىلىمىــزدا ئېــان قىلىنىــدۇ .تۈركىيــە ســىرتىدا ياشــاۋاتقان قېرىنداشــارنىڭ
ئەســەرلىرنىڭ تۈركچــە بىلــەن مۇناســىۋەتلىك (ئىســىم ۋە قىســقىچە مەزمۇنــى قاتارلىقــار) قىســمى تەھرىراتىمىــز
تەرىپىدىــن يېزىــپ بېرىلىــدۇ .تەپســىلىي ئۇچــۇرالر ئۈچــۈن ژۇرنىلىمىــز تەھرىراتــى بىلــەن ئاالقــە قىلســا بولىــدۇ.
«ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك  -دورىگەرلىك ئىلمىي ژۇرنىلى» تەھرىر ھەيئىتى
Email: tum.emchi@gmail.com

«ئۇيغۇر
تېبابەتچىلىك -
دورىگەرلىك ئىلمىي
ژۇرنىلى» نىڭ
ئۇيغۇرچە ۋە تۈركچە
مۇندەرىجىلىرى.
شۇنداقال ژۇرنالدا
ئېالن قىلىنغان
ماقالە ،ئۇيغۇر
تېبابىتى بويىچە
تارىختا ئىز
قالدۇرغان شەخسىلەر
تونۇشتۇرۇشىدىن
ئۆرنەكلەر.
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مىسكەرەلر

ئەتەلس ئۇ�ستىىس
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كۈسەن اتغلرىى

تۇيۇق غوجام مازىرى ،پىچان انھىيەىس

