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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 ئېــالن 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.

ــن  ــۇپ، بىۋاســىتە ئۇيغۇرچــە يېزىلغــان ياكــى باشــقا تىلالردى ــي ئەســەرلەرال ئېــالن قىلىنىدىغــان بول ــدا پەقــەت ئەدەبى مەزكــۇر ژۇرنال
ــدۇ. ــۇل قىلىنى ــە قىلىنغــان ئەســەرلەر قوب ــا تەرجىم ئۇيغۇرچىغ

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

ئەسەر ئەۋەتىش ھەققىدە:
ئەسەرلەر uyjurnal@gmail.com ئادرېسى ئارقىلىق قوبۇل قىلىنىدۇ.. 1
كالسســىك ۋە نادىــر ئەســەرلەر ھەققىدىكــى ئۇچــۇرالر )ئاپتــورى، ژانىــرى، ئېــالن قىلىنغــان ژۇرنــال، كىتــاب، يىلنامــە . 2

قاتارلىقــالر( ئېنىــق ئەسكەرتىلىشــى كېــرەك.
مەنبە قىلىنغان ئەسەرلەرنىڭ ئەسلى تىلى ھەققىدىكى ئىزاھات ۋە ئەسلى تېكىستى تەمىنلىنىشى كېرەك.. 3
ئىجادىي ئەسەرلەرنىڭ ژانىرى ئەسكەرتىلىشى كېرەك.. 4
ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئەۋەتكۈچىلەرنىڭ )ئاپتورالر ۋە نەشرگە تەييارلىغانالر( ئىسمى يېزىلماسلىقى كېرەك.. 	

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

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

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

ژۇرنالنىڭ ئېالن قىلىنىش شەكلى:
ھەرپلىــرى  ســالۋىيان  ھەرىپلىــرى،  التىــن  ھەرپلىــرى،  ئــەرەب  بولــۇپ،  ژۇرنىلــى  تــور  پەســىللىك  ژۇرنــال 
بىرلىككــە  ئۈچــۈن(  پايدىلىنالىشــى  ژۇرنىلىمىزدىــن  مىللەتلىرىنىڭمــۇ  تــۈرك  )باشــقا  ۋە  يېزىقىــدا  ئۇيغــۇر  ئاساســىدىكى 
بىرلەشــتۈرۈلۈپ  ســان  تــۆت  قېتىــم  بىــر  يىلــدا  قىلىنىــدۇ.  ئېــالن  نۇســخا  تــۆت  جەمئىــي  بولــۇپ  ئېلىپبەســىدە  تــۈرك  كەلگــەن 

تارقىتىلىــدۇ.  ھەقســىز  كۈتۈپخانىالرغــا  ئاممىۋىــي  ۋە  ئۇنىۋېرســىتېت  قىلىنىــپ،  نەشــىر  شــەكلىدە  توپــالم  يىللىــق 

                             

                                                                                                  ھۆرمەت بىلەن: »ئىزدىنىش« ژۇرنىلى تەھرىرلىك ھەيئىتى 
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ــى  ــبۇكتىن يازغۇچ ــر فەيىس ــى 13—دېكابى 2020—يىل
ئــاڭالپ  بولغانلىقىنــى  ۋاپــات  قاھارنىــڭ  ئابدۇراخمــان 
مىللىــي  مــەن  چۈنكــى  بولــدى.  يېرىــم  بــەك  كۆڭلــۈم 
ــدەك  ــادەم ۋە رىزۋانگۈل ــرى، ن ــز ۋە ئۇنىــڭ غەلىبىلى ئىنقىالبىمى
قەھرىمانلىرىمىزنىــڭ باتۇرلۇقلىرىنــى ئابدۇراخمــان قاھارنىــڭ 
ــم. ــرى ئىدى ــن بى ــان ئوقۇغۇچىلىرىدى ــن ئاڭلىغ ــۆز ئاغزىدى ئ

1983 — يىلــى ئىلــى پېداگوگىــكا ئىنســتىتۇتىنىڭ 
تىــل ئەدەبىيــات كەســپىگە قوبــۇل قىلىندىــم. ساۋاقداشــلىرىم 
ھــەر  ۋىاليەتنىــڭ  ئــۈچ  شــۇنداقال  ئوبالســتىنىڭ  ئىلــى 
يېڭىلىققــا  بولــۇپ  كەلگــەن  جايلىرىدىــن  قايســى 
ــۇ،  ــۈك بولۇپم ــتىكى كۈچل ــش ئىس ــم ئېلى ــان، بىلى ئىنتىلىدىغ
ئەدەبىياتقــا ئوتتــەك ئىشــتىياق باغلىغــان بالىــالر ئىــدى.

ــەپ  ــەن مەكت ــى م ــى ھەپتىس ــالپ بىرىنچ ــۇش باش ئوق
كۇتۇپخانىســىدىن »ئىلــى دولقۇنلىــرى« رومانىنىــڭ بىرىنچــى 
ئىچىــدە  قىزىقىــش  ئاجايىــپ  ئېلىــپ  ئارىيــەت  قىســمىنى 
ئوقۇغــان  روماننــى  بــۇ  ســىنىپىمىزدا  تۈگەتتىــم.  ئوقــۇپ 
ــاش  ــى ب ــز روماندىك ــۇڭا بى ــەن. ش ــار ئىك ــلىرىممۇ ب ساۋاقداش
جەڭچىلىرىنىــڭ  ئارمىيــە  مىللىــي  ۋە  نــادەم  قەھرىمــان 
جەڭگىۋارلىقــى توغرىســىدا مۇنازىرىلىشــىپ كېتەتتــۇق. مېنــى 
ــڭ  ــۇ كىتابنى ــالىدىغىنى ب ــا س ــرەك ھاياجانغ ــن بەك ھەممىدى
ئىكەنلىكــى  ئوقۇتقۇچــى  مەكتەپتــە  مۇشــۇ  ئاپتورىنىــڭ 
ئىــدى. ئــۇزۇن ئۆتمــەي »ئەنــە ئــاۋۇ كىشــى ئابدۇراخمــان 
قويــدى  كۆرســىتىپ  دەپ  بولىــدۇ«  مۇئەللىــم  قاھــار 
ــۆڭ،  ــداي ئ ــوي، بۇغ ــۇرا ب ــىم  ئوتت ــر ساۋاقدىش ــەھەرلىك بى ش
كۆزلىــرى يوغــان 0	 ياشــالر چامىســىدىكى بىــر كىشــىنى.

ــدا  ــى يىللىقلىرى ــڭ ئاخىرق ــالنغۇچ مەكتەپنى ــەن باش م
ــۇ چاغــالردا  ــم. ئ ــاب ئوقۇشــقا بــەك قىزىقىــپ قالغــان ئىدى كىت
مەركەزلىرىدىــال  ناھىيــە  ياكــى  شــەھەر  كىتابخانىــالر 
بالىــالر  ياشــايدىغان  يېزىــدا  ئوخشــاش  مــاڭا  بوالتتــى. 

ــا  ــان كىتابالرغ ــلىرىمىز ئوقۇۋاتق ــى ساۋاقداش ــز ياك ئاكىلىرىمى
ئۆچــرەت تــۇرۇپ، كىتابنىــڭ ئىگىســى ئوقــۇپ بولغاندىــن 
ــۈك  ــون كۈنل ــا ئ ــۇزۇن بولس ــى ئ ــك ياك ــر ھەپتىلى ــن بى كېيى
يورۇقىــدا  چىراغنىــڭ  جىــن  ئاالتتۇق.شــۇڭا  ئارىيــەت 
كېچىلــەپ ئوقــۇپ تۈگىتەتتــۇق. ئــۇ چاغالردىكــى كىتابــالر 
بــۇ  بولــۇپ  كىتابــالر  يازغــان  ئاپتــورالر  ئاساســەن خىتــاي 
ياكــى  ئۇرۇشــالر  پارتىزانلىــق  كۆپىنچىســىدە  كىتابالرنىــڭ 
ــىنى  ــەر ئىجارىس ــان، ي ــد قىلىدىغ ــىكالرنى تەنقى ــاي پومىش ب
ئەتتۈرۈلگــەن  ئەكــس  مەزمۇنــالر  ئوخشــاش  كېمەيتىشــكە 
ئىــدى. كېيىنچــە قولۇمغــا »باھادىــر شــاھ  لــې زىچىڭ«، »ســۇ 
بويىــدا«، »قىزىــل پۆپۈكلــۈك نەيــزە« دېگەنــدەك كىتابــالر 
ــڭ  ــۇر ئاپتورالرنى ــدا ئۇيغ ــە چىققان ــۇرا مەكتەپك ــتى. ئوتت چۈش
ھېكايىلــەر توپلىمــى، مەســەل- چۆچەكلىــرى ۋە دەرســلىك 
ــان  ــەرلىرىنى ئوقۇيااليدىغ ــەن ئەس ــالپ كىرگۈزۈلگ ــا تال كىتابق
ــى  بولــدۇق. كىتــاب ئوقۇشــقا قىزىققانســېرى بۇنــداق كىتابالرن
قانــداق ئادەملــەر يازىدىغانــدۇ؟ دەپ ئوياليتتىــم. ئــۇ چاغــالردا 
ئاپتورالرنىــڭ تەرجىمىھالــى ئاساســەن بېرىلمەيتتــى. شــۇڭا 
ۋەجىدىــن  شــۇ  كۆرۈنەتتــى.  ســىرلىق  بەكمــۇ  يازغۇچىــالر 
ئاپتورىنىــڭ  دولقۇنلىرى«نىــڭ  »ئىلــى  كېــرەك  بولســا 
ئىدىــم. خۇشــال  بــەك  قالغىنىمغــا  بولــۇپ  ئوقۇغۇچىســى 

ــز توشــۇپ  ــش ۋاقتىمى ــى ئۆگىنى ــاي تىل ــە خىت مەكتەپت
كەســىپكە چۈشــتۇق. يېزىقچىلىــق دەرســىگە ئابدۇراخمــان 
مۇئەللىمنىــڭ  ئويلىســام  مۇئەللىــم كىــردى. ھازىــر  قاھــار 
0	 ياشــقا يېقىنالشــقان ۋاقىتلىــرى ئىكــەن. مۇئەللىمنىــڭ 
تۇرۇشــىدىكى  يــۈرۈش  ئېغىر—بېســىقلىق،  مىجەزىدىكــى 
مېھرىبانلىــق،  بولغــان  ئوقۇغۇچىالرغــا  تەمكىنلىــك، 
ــپ  ــە جەل ــزال ئۆزىگ ــى تې ــى ئوقۇغۇچىالرن ــۇ كەمتەرلىك بولۇپم
ــۆزلەيتتى.  ــق س ــقا، مېغىزلى ــلەرنى قىس ــۇ دەرس ــدى. ئ قىلغانى
ئۇيغــۇر  ئەدەبىياتــى،  ئۇيغــۇر  دەرســتە  ســائەتلىك  ھــەر 
بىلىشــكە  لېكىــن  بىلمەيدىغــان  بىــز  ئائىــت  تارىخىغــا 
بىلىملەردىــن  نەزەرىيــەۋى  ۋە  تارىخىــي  ئىنتىلىدىغــان 

ئۇستازىم ئابدۇراخمان 

قاھارنى ئەسلەيمەن

مىرزەخمەت مۇھەممەت )شۋېتسىيە(
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ــى  ــى ئوقۇغۇچىالرن ــتە ياخش ــى. دەرس ــەنچىلەرنى بېرەتت چۈش
ــى  ــى. ئوقۇغۇچىالرن ــد قىلمايتت ــى تەنقى ــاپ، ناچارلىرىن ماخت
ــى.  ــقا يېتەكلەيتت ــوئال سوراش ــقا،كۆپ س ــر قىلىش ــل پىكى دادى
بــەزى كۈنلىــرى ئۆتۈۋاتقــان دەرســىدىن ھالقىپ شــۇ زاماندىكى 
تونۇشــتۇراتتى،  ئەســەرلىرىنى  ئاپتورالرنىــڭ  زامانــداش 
كۆرۈنۈشــلىرىنى  ئارقــا  يېزىلىــش  ئەســەرلىرىنىڭ  ئۇالرنىــڭ 
ــاس  ــى تىمت ــىنىپنىڭ ئىچ ــالردا س ــداق چاغ ــى. بۇن دەپ بېرەتت
ــى  ــر كۈن ــۇق. بى ــەن ئاڭاليتت ــز ئىخــالس بىل ــۇپ، ھەممىمى بول
ئــۇ زۇنــۇن قادىرنىــڭ »چېنىقىــش« ھېكايىســىدىكى بــاش 
پېرســوناژ مەتنىيازنىــڭ ھۇرۇنلۇقىدىــن ئېتىــزدا ئــۆزى ئورىغــان 
ــى  ــان ھالەتلىرىن ــۇپ ئولتۇرغ ــتىغا قوي ــى ئاس ــاغ قىچىن ــر ب بى
كۆپىنچــە  بەرگەنىــدى.  ســۆزلەپ  قىزىقارلىــق  ناھايىتــى 
بــۇ  قىالتتــۇق.  مەشــىقى  يېزىقچىلىــق  ســىنىپتا  ھالــالردا 
ــۇپ  ــراش بول ــەن ئالدى ــىمىز بىل ــۆز ئىش ــەن ئ ــدا ھەممەيل چاغ
پەيتلــەردە  بۇنــداق  قاالتتــى.  جىمىــپ  ئىچــى  ســىنىپنىڭ 
مۇئەللىــم دېرىزىدىــن يىراقالرغــا قــاراپ خىيالالرغــا چۆكەتتــى. 
تۆتىنچــى  ئۈچىنچــى،  ئاساســەن  دەرســىمىز  يېزىقچىلىــق 
بــەزى كۈنلىــرى  ســائەتلەرگە ئورۇنالشــتۇرۇلغان بولغاچقــا، 
چۈشــىدىغان  دەرســتىن   كېتىــپ،  قىززىــپ  مۇنازىرىلــەر 
قاالتتــۇق. ســەزمەي  كەتكىنىنىمــۇ  ئۆتــۈپ  ۋاقىتنىــڭ 

كېــرەك،  بولســا  ئايلىــرى  مــاي  يىلــى   —  1985
ــڭ  ــى مۇئەللىمنى ــەنبە كۈن ــر  يەكش ــىمىز بى ــىنىپتىكى بەش س
ــا يولىنــى كوالشــقا ياردەملەشــتۇق.  ئۆيىگــە بېرىــپ، ســۇ تۇرۇب
مۇئەللىمنىــڭ ئۆيــى ئېســىمدە قېلىشــىچە،غۇلجا شــەھىرىنىڭ 
تاماقتــا  چۈشــلۈك  ئىــدى.  كوچىســىدا   -  9 دۆڭمەھەللــە 
مۇئەللىــم ھــەر بىرىمىــز بىلــەن تەپســىلىي تونۇشــۇپ چىقتــى. 
ــم.  ــى ئېيتتى ــن كەلگىنىمن ــدە ياماتۇدى ــاڭا كەلگەن ئۆچــرەت م

قوشــنا  قىشــالقتامغا  —ياماتــۇ  دە،  مۇنــداق  —ھــە، 
ئىنقىالبىــدا  ئىلــى  يىللىرىدىكــى   -  1944 مەھەللــە. 
بىــر قەھرىمــان  نادىــروف دېگــەن  زېھرۇلــال  قىشــالقتامدىن 
ئاجايىــپ  ئۇرۇشــلىرىدا  ۋە شــىخۇ  ئــۇ ھەرەمبــاغ  چىققــان. 
باتۇرلــۇق كۆرســەتكەن قەھرىمــان ئىــدى. ئــۇ پىلىموتچــى 
يــەر  دۈشــمەننى  نۇرغــۇن  ئۇرۇشــلىرىدا  قاتناشــقان  بولــۇپ 
بىــر  تۈگەتكــەن.  بىلــەن  غەلىبــە  ئۇرۇشــنى  چىشــلىتىپ 
ــكەرلىرىمىزنى  ــى ئەس ــمەن ئايروپىالن ــتا دۈش ــق ئۇرۇش قېتىملى
تۇرالمىغــان  چىــداپ  بۇنىڭغــا  قىلىــدۇ،  چىقىمــدار  كــۆپ 
زىھرۇلــالم ئالدىــدا تۇرغــان كۆتــەك ھارۋىنىــڭ شوتىســىنى 
ئېلىــپ تاشــالپ، چاقىنــى ئوڭدا قىلىــپ ئۈســتىگە پىلىموتىنى 
قويــۇپ ئايروپىالنغــا شــىددەتلىك ئــوت ئېچىــپ، ئاخىرىــدا 
ــۇ »كــۈرەش  ــدۇ. ھــەم ئ ــى يەكســان قىلى دۈشــمەن ئايروپىالنىن
ــن  ــۇن ئوردې ــق ئالت ــۈن« قاتارلى ــق ئۈچ ــى«، »ئازادلى قەھرىمان
بىلــەن مۇكاپاتلىنىــدۇ. ئىنقىــالب ئاخىرالشــقاندىن كېيىــن ئــۇ 
بۇيرۇققــا بىنائــەن يەرلىككــە قايتىــپ، قورغاس ناھىيەســىنىڭ 
ــپ  ــان كېچى ــۇ ق ــا ئ ــىغان، ئەمم ــدە ياش ــەن يېرى ــاال دېگ كۆكت
ــالپ،  ــوال ئوي ــى ت ــا كەتكەنلىكىن ــڭ بىكارغ ــان ئىنقىالبنى قىلغ
ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىــدا چۈشكۈنلىشــىپ كەتكەنلىكىنى ســۆزلەپ 
بــەردى. شــۇ چاغــدا مەن بىلەن بىــر يۇرتلــۇق قەھرىمانىمىزدىن 
بــەكال  ئۇنىــڭ ئاخىرقــى ھاياتىغــا  بولســام  پەخىرلەنگــەن 
ئېچىنغــان ئىدىــم. شــۇ كۈنــى كەچلىــك تاماقتىــن كېيىــن بىــز 

ــەن  ــز بىل ــۇ بى ــقىدۇر مۇئەللىمم ــۇق. نېمىش ــە قايتت مەكتەپك
بىللــە مەكتەپكــە ماڭــدى، ھازىــر ئويلىســام مۇئەللىــم بىزنىــڭ 
كــەچ  كېــرەك.  بولســا  ئەنســىرىگەن  بىخەتەرلىكىمىزدىــن 
ــۆك  ــى ك ــى تەرىپ ــز ئىكك ــدى. بى ــان ئى ــۆز باغالنغ ــپ، ك كىرى
تېــرەك بىلەن قاپالنغــان »ئەخمەتجان« كوچىســىدىكى »ئىلى 
كېتىۋاتاتتــۇق.  ئۆتــۈپ  ئالدىدىــن  ئىدارىســىنىڭ  گېزىتــى« 
ــى: ــان بىرەيلەنن ــپ كېتىۋاتق ــن چىقى ــر دۇكاندى ــم بى مۇئەللى

— ھەي مالىك، — دەپ چاقىردى. ئېگىز بوي، سېمىزرەك 
كەلگــەن بــۇ كىشــى بۇرۇلــۇپ بىز تەرەپكــە كەلدىــدە، مۇئەللىم 
مۇئەللىمگــە: ھــەم  كۆرۈشــتى  قىزغىــن  ناھايىتــى  بىلــەن 

— يــۈرۈڭالر ئاشــخانىغا، مــەن مېھمــان قىــالي، —دېدى. 

ــەك  ــخانىغا كىرس ــۆپ، ئاش ــى ك ــز خېل ــەت، بى — رەھم
بــەك ئۆرۈۋېتەرمىزمىكىــن، ھېكايەڭدىمــۇ ئاغىنــەڭ  ســېنى 
ــر تەخســە قورۇمــا چىقىرىــپ، ئــەڭ  ــاران بى ئۆيۈڭگــە كەلســە ئ
ئــەرزان ھاراقنــى قۇيغــان تۇرســاڭ. ھېكايــە بولغاندىــن كېيىــن 
خەسىســلىك قىلمــاي، ئــۈچ ،تــۆت تەخســە قورۇمــا، ئالىــي 
ــدى. ــدۇ، — دې ــاڭالر بولمام ــەن ئولتۇرس ــاراق بىل ــورتلۇق ھ س

ھەممىمىــز قاقاقــالپ كۈلۈشــتۇق. شــۇ ئارىــدا مۇئەللىــم 
بىزگــە:

ئــاكاڭالر  يازغۇچــى  دېگــەن  كىۋېــر  مالىــك  بــۇ   —
مــەن  ئەتىســى  تونۇشــتۇرۇپ.  بىزگــە  دېــدى   — بولىــدۇ، 
»ئىلــى  كىۋېرنىــڭ  مالىــك  كۇتۇپخانىســىدىن  مەكتــەپ 
ھېكايىســىنى  ھېلىقــى  بېســىلغان  ژۇرنىلىغــا  دەرياســى« 
يەنــە  مــەن  باشــالپ  كۈندىــن  شــۇ  چىقتىــم.  ئوقــۇپ 
ئىدىــم. تونۇغــان  ئارتــۇق  يازغۇچىســىنى  ئۇيغــۇر  بىــر 

ــۈرۈپ، دەســلەپتە  ــى پۈتت ــى مــەن مەكتەپن 1987 — يىل
ئوقۇتقۇچــى، كېيىــن گېزىتخانىــدا مۇخبىــر بولــۇپ ئىشــلىدىم. 
بولــۇپ  يازغۇچــى  كەســپىي  —يىلــى   1988 مۇئەللىممــۇ 
ــڭ  ــەن مۇئەللىمنى ــن م ــى. كېيى ــپ كەتت ــە يۆتكىلى ئۈرۈمچىگ
ــاڭا  ــەر م ــەت«، »ئادەمل ــى نازاك ــۈر مېن ــەرلىرىدىن »كەچ ئەس
ھېكايىلىرىنــى  ۋە  پوۋېســت  قاتارلىــق  قىلمــاڭالر«  رەھىــم 
ئوقــۇدۇم. ئۇ كەســپىي يازغۇچــى بولغاندىن كېيىــن »كۆڭۈل«، 
پۇقراســى«  يېڭــى  شــەھەرنىڭ  »ئــاۋات  ســىرى«،  »ھايــات 
ــڭ  ــۇ. ئۇنى ــى نەشــر قىلىنىپت ــۇق كىتاب ــن ئارت ــق 20 دى قاتارلى
ــۈك، مۇســتەقىللىق ئۈچــۈن  مــەن ئوقۇغــان ئەســەرلىرىدە ھۆرل
باشــالنغان ئىلــى ئىنقىالبــى قەھرىمانلىرىنىــڭ ئوبــرازى، ئىلــى 
خەلقىنىــڭ باتۇرلۇقــى تەســۋىرلەنگەن بولــۇپ، ئەســەرلىرى 
ئىــدى. ئىگــە  روھىغــا  يېتەكلــەش  ئويغىتىــش،  خەلقنــى 

ــات-  ــدا ئەدەبىي ــق ھاياتىم ــق مۇخبىرلى ــەن 	1 يىللى م
كــۆپ  يىغىلىشــلىرىغا  ۋە  يىغىنلىــرى  ســەنئەتچىلەرنىڭ 
قاھارنــى  ئابدۇراخمــان  ســورۇنالردا  بــۇ  ئەممــا  قاتناشــتىم، 
ســىڭگەن  روھىغــا  ئۇنىــڭ  ئۇچراتمىدىــم.  پەقەتــال 
ــە  ــق خەلقق ــورۇنالر ئارقىلى ــي س ــى ئاممىۋى ــك ئۆزىن كەمتەرلى
كېــرەك. بولســا  قويمىغــان  يــول  خاھىشــىغا  تونۇتــۇش 
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قىسقىچە تەرجىمىھالى

ــقەر  ــى قەش ــڭ 18 - كۈن ــل 12 - ئاينى ــان( 1940 - يى ــم ئابدۇرەھم ــى ئابدۇكېرى ــۇق ئاتىلىش ــان )تول ــم رەھم ئابدۇكېرى
شــەھىرىگە قاراشــلىق نەزەربــاغ يېزىســىنىڭ بۇچــى كەنتىــدە تۇغۇلغــان. 1959 - يىلىدىــن 1964 - يىلىغىچــە شــىنجاڭ 
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ تىــل- ئەدەبىيــات فاكۇلتېتىــدا ئوقۇغــان. ئوقــۇش پۈتكۈزگەندىــن كېيىــن، شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتى تىــل- 
ئەدەبىيــات فاكۇلتېتىــدا ئوقۇتقۇچــى بولغــان. 1984 - يىلىدىــن 1992 - يىلىغىچــە تىــل- ئەدەبىيــات فاكۇلتېتىنىــڭ مۇئاۋىــن 
ــكەن. ــا ئېرىش ــور ئۇنۋانىغ ــى پىروفېسس ــېنت ، 1991 - يىل ــى دوتس ــان. 1987 - يىل ــەت قىلغ ــۇپ خىزم ــرى بول ــرى ۋە مۇدى مۇدى

ماگىســتىر  بويىچــە  كەســپى  ئەدەبىياتــى  ئېغىــز  خەلــق  ۋە  ئەدەبىياتــى  كىالسســىك  ئۇيغــۇر  يىلــى   -  1987
خەلــق  بولــۇپ،  يېتەكچىســى  دوكتورانتــالر  تۇنجــى  شــىنجاڭدىكى  يىلــى   -  1995 بولغــان.  يېتەكچىســى  تەربىيەلــەش 
 -  1989 تەربىيەلىگــەن.  دوكتــور  نەپــەر   18 ۋە  ماگىســتىر  ئارتــۇق  تىــن   35 بويىچــە  كەســپى  فولكلــور  ۋە  ئەدەبىياتــى 
يىلىدىــن ھازىرغىچــە جەمئىــي بــەش قــارار ئاپتونــوم رايونلــۇق مۇنــەۋۋەر مۇتەخەسســىس، 1992 - يىلــى گوۋۇيۈەننىــڭ 
يىلىدىــن   -  1964 ئېرىشــكەن.  شــەرىپىگە  مۇتەخەسســىس  تۆھپىــكار  بولىدىغــان  بەھرىمــەن  تەمىناتىدىــن  ئاالھىــدە 
تاكــى 2012 - يىلىغىچــە جەمئىــي 	4 يىــل ئالىــي مائارىــپ ســېپىدە ئوقۇتــۇش ۋە ئىلمىــي تەتقىقاتنىــڭ 1 - ســېپىدە 
ــون  ــن ئ ــات تۈرلىرىدى ــەن تەتقىق ــي پ ــك ئىجتىمائى ــون دەرىجىلى ــوم راي ــك ۋە ئاپتون ــدا مەملىكەتلى ــش جەريانى ــەت قىلى خىزم
چــوڭ تۈرگــە يېتەكچىلىــك قىلغــان. »جۇڭگــو ئــاز ســانلىق مىللەتلەرنىــڭ مەدەنىيــەت قامۇســى«، »جۇڭگــو ئــاز ســانلىق 
مىللەتلــەر ســەنئەت لۇغىتــى«، »جۇڭگــو خەلــق ئېغىــز ئەدەبىياتــى: شــىنجاڭ تومــى« )ئــۈچ توپــالم(، »ئۇيغــۇر خەلــق 
ــقان. ــكە قاتناش ــقا ۋە تۈزۈش ــى يېزىش ــك تۈرلەرن ــق يىرى ــى« قاتارلى ــى مۇقام ــون ئىكك ــۇر ئ ــى«، »ئۇيغ ــى قامۇس ــز ئەدەبىيات ئېغى

ــۇن  ــەد زۇن ــڭ ئاساســلىرى« )مۇھەمم ــز ئەدەبىياتىنى ــق ئېغى ــۇر خەل ــۇپ »ئۇيغ ــن بول ــرى - كېيى ــقا ئىلگى ــن باش ئۇنىڭدى
بىلــەن ھەمكارلىشــىپ(، »ئەدەبىيــات نەزەرىيەســى« )كوللېكتىــپ(، »ئۇيغــۇر خەلق ئېغىــز ئەدەبىياتى نەزەرىيەســى«، »ئەدەبىيات 
ھەققىــدە«، »ئۇيغــۇر فولكلــورى ھەققىــدە بايــان«، »ئۇيغــۇر پەلســەپە تارىخىغــا ئائىــت مەســىلىلەر«، »يىپــەك يولــى بويىدىكــى 
ئەپســانە - رىۋايەتلــەر«، »فولكلــور ۋە يازمــا ئەدەبىيــات«، »مەدەنىيــەت ئىزلىرىدىــن تۇغۇلغــان ھېســالر«، »ئۇيغــۇر مۇقــام 
ــڭ  ــى مىللەتلەرنى ــەك يولىدىك ــى تارىخــى« )خەنزۇچــە(، »يىپ ــۇر ئەدەبىيات ــرى«، »ئۇيغ ــۆرپ - ئادەتلى ــۇر ئ پېشــىۋالىرى«، »ئۇيغ
»ئۇيغۇرالرنىــڭ  )تۈركچــە(،  فولكلــورى«  »ئۇيغــۇر  مەدەنىيىتــى«،  ماددىــي  ئۇيغــۇر  ئەســىر   - نــەزەر«، »20  مەدەنىيىتىگــە 
ــى«،  ــز ئەدەبىيات ــق ئېغى ــقەر خەل ــۇق(، »قەش ــى تومل ــقەر« )ئىكك ــە قەش ــە(، »ئەزىزان ــى« )خەنزۇچ ــەت تارىخ ــقىچە مەدەنىي قىس
ــەۋى  ــق نەزەرىي ــق ســەنئىتى« قاتارلى ــول ھۈنەرۋەنچىلىكــى«، »قەشــقەر بىناكارلى ــى«، »قەشــقەر ق ــور مەدەنىيىت »قەشــقەر فولكل
ــق  ــۇر خەل ــرى«، »ئۇيغ ــۇر بېيىتلى ــتانلىرى«، »ئۇيغ ــق داس ــك خەل ــتانلىرى«، »ئۆزبې ــق داس ــۇر خەل ــەرلىرى، »ئۇيغ ــي ئەس ئىلمى
ــت  ــا ئائى ــز ئەدەبىياتىغ ــق ئېغى ــق خەل ــرە« قاتارلى ــر- زۆھ ــۇم«، »تاھى ــاقلىرى«، »نۇزۇگ ــق قوش ــۇر خەل ــماقلىرى«، »ئۇيغ تېپىش
ــى،  ــۇر كىالسســىك ئەدەبىيات ــان. ئۇيغ ــدا نەشــر قىلىنغ ــز تىللىرى ــرى ئۇيغۇرچــە، خەنزۇچــە، تۈركچــە، رۇســچە ۋە ئىنگلى توپالملى
ــق پەنلەرگــە ئائىــت 180  ــە قاتارلى ــور، مەدەنىيەتشۇناســلىق، سوتســىيولوگىيە ، ئانتروپولوگىي ــى، فولكل ــز ئەدەبىيات ــق ئېغى خەل
ــان.  ــالن قىلىنغ ــالردا ئې ــي ژۇرنال ــلۇق ئىلمى ــىرتىدىكى نوپۇس ــى ۋە س ــەت ئىچ ــرى مەملىك ــي ماقالىلى ــۇق ئىلمى ــن ئارت پارچىدى

ــوم  ئوقۇتــۇش ۋە ئىلمىــي تەتقىقــات جەھەتتىكــى ئاالھىــدە نەتىجىلىــرى 	1 قېتىمدىــن ئارتــۇق مەملىكەتلىــك ۋە ئاپتون

ئاناتولىيەدىكى ئۇيغۇر رايونى 
ئۈستىدە تەكشۈرۈش

ئابدۇكېرىم رەھمان*

* ئابدۇكېرىم رەھمان: شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى فىلولوگىيە ئىنستىتۇتىنىڭ پىروفېسسورى، دوكتور يېتەكچىسى.
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 –  1	 كۈنىدىــن    10 ئاينىــڭ   -  9 يىلــى   -  200	
كۈنىگىچــە تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتىنىــڭ پايتەختــى ئەنقــەرە 
كۆپــرەك  دىــن   1	00 كەلگــەن  دۆلەتتىــن   89 شــەھىرىدە 
ICA-.38 قاتناشــقان  مۇتەخەسسىســلەر   – »ئالىــم 
ئېچىلــدى. كونفرېنسىيېســى  ئىلمىــي  خەلقئــارا   »NAS

»ICANAS« دېگــەن بــۇ ئاتالغــۇ »خەلقئــارا ئاســىيا   
Internati- )ۋە شــىمالىي ئافرىقــا ئىلمىــي كونفرىنسىيېســى« 
 )onal Congress Asian and North African studies
دېگــەن ئىلمىــي تەشــكىالت نامىنىــڭ بــاش ھەرپلىرىدىــن 
تەشــكىالت  بــۇ  بولــۇپ،  ســۆز  قىســقارتما  قۇراشــتۇرۇلغان 
1874 - يىلــى فىرانســىيەنىڭ پايتەختــى پارىــژ شــەھىرىدە 
تەشــكىالت  ئىلمىــي  ئۇنىۋېرســال   »ICANAS« قۇرۇلغــان. 
ــەپە،  ــن، پەلس ــات، دى ــخ، ئەدەبىي ــل، تارى ــدا تى ــۇپ، ئۇنىڭ بول
ئارخېئولوگىيــە،  )كۈلتــۈر(،  مەدەنىيــەت  ئانتروپولوگىيــە، 
ئىقتىســاد، ســەنئەت، مۇزىــكا، ئــەل ئىچــى تېبابىتــى، فولكلــور، 
ئېتنوگرافىيــە، ھۈنــەر - كەســىپ، خارىجىــي ئىشــالر )خەلقئــارا 
ــە  ــالونالر بويىچ ــل س ــۆپ خى ــق ك ــاياھەت قاتارلى ــە(، س ئاالق
 »ICANAS« ئومۇمــەن  بېرىلىــدۇ.  ئېلىــپ  مۇھاكىمــە 
نامىدىكــى بــۇ خەلقئــارا كونفىرىنســىيە دۇنيادىكــى ھەرقايســى 
دۆلــەت، مىللەتلەرنىــڭ ماددىــي مەدەنىيــەت ۋە غەيرىي ماددىي 
ئېچىشــنى  ۋە  قوغــداش  ئورتــاق  مىراســلىرىنى  مەدەنىيــەت 
نىشــانلىغان. »ICANAS« ئۆزىنىــڭ قارارىغــا ئاساســەن ھــەر 
ــەن  ــۆۋەت بىل ــارا ن ــەر ئ ــەزا دۆلەتل ــم ئ ــر قېتى ــدا بى ــى يىل ئىكك
 »ICANAS« .ــي كونفرىنســىيە ئۇيۇشــتۇرىدۇ ــارا ئىلمى خەلقئ
ــۇ ئىلمىــي تەشــكىالت ئۆزىنىــڭ 134  نامــى بىلــەن ئاتالغــان ب
ــا  ــىمالىي ئافرىق ــىيا ۋە ش ــىدە ئاس ــي مۇساپىس ــق تارىخى يىللى
دائىرىســىدىن ھالقىــپ ئالتــە قىتئەدىكــى مۇتلــەق كۆپچىلىــك 
مۇتەخەسسىســلىرى   - ئالىــم  مىللەتلەرنىــڭ  ۋە  دۆلــەت 
ئىشــتىراك قىلىدىغــان دۇنيــاۋى ئىلىــم ســورۇنىغا ئايالندى. 38 
- نۆۋەتلىــك »ICANAS«نىــڭ ســاھىبخان دۆلىتــى تۈركىيــە 
تەركىــب  يېتەكچىلىرىدىــن  ئىلىــم  دۆلەتنىــڭ   28 بولــۇپ، 
رىياســەتچىلىك  يىغىنىغــا  كومىتېتــى  تەييارلىــق  تاپقــان 
قىلــدى. بــۇ قېتىمقــى كونفرىنســىيىگە »ICANAS«نىــڭ 
ــي  ــەر ئىلمى ــەككىز نەپ ــن س ــەن ئېلىمىزدى ــە ئاساس تەكلىپىگ
ــە  ــرى تۈركىي ــڭ مۇدى ــتى. »ICANAS.38 «نى ــم قاتناش خادى

جۇمھۇرىيىتــى »ئاتاتــۈرك كۈلتــۈر، تىــل ۋە تارىــخ يۈكســەك 
دوكتــور  پىروفېسســور،  )رەئىســى(  باشــقانى  قۇرۇمى«نىــڭ 
ــور  ــور، دوكت ــەن پىروفېسس ــن كەلگ ــۇرال ۋە كورېيەدى ــادىق ت س
ــق  ــر قېتىملى ــى بى ــن ئارىلىقىدىك ــەن يىغى جــاڭ يۇڭجــۇن بىل
ســۆھبىتىمدە قىزىقارلىــق بىــر ئىلمىــي ئۇچۇرغــا ئىگــە بولدۇم. 

—رەھىــم بــەگ، ســىلەرنىڭ ئەجدادلىرىــڭالر تارىختــا ئۆز 
بېشــىدىن ئاجايىــپ قىســمەتلەرنى كەچۈرگــەن بىــر جەڭگىۋار 
ــا.  ــۇرال خوج ــەن،— دەپ ســۆز باشــلىدى، ســادىق ت ــق ئىك خەل

ــەن. ــرى بىل ــم، ســوئال نەزى ــداق دەيســىز؟ — دېدى —قان

—مــەن 90 - يىلالرنىــڭ ئاخىرلىرىــدا تارىــخ قۇرۇمــى 
ERATNALI- ــالر«  ــان »ئەراتنالى ــر قىلىنغ ــن نەش )تەرىپىدى

LAR( ناملىــق بىــر تارىخ كىتابىنــى ئوقۇغان ئىدىم. بۇ كىتاب 
بەگلىــك  ئاناتولىيــە1دە  ئىلگىــرى  يىلــالر   	00 بۇنىڭدىــن 
قۇرغــان ئەراتنــا ئىســىملىك ئۇيغۇر ئەمىرنىڭ يېرىم ئەســىرلىك 
تارىخىــي پائالىيىتىگــە بېغىشــالنغان. ئۇالرنىــڭ ئەۋالدلىــرى 
ھازىرمــۇ ئۇيغــۇر ئېتنونىمــى بىلــەن ئاناتولىيەدە ياشــاۋېتىپتۇ. 

—بىزنىــڭ كورېيەدىمــۇ ئاشــۇ دەۋرلەردە يەرلىكلەشــكەن 
ئۇيغــۇرالر بــار. ئــۇالر ئــەڭ دەســلەپ چىڭگىزخاننىــڭ نەۋرىســى 
قۇباليخاننىڭ شــەرققە يــۈرۈش قىلغان قوشــۇنلىرى تەركىبىدە 
ــر قىســمى  ــڭ بى ــپ، كېيىنچــە ئۇالرنى ــە بېســىپ كىرى كورېيەگ
ــەن.  ــىپ قاپتىك ــمىدا ئولتۇراقلىش ــي قىس ــڭ جەنۇبى كورېيەنى
ــىپ  ــدا توپلىش ــر يېزى ــۇر بى ــرەك ئۇيغ ــن كۆپ ــر 1000 دى ھازى
ياشــايدۇ. مــەن ئۇالرنــى تەكشــۈرۈپ ئىككــى پارچــە مونوگراپىيە 
ئېــالن قىلغــان ئىدىــم. الزىــم تېپىلســا ســىزگە ئەۋەتىــپ بېرەي. 
ــى  ــۇ ئەجدادلىرىڭىزن ــپ ب ــاۋادا قىززىقســىڭىز كورىيىگــە كېلى ن
زىيــارەت قىلىــڭ. مــەن ســىزگە ياردەمــدە بولىمــەن، — دېــدى، 
كورېيەلىــك تىلشــۇناس دوســتىمىز جــاڭ يۇڭجــۈن ئەپەنــدى. 

قىلــدى.  بەكمــۇ جەلــپ  مېنــى  ئۇچــۇر  ئىككــى  بــۇ 
تۈركىيەدە ئولتۇراقلىشــىپ قالغان بىر قىســىم ۋەتەنداشــالردىن 
ھېچقايسىســىنىڭ  ئۇچۇردىــن  بــۇ  سورىســام  ھەقتــە  بــۇ 
ــوۋا، بىــر زېمىنــدا ياشــاپ تۇرۇقلــۇق  خەۋىــرى يــوق ئىكــەن. »ت
ئــۇ يەردىكــى قېرىنداشــلىرىنىڭ تارىخىــي سەرگۈزەشــتلىرىدىن 

ــك ئاســىيا  ــە )كىچى ــڭ ئاناتولىي ــە جۇمھۇرىيىتىنى ــدە، تۈركىي ــۇ ماقالى قىســقىچە مەزمۇنــى: ب
»ئۇيغــۇر  ئورۇنالشــقان  ۋىاليىتىگــە   )  AMASYA( ئاماســيا  قىســمىدىكى  ئاتىلىــدۇ(  دەپمــۇ 
ــا  ــە ئەراتن ــن قۇرۇلغــان »ئاناتولىي ــرى تەرىپىدى بەلەدىيەســى«دىكى ئۇيغــۇرالر ۋە ئۇالرنىــڭ ئەجدادلى
ــتۇرۇلىدۇ. ــتلىرى تونۇش ــي سەرگۈزەش ــقىچە تارىخى ــڭ قىس ــە 1327 - 1981(نى ــى« )مىالدىي بەگلىك

ــى  ــڭ 96.9   ن ــەر مەيدانىنى ــە ي ــۈن تۈركىي ــۇ پۈت ــى. ئ ــڭ ئاســىيا قىســمىنىڭ نام ــە جۇمھۇرىيىتىنى ــي قىســمىغا جايالشــقان تۈركىي ــە — ئاســىيانىڭ غەربى 1 ئاناتولىي

تەشــكىل قىلىــدۇ، تۈركىيەنىــڭ ياۋروپــا قىســمى »تراكيــە « دەپ ئاتىلىــدۇ. قەدىمكــى زامانــدا ھازىرقــى كىچىــك ئاســىيا يېرىــم ئارىلــى »ئاناتولىيــە« دەپ ئاتالغــان.

ــرى  ــڭ ئىــش - ئىزلى ــالردا مەزكۇرنى ــت - ژۇرنال ــا ئېرىشــكەن، مەملىكــەت ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى گېزى ــك مۇكاپاتق ــون دەرىجىلى راي
ــى«  ــى جەمئىيىت ــى تەتقىقات ــەر ئەدەبىيات ــانلىق مىللەتل ــاز س ــو ئ ــر »جۇڭگ ــۇ ھازى ــتۇرۇلغان. ئ ــم تونۇش ــۆپ قېتى ۋە تۆھپىســى ك
ــەن. ــى ئۆتىگ ــق ۋەزىپىلەرن ــى قاتارلى ــن رەئىس ــڭ مۇئاۋى ــام جەمئىيىتى«نى ــى ۋە مۇق ــىك ئەدەبىيات ــۇر كىالسس ــو ئۇيغ ۋە »جۇڭگ

ئۆتكــەن. ئالەمدىــن  ئۈرۈمچىــدە  كۈنــى   -   18 ئاينىــڭ   –  8 يىلــى   –  2020 رەھمــان   ئابدۇلكەرىــم 
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خەۋەرســىز ياشــاپتۇ — دە، ئــۇالر« دەپ پىچىرلىدىــم ئىچىمــدە. 
يۇقىرىقــى ئىككىيلەننىــڭ پارىڭــى مەنــدە كۈچلــۈك قىزىقىــش 
قوزغىــدى. نەتىجىــدە چوقــۇم پۇرســەت چىقىرىــپ ئۇالرنــى 
زىيــارەت قىلىــش قارارىغــا كەلدىــم. ۋەھالەنكــى، بىــز 	1 – 
ســېنتەبىر ئىســىتانبۇلدىن ئۈرۈمچىگە ئۇچىدىغــان ئايروپىالن 
ــى  ــۇ قېتىمق ــۈن، ب ــېتىۋالغانلىقىمىز ئۈچ ــن س ــى ئالدى بېلىتىن
ــىپ  ــرى ئولتۇراقلىش ــا ئەۋالدلى ــەپىرىمدە ئەراتن ــەپىرىمدە س س
قالغــان رايونالرغــا بېرىــپ تەكشــۈرۈش ئىمكانىيىتــى بولمىدى. 
ــن،  ــن كېيى ــى ئايدى ــى ئىكك ــۇ پىالنىمن كۆڭلۈمگــە پۈككــەن ب
يەنــى 	200 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 10 - كۈنىدىــن 16 – 
كۈلتــۈر،  »ئاتاتــۈرك  جۇمھۇرىيىتــى  تۈركىيــە  كۈنىگىچــە 
تىــل ۋە تارىــخ يۈكســەك قۇرۇمــى« )تۈركىيــە جۇمھۇرىيىتــى 
رىياســەتچىلىكىدە  ئاكادېمىيەســى(  پەنلــەر  ئىجتىمائىــي 
ئىلمىــي  ئاتاتــۈرك  خەلقئــارا  نۆۋەتلىــك   -  6« ئېچىلغــان 
ئىشــقا  جەريانىــدا  قاتنىشــىش  يىغىنى«2غــا  مۇھاكىمــە 
ئاشــۇردۇم. بــۇ قېتىمقــى يېغىــن ئاخىرالشــقاندىن كېيىــن، 
»تارىخــى  يېنىدىكــى  ئاكادېمىيەســى  پەنلــەر  تۈركىيــە 
ــپ ئۇچــى بويىچــە  ــەن يى ــۇالر تەمىنلىگ ــپ، ئ ــا بېرى قۇرۇمى«غ
)كامــال گودە(نىــڭ 1994 –   KEMALGODE مۇئەللىــپ
ــن نەشــر  ــى باسمىخانىســى تەرىپىدى ــخ قۇرۇم ــۈرك تارى ــى ت يىل
قىلىنغــان »ERATNALILAR«  )ئەراتنالىــالر( ناملىــق بىــر 
ــىم  ــر قىس ــى بى ــدە تۈركىيەدىك ــم. ھەم ــى تاپتى ــخ كىتابىن تارى
ئاالقىــدار خادىمــالر مــاڭا ئاناتولىيەنىــڭ غەربىــي شــىمال 
قىســمىدىكى ئاماســيا ۋىاليىتىــدە بىــر »ئۇيغۇر بەلەدىيەســى« 
ــۇر«  ــە »ئۇيغ ــى، ھازىرغىچ ــار ئىكەنلىكىن ــى ( ب ــۇر رايون )ئۇيغ
نامــى بىلــەن بــۇ رايونــدا ياشــاپ كېلىۋاتقــان خەلقلــەر ئۇيغــۇر 
مۇمكىنلىكىنــى  بولۇشــى  جەمەتىدىــن  ئەراتنانىــڭ  بېگــى 
ــور،  ــەن پىروفېسس ــا ئاساس ــپ ئۇچىغ ــۇ يى ــتۇردى. مۇش تونۇش
دوكتــور ســادىق تــورال خوجىنىــڭ ياردىمــى بىلــەن ئەنقەرەدىــن 
ــا  ــز بويىغ ــارا دېڭى ــى ق ــر ئۇزاقلىقتىك ــە كىلومېتى 00	 نەچچ
كەتتىــم. يــۈرۈپ  ئاماســياغا  شــەھەر  تاغلىــق  جايالشــقان 

تــاۋۇر  باشــالنغان  دېڭىزدىــن  قــارا  ئاماســيا 
تاغلىرىنىــڭ بويلىرىغــا جايالشــقان ئــۆزى كىچىــك، ئەممــا 
ــەن.  ــەھەر ئىك ــي ش ــم تارىخى ــى مۇھى ــتراتېگىيەلىك ئورن ئىس
شــاھزادىلەر  ۋە  »پادىشــاھالر  تارىخىــدا  تۈركىيــە  شــۇڭا، 
جىلغىســىدىكى  تــاغ  ســۈپەتلىنىدىكەن.  دەپ  شــەھىرى« 
ــا  ــر دەري ــىدا بى ــەھەرنىڭ ئوتتۇرىس ــۇ ش ــەكىللىك ب ــق ش بېلى
ــەن  ــاغ بىل ــز ت ــى ئېگى ــوڭ تەرىپ ــڭ ئ ــۇپ، دەريانى ــى بول ئېقىن
قورشــالغان، تاغنىــڭ ئــەڭ بۈيــۈك چوققىســىغا جايالشــقان 
ــپ  ــۈس بېرى ــىرلىق ت ــەھەرگە س ــۇ ش ــى« ب ــيا قەلئەس »ئاماس
 1031( خانلىقــى  ســالجۇقىالر  قەلئەلــەر  بــۇ  تۇرىدىكــەن، 
ئىمپېراتۇرلىقىنىــڭ  ۋىزانتىيــە  رىــم  دەۋرىــدە   )11		  -
ــۈرك ســالجۇقىالر  ــن مۇداپىئەلىنىــش مەقســىتىدە ت ھۇجۇمىدى
خانلىــرى تەرىپىدىــن بىنــا قىلىنغــان تارىخىــي مىــراس بولــۇپ، 
ــەت  ــي مەدەنىي ــان ماددى ــى قوغدىلىدىغ ــر تۈركىيەدىك ــۇ ھازى ئ
مىراســلىرى تەركىبىگــە كىرگۈزۈلگــەن. بــۇ قەلئەلــەر تىــك 
ــرام  ــۆي شــەكلىدە قڭ ــر ئ ــن كېمى ــڭ قاپتىلىدى ــق تاغنى قىيالى

ــا  ــۆت تېمىغ ــقوۋوقنىڭ ت ــۇ تاش ــالغان. ب ــۇپ ياس تاشــالرنى ئوي
كۈنگــۈرە قويۇلغــان بولــۇپ، ئۇنىڭدىــن شــەھەرنىڭ تــۆت 
ئەتراپــى ئېنىــق كۆرۈنــۈپ تۇرىــدۇ. تاغنىــڭ باغرىــدا دەريــا 
ئېقىنغــا يۆلــەپ ســېلىنغان تــۈرك ئۇســلۇبىدىكى ھەيۋەتلىــك 
ــىي  ــك شەخس ــۆت قەۋەتلى ــۈچ – ت ــارايالر، ئ ــاالر، مېھمانس بىن
ئۆيلــەر، كــۆك گۈمبەزلىــك مەســچىت مۇنارلىــرى قــەد كۆتــۈرۈپ 
تۇرىــدۇ. دەريانىــڭ ســول تەرىپىگــە شــەھەرنىڭ ئاساســىي 
گەۋدىســى جايالشــقان بولــۇپ، ئۇنىــڭ مەركىزىــدە 1485 – 
يىلــى ســېلىنغان مەخمــەت پاشــا بۈيــۈك جامەســى ۋە كۈمــۈش 
جامەســى بــار. جامەنىــڭ ئالدىدىكــى مەرمــەر ياتقۇزۇلغــان 
شــۇ  ۋە  تۇغۇلغــان  ئاماســيادا  مەيدانغــا  لېۋىدىكــى  دەريــا 
ئىمپېرىيەســى  ئوســمان  بارغــان  ئېلىــپ  پائالىيــەت  يــەردە 
باشــلىرى(،  ئەســىرنىڭ   –  	(  2 بايەزىــد  ســۇلتانلىرىدىن 
ــاۋۇز  ــەلىم 1 ي ــۇلتان س ــالر(، س ــا )1558 - يىل ــەت پاش مەخم
قانۇنــى )1560 -  1 ســۇاليمان  يىلــالر(، ســۇلتان   -  1519(
يىلــالر(، ســۇلتان 2 ســەلىم )1573 - يىلــالر(، ســۇلتان 3 مۇرات 
يىلــالر(،   - ئەھمــەت )1617   1 يىلــالر(، ســۇلتان   -  1587(
ســۇلتان 2 مۇســتاپا )1699 - يىلــالر( ۋە ســۇلتان 3 ئەھمــەت 
ئالتــۇن  پاشــانىڭ  نەپــەر   9 قاتارلىــق  يىلــالر(3    -  1709(
ھەللىــك ھەيكىلــى قاتۇرۇلغــان. مېنــى ھەممىدىــن جەلــپ 
ــى  ــاش تەرىپىدىك ــىنىڭ ب ــەل باغچىس ــۇ ھەيك ــى مۇش قىلغىن
»FERHAT ILE ŞIRIN« دەپ خــەت ئويۇلغــان »پەرھــات 
بىلــەن شــېرىن «نىــڭ ھەيكىلــى بولــدى. ئېگىزلىكــى 	.2 
مېتىــر، كەڭلىكــى 4.	 مېتىــر كېلىدىغــان مەرمــەر تاشــلىق 
ــتون  ــڭ بېس ــان پەرھاتنى ــۇ تۇتق ــدا جوت ــدە قولى ــۇ ھەيكەل ب
تېغىنــى يېرىــپ ئۆســتەڭ قېزىۋاتقــان قىياپىتــى بىلــەن ئەرمــەن 
ــا  ــر ســۇنى ئاشــىقى پەرھاتق ــر ھېجى مەلىكىســى شــېرىننىڭ بى
ســۈرەتلەنگەن.  قىياپىتــى  ســۇنۇۋاتقان  قولــالپ  ئىككــى 
ئويۇلغــان  تاشــقا  خاتىــرە  ئاســتىدىكى  ھەيكەلنىــڭ 
ئاشــىق  شــېرىنغا  مەلىكىســىگە  ئەرمــەن  چۈشەندۈرۈشــتە، 
بىقــارار بولغــان پەرھــات، ئەرمــەن پادىشــاھىنىڭ شــەرتىگە 
ــى  ــلىق ئاقتاغن ــورام تاش ــى ق ــز بويىدىك ــارا دېڭى ــەن ق ئاساس
يېرىــپ ئۆســتەڭ قېزىــپ يۇرتقــا ســۇ باشــالش ئىرادىســى بىلــەن 
بــۇ يەرگــە كەلگەنلىكــى، ھەمــدە ئاچلىــق ۋە ئۇسســۇزلۇق 
ئازابىغــا بەرداشــلىق بېرىــپ مىــڭ بىــر جاپــادا بېســتون تېغىنى 
دەريــا  مۇشــۇ  ئاماســيادىكى  قىلغانلىقــى،  غەلىبــە  يېرىــپ 
پەرھــات قازغــان ئۆســتەڭنىڭ نــەق ئــۆزى ئىكەنلىكــى رىۋايــەت 
قىلىنغان.شۇڭىالشــقا ئاماســيالىقالر بــۇ ئۆســتەڭنى »پەرھــات 
ــەڭ  ــا ك ــەك، دۇنياغ ــەن. دېم ــان ئىك ــۇ ئاتىغ ــتىڭى« دەپم ئۆس
تاغلىــق  بــۇ  رىۋايىتــى«  شــېرىن   – »پەرھــات  تارقالغــان 
ــۈزەل  ــۇ گ ــال ب ــۇ. ئېھتىم ــا ئايلىنىپت ــال تارىخق ــەھەردە رېئ ش
رىۋايەتنــى 8 – ئەســىرلەردە تەڭرىتــاغ ئېتەكلىرىدىــن ھالقىــپ 
ئېلىــپ  ئۇيغــۇرالر  يەرلىكلەشــكەن  كېلىــپ  ئاناتولىيەگــە 
كەلگــەن بولۇشــى مۇمكىــن. »ئۇيغــۇر بەلەدىيەســى « ئاماســيا 
ۋىاليىتىگــە قاراشــلىق 29 بەلەدىيەنىــڭ بىــرى بولۇپ، ئاماســيا 
شــەھىرى بىلــەن بولغــان ئارىلىقى 42 كىلومېتىــر كېلىدىكەن. 

بىــز ئاماســيا شــەھىرىنى بىــر كــۈن زىيــارەت قىلغاندىــن 

2 تۆت يىلدا بىر قېتىم ئۇيۇشتۇرۇلىدىغان ئەڭ چوڭ خەلقئارالىق ئىلمىي پائالىيەت.

3 تىرناق ئىچىدىكى يىلنامىالر ئاشۇ ناملىق كىشىلەرنىڭ ئوسمان ئىمپېرىيەسى دەۋرىدە تەختكە چىققان يىلنى كۆرسىتىدۇ.
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مۇدىرىنىــڭ  ئىشــخانا  ۋالىــي  ســەھەردە  ئەتىســى  كېيىــن، 
ــۇق.  ــا چىقت ــاراپ يولغ ــا ق ــى «غ ــۇر رايون ــدا »ئۇيغ ھەمراھلىقى
ماشــىنا بىلــەن يېرىــم ســائەت يــول يۈرگەندىــن كېيىــن، تۆمــۈر 
uygur Be- ئۈســتىدىكى  ئەگمىنىــڭ  ياســالغان  »بىلــەن 
ــتى.  ــۆزۈم چۈش ــا ك ــان تاختىغ ــەت يېزىلغ ledıyesı«  دەپ خ
»ئۇيغــۇر رايونــى« مانــا مۇشــۇ چېگرادىــن باشــلىنىدىكەن، 
ئــۇ يەردىــن بىــر كىلومېتىــر ئىچكىرىــدە ئاســفالت يولغــا 
يانــداپ ســېلىنغان بىــر مــاي قاچىــالش پونكىتــى بــار ئىكــەن. 
يېزىلغــان  تاختىغــا  قىزىــل  ئۈســتىدىكى  پونكىتنىــڭ  بــۇ 
ــەن  ــى( دېگ ــالش ئورن ــاي قاچى ــۇر م »Uygur petrol« )ئۇيغ
ۋىۋىســكا ئېســىلىپتۇ.ھەتتا پونكىــت ئالدىدىكــى ھەربىــر مــاي 
ــۇ. 13 –  ــق يېزىلىپت ــاركا ئېنى ــۇ م ــتىگىمۇ ئاش ــڭ ئۈس تۇڭىنى
ــپ، 20  ــن ئايرىلى ــاغ ئېتەكلىرىدى 14 جــى ئەســىرلەردە تەڭرىت
ــە زېمىنىنىــڭ  ــم يىراقلىقتىكــى ئاناتولىي نەچچــە مىــڭ چاقىرى
بــۇ خىلــۋەت تــاغ قاپتىلىــدا ماكانلىشــىپ ياشــاپ كېلىۋاتقــان 
ــۇر«  ــاي »ئۇيغ ــى ئۇنۇتم ــۆز ئېتنونىمىن ــلىرىمنىڭ ئ قېرىنداش
ئىشــلىتىۋاتقانلىقىدىن  ئورنىــدا  ۋىۋىســكا  ماركىســىنى 
ــرە  ــر پارچــە خاتى ــدا بى ــۇر تەســىرلىنىپ، ۋىۋىســكا ئالدى چوڭق
ســۈرەتكە چۈشــتۈم. شــۇ ئەســنادا قارشــى تەرەپتىــن بىــر كــۈل 
ماشــىنىدىن  توختىــدى.  كېلىــپ  ئالدىمىزغــا  پىــكاپ  رەڭ 
ــەن: ــرام بىل ــززەت - ئىك ــەر چۈشــۈپ ئى ــى ئ ــاالپەتلىك ئىكك س

دەپ،  كەپســىز(،   )خــۇش   »!Hoş geldiniz«  —
ئارقىدىــن  كۆرۈشــتى،  قۇچاقلىشــىپ  بىلــەن  مــەن 
تونۇشــتۇردى. ئۇالرنــى  يولباشــلىغۇچىم  مىنىــڭ 

بىــرى مۇشــۇ »ئۇيغــۇر بەلەدىيەســى«نىڭ  ئۇالرنىــڭ 
تــوكات  بىــرى،  يەنــە  ئــەر،  ھەســەن  باشــقانى  پېشــقەدەم 
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ تارىخ ئوقۇتقۇچىســى دوتسېنت ھۈسەيىن 
ــۇپ  ــدا تۇغۇل ــەن مۇشــۇ رايون ــدى ئىكــەن. ھــەر ئىككىيل ئەپەن
ئۆســكەن ئۇيغۇرالردىــن ئىكــەن. باشــقان ئەرنىــڭ تەكلىپــى 
ــە  ــڭ ئىچىگ ــۇرۇپ كەنىتنى ــىدا ئولت ــڭ ماشىنىس ــەن ئۇنى بىل
يــۈرۈپ كەتتــۇق. ھەســەن ئــەر مېنى ئــوڭ تەرەپتىكى تــاغ يولى 
بىلــەن ئۆرلــەپ »ئۇيغــۇر بەلەدىيەســى« )رايونلــۇق ھۆكۈمــەت 
ئىشخانىســى(غا ئېلىــپ بــاردى. ئىككــى قەۋەتلىك بۇ ئىشــخانا 
بىناســىنىڭ ئالدىدىكــى مەيدانــدا بــەش ئاپتوبــۇس ۋە ئىككى 
كومبايىــن رەتلىــك تىزىقلىــق تۇرۇپتــۇ. بۇالرنىڭمــۇ ئالــدى 
– ئارقىســىغا »ئۇيغــۇر بەلەدىيەســى« دەپ تۈركچــە خــەت 
ــر(  ــقان )مۇدى ــى باش ــڭ 2 - قەۋىتىدىك ــز بىنانى ــۇ. بى يېزىلىپت
ــتۇق.  ــەچ پاراڭالش ــۇزلۇق ئىچك ــپ، ئۇسس ــىغا چىقى ئىشخانىس
مــەن ئۇيغۇرچــە بىلــەن تۈركچــە ئارىــالش تەلەپپــۇزدا بــۇ 
كېيىــن،  ئېيتقاندىــن  مەقســىتىمنى  كېلىشــتىكى  يەرگــە 
رايــون باشــلىقى ھەســەن ئــەر »ئۇيغــۇر بەلەدىيەســى«نىڭ 
تونۇشــتۇردى. قىســقىچە  ئەھۋالىنــى  ئومۇمىــي 

جەھەتتىــن  تۈزۈلــۈش  جۇغراپىيەلىــك  رايــون  بــۇ 
ــق  ــان بېلى ــوراپ تۇرغ ــاغ ئ ــى ت ــى ئىكك ــول تەرىپىن ــوڭ ۋە س ئ
شــەكىللىك خىلــۋەت ئــارال ئىكــەن. ئۇنىــڭ شــەرقتىن غەربكــە 

بولغــان كەڭلىكــى 	 – 8 كىلومېتىــر، شــىمالدىن جەنۇبقىچــە 
بولغــان ئۇزۇنلۇقــى تەخمىنــەن 18 – 20 كىلومېتىــر ئەتراپىــدا 
ــوكات  ــۇپ، ئوتتۇرىســىدىن كېســىپ ئۆتكــەن ئاماســيا – ت بول
ــۇ  ــدۇ. ب ــپ تۇرى ــە ئايرى ــى ئىككىگ ــۇ رايونن ــى ب ــفالت يول ئاس
يــول قــارا دېڭىــز ســاھىلىغا جايالشــقان مەشــھۇر تارىخىــي 
بىــز  شــەھىرى  سامســۇن   . تۇتۇشــىدۇ  سامســۇنغا  شــەھەر 
تۇرغــان بــۇ رايوندىــن 210 كىلومېتىــر يىراقلىقتــا بولــۇپ، 
دېيىلىدىكــەن،   )Amissos( ئامســوس  نامــى  قەدىمكــى 
ۋىزانتيېلىكلەرنىــڭ  بــۇرۇن  ئەســىردىن   _  13 شــەھەر  بــۇ 
باشقۇرۇشــىدىكى ســودا ۋە مەدەنىيــەت مەركىــزى بولــۇپ، 13 - 
ــۇ يەرگــە يەرلىكلەشــكەندىن  ــرى ب ئەســىردە ســالجۇق تۈرۈكلى
كېيىــن ئىســمى سامســۇنغا ئۆزگەرتىلگــەن. 1428 - يىلــى بــۇ 
شــەھەر ئوســمانىيالر تەرىپىدىــن ئىگىلەنگەندىــن كېيىــن 
تۈركىيەنىــڭ قــارا دېڭىــز بويىدىكــى ئەللــەر بىلــەن ســودا، 
مەدەنىيــەت ئاالقىســى ئېلىــپ بارىدىغــان مۇھىــم پورتىغــا 
قاتارلىــق  ســىۋاس  تــوكات،  ئاماســيا،  ھەمــدە  ئايالنغــان 
قــارا دېڭىــز ســاھىلىدىكى شــەھەر - رايونالرنىــڭ مەركىــزى 
شــەھەر  بــۇ  دەۋرىــدە  ئۇرۇشــى  دۇنيــا  بىرىنچــى  بولغــان. 
كۈچلــۈك جاھانگىــرالر تەرىپىدىــن بومباردىمــان قىلىنىــپ 
ــدا  ــى 19 - ماي ــان. 1919 - يىل ــا ئۇچرىغ ــر ۋەيرانچىلىقق ئېغى
تۈركىيــە خەلقىنىــڭ مىللىــي قەھرىمانــى مۇســتاپا كامال پاشــا 
سامســۇنغا كېلىــپ مىللىــي مۇســتەقىللىق ئىنقىالبــى قوزغاپ، 
خەۋپىدىــن  قىلىــش  مۇنقــەرز  تۈركىيەنــى  جاھانگىرالرنىــڭ 
ۋە  قەدىمكــى  ئېگىزلىكىنىــڭ  ئاناتولىيــە  قالغــان.  ســاقالپ 
ــەن  ــورت بىل ــۈزەل پ ــۇ گ ــان ب ــا شــاھىت بولغ ــى تارىخىغ ھازىرق
ــي  ــچ تارىخى ــۇر قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ زى ــى ئۇيغ ــۇ رايوندىك ب
ۋە مەدەنىيــەت ئاالقىســى بارلىقــى مەلــۇم. بىــز تەكشــۈرۈش 
ــقانى  ــىنىڭ باش ــۇر بەلەدىيە«س ــۇ »ئۇيغ ــان ب ــى قىلغ ئوبيېكت
ــۇ  ــر ب ــالنغاندا، ھازى ــىغا ئاساس ــڭ تونۇشتۇرۇش ــەن ئەرنى ھەس
ــڭ  ــى ئۇيغۇرالرنى ــۇالر ئۆزلىرىن ــۇپ، ئ ــدا 200	 كىشــى بول رايون
ھۆكۈمــەت  شۇڭىالشــقا  ھېســاباليدىكەن.  دەپ  ئەۋالدلىــرى 
تەرەپمــۇ ئــۇالر ئولتۇراقالشــقان بــۇ رايوننىــڭ نامىنــى »ئۇيغــۇر 
ئۇالرنىــڭ  كەپتــۇ.  قىلىــپ  ئېتىــراپ  دەپ  بەلەدىيەســى« 
قولىــدا ســاقلىنىپ كېلىۋاتقــان بىــر پارچــە پارســچە يېزىلغــان 
ســۇلتانلىقىنىڭ4   ئوســمانىيالر  ئۇنىڭــدا  بولــۇپ،  شــەجەرە 
ــۇ رايونغــا ئۇالرنىــڭ ماكانالشــقانلىقى  ــدا ب دەســلەپكى يىللىرى
ســاقالپ  ئەتىــۋارالپ  شــەجەرەنى  بــۇ  خاۋاتىرلەنگــەن. 
كېلىۋاتقــان مۇشــۇ يۇرتنىــڭ ئاقســاقىلى ۋەلىيولــال ئىمــام 
ــدى: ــداق دې ــڭ نەســەبىنى تونۇشــتۇرۇپ، مۇن ــە ئۆزلىرىنى بىزگ

ئاســىيانىڭ  ئوتتــۇرا  بوۋىلىرىمىــز  ئاتــا -  —بىزنىــڭ 
شــەرق تەرىپىدىكــى تەڭرىتــاغ ئېتەكلىرىدىــن چىڭگىزخاننىــڭ 
ــىپ  ــىملىرىغا ئەگىش ــان قىس ــۈرۈش قىلغ ــىياغا ي ــي ئاس غەربى
بىــز  شــۇڭا  ئىكــەن.  كەلگــەن  ئۆلكىســىگە  ئاناتولىيــە 
ئۆزىمىزنــى دەســلەپ قــارا دېڭىــز، ھــەزەر دېڭىــز بويلىــرى 
ــپ  ــىغا كېلى ــك )Lardik( يېزىس ــۇننىڭ الردى ــق سامس ئارقىلى
ماكانالشــقان ســېيىت ئەخمــەت ئەۋالدلىــرى دەپ قارايمىــز. 
بوۋىمىــز ســېيىت ئەخمــەت كەبىــر رۇمــالر بىلــەن بولغــان 

4 تۈركىيەلىك ئوسمان بەگ كىچىك ئاسىيا )ئاناتولىيە(نى يادرو قىلغان ھالدا ئاسىيادىن ھالقىپ ئافرىقىغا، ياۋروپا رايونلىرىدا قۇرغان دۇنياۋى ئىمپېرىيەنىڭ نامى 

بولۇپ، ئۇ »تۈرك سۇلتانلىقى« دەپمۇ ئاتالغان. بۇ سۇلتانلىق 623 )1299 - 1922( يىل ھۆكۈم سۈرگەن.
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ــرى  ــڭ ئوغۇللى ــن، ئۇنى ــتا شــېھىت بولغاندىــن كېيى سوقۇش
ــۆز  ــۇاليمانالر ئ ــېيىت س ــادىق، س ــېيىت س ــل، س ــېيت خېلى س
ــا مۇشــۇ »ئۇيغــۇر بەلەدىيە«ســىگە  ــى باشــالپ مان جەمەتلىرىن
ئۇنىــڭ  بۇيــان  شــۇنىڭدىن  ئىكــەن.  ماكانالشــقان  كېلىــپ 
ئەۋالدلىــرى بــۇ تۇپراقتا بىر ئــەل بولۇپ ياشــاپ كېلىۋېتىپتۇق. 
ــى  ــڭ ئىككىنچ ــراق بىزنى ــۇ تۇپ ــم »ب ــز دائى ــا – بوۋىلىرىمى ئات
ۋەتىنىمىــز، ئەســلى زاتىڭالرنــى ئۇنۇتمــاڭالر. ئانــا ۋەتەننــى 
ــارزۇ –  ــۈك ئ ــدى. ئۆمۈرل ــىپ بولمى ــە نېس ــۆرۈش بىزگ ــا ك قايت
ــى.  ــىيەت قىالتت ــدى...« دەپ ۋەس ــىلەرگە قال ــز س ئۈمۈدلىرىمى
بىــز گەرچــە ئۆزىمىزنىــڭ ئۇيغــۇر نەســلىدىن ئىكەنلىكىمىزنــى 
ئۇنتۇمىغــان بولســاقمۇ، لېكىــن بــۇ قوۋمنىــڭ قەيــەردە ۋە 
ســوغۇق  قانــداق  تارىخنىــڭ  ياشــايدىغانلىقىنى،  قانــداق 
شــاماللىرى بىزنــى بــۇ يەرگــە ئۇچــۇرۇپ كەلگەنلىكىنــى ئېنىــق 
ــى  ــەت بىزن ــر ســۆيگۈ مۇھەبب ــە بى ــەت غايىۋان ــز. پەق بىلمەيمى
ــن  ــا يۇرتتى ــراق ئان ــدۇ. يى ــالپ تۇرى ــا باغ ــۇر ئېتنونىمىغ ئۇيغ
تۇنجــى قېتىــم بىزنــى يوقــالپ كەلگــەن ئــۆز قېرىندىشــىمىزنى 
ــن  ــن ئىنتايى ــەر بولغانلىقىمىزدى ــەرىپىگە مۇيەسس ــۆرۈش ش ك
ــەن  ــى بىل ــقاننىڭ تەكلىپ ــەر باش ــەن ئ ــز ھەس ــالمىز. بى خۇش
ــارەت  ــى زىي ــۇ رايونن ــپ، ب ــق توختىتى ــۆھبىتىمىزنى ۋاقىتلى س
ــكېرەم  ــقەردىكى بەش ــاڭا قەش ــۇرت م ــۇ ي ــدۇق. ب ــقا ماڭ قىلىش
ئەســلەتتى.  يېزىســىنى  بۇيلــۇق  تۇرپاننىــڭ  باغلىرىنــى، 
ــۈرك  ــەر، ت ــۇ - بوســتانلىق، كۆجــەم مەھەللىل ــەر باغ ــە ي ھەمم
ئۆيلــەر،  قەۋەتلىــك  ئــۈچ  ئىككــى،  ياســالغان  ئۇســلۇبىدا 
ــۇپ،  ــاغ بول ــك ب ــى مېۋىلى ــدى - كەين ــڭ ئال ــە ئۆيلەرنى ھەمم
ئالمــا، ئانــار، بېھــى، گىــالس، ئامــۇت  زەيتــۇن قاتارلىــق نۇرغــۇن 
جەھەتتــە  مېۋىچىلىــك  بولىدىكــەن.  تاپقىلــى  مېۋىلەرنــى 
ــقەر  ــڭ قەش ــەن. ۋەتىنىمىزنى ــق ئىك ــە داڭلى ــە بويىچ ئاناتولىي
ئامــۇت  كــۆك  ئومۇمالشــقان  كــەڭ  قــەدەر  بىــر  رايونىدىــال 
بىلــەن بېھىنىــڭ بــۇ ئۇيغــۇر رايونىــدا ئومۇميۈزلــۈك كــەڭ 
ــتىگە،  ــڭ ئۈس ــم. ئۇنى ــران قالدى ــۆرۈپ ھەي ــى ك تارقالغانلىقىن
بــۇ يەردىكــى بېھــى بىزنىــڭ يۇرتنىڭكىــدەك تېرىســى قوتۇرمــاچ 
بولىدىكــەن.  ســىلىق  ۋە  ســىدام  ئالمىــدەك  بولماســتىن، 
ئەممــا تەمــى ئوخشــاش ئىكــەن. بــۇ رايوندىكــى كىشــىلەر 
ئىبــارەت  چارۋىچىلىقتىــن  باغۋەنچىلىــك،  دېھقانچىلىــق، 
»بېغــى  شــۇغۇللىنىدىكەن.  بىلــەن  ئىگىلىــك  خىــل  ئــۈچ 
يوقنىــڭ جېنــى يــوق« دېگــەن تەمســىل بــۇ يۇرتقــا تــازا مــاس 
ــۇر  ــقان »ئۇيغ ــە ئورۇنالش ــڭ مەركىزىگ ــۇ يۇرتنى ــەن. ب كېلىدىك
بەلەدىيــە مەكتىپــى« باشــالنغۇچ ۋە تۇلۇقســىز ئوتتۇرىنــى 
ئوقۇيدىكــەن.  ئوقۇغۇچــى   800 بولــۇپ،  قىلغــان  ئاســاس 
بــۇ مەكتەپتــە ســەككىز يىــل ئوقۇغاندىــن كېيىــن، تولــۇق 
شــەھەرگە  ئوقۇيدىكــەن.  شــەھىرىدە  ئاماســيا  ئوتتۇرىنــى 
ئوقۇغۇچىلىرىنــى  ئوتتــۇرا  تولــۇق  ئوقۇيدىغــان  بېرىــپ 
ھــەر كۈنلۈكــى بەلەدىيەنىــڭ تــۆت ئاپتوبۇســى مەكتەپكــە 
ــە  ــىدا يەن ــڭ باشقۇرۇش ــۇ رايوننى ــەن . ب ــپ ئەكېلىدىك ئاپىرى
پىششــىقالپ  مەھســۇالتلىرى  چــارۋا  ۋە  دوختۇرخانــا  بىــر 
ئىشــلەش فېرمىســى بــار ئىكــەن. بــۇ رايونــدا بېقىلغــان قــوي ۋە 
كالىالرنىــڭ گۆشــى تۈركىيــە بويىچــە داڭلىــق بولــۇپ، بازىــرى 
ئىتتىــك ئىكــەن. دوختۇرخانا دېھقان – چارۋىچىالرنى ھەقســىز 
داۋااليدىكــەن. بــۇ رايونــدا ياغاچتىن راۋاق شــەكىلدە ياســالغان 

ــى  ــڭ 2 - قەۋىت ــۇپ، ئۇنى ــگاھ بول ــر ئارام ــك بى ــۈچ قەۋەتلى ئ
چايخانــا، قەھۋەخانــا ۋە ئادەتتىكــى يېمەكخانــا ئىكــەن. 3 
ــۇپ،  ــە شــەكىللىك ســاراي بول ــدى ئۇچــۇق لەمپ ــى ئال – قەۋىت
ســۇپا ئۈســتىگە گىلــەم ســېلىنغان، گىلــەم ئۈســتىدە يېكەنــداز 
ۋە يۆلەنچــۈك ياســتۇق قويۇلغــان بولــۇپ، ئــۇ يــەردە كىشــىلەر 
ئىختىيــارى پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىــپ كۆڭلىنــى ئاچىدىكــەن. 
ــى  ــاھمات ياك ــكا، ش ــرى دام ــا، بەزىلى ــا ئوينىس ــرى قارت بەزىلى
بىليــارت ئوينىشــىدىكەن. بەزىلىــرى ســازغا تەڭكــەش قىلىــپ 
ناخشــا ئېيتســا، بەزىلىــرى تۈركچــە »قــارا كــۆز«	 ئويۇنــى 
ئوينايدىكــەن. بــۇ ئارامــگاھ تۆپىلىــك ئۈســتىگە جايالشــقاچقا، 
يېشــىللىق  قارىســىڭىز  لەمپىســىدىن  قەۋىتىنىــڭ   –  3
ــۇن  ــىز مەپت ــىزنى ئىختىيارس ــون س ــۇ راي ــەن ب ــەن پۈركەنگ بىل
قىلىدىكــەن. مــەن ھاياجانلىق ئىچىدە بوســتانلىقنىڭ غەربىي 
ــمىگەن  ــاھ ئۆس ــم. گىي ــۆز تىكتى ــا ك ــورۇق تاغق ــى ق چېتىدىك
ــە  ــۇرت كۆزۈمگ ــە - ي ــر مەھەلل ــە بى ــدا يەن ــڭ باغرى ــۇ تاغنى ب
ســورىدىم: ئەردىــن  ھەســەن  تۇرغــان  يېنىمــدا  چېلىقتــى. 

مەھەللــە-  يىراقتىكــى  —ئــاۋۇ 
تەۋەمــۇ؟ بەلەدىيە«ســىگە  »ئۇيغــۇر  يۇرتمــۇ 

ــم  ــان ئايرى ــى« دەپ ئاتىلىدىغ ــار كۆي ــۇ »تات ــاق، ئ —ي
يــۇرت، ئــۇالر تاغنىــڭ قارشــى تەرىپىــدە چــارۋا باقىــدۇ، دېــدى. 

ــۆز  ــم ، ئ ــر خىــل پىســخىك تالــالش« — دېدى ــۇ بى »بۇم
ــا،  ــە ماكانالشس ــۇر قەيەرگ ــە، ئۇيغ ــرالپ. دەرۋەق ــە پىچى ئۆزۈمگ
شــۇ يــەردە بــاغ بىنــا قىلىدىغــان ئۇدۇمىنى بــۇ يەرگىمــۇ ئېلىپ 
كەپتــۇ. ئوخشــاش جۇغراپىيەلىــك مۇھىــت ئىچىدىكــى بــۇ 
ــالى.  ــق مىس ــڭ جانلى ــى ئۇنى ــڭ سېلىشتۇرمىس ــى يۇرتنى ئىكك
ــى  ــى بىرقانچــە ئۆين ــپ ئەتراپتىك ــن ئايرىلى ــز »ئارامگاھ«تى بى
بــۇ  قــەۋەت قۇرۇلمىلىــق  ئــۈچ  زىيــارەت قىلــدۇق. ئىككــى، 
دېھقــان ئائىلىلىرىنىــڭ 2 – قەۋىتــى مېھمانخانــا بولــۇپ، ئــۆي 
ــرى  ــرى ۋە بېزەكلى ــڭ جاھازىلى ــازادە، ئۆينى ــورۇق ۋە ئ ــى ي ئىچ
ــەر  ــدۇ. ئەگ ــەرق قىلماي ــن پ ــڭ ئۆيلىرىدى ــزدەك زىيالىيالرنى بى
پــەرق بــار دېيىلســە، ئۇالرنىــڭ دېرىزىلىرىدىــن ئەگىــپ تۇرغــان 
ــز  ــار، گىــالس شــاخلىرى بىزنىــڭ بىنالىــق ئۆيلىرىمى ئالمــا، ئان
دېھقــان  ئاشــۇ  مۇھىــت  گــۈزەل  بۇنــداق  يــوق.  ئەتراپىــدا 
ئاشخانىســى  ئۇالرنىــڭ  بولغــان.  نېســىپ  باغۋەنلەرگىــال 
ئائىلــە  ھەممــە  ئىكــەن.  كەڭــرى  ئۆيدىنمــۇ  مېھمانخانــا 
تامــاق  ئوچاقتــا  ئىشــلىتىدىغان  گاز  ســۇيۇقالندۇرۇلغان 
ئېتىدىكــەن. تۇرۇبــا ســۈيىنىڭ جۈمىكــى ئوچاقنىــڭ يېنىغىــال 
ئورۇنالشــتۇرۇلغان. بولــكا پىشــۇرىدىغان تــوك دۇخوپكىســى 
ــك  ــكاپالر رەتلى ــان ئىش ــۇچ تىزىدىغ ــا – قوم ــۇ، قاچ ، توڭالتق
قويۇلغــان. ئــۇالر بىزگــە ئوخشــاش مېھماندوســتلۇق ئادىتىنــى 
ئىــدۇق،  كىرگــەن  تۇيۇقســىز  ئائىلىگــە  بىــر  يوقاتماپتــۇ. 
قىلىــپ  تەكلىــپ  غىزالىنىشــقا  بىزنــى  ئائىلىدىكىلــەر  بــۇ 
تۇرۇۋالــدى. ھــەش - پــەش دېگىچــە شــىرە ئۈســتىگە ئۆزلىــرى 
تەييارلىغــان ھەرخىــل مېــۋە شــەربەتلىرى، بىرقانچــە خىــل 
ــق  ــىغا ياغلى ــدى. بېش ــورپىلىرى تىزىل ــرى ۋە ش ــۈرك قورۇمىلى ت
كۆينــەك  ۋە  كىيگــەن  ئىشــتان  بوغمــا  ئــۇزۇن  ئورىغــان، 
ياشــلىق  ئوتتــۇرا  كىيگــەن  جىلىتكــە  تۈركچــە  ئۈســتىگە 

	 »قارا كۆز« ئويۇنى— تۈركلەر ئارىسىدا كەڭ ئومۇمالشقان ئەنئەنىۋى بېيىت ئېيتىش شەكلىدىكى فولكلورلۇق سەنئەت.
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خانىــم ئىــززەت - ئىكــرام بىلــەن چايغــا تەكلىــپ قىلــدى. 
تاماقتىــن كېيىــن دۇئــا قىلىــپ بــۇ ئۆيدىــن قوزغالماقچــى 
بولــدۇق، ئــۆي ئىگىلىــرى، ھەتتــا بــۇ ئائىلىنىــڭ چــوڭ – 
ــى. ــپ چىقت ــە ئۇزىتى ــول بويىغىچ ــى ي ــرى بىزن ــك بالىلى كىچى

دەرۋەقــە، ئۇالرنىــڭ تۇرمــۇش ئادەتلىــرى، قائىــدە – 
يوســۇنلىرى، رەڭگــى - رۇخســارى پۈتۈنلــەي تۈرۈكلىشــىپ 
كەتكــەن. ئــۇالر دىنىــي ئېتىقــاد جەھەتتىــن ئىســالم دىنىنىــڭ 
ــەر  ــۇ يۇرتتىكىل ــەۋە ئىكــەن. شــۇڭا ب ئەلېۋىيــە6  مەزھىپىگــە ت
نامازنــى جامــە ئىچىــدە ئوقۇمايدىكەن )چۈنكــى ھەزرىتى ئەلى 
جامــەدە قەتلــى قىلىنغــان(، مەلۇماتالردىــن قارىغانــدا، تۈركىيە 
ــەن  ــى )تەخمىن ــۇلۇپ%	1 ئەتراپىدىك ــەن قوش ــرى بىل كوردلى
ــىئە(  ــە )ش ــى ئەلېۋىي ــە ئاھالىس ــون( تۈركىي ــە مىلي ئوننەچچ
ــەدە ماكانلىشــىپ  ــاد قىلىدىكــەن. ئاناتولىي مەزھىپىگــە ئېتىق
ــىنىڭ  ــدە بولۇش ــە مەزھىپى ــڭ ئەلېۋىي ــۇ ئۇيغۇرالرنى ــان ب قالغ
ســەۋەبىنى مېنىڭچــە چۈشىنىشــكە بولىــدۇ. چۈنكــى ئۇالرنىــڭ 
قەدىمكــى ئەجدادلىرى ئوغــۇزالر تەرىپىدىن قۇرۇلغان ســالجۇق 
خانلىقىنىــڭ دەســلەپكى باســقۇچلىرىدا خوراســاندا خېلــى 
ئــۇزاق تۇرغــان. شــۇ دەۋرلــەردە ئالــدى بىلــەن پــارس يۇرتلىرىــدا 
ئومۇمالشــقان ئەلېۋىيــە مەزھىپىنىــڭ تەســىرىنى قوبۇل قىلغان 
ــلەرنى  ــي كەچۈرمىش ــى تارىخى ــۇ ھەقتىك ــن. ب ــى مۇمكى بولۇش
قىلىمىــز. بايــان  سەھىپىســىدە  كېيىنكــى  ماقالىمىزنىــڭ 

تىــل  نەزەرىيەســى«دە،  »مىللــەت  ئىســتالىننىڭ 
تــۆت  پەرقنــى شــەكىللەندۈرىدىغان  مىللىــي  ئومۇمىيلىقــى 
خۇسۇســىيەت  بىرىنچــى  ئىچىدىكــى  خۇسۇســىيەتنىڭ 
ماركســىزملىق  قــاراش  بــۇ  ۋە  تەكىتلەنگــەن  ئىكەنلىكــى 
ــن  ــان. لېكى ــۇل قىلىنغ ــۈپىتىدە قوب ــى س ــەت نەزەرىيەس مىلل
دۇنيانىــڭ بۈگۈنكــى رېئاللىقىــدا تىــل ئومۇمىيلىقىنــى مىللىــي 
ــنىڭ  ــەرتى قىلىۋېلىش ــر ش ــنىڭ بىردىنبى ــى ئايرىش تەركىبلەرن
ئەمەلىيەتكــە ئۇيغــۇن ئەمەســلىكى ئىســپاتالنماقتا. ئااليلــۇق، 
ئەممــا  بــار،  مىللــەت  ئارتــۇق  مىڭدىــن   3 دۇنيــادا  ھازىــر 
ــى  ــل بولۇش ــۇق تى ــن ئارت ــڭ خىلدى ــىپ 3 مى ــا مۇناس ئۇنىڭغ
ــۇم،  مۇمكىــن ئەمــەس. تۈركىيەدىمــۇ 38 مىللــەت بارلىقــى مەل
ئەممــا بىــر تىــل، يەنــى ئوســمانلىي تــۈرك تىلــى تۈركىيەنىــڭ 
زىيــارەت  مــەن  جۈملىدىــن  ھېســابلىنىدۇ.  تىلــى  ئورتــاق 
جەھەتتىــن  گېنالوگىيــە  خەلــق  رايوندىكــى  بــۇ  قىلغــان 
قىلســىمۇ،  ئېتىــراپ  ئىكەنلىكىنــى  »ئۇيغــۇر«  ئۆزلىرىنىــڭ 
لېكىــن تىلــى پۈتۈنلــەي تۈركلىشــىپ كەتكــەن. ناھايىتــى ئــاز 
بىــر قىســىم ئاتالغۇلىــرى ھازىرقــى زامــان تــۈرك تىلىدىكــى شــۇ 
ــى  ــۇ رايوندىك ــىلەن، ب ــدۇ. مەس ــن پەرقلىنى ــل ئاتالغۇالردى خى
ــەردە  ــار« )تۈركل ــا«(، »ئان ــەردە »ئەلم ــا« )تۈركل ــق »ئالم خەل
ــەردە  ــان« )تۈركل ــەت«(، »ن ــەردە »ئ ــۆش« )تۈركل ــار«(، »گ »ئەن
»ئەكمــەك«(، »مــەن« )تۈركلــەردە »بــەن«(، »بــار« )تۈركلــەردە 
»مەكتــەپ«  »چۇجــۇك«(،  )تۈركلــەردە  »بــاال«  »ۋار«(،  
)تۈركلــەردە »ئوقــۇل«(... دېگەنگە ئوخشــاش پەرقلىق تەلەپپۇز 
قىلىشــىدۇ. مــەن تەكشــۈرۈش جەريانىــدا ئۇالرنىــڭ ئىســتېمال 
ــا  ــۈرك تىلىغ ــان ت ــى زام ــڭ ھازىرق ــدا پارســچە ئاتالغۇالرنى تىلى
ــم. ــس قىلدى ــى ھې ــاقلىنىپ قالغانلىقىن ــرەك س ــدا كۆپ قارىغان

قىلىــش  زىيــارەت  بەلەدىيە«ســىنى  »ئۇيغــۇر   
جەريانىــدا مېنىــڭ ھەممىدىــن بەكــرەك قىززىققىنىــم ئۇالرنىــڭ 
تارىخىــي يىلتىزىنــى قېزىــپ بېقىــش ئىــدى، ۋەھالەنكــى، پېقىر 
ــا  ــۆپ ئۇچۇرغ ــە ك ــۇ ھەقت ــۈن ب ــم ئۈچ ــى بولمىغانلىقى تارىخچ
ئېرىشــەلمىدىم. مــاڭا ھەمــراھ بولغــان مۇشــۇ يۇرتنىــڭ ئوغالنى 
ھۇســەيىن ئەپەنــدى ئالىــي مەكتەپنىــڭ تارىــخ ئوقۇتقۇچىســى 
ــۇ مــەن قىززىققــان بــۇ تېمــا ئۈســتىدە ئىزدىنىــپ،  بولغاچقــا، ئ
ــى كــۆپ  ــت خېل ــڭ تەكتىگــە ئائى ئاناتولىيەدىكــى ئۇيغۇرالرنى
ــىچە،  ــڭ تونۇشتۇرۇش ــۇ. ئۇنى ــى توپالپت ــي ھۆججەتلەرن تارىخى
ــى  ــۇل ئىمپېرىيەس ــى موڭغ ــن كېيىنك ــالجۇقىالر ۋە ئۇنىڭدى س
دەۋرلىرىــدە  ھاكىمىيىتــى  ئىلخانىــالر  باشقۇرۇشــىدىكى 
بىــر مەزگىــل ئۇيغــۇر بەگلىــرى ئاناتولىيــەدە ھۆكۈمرانلىــق 
قىلغــان. شــۇ دەۋرلــەردە ئاناتولىيــە تۇپرىقىنىــڭ مەركىزىدىكــى 
لېكىــن،  كــۆپ.  خېلــى  ئۇيغــۇرالر  شــەھىرىدە  قەيســەرى 
ئۇالرنىــڭ مۇتلــەق كۆپچىلىكــى ئــۇزاق زامانــالر مابەينىــدە 
مەنبەلىــك  بىــر  ئانتروپولوگىيىســى جەھەتتــە  مەدەنىيــەت 
بولغــان تۈركلەرنىــڭ ئارىســىغا ئاســانال سىڭىشــىپ كەتكــەن.

ئوغــۇز  ئاساســالنغاندا،  مەنبەلەرگــە  تارىخىــي 
ئاســىيا،  غەربىــي  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قاتارىــدا  قەبىلىلىــرى 
بۈيــۈك  كىرىشــى  دەســلەپ  ئاناتولىيەگــە  يەنــى 
مەلــۇم. باشــالنغانلىقى  دەۋرىدىــن  خانلىقــى  ســالجۇقىالر 

تۈركىــي  خاندانلىقــى  ســالجۇقىالر  مەلۇمكــى، 
تارمىقــى  بىــر  ئاتالغــان  دەپ  »ئوغــۇزالر«  قەبىلىلەرنىــڭ 
تەرىپىدىــن قۇرۇلغــان، »ئوغــۇزالر« قەدىمكــى تارىخنامىلەردىــن 
»ســۈينامە«دە تىلغــا ئېلىنغــان »乌护« )ۋۇخــۇ( ياكــى »

乌鹘« )ۋۇگــۇ(، »古思« )غــۇر( دەپ ئاتالغــان خەقلــەردۇر. 
乌古( بىــردەك »ئوغــۇز«  ئــەرەب مەنبەلىرىــدە  نامــالر  بــۇ 

思( دېيىلگــەن، ئوغــۇزالر مىالدىيــە 6 – ئەســىردىن بــۇرۇن 
تەڭرىتېغىنىــڭ شــەرقىي قىســمىدىكى رايونــالردا ياشــىغان. 
 ، خاتىرىلىنىشــىچە  قىسســە«دە  ھەققىــدە  »ســۈينامە 
ــارا شــەھەرنىڭ شــىمالى ۋە  ــي، ق ــڭ غەربى ــۇزالر ئېۋىرغۇلنى ئوغ
ئاقتاغنىــڭ ئەتراپىغــا جايالشــقان. كېيىنچــە ئۇالرنىــڭ بىــر 
ــەن. 10 –  ــۈپ كەتك ــا كۆچ ــىقكۆل ئەتراپلىرىغ ــمى ئىسس قىس
ئەســىرلەردە ئــۇالر زورىيىــپ كاســپى دېڭىزىدىــن تارتىــپ ســىر 
غەربتــە  ئۆلكىلىرىگىچــە،  ئىســپىجان  ســاھىلىدىكى  دەريــا 
قارلۇقــالر  شــەرقتە  زېمىنىغىچــە،  بۇلغــارالر  ۋە  گاســارالر  
زېمىنىغىچــە، شــىمالدا موڭغــۇل دالىلىرىغىچــە بولغــان كــەڭ 
ــۇرا  ــەردە ئوتت ــۇالر مۇشــۇ دەۋرل ــرول قىلغــان. ئ ــى كونت زېمىنالرن
ئاســىيادىكى زور سىياســىي ئىجتىمائىــي گەۋدىگــە ئايلىنىــپ، 
 -  1031( خانلىقــى  ســالجۇقىالر  ئوغــۇز  مەشــھۇر  تارىختــا 
ســامانىالر  مەزگىــل  بىــر  ســالجۇقىالر  قۇرغــان.  		11(نــى 
غەزنىۋىلــەر  كۈچلــۈك  خوراســاندىكى  بىرلىشــىپ  بىلــەن 
خانلىقىنــى ئاغــدۇرۇپ تاشــلىغان، ئاندىــن ســالجۇقىالرنىڭ 
ســەردارى توغــرۇل خۇراســاننىڭ ئالىــي ھۆكۈمرانــى بولغــان، 
ئــۇالر 1042 - يىلــى خارەزىــم ئۆلكىســىنى غەزنەۋىلەردىــن 
تارتىــپ ئالغاندىــن كېيىــن، يەنىمــۇ ئىلگىرىلــەپ پۈتكــۈل 
 –  10		 كېيىــن،  بويســۇندۇرغاندىن  زېمىنىنــى  پــارس 

6 »ئەلېۋىيە مەزھىپى« — ئىسالم دىنىنىڭ شىئە مەزھىپىنى كۆرسىتىدۇ. ئەلېۋىچىالر ھەزرىتى ئەلىنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن كېيىنكى پەيغەمبەر، دەپ 

ھېساباليدۇ. ئالالھنىڭ بىرلىكىگە ئىشىنىدۇ. ئۇالرنىڭ ئېتىقاد سىستېمىسىدا مەۋالنە جااللىدىن رۇمىنىڭ تەسەۋۋۇپ پەلسەپەسىنىڭ تەسىرى ناھايىتى قويۇق.
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قوشــۇنلىرى  ســالجۇق  باشــچىلىقىدىكى  توغــرۇل  يىلــى 
باغدادقــا بېســىپ كىرگــەن، توغــرۇل ئۆزىنــى ســۇلتان دەپ 
ــپ  ــۈرۈش قىلى ــا ي ــم ئارىلىغ ــان يېرى ــن بالق ــان. ئارقىدى ئاتىغ
رىــم  دەۋردە  ئەينــى  ھەمــدە  بېســىۋالغان،  ئەزەربەيجاننــى 
تۈركىيەنىــڭ  بۈگۈنكــى  تــەۋە  ئىمپراتورلىقىغــا  ۋىزانتىيــە 
تاكــى  ئاســىيادىن  ئوتتــۇرا  كىرىــپ،  رايونىغــا  ئاناتولىيــە 
ئــۆز  تېررىتورىيەســى  كــەڭ  بولغــان  دېڭىزغىچــە  ئوتتــۇرا 
ــە 1063 –  ــان. مىالدىي ــە ئايالنغ ــان ئىمپېرىيەگ ــە ئالغ ئىچىگ
يىلــى ســۇلتان توغــرۇل ۋاپــات بولــۇپ، ئورنىغــا جىيــەن ئوغلــى 
تەختتــە  يىلىغىچــە   –  10	2 يىلىدىــن   –  1063 ئارســالن 
ــق  ــۇدا – باجىلى ــن ق ــەن يېقى ــالر بىل ــۇ قاراخانىي ــان. ئ ئولتۇرغ
مۇناســىۋەت ئورناتقــان. ئالــپ ئارســالن ۋاپــات بولغاندىــن 
كېيىــن، ســالجۇقىالرغا مالىــك شــاھ )1073 - 1093( ســۇلتان 
بولغــان. ئاشــۇ مەزگىللــەردە قاراخانىيــالر خاندانلىقــى بىــر 
مەزگىــل ســالجۇقىالرنىڭ بېقىندىســىغا ئايلىنىــپ قالغــان. 
ســالجۇقىالرغا ئائىــت تارىخىــي ئۇچۇرالرغــا ئاساســالنغاندا، 
ئوتتۇرىلىرىدىــن  ئەســىرنىڭ   –  12 خانلىقــى  ســالجۇقىالر 
بولــۇپ،  باشــلىغان  بۆلۈنۈشــكە  ۋە  ئاجىزلىشىشــقا  كېيىــن 
ئاساســىي ھاكىمىيــەت كۈچــى كىچىــك ئاســىيا دائىرىســى 
بىلــەن چەكلەنگــەن. ئۇالرنىــڭ ئــەڭ چوڭقۇر يىلتىزى ســۈرگۈن 
ئاناتولىيەدىكــى ھۆكۈمرانلىقــى مىالدىيــە 1308 – يىلــى ياكــى 
ــۈك ئاخىرالشــقان.  ــى ئومۇميۈزل ــەردە 1318 – يىل ــەزى مەنبەل ب
مەزگىللــەردە  قىلغــان  ھۆكۈمرانلىــق  ئاناتولىيەگــە  ئــۇالر 
قەيســەرى  كېيىنچــە   ، شەھرىنىســا  كونيــا  دەســلەپ 
شــەھىرىنى مەركــەز قىلغــان. بىــز يۇقىرىــدا بايــان قىلىــپ 
تەركىبىــدە  ســالجۇقلىرى  ئوغــۇز  دەســلەپكى  ئۆتكەنــدەك، 
ــك  ــرى بەلگىلى ــۇر قوۋملى ــىغان ئۇيغ ــدا ياش ــاغ بويلىرى تەڭرىت
ســاننى تەشــكىل قىلغــان. شــۇڭا ســالجۇقىالر ئــەڭ ئــۇزاق 
ــۇنلىرى  ــالجۇق قوش ــا س ــە رايونىغ ــۈرگەن ئاناتولىي ــۈم س ھۆك
يەرلىكلىشــىپ  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قىســىم  بىــر  تەركىبىدىكــى 
ــا  ــدۇ. ئەمم ــقا بولماي ــاقىت قىلىش ــن س ــى نەزەردى قالغانلىقىن
ماكانلىشــىپ  كېلىــپ  ئاناتولىيەگــە  دەۋرىــدە  ســالجۇقىالر 
ــى  ــوق، چۈنك ــات ي ــق مەلۇم ــدە ئېنى ــۇرالر ھەققى ــان ئۇيغ قالغ
ــاق  ــەن ئورت ــرى« دېگ ــۇز تۈركلى ــى »ئوغ ــالجۇقىالر ئۆزلىرىن س
مەركىزىمىزدىكــى  پىكىــر  بىزنىــڭ  ئاتىغــان.  بىلــەن  نــام 
»ئۇيغــۇر بەلەدىيەســى« نامــى بىلــەن ياشــاپ كېلىۋاتقــان 
ئىمپېرىيەســىنىڭ  موڭغــۇل  ئەجدادلىــرى  ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ــز بويلىرىدىكــى ھاكىمىيــەت تەشــكىلى بولغــان  ــۇرا دېڭى ئوتت
ئىلخانىالرنىــڭ ۋارىســى ســۈپىتىدە ئاناتولىيــەدە قۇرۇلغــان 
ــىدۇ. ــىتە تۇتۇش ــەن بىۋاس ــى « بىل ــۇر بەگلىك ــا ئۇيغ »ئەراتن

ــا  ــق، ئەمم ــۇ قىزىقارلى ــم؟ ب ــا« زادى كى ــا »ئەراتن ئۇنداقت
مۇرەككــەپ بىــر تېمــا بولــۇپ، بىــز ئاماســيا ۋىاليىتىدىكــى 
جەريانىــدا  قىلىــش  زىيــارەت  «نــى  بەلەدىيەســى  »ئۇيغــۇر 
ئۇچۇرالرنــى  تارىخىــي  ئاغزاكــى  ھەقتىكــى  بــۇ  ئېرىشــكەن 
تۈركىيــە تارىخچىســى كامــال گــودە )KEMAL GODE(نىــڭ 

نوپۇزلــۇق  ناملىــق  )ئەراتنالىــالر(	    »ERATNALILAR«
تارىخىــي ئەســىرىدىكى ئەتراپلىــق مۇالھىزىلەرگــە، ھەمــدە 
تارىخچى ۋاڭ جىلەي ئەپەندىنىڭ شــىنجاڭ خەلق نەشــرىياتى 
»ئوتتــۇرا  توملــۇق  ئىككــى  قىلغــان  نەشــر  يىلــى   -  1999
مۇناســىۋەتلىك  ئەســىرىدىكى  ناملىــق  تارىخــى«  ئاســىيا 
ــالرغا  ــە بايقاش ــق يېڭىچ ــتۇرۇش ئارقىلى ــا سېلىش مەلۇماتالرغ
ئېرىشــتۇق. ئەرەتنانىــڭ كىملىكــى ۋە ئۇنىــڭ ئاناتولىيەگــە 
ماكانلىشــىش تارىخىنــى بىلىشــتە گەپنــى چىڭگىزخاننىــڭ 
غەربكــە يــۈرۈش قىلىــش تارىخىدىــن باشالشــقا توغــرا كېلىــدۇ.

قۇملۇقتــا  شــىمالىي  باشــلىرىدا  ئەســىرنىڭ   -  13
 –  1206 مىالدىيــە  تېمۇچىــن  كۆتۈرگــەن  بــاش  يېڭىدىــن 
ئونــان  يىغىــپ  قەبىلىلىرىنــى  موڭغــۇل  ھەرقايســى  يىلــى 
دەرياســى بويىــدا چــوڭ قۇرۇلتــاي چاقىرىــپ، چىڭگىزخــان 
بىلــەن  شــۇنىڭ  قىلىــدۇ.  قوبــۇل  نامنــى  بۈيــۈك  دېگــەن 
ــتىدا  ــى ئاس ــان بايرىق ــرى چىڭگىزخ ــۇل قەبىلىلى ــۈن موڭغ پۈت
ــى  ــي رايونن ــۈن غەربى ــەردە پۈت ــۇ مەزگىلل ــدۇ. ب بىرلىككــە كېلى
ــى(8   ــان خانلىق ــاۋ سۇاللىســى )قىت ــي لىي ــۇندۇرغان غەربى بويس
سىياســىي جەھەتتــە كۈنســايىن چىرىكلىشىشــكە يۈزلەنگــەن 
ــە  ــڭ غەربك ــەد كۆتۈرۈشــى ۋە ئۇالرنى ــڭ ق ــۇپ، موڭغۇلالرنى بول
يــۈرۈش قىلىشــى نەتىجىســىدە، غەربىــي لىيــاۋ سۇاللىســى 
گۇمــران بولــۇپ، بىــر مەزگىــل خارازىمشــاھ دۆلىتــى قايتىدىــن 
بــاش كۆتۈرۈشــكە باشــاليدۇ. چىڭگىزخــان ئۆزىنىــڭ كونــا 
ــي  ــڭ يىمىرىلىشــكە باشــلىغان غەربى ــۈك خاننى ــى كۈچل رەقىب
ــۇ  ــن تولىم ــدۈرۈش نىيىتىدى ــا تىرىل ــىنى قايت ــاۋ سۇاللىس لىي
خاتىرجەمســىزلىك ھېــس قىلغاچقــا، ئۇنــى يوقىتىــش ئۈچــۈن 
غەربكــە جــازا يۈرۈشــى قىلىــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن چىڭگىزخاننىڭ 
غەربنــى ئىســتېال قىلىــش پىالنىنىڭ مۇقەددىمىســى ئېچىلىدۇ. 
1200 – يىلــى قۇجۇدىكــى ئۇيغــۇر ئىدىقــۇت خانلىقىنىــڭ 
ــى  ــا ئەلچ ــڭ ئالدىغ ــن چىڭگىزخاننى ــۇق ئارتىكى ــى بارچ خان
ئەۋەتىــپ، ئۆزلىرىنىــڭ موڭغۇلالرغــا ئــەل بولىدىغانلىقىنــى 
بىلدۈرىدۇ، شــۇنىڭ بىلەن ھېچقانداق قارشىلىقســىزال موڭغۇل 
ــدۇ.  ــلۇق ئىگىلەي ــى ئوڭۇش ــڭ زېمىنلىرىن ــۇنلىرى ئۇالرنى قوش
قارلۇقالرمــۇ  جەنۇبىدىكــى  كۆلىنىــڭ  بالقــاش  ئارقىدىــن 
ــا  ــەن چىڭگىزخانغ ــڭ بىل ــدۇ، بۇنى ــاش ئېگى ــا ب چىڭگىزخانغ
سۇاللىســىنىڭ  لىيــاۋ  غەربىــي  قىلىۋاتقــان  قارشــىلىق 
ئاخىرقــى كۈنــى كۈچلــۈك قەشــقەر ئارقىلىــق بەدەشــخانغا 
قېچىــپ كېتىــدۇ. ئەينــى ۋاقىتتــا چىڭگىزخــان تەرىپىدىــن 
قوشــۇنلىرى  ئىســمايىلخان  بېگــى  قەشــقەرنىڭ  قويۇلغــان 
ــۇپ، موڭغۇلالرغــا تاپشــۇرۇپ  ــى بەدەخشــاندا تۇت كۈچلۈكخانن
ــمايىلخانغا  ــان ئىس ــۈن چىڭگىزخ ــى ئۈچ ــۇ خىزمىت ــدۇ. ب بېرى
ئىســالم  گەرچــە  »چىڭگىزخــان  بېرىــدۇ.  ئىنئــام  نۇرغــۇن 
ــر  ــىزكى، بى ــۇ شۈبھىس ــا ئ ــىمۇ، ئەمم ــاد قىلمىس ــا ئېتىق دىنىغ
قۇدرەتلىــك، ئاقىالنــە ھەمــدە تۈرلــۈك دىنىــي ئېتىقادالرغــا يول 
ــڭ  ــە، چىڭگىزخاننى ــدى«9 . دەرۋەق ــدار ئى ــان ھۆكۈم قويىدىغ
ئــەل  ئۆزلۈكىدىــن  ئومۇمــەن  سىياســىتى  ئىســتېالچىلىق 

	 بۇ ئەسەر »ئاتا تۈرك مەدەنىيەت تىل ۋە تارىخ يۈكسەك قۇرۇمى« تەرىپىدىن 1994 — يىلى ئەنقەرەدە نەشر قىلىنغان.

8  ۋاڭ جىلەي: »ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى«، 2 توم، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، ئۇيغۇرچە، 1999 — يىل.

9  »چىڭگىزخاننىڭ تەرجىمىھالى«، ئىنگلىزچە تەرجىمە نۇسخا، 	11 -، 116 – بەتلەر، ۋاڭ جىلەينىڭ »ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى«، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، 1999 

– يىل ئۇيغۇرچە نەشرى، 2 توم، 193 – بەتتىكى نەقىلدىن.



2020-يىللىق 4 - سان

16

بولغانالرغــا كەڭچىلىــك قىلىــش، ئۇالرنــى ئــۆز قوشــۇنلىرى 
قاتتىــق  قىلغانالرنــى  قارشــىلىق  ئىشــلىتىش،  تەركىبىــدە 
باســتۇرۇش تەدبىرىنــى ئاســاس قىلغاچقــا، دەســلەپ بەيئــەت 
ئەســكەر  كۆپلــەپ  ئۆزىگــە  رايونلىرىدىــن  ئۇيغــۇر  قىلغــان 
ــى  ــڭ تېخ ــى دەۋردە، ئۇيغۇرالرنى ــا ئەين ــان. ھەتت ــۇل قىلغ قوب
كۆچمــەن چارۋىچىلىــق تۇرمۇشــىدا ياشــاۋاتقان موڭغۇلالردىــن 
ــس  ــى ھې ــتۈن ئىكەنلىكىن ــۆپ ئۈس ــە ك ــەت جەھەتت مەدەنىي
ــىم  ــر قىس ــى ۋە بى ــوردا ئەقىلدارلىرىن ــان، ئ ــان چىڭگىزخ قىلغ
ھەربىــي قومانــدان، قوشــۇن ســەركەردىلىرىنى ئۇيغۇرالردىــن 
ئاســىيا  غەربىــي  ۋە  ئوتتــۇرا  بولۇپمــۇ  تەيىنلىگــەن. 
ــۆپ  ــن ك ــتا ئۇيغۇرالردى ــتېال قىلىش ــى ئىس مۇســۇلمان ئەللىرىن
پايدىالنغــان. مۇشــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن خــارەزم، خوراســان 
ئۇيغــۇر  كۆپلىگــەن  رايونلىرىغــا  ئاســىيا  كىچىــك  ھەتتــا 
ــدا  ــڭ ئاخىرى ــان ئۆمرىنى ــەن. چىڭگىزخ ــرى كۆچۈرۈلگ قوۋملى
ئــۆز ئىشــغالىيىتىدىكى بىپايــان زېمىنالرنــى تــۆت ئوغلىغــا 
ــرى  ــڭ ئوغۇللى ــۇ، ئۇنى ــن كېيىنم ــپ بەرگەندى ــۇيۇرغال قىلى س
ۋارىســلىق  سىياســىتىگە  كېڭەيمىچىلىــك  چىڭگىزخاننىــڭ 
قىلىــپ كېڭەيمىچىلىــك ئۇرۇشــىنى تېخىمــۇ شــىددەت بىلــەن 
ئېلىــپ بارغــان. بــۇ جەريانــالردا ئۇالرمــۇ ئۇيغۇرالرنــى ئەتىۋارالپ 
ــى  ــڭ ئىككىنچــى ئوغل ئىشــلەتكەن. مەســىلەن: چىڭگىزخاننى
ــا  ــلىرىنى خوج ــي ئىش ــق مەمۇرى ــڭ بارلى ــاي خانلىقىنى چاغات
باھاۋىــدۇن ئىســىملىك ئۇيغۇرغــا تاپشــۇرغان، ئۇنىــڭ ئانىســى 
ــان ئىكــەن.  ــپ چىقق ــن كېلى ــڭ خــان جەمەتىدى قاراخانىيالرنى
بەگلىكىگــە  ھاكىــم  خوراســاننىڭ  يەنــە  خــان  چاغاتــاي 
ئوغلــى   –  3 چىڭگىزخاننىــڭ  بەلگىلىگــەن10.  ئۇيغۇرنــى 
ئۆگدەيخاننىــڭ 6 – خانىشــى ئۇيغــۇر نەســلىدىن بولــۇپ، 
ئۇنىــڭ  كېيىــن،  ئۆلگەندىــن  يىلــى   –  1241 ئۆگدەيخــان 
ئۇيغــۇر  ئاشــۇ  ئۇنىــڭ  كۆيۈكخــان  ئولتۇرغــان  تەختىگــە 
ئايالىدىــن بولغــان تۇنجــى بالىســى ئىــدى. چىڭگىزخاننىــڭ 4 
– ئوغلى تۆلوخاننىڭ 10 ئوغلى بولۇپ، 3 – ئوغلى ھىالكوغا 
بېرىلگــەن.  ۋەزىپىســى  بويســۇندۇرۇش  ئاســىيانى  غەربىــي 
ئايــدا   –  10 يىلــى   –  1253 قوشــۇنى  چــوڭ  ھىالكونىــڭ 
ئوردوكەنتتىــن يولغــا چىقىــپ پېرســىيىدىكى ئىســمائىلىيە 
ئاســىياغا  غەربىــي  بويســۇندۇرۇپ،  مەزھىپىدىكىلەرنــى 
تېخىمــۇ ئىچكىرىلــەپ يــۈرۈش قىلىــدۇ. ھىالكونىــڭ بــۇ چــوڭ 
قوشــۇنىنىڭ ســەردارى چىڭگىزخاننىــڭ مەســلىھەتچىلىرىدىن 
بولغــان ئەخمــەت بارچــۇق ئىســىملىك ئۇيغۇرنىــڭ ئوغلــى 
ــۇ قوشــۇنى  ــڭ ب ــى ھىالكونى ــدى. 1258 – يىل ــا ئى ــر راتن ئەمى
ۋە  ئاســىيا  غەربىــي  كېيىــن،  بېســىۋالغاندىن  باغدادنــى 
ــالر  ــھۇر ئىلخانى ــدا مەش ــان زېمىنى ــىيانىڭ بىپاي ــك ئاس كىچى
ھاكىمىيىتىنــى تىكلىــدى. بــۇ ھاكىمىيــەت 1258 – يىلىدىــن 
1388 – يىلىغىچــە ھۆكــۈم ســۈردى. ئىلخانىــالر دەۋرىــدە 
ــۇل  ــدى. موڭغ ــك بول ــۇ كۆرۈنەرلى ــى تېخىم ــڭ رول ئۇيغۇرالرنى
ــۇ )1304  ــن غازانخــان )1294 - 1304( ۋە ئولجايت خانلىرىدى

ــاكا خاننىــڭ  - 1316( دەۋرىــدە ئۇيغۇرالردىــن ئەمىرســەۋىنچ ئ
ئــەڭ مۆتىــۋەر ئەمىرلىرىدىــن بىــرى بولــۇپ، ئــۇ ئۇلجايتــۇ 
تەرىپىدىــن خوراســاننىڭ ۋالىيلىقىغــا تەيىنلەنگــەن، يەنــە 
ــەڭ  ــڭ ئ ــۇ ئولجايتۇنى ــەن قۇتلۇقم ــى ھەس ــۇر بېگ ــر ئۇيغ بى
يېقىــن بەگلىرىدىــن ئىــدى. ئىلخانىــالر ھاكىمىيىتــى دەۋرىــدە 
قىلغــان  خىزمەتلەرنــى  ئۈنۈملــۈك  ئوردىســىدا  ھىالكوخــان 
ۋە  ئىشــەنچلىك  ئىچىــدە، ھەممىدىــن  ئەمىرلىــرى  ئۇيغــۇر 
يۇقىــرى ھۆرمەتكە ســازاۋەر بولغان ئەمىرلەردىــن ماقالىمىزنىڭ 
ــى  ــۇر بېگ ــك ئۇيغ ــا فامىلىلى ــان ئەراتنام ــا ئالغ ــىدا تىلغ بېش
ۋە ئۇنىــڭ ئاكىلىــرى تارىــم تــاج )؟( ۋە ســۆنۈك تــاج )؟( الر 
ئىــدى. ئەراتنــا بالىلىــق چاغلىرىدىــن تارتىپــال ئىلخانىالرنىــڭ 
خانلىــق ئوردىســىدا ئۆســۈپ چــوڭ بولغــان. ئــۇ ناھايىتــى 
ۋە  قامەتلىــك، جەســۇر  قــەددى –  پاراســەتلىك،  ئەقىــل – 
قۇدرەتلىــك بولغاچقــا ياشــلىق دەۋرىدىال »نويان«11 شــەرىپىگە 
ئەمــرى  دەرىجىلىــك  بىرىنچــى  ئىلخانىالرنىــڭ  ئېرىشــىپ، 
بولغــان. ئىلخانىــالر ئاناتولىيەنــى ئىشــغال قىلغاندىــن كېيىن 
ــار  ــى( جاپپ ــڭ ئوغل ــەت بارچۇقنى ــى )ئەخم ــڭ دادىس ئەراتنانى
بــەگ12  قەيســەرىيەنىڭ ھاكىــم بەگلىكىگــە تەيىنلەنگــەن. 
ــان.  ــەھىرىدە تۇغۇلغ ــەرىيە ش ــدە قەيس ــۇ مەزگىل ــا ئاش ئەراتن

ھۆكۈمدارلىقــى  ئاناتولىيەدىكــى  ســالجۇقالرنىڭ 
ئىلخانىالردىــن  كېيىــن،  ئاخىرالشــقاندىن  ئومۇميۈزلــۈك 
ئاناتولىيــە  تــاش  تۆمــۈر  ئەمىــر  ئوغلــى  چوبــان  ئەمىــر 
ــەت  ــۇ ھاكىمىي ــا تەيىنلەنگــەن. ئ ــاش ۋالىيلىقىغ ــڭ ب رايونىنى
يەرلىــك  ئىلخانىالرنىــڭ  كېيىــن  چىققاندىــن  بېشــىغا 
مەيــدان  بىــر  ئاناتولىيــەدە  قىلىــپ  قارشــىلىق  بەگلىــرى 
ــى  ــۇر بېگ ــە ئۇيغ ــۇ پەيتت ــالنغان. دەل مۇش ــەڭ باش ــى ج ئىچك
ھەســەن قۇتلۇقنىــڭ قېرىندىشــى كوربوغــا، دىيــار بەكــرى 
ۋىاليىتىنىــڭ ۋالىيســى ســۇتاي نوياننىــڭ ئوغلــى بورانبــاي 
قاتارلىقــالر بىرلىشــىپ تۆمــۈر تاشــقا قارشــى ئاتالنغــان ۋە 
ئۇنىــڭ دادىســى ئەمىــر چوباننــى ئۆلتۈرگــەن. دادىســىنىڭ 
ئۆلتۈرۈلگەنلىكىدىــن خــەۋەر تاپقــان تۆمــۈر تــاش 1327 – 
يىلــى ئاناتولىيەدىكــى ھاكىمىيــەت ئورنىنــى ئۆزىنىــڭ يېقىــن 
بۇرادىــرى ۋە قېيىنئىنىســى ئەمىــر ئەراتناغــا تاپشــۇرۇپ، ئــۆزى 
ــەن.  ــا كەتك ــىرنىڭ يېنىغ ــك ناس ــى مەلى ــۈك خان ــىر مەمل مىس
ئالدىغــا  گۇمانلىنىــپ،  تاشــتىن  تۆمــۈر  ناســىر  مەلىــك 
ــپ ،  ــىنى ئېلى ــاھىنىڭ كاللىس ــە پادىش ــۇ ئاناتولىي ــەن ب كەلگ
1328 – يىلــى ئۇنــى ئىلخانىــالر شاھىنشــاھى ئەبۇســەئىدكە 
تاشــنىڭ  تۆمــۈر  بىلــەن  شــۇنىڭ  بەرگــەن.  ئەۋەتىــپ 
ئاخىرلىشــىپ،  يىللىــق ھۆكۈمرانلىقــى   10 ئاناتولىيەدىكــى 
ئۇيغــۇر ئەراتنانىــڭ يېڭــى ھاكىمىيــەت دەۋرى باشــالنغان. 

ئىلخانىالرنىــڭ  زېمىنــدا  ســالجۇقلىرى  ئاناتولىيــە 
تەرىپىدىــن  ئەراتنــا  ئەمىــر  ســۈپىتىدە  ۋارىســى  سىياســىي 
نامــى  قۇرغۇچىســىنىڭ  ئۆزىنىــڭ  بەگلىــك  بــۇ  قۇرۇلغــان 

10 ۋاڭ جىلەي: »ئوتتۇرا ئاسىيا تارىخى«، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، 1999 – يىل، ئۇيغۇرچە نەشرى، 2 توم، 248 – بەت.

11  »نويان« ياكى »نويىن« موڭغۇلچە سۆز بولۇپ، شاھزادە ياكى سۇلتانالرنىڭ يېقىن قېرىنداشلىرىغا تەۋە بۈيۈكلىرىگە بېرىلىدىغان ئۇنۋاندۇر.

12  كامــال گودەنىــڭ »ئەراتنالىــالر« ناملىــق كىتابىنىــڭ 26 – بېتىــدە »ئەراتنانىــڭ دادىســى، قەيســەرىنىڭ ھاكىمبېگــى جاپپــار بــەگ موغــۇل بەگلىرىدىــن 

ئوغۇللىــرى«  »ئەراتنــا  ئەســىرىدىكى  ناملىــق  كىرىــش«  تارىخىغــا  تــۈرك  »ئومۇمىــي  توغاننىــڭ  ۋەلىــدى  زەكــى  شــۇنداقال،  بــار.  مەلۇمــات  دېگــەن  ئىــدى« 
دادىســى  »ئەراتنانىــڭ  مەنبەلــەردە  تارىخىــي  بــەزى  يەنــە  مۇئەييەنلەشــتۈرۈلىدۇ.  ئىكەنلىكــى  ئوغلــى«  جاپپارنىــڭ  بېگــى  ئۇيغــۇر   _ »ئەراتنــا  قىســمىدا 
ئىلخانىــالر خانــى ئاباكاخــان )1265 - 1282( نىــڭ ئــەڭ يېقىــن ئادەملىرىدىــن بىــرى بولغــان ئۇيغــۇر تەيجــۇ )؟( باخشــى نامىدىكــى بىــر ئەمىــر ئىكــەن.
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بــۇ  ئاتالغــان.  دەپ  بەگلىكــى«  »ئەراتنــا  تارىختــا  بىلــەن 
بەگلىــك يۇقىــرى ئاناتولىيــەدە 1327 – يىلىدىــن 1381 – 
ــا  ــى ئەراتن ــۇر بېگ ــۈرگەن. ئۇيغ ــۈم س ــل ھۆك ــە 4	 يى يىلىغىچ
دەۋرىــدە ئاناتولىيەدىكــى ئىچكــى نىزاالرغــا خاتىمــە بېرىلىــپ، 
ــا  ــر ئەراتن ــەكىللەنگەن. ئەمى ــەت ش ــچ ۋەزىي ــەل تىن ــر مەھ بى
مىســىردا قۇرۇلغــان مەملــۈك تــۈرك ســۇلتانلىقى بىلــەن يېقىــن 
ــە بىــر تەرەپتىــن، ئاناتولىيەدىكــى  مۇناســىۋەت ئورناتقــان. يەن
ــالر  ــرى )ئىلخانى ــا ئۇيغۇرلى ــەن ئەراتن ــالجۇقلىرى بىل ــۇز س ئوغ
ــىۋاس،  ــورۇم، س ــيا، چ ــوكات، ئاماس ــڭ ت ــدە ئاناتولىيەنى دەۋرى
رايونالرغــا   – شــەھەر  قاتارلىــق  قەيســەرى  كىرشــەھىر، 
ــالجۇق  ــۇز س ــۇپ، ئوغ ــقان بول ــۇرالر ماكانالش ــەن ئۇيغ كۆپلىگ
تۈركلىــرى ئۇالرنــى »ئەراتنــا ئۇيغۇرلىــرى« دېگــەن ئومۇمىي نام 
بىلــەن ئاتىغــان __ ئاپتوردىــن( ئارىســىدىكى زىددىيەتلەرگــە 
ئەجدادلىــق  بىــر  ئارىســىدىكى  ئــۇالر  بېرىلىــپ،  خاتىمــە 
يېڭــى مىللىــي بىرلىــك ۋۇجۇدقــا كەلگــەن. ئۇيغــۇر بېگــى 
ــالجۇق  ــىنى س ــەت تۈزۈلمىس ــڭ ھاكىمىي ــا ئىلخانىالرنى ئەراتن
مــاس  تۈزۈلمىســىگە  سىياســىي  ئەنئەنىــۋى  تۈركلىرىنىــڭ 
قەدەمــدە ئىســالھ قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ موڭغــۇل ئىمپېرىيەســىگە 
ئاناتولىيەنــى  پايدىلىنىــپ،  مۇناســىۋىتىدىن  تەۋەلىــك 
موڭغۇلالرنىــڭ ۋەيــران قىلىشــىدىن ســاقالپ قالغــان. شــۇنداق 
قىلىــپ، ئــۇ ئاســتا – ئاســتا ئىشــخانىالر ھاكىمىيىتىدىــن 
يېرىــم  ئاناتولىيــەدە  ھالــدا  مۇســتەقىل  ئايرىــپ،  چېگــرا 
ئەراتنانىــڭ  يۈرگۈزگــەن.  ھاكىمىيــەت  كۆپــرەك  ئەســىردىن 
ــك  ــۈن كىچى ــمانىيالرنىڭ پۈت ــرى ئوس ــي خىزمەتلى ــۇ ئىجابى ب
ئاســىيانى بىرلىككــە كەلتۈرۈشــىگە پايدىلىــق بولغــان. شــۇڭا 
ــا  ــا بولغاچق ــۆزى كوس ــى، ئ ــىتى تۈپەيل ــل سىياس ــڭ ئادى ئۇنى
ســۈپەتلەنگەن.  دەپ  پەيغەمبــەر«  »كوســا  ئىچىــدە  ئــەل 
ئەراتنــا ۋاپاتىدىــن كېيىــن ســېيىت بورھانىدىــن ئەخمــەت 
ــى بېگــى بولغــان. ئاماســيا  ــەڭ ئاخىرق ــا بەگلىكىنىــڭ ئ ئەراتن
ۋىاليىتىنىــڭ »ئۇيغــۇر بەلەدىيەســى«دە ياشــاۋاتقان بۈگۈنكــى 
ئەۋالدلىــرى  ئەخمەتنىــڭ   ســېيت  شــۇ  ئەنــە  ئۇيغــۇرالر 
بولســا كېــرەك13. )»ئۇيغــۇر بەلەدىيەســى«دىكىلەر ســاقالپ 
مەلــۇم(. يېزىلغانلىقــى  شــۇنداق  شــەجەرىدە  كېلىۋاتقــان 

موڭغــۇل  قىسســە  تارىخىــي  رېئــال  بــۇ  دېمــەك، 
ــۈرۈش  ــە ي ــىپ غەربك ــا ئەگىش ــدە ئۇنىڭغ ــى دەۋرى ئىمپېرىيەس
ــڭ  ــدە ئۇيغۇرالرنى ــۇنلىرى تەركىبى ــان قوش ــان چىڭگىزخ قىلغ
ــو  ــۇ ھىالك ــى، بولۇپم ــالماقنى ئىگىلىگەنلىك ــوڭ س ــى چ خېل
»ئەراتنــا«  دەۋرىــدە  ھاكىمىيىتــى  ئىلخانىــالر  قۇرغــان 
مەرتىۋىگــە  يۇقىــرى  جەمەتلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  فامىلىلىــك 
ــپ  ــق قىلى ــل ھۆكۈمرانلى ــر مەزگى ــەدە بى ــىپ ئاناتولىي ئېرىش
ــدۇ.  ــەت بېرى ــن داالل ــز قالدۇرغانلىقىدى ــەس ئى ــا ئۆچم تارىخت
بولۇپمــۇ  ھەقتــە،  بــۇ  تارىخچىــالر،  كۆپلىگــەن  شۇڭالشــقا 

مىالدىيــە  1327 – يىلىدىــن مىالدىيــە 1381 – يىلىغىچــە 
ــىردىن  ــم ئەس ــۈپىتىدە يېرى ــى س ــاش ۋالىيس ــڭ ب ئاناتولىيەنى
ــۇر  ــا ئۇيغ ــا ۋە »ئەراتن ــۈرگەن ئەراتن ــەت س ــرەك ھاكىمىي كۆپ
بەگلىكــى« ھەققىــدە تارىخىــي ئەســەرلەرنى يېزىــپ قالدۇرغان. 
ــۇق  ــە تەئەلل ــى دەۋرىگ ــالجۇق دۆلىت ــە س ــىلەن: ئاناتولىي مەس
ــول  ــي ئەســەرلەردىن ئەپالكــى )Eflaki(نىــڭ »مەناكىب تارىخى
رەبادىنىــڭ  ئەســتە   ،)Menakibul - arifim( ئارىفىــم« 
»بەزىــم ۋە رەزم« )Bezim Ve Rezm(، شــىكارىنىڭ »كارامــان 
ئوغۇللىــرى« )karaman oğullari( قاتارلىــق ئەســەرلىرىنى، 
ــول ئىنســاپ«  ــڭ »مەجمۇئ ــف شــەبان قارىنى ــق مۇئەللى ئىرانلى
ئــەرەب  ئەســىرىنى،  ناملىــق   )Mecmaul - ensab(
ئىبــەرى«  »كىتابــۇل  خەلدۇننىــڭ  ئىبــن  مەنبەلىرىدىــن 
ئاشــا«  »ســۇبھۇل  قالقاشــاندىنىڭ  ۋە   )Kitabul -Iberi(
Kta-( »ماكىرىنىــڭ »كىتابــۇل ســۇلۈك ،)Subhul - Aşa(

 Ikolul -( »ئەينىنىــڭ »ئىكولــول جۇمانــى ،)bul - sülük
 mesalikul( »ئۆمەرىنىــڭ »مەســالىقۇل ئېبســارى ،)cumani
 ed( »ئىبــن خەجەرىنىــڭ »ئــەددەرەرول قامىنــە ،)- Ebsari
ــدە ئوســمانىيالر  ــى، ھەم durerül - kamine –( قاتارلىقالرن
تەقۋىملــەر«،  »تارىخىــي  مەنبەلەردىــن  تەئەللــۇق  دەۋرىگــە 
ئەپەندىنىــڭ  ئىنايتۇلــالھ  »ســالجۇقنامە«،  ئەلىنىــڭ  زادە 
»ئومۇمىــي  توغاننىــڭ  ۋەلىــدى  زەكــى  تارىخــى«،  »ئەراتنــا 
تــۈرك تارىخىغــا كىرىــش« ناملىــق ئەســىرىدىكى »ئەرتەنــە 
ــال  ــەرلىرىنى مىس ــك ئەس ــق يىرى ــمى قاتارلى ــرى« قىس ئوغۇللى
قىلىــپ كۆرســىتىش مۇمكىــن. بولۇپمــۇ 1994 – يىلــى تۇنجــى 
نەشــر قىلىنغــان كامــال گۆدەنىــڭ »ئەراتنالىــالر« ناملىــق 
ھەققىــدە  بەگلىكــى«  »ئەراتنــا  مونۇگرافىيەســىدە  يىرىــك 
ئەتراپلىــق مەلۇمــات بېرىلگــەن )بىــر يىرىــك ئەســەر مۇئەللىــپ 
ــدا  ــدۇ(. يۇقىرى ــە قىلىنىۋاتى ــا تەرجىم ــن ئۇيغۇرچىغ تەرىپىدى
تۈركچــە  ئەرەبچــە ۋە  پارســچە،  قىلىنغــان  زىكــرى  ئىســمى 
يېزىلغــان بىــر قىســىم ۋەكىللىــك خاراكتېرگــە ئىگــە تارىخىــي 
ئەســەرلەردە ئىلخانىــالر دەۋرىــدە ئۇيغــۇرالر فامىلــە ســۈپىتىدە 
»ئەرتىنىــي«،  ئىســىم  ئــۇ  دېگــەن  »ئەراتنامــا«  قولالنغــان 
»ئەرتەنــى«، »ئەردىنــى«، »ئەردەنــى«، »ئەرەتنــا«، »ئەردەنــا«، 
»ئەرتانــە«، »ئەرتەنــە«، »ئەرەتنــە«، »ئەرتانــا«، »ئاردانــا«، 
پۈتۈلگــەن  شــەكىللەردە  خىــل  كــۆپ  قاتارلىــق  »ئاراتنــە« 
قوبــۇل  دەپ  »ئەراتنــا«  ئومۇمالشــتۇرۇپ  تۈركلــەر  بولــۇپ، 
سانســكرىت  ئەســلىدە  يىلتىــزى  ئىســىمنىڭ  بــۇ  قىلغــان. 
تىلىدىــن قەدىمكــى ئۇيغــۇر تىلىغــا كىرگــەن »راتنــا« بولــۇپ، 
»دۇررى  »جاۋاھىــرات«،  مەرۋايىــت«،   - »ئۇنچــە  مەنىســى 
ــۇت قەشــقەرى  ــۈك تىلشــۇناس مەھم ــۇر. بۈي مارجــان« دېمەكت

13 ئەراتنــا بەگلىكىنىــڭ ئاخىرقــى خانــى ســېيىت ئەخمــەت جااليىــر ئۇرۇقىدىــن بولــۇپ، ئــۇ موڭغــۇل ئىمپېرىيەســى دەۋرىــدە چىڭگىزخاننىــڭ نەۋرىســى 

ــڭ  ــن باغدادنى ــى تەرىپىدى ــۇل خانلىق ــن موڭغ ــۇ كېيى ــى. ئ ــا( ئەۋرىس ــى - راتن ــڭ )لەقىب ــەت بارچۇقنى ــەن ئەخم ــىيانى ئىگىلىگ ــي ئاس ــىپ غەربى ــا ئەگىش ھىالكوغ
ئىمپېرىيەســىنىڭ  ئوســمان  ئەخمــەت  بىلــەن  شــۇنىڭ  چىقارغــان.  قوغــالپ  رايوندىــن  بــۇ  ئۇنــى  ئىمپېرىيەســى  تېمورىيلــەر  تەيىنلەنگــەن.  ســۇلتانلىقىغا 
ــەرەدە  ــى ئەنق ــپ، 1402 – يىل ــە كىرى ــالپ ئاناتولىيەگ ــى قوغ ــەر ئۇن ــان تېمورىيىل ــەۋەر تاپق ــن خ ــان. بۇنىڭدى ــپ بارغ ــا قېچى ــڭ ھۇزۇرىغ ــد 2 نى ــۇلتانى بەيازى س
ئەســىرگە  بىلــەن  ئوغلــى  ۋە  كەلگــەن  قارارىغــا  چېكىنىــش   1 بايازىــد  كېيىــن  جەڭدىــن  قاتتىــق  كۈنلــۈك  بىــر  ئۇرۇشــقان.  قاتتىــق  بىلــەن   1 بايەزىــد 
ئاينىــڭ 9 –  يىلــى -3  نومــۇس كۈچىــدە پۇچىلىنىــپ، 1403 –   1 بايازىــد  بولســىمۇ،  قىلغــان  ئۇنىڭغــا ئەدەپلىــك مۇئامىلــە  تۆمــۈر  ئاقســاق  چۈشــكەن. 
كۈنــى ئاقشــەھىردە ۋاپــات بولغــان. شــۇنىڭدىن كېيىــن كىچىــك ئاســىيانىڭ بىــر قىســمى بىــر مەھــەل تېمــور ئىمپېرىيەســىنىڭ باشقۇرۇشــىغا ئۆتكــەن.
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ئۆزىنىــڭ »تۈركىــي تىلــالر دىۋانــى« ناملىــق ئەســىرىدە بــۇ 
ئىســىمنى »ارتنــي« )Ertini( ئىمالســى بىلــەن يازغــان بولــۇپ، 
»قىممەتلىــك ئۈنچــە كەبــى بــەدەن ســاھىبى« مەنىســىنى 
بېرىدىغانلىقىنــى كۆرســەتكەن14 . بــۇ ئىســىم ھەرخىــل تىلالردا 
قانــداق تەلەپپــۇزدا قىلىنىشــىدىن قەتئىينــەزەر، ئۇنىــڭ تەكتى 
بــۇ  شۈبھىســىز.  ئىكەنلىكــى  ئىســىم  ئۇيغۇرچــە  قەدىمكــى 
ســۆزنىڭ مەنىســى كونــا ئۇيغۇرچىــدا جۈملىدىــن مۇڭغۇلچىــدا 
ــۇر. »ئۇنچــە - مەرۋايىــت«  »ســاپ ئۈنچــە مەرۋايىــت« دېمەكت
مەنىســىدىكى »راتنا«نىــڭ ئۆزلــۈك شــەكلى »ئەراتنــا« دەپ 
ــۇپ  ــۇت بول ــم مەۋج ــۇرالردا دائى ــى ئۇيغ ــۇش قەدىمك ــات قوي ئ
ــت« ســۆزى  ــدى. »ئۈنچــە- مەرۋايى ــدە ئى ــر قائى ــان بى تۇرىدىغ
قوللىنىلماقتــا	1. زامانىمىزدىمــۇ  ســۈپىتىدە  ئىســىم  خــاس 

ــى،  ــش مۇمكىنك ــىگە كېلى ــۇنداق خۇالس ــن ش بۇنىڭدى
»راتنــا«،  مەنبەلــەردە  سانســكرىتچە  ئىســىم  خــاس  بــۇ 
قەدىمكــى ئۇيغۇرچــە ۋە موڭغۇلچــە مەنبەلــەردە »ئاراتنــا« 
شــەكلىدە يېزىلغــان بولــۇپ، ئىلخانىــالر دەۋرىــدە ئاناتولىيەدە 
ــىمنى  ــۇ ئىس ــەر ئ ــەبلىك بەگل ــۇر نەس ــۈرگەن ئۇيغ ــۈم س ھۆك
قىلىــپ  فامىلــە  شــەكلىدە  »ئەراتنــا«  سىلىقالشــتۇرۇپ 
بەلەدىيەســى  »ئۇيغــۇر  قىلغــان  زىيــارەت  بىــز  قولالنغــان. 
«دىكــى ئۆزلىرىنــى »ئۇيغــۇر« دەپ كېلىۋاتقانــالر ئەنــە شــۇ 
»ئەراتنــا بەگلىكــى« دەۋرىدىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەۋالدلىــرى 
ــە  ــۇرالر ئاناتولىي ــى ئۇيغ ــقا شــەھەر – رايۇنالردىك ــۇپ، باش بول
ــۇالر ئەســلىدىكى  تۈركلىــرى ئارىســىغا سىڭىشــىپ كەتكــەن. ئ
ــە  ــپ ئاناتولىي ــن ھالقى ــاغ ۋادىلىرىدى ــى – تەڭرىت ــا تۇپرىق ئان
ــۇ  ــتى. ب ــن ئاش ــقىنىغا 800 يىلدى ــپ ماكانالش ــا بېرى رايونىغ
جەريانــدا ئــۇالر نۇرغــۇن تارىخىــي قىســمەتلەرنى ئۆز بېشــىدىن 
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  تۈركىيــە  كۈنــدە  بۈگۈنكــى  كەچــۈرۈپ، 
تۈركىيەنىــڭ  ســۈپىتىدە  پۇقراســى  ھوقۇقلــۇق  تولــۇق 
تەرەققىياتىغــا  مەدەنىيــەت  ۋە  ئىجتىمائىــي  ئىقتىســادىي، 
قوشــماقتا. تۆھپىســىنى  تېگىشــلىك  ئۆزلىرىنىــڭ 

 خاتىمە

موڭغــۇل  دەۋرىــدە،  ئىستېالســى  چىڭگىزخــان 
ســىرتىدا  ۋە  ئىچــى  مەملىكــەت  تەركىبىــدە  قوشــۇنلىرى 
جايــالردا  شــۇ  بېرىــپ،  ئېلىــپ  پائالىيــەت  ئۈنۈملــۈك 
تېخــى  بىــزدە  ھەققىــدە  ئۇيغــۇرالر  قالغــان  يەرلىكلىشــىپ 
ــۇ  ــدى. ب ــپ بېرىلمى ــالر ئېلى ــك تەتقىقات ــق ۋە يېتەرلى ئەتراپلى
ــق  ــدا تەتقى ــلىق تارىخى ــۇر مەدەنىيەتشۇناس ــۈن ئۇيغ ــر پۈت بى
قىلىشــقا ئەرزىيدىغــان ئەھمىيەتلىــك بىــر تېما ھېســابلىنىدۇ. 
مــەن بــۇ تېمىغــا قىززىققانلىقىــم ئۈچــۈن، دەســلەپكى قەدەمــدە 
جۇڭگونــى  جەنۇبىــي  ۋە  ئوتتــۇرا  ئەگىشــىپ  قۇباليخانغــا 
ــق كۆرســەتكەن  بىرلىككــە ئۇرۇشــلىرىدا ئاجايىــپ جەڭگىۋارلى
ئەۋالدلىــرى  ئۇالرنىــڭ  ۋە  ئۇيغــۇرالر  فامىلىلىــك  »جيــەن« 
پارچــە  بىــر  ھەققىــدە  ئۇيغۇرلىــرى  تاۋيــۇەن  بولمىــش 
ئۇنىۋېرســىتېتى  شــىنجاڭ  يېزىــپ،  دوكالتــى  تەكشــۈرۈش 
ئىلمىــي ژۇرنىلىنىــڭ 	200 – يىللىــق 2 – ســانىدا ئېــالن 
ئېچىلغــان  تۈركىيــەدە  يىلــى  ئۆتكــەن  ئىدىــم.  قىلغــان 
جەريانىــدا  قاتنىشــىش  يىغىنغــا  ئىلمىــي  خەلقئارالىــق 
ئېرىشــكەن ئۇچۇرالرغــا ئاساســەن، تاۋيــۇەن ئۇيغۇرلىــرى بىلــەن 
زامانــداش بولغــان ئاناتولىيەدىكــى يەنــە بىــر ئۇيغــۇر رايونىنى 
تەكشــۈرۈش پۇرســىتىگە ئېرىشــىپ، ئۆگىنىــش نەتىجىســى 
ســۈپىتىدە مەزكــۇر ماقالىنــى يېزىــپ چىقتىــم. بــەزى تارىخىــي 
موڭغــۇل  ئەســىردىكى   –  13 ئاساســالنغاندا،  ئۇچۇرالرغــا 
ئىمپېرىيەســى دەۋرىــدە ئېلىمىزنىــڭ شــەرقىي – جەنۇبىــي 
ــمىر...  ــرات، كەش ــە ، ھى ــن كورېي ــدا، جۈملىدى ــز رايونلىرى دېڭى
قالغــان  ئولتۇراقلىشــىپ  رايونلىرىــدا  ئــەل  قاتارلىــق چــەت 
مەلــۇم.  ئىگىلەيدىغانلىقــى  ســالماقنى  خېلــى  ئۇيغۇرالرمــۇ 
ــىتە تەكشــۈرۈش  ــتىدە بىۋاس ــۇالر ئۈس ــار بەرســە، ئ ــارائىت ي ش
تارىخىــي  ۋە  تەكتــى  قېرىنداشــالرنىڭ  بــۇ  بېرىــپ،  ئېلىــپ 
سەرگۈزەشــتىلىرىنى ئۆگىنىــش ۋە ئېنىقالشــنى ئــارزۇ قىلىمــەن.

14 كامال گودە:  »ئەراتنالىالر«، 1994 — يىل، ئەنقەرە، تۈرك تارىخ قۇرۇمى نەشرى، 18 — بەتكە قاراڭ.

	1  مەھمۇت قەشقەرى: »تۈركىي تىلالر دىۋانى«، شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، 1981 — يىل، 1 توم، 96 — ۋە 126 — بەتلەر.

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

 ئالمىالر چىملىق- سازلىققا ئوخشاش بولىدۇ.
 قەيەرگە ئاايغ ابس�ا، )�ۇ يەردىن( سۇ چىقىپ تۇرىدۇ.

نەشرگە تەييارلىغۇچى: ئابدۇجېلىل تۇران )تۈركىيە(
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 كىتابخانغا
مۇھەممەد سالىھ دامولال ھاجىم

كىتاب – قەغەز، سۆيۈملۈكتۇر ماڭا ھەر جايدا يار بولسا،
نادانالر ئالدىدا قەغەز - قەلەم بىئېتىبار بولسا.

كىتابقا ئاشىنا بولدۇم ئىلىمنىڭ پەيزىنى سۈردۈم،
سۆيۈنمەمدۇ كىشى دىلدىن بەخت - ئىقبالغا يار بولسا.

بىلىم ئىشقىدا يانغانمەن بولۇپ مانەندە پەرۋانە،
يۈرەكتىن سۆيگىنىم سۆيگەن كىتابتەك خۇش نېگار بولسا.

قەلەم – قەغەز بىلەن سىرداش بولۇپ خىلۋەتتە ئۈن – تىنسىز،
نى كۈيلەر كۈيلىمەس ئىنسان بىلىمگە دىل خۇمار بولسا.

گۆدەكلىك چاغلىرىمدىنال بىلىمگە مەھلىيا بولدۇم،
دەمى ئايرىلمىقىم مۈشكۈل، بىلىمدەك گۈلئۇزار بولسا.

ئارامگاھىم كىتابىمدۇر ئۇنىڭسىز ھېچ ئارامىم يوق،
ئارامبەخىش قۇرلىرى دىلالر ئارا چاقناپ تۇرار بولسا.

سۈكۈناتقا چۆمۈلگەن كائىنات تۈن ئىچرە مەن تەنھا،
نە تەنھا ئۈلپىتىم دىلكەش كىتابىم ياندا بار بولسا.

بولۇپ خىلۋەتتە كۈلبەم ئىچرە مەزھەر جىلۋە ئى جانان،
نە جاھان ھەر ۋەرەقتىن يۈز تەجەللى ئاشكار بولسا.

تىنىمسىز ئىنتىلىش روھى راۋانىمدۇر بەدەن ئىچرە،
خىرەد ئەھلىگە خاس غەيرەت دىلىمدا جۇش ئۇرار بولسا.

نېسىپ بولماس كىشىگە نوكىتەدانلىق ئەجر — مېھنەتسىز،
كېچىپ ۋاز ئىستىقامەتتىن بىھۇش ئۇخالپ ياتار بولسا.

پاراغەت ئىستىراغەتتىن كېچىپ تىنماي ئۆگەنمەستىن،
قېلىپ غەپلەتتە ئاغرىنما بىلىم سەندىن قاچار بولسا.

جاھالەت دەشتىدىن قاچتىم بەدە ر نۇرانە يول ئىزدەپ،
كامالەت ۋەسلىگە يەتكەي كىشى ھەق يول تاپار بول.

نادانلىق بىرلە ئاڭسىزلىق كىشىگە بىداۋا دەردتۇر،
نە قىلغاي دىل كۆزى كور بىداۋا دەركە دۇچار بولسا.

ئىلىم ئەھلى ماكان تۇتتى كامالەت تەختىدە ھەر چاغ،
ئىلىمسىزالر زەبۇنلۇقتا پېقىرۇ خاكسار بولسا.

زۇھۇر ئەيلەپ ئەدەم سەھراسىدىن يېگانە بىر قامۇس،
تەبەسسۇم ئەيلەبان ناز ئىلكىدە سىزگە باقار بولسا.

ئېچىلغاي زەر چېچىلغان مەنىلەردىن توزۇماس گۈللەر،
تەخۇشتۇر رەڭمۇرەڭ گۈللەر مۇئەتتەر ھىد چاچار بولسا.

ئارامبەخىش باغچىدۇر قامۇس ئېچىلغان غۇنچىدۇر ھەر سۆز،
تۇرارمۇ يايرىماي دىلالر چىمەنلىك مۇرغىزار بولسا.

بولۇر ھەر مۈشكۈالتالر دەرمەھەل قامۇسنى ئاختۇرساڭ،
كۆڭۈل رىشتىڭ ئۈزۈلمەستىن كىتاپقا باغلىنار بولسا.

دىماغالر يايرىغاي يىلداپ مۇئەتتەر ھىد ئېلىپ ھەردەم،
شامال تارقاتقىنى بەدبۇي ئەمەس خۇشبۇي ئىپار بولسا.

كىتاب كۆرسەڭ مۇھەييادۇر قولۇڭدا رەھنەما قامۇس.
داۋان ئاشماق بولۇر ئاسان يولۇچى شەھسۇۋار بولسا.
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التاپەت بابىدا يەكتا لۇغەتلەر غۇنچە رەناسى.
تولۇپ ھېكمەتكە ھەر قۇر شۇنچە چوڭقۇر مەنىدار بولسا.

يېزىپ ھەر سۆزنى مىڭ دەڭسەپ دۇرۇس مەنانى قوغالشتىم.
قىزىقمايدۇ خېرىدارىڭ مېلىڭ ئۆتمەس تاۋار بولسا.

قانات قاققاي خىيال كەپتەرلىرىم ئۆرلەپ ساما ئۆزرە.
قەلەم جەۋالن قىلىپ ئىلھاملىرىم سەلدەك تاشار بولسا.

لۇغەتتۇر يار دىلخاھى ئۇنى سەن تۇتىيا بىلگىن.

بولۇپ شوتا نىشانغا ئۆرلىمەككە ئەسقاتار بولسا.

خىرام ئەيلەيدۇ قۇرالر ئىچرە سۆزلەم ئىشىۋە ناز بىرلە،
نە خۇش زېھنىڭنى سۆزلۈكلەر قۇياشتەك يورۇتار بولسا.

ئىلىم سەھراسىنى كەزگىن بولۇپ قامۇسقا چىن مەپتۇن،
ئويۇن سەيناسىدا يۈرمەك خااليىق ئىچرە ئار بولسا.

بۇدۇر ئابى ھايات يا ئابى كەۋسەردۇر ئوقۇر تەھسىن،
ئىلىم تەشناسى چاڭقاقالر ئىچىپ كەۋسەر قانار بولسا.

تامامالنمانماي تۇرۇپ قامۇس قاچان كۆڭلۈم تاپار تەسكىن،
كىتاپخان تەلمۈرۈپ تېزرەك كۆرۈشكە ئىنتىزار بولسا.

ئوقۇرمەن زوقلىنىپ خۇشتار بولۇر ھەرچاغدا قامۇسقا،
تىرەن مەنالىدىن ھەر بەتتە ئاھۇالر شىكار بولسا.

خىيالىم كەزدى مەنالەر بايابانىنى تىنماستىن،
ساڭا يەتمەمدۇ ھەر بەت ئىچرە مول مەنا ياتار بولسا.

ھۇمايۇن قۇشلىرى قونغاي بېشىغا تۆھپىكارالرنىڭ،
ئۇالردا ئىجتىھات، غەيرەت، ئىرادە، ئىقتىدار بولسا.

تاالي يىلالر رىيازەتتە ئىلىم گىردابىدا ئۈزدۈم،
جاۋاھىرالر سۈزۈپ تىنماي، غەرەز دۇرالر نىسار بولسا.

كىشى ئاجىز ئىكەن زەپمۇ نەپەستىن قالسا يوق ئىنسان،
ھاياتتۇ ر كەتسىمۇ ئىنسان ھەقىقىي تۆھپىكار بولسا.

بېرىلدىم ئىلمۇ ئىرپانغا بوشاشماي ئىزدىنىپ شۇنچە،
نىشانغا يەتمىگەي ئىنسان يۈرەردە بىمادار بولسا.

لۇغەت مەستانىسى بولدۇم چېكىپ كۆپ رەنجۇ مېھنەتلەر،
يېنىڭدىن ئايرىما ھەرگىز لۇغەت قۇتلۇق تۇمار بولسا.

چاچار بەتلەر ئارا دۇردانە سۆزلۈكلەر جۇالسىنى،
تېپىپ قامۇستا چىن مەنا بۆلەكتىن جانلىنار بولسا.

تەپەككۇر قۇشلىرىم ساقى بولۇپ خۇش پەيتتە قوش قولالپ،
ۋىسال جامىغا شەربەت تولدۇرۇپ بىردەك تۇتار بولسا.

پاچاقالپ مۈشكۈالتالرنى بولۇرمەن شىرى يەزداندەك،
سېزەرمەن مىڭ ھۇزۇر دىلدىن توساقال ر تارمار بولسا.

مۇئەمماالر بەسى كۆپ دۇچ كېلەر ماڭدامدا بىر مۈشكۈل،
نىھان سىرالر ئايان بولماس كۆڭۈللەر بىقارار بولسا.

شاياتونالر بولۇرمىش خەستە دىلالر ئاھىغا بائىس.
ئەقىل ئىدراكقا گۇمراھلىق يېتىپ يولدىن ئازار بولسا.

پەرى پەيكەر بواللماس دىلبەرى ئەييارە ناز ئەيلەپ،
ئوقۇپ ئەپسۇن دەمادەم ئىشقى بازارىدا زار بولسا.

يورۇقتۇر ھەر زامان كۆڭلۈم ئۆيى خۇرشىدى تاباندەك،
تىلەكلەر ھەل بول بېشەك كۆڭۈللەر بىغۇبار بولسا.

بولۇرمەن گاھى ناشاد، گاھى شاد باشىمدا مىڭ سەۋدا،
جاھان غەۋغالىرىدىن بىباھا ئۆمرۈم بىكار بولسا.

كېتەر يىلالر ئۆتەر ئايالر پەسىللەر ئالمىشىپ بىر — بىر،
نەۋا ئەيلەر ھامان بۇلبۇل خازان بولماس باھار بولسا.

چىچەكلەپ بەختۇ ئىقبالىم ھاياتىم مەنىلىك ئۆتكەي،
ۋەتەن ئەل ئىشقى قەلبىمدە بولۇپ ئاتەش يانار بولسا.

دىيارىم قەرزى زىممەمدە ئۆمۈرۋايەت ئادا بولماس،
ھېلىغۇ تەندىكى بىر جان تۈمەنمىڭ جان نىسار بولسا.

بىكاردۇر ئەلگە خىزمەتسىز بىھۇدە ئۆتكۈزۈپ چاغنى،
تەبەسسۇم ئىلكىدە دەۋران سۈرۈپ مىڭ يىل ياشار بولسا.

ئۆمۈر يۇلتۇزلىرىم ساقىپ تۈگەپتۇ بەرق ئۇرۇپ بىر – بىر،
مۆكۈنگەي كۆكتىكى ئەختەر كېتىپ شەب، گەر، نەھار بولسا.

قاراپ باقسام تۇرۇپتۇ كۆز ئوڭۇمدا شۇنچە كۆپ ماۋزۇ،
نىتەي ساقىندى ئۆمرۈمدە قەلەم چارچاپ يازار بولسا.

بېرىلگەي ئىلمۇ ئىرپانغا قەدەمدە قالدۇرۇپ ئىز،
كىمىكى روھى ئەجداتالرغا بەرھەق ئىز باسار بولسا.

كىتاب يازدىم ئۈمىد شۇكى جاھاندا قالدۇرۇپ كەتسەم،
نىشانەم قالسا ئەۋالدالرغا مەندىن يادىكار بولسا.

تەمەيىم يوق مۇكاپاتتىن پەقەت ئالەمچە بەختىمدۇر،
ئىشىم مەقبۇل بولۇپ دىلالردا نامىم يادلىنار بولسا.

ئىزاھات: ئۇستازنىڭ »ئەرەبچە-ئۇيغۇرچە چوڭ قامۇس« 
ناملىق ئەسىرىدىن ئېلىندى
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مەجنۇنگۈل رىۋايىتى 
سەرۋى )ئامېرىكا(

)1(
بەلكى روھلىرىمىز تونۇشقاندۇر روزا مىساقتا،

شۇڭا بەك تونۇش تۇيۇلدۇق باشتا.
بىلىپ بىلمەي كۆڭۈل بېرىشتۇق،

كۆزلىرىمىز ئۇچراشقان تۇنجى نىگاھتا.
بىلەلمىدۇق پەقەتال نېچۈن،

مىليون قېتىم، مىليارد قېتىم، تىرىليون قېتىم،
رەنجىشتۇق، ئايرىلدۇق، يەنە كېلىشتۇق،

 ئىككى مەجنۇن شۇنداق تېپىشتۇق.
ئاخىرى سىرلىق بىر يىپتا،

چەمبەرچاس باغلىنىپ قالدۇق.
بەلكىم ئانىالر تىلىگەندەك،

قاچۇرانىڭ يىلىمدەك چاپلىشىپ قالدۇق.
بەلكىم ئاتىالر تىلىگەندەك،

باشلىرىمىز باش، ئاياقلىرىمىز تاش بولۇپ قالدۇق.
شۇڭا قوشۇلغان ئىككى دەريادەك،

ئاقتۇق بىرلىكتە نامەلۇم دۇنياغا قاراپ.
گاھىدا شاۋقۇنالپ، گاھى ياۋاشالپ،

ئېقىپ قۇيۇلدۇق پايانسىز قۇملۇق قوينىغا.
تەڭرىنىڭ فەزلى ھەم رەھمىتى بىلەن، 

تەقدىر يازمىسىنىڭ قەلىمى بىلەن،
قۇملۇق قوينىدا رەڭدار تاۋلىنىپ.

بىر تال مەجنۇن گۈل بولۇپ ئېچىلدۇق،
رەڭلىرىمىز مەجنۇن،

بەرگلىرىمىز مەجنۇن،
غوللىرىمىز مەجنۇن،

ياپراقلىرىمىز مەجنۇن.
ھەئە، تىكەنلىرىمىزمۇ مەجنۇن.

بىر بەرگى سەن، يەنە بىر بەرگى مەن،
بىر ياپرىقى سەن، بىر ياپرىقى مەن.

سەن بىلەن بىرگە ئەجەب تولۇقمەن.
سەدەپ قوينىدىن چېچىلغان مەرۋايىت كەبى،

بېتىمىزدە تىترەيدۇ ئاشىقانە شەبنەم.
تىكەنسەن تىكەن، تىكەنمەن تىكەن،

بىر-بىرىمىزگە سانجىلدۇق جەھلىمىز بىلەن،
رەقىبلەرنىڭ يالىڭاچالنغان قىلىچلىرىدەك.

  نىگاھلىرىمىزدا ئوينايدۇ تېگى يوق ئەلەم.
جەڭگاھتا چاچرىغان قان تامچىلىرىدەك،

يەنىال تىترەيدۇ بېتىمىزدە  ئاشىقانە شەبنەم.

)2(
بىر مەجنۇن بۇلبۇل كەپتۇمىش،

مەجنۇن گۈلنىڭ شېخىغا قونۇپ مۇنداق دەپ سايراپتۇمىش:
مەجنۇن گۈلنىڭ ئەس-ھۇشى يوق ئىمىش،

مەجنۇن گۈل ئەسلى  گۈل ئەمەسمىش.
چۈنكى رەڭگىگە قارىغان كىشى،

بىردەم يىغالپ بىردەم كۈلۈپ يۈرەرمىش.
ھىدلىرىنى پۇرىسا ئەگەر،

مەجنۇن بولۇپ ئەقلى يۇقارمىش.
ئازغۇن شامالالر بەرگلىرىنى ئۇچۇرسام دەرمىش،

شەبنەملىرىنى قۇرۇتسام دەرمىش.
تىكەنلىرىنى سۇندۇرسام دەرمىش.

مەجنۇن گۈل زۇۋان سۈرمەسمىش،
بىراق قۇملۇق دەپتۇمىش:

بىرگە ئاققان دەريانىڭ سۇلىرىدىن ئۈنگەن گۈل،
ھەمراھىچۈن ئۆزىدىن، بارلىقىدىن كەچكەن گۈل.

ئاچچىق-چۈچۈك كەچمىشتىن بەرگى مىڭ خىل تاۋلىنار،
نىگاھ تاشالپ ھەركىشى بەرھەق يىغالپ كۈلگەن گۈل.

ھەربىر ھىجران پەيتىدە كۈتكەچ ۋىسال شادلىقى،
ھىدلىرىدا ئەقىللەر ئوغۇرلىنىپ يۈتكەن گۈل.

بىر جۈپ ئاشىق-مەشۇقنىڭ يالقۇنلىغان ئوتلىرى،
تەڭرى قۇدرەت قولىدا مەڭگۈلۈك بوپ ئۆسكەن گۈل.

ئاشىق-مەشۇق مېھرىدىن ۋە يا جۇنۇن-قەھرىدىن،
قىيامەتكە مەڭگۈلۈك سۇلماس بولۇپ ئۈنگەن گۈل.

تەلۋە ئازغۇن شامالغا ئېيتىپ قويغىن بۇلبۇلۇم،
مەجنۇن گۈل ئۇ ئەسلىدە تەڭرى فەزلى چۈشكەن گۈل.

ئالەم ئارا مەجنۇن گۈل  ئوخشىشى يوق بىر تالال،
ئۆچۈپ-يانغان ئاشىقنىڭ مۇڭلىرىدىن پۈتكەن گۈل.

ئاشىقىچۈن مەڭگۈلۈك ساداقەتلىك مەشۇقنىڭ،
مەجنۇنلۇقى مەڭگۈلۈك رىۋايەتكە كۆچكەن گۈل.

2019 -يىلى 3 -نويابىر، ئامېرىكا
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بەك گۈزەل ئاسمان 

يېزىلىشتىن ئىلگىرى، 
ئۆرۈلمىگەن چۈش؛

كۈتۈلمىگەن ئىلھام ئىدى.
*

كۆڭۈلنى ئاۋۇندۇرغۇچى تەمكىن رەڭلەر 
قارىغانچە مەيىنلىشىۋاتقان رەڭ خاندانلىقى 

كىرىستاللىق پۈركىگەن مۇزدەك ئەتىر 
بېجىرىم قاناتالر ئۆرلەۋاتقان ئۇپۇق تورۇسى   

پورەكلەۋاتقان سەنئەتنىڭ نۇر تېزلىكىدە كېڭىيىشى 
قايماق تەملىك بۇدرۇق بۇلۇتالرنىڭ جىيەكلىرى

 قانرەڭگە مايىل سۆسۈن سېزىم بىلەن ئىنچىكە گىرۋەكلەنگەن.  
ئاسمان تەسۋىرى دولقۇنالپ، ئىپادە قىلىنىشتىن ئاجىز كەلگەندە،   

كۆزۈمگە لىق تولغىنى 
ھۈجەيرىلىرىمگە تاراپ كەتكىنى  

سۆسۈن پايانسىزلىق     
*

» بەك چىرايلىق ئاسمان...!.. «دېدى بىر يىگىت. 
ئۇ  ئۈمىدلەرنى جاكارلىدىمۇ؟ 
ئاسمىنىمىزنى سۈپەتلىدىمۇ؟  

پەرۋازغا ئايالنغان بىر پارچە سۈرەتكە قاراپ تۇرۇپ. 
»بەك گۈزەل ئاسمان...!..«نى كۆزداش، قۇالقداش، يۈرەكداش بولۇپ 

بىللە كۆردۈم بىلمەي تۇرۇپ. 
*

ئەڭ كىچىك بۇرجەكلىرىگىچە ئۇنتۇلۇپ قېلىنمىسۇن دەپ خاتىرىلەشكە ئالدىرىغاندەك 
ياشاڭغىرىغان خۇشاللىق  

رېئاللىققا ئىتتىردى چاناقلىرىمنى...
*

ئۇنتۇلۇپ كېتىلگەن »چۈشۈمگە ئالدىنىش پوزىتسىيەم«، 
ئون يىلدىن بۇيان ياخشى چۈش سوراپ باقمىغانلىقىم،  

»چۈشۈمگە ئالدىنااليمەن« دېگەن جۈملىدەك
تاڭ پەيتىدىكى ئىجابەتلىكتىن كېيىن ئېسىمگە چۈشتى.

چۈش ئىچىدىكى مىسرا ھويالمغا ئاتالپ چىقتى.
نەچچە كېچە، نەچچە كۈندۈز ئۇخالتمايدىغان ھاياجاننى،  ھاياجانلىنىشنى  

قانچە دانە ئوقۇرمەن تەسەۋۋۇر قىالاليدۇ؟ 
*

تاپالمايدىغان ئۇيقۇمنى بىمەزگىل تېپىۋېلىشىم چۈش كۆرۈشۈم ئۈچۈنمىدى؟ 
ئۇنتۇلۇپ كېتىلگەن مەن، 

مېنى مەن قىلغانلىرىمنىڭ خاتىرىلەنگەن ھامان
يېپيېڭى بىر شېئىر ئىكەنلىكىنى ئەسلىتىش ئۈچۈنمىدى ؟ 

ئاچقۇچالرنىڭ بوينۇمغا ئېسىلىشىغا ئوخشىغان
فىردەۋسكە ئۇلىشىدىغان 

شېئىرالر
نەسرىن )تۈركىيە(
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كېچىلىرىمنىڭ كۆنەلگۈسى بولۇش ئۈچۈنمىدى؟ 
*

ھەقىقىي شېئىر »سۆسۈن چۈش« تەك زورۇقۇلماي يېزىلسۇن.      
قەلىمىمنى قويدۇم،  

كۆزۈمنى يۇمدۇم.  
مەن ئاسمانغا ماڭدىم، ئاسمانغا...

ئاخىرقى شېئىر
*

بۈگۈن قۇياش بېشىڭ ئۈستىگە ئۆرلىمەيدۇ
قەدەملىرىڭ يەرنى ئاۋۋالقىدەك دەسسىمەيدۇ
 مەغرۇرلۇقۇڭنىڭ ئەسلىدە مەن ئىكەنلىكىنى

 بېقىشلىرىڭدا قىيا ئىكەنلىكىمنى تۇنجى قېتىم سېزىسەن
ئۆزۈڭ ئۆزۈڭگە چوڭ كېلىپ قالىسەن 

ئەينەككە قارىغىنىڭدا باشقا بىرىنى كۆرىسەن ..
*

پۈتۈك ئىچىدىكى قىممەت ئىدىڭ ئۆمرۈم بىلەن يوشۇرغان
ئەركىڭگە يۈتۈپ كەتتىڭ.

ئەمدى سۈكۈت ئۈنلۈك توۋالپ يۈرمەيدىغان بولدى 
باھارىم توقۇپ چىققان كۆۋرۈك جۈپ تۇرنىنى كۈتمەيدىغان بولدى 

مەن يامغۇر بولۇپ ياغمىغان كۈندە
بېغىشالش سۆزلىيەلمىگەن ۋاز كېچىش چاقماق بولۇپ چېقىلىدىغان بولدى.

*
»بارچە ئاقلىق سېنى سۆيۈپ ئاقىرىدىغان چاچلىرىمغا يېتەلمەس«

»شائىر مەغرۇرلۇقىنى سۆيگۈنىگە بېرىپ ،ئۆزى غۇرۇرسىز قالىدۇ«
»مەن كېتىپ قالغان شۇ كۈنى ئەڭ كىچىك ئېھتىماللىقالرمۇ بىللە كېتىدۇ« دېمىگەنمىدىم؟

سۆزلىرىمگە مەلىكە بولدۇم ئەي شاھزادە..

*
ئاق رەڭنى بەكال ياخشى كۆرەتتىم

قۇندۇزدەك چاچلىرىمدىكى بىرنەچچە تال ئاق بىلەن شائىرلىقىمدىن كېچىپ ئۇزىماقتىمەن
بارماقلىرىڭغا سىغمايسەن

ئاچ ئىككى ھاياتىڭنىڭ ئالقىنىنى
سېنى ساڭا قالدۇردۇم .

دۇئا 

ئۇنتۇشقا مەجبۇرالنغان كۈنۈمنىڭ ئاخىرىنى ئىزدەپ
چوڭايتىۋالغان سىغىمىڭنى ئەسلىگە قايتۇرۇش ئۈچۈن 

كىملىك تامچىتىۋاتقان ئىدىيەمنىڭ جۈمىكىنى ئاستىلىتىپ قويدۇم 
ئەسلىمىلەرنى ئەھدىلىرىڭدىنمۇ كىچىك بىر قۇتىغا سېلىپ قويغىنىمنى ئېتىراپ قىلىمەن 

 تاۋۇشالر ئىجاد قىلغان ئەپسانە دۆلىتىنى 
ئۆلۈم پورەكلىگەن ئىشغالىيتىڭنى رەت قىلىمەن 

كوكۇالمغا توقۇلۇپ قالغىنى
مەندىن سۆكۈۋالغانلىرىڭ

 تۈنلەر بىلەن ئىچىمنى تىرناۋاتقىنى
يۈزى توپىغا مىلەنگەن سەييارىنىڭ ئوربىتىسى 

كەلمىگىنىڭ ئۈچۈن ئاھالەم بولغان تۇيغۇ
كەلگىنىڭ ئۈچۈن سۈرگۈن بولۇپ ئېتىقادىمغا خائىن بولماقتا

نۇرغۇن قىزالرنى ياراتماي
مېھرى بىلەن مېنى باغرىغا باسقان خامۇشلۇق ۋە دېۋەڭلىكنىڭ 



2020-يىللىق 4 - سان

24

مەزمۇت بىلەكلىرى ئارىسىدا قىمىرلىيالمىغىنىمغا توقسان توققۇز كۈن بولغاندا 
سەندىن ئازاد بولۇشنى 

توقسان توققۇز ئىسىمدىن تىلەيمەن.

ھالقىش

بىر كۈن كېلىدۇ ئەتىرلىرىنىڭ ئېسىلى ئۆلۈم بولىدۇ.
مەستخۇش بولۇپ قايرىلىپ قارىساڭ، يىراققا قېچىپ،

ئالدىڭغا بۇرۇلساڭ بۇرنۇڭ ئۈستىگە قونۇپ سېنى مەسخىرە قىلىپ ئوينايدۇ.
 بۇ مۇساپىر ئۆلۈمنىڭ كۆڭۈل ئېچىش پەيتى بولۇشى مۇمكىن.

*
تۇيۇقسىز يورۇغان بىر ھەقىقەتتىن ھودۇقۇپ كېتىسەن،

سەندىن باشقا مېنى سېغىندۇرااليدىغان يەنە بىر نەرسە باركىنا؟!
*

ئۆلۈمنىڭ غالىبلىقىنى سۈرۈۋاتقىنىمدا،
پۇتۇمغا ئېسىلىۋالغىنى ئاپرېلنىڭ يوغان بېشى،

چۈشۈپ قالغىنى غالىبلىقنىڭ قاسرىقى.

شېئىرنىڭ ئاقىۋىتى 

ئۇ بۇ شېئىرنى يېزىۋاتقاندا 
دۆۋە-دۆۋە كىشىلەر بىلەن مۇناسىۋەتسىز ھالدا 

ئۆز ئۆيىدە، ئۆز دۇنياسىدا ئىدى.
بۇ ھاياجاننى بېرەلمىگەندەك ھېچكىم تارتىۋااللمايتتى.

بىللە ئويغىنىپ كېتەلمىگەن چۈشكە رىزىقداش تۇيغۇ ئالدىرايتتى 
قىزىلدىن كېيىنكى يېشىل چىراغالرغا.  

*
بارمىقى بەختلىك ئىدى 
قەلىمى بەختلىك ئىدى 

ئۇ  بۇ شېئىرنى يېزىۋاتقاندا.  
شۇنچە ئۇرۇنۇپمۇ ئەينى تەسۋىرلەشكە قۇربى يەتمىگەچ؛ 

كۆزىنى يۇماتتى خىيال سۈرەتتى 
ئاچاتتى،  شېئىر يازاتتى.  

ئاخىرقى مىسرادىكى ئاخىرقى سۆزگە چېكىت قويغۇسى كەلمەي 
»چوقۇم بىركۈنى...« دېگەن سۆزنىڭ چارىسىزلىقىدەك كۆپ چېكىتلەرگە تاپشۇرۇپ قويماقچى بولدى.   

*
شېئىر يازدىم دېدى ئۇ مۈشۈكىگە  

شېئىر يازدىم دېدى كۆز ئەينىكىگە.  
شېئىر ئۇنىڭغا ناندەك ئىشەنچلىك 
سەھەردەك ئىللىق تۇيۇلۇپ كەتتى. 

—بۈگۈن ئاسمانمۇ باشقا 
—مەنمۇ باشقا! دېدى ئۇ  

»باشقا« بولۇشتىن ئىلگىرىكى ھەممىنى
 بۈگۈن ۋە بۈگۈندىن كېيىن قىلماسلىققا قەسەم قىلدى  

ئۆيىدىن چىقتى.  
*

كېيىنكى بېكەتتە: 
»يېزىلغان شېئىرالر ئوقۇلماسلىقى ئۈچۈن« 

»يېزىلمىغان شېئىرالر بىركۈنى ئوقۇلۇشى ئۈچۈن« دېگەن يول بەلگىسىنى ئۇچراتتى.   
قايىتتى، ئىشىكنى ياپتى.  

ئۇيقۇغا كەتتى...
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كۆزۈڭالر نېمە كۆردى، ھەمشىرىلەر، نېمە كۆردى؟
ئەقلىڭالردىن نەلەر كەچتى كۆز كۆرگەندە شۇدەم مېنى؟

بىر تەرسا بوۋاي…يوقالغان ئېسى،
ئادەتلىرى تاشالپ قاچقان، نۇرسىز كۆزلىرى.

تامىقىنى ئېزىپ يەپ، جاۋابمۇ بەرمەس،
ئۈنلۈك، ئۈنلۈك ئېيتساقمۇ »يەپ كۆرۈڭ قېنى!«

گويا ئۇندا مۇستەسنا ئىشىڭالرغا سەپ سالماق،
يۈتتۈرگىنى يۈتتۈرگەن بىر پاي ئاياق يا پايپاق.

قارشىلىقى بولسىمۇ گەر شۇ ھارغىنلىقتا،
يۇيۇپ-تاراشالرغا ئۇ ماسالشقان  شۇنداق.

بۇمۇ كەچتى ئەقلىڭالدىن ، كۆرگىنىڭالر بۇلىما؟
كۆزۈڭالرنى ئېچىڭالر، كۆرمەسكە سالماي ئۇنداق.

ئېيتىپ بېرەي كىملىكىمنى، جىمجىتقىنا ئولتۇرۇپ،
بۇيرۇقالرغا بوي سۇنغاچ تامىقىمنى يەپ تۇرۇپ.

مەن ئون ياشلىق باال ئىدىم، ئاپام دادام قوينىدا،
ئىناق-ئىتتىپاق قېرىنداشالر مېھىرلىك بىر ئارىدا.

قاناتالنغان پۇتلىرىم ئون ئالتىلىق يېشىمدا،
چۈشلىرىمدە مۇھەببەتنىڭ تۇنجى ھاياجانىدا.

يىگىرمىدە كۈيئوغۇللۇق بوسۇغىدا تۇرغاندا،
تېپىرلىغان يۈرىكىم ۋەدەم ئۇرغۇپ قېنىمدا.

يىگىرمە بەشتە مانا بولۇپ ئوز پەرزەنتلىرىم،
قىيغىتىشىپ ئۆيىمىزدە، قارايتتى ھەردەم ئاغزىمغا.

ئوتتۇز ياشتا قوزىلىرىم تېز-تېز ئۆستى، چوڭ بولدى،
بىر-بىرىگە ئىچەكىشىپ، قېرىنداشلىق ئۇلغايدى.

قىرىق ياشالردا بۈركۈتلىرىم ئۇچۇپ كەتتى ئۇۋىدىن،
يېنىمدىكى سۆيگۈنۈم ساقالپ قالدى يىغىدىن.

ئەللىكلەردە قۇچۇغۇم تولدى بوۋاققا يەنە،
نەۋرىلەرگە كۆيۈپ باقتۇق ھەمراھىم بىلەن بىرگە.

قارا كۈنلەر چۈشۈپ باشقا، ئايرىلدىم جان-جېنىمدىن،
كەلگۈسىگە باققىنىمدا تىترىدىم غايىب قورقۇدىن.

پەرزەنتلىرىم ئالدىراشتى قوزىلىرى كويىدا،
مەنمۇ چۆكتىم ئۆتكەن يىلالر، خاتىرىلىرىم قوينىغا.

مانا ئەمدى مەن بىر بوۋاي، ھايات بەك رەھىمسىزكى،
قېرىالرنى دۆت كۆرسىتىش پەقەت ئۇنىڭ چاقچىقى.

تىك قامىتىڭ ئېگىلىپ، سېھرىڭ ھەم كۈچۈڭ كەتكەن،
يۈرىكىمنىڭ ئورنىغا يوغانغىنە تاش چۈشكەن.

ئەمما بۇ كونا تەندە ئۇ ياش يىگىت ھەم ياشار،
بۇ تۈگەشكەن يۈرىكىم بەزەن بەزەن جۇش ئۇرار.

خۇشاللىقالر ئېسىمدە، قايغۇالر ھەم زېھنىمدە،
مەن تەكراردىن ھاياتنى قۇچاقالپ، سۆيگۈنۈمدە.

يىلالر ئۇ قەدەر ئازكى، شىددەتلىك كېچىپ كېتەر،
قوبۇل ئەتتىم ھەرنېمە ھامان بىر كۈنى پۈتەر.

ئۇ ۋەجىدىن ئېچىڭالر كۆزۈڭالرنى قېنى،
يېقىنراق كېپ كۆرۈڭالر، كۆرۈڭالر مېنى.

2019 - يىلى 20 -سىنتەبىر

ئىنگلىزچىدىن دىلدۇز تېلمان تەرجىمىسى )ئامېرىكا(

تەرسا بوۋاي
دېۋ گرىفس )ئامېرىكا(



2020-يىللىق 4 - سان

26

پارىژدىكى مۈشۈك*
ھېكايە

 رەنا غوپۇر )ئاۋسترالىيە(

8

كېيىنكــى  بولغاندىــن  پارىــژ  پارىــژ  كېچــە  ئــۇ 
ئــەڭ ئــۇزۇن، ئــەڭ ســوغۇق كېچــە بولــدى. تــاڭ ئېتىشــى 
ئويغانماســتىن  سىباســىتىئىن  ئالۋاســتىنىڭ  ئــۇ  بىلــەن 
بولــۇپ،  ئېچىــپ  ئىشــىكنى  بولــۇپ  كەتمەكچــى  بــۇرۇن 
ھالقىســىنى  پــاي  بىــر  قەســتەن  قايتىــپ  يەنــە  ئاندىــن 
ئارقىلىــق  قويــۇش  تاشــالپ  بۇلۇڭىغــا  بىــر  كىرېســلونىڭ 
ياراتماقچــى  پۇرســىتى  ئىــزدەش  قايتــا  سىباســتىئىننى 
مــەن  ئەمەلىيلەشــتۈرۈۋاتقاندا،  ھىيلىگەرلىكىنــى  بولغــان 
كەتتىــم. چىقىــپ  ئاســتا  ئىشــىكتىن  قالغــان  ئوچــۇق 

ــى  ــپ بەرگــەن خال ــۇ تېپى ــەن كۆرۈشــۈپ، ئ ســوفىيە بىل
ئاچقىنىمــدا  كۆزۈمنــى  ئۇخالپتىمــەن.  كــۈن  بىــر  جايــدا 
ــى  ــى بۇن ــۇ. ســوفىيە بىلــەن بولكىخانىدىــن ئۇن گۇگــۇم بولۇپت
ســوفىيە  توقلىــدۇق.  قورســاقنى  يــەپ  ئېلىــپ  ســورىماي 
ــش  ــر ئى ــاڭا بى ــۇ »س ــەزدى. ئ ــىزلىكنى س ــى كۆڭۈلس مەندىك
ــە  ــۇ ئۆيگ ــا ئ ــەن ئۇنىڭغ ــدى. م ــش« دى ــىز ئى ــۇ، كۆڭۈلس بوپت
كۆچكەندىــن كېيىنكــى تۇرمۇشــۇمنى ھــەم تۈنۈگــۈن كــەچ 
بولغــان ئىشــنى ئېيتىــپ بەردىــم. ھەســرىتىمنى يوشــۇرۇپ 
قااللمىدىــم بولغــاي ســوفىيە »ۋاي بىچــارە بايقــۇش. دېدىمغــۇ 
ئىــت  ئەرزىمەيتتــى.  بېرىشــكە  كۆڭــۈل  ئىنســانالر  ســاڭا. 
بولســۇن.«  ئىشــەنگىلى  قانــداق  مەخلۇقالرغــا  باقىدىغــان 
ــەردە  ــۇ ي ــە مۇش ــۇ كېچ ــدى. ب ــىغان بول ــى ياس دەپ كۆڭلۈمن
قونماقچــى بولــدۇم. ســوفىيە تۇيۇقســىز بىــر ئىشــنى دەپ 
ــار  ــاي ب ــېھىرگەر موم ــر س ــدە بى ــر يېرى ــڭ بى ــدى. پارىژنى قال
ئەمەلگــە  ســورىغىنىنى  ھاجەتمەنلەرنىــڭ  ئــۇ  ئىمىــش. 
ئــەڭ قىممــەت نەرسىســى بىلــەن  ئاشــۇرااليدىكەن. ئەممــا 
ــن  ــۆزۈم قايتىدى ــاڭالپ ك ــى ئ ــەن. بۇن ــرەك ئىك ــىش كې تېگىش

ــى. دېمــەك مېنىــڭ ئارمىنىممــۇ ئىشــقا ئېشىشــى  يېنىــپ كەتت
ئۇخلىمــاي  كېچــە  بىــر  يەنــە  بىلــەن  شــۇنىڭ  مۇمكىــن. 
ئۇيقۇســىزلىققا  ئــۇ  باشــلىدىم.  يالۋۇرۇشــنى  ســوفىيەگە 
ــى يۇمــۇش بەدىلىمگــە  بەرداشــلىق بېرەلمــەي مېنىــڭ ئاغزىمن
بولــدى.  بېرىدىغــان  تېپىــپ  ئادرېســىنى  موماينىــڭ  مــاڭا 
تاتلىــق چــۈش كۆرۈپتىمــەن. سىباســتىئىننىڭ  بــۇ كېچــە 
ئۇخالۋېتىپتىمىشــمەن.  كارىۋىتىــدا  چــوڭ  ئۇنىــڭ  ئۆيىــدە، 
تــاڭ ســەھەردە سىباســتىئىن بىلىكىمنــى ئاســتا ســىالپ مېنــى 
ــر  ــر ئىنســان، بى ــى. مــەن بى ــرا بىلىكىمن ئويغىتىپتىمىــش. توغ
قىــز ئىكەنمــەن. تامدىكــى رەســىمدىكى قىــز - كىلورىــس. 

چىقىشــىمىز  ســىرتقا  بىلــەن  چاشــكا  ئەتىســى 
ــدى.  ــرا كەل ــىگە توغ ــاراپ كېلىش ــە ق ــىتىئىننىڭ بىزگ سىباس
باغرىغــا  كۆتىرىــپ  مېنــى  كېلىــپ  يۈگۈرگىنىچــە  ئــۇ 
باســتى. ھــەم ئۆزىنىــڭ مەندىــن ئەنســىرىگىنىنى، ئىككــى 
قانــداق  قالســام  تېپىلمــاي  بۇيــەردە  ئىزدىگىنىنــى،  كــۈن 
مــەن  ئۇنىــڭ  ســۆزلىدى.  بىلمەيدىغىنىنــى  قىلىشــىنى 
ياخشــى كۆرىدىغــان ئــۇزۇن بارماقلىرىنــى مېنــى ســىاليتى. 
پۇرىقىنــى  ئىللىــق  ئۇنىــڭ  مــەن  ســۆيەتتى.  باشــلىرىمغا 
يۇمۇۋالدىــم.  كۆزلىرىمنــى  راھەتتىــن  ســۈمۈرۈپ  قانغىچــە 
ئــۇ مېنــى كۆتىرىــپ ئۆيگــە ماڭغىنىــدا كــۆزۈم يۈزلىرىنــى 
پۈرۈشــتۈرۈپ تۇرغــان ســوفىيەگە چۈشــتى. ئۇنىڭغــا مــاڭا 
ئەســكەرتتىم. قالماســلىقىنى  ئۇنتــۇپ  ۋەدىســىنى  بەرگــەن 
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ســىرتقا  بۇيــان  كەلگەندىــن  قايتىــپ  ئۆيگــە 
ــە  ــان خەۋىرىمگ ــى بولغ ــوفىيەدىن ئاڭلىماقچ ــم. س چىقالمىدى
قىالتتــى.  تىــت   - تىــت  ئىچىمنــى  ئىنتىزارلىقىــم  بولغــان 

* بېشى ئۆتكەنكى ساندا.  
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كەلــدى. قايتىــپ  »ئالۋاســتى«  ھېلىقــى  يامىنــى  تېخىمــۇ 

توغــرا  دېيىشــىم  »ئالۋاســتى«  ئۇنــى  ئەمەلىيەتتــە 
ــار،  ــى ب ــاق تېرىس ــان. ئاپئ ــق ئىنس ــر چىرايلى ــۇ بى ــەس. ئ ئەم
ــازراق  ــدە ئ ــدۇ. يۈزى ــراپ تۇرى ــرى پارقى ــۈدۈرە چاچلى ــاغۇچ ب س
ــى  ــك، ھالبۇك ــز ، قامەتلى ــى ئېگى ــڭ بوي ــار. ئۇنى ــەپكۈنى ب س
قوپــال. گەۋدىســى سىباســىتىئىندىن كــۆپ پەرقلەنمەيــدۇ.
سىباســتىئىن  چۈنكــى  قىلىــدۇ.  بىئــارام  مېنــى  بــۇ 
قــول  قىزنىــڭ  اليىــق.  نەرســىلەرگە  نەپىــس  ھــەم  نەپىــس 
پۇتلىــرى چــوڭ، بويىغــا اليىــق. ئايىقىغــا مــەن پاتىمــەن.

ئەلۋەتتــە قىــز »چۈشــۈپ قالغــان« ھالقىســىنى ئىــزدەپ 
تېپىلغــان  كىرېســلودا  كەچكىچــە  ھــەم  ئىــدى.  كەلگــەن 
ئەھمىيەتســىز  ئولتۇرغــاچ  ئوينــاپ  قولىــدا  ھالقىســىنى 
ــدا  ــا جايىم ــە كون ــەن يەن ــۇردى. م ــىپ ئولت ــى قىلىش گەپلەرن
تۆمــۈر مۇنارغــا قارىغــاچ ئىالجســىزلىقىمنى غەزەپلىرىــم بىلــەن 
دېمــەك  قويۇقالشــتى.  قاراڭغــۇ  ئولتۇراتتىــم.  ئېلەشــتۈرۈپ 
ــە  ــۇالر يەن ــدۇ. ئ ــم بولۇۋاتى ــدۇ. دېگىنى ــۇپ قالى ــە قون ــۇ يەن ئ
ــم.  ــۇ ماڭدى ــتى. مەنم ــە مېڭىش ــاق ئۆيگ ــقىنىچە يات قۇچاقالش
شــۇنداق، مەنمــۇ ئەگىشــىپ كىردىــم ۋە كارىــۋات ئايىقىغــا 
قويۇلغــان كىرېســلوغا چىقىــپ قەددىمنــى تىــك كۆتــۈرۈپ 
ئولتــۇردۇم.  قــاراپ  ئۇالرغــا  ئېنىقــى  تېخىمــۇ  كارىۋاتقــا، 

ئــۇ ئىككىســى قاراڭغۇلۇققــا تولغــان ئۆيــدە چاقناۋاتقان 
ھېــس  ئاخىــرى  نۇرنــى  ســوغۇق  چىقىۋاتقــان  كۆزۈمدىــن 
پائالىيىتىنــى توختىتىــپ  بولۇۋاتقــان  قىلــدى ۋە مەشــغۇل 
ــپ  ــاش قىلى ــەل قىيپ ــەل پ ــىمنى س ــەن بېش ــدى. م ــاڭا قارى م
ــۈرۈپ  ــى كۆت ــم. سىباســتىئىن مېن »داۋاملىــق« دەپ مىياڭلىدى
مــەن  يېپىۋالــدى.  ئىشــىكنى  ھــەم  چىقىرىۋەتتــى  تاالغــا 
ئىشــىكنىڭ يېنىــدا ياتقاچ تىرنىقىم بىلەن ئىشــكنى تاتىالشــقا 
باشــلىدىم. ئاســتا ئەممــا ئىزچىــل. ئاندىــن بۇنىڭغــا تەڭكەش 
بىرنــى  كۈيلەردىــن  قايغۇلــۇق  بىلىدىغــان  ئــۆزۈم  قىلىــپ 
ئېيتىشــقا باشــلىدىم. بەكمــۇ قايغۇلــۇق، يۈرەكنــى ئېزىدىغــان. 

ــدى.  ــپ كەل ــز چىقى ــپ قى ــىك ئېچىلى ــدا ئىش ــر چاغ بى
ئــۇ مــاڭا ئۆچمەنلىــك بىلــەن بىــر ئالىيىۋېتىــپ كېتىــش 
كەينىدىــن  ئۇنىــڭ  مــەن  ماڭــدى.  ئىشــىككە  ئۈچــۈن 
دەپ  خــان؟«  قالمىغانســىز  ئۇنتــۇپ  نەرســىڭىزنى  »بىــرەر 
بىــر  قاپلىغــان  ئۈمىدســىزلىك  سىباســتىئىن  ســورىدىم. 
يــۈز بىلــەن چىقىــپ كەلــدى ۋە مۇنچىغــا كىرىــپ كەتتــى. 
ئۈســتىگە  كارىۋاتنىــڭ  مېڭىــپ  چىرايلىــق  بولســام  مــەن 
ــىلەرنى  ــان نەرس ــى كۆرىدىغ ــوفىيە ياخش ــم. س ــپ ياتتى چىقى
ئــۆزى  ئۇنىــڭ  تىرىشمىســا  ئۈچــۈن  كەلتــۈرۈش  قولغــا 
ئىــدى.  دېگــەن  قالمايدىغانلىقىنــى  كېلىــپ  مېڭىــپ 

ھــەم  كــۆردى.  مېنــى  چىقىــپ  مۇنچىدىــن  ئــۇ 
باشــلىرىنى ســۈرتكەچ مــاڭا قــاراپ تــۇردى. مــەن كۆزۈمنــى 
چىــڭ يۇمــۇپ ئۇخلىغــان قىياپەتتــە يېتىۋالدىــم ۋە ئۇنىــڭ 
ئــون،  ســاقلىدىم.  چۈشۈرىۋېتىشــنى  كارىۋاتتىــن  مېنــى 
ــى  ــۇ مېن ــۆت......... ئ ــە، بــەش، ت ــە، ئالت ــۇز، ســەككىز، يەتت توقق
چىراغنــى  يېتىــپ  يېنىمــدا  ئەكســىنچە  چۈشــۈرۈۋەتمىدى، 
ئۇچامنــى سىالشــقا  بارماقلىــرى  ئــۇزۇن  ئۇنىــڭ  ئۆچــۈردى. 

باشــلىدى. مــەن قاراڭغــۇدا كۆزۈمنــى ئاســتا ئېچىــپ كــۈز 
تامچىســىدەك،  يامغۇرنىــڭ  ســىم   - ســىم  ئاپتىپىــدەك، 
ســەھەردىكى شــەبنەمدەك، تــورت ئۈســتىدىكى قايماقتــەك 
كۆزلىرىــم  كۈلۈمسىرەشــتىن  بــۇ  كۈلۈمســىرىدىم.  تاتلىــق 
ــارارەت،  ــان ھ ــن كېلىۋاتق ــن ئۇنىڭدى ــى. ئاندى ــۇپ كەتت يۇمۇل
يېقىملىــق پۇراقــالر ئارىســىدا ئۇخــالپ قاپتىمــەن. ئەتىســى 
قۇيــاش نــۇرى قېلىــن دېرىــزە پەردىســىنى تېشــىپ ئۆتــۈپ 
ــا  ــۇ كارىۋاتت ــە ب ــڭ تېخىچ ــەن ئۆزۈمنى ــدا، م ــى ئويغاتقىنى مېن
خۇشــاللىقتا  قالدىــم.  ئىشــەنمەي  ئۇخالۋاتقانلىغىمغــا 
باشــلىدىم.  ياالشــقا  يۈزلىرىنــى  ئۇنىــڭ  تــۇرۇپ  ســەكرەپ 
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تۇرمۇشــۇمدىن قىســمەن رازىمــەن دەپ ئېيتااليمــەن. 
ئۇخاليمــەن.  ئۆيــدە  ياتــاق  مــەن  باشــالپ  كۈندىــن  شــۇ 
قىلغــان  ھېــس  پۇرىقىنــى  يېقىملىــق  ھارارىتىنــى،  ئۇنىــڭ 
ھالــدا ئۇخــالپ، تــاڭ ئېتىشــى بىلــەن ئويغىنىــپ ئۇنىــڭ 
ئــۇ  بەزىــدە  ياتىمــەن.  قــاراپ  ئۇنىڭغــا  كىرىــپ  قوينىغــا 
ئىشــتىن  بىــرال  قالىمــەن.  ئۇخــالپ  يەنــە  ئويغانغۇچــە 
ــاۋازدا خــورەك تارتىــپ ســاالرمەنمۇ؟  ــار.  ئۈنلــۈك ئ ئەندىشــەم ب

بىــر  ھاياتىــم  ئۆتۈۋاتقــان  ئارامىــدا  تىنــچ  شــۇنداق 
كېچىــدە قايتــا بۇزۇلــدى. بــۇ كېچە ئــۇ ئۆيگە قايتمىــدى. مەن 
يېرىــم كېچىگىچــە ئۆينــى ئايلىنىــپ ئۇنــى ســاقلىدىم. ئۇنىــڭ 
كىيىملىرىنــى تاتىــالپ باقتىــم. كارىۋاتنىــڭ ئۈســتىدە دومىالپ 
 ..... باقتىــم  چــۇۋۇپ  قەغىزىنــى  ھاخەتخانىنىــڭ  باقتىــم. 
ئۇنــى ســاقالپ ئەكېلەلمىدىــم. كېچىنىــڭ كېيىنكــى يېرىمىــدا 
ھېلىقــى نــەس باســقان كۆرپىچەكنىــڭ ئۈســتىدە مۇنارغــا 
ــاڭ سۈزۈلۈشــى  ــاراپ يېتىــپ ئۇخــالپ قاپتىمــەن. ئەتىگــەن ت ق
ــڭ  ــڭ ئىلغۇچىنى ــك دېرىزىنى ــان كىچى ــا قارايدىغ ــەن زالغ بىل
قۇلۇپالنمىغانلىقىنى بايقاپ، ئۇنى مىڭ بىر جاپا مۇشــەققەتتە 
كېــرەك.  ئىزدىشــىم  ســوفىيەنى  چۈشــتۈم.  زالغــا  ئېچىــپ 

ئىكــەن.  تارىنىۋاتقــان  يۇيــۇپ  يۈزلىرىنــى  ســوفىيە 
مېنــى  كــۆرۈپ كۆزلىرىنــى ئااليتتــى. »ســېينا، كىرېســتنىڭ 
ئۇنتــۇپ   ئادىرىســنى   ئــۇ  كەلمىســەڭ  بۈگــۈن  ھەققىــدە 
ــقا  ــۇنداق بولۇش ــە ش ــمەن. گەرچ ــاش ئەمەس ــەن ي ــم. م قاالتتى
ــد باغلىمىغىنىــڭ   ــەك چــوڭ ئۈمى تىرىشســاممۇ. شــۇڭا مــاڭا ب
ــوق.  ــم ي ــقا تاقىتى ــى ئاڭالش ــۇ گەپلىرىن ــڭ ب ــىراق«. ئۇنى ياخش
ئادرېســنى ســورىدىم. ئــۇ »تــۇرۇپ تــۇر. ئادرېســىنى ئېلىــپ 
ــاي  ــۇ موم ــۋال. ئ ــەرتىنى بىلى ــۇرۇن ش ــتىن ب ــە بېرىش ــۇ يەرگ ئ
ــان  ــۇ بىلىدىغ ــش. نەچچــە ياشــقا كىرگىنىنىم ــر جادىگەرمى بى
ئــادەم يوقمىــش. بەلكىــم پارىــژ بىلــەن تــەڭ بولۇشــى مۇمكىــن. 
ئــۇ باشــقىالرغا يــاردەم قىلىــش بەدىلىگــە ئۇالرنىــڭ ئــەڭ 
نېمــە  مۈشــۈكتىن  ســورايدىكەن.  نەرسىســىنى  قىممەتلىــك 
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــى. ش ــەككىز جانن ــەن؟ س ــورايدىكەن بىلەمس س
مۈشــۈك بىــرال جان بىلــەن قالىدىكەن. ئۇ ســەككىز جان ئۇنىڭ 
يېشــىغا قوشــۇلۇپ مومــاي بــۇ ئەســىردىن يەنــە بىــر ئەســىرگە 
قوشــۇلۇپ ياشــاۋېرىدىكەن«. بۇنىڭغــا بــەك ھەيــران قالمىدىم. 
ــى  ــى جانن ــرەر ئىكك ــا بى ــم. ئەمم ــان ئىدى ــاس قىلغ ــى قىي بۇن
ســورارمىكى دەپ ئويالپتىكەنمــەن. ســەككىزى قانــداق بــوالر؟؟؟
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»ئەگــەر  داۋامالشــتۇردى.  ياسىنىشــنى  ســوفىيە 
ــەپ  ــۇ گ ــا ب ــرەي. بولمىس ــپ بې ــا ئېيتى ــق بولس ــڭ ئېنى قارارى
ئوتتۇرىمىــزدا دېيىلمىگــەن بولســۇن« كەســكىن بىــر كۈرەشــتە 
قالدىــم. مــەن بۇالرنــى ئويــالپ تېگىگــە يېتەلىگــۈدەك بىــر 
ــنىمۇ  ــارار چىقىرىش ــپ ق ــە تايىنى ــەس. نېمىگ ــۇدات ئەم مەۋج
بېرىشــىڭ  دەپ   « چىقاردىــم  قــارار  ئەممــا  بىلمەيمــەن. 
ــدە  كېــرەك« . ســوفىيە يۈزىنىــڭ تۈكلىرىنــى تاراۋاتقــان يېرى
چۈشــۈرۈپ  ئاســتا  قولىنــى  ئاندىــن  قالــدى،  توختــاپ 
چىقتىــم.  يولغــا  مــەن  بــەردى.  دەپ  ئادرېســىنى  مــاڭا 

تەلىيىمگــە بەكمــۇ يىــراق ئەمەســكەن. ئەممــا قىــش 
بولــۇپ كەتكەچكــە  دۈگــدەرەپ يــۈرۈپ ئــاران تېپىۋالدىــم. بىــر 
قااليمىقــان ئارقــا كوچىدىكــى قــوش قاناتلىــق ئىشــىكنىڭ 
ــم.  ــداپ تىترەيتتى ــوغۇقتىن جاقىل ــدا س ــدا توختىغىنىم ئالدى
قېتىپــال قــاالي دېگەن قولۇمنــى ئۇزىتىپ ئىشــىكنى تاتىلىدىم. 
خېلــى ئۇزۇندىــن كېيىــن ئىشــىك غىچىلداپ ئاســتا ئېچىلدى. 
ــاڭا  ــالپ م ــى باغ ــۈن ئۈمىدىمن ــەن پۈت ــى م ــىكنى ئاچقىن ئىش
ئىــدى.  مومــاي  كەلگــەن  ئىــزدەپ  دەپ  قىالاليــدۇ  يــاردەم 

نــۇرى  ياغلىــق،  بېشــىدا  كۆينــەك،  بىــر  ئــۇزۇن 
ئۆچكــەن يۈزلىرىنــى قــورۇق باســقان دۈمچــەك بىــر مومــاي 
قىپقىزىــل بويالغــان تىرناقلىــق قوللىرىنــى مــاڭا ئۇزىتىــپ 
ــى  ــل دورا پۇرىق ــر خى ــن بى ــڭ بەدىنىدى ــۈردى. ئۇنى ــى كۆت مېن
قــوزام« دەپ ئىشــىكنى  ئــۇ »خــۇش كەلدىــڭ  تارقىالتتــى. 
يېپىــپ مېنــى كۆتــۈرۈپ ئىچكىرىســىگە ماڭــدى. بــۇ ئــۆي 
گــۆردەك قاراڭغــۇ ئىــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بەكمــۇ غەيــرى 
پۇرايتتــى.  دورا  قويــۇق  ھــەم  بېزەلگــەن  بىلــەن  نەرســىلەر 
قويۇلغــان  ئالدىغــا  ئۈســتەلنىڭ  يۇمىــالق  بقــر  مېنــى  ئــۇ 
ئورۇندۇققــا قويــدى. ئــۆزى ئۇدۇلۇمــدا ئولتــۇردى. ئوتتۇرىمىــزدا 
ســۈرلۈك نــۇر تارقىتىدىغــان بىــر ئەينــەك شــارچە، قــەرت، بىــر 
نەچچــە تــاش، قۇشــنىڭ پېيــى قاتارلىــق نەرســىلەر قويۇلغــان 
ئىــدى. ئــۇ كۆزلىرىمگــە تىكىلىــپ »كىلورىــس، بــۇ يەرنــى 
تاپقىچــە بــەك قىينالمىغانســەن؟ بــۇ ســېنىڭ بىرىنچــى قېتىــم 
كېلىشــىڭ بولمىغاندىــن كېيىــن« دېــدى. مــەن ئاغزىمنــى 
قالدىــم.  قېتىپــال  قــاراپ  ئۇنىڭغــا  ئاچقىنىمچــە  يوغــان 
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موماي كۆزلىرىمگە تىكىلىپ تۇرۇپ سۆزلەشكە 
باشلىدى:

ــر  ــرى بى ــل ئىلگى ــر يى ــى بى ــەن مېن ــس، س —كىلورى  
ئىــزدەپ كەلگەنتىــڭ. ئــۇ چاغــدا كېســىلىڭ ئېغىرلىشــىپ 
ئاخىرقــى باســقۇچقا بېرىــپ قاپتىكــەن. بىرســىگە بەرگــەن 
يېنىغــا  ئۇنىــڭ  بولــۇپ  مۈشــۈك  بىــر  بويىچــە  ســۆزۈڭ 
قايتىشــىڭغا يــاردەم قىلىشــىمنى ســورىدىڭ. مــەن يــاردەم 
نەتىجىنــى  بىلــەن  جېنىــڭ  ســەككىز  ســەن  قىلدىــم. 
تېگەشــكەنىدىڭ. ئەمــدى يەنــە بىــر ھاجــەت بىلەن كەپســەن. 
نېمــە  ھېــچ  تېگىشــكۈدەك  بىلــەن  مــەن  ســەندە  ئەممــا 
قالمىــدى. مــەن ســاڭا بىكارلىق يــاردەم قىاللمايمــەن تاتلىقىم. 

ــدۇم.  ــدەك بول ــدە قالغان ــڭ ئىچى ــر تۇماننى ــۇق بى قوي

كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتىكــى موماينىــڭ ســېھرى راســتال يامــان ئىكەن. 
ــلىمە  ــداق ئەس ــدە ھېچقان ــالر ھەققى ــەن ئىش ــۇ دېگ ــدە ئ مەن
ــەڭ  ــەن. ئ ــىمنىمۇ بىلمەيم ــداق قېلىش ــدى قان ــۇ. ئەم قالماپت
ئاخىرقــى بىر ئۈمىد چىرىغىم شــامالدا قالغــان جىن چىراغدەك 
بىــر پىلدىــرالپ ئۆچــۈپ قالــدى. خوشلىشــىپ يېنىــپ چىقتىــم. 

مۈشــۈك  بىرنەچچــە  ســوفىيا  قايتتىــم.  كوچىغــا 
بىلــەن پاراڭلىشــىپ تۇرۇپتىكــەن. يىراقتىــن مېنــى كــۆرۈپ 
ــۇپ  ــاراپ قوي ــردەم ق ــا بى ــەن ئۇنىڭغ ــىتتى. م ــى پۇالڭش قولىن
يۈزۈمنــى  قاپلىغــان  ئۈمىدســىزلىك  ياندىــم.  كەينىمگــە 
چىققــان  قايتىــپ  ئۆيگــە  يــوق.  كۆرســەتكىم  ئۇنىڭغــا 
ياتتىــم.  چىقىــپ  كۆرپىچەككــە  كىرىــپ  دېرىزەمدىــن 

سىباســتىئىن چۈشــتىن كېيىــن بىلــەن پەيــدا بولــدى. 
ــدا  ــىك ئالدى ــى ئىش ــە ئۇن ــم بويىچ ــپ ئادىتى ــە كىرى ــۇ ئۆيگ ئ
ــا  ــاپ يېنىمغ ــتىدە بايق ــەك ئۈس ــى كۆرپىچ ــان مېن كۈتىۋالمىغ
كەلــدى ۋە قولىنــى بېشــىمغا ئۇزاتتــى. مــەن چاققانلىــق بىلەن 
ئورنۇمدىــن  ئۇزىتىۋېــدى،  دۈمبەمگــە  تارتتىــم.  بېشــىمنى 
قانــداق  بۇنــى  ئــۇ  قالدىــم.  كېتىــپ  تــۇرۇپ  ســەكرەپ 
چۈشــەندى بىلمىدىــم. مۇنچىغــا كىرىــپ كەتتــى. ياخشــى 
بولــدى. مــەن پۇراققــا ســەزگۈر ، ئــۇ غەلىتــە پــۇراپ قاپتــۇ. 

ئىشــلەيدۇ.  ئــۇ  داۋاملىشــىۋەردى.  تۇرمۇشــىمىز 
تامــاق  كېلىــدۇ.  قايتىــپ  ئــۇ  قالىمــەن.  مــەن 
قايتىــپ  ئــۇ  كېچىلىــرى  بــەزى  ئۇخاليمىــز.  يەيمىــز. 
ياتىمــەن........ قــاراپ  مۇنارغــا  مــەن  كەلمەيــدۇ. 

تامدىكــى  بولســىمۇ  ئــۇ  بــار.  يېڭىلىــق  بىــرال 
قارايدىغــان  ئــۇزۇن  ئۇزۇندىــن  رەســىمىگە  قىزنىــڭ 
ناتونــۇش.  ھــەم  تونــۇش  ئــۇ  قالدىــم.  بولــۇپ 
ئۆلــۈك.  ھــەم  ھايــات  بەختســىز.  ھــەم  بەختلىــك 

ئــۇ: ئۇچراشــقىنىمدا  قايتــا  بىلــەن  ســوفىيا 

ئارزۇيۇڭنىــڭ  سورىمىســاممۇ   —
دەپ   — تۇرۇپتىمــەن،  بىلىــپ  ئاشــمىغىنىنى  ئىشــقا 
ســۆزىنى  موماينىــڭ  ئۇنىڭغــا  مــەن  باشــلىدى.  ســۆز 
كەتتــى: پارقىــراپ  كۆزلىــرى  ئۇنىــڭ  بەردىــم.  ئېيتىــپ 

ــڭ  ــر قىلىقلىرى ــۇنداقلىغىنى. زادى بى ــم مۇش — بىلەتتى
بىزگە ئوخشىمايدۇ. ئەمما شۇنچە يولنى بېسىپ بارغاندىكىن 
نېمىشقا قانداق قىلساڭ بولىدىغىنىنى سورىۋالدىم ؟ — دېدى .

—دېدىغــۇ شــۇ ، تېگىشــىدىغان نەرســە بولمىســا ئامــال 
يوق دەپ. بولدىال، باشقا گەپ بولسا قىلىشايلىچۇ ، — دېدىم. 
ــەن  ــى. م ــىمنى ئېيىتت ــۇپ بېرىش ــا قوي ــنى ئۇنىڭغ ــۇ ئىش ــۇ ب ئ
ــدۇم.  ــا ماقــۇل بول ئۈچــۈن قانداقــال بولســا ئوخشــاش بولغاچق
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كېيىــن.  چۈشــتىن  كۈنــى  شــەنبە  بىــر  يامغۇرلــۇق 
دەم  ئولتــۇرۇپ  كىرېســلودا  مــەن  بىلــەن  سىباســتىئىن 
ئېلىۋاتاتتــۇق. ئــۇ كىنــو كۆرۈۋاتقــان. مــەن ئۇنىــڭ يېنىــدا 
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ئۇخالۋاتقان، ئۇنىڭ قولى مېنىڭ دۈمبەمنى ســىالۋاتقان ئىدى. 

—كىلورىــس، — دېــدى ئۇ. بېشــىمنى كۆتــۈرۈپ ئۇنىڭغا 
قارىدىم. ئۇ ماڭا قاراۋېتىپتۇ ئەمما تامدىكى رەسىمدىكى ماڭا. 

— بۈگــۈن ســېنى يوقىتىــپ قويغىنىمغــا 400 كــۈن 
ــى  ــڭ ئاخىرق ــدى. ھاياتىڭنى ــى بول ــن تۆت ــۈز كۈندى ــدى. ي بول
مۈشــۈكنى  بــۇ  بويىچــە  ۋەدەم  بەرگــەن  ســاڭا  ۋاقىتلىرىــدا 
ــن  ــدۇم. ئاندى ــس دەپ قوي ــەم ئىســمىنى كىلورى ــم ھ بېقىۋالدى
بۇرۇنقىدەك تۇرمۇشــۇمنى داۋامالشــتۇرماقچى بولدۇم. بۇ ئاسان 
ئەمەســكەن. ھەربىــر قىزنــى ســەن بىلــەن سېلىشــتۇرىمەن. 
ئوقۇغانــدەك  كىتــاب  خــۇددى  ســۆزلىرىمىزنى  دېيىشــكەن 
قايتــا- قايتــا ئوقــۇپ چىقىمەن. ھەتتا ..... ســېنىڭ ئىســمىڭنى 
كېيىــن  ۋاقىتتىــن  قانچىلىــك  يەنــە  ســالىمەن.  چاقىرىــپ 
ــلىرىمگە  ــان چۈش ــەن؟ قاچ ــۈپ قاالرم ــا كۆن ــوق ھاياتق ــەن ي س
ــى  ــدا مــەن كۆزۈمن ــى دەۋاتقان ــۇ بۇالرن كىرمــەس بولىســەن؟ - ئ
ئېچىــپ يېتىــپ ئــاڭالپ ياتتىــم. قۇربىتىــم يەتســە ئۇنىــڭ 
ئەممــا  بــار.  ســۆيگۈم  چاچلىرىدىــن  قۇچاقــالپ  بېشــىدىن 
ــايدۇ.  ــان ئوخش ــىپ بولمايدىغ ــاڭا نېس ــۇ م ــدا ب ــۇ ھاياتىم ب

—كىلورىس، مەن باشــقا يەرگــە كۆچۈپ كېتىش قارارىغا 
كەلدىــم. بەلكىــم بۇنىــڭ ئــاز - پــاز ياردىمى بولۇپ قــاالر. ۋاقتى 
كەلگەنــدە مۈشــۈكنى ھەم بۇ رەســىمىڭنى ئېلىپ كەتمەيمەن. 

ــىمنى  ــۇپ؟ بېش ــالپ قوي ــى تاش ــەن؟ مېن ــە ؟ كېتىم نېم
كېــرەك.  ئېلىشــىم  ئالدىنــى  بۇنىــڭ  كۆتــۈردۈم.  ئىتتىــك 

ئىــزدەپ  ســوفىيانى  قىلىــپ  ئامــال  بىــر  ئەتىســى 
باردىــم. ھــەم ئۇنىڭغــا ئەھۋالنــى چۈشــەندۈردۈم. ئــۇ مــەن 
بىلــەن بىللــە موماينىــڭ يېنىغــا بېرىشــقا ماقــۇل بولــدى. 

ئۆڭكــۈردەك  ھېلىقــى  موماينىــڭ  ئىككىمىــز 
ئولتۇرغىنىمىــزدا  ئۈســتەلدە  يۇمىــالق  ئۆيىدىكــى  قاراڭغــۇ 
باشــالپ  تەييارلىغىنــى  سىباســتىئىن كۆچــۈپ كېتىشــنىڭ 
بولغانىــدى. مومــاي ســوفىياغا قارىۋېتىــپ ســۆزىنى باشــلىدى:

ــاردەم  ــاڭا ي ــدا س ــە بولغىنى ــر نەرس ــكۈدەك بى —تېگىش
شــۇنىڭ  مەۋجۇتلۇقۇممــۇ  مېنىــڭ  خااليمــەن.  قىلىشــنى 
مۇمكىــن  قايتىشــىڭ  ئىنســانلىققا  قايتــا  ئەممــا  ئۈچــۈن. 
ئەمــەس. بەلكىــم ئۇنــى ئۇنتــۇپ كېتىشــىڭگە ياردىمىــم تېگەر.

ئۇنىڭغــا  يــوق.  كەتكــۈم  ئۇنتــۇپ  ئۇنــى  يــاق.   —
دېدىــم.   — بــار،  ئېرىشــكىم 

ئايالندۇرالمىســاق،  ئادەمگــە  كىلورىســنى  ئەگــەر   —
ســوفىيا  ئايالندۇراالمــدۇق؟—  مۈشــۈككە  سىباســتىئىننى 
بۇرۇلــدۇق.  ئۇنىڭغــا  ئىككىمىــز  مومــاي  قىســتۇردى.  ســۆز 

ــتىئىن  ــە، سىباس ــى قېلىۋەرس ــۈك پېت ــس مۈش —كىلورى
بوالاليدىغــۇ؟  بىللــە  ئــۇالر  ئايالنســىچۇ؟  مۈشــۈككە 

قانــداق  ھەققىنــى  بۇنىــڭ  ئەممــا  —مۇمكىــن.   
؟ ر كســىلە لىمە تۆ

تــال  ھەربىــر  مــەن  قارىــدى.  مــاڭا  ســوفىيا 
يېلىنىــش  ئىالجســىزلىق،  ئۈمىدســىزلىك،  مويىمدىــن 
ئىدىــم.  ھالــدا  بىچــارە  بىــر  چىقىۋاتقــان  تەپچىــرەپ 

مەخلۇقــالر  غەيــرى  بەكمــۇ  ئىنســانالر  —ســىلەر 
ئىكەنســىلەر. تاشــقى قىياپىتىڭالرنــى ھېســابقا ئالمىغانــدا 
ــى  ــڭ . روھ ــى دېگىنى ــۇ ئەركىش ــۇ ئ ــر جانلىقق ــال بى ئوخشاش
ئــۇ روھ دېگــەن؟  نېمــە  تــە.  قىزىــق  تۇرىۋېلىشــلىرىڭ  دەپ 
ــە  ــدە؟ نېمىگ ــداق تەم ــدە، قان ــداق رەڭ ــەكىلدە، قان ــداق ش قان
ئــەڭ  ھاياتىمدىكــى  يولۇققىنىــم  ســاڭا  بــار؟  پايدىســى 
مــەن ســەككىز جېنىــم  چــوڭ تەلەيســىزلىكىم ئوخشــايدۇ. 
تۇتقــۇزاي.  قولۇڭغــا  ســېنىڭ  چىرايلىقىڭنــى  ئــۇ  بىلــەن 

قوشــۇاللمايمەن.  بۇنىڭغــا  ســوفىيا،  —يــاق 
كۈتمىگەنىدىــم.  ئۈمىــد  دەپمــۇ  قىلســۇن  بۇنــداق  ســېنى 
قىــالي.  ھــەل  ئــۆزۈم  ئىشــىم.  مېنىــڭ  بــۇ 

كۈنــدە  قىلىســەن؟  ھــەل  قانــداق  —بولدىــال. 
بــۇ  كــۆرەي  بىــر  مــەن  قېنــى  ياشــاپمۇ؟  ئۈلۈكتــەك 
بولىدىغىنىنــى.  قانــداق  دېگىنىڭالرنىــڭ  مۇھەببــەت 
ــا... ــان بولس ــۇپ قالىدىغ ــە بول ــر نەرس ــەس بى ــا ئەرزىم ئەمم

ئاتتىــم.  ئۆزۈمنــى  ســوفىياغا  خۇشــاللىقتا 
ئەســۋابلىرىنى  ئاندىــن  كەتتــى.  كۈلــۈپ  مومــاي 
باشــلىدى.  ئوقۇشــقا  ســېھىرنى  چىقىــپ  ئېلىــپ 
بېرىلمەيــدۇ(  تەپســىالتى  ئۈچــۈن  )ئۆگىنىۋالماســلىقڭالر 

مــەن  دۇكىنىغــا،  بولــكا  ســوفىيا 
نەرســىلىرىنى  سىباســتىئىن  قايتتىــم.  ئۆيگــە 
كــۆرۈپ:  مېنــى  قاچىالۋېتىپتىكــەن.  يېشــىككە 

كېتىدىغــان  يوقــاپ  تــوال  بــەك  —كىلورىــس، 
بىلــەن  ســەن  ماڭغىچــە  مــەن  قالدىــڭ.  بولــۇپ 
—دېــدى.  ئىــدى،  بــار  بولىۋالغىــم  بىللــە  ئۇزاقــراق 

—كىــم بىلىــدۇ مەڭگــۈ تــۇرۇپ قاالمســەن تېخــى، —دەپ 
مىياڭلىدىم. 

13

قانغۇچــە  سىباســىتىئىننى  كــۈن  نەچچــە  ئاخىرقــى 
پۇرىۋالدىــم. ئەگــەر بىركۈنــى ئــۇ مۈشــۈك قىياپىتىــدە كــۆز 
تونۇۋېلىشــىم  بولســىمۇ  پــۇراپ  بولســا  پەيــدا  ئالدىمــدا 
ــىمنى  ــى رەس ــى. ھېلىق ــرى پۈتت ــڭ تەييارلىقلى ــە. ئۇنى كېرەكت
رامكىدىــن چىقىرىــپ بىــر يەرگــە ئەۋەتىۋەتتــى. بىــر جۈمــە 
كۆتــۈرۈپ  مېنــى  سىباســىتىئىن  كېيىــن  چۈشــتىن  كۈنــى 
مېنــى   ئــۇ  يولــدا  قويــدى.  ئەكېلىــپ  ئورنۇمغــا  بۇرۇنقــى 
قوينىغــا ســېلىۋالدى ھــەم بىــر دەم بىــردەم بېشــىمغا ســۆيۈپ 
قوياتتــى. مەنمــۇ تۇمشــۇقۇمنى ئۇنىــڭ ئېڭىكىگــە، يۈزىگــە 
تەگكــۈزۈپ قوياتتىــم. ئــۇ مېنــى قاۋاھخانىنىــڭ ئالدىغا قويۇپ 
ئىــدى.  يېنىمــدا  ســوفىيا  كەتكىنىــدە  بۇرۇلــۇپ  كەينىگــە 
سىباســىتىئىننىڭ كەينىدىــن قــاراپ تۇرغىنىمــدا ســوفىيا: 
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—يىغلىما جۇمۇ، چۈنكى مەن ئايرىلىش قايغۇســىدىكى 
 — بىلمەيمــەن،  بېرىشــنى  تەســەللى  قانــداق  ئادەمگــە 
دېــدى. مــەن يىغلىمىدىــم. چۈنكــى ئــۇ قايتىــپ كېلىــدۇ.

قايغــۇ  مــەن  چۈشــتى.  رىتىمىغــا  ئــۆز  تۇرمــۇش 
ئۇنىڭغــا  كەچۈرىمــەن.  تۇرمــۇش  نورمــال  غەيــرى  ئىچىــدە 
كېلىشــىگە  قايتىــپ  ئۇنىــڭ  ھــەم  سېغىنىشــىم  بولغــان 
كەتتــى.  ســىڭىپ  نەپەســلىرىمگىچە  ئەندىشــەم  بولغــان 
ئۇنىڭمــۇ  ســورىمىدى.  ھېچنېمــە  مەندىــن  ســوفىيا 
بولغــاي.  كەلمىــدى  بۇزغۇســى  ھالەتنــى  بۇخىــل 

بىــر كــۈن، ئىككــى كــۈن، ئۈچ كــۈن، تۆت كــۈن ....... مەن 
بىلىدىغان سانالر دائىرىسىدە ساناقنى ساناپ بولدۇم. ئۇ يوق. 

ســوفىيا ئىككىمىــز موماينىــڭ بىزنى ئالــداپ قويغىنىغا 
پۈتۈنلــەي ئىشــەنگەن كۈنلىرىمىزنىڭ بىرىــدە، جېدەلخور لېئو 
بىــر ناتونــۇش مۈشــۈكنى باشــالپ يېنىمىزغــا كېلىــپ قالــدى: 

—بــۇ يېڭــى كەلگــەن مۈشــۈك ئىكــەن.  ئىســمى كولبــى، 
— دېــدى. ســوفىيا ئىككىمىــز بىــر بىرىمىزگــە قارىۋەتتــۇق. 
ــڭ  ــم ۋە ئۇنى ــا كەلدى ــڭ يېنىغ ــپ كولبىنى ــتا مېڭى ــەن ئاس م
ســالدىم.  ســەپ  ياخشــى  ئۇنىڭغــا  ئايالنغــاچ  ئەتراپىنــى 
ــەنمەي  ــا ئىش ــم. بۇرۇنۇمغ ــۇراپ باقتى ــتا پ ــى ئاس ــن ئۇن ئاندى
ئالدىمىغىنىغــا  مېنــى  ســەزگۈرۈمنىڭ  پۇرىدىــم.  يەنــە 
قــاراپ  مەنىلىــك  ســوفىياغا  كېيىــن  قىلغاندىــن  جەزىــم 
بۇرۇلــۇپ: كولبىغــا  ھالــدا  مەغــرۇر  دە،  قويــدۇم— 

سىباســىتىئىن  ياقتۇرمىدىــم.  —ئىســمىڭنى 
قــاراپ: مــاڭا  ئــۇ  دېدىــم.   — ئۆزگەرتەيلــى،  دەپ 

قىســتى.  كۆزىنــى  دەپ   — بولســۇن،  —خالىغىنىــڭ 

تۈگىدى



2020-يىللىق 4 - سان

31

بۆلۈكىگــە  ئاســىيا  ئىســتانبۇلنىڭ  بىلــەن  دوســتۇم 
قىلىــپ  قــارار  تۇيۇقســىز  ئۆتۈشــنى  قىســمىغا  جايالشــقان 
ــدۇق، مەقســىتىمىز پەقــەت  ــز قارارســىز ئى ــدۇق، ئىككىلىمى قال
ئۆزىمىــز تــوال ئــاڭالپ كەتكــەن، ئەممــا ئاڭالشــقا خۇشــتار 
ــر نەچچــە ھەپتىدىــن  ــى بى ــى قىلغــاچ، يېقىنق قــۇرۇق پاراڭالرن
بىــرى ئۆتكەن مەنىســىز، زېرىكىشــلىك كۈنلىرىمىزدىن بىرپەس 
ــە  ــز قەيەرگ ــىز ئىككىمى ــدى. مەنزىلس ــۇش ئى ــىمۇ قۇتۇل بولس
ــى  ــم بىزن ــدۇق، مېنىــڭ ئايىغى ــدە تالىشــىپ قال بېرىــش ھەققى
ئادەملــەر ســەلدەك ئاقىدىغــان، مەقسەتســىز ئارىاليدىغــان 
ــۇپ كەتكــەن تاكســىمغا ســۆرەيتتى، دوســتۇم  كىشــىلەرگە تول
ھالقىــپ  قىتئەدىــن  ئىككــى  چىقىــپ،  پاراخوتقــا  بولســا 
ــامىلىنىڭ  ــەرزان ش ــڭ ل ــۇنداقال دېڭىزنى ــا، ش ــەن تۇيغۇغ ئۆتك
ــوت  ــلىرىنىڭ پاراخ ــز قۇش ــدە دېڭى ــان ھەم ــە ئۇرۇلغ يۈزلىرىگ
ئارقىســىدىن لەگلــەك قوغلىغــان بالىــالردەك قوغلىغانــدەك 
ــەم،  ــتنى دېس ــدى. راس ــراق ئى ــلىرىگە ئام ــان كۆرۈنۈش ئۇچۇۋاتق
تۇيغۇســى  ئىچىمدىــن كەلگــەن كىچىككىنــە ھاكاۋۇرلــۇق 
تۈپەيلــى كۆڭلۈمدىكىنــى دوســتۇمغا دېمىگــەن بىلــەن مەنمــۇ 
چەكلىرىگــە،  پايانســىز  دېڭىزنىــڭ  ســۆيەتتىم،  دېڭىزنــى 
كىشــىگە ئەركىنلىــك، ئازادلىــق ، ئارامبەخــش بېغىشــاليدىغان 
ئاشــۇ ھېســلىرىغا ئامراقتىــم، دېڭىزغــا ســەكرەپ كىرگــەن 
كېتىدىغــان  كىرىــپ  ئېغىزىمغــا  كۆزلىرىمگــە،  چاغلىرىمــدا 
ئالمىغانــدا،  تۇزلــۇق ســۇلىرىنىڭ ئاچچىقلىرىنــى ھېســابقا 
دېڭىزدىــن پەخىرلىنەتتىــم، دېڭىزنــى ســۆيەتتىم، دېڭىزنــى 
ســېغىناتتىم، شۇڭالشــقا يالغاندىــن تاكســىمغا تارتىشــقان 
بولۇپ، دوســتۇمنىڭ ئارقىســىغا ئەگىشــىپ ئەمىنئۆنــۈ پورتىغا 

كەلدۇق ۋە بۇيەردىن قىســقا مۇســاپىلىك يولۇچىالر پاراخوتىغا 
چىقىــپ، ئىســتانبۇلنىڭ ئاســىيا تەرىپىدىكــى دېڭىز ياقىســىغا 
كەتتــۇق.  يــۈرۈپ  قــاراپ  پورتىغــا  ئۈســكۈدار  جايالشــقان 

12 مىنۇتلــۇق  ئــاران  ئارىلىقــى  قىتئەنىــڭ  »ئىككــى 
چىرقىراشــلىرى،  چايكىالرنىــڭ  دوســتۇم  دېــدى  يــول،- 
ســۇالرنىڭ پاراخــوت ماتورىغــا ئۇرۇلــۇپ چىقىرىلغــان شــاۋقۇنالر 
ــى  ــىپ بولۇپ،-ئالدىنق ــا يەرلىش ــان پاراخوتق ــدە ئۈزۈۋاتق ئىچى
كۈلۈمســىرەپ  مــەن  ماڭغــان«.  قــاراپ  ســائەتكە  قېتىــم 
يىلدىــن   1	 مانــا  تونۇشــقىلى  بىلــەن  دوســتۇم  قويــدۇم. 
جايالرنــى  نۇرغــۇن  كــۆردۈم،  ئىشــالرنى  نۇرغــۇن  ئاشــتى، 
كۆرۈشــكەن  بىــز  دوســت،  ھېلىھــەم  بىــز  ئەممــا  كەزدىــم، 
تاماقلىرىمىــز  يېگــەن  تېمىلىرىمىــز،  پاراڭالشــقان  جايــالر، 
شــەھەرگە،  ئوخشــىمىغان  ناھىيەدىــن  بىــر  ساناقســىز، 
ئىســتانبۇلدا  كەتتــۇق،  بۆلۈنــۈپ  ئۆلكىگــە  ئوخشــىمىغان 
ــە   ــن  ئاناتولىيەگ ــڭ گىرۋەكلىرىدى ــتۇق، تەكلىماكاننى تېپىش
بىــز  بولغانكىــن  دوســتالر  ئۇچراشــقان  كېلىــپ  ئۇچــۇپ 
ئۇنىــڭ  مەنغــۇ  تەلەيلىكتــۇق.  بەختلىكتــۇق،  ناھايىتــى 
ــوش.  ــن خ ــۇ مەندى ــە ئۇم ــوش، مەنچ ــا خ ــدا بولغىنىغ يېنىم
ئويالۋاتىدىكىــن؟  قانــداق  كۆڭلىــدە  ئــۇ  بىلمەيمــەن، 

ئەممــا  تاغدىن-باغدىــن،  بۇرۇنقىــدەك  ئەلقىسســە، 
راھــەت پاراڭلىشــىپ قىــز قەلئەســىنى چۆرىدىگــەن دېڭىــز 
ــڭ  ــە كۆزۈمنى ــى ئەن ــز قەلئەس ــدۇق. قى ــىغا كەل ــى قېش ياقىس
تۈركىيــە  چــاغ  ئەينــى  دەپ  قەلئەســى  قىــز  ئالدىدىــال. 
چۈشــىنى كــۆرۈپ يۈرگــەن ۋاقىتلىرىمــدا تۈركچــە شــېئىرالردىن، 

قىز قەلئەسىدە ئىككى ئەتىرگۈل 
مەمەتئېلى نىياز ئۇيغۇربەگ )گېرمانىيە(
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ــتانبۇلدا  ــڭ »ئىس ــم ، تېئوماننى ــوال ئاڭاليتتى ــىالردىن ت ناخش
ــز  ــان قى ــا ئېلىنغ ــىلىرىدا تىلغ ــۇق ناخش ــق مۇڭل ــۈز« ناملى ك
تارقىلىــپ  ئەپســانىلەر  نۇرغۇنلىغــان  ھەققىــدە  قەلئەســى 
ــرى  ــا، بەزىلى ــا باغالنس ــى يۇنانغ ــرى قەلئەن ــە، بەزىلى يۈرمەكت
ۋىزانتىيــە ئىمپېرىيەســىگە باغاليتتــى ، مــەن بولســام ئوســمان 
ياخشــى  بەكــرەك  قىسسىســىنى  ئائىــت  ئىمپېرىيەســىگە 
ــدا  ــمانلى زامانى ــىچە، ئوس ــەردە ئېيتىلىش ــم، رىۋايەتل كۆرەتتى
ــال  ــەن باتت ــۈن كەلگ ــاق ئۈچ ــىرىگە ئالم ــتانبۇلنى مۇھاس ئىس
قەلئەســىنىڭ  قىــز  قازىنالمــاي،  نەتىجــە  ھېچبىــر  غــازى 
ئالدىدىكــى قىرغاققــا قــارارگاھ قۇرىدىكــەن ھەمــدە يەتتــە يىل 
ــال غازىنىــڭ  ــدا قالىدىكــەن. ھېكايىلەرگــە كــۆرە باتت شــۇ جاي
ئەســلى  قېلىشــىنىڭ  يــەردە  بــۇ  ســۈرە  ئــۇزۇن  قــەدەر  بــۇ 
ــن  ــىق بولغانلىقتى ــا ئاش ــڭ قىزىغ ــكۈدار بېگىنى ــەۋەبى ئۈس س
ــكۈدار  ــان ئۈس ــىدىن قورقق ــڭ ھەيۋىس ــال غازىنى ــەن. باتت ئىك
بىلــەن  بايلىقلىــرى  بارلىــق  غەزىنىدىكــى  قىزىنــى  بېگــى 
ــىق  ــا ئاش ــا قىزغ ــەن. ئەمم ــۇرۇپ قويىدىك ــە يوش ــر قەلئەگ بى
بولغــان بــەگ مىڭبىــر مۇشــەققەتلەرنى كېچىــپ، ئاخىــرى 
ئــۆزى چاپقــان قېيىققــا ئولتــۇرۇپ، قەلئەگــە ئــۈزۈپ بارىدىكــەن 
كېيىــن،  قىلغاندىــن  فەتھــى  كۆڭلىنــى  قىزنىــڭ  ھەمــدە 
كېتىدىكــەن...  ئۈســكۈداردىن  مىنــدۈرۈپ  ئېتىغــا  قىزنــى 

ــاق.  ــەردە توختاتس ــۇ ي ــى مۇش ــە، ھېكايىمىزن ئەلقىسس
شــېئىرىي  مــاڭا  قەلئەســى  قىــز  شــۇ  بولســا  تاپتــا  شــۇ 
ــى  ــدى. ئىكك ــا ئى ــدا تۇرماقت ــۆز ئالدىم ــۇنۇپ ك ــى س تۇيغۇالرن
تــال ئەتىرگــۈل كۆتۈرۈۋالغــان بىــر تــۈرك قىزنىــڭ بەختكــە 
ئەتتــۈرۈپ  ئەكــس  بەختلەرنــى  شــۇ  چىرايــى،  چۆمۈلگــەن 
زامانــالردا  بىــر  ئۆزۈمنىــڭ  قــاراپ،  كۆزلىرىگــە  كۈلۈۋاتقــان 
ئابدۇخالىــق  ئالدىــم،  ئېســىمگە  بولغانلىقىمنــى  »شــائىر« 
ئۇيغۇرنــى، ئابدۇرېھىــم ئۆتكۈرنــى بېســىپ چىقىمــەن دەپ 
ــا قامالشمىســىمۇ  ــم، ھەتت ــەن ئىدى ــپ يۈرگ ئۆزۈمگــە ۋەدە بېرى
ــالپ  ــم، ئوي ــېئىرالرنى يازدى ــۇنچە ش ــم، ش ــپ باقتى ــېئىر يېزى ش
باقســام ئەتىرگــۈل ھەققىــدە شــېئىر يېزىــپ باقماپتىمــەن. 
دوســتۇمنىڭ گەپلىرىگــە قــۇالق ســالغاچ، ئۆلــۈپ كەتكــەن 
ــېئىرىي  ــى ش ــڭ مەندىك ــن ئەتىرگۈلنى ــېئىرىي تۇيغۇلىرىمدى ش
مەنىســىنىڭ نېمــە ئىكەنلىكىنــى ئويــالپ باقتىــم، ئەپسۇســكى 
ھېچنېمىنــى بىلمەيدىغانلىقىمنــى ھېــس قىلدىــم. ئەممــا 
ــان  ــاقلىنىپ قالغ ــدە س ــە روجەكلىرى ــڭ كىچىككىن خاتىرەمنى
يامغــۇر  بىــر  بىلــەن  ئــاكام  كــۆرە، كىچىــك  ئەســلىمەمگە 

-ئارىــالش قــار ياغقــان ئىنتايىــن ســوغۇق بىــر كۈنــدە، ئاشــىق
-مەشــۇقالر ئۈچــۈن ئەتىرگۈلنــى كىچىككىنــە بىــر ســولياۋ 
ــان  ــېتىپ باقق ــۈرۈپ س ــا ي ــالپ، كوچىمۇ-كوچ ــە تاش چېلەكك
ــۈپ  ــۇ ئۆت ــرەپ، س ــال تىت ــدە غال-غ ــوغۇق كۈن ــۇ س ــم. ش ئىدى
ــڭ  ــار يىگىتلەرنى ــۆيگۈنى ب ــدا س ــدا يېنى ــەن ئاياغلىرىم كەتك
ئاالمســىز؟«  گــۈل   « تارتىنىپــراق  كىرىۋېلىــپ،  كەينىگــە 
ــە،  ــدۇق. ئەلۋەتت ــان ئى ــۇل تاپق ــى پ ــۈرۈپ خېل ــوراپ ي دەپ س
ئــۇ  بەرگــى  ئەتىرگۈللەرنىــڭ  ســاتقان  مــەن  ۋاقىتتــا  ئــۇ 
بىزنىــڭ  پەقــەت  ئىــدى،  ئەمــەس  قىزىــل  قىزنىڭكىــدەك 
قىزالرنىــڭ  ئالغــان  تاپشــۇرۇپ  ســۆيگۈنىدىن  گۈلىمىزنــى 
بىرلىــرى   . قىزنىڭكىگــە ھېــچ ئوخشــىمايتتى  بــۇ  چىرايــى 
تارىمنىــڭ قىزلىــرى ئىــدى، بىرلىــرى بولســا ئاناتولىيەلىكلــەر، 
كــۈن  ياخشــى  بىزدىــن  چىقىــپ،  بىزدىــن  كېلىــپ  يەنــە 

ــدا  ــە بولغان ــدى. مەنچ ــرى ئى ــڭ قىزلى ــان خەلقنى كەچۈرۈۋاتق
ــپ  ــى قىلى ــۇ خىيالن ــدى. ش ــى ئى ــاۋەت يول ــز تاپ ــۈل بى ئەتىرگ
تۇرغىنىمــدا، مەندىــن ئانچــە يىــراق بولمىغان جايــدا ئەتىرگۈل 
قالدىــم.  قىلىــپ  دىققــەت  ئايالغــا  ســىگان  ســېتىۋاتقان 

ۋاقىتلىرىمىزدىكــى   كىچىــك   ھــەدەپ  دوســتۇم 
ھېكايىلەرنــى ئېيتاتتــى. دوســتۇمنىڭ ھېكايىلىرىگە تەڭكەش 
بەرگەندىــن  ئەسلىشــىپ  ئىشــالرنى  قانچــە  بىــر  قىلىــپ 
يەنــە  ئەتىرگۈلگــە  قولىدىكــى  قىزنىــڭ  بايىقــى  كېيىــن، 
دىققــەت قىلىــپ قالدىــم. كەچكــى شــەپەقنىڭ نۇرلىرىنىــڭ 
تۇيغۇســىغا  بەخــت  تاپتىكــى  شــۇ  قىزنىــڭ  تەســىرىدىن، 
ــپ،  ــۇ قىزىرى ــۈل تېخىم ــال گ ــۇ ئىككــى ت ــان ب ســەۋەب بولۇۋاتق
مەپتــۇن  قىزىللىققــا  شــۇ  تۇراتتــى.  جۇاللىنىــپ  تېخىمــۇ 
كەچۈرۈپمــۇ  ئويۇمدىــن  قىزىللىقالرنــى  نۇرغــۇن  بولــۇپ، 
بايرىقىنىــڭ  بېســىۋالغانالرنىڭ   دۆلىتىمىزنــى  ئۈلگــۈردۈم، 
تەقدىرىنــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  ئىــدى،  قىزىــل  رەڭگىمــۇ  ئانــا 
بەلگىلىۋەتكــەن ســوۋېت رۇسىيەســىنىڭ بايرىقىمــۇ قىزىــل 
ــەھىد  ــان ش ــۈرەش قىلغ ــزدا ك ــەت زامانىمى ــۈچ ۋىالي ــدى، ئ ئى
جەڭچىلىرىمىزنىــڭ ئــوق تېشــىپ ئۆتكــەن مەيدىلىرىدىــن 
ــالنغۇچنىڭ  ــدى، باش ــل ئى ــۇ قىزى ــان قانالرم ــالپ  ئاقق بۇلدۇق
ئۈچىنچــى ســىنىپىدا مەغرۇرلــۇق بىلــەن تاقىغــان پىيونېرلىــق 
ئىــدى، تۇنجــى قەلــەم  گالىســتۇكۇمنىڭ رەڭگىمــۇ قىزىــل 
ھەققىمگــە ئالغــان ئاياقمــۇ قىزىــل رەڭــدە ئىــدى. ھــە توغــرا، 
ــى  ــش پىالنىمن ــۇر ئېلى ــڭ 100 نوم ــڭ مېنى ئوقۇتقۇچىلىرىمنى
ۋەيــران قىلغــان قەلىمىنىــڭ ســىياھىمۇ قىزىــل رەڭــدە ئىــدى. 

ــى  ــان چىرايىمن ــا تولغ ــرەتلىك ئويالرغ ــڭ ھەس ئۆزۈمنى
دوســتۇمنىڭ كۆزلىرىدىن ئېلىپ قېچىش ئۈچۈن يىراق ئۇپۇققا 
ــنىڭ  ــاۋۇ قۇياش ــان ئ ــە چۆكۈۋاتق ــڭ تېگىگ ــم، دېڭىزنى قارىدى
رەڭگىمــۇ قىزىلغــا ئايلىنىپتــۇ، شــۇ تاپتــا، ئەتراپىمــدا قۇيــاش 
ۋە ئــاۋۇ قىزنىــڭ قولىدىكــى ئىككــى تــال ئەتىرگۈلدىــن باشــقا 
قىزىللىقنــى تاپالمىدىــم. مــەن قىزىــل رەڭدىــن قورقاتتىــم، 
ــپ،  ــەپ كېتى ــاق ي ــاڭا باشــقىالردىن تاي ــل رەڭ م ــى قىزى چۈنك
تۈجۈپىلــەپ  مــەن  قانلىرىمنــى،  ئېقىۋاتقــان  بۇرۇنۇمدىــن 
ــڭ  ــدەك ھايۋانلىرىمنى ــۆردەك دېگەن ــەر، ئ ــان توخــۇ، كەپت باقق
ــەۋەر  ــى خ ــق قىلىۋېتىلگەنلىكىن ــىز قۇربانلى ــن خەۋەرس مەندى
ئىشــقىلىپ،  ئەســلىتەتتى.  قانلىرىنــى  كۆرگــەن  تاپقانــدا 
ھازىــر قىزىــل رەڭگــە ئــۆچ بولــۇپ قاپتىمــەن، ئەممــا نېمىشــقا 
قالدىــم.  بولــۇپ  مەپتــۇن  رەڭگىگــە  قىزىــل  گۈلنىــڭ  بــۇ 

دوســتۇم بىــر زامانــالردا بىــر قىزچاقنــى ياخشــى كــۆرۈپ 
قالغانلىقــى ۋە ئۇنــى باشــقا ئوغۇلدىــن كۈنلــەپ ئېلىــپ بارغان 
ــۇ  ــىچە ئ ــڭ دېيىش ــى ، ئۇنى ــپ بېرىۋاتاتت ــلىرىنى ئېيتى كۈرەش
ــۇ  ــۈن ش ــى ئۈچ ــنى بىلمىگەنلىك ــى ئۇتۇش ــڭ كۆڭلىن قىزالرنى
ئــەڭ ئاخىرقــى قېتىملىــق كۈرەشــتە مەغلــۇپ بولغانىــدى. 
»كاشــكى، بىــرەر تــال ئەتىرگۈلنــى ســوۋغا قىلغــان بولســاڭ...« 
دېيىشــنى كۆڭلۈمدىــن ئۆتكۈزۈپ ئۈلگــۈردۈم. چۈنكى، قىزنىڭ 
ــار ئىــدى... ــال چوغــدەك قىزىــل ئەتىرگــۈل ب ــدا ئىككــى ت قولى

2014 - يىلى 23 - مارت،  ئىستانبۇل



2020-يىللىق 4 - سان

33

 Louise 2020 -يىللىق نوبېل ئەدەبىيات مۇكاپاتى ساھىبى لۇيىس گىلۈك
Gluck ۋە ئۇنىڭ شېئىرلىرى 

يەككــە  بىلــەن  ئــاۋازى  شــېئىرىي  قۇسۇرســىز،گۈزەل   قالدۇرىدىغــان  ھەيــران  »كىشــىنى  گىلــۈك  لۇيىــس   
ئېرىشــتى. مۇكاپاتىغــا  ئەدەبىيــات  نوبېــل  يىللىــق    -  2020 ئۈچــۈن  ئىپادىلىگەنلىكــى«  مەۋجۇدلۇقىنــى  ئىنســاننىڭ 

لۇيىس گىلۈك كىم؟

ئامېرىكىلىــق شــائىرە، يازغۇچــى، پىروفېسســور لۇيىــس گىلــۈك 1943 -يىلــى 4 - ئاينىڭ 22 -كۈنــى نىيۇيوركتا تۇغۇلغان. 
ــايدۇ. ــەھىرىدە ياش ــج ش ــتاتىنىڭ كامبىرى ــېتس ئىش ــورى. ماسساچۇس ــات پىروفېسس ــىتېتىنىڭ ئەدەبىي ــې ئۇنىۋېرس ــر  يال ھازى

گىلۈكنــى نۇرغــۇن كىشــىلەر »ئامېرىكىنىــڭ ئــەڭ ئىقتىدارلىــق ھازىرقــى زامــان شــائىرى« دەپ، قارايــدۇ. گىلــۈك 
ــش ۋە  ــىۋىتى، ئايرىلى ــە مۇناس ــق، ئائىل ــېئىرلىرىدىكى تەنھالى ــۇنداقال ش ــەزگۈرلۈكى ش ــى، س ــڭ يۇقىرىلىق ــېئىرىي ماھارىتىنى ش
ــەڭ  ــاپ ۋە ئ ــەڭ س ــى ئ ــا »ھازىرق ــاس Robert Has ئۇنىڭغ ــرت خ ــائىر روبې ــان. ش ــەن تونۇلغ ــى بىل ــان تونۇش ــە بولغ ئۆلۈمگ
ــان قۇسۇرســىز،  ــران قالدۇرىدىغ ــۇ »كىشــىنى ھەي ــى ئ ــەن. 2020 -يىل ــا بەرگ ــرى« دەپ باھ ــك شــائىرالرنىڭ بى ــق لىرى ئىقتىدارلى
ئەدەبىيــات  نوبېــل  ئۈچــۈن  ئىپادىلىگەنلىكــى«  مەۋجۇتلۇقىنــى  ئىنســاننىڭ  يەككــە  بىلــەن  ئــاۋازى  شــېئىرىي  گــۈزەل 
ــراق  ــەۋە بولســىمۇ بى ــق شــېئىرىيىتىگە ت ــڭ ئىقرارچىلى ــڭ شــېئىرلىرى پوســتمودېرنىزم ئەدەبىياتىنى ــا ئېرىشــتى. ئۇنى مۇكاپاتىغ
ئــۇ بۇنىڭدىــن  ھالقىــپ كەتكــەن. گىلــۈك شــېئىرلىرىدا ئاساســلىقى ھايــات، ئۆلــۈم، بەختســىزلىك ۋە مۇھەببــەت بــاش 
تېمــا قىلىنغــان بولــۇپ بالىلىــق دەۋر ۋە ئاتــا - ئانــا، قېرىنداشــلىق مۇناســىۋەتلەر پىســخىكىلىق تەپەككــۇرالر ئارقىلىــق 
 ،)1968( بــاال«  »تۇنجــى  مەســىلەن،  قىلىنغــان.  نەشــر  توپلىمــى  شــېئىرالر  پارچــە   12 ئۇنىــڭ  ھازىرغىچــە  يورۇتۇلغــان. 
ــى«)1985(،  ــنىڭ غەلىبىس ــەكىل« )1980( »ئاچىللىس ــان ش ــە« )1976( »تۆۋەنلەۋاتق ــۆي« )1975(، »باغچ ــالندتىكى ئ »مارش
ھايــات«  »ســەھرادىكى  »ئاۋېرنــو«)2006(،   ،)2001( ئەســىر«  »يەتتــە   ،)1992( پىچەكگــۈل«  »يــاۋا   ،)1990( »ئــارارات« 
بــار. قاتارلىقــالر  كېچــە«)2014(  پەزىلەتلىــك  ۋە  »ســادىق   ،)2012( شــېئىرالر«  يىللىرىدىكــى   -2012  -  1962«  ،)2009(

لۇيىــس گىلۈكنىــڭ شــېئىرلىرى ئۇيغــۇر تىلىغــا كــۆپ تەرجىمــە قىلىنمىغانلىقتىــن شــائىرە ئۇيغــۇر ئوقۇرمەنلىرىگــە بــەك 
تونــۇش ئەمــەس. بــۇ قېتىــم بــۇ بوشــلۇقنى نــەزەردە تۇتــۇپ چامىمنىــڭ يېتىشــىچە ئۇنىــڭ بىــر قانچــە شــېئىرلىرىنى تەرجىمــە 
قىلىــپ باقتىــم. تىــل قابىليىتىمدىكــى يېتەرســىزلىك ۋە تەجىربىســىزلىكىم تۈپەيلــى شــائىرەنىڭ شــېئىر يېزىــش ماھارىتىدىكــى 
ســورايمەن. ئەپــۇ  بولســام  بېرەلمىگــەن  يورۇتــۇپ  ياخشــى  ئۆزگىچىلىكنــى  چوڭقۇرلــۇق،  پىكىرلىرىدىكــى  ئاالھىدىلىــك، 
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تېلېسكوپ

قىسقا بىر دەقىقىدىن كېيىن
باشقا ياققا قارايسەن،  

 قەيەردىلىكىڭنى ئۇنتۇيسەن، 
پەقەت  ئۆزۈڭنى 

كېچە ئاسمىنىنىڭ جىمجىت  باغرىدا سېزىسەن. 

بۇ  دۇنيانى تۈگەتسەڭ 
باشقا بىر جايدا -
كىشىلىك ھايات

 ھېچنېمە بىلدۈرمەيدىغان جايدا ياشايسەن. 

سەن تېنىڭدىكى مەخلۇق ئەمەس.
يۇلتۇزالرنىڭ يارقىنىدەك مەۋجۇدسەن.

يۇلتۇزالرنىڭ  سۈكۈناتىنى، كەڭلىكىنى ھەمبەھىرلەيسەن.

بۇ دۇنياغا قايتقىنىڭدا،
سالقىن بىر كېچىدە، تاغ  باغرىغا

بىر تېلېسكوپ ئورنىتىسەن.
ئاندىن

يالغان كىشىلىك مۇناسىۋەتلەرگە باققاندا
سەن كۆرگەن مەنزىرىنىڭ ساختا ئەمەسلىكىنى

تېخىمۇ بەكرەك ھېس قىلىسەن.
شۇنىمۇ چوڭقۇر بىلىسەنكى

 نەرسىلەرنىڭ ئارىلىقىدا
 قانچىلىك يىراقلىقنىڭ بارلىقىنى.

كېچە يۇلتۇزى 

ئۇزاقتىن بۇيان  تۇنجى رەت بۇ  ئاخشام، 
زېمىننىڭ گۈزەل ھەيۋىتىدىن

ۋەھىي ئالدىم.

كېچە ئاسمىنى شۇنداق ئوياليدۇ:
يۇلتۇز شۇنچە چاقنار،

زېمىن قاراڭغۇالشقانچە.

نۇر، ئۆلۈمنىڭ نۇرى 
زېمىنغا قايتىدىغاندەك  قىالتتى    
يەر يۈزى تۈم  قاراڭغۇ بواللمىغانچە.

تەسەللىنىڭ كۈچى ئاشىدۇ،
پەقەت مەن نامىنى بىلىدىغان 

 يۇلتۇزدىن  باشقىسى كۆرۈنمىگەنچە.

ۋېنېرا،
 كېچىنىڭ نۇرلۇق يۇلتۇزى،
مەن ئىلگىرىكى  ھاياتىمدا

ئۇنىڭغا ئازار بەرگەنتىم. 

مەن بوشلۇقتىن ئالغان ۋەھىينى،
ساڭا بېغىشاليمەن.

سېنىڭ نۇرۇڭدا،
مېنىڭ خىياللىرىم

تېخىمۇ يورۇيدۇ.

يامغۇرلۇق سەھەر

بۇ دۇنيانى سۆيمەيسەن.
سۆيسەڭ، شېئىرلىرىڭدا يازاتتىڭ.

جون دۇنيانى سۆيگۈچى،
جوننىڭ بىر ھېكمەتلىك سۆزى بار:

»باشقىالرغا ھۆكۈم قىلمىساڭال، ھۆكۈم قىلىنمايسەن«.
ئۇنىڭ بۇ ھېكمىتىدە،

بىر ئادەمنىڭ رەت قىلىشنى سۆيمىكى،
رەت قىلىشنى بىلىشى

ئىنكار قىلىنغان.
سۆزلەشنى رەت قىلىش،

 بىلىشنى چەكلەش مۇمكىنسىزدۇر.
باق جونغا! تېشىدىكى دۇنياسىدا،

بۈگۈنكىدەك بەختسىز كۈنلەردىمۇ يۈگۈرۈشىگە ھەتتا.

ئۆزۈڭنى پاكىز، قۇرۇق  تۇت،
خۇددى ئۆلگەن قۇشالرنى ئوۋاليدىغان 

مۈشۈكنىڭ ھەۋىسىدەك
 ئېچىنىشلىق قىزىقىشىڭدىن.

كۈز، يوقىتىش، زۇلمەت، ۋە باشقىلىرى
نەپسىڭدىكى روھىيەت تېمىلىرىغا نەقەدەر ئۇيغۇن.

كۆزلىرىمىزنى يۇمغانچە 
ھەممىمىز ھەسرەتلىرىمىزنى يازااليمىز.
باشقىالرغا ئۆزۈڭنى  كۆپرەك ئاشكارىال.

قەلبلەرگە پىنھان ئىشتىياقىڭنى جاكارال.

سادا

مەن بىر جىنايەتچىگە ئايالندىم 
سېنى سۆيۈپ قالغاندىن كېيىن.
ئۇندىن بۇرۇن بىر تەنناز ئىدىم.

سەن بىلەن چىكاكوغا بارغۇم يوق.
سەن بىلەن توي قىلىپ، ئايالىڭنى قىينىسام،

ئايالىڭنىڭ ھاياتىنى ھەسرەتلىك دىراممىالرغا تولدۇرسام.

 شېئىرالر
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بۇ ئېسىل ئادەمنىڭ ئويىمۇ؟
جاسارىتىمگە قايىلمەن!

قاراڭغۇ ئايۋىنىڭنىڭ  بوسۇغىسىدا ئولتۇرۇپ
ھەممىنى ئېنىق بىلدىم:

ئەگەر ئايالىڭ كېتىشىڭگە ئۇنىمىسا،
ئېنىقكى، ئۇ سېنى سۆيمەيدۇ.

سېنى سۆيسە ئىدى،
بەختىڭنى تىلەر ئىدى.

ئەگەر ئىلگىرى ئۇنچە ھېسسىياتچان بولمىغان بولسام
تېخىمۇ ياخشى ئادەم بوالاليتتىم، دەپ ئوياليمەن.

ئۇ چاغالردا سەككىز قەدەھ كۆتۈرەلەيدىغان
ئاجايىپ نازىنىن ئىدىم.

ساڭا چۈشلىرىمنى كۆپ ئۆرۈپ بەرگەن ئىدىم.
كېچە چۈشۈمدە:

 بىر ئايال قاپقاراڭغۇ ئاپتوبۇستا ئولتۇرغۇدەك،
ھەم يىغالۋاتقۇدەك،

بىر قولىنى پۇالڭلىتىپ خوشلىشىۋاتقۇدەك،
يەنە بىر قولى بىلەن 

بوۋاقالرغا تولغان بىر يەشىكنى سىالۋاتقۇدەك.
ئاپتوبۇس يىراقالرغا كېتىۋاتقۇدەك.

بىراق بۇ ئايال چۈشتىن ئويغىنالمايتتى.

شېئىر

ئۇ يېزىق ئۈستىلىدىن سەھەردە،
مۈكچەيگەن گەۋدىسىنى ئاستا كۆتۈرگەندە

كۆز ئالدىدا قىزىل گۈل كۆتۈرگەن
 بىر ئايال بولىدۇ ئايان،

ئەينەكتە ئايالنىڭ چېھرىگە پۈتۈلگەن 

 ئەتىرگۈل غولىنىڭ يېشىل ئۈنلىرى  بايان.
سۈزۈك پەنجىرىلەر ئېچىالر ھامان

تاكى تومۇرالر كۆپۈپ،
قەلەمنىڭ سىياھى پۈتكەنگە تامان.
بۇ ئازابلىنىشنىڭ بىر خىل جەريانى.

ئەمدى ئۇالرنى قانداق تۇتۇشنى،
كۈلرەڭ ئۆيگە قانداق سوالشنى،
يۈرمەكتىدۇر  ئويالپ ھەر زامان.

 بۇ باھاردۇر،
يۇمران ئاق چېچەكلەرگە تولغان نەشپۈت دەرىخىدۇر.

شۇڭا ئۇ ئۇالرنىڭ ھاياتىغا چوقۇم كىرىدۇ.

قار ئۇچقۇنلىرى

بىلەمسەن؟ مەن نېمە، قانداق ياشىدىم؟
بىلەمسەن ئۈمىدسىزلىكنى؟

زېمىستاننىڭ ھەم مەنىسىنى؟

كۈتمىگەن ئىدىم ھايات قېلىشنى،
تۇپراق باسماقتا مېنى.

كۈتمىگەن ئىدىم شۇنداقال يەنە،
ئويغىنىپ ،ھېس قىلماقنى.
نەم تۇپراقتىكى تېنىمنىڭ،

جاۋاب قايتۇرۇپ، ئەسكە ئېلىشىنى.
ئۇزۇندىن كېيىن باش باھاردا،

بىر سوغۇق نۇرنىڭ چېچىلىشنى.

قورقىمەن شۇنداق، خۇشاللىقىڭالرغا جور بولۇپ.
يىغاليمەن شۇنداق، خاتىرەڭالرغا جور بولۇپ.

يېڭى دۇنيانىڭ پىشمىغان شامىلىدا.

شۋېتچىدىن راھىلە كامال تەرجىمىسى )شۋېتسىيە(

تارىم قىزى*
زەينۇرە ئىيسا )تۈركىيە(

ۋولقان دېمەڭ ئۇ ئېتىلغاننى،
تارىم قىزى يۈرەك ئاھىدۇر.

لەختە-لەختە ئۇنىڭ جىگىرى،
گۈل بەرگىدىن چۈشكەن اللىدۇر.

چاقماق دېمەڭ ئۇ چېقىلغاننى،
ئاشۇ قىزنىڭ غەزەپ قەھرىدۇر.

گۈلدۈرماما بولۇپ ئاڭالنغان،
ياۋغا قارشى تارتقان نەرىدۇر.

1986 - يىلى، ئىستانبۇل 

* شائىرەنىڭ »تارىم قىزى« ناملىق شېئرالر توپلىمىدىن ئېلىندى. 
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توي باغىقى 

قاناتلىرى ئاپئاق بەك ئاپئاق،
بىر قۇش كەلسە ئۇچۇپ بۇ ياققا،

تىترەپ كېتەر جىمى نازۇكلۇق،
يۈرىكىنى يېقىپ بىر ئوتقا.

توينىڭ چۈشى قۇشنىڭ پەرۋازى،
قۇش سىياقتا توي باغىقى ھەم.

بارغاق دەسلەپ تىترەڭگۈ كۆكرەك،
ئۇلۇغ قىزغا ئايلىنار بۇ دەم.

قىز قۇش دېمەك، قۇش ئۆزى بىر قىز،
خىيال قىزدۇر، قىز پۈتمەس خىيال.

قۇش خىيالغا، خىيال قىزغا ئايلىنار بەك تېز،
توي باغىقى بواللماس ساختا،

رېڭى دەردتۇر، تېگى مۇھەببەت.

قاناتلىرى ئاپئاق بەك ئاپئاق،
بىر قۇش كەلدى ئۇچۇپ بىز تامان،

قېنى شۇنى قوغالپ تۇتقۇدەك،
كىمنىڭ قولى ھەممىدىن چاققان.

چارىسىزلىق

نېچۈن ساڭا كۆرسىتەلمەيمەن 
نۇرلۇق قۇياشنى؟

نېچۈن ساڭا كۆرسىتەلمەيمەن
باھاردىكى يۇمران گىياھنى؟

دۇئايىم

سۆيۈپ قانمىغان كۆك رەڭ بار، دېدى،
كۆيۈپ ئۆچمىگەن كۆك دەرد بار، دېدى،
كۈيلەپ ھارمىغان كۆك جەڭ بار، دېدى،

كۆكتىن ماڭا باقارسەن!

تاغالردا ئالالھنىڭ جامالى بار، دېدى،
ئەزان پەيتىدە تىلەكنىڭ كامالى بار، دېدى،

باغالردا قۇشالرنىڭ ناۋاسى بار، دېدى،
خىسلەتلەردىن ئاڭا ئاقارسەن!

بۇالقالردا ئاشىقنىڭ كۆزى بار، دېدى،
ۋىسالسىز سۆيگۈنىڭ سۆزى بار،دېدى ،

مۇھەببەتنىڭ پەردازسىز يۈزى بار، دېدى ،
ھىجرانالردىن ماڭا قاالرسەن!

ئوتتا شەيتاننىڭ سىيماسى بار،دېدى ،
يا رەب! شەيتاننىڭمۇ لىباسى بار،دېدى ،

ۋە لېكىن كۆيگەن يۈرەكنىڭ زىباسى بار، دېدى ،
زىباالردىن ماڭا يانارسەن!

ناخشا

ئېھ ! ناتونۇش قەدىرلىكىمسەن!
سېنى كۈتۈپ ياشىدىم ئۇزاق.

ئۇچراشمىدۇق، ئۇچراشتۇق بەلكىم،
كۈتۈش ئىكەن ئەسلىدە شۇنداق.

ياپراقالرنىڭ شىلدىرى كەبى،
ئاتا قىلدىڭ مەيىن بىر قاراش.

بولۇپ قالدىم مۇڭلۇق، خىيالچان،
قەدىردانىم مەن ساڭا ئوخشاش.

بىر ناخشىنى بىلىمەن تولۇق،
ئېيتالمايمەن ئەمما بىماالل.

يۈرىكىمدە ھەردەم جاراڭلىق—
چىقماس ئۈنۈم ئەپ قاچار شامال.

يۈكسەكلىك

چۆكمەيمەن سىلەرگە ھارغىن يۇلتۇزالر،
نىجاتلىق تىلىكىم بولسا پەرىشان.
يۇلتۇزالر جىلۋەڭالر بولسىمۇ خىرە،

مېھرىمدىن نۇر بېرىپ باقىمەن ھامان.

تۇتقۇنغا ئايالنماس قەيسەر يۈرىكىم،
شاھلىقىم قولۇمدىن كەتمىدى ئۇچۇپ.

بىر مېنى ياقتۇرغان ئاپئاق كېچىلەر،
ئىشقىمدىن قۇياشقا قويار نۇر توقۇپ.

پەرىشتە ئەمەسمەن ئۆزۈمگە، ھەتتا—
ھەم ئۆچلۈك قىلمايمەن خاتالىرىمغا.

ئايالمەن، ئۆزۈمگە  شېئىر يازىمەن.
تۆكۈمەن ئىچىمنى يازغانلىرىمغا.

شېئىرالر 

راھىلە كامال )شۋېتسىيە(
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تىۋىنغان تەلۋىلىك يۈتسۇن غەزىپىڭ،
كەچۈرۈش گۈزەلدۇر،كەچۈرمەسلىك ھەم.
بوپ قالغىن شۇ خىلۋەت ساھىلغا تارىخ،

دىل ئازار يېمىسۇن مۇقەددەس ئەتەم.

قوڭغۇراق ئۈنى

زىل ھەم لەرزان قوڭغۇراق ئۈنىنى،
ئاڭاليمەن بەزىدە چۆچۈپ يا كۈلۈپ.
بىلمىسەم ئەڭ نازۇك، نازۇك ئۈنىنى،

ئەڭ نەپىس جىغىلداش كېتەر يوقۇلۇپ.

كۆرگەندەك بولىمەن لەرزان ئاھاڭدا،
مەن تامان سوزۇلغان بىر نۇرلۇق قولنى.
كىم ئۆزى كۆرمىدىم سىرلىق چېھرىنى،

يەنىال كۆرمەسلىك الزىم بىر يولى.

يېنىمدا سايرايدۇ ئوماق بۇلبۇلۇم،
شۇ نەپىس ئاھاڭدەك تىترىتىپ مېنى.

ئاھ شۇ يۇمران ئالقىنى بىلەن،
دەھشەتلەر ئىچىدىن ساقالر جېنىمنى.

قوڭغۇراق ئۈنىدىن تۆكۈلەر مىنۇت،
قالمايدۇ سائىتىم شۇندىمۇ توختاپ.

ئاشۇ ئۈن ئىچرە قايغۇ، شادلىقىم،
مەڭزىمدە چاقنايدۇ بولۇپ زەر ئاپتاپ.

سارغايغان بىر ياپراق كەچكۈزدىن دېرەك 

سارغايغان  بىر ياپراق كەچكۈزدىن دېرەك
ئالتۇنرەڭ قۇياشتا چاقنىدى لېكىن.
تىكىلدى كۆزۈمگە خىياللىرىمدەك،
ئەسلىسەم يىراقتا، يىغلىسام يېقىن.

قورقىمەن ياپراقتىن باردەك بىر تۇزاق ،
بۇ سېرىق ياپراقالر سېنىڭ كۆزۈڭدەك،
باقىدۇ كۆزۈمگە  غەمكىن ھەم ئۇزاق.

بەرىبىر بۇ كۈزدە كەلمەيسەن يانا،
چۈشلەردە،خىيالدا تويماي مۇڭداشساق.

يېشىل، سېرىق ياپراقالرنى سۆيەتتىڭ ھەتتا،
ئەمدى ئۈمىدلىرىڭ ئۆچكەنمىكىنتاڭ!

نېچۈن سارغايدىڭ؟ ئۈنلىرىڭ ئاستا،
ئەزىزىڭ ئۆمرۈڭدىن يۈتكەنمىكىنتاڭ!؟

تەنھامەن شۇقەدەر يوقتۇر ھېچكىمىم،
بارلىقىم قەدىرىڭگە يېتىشىم كېرەك.

ئۆزۈمگە پىچىرلىدىم ئاڭلىماس ھېچكىم.
سەبىرنىڭ قولىغا ئۇالشتى تىترەك،

ئاھ ! مېنىڭ مەپتۇنكار سېرىق چېچىكىم 

چۇۋۇلغان چېچىمنى بولۇپ ئۇچۇرماق
سارغايغان چېھرىمنى بولۇپ يوشۇرماق،

ئاسمانغا قارىدىم يالغاندىن كۈلۈپ،
يەنىال  ئاسماندا سانسىز يوپۇرماق..

روھىمدىكى سەبىر، قەلبىمدىكى سۆيگۈ بىلەن قۇراشتۇردۇم،
كور چىلتەكلىك بۇ يولنى، ئورمان ئاستىدا، ئوقۇغىن ئۇنى.

سېنىڭ كۆرگىنىڭ قوۋزۇمدا تۇرغان دۇئا،
مەن پۇتلىرىم ئاستىدىكى تۇپراققا تۆككەن كۆز يېشىغا ئىشەندىم.

دۇنيا شۇ قەدەر ئۇزۇنكى؛
بەرداشلىق بېرىشكە، تۈگۈلۈشكە، ئېچىلىپ- يۆگىنىشكە

مۇمكىن بوالر بىر ئۆمۈر يول ياساش ۋە يول مېڭىشقا.

ئاھ، يەنىال ھېچكىم بىلمىسۇن يولۇمدىكى قايغۇمنى،
چوڭ بولسۇن، قىرانالشسۇن، قاپلىسۇن ئۆمرۈمنى

ئۇزۇندىن بېرى ئىشىكى ئېتىك، دېرىزىسى دەرغەزەپ.

كىم چۈشىنەر بۇ كور ئىشارەتلەرنى؟
ھېچكىمنىڭ تىلىدىن ئوقۇلمىسۇن ئىچىمدە پارچىالنغان.

تۈزلەڭلىكتە ۋە تاغدا يوشۇرۇنغان بىر كۆك ئۈچۈن چىققان يولدا،
مېنىڭ ناتونۇش بىر پەريادىم بار ئىدى.

ئۇزۇن زامان بولدى، بەردىم ئۇنى شامالغا.

قىشقا كىردۇق، قىشتىن چىقتۇق
شۇندىمۇ ئۆزگەرمەس ئىنسان

چۈمۈلە دۇئاسى* دېيىشىدۇ توقىغان يولۇمنى…

ئىزاھات: *بەرىكەت دۇئاسى

تۈركچىدىن ئەركان تەرجىمىسى )تۈركىيە(

 چۈمۈلە
بىرھان كەسكىن )تۈركىيە(
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    ئاق مۇز، ئاق قېتىق، 
          چىۋەر قولۇڭدا، 

                 ئوينىدى ئۇسۇل، 
                      قەشقەر سازىغا. 

             دوغاپ تەييارمۇ؟ 
              دوغاپچى باال! 

     قارا چېچىڭدا 
         ئاق- قارا دوپپا، 

           تونۇيمەن ئۇنى، 
              ئۇ- بادام دوپپا. 

      ئۇيغۇر بالىسى-
      دوغاپچى باال ! 

      
          ئاق كانۋاي كۆينەك، 

             قارا بۇرۇلكا، 
                مەكتەپ فورمىسى 
                  ئەمەستۇ بۇال؟! 

     مەكتىۋىڭ قېنى؟ 
     دوغاپچى باال! 

         

       قارا كۆزلىرىڭ، 
             شاتلىقتىن يىراق، 

                 مۇڭۇڭغا قاراپ، 
                      ئۆرلىدى پىراق. 

     قېنى بالىلىق؟ 
     دوغاپچى باال ! 

          زەنجىرلىنىپتۇ، 
              قىڭراق- پىچىقىڭ، 

                »يۈتمىسۇن«دىدى، 
                      تايىن باشلىقىڭ. 

      ياق! »ئوغرى« ئەمەس، 
            سەن »توغرى« باال!

                     

           يۈتمەيدۇ سەندىن 
                   غۇرۇر-جاسارەت، 

                       قەشقەر بالىسى 
                     مەغرۇر، ياشاپ كەت! 

    سېغىندىم سىنى 
        دوغاپچى باال ! 

     2020 -يىلى 10 -ئىيۇل، مېلبورىن

دوغاپچى باال 
          باھارى )ئاۋسترالىيە(

مۇشــۇ بەتلەرنــى ئوقۇۋاتقــان كۈنلىرىمــدە، دوغــاپ ســورۇۋاتقان بالىنىــڭ ۋېدىئوســىنى كــۆرۇپ قالدىــم. دوغاپچــى 
تەســۋىرلەنگەندەك  رومانىــدا  دوغــاپ ســورىماقتا. »جالــالت خېنىــم«  ھالــدا  بــازاردا »تولىمــۇ ســەنئەتلىك«  قاينــاق  بــاال 
ــى...  ــاتلىق كۆرۇنمەيتت ــۇ ش ــدە »قىل«چىلىكم ــڭ چىھرى ــن دوغاپچــى بالىنى ــى، لىكى ــە بولماي«تت ــۇ زاي ــر تېمىمم ــڭ بى »دوغاپنى

»تونــۇردەك قىزىــپ كەتگــەن قەشــقەر شــەھىرىدە ســەئىدىيە دۆلىتىنىــڭ كاتتــا 
ــات داۋامالشــماقتا. بولۇپمــۇ دوغاپچــى،  ــام - تاشــقىنلىق ھاي شــەھەرلىرىگە خــاس قاين
ــان  ــتىغا توختىتىۋالغ ــايۋەنلەر ئاس ــالر س ــاپ، دوغچى ــاپ - چ ــرى چ ــڭ بازى باققالالرنى
دوغ غالتىكــى ئۇســتىدىكى تۇگمــەن تېشــى يۇغانلىقتىكــى خىرۇســتالدەك ســۈزۈك 
ــى  ــول قولىدىك ــالپ س ــەك تاراش ــەك - گۈرۇچت ــەن گۈرۇچت ــاق بىل ــۇر ۋاش ــى تۆم مۇزالرن
ــاپ،  ــەن چايق ــۇ بىل ــز س ــى پاكى ــۈرۈپ، كۇپتىك ــاي چۈش ــە قىلم ــا زاي ــر تاۋاقالرغ ھېجى
ــكاپ دوغ،  ــق دوغ، كاش ــىرنە دوغ، قېتى ــاراڭ دوغ، ش ــە، س ــى بويىچ ــڭ تەلىب خېرىدارالرنى
شــەربەت دوغ... الرنــى چاققانلىــق بىلــەن تەييــارالپ، قوشــۇق بىلــەن قوچــۇپ، بېشــىدىن 
ــۇ  ــورۇيتتى. تولىم ــم س ــۈچ قېتى ــى- ئ ــپ، ئىكك ــە ئېتى ــەز ئېگىزلىكك ــۈچ گ ــى- ئ ئىكك
ســەنئەتلىك ســورۇلغان دوغــالر  بىــر تېمىممــۇ زايــە بولمــاي، يەنــە ھېجىرغــا قۇيۇالتتى«           
»جالالت خېنىم«
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مەن بۆشۈك تەۋرىتىۋاتىمەن
دېڭىز تاشقىنلىتىدۇ مىليونالرچە

دولقۇنىنى يېغا- زار بىلەن
مەن دېڭىز شاۋقۇنلىرىنى تىڭشىغاچ،

باالمنى تەۋرىتىۋاتىمەن.

*
شامال بۇغداينىڭ مەشۇقى

تەۋرىتىدۇ ئۇنى مېھرىبانلىق بىلەن.
مەن شامالنىڭ ھۇشقۇيتىشنى تىڭشىغاچ،

باالمنى تەۋرىتىۋاتىمەن.
*

تەڭرى تەۋرىتىدۇ مىليونالرچە
دۇنياسىنى تىنچلىق ئىچىدە.

مەن تەڭرىگە قۇالق سالغاچ
باالمنى تەۋرىتىۋاتىمەن.

ئەنسىرەش
بۇلبۇل بولۇشىنى خالىمايمەن 

بىر كۈنلەردە قىزىمنىڭ.
ئۇ ئۇچۇرما بولسا

قونمايدۇ مېنىڭ كەپەمگە،
چاڭگا تىزسا ئورمانالرغا

تارىيالمايمەن ئۇنىڭ چېچىنى.
بۇلبۇل بولۇشىنى خالىمايمەن 

بىر كۈنلەردە قىزىمنىڭ.
*

مەلىكە بولۇشىنى خالىمايمەن 
بىر كۈنلەردە قىزىمنىڭ.

بىر كىچىك قىز بىر جۈپ ئالتۇن ئاياغ بىلەن 
يايرىياالمدۇ ئېتىزالردا؟

مەن بىلەن بىر كېچە ئۇخلىياالمدۇ
بىر كارىۋاتتا ؟

مەلىكە بولۇشىنى خالىمايمەن 
بىر كۈنلەردە قىزىمنىڭ.

*
نېمە بولۇشتىن قەتئىينەزەر، خانىش بولۇشىنى 

خالىمايمەن
بىر كۈنلەردە قىزىمنىڭ.

ئۇالر ئۇنى تەختكە ئولتۇرغۇزىدۇ
بارالمايمەن ئۇنىڭ قېشىغا.

كېچىدە، ئۇندىن كېيىن، راستتىنال ،
ئۇنى تەۋرىتەلمەيمەن بۆشۈكىدە…

خانىش بولۇشىنى خالىمايمەن
بىر كۈنلەردە قىزىمنىڭ.

ئەرەبچىدىن ئەركان تەرجىمىسى )تۈركىيە(

ئىككى شېئىر
گابرىلال مېستىرال )چىلى(

 توغراق كەبى قەددىم ھەم چۆرۈپ كەتتى
 مەن تارتقان ئەلەملەرگە، ئەلەملەرگە

 مەمنۇنلۇق ئوكيانىم قۇرۇپ كەتتى
 مەن تارتقان ئەلەملەرگە، ئەلەملەرگە

 قەيەرلەردە سەرگەرداندۇر ئىلھاملىرىم
 زىندانالرغا ئەسىرمىدۇر خىياللىرىم

 سىياھداندا قۇرۇقمىدۇر سىياھلىرىم
 تەلپۈنسەم قەلەملەرگە، قەلەملەرگە

 تىكەنلەر ئۈنۈپ چىقتى يوللىرىمغا
 قاداقالر پېتىپ كەتتى قوللىرىمغا

 ھاردۇقالر يېتىپ كەتتى تۇلپىرىمغا
 ئاتالنسام جەڭگاھالرغا، جەڭگاھالرغا 

 كارۋان بوپ چىقاي دېسەم ھەمراھىم يوق
 يالغۇز بۇ مەنزىلىمگە مادارىم يوق

 نىشانىمدىن ئادىشىشقا قارارىم يوق
 چىقاي دېسەم سەپەرلەرگە، سەپەرلەرگە

 ئەي شائىر، ھايات ئېيتقىن ئىقرارىڭغا
 ھېچكىم تۇيماس-قۇالق سالماس پىغانىڭغا

 بولۇپ نادان، سۇلتان بولما خىيالىڭغا
 چۇقان سالما تەقدىرلەرگە، تەقدىرلەرگە...

2020 -يىلى 11-نويابىر، 
مىيۇنخېن

مەن تارتقان ئەلەملەرگە
مەمەتئېلى نىياز ئۇيغۇربەگ )گېرمانىيە(
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بىناســىنىڭ  ئۇنىۋېرســال  ئۇنىۋېرســىتېتى  شــىنجاڭ 
ئىســتۇدېنتالر  زالىغــا  يىغىــن  نومۇرلــۇق   -  516
تەگمىگەنلــەر  ئــورۇن  كېلىۋالــدى.  بولمايــال   4 ســائەت 
ئــۆرە... تۇرغانالرمــۇ  كارىــدوردا  كىرمــەي  زالغــا  ئــۆرە، 
ــاس-  ــا قىيق ــراق ئاۋازغ ــر ياڭ ــەن بى ــدى!« دېگ —»كەل
زالغــا  كەتتــى.  قوشــۇلۇپ  چاۋاك-ئالقىشــالر  چۇقانــالر، 
كىرىۋاتقانــالر: بوكســچى ئەزىمەتلىرىمىزدىــن: 1 - دەرىجىلىــك 
پادىشــاھى— بوكــس  ئابدۇرەشــىت،  —ئابلىكىــم  تىرېنېــر 
ئولىمپىــك  چېمپىيونــى،  ئاســىيا  مىجىــت،  ئابدۇشــۈكۈر 
ئىشــىگىنى ئۇيغۇردىــن  تۇنجى بولۇپ ئاچقــان — ئابدۇراھمان 
ئىــدى.  ئىســھاق...الر  ئەكــرەم   — چېمپىيــون  ئابلىكىــم، 
ئىززەت-ئىكــرام  ئۆزئــارا  ئىســتۇدېنتالر  ئەزىمەتلــەر، 
ــتى. ــۆرە تۇرۇش ــپ ئ ــاۋاك چېلى ــۇزاق چ ــى ئ ــۈپ، خېل بىلدۈرۈش
ــەن  ــرى بىل ــەر ھۆكۈمدار-پۇلدارلى ــاراپ: »ئادەمل ــا ق كەيپىياتق
ئەدىبلىــرى  ئىجادكارلىــرى،  ئەمــەس، قەھرىمان-باتۇرلىــرى، 
ــم. ــكە ئالدى ــى ئەس ــەن ھېكمەتن ــدۇ« دېگ ــەن پەخىرلىنى بىل

»بوكستا تەر چىقسا ھېساب ئەمەس، قان چىقسا ھېساب!«

ئاقســېرىق، كۆك كۆز، كېلىشــكەن بەستىگە يارىشىملىق 
ــۆزگە  ــاۋۋال س ــم ئ ــر ئابلىكى ــەن، ترېنې ــتۇم-بۇرۇلكا كىيگ كاس
مۇنبەرگــە  قىزىرىــپ  گەدىنىگىچــە  قىلىندى.ئــۇ  تەكلىــپ 
ــون  ــتا چېمپىي ــزە ئېتىش ــال نەي ــمۈر چېغىدى ــۇ ئۆس ــى. ئ چىقت
 - قويغــان.1979  قــەدەم  ساھەســىگە  تەنتەربىيــە  بولــۇپ، 
يىلــى شــىئەن تەنتەربىيــە ئىنســتىتۇتىغا كىرىــپ، الياقەتلىــك 
تــوۋا،  ئىــدى.  تېرېنېرىمىــز  بوكــس  تۇنجــى  پۈتتۈرگــەن، 

ــان! ــى كۆرمەمدىغ ــپ كەتكىنىن ــڭ قىزىرى ــالر تېرېنېرىنى پالۋان
ئۇ سۆزىنى باشلىۋىدى، ئاۋازى تورلۇق، ياڭراق چىقتى:

— ســاالم ئىنىــالر، ســىڭىلالر!... مــەن 1994 - يىلــى 

پالۋانالر ئېيتىدۇ: يىقىلغان جايىمىزدىن دەست تۇرااليمىز!  
سەلىمە. ئا. كامال )ئاۋسترلىيە(
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ئاپتونــوم رايــون بوكــس كوماندىســىنى تاپشــۇرۇۋالدىم. بوكــس 
تېرېنېــرى، بوكســچىالرنى قىيىنچىلىقــى بــەك كۆپ.ئېيتايلۇق، 
ئادەم بەدىنى گۆش-ســۆڭەكتىن پۈتۈلگەن. ئۆســۈپ-يېتىلىش 
دەۋرىدىكــى شــاگىرتلىرىمنىڭ بەدىنىگــە تەگكــەن ھەربىــر 
مۇشــت ۋۇجۇدۇمــدا ئەنســىرەش، تەۋرىنىــش قوزغىغــان چاغــالر 
شــاگىرتلىرىم  ھاياتىمــدا  تېرېنېرلىــق  تەكرارلىنىــدۇ.  دائىــم 
ــدى. ــز كــۆپ بول ــان جاپايىمى ــن تارتق ــەن كۆرگــەن راھەتتى بىل
بەدىلىگــە  جاپــاالر  ئاشــۇ  ئۆكۈنمەيمــەن. چۈنكــى،  بىــراق، 
كۆرســەتتۇق،  جاســارىتىنى  يىگىتلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  بىــز 
ئۆزىمىزنــى دۇنياغــا تونۇتــۇش پۇرســىتىنى ئۆزىمىــز  ياراتتــۇق.
يارىتىلىشــى  نەتىجىنىــڭ  بولمىســا،  پۇرســەت 
بۇيــان،  يىلدىــن  ئالتــە  شــاگىرتلىرىم  ئەمــەس.  مۇمكىــن 
 20 مۇســابىقىلەردە  جۇڭگودىكــى  ۋە  ئاســىيا  خەلقئــارا، 
ــتى.  ــدال ئاس ــۇن مې ــا ئالت ــۇپ، بوينىغ ــون بول ــم چېمپىي قېتى
كېڭەيتىــش،  پۇرســىتىمىزنى  مېــدال  ئالتــۇن  ھەربىــر 
مانــا  بولــدى.  پەلەمپــەي  بىــر  تونۇتۇشــىمىزغا  ئۆزىمىزنــى 
ھازىــر شــۇنداق دېيەلەيمەنكــى: بۈگــۈن بىزنىــڭ دۇنيامــۇ، 
ــار!  ــز ب ــان پالۋانلىرىمى ــراپ قىلغ ــۇ ئېتى ــۇر جامائىتىمىزم ئۇيغ
تەكىتلەيمــەن:  شــۇنى  ئىنىالر-ســىڭىلالر،   —
مېداللىــرى  ئالتــۇن  ئەزىمەتلىرىمىزنىــڭ  بوكــس 
شــۇنى  قىلىۋاتقىنىــڭالردا  تەنتەنــە  ئۈچــۈن 
ئۈچــۈن— بولــۇش  پالــۋان  بوكســچى  ئۇنۇتماڭالركــى، 
ھېســاب! چىقســا  قــان  ئەمــەس،  ھېســاب  چىقســا  تــەر 

ئۆگىنىــش،  بــۇ روھى—ســىلەرنىڭمۇ  بوكســچىالرنىڭ 
تەمتىــرەپ  ئالدىــدا  توســالغۇالر  يولۇڭالردىكــى  ھاياتلىــق 
ــەك!.. ــان ئۆرن ــەپ قىلمايدىغ ــپات تەل ــلىكىڭالرغا ئىس يۈرمەس

ئىســتۇدېنتالر  ســۆزىگە  تېرېنېرنىــڭ 
كۆتــۈردى.  چۇقــان  يەتكۈچــە  ئاۋازلىــرى 

تېرېنېر—ئابلىكىم ئابدۇرېشىت

ــان  ــى ئاللىقاچ ــۆز تېرېنېرن ــۆك ك ــۇ ك ــم ب ــۇالر بەلكى ئ
بولغــان  ئۈرۈمچىــدە  يېقىندىــال  ئۇنىــڭ  تونۇۋالغانــالردۇر. 
شــاگىرتى  مۇسابىقىســىدە  بوكــس  مەملىكەتلىــك 
بــۇ  يوغــان  ئۆزىدىــن  بولغانــدا،  چېمپىيــون  ئابدۇشــۈكۈر 
شــاگىرتىنى »دەسســىدە!« كۆتــۈرۈپ، مەيداننــى ئايلىنىــپ 
ۋە  كۆرگەنلــەردۇر  بىلــەن   كــۆزى  ئــۆز  يۈگۈرگەنلىكىنــى 
تەنھەرىكــەت مۇسابىقىســى  نۆۋەتلىــك جۇڭگــو  يەنــە 8 – 
ــرەم  ــى ئەك ــالر چېمپىيون ــدا 61  كلوگراملىق شــاڭخەي مەيدانى
ئاجــراپ  مۈرىســىدىن  ئاتقانــدا  مۇشــت  قاتتىــق  ئىســھاق 
كەتكــەن ئــوڭ قولىنــى تېڭىــپ بولغاندىــن كېيىــن سەپدىشــى 
ئابدۇشــۈكۈرگە ئېســىلىپ ھۆركىــرەپ يىغلىغــان مىنۇتــالردا 
ــۇرى  ــپ بات ــا دۈمبىســىنى قىلى ــڭ مەيدانغ ــم تېرېنېرنى ئابلىكى
كۆرگەنلــەردۇر...  تۆككەنلىكىنــى  يــاش  ئىسســىق  ئۈچــۈن 

»مېۋە  كىمگە تەۋە؟«
نىشــان  ھاياتتــا  دېمەكچىكــى:  شــۇنى  ئاپتــور 
كەلگــەن  باشــالپ  مەيدانىغــا  بوكــس  بەلگىلەش—ئۇنــى 
چىقارغانىكــەن. ۋىجدانى—تەختكــە  ئەركەكلىــك  بولســا، 
— ســىز نېمــە ئۈچــۈن بوكــس كەســپىنى تاللىغــان؟

يىــل  بــەش  ئــۇدا  بويىچــە  كىلوگىراملىــق   90
مۇنبەرگــە  مىجىــت  ئابدۇشــۈكۈر  بولغــان  چېمپىيــون 
كۆزلــۈك،  چولپــان  تاشــلىدى  ســوئال  شــۇنداق  چىقىشــىغا 
ئوســمان. ھاۋاگــۈل  قىــز  ئىســتۇدېنت  زىلۋاغىنــە 

ــە  ــە قىزىقاتتىم.مەكتەپت ــن تەنتەربىيەگ — كىچىكىمدى
ھېچكىمگــە  بولــدۇم.  ھەيئىتــى  تەنتەربىيــە  يىــل   11
ســوراڭالر. ساۋاقداشــلىرىمدىن  ئىشەنمىســەڭالر  بەرمىدىــم. 

ــالنغان  ــن باش ــتىك چاقچاقتى ــال يۇمۇرىس ــە دېگەندى ھ
كۆتۈرۈلــدى. كۈلكــە  قاقاھلىغــان  زالــدا  جاۋابتىــن 

— ئونبەش ياشتا ئىدىم. بىركۈنى ئامېرىكىنىڭ »روھ  ۋە  
تــەن« ناملىــق فىلىمــى قويۇلدى، يەتتە رەت كــۆردۈم. فىلىمدە: 
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بــاش قەھرىمــان سىڭلىســىنىڭ راك كېســىلىنى داۋالىتىــش 
ئۈچــۈن بوكــس مەيدانىــدا ئېلىشــىپ، پــۇل تاپماقچــى بولىــدۇ. 
ــان  ــڭ تارتمىغ ــەن ئۇنى ــى بىل ــڭ قۇدرىت ــلىق مېھرىنى قېرىنداش

ــدۇ...  ــى قالماي ــان قېن ــى، چاچرىمىغ جاپاســى، يېمىگــەن تايىق
ئــۇ بوشاشــمايدۇ، ئاخىــرى مەشــھۇر بوكس چولپىنــى  بولىدۇ... 
ــدا  ــرى دااللىرى ــنىڭ كەڭ ــۇم قورغاس ــەن يۇرت ــەردە م ــۇ كۈنل ش
قىيغىتىــپ يــۈرۈپ، ئاپتاپتــا پىشــقان بەدىنىمگــە دىققــەت  
قىلدىــم. ئۆزۈمنــى بايقىغــان كۈنــۈم ئۆيگــە كېلىپــال قــۇم خالتا 
ياســاپ، مۇشــت ئېتىــش مەشــىقىنى باشــلىۋەتتىم. ئاممــا، 
ــاق مۇشــتالر ئىــدى... ھەممىســى ئۆلچەمســىز ئېتىلغــان، پاخپ
كۆتۈرۈۋەتتــى. زالنــى  كۈلكىلــەر  شــاد  پاراقلىغــان 
ياشــالرنىڭ  ســۆزلىرى  ســەمىمىي  ئەزىمەتنىــڭ  بوكســچى 
ئىــدى. داۋالغۇتۇۋەتكــەن  دېڭىــزدەك  قەلبىنــى 
ــە شــۇنداق  ــى ئەن ــەش ياشــلىق ئابدۇشــۈكۈر ئۆزىن ئونب
بايقىغــان، كېچىكتۈرمــەي نىشــان تاللىغان. ئاتا - ئانىســىنىڭ 
نىــڭ  كومىتېتــى«  تەنتەربىيــە  »ئىلــى  بىلــەن  قوللىشــى 
ــە  ــەي، ئۈرۈمچىگ ــۇزاق ئۆتم ــەن. ئ ــىغا كىرگ ــس كوماندىس بوك
ــىدا  ــە كۇرس ــتىتۇتىنىڭ تەنتەربىي ــكا ئىنس ــپ، پېداگوگى كېلى
ــى كەســپىي بوكــس  ــان.1984 - يىل ــۇق كۇرســنى تاماملىغ تول
پاخپــاق«  »ئۆلچەمســىز،  قىلىنىــپ،  قوبــۇل  كوماندىســىغا 
توغرىلىغــان. مۇشــتالرغا  دەل  ئۆلچەملىــك،  مۇشــتالرنى 
روھىڭىــز  چاغلىرىڭىــزدا  —ئۇتتۇرغــان 
يىگىــت. بىــر  بويلــۇق  ئېگىــز  —ســورىدى  چۈشــكەنمۇ؟ 

—ئۇتتۇرمىغان!
جاۋابتىــن  يۇمۇرىســتىك  ھــەم  مەردانــە،  ھــەم 
كەتتــى... چىقىــپ  قىيقــاس  ئەمــدى  زالــدا 
يىقىلغــان  ئەممــا،  يىقىلغــان.  ئۇتتۇرغــان،  —مەنمــۇ 
ئالغــان. مېــدال  ئالتــۇن  تــۇرۇپ  دەســت  جايىمدىــن 
بــۇ—1997 - يىلــى 4  - ئايدا شــاڭخەيدىكى تەييارلىق 
يېڭىلدىــم،  ئېلىشــىپ  بىلــەن  ليۇجــۈن  ئىــدى.  مۇســابىقە 

قاتتىــق ئازابالندىــم. ئەممــا، مــەن بىــر باتــۇر ئىكەنمــەن، قۇرۇق 
ــكەنتكە  ــى تاش ــۇ يىل ــرەك! ش ــۇم كې ــەك قويۇش ــز چ ــا تې ئازابق
بېرىــپ، بــەش ئايغىچــە ســىرت بىلــەن ئاالقەمنــى ئــۈزدۈم. 
ــدا  ــم. 9 - ئاي ــىق قىلدى ــق مەش ــىقتا قاتتى ــرادۇس ئىسس 40 گ
شــاڭخەيدە، يەنــە ھېلىقــى مــەن يىقىلغــان مەيدانــدا ليۇجــۈن 
ــم.  ــەن يېڭىۋالدى ــتۈنلۈك بىل ــەق ئۈس ــىپ مۇتل ــەن ئېلىش بىل
ليۇجەنخــۋا بىلــەن چېمپىيونلۇقنــى تاالشــقاندا بىــر نومــۇر 
ۋارقىرىشــىۋاتقان  تىلــەپ  مــەدەت  مــاڭا  قالدىــم:  كەينىــدە 
ــڭ  ــۇ؟!  ئەكرەمنى ــە كۆپت ــدا نېمانچ ــم مەيدان ــۇ ئۇيغۇرلىرى مۇن
قولــى چىقىــپ كەتتــى. ئالتــۇن مېدالنــى مــەن ئالمىســام، ئــاۋۇ 
ــۇر  ــان ئۇيغ ــپ ۋارقىراۋاتق ــى پۇالڭلىتى ــتە گۈللەرن دەستە-دەس
ــۇ  ــۆۋەن قىلىشــىپ،  نەگىم ــڭ بېشــىنى ت ــەر گۈللىرىنى ئاغىنىل
ــى  ــى يۈرىكىمن ــق تۇيغۇس ــۇچاغدا جاۋابكارلى جىمىقتۇرا؟!!!...ش
ۋۇجۇدۇمنــى  تۇيغۇســى  بــۇرچ  يۈكســەك  ســىرقىراتتى، 
چۇلغىۋالــدى. قانلىرىــم ئوقچــۇپ، تومۇرۇمدىن تېشــىپ ئېقىپ 
ســېكونتتا   20 ئاخىرقــى  كەتتىــم.  قىزىــپ  چىقىۋاتقانــدەك 
كەينى-كەينىدىــن شــىددەتلىك ھۇجــۇم قىلىــپ، ئۆلچەملىــك 
مۇشــتالرنى راســا جايىغــا تەگكــۈزدۈم. ئاخىرى 6:4 ئۈســتۈنلۈك 
ــم!  ــى يېڭىۋالدى ــان ليۇجەنخۋان ــن يوغ ــى مەندى ــەن بەدىن بىل

»گۈررىــدە!«  ئورنىدىــن  ئىســتۇدېنتالر 
ئۈزۈلــدى. ســۆزى  بوكســچىنىڭ  كەتتــى،  تــۇرۇپ 

—ياشاپ كەت! ئوغۇلباال، ئەركەك، سەن بىزنىڭ 
باتۇرىمىز! 

ئەگــەر يىغىن باشــقۇرغۇچى قاتتىقراق تۇرمىغان بولســا، 
چاۋاكالر، مەدھىيەلىك شــوئارالرنىڭ توختىشــى تەس بوالرىدى.

—بــۇ مۇســابىقە ھەقىقەتــەن بايا تېرېنېرىــم ئېيتقاندەك 
بەدىنىمدىــن تــەر بىلــەن قــان ئارىــالش چاچرىغان بىــر مەيدان 
مۇســابىقە بولــدى. ئالتــۇن مېــدال بوينۇمغا ئېســىلغاندا يوغان 
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ــەس،  ــاش ئەم ــن ي ــى. كۆزۈمدى ــپ« كەتت ــا »ئېرى ــم گوي بەدىنى
ــن  ــان جايىمدى ــدۈردى: يىقىلغ ــى كۆي ــدەك يۈزۈمن ــوت ئاققان ئ
دەســت تــۈردۈم!... دەپ ۋارقىرىغــۇم كەلدى...)بــۇ چاغــدا زال 
ــۇنى  ــىلەرگە ش ــەن س ــى.( م ــۇپ كەتت ــاس بول ــپ تىمت ئاجايى
ــت  ــن دەس ــان جايىمىزدى ــز يىقىلغ ــى: ھەممىمى دېمەكچىمەنك
تۇرااليدىغــان روھنــى يوقاتمايلــى. بۇنــى ئوقــۇپ، بىلىمــدە 
يارىتىشــقا،  نەتىجــە  كەســىپتە  ئېلىشــقا،  ئۈســتۈنلۈكنى 
ــكە...بولۇپمۇ، 21 -  ــىزلىقالرنى  يېڭىش ــتىكى ئوڭۇشس تۇرمۇش
ئەســىردىكى ئىلغــار مائارىــپ، ئىلغار پەن-تېخنىــكا رىقابىتىدە 
پــۇت تىــرەپ تۇرۇش-تۇرالماســلىققا تەتبىقلىســاق بولۇۋېرىــدۇ.
تەنھەرىكىتــى  بوكــس  —بەزىلــەر 
راســتمۇ؟ بــۇ  دەيــدۇ.  قىلىــدۇ،  تەلــەپ  ياۋايىلىقنــى 
—يــاق! مــەن كەســپىمنى ســۆيىمەن. شــۇڭا خــۇددى 
بىــر بوكــس ماھىــرى ئېيتقانــدەك: »بوكــس كــۈچ- قۇۋۋەتنىــڭ 
شــىجائەتنىڭ  بايانــى،  ئەقىل-پاراســەتنىڭ  داۋامــى، 
بىلىنىــدۇ. مۇبالىغىســى«دەك  ســەنئەتنىڭ  راۋاجــى، 
بىئاراملىــق  قىلســاممۇ،  مەشــىق  ئېغىــر  ھەرقانچــە 
چىرايلىــق  مەيدانىــدا  مۇســابىقە  قىلمايمــەن.  ھېــس 
مۇشــت  قاتتىــق  ھــەم  پاكىــزە  كۆرســىتىپ،  ھەرىكــەت 
دەيمــەن.  بېغىشلىســام  ھــۇزۇر  خەلقىمگــە  ئېتىــپ، 
كۈچلــۈك  قاراتمىلىقــى  گــۈزەل،  بــۇ  ئىســتۇدېنتالر 
ســۆزلەرگە چىدىيالمىــدى. ئــۇالر يەنــە ئــۆرە تۇرۇشــۇۋالدى:

ئۇيغــۇر  ياشــا  ئابدۇشــۈكۈر،  كــەت  ياشــاپ   —
ئوغالنــى!...— چــاۋاكالر مۇزىكىــدەك رىتىمغــا چۈشــۈۋالدى.  
—ئۇلــۇغ ئالىمىمىــز مەھمــۇد كاشــغەرىينىڭ: »زېمىندىكــى 
كۆرســىتىدۇ.«  ماڭغانلىقىنــى  بىراۋنىــڭ  ئىــزى  قــەدەم 
قويــۇپ،  كۆكســىگە  قولىنــى  —ئــوڭ  بــار،  ســۆزى  دېگــەن 

ســۆزىنى  كېيىــن  ئېيتقاندىــن  رەھمــەت  ئوقۇغۇچىالرغــا 
زېمىنىمىزغــا  ئەزىــز  —بىــز  ئابدۇشــۈكۈر،  داۋامالشــتۇردى 
قالــدۇردۇق.  ئىزىنــى  تۇنجــى  بوكســچىالرنىڭ  ئۇيغــۇر 
ــى—30   ــق چىقىم ــچىنىڭ يىللى ــر بوكس ــىچە، بى ھېسابلىنىش
ھەققىگــە  ئەمگــەك  يىللىــق  بىــر  دېھقاننىــڭ  جاپاكــەش 
قــەرزدار.  دېھقانلىرىمىزغــا  ئاشــۇ  مــەن  كېلىدىكــەن.  توغــرا 
يېشــىممۇ 30 غــا بېرىــپ قالــدى. شــۇنداق بولســىمۇ يەنــە بىــر 
ــابىقىدە  ــق مۇس ــەر يىللى ــپ، كېل ــىق قىلى ــق مەش ــل قاتتى يى
ــى خەلقىمگــە ســوۋغا قىلىمــەن! ــە بىرن ــن يەن ــۇن مېدالدى ئالت

كــۈن  ئەپلەپ-ســەپلەپ  ھەرگىزمــۇ  مېــۋە 
ئۇلــۇغ  ھەممىمىــزدە  بولمايــدۇ.  تــەۋە  ئۆتكۈزگەنلەرگــە 
ســۆيىدىغان  كەســپىمىزنى  ھاياتنــى،  بولســۇن!  نىشــان 
شــۇنداق  ئىشــىنىمەنكى،  بولســۇن!  يــۈرەك  ئوتتــەك 
ۋە  مــەن  دۇنياســىدا،  ئىلىم-پــەن  ســىلەر  قىاللىســاق، 
ئىــز  كۆمۈلمــەس  مەيدانىــدا  بوكــس  كەسىپداشــلىرىم 
قالدۇرااليمىــز، مەھمــۇد بوۋىمىزنىــڭ روھىنــى شــاد قىالاليمىــز!

باتۇر  بولماقچى  ئىدىم!
باســۇرۇپ  كۆزىگىچــە  شەپكىســىنى  ســپورتچىالر 
چىقتــى.  ســەھنىگە  ئابلىكىــم  ئابدۇراھمــان  كىيىۋالغــان 
– 2000 ئۆتكۈزۈلگــەن  شــەھىرىدە  ســىدنېي  ئابدۇراھمــان 
بويىچــە  ياۋروپــا  مەيدانــدا  تۇنجــى  ئولىمپىكتــا  يىللىــق 
رەت نومــۇرى ئىككىنچــى ئورۇندىكــى پولشــالىق پاكازېتىــك 
ــن  ــپ كەينى-كەينىدى ــۇ شــىردەك ئېتىلى ــەن  ئېلىشــقان. ئ بىل
شــىددەتلىك ھۇجــۇم قىلغــان. كېيىنكــى مەيدانــدا پاكازېتىــك 
جىــق كۈچىگــەن. ئاخىــرى ئابدۇراھمــان ئــاز نومــۇر پەرقــى 
ــس  ــاۋى بوك ــڭ دۇني ــا، ئۇنى ــان. ئەمم ــۇرۇپ قويغ ــەن ئۇتت بىل
مەيدانىغــا ئۇيغــۇر نامــى بىلــەن مەيدانغــا چۈشــكىنىنىڭ 
ئــۆزى دۇنيانىــڭ يادىدىــن چىقىــپ كەتكــەن خەلقىمىزگــە 

تېرېنېر—ئابلىكىم ئابدۇرېشىت )ئوتتۇرىدا( ۋە ئوقۇغۇچىلىرى



2020-يىللىق 4 - سان

44

 6 ئــاران  بولغانىــدى.  مۇكاپــات  كاتتــا  مېدالدىــن  ئالتــۇن 
ئەزاســىنىڭ  كومانــدا  بــار  تارىخــى  بوكســچىلىق  يىللىــق 
بىــر  ئىگــە  تارىخىغــا  تەنتەربىيــە  بوكــس  يىللىــق   100
ئېلىشــقانلىقنىڭ  مەيدانــدا  خەلقئــارا  بىلــەن  ياۋروپالىــق 
ئــۆزى ئالتــۇن مېدالدىنمــۇ قىممەتلىــك   روھ ئەمەســمۇ؟! 
ئىكــەن. يىگىــت  ســۈپەت  پالــۋان  ھەقىقىــي  ئــۇ 
توقماقتــەك  بۇرۇنــى،  يالپاقــراق  ســەل  بۇرنىــدەك  شــىرنىڭ 
زور  يەلكىســى،  كــەڭ  مۇشــتۇمى،  تۈگۈلگــەن  چىــڭ 
ئىــدى. سىيماســى  پالۋاننىــڭ  ھەقىقىــي  قەددى-قامىتــى 
—ســىز نېمــە ئۈچــۈن بوكســچى بولۇشــنى تاللىدىڭىــز؟ 
بولــدى.  شــۇ  ســوئال  بىرىنچــى  ابدۇراھمانغــا  —ئ 
جاۋابنــى  قىســقا  دېگەنىدىــم، —ئــۇ  بــوالي  —باتــۇر 
بېرىپــال، كۆپكــۆك، ھايالىــق كۆزلىرىنــى يەرگــە تىككەنــدە، 
پەن-تېخنىــكا،  يېڭــى  ھازىــر  قالــدى:  ئويلىنىــپ  ئاپتــور 
تەنتەربىيــە، ئەدەبىيات—سەنئەت...شــۇ شــەخس ۋە ئۇنىــڭ 
مىللىتىنــى، ۋەتىنىنــى دۇنياغــا تونۇتۇشــتىكى مۇھىــم ۋاســىتە 
ئولىمپىكتــا  نۆۋەتلىــك   – ئىكــەن،	2  بولماقتا.شــۇنداق 
ئوبــرازى  بىلەنمــۇ،  مۇشــتۇمى  ئابلىكىــم   ئابدۇراھمــان 
بولــدى.  تەشۋىقاتچىســى  ۋەكىلــى،  ئۇيغۇرنىــڭ  بىلەنمــۇ 
ئورۇنلىــدى. قەســىمىنى  يىگىــت«  بــار  بولغۇســى  »باتــۇر 
ئىككــى  ئارقامدىكــى  چاغــدا  شــۇ 
كىــردى: قۇلىقىمغــا  ســۆھبىتى  يىگىتنىــڭ 
ئۈرۈمچىــدە  ئۆمىكــى  ناخشا-ئۇسســۇل  —»شــاھزاد« 
يۈگــۈرۈپ  ســەھنىگە  قىزلىرىمىــز  بــەزى  قويغانــدا  ئويــۇن 
ســۆيۈپ  ئەپەندىنــى  رەشــىد  ناخشــىچى  چىقىشــىپ، 
ســۆيۈپال  يىگىتىمىزنــى  بــۇ  مانــا  ئىــدى.  تەبرىكلىگــەن 
ــدۇ-دە!  ــەك ئەرزىي ــۈرۈپ تەبرىكلىس ــىمىزدا كۆت ــەس، بېش ئەم
ئاپتــور يىگىتنىــڭ پىكرىگە قوشــۇلدى. ياپونــالر پۇتبول 
تۈرىــدە ئاســىيادىن چىقىــش ئۈچــۈن، قانچــە يىــل، قانچــە ئون 
پــۇل خەجلىمىدىمــۇ؟ ھېچقانــداق داۋراڭســىزال  مىليــاردالپ 
ئاســىيادا چېمپىيــون بولــۇپ، دۇنيــا ســىپورت ســورۇنىدا قاتارغا 
قوشــۇلغان ئابدۇراھماننى قانچە ئەزىزلىسەكمۇ ئازلىق قىلىدۇ.
ئىكــەن.  ســۆز  كــەم  بەكمــۇ  ئابدۇراھمــان 
ئالدىغــا  كېيىــن  چۈشــكەندىن  ســەھنىدىن  ئــۇ 
كېيىــن: ئاندىــن  ئەھۋالالشــتىم  باردىــم. 
— تۇردىڭىــز،  قانداقــراق  كەنتىــدە  —ئولىمپىــك 
باشــلىدىم. ســۆھبەتنى  بىلــەن  ســوئال  ئاددىــي  دەپ 
تەنھەرىكەتچىلــەر  كەلگــەن  دۆلەتلەردىــن  باشــقا   —
ئۆگەندىــم. تەجرىبــە  ئۇالردىــن  پىكىرلەشــتىم.  بىلــەن 
تــازا  ئۆگەنگىنىڭىــز  بالــدۇرراق   ئىنگلىزچىنــى   —

ئەســقېتىپتۇ—دە؟
كۈلۈمســىرىدى: قاچــۇرۇپ  كۆزلىرىنــى  ئــۇ 
—بىركۈنــى مەيدانــدا ئايلىنىــپ يۈرەتتىــم. بىــر ئىنگلىز 
يىگىــت ئالدىمغــا كەلــدى. بىــردەم مــاڭا تىكىلىــپ قــاراپ 

ــن: ئاندى
—سىز ئۇيغۇرمۇ؟—دەپ سورىدى.

قايتــۇرۇپ  بولــۇپ،  بىلدىڭىز؟—خۇشــال  —قانــداق 

ســورىدىم.
چىرايىڭىزدىــن  بىلىمــەن.  ئۇيغۇرالرنــى  مــەن   —
كارتىڭىزدىــن  ئىســىم  مەيدىڭىزدىكــى  قىلدىــم.  تەخمىــن 
مېنــى  ئەتراپىدىكىلەرگــە  ھــەم  جەزملەشــتۈردۈم.،—دېدى 
ئۇيغــۇر، ئۇيغــۇر بوكســچى ئىكەن، دەپ تونۇشــتۇرۇپال كەتتى...
—بوكستىن باشقا قىزىقىشىڭىز بارمۇ؟—سورىدىم يەنە.

—پەلســەپە، پىســخولوگىيە پەنلىرىگــە قىزىقىمــەن. شــۇ 
ــۇرغۇم،  ــم  ئاش ــەن. بىلى ــن ئۆگىنىۋاتىم ــى ئۆزلۈكۈمدى پەنلەرن
چېلىــپ  گىتــار  بــار.  پىالنىممــۇ  ئۆگىنىــش  سىســتېمىلىق 
كۆرىمــەن. ياخشــى  ئاڭالشــنى  ناخشــا-مۇزىكا  قويىمــەن. 

ســۆھبىتىمىزگە قىزىقىــپ تۇرغان بىرتوپ ئىســتۇدېنتالر 
تەنتەربىيەچىلــەر  بەلكىــم  ئــۇالر  ئورۇۋالــدى.  ئىككىمىزنــى 
ئىچىــدە پەلســەپە، پىســخولوگىيە  ئۆگۈنىدىغــان بوكســچىنى 
كېــرەك.  كۆرۈۋاتســا  قېتىــم  تۇنجــى  ئوخشاشــال  مــاڭا  
يەنــە تېخــى ئاشــۇ پوالتتــەك قاتتىــق قولــالر نــازۇك تــارالر 
ــار دەپ ئويــالش ماڭىمــۇ  ئۈســتىدە ســېھىرلىك ســاداالر ياڭرىت
مۆجىزىــدەك تۇيۇلۇۋاتســا... بىــزدە جىســمانىي قــۇۋۋەت بىلــەن 
ئەقلىــي قۇۋۋەتتــە ئۆزىنــى تــەڭ تەرەققىــي قىلدۇرىدىغانالردىن 
ــان  ــلىرىمىز ئابدۇراخم ــۆپ ياش ــۇ ك ــاردۇر. تېخىم ــى ب قانچىس
ئالغــان بولســا -ھــە؟ تاللىغــان ھايــات يولىدىــن ئۈلگــە 

دەپتەرلىرىنــى  خاتىــرە  بەس-بەســتە  ئىســتۇدېنتالر 
بېرىشــىنى  قويــۇپ  ئىمــزا  ئابدۇراھماننىــڭ  ســۇنۇپ، 
خاتىرىگــە: بىرىنچــى  ئابدۇراھمــان  ئۆتۈنــدى. 

»ئۇيغۇر بوكس ماھىرى—ئابدۇراھمان ئابلىكىم«دەپ يازدى.

شــامىلى  ســوغۇق  ئۆتىدىغــان  جاندىــن  كېچىنىــڭ 
ۋىشىلداشــقا  قورۇســىدا  كەڭــرى  ئۇنىۋېرســىتېتنىڭ 
مۇھاســىرىگە  قــات  نەچچــە  ئەزىمەتلەرنــى  باشــلىدى. 
ســەزمىگەندەك. ســوغۇقنى  ئوقۇغۇچىــالر  ئېلىۋالغــان 

قېپقالغانــدەك،  ســوئاللىرى  نۇرغــۇن  ئۇالرنىــڭ 
قىالتتــى.   بــاردەك  مەســلىھەتى  ســالىدىغان  ئەزىمەتلەرگــە 
ئابدۇرېشــىت  ئاتىلىــرى—  ئەزىمەتلىرىمىزنىــڭ ھۆرمەتلىــك 
خەلقنىــڭ  ئەمــەس،  ئىســھاقالرنىڭال  ئابلىكىــم،  مېجىــت، 
ــا  ــقىنىدا ۋۇجۇدلىرىغ ــرار قىلىش ــى  ئىق ــى بواللىغانلىقىن ئوغل
تۇتاشــقانلىقىنى  كۈچلــۈك  تېخىمــۇ  ئوتىنىــڭ  ياشــلىق 
ئىشــەندىمكى،  قــاراپ  ئۇالرغــا  قىالتتــى.  ســەزگەندەك 
ئۇچرۇشۇشــتا  مۇشــۇ  كېچىــدە،  مۇشــۇ  ياشــالر  يۈزلىگــەن 
»پۇرســەت يــوق!« دەيدىغــان ئاجىــزالر باھانىســىنى يىراقالرغــا 
يېتىــش  نىشــانغا  غايــە-  تالالنغــان  توغــرا  ئېتىۋەتتــى. 
ئارزۇســىدا تۆلەنگــەن بەدەلنىــڭ ئەزىمەتلىرىمىزگــە خەلقىمىــز 
جاســارەت  كۈنلــەردە  بــۇ  بولۇۋاتقــان  ئېھتىياجلىــق  راســا 
ئىســتۇدېنتالر  ئەقىللىــق  چۈشــەنگەن  بەرگەنلىكىنــى 
تاللىدى—چوقــۇم! يېڭىباشــتىن  نىشــاننى  ئۇلۇغــۋار 
كۆرۈشــەيلى! يەنــە  ئەزىمەتلــەر!   —خەيــر 

ســادالىرى  خەيرلىشــىش  ئىســتۇدېنتالرنىڭ 
ســالدى! لەرزىگــە  ئاســمىنىنى  قاراڭغــۇ  ئۈرۈمچىنىــڭ 
2001 - يىلى 	 - دېكابىر كۈنى خاتىرىسى. »شىنجاڭ 

مەدەنىيىتى ژۇرنىلى« 2001 - يىلى 1 - سانىدىن ئېلىندى.
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ئەلۋىدا، چېمپىيۇن ئەلۋىدا!

 22 قانىلىنىــڭ  ئۇيغۇرچــە  تــورى  خەلــق 
تېلېگراممىســى: بەرگــەن  بېيجىڭدىــن  يانــۋار   -

ئۇيغــۇر  چارشــەنبە  -يانــۋار   21 -يىلــى   201	  
مۇســىبەت  بولغــان  يوقۇتــۇش  ئېغىــر  ئۈچــۈن  خەلقىمىــز 
سەھنىســىدە  ئاســىيا  بولــۇپ  تۇنجــى  بولــدى.  كۈنــى 
قالدۇرغــان  ھەيــران  ھەممەيلەننــى  بولــۇپ،  چېمېپىيــون 
يۈرىكىمىزنــى  بىــرى  ئەزىمەتتىــن  غەيــۇر  يــۈرەك،  شــىر 
يــورۇق  ئــەڭ  ساھەســىدىكى  تەنتەربىيــە  زىدىلىــدى، 
ياشــلىدى...  كۆزلەرنــى  تۈمەنلىگــەن  ســاقىپ،  يۇلتــۇز 
چىشــلىدى... يــەر  بايراقــدار  مەيدانىدىكــى  ئــۇرۇش 

ــە  ــىدا 2 - لىكك ــاۋاز« پروگراممىس ــى ئ ــو ياخش »جۇڭگ
ئېرىشــكەن، خەلــق ئــەڭ ياقتۇرغــان ماھىــر بولــۇپ باھاالنغــان 
بــۇرۇن مېنىــڭ  يىــل  ئــون نەچچــە  پەرھــات خالىــق »ئــۇ 
كۆپچىــك  بولمىســا  ئــۇ  ئەگــەر  ئۆزگەرتتــى،  تەقدىرىمنــى 
دېمىســىمۇ  دېگــەن.  تونۇيالمايتتــى«  ھەرگىزمــۇ  مېنــى 
ئۆزىنــى  دۇنيــا سەھنىســىدە  مىللەتنىــڭ  بىــر  تەنتەربىيــە 
ــۇنداقال  ــەك. ش ــر كۆزن ــم بى ــەڭ مۇھى ــتىكى ئ ــان قىلىش ناماي
روھىيىتىنــى  تاۋالشــتا،  ئىرادىســىنى  مىللىتىمىزنىــڭ 
ــن  ــۈر. لېكى ــر ت ــان بى ــا بولمايدىغ ــەم بولس ــتا ك چىنىقتۇرۇش
بــۇ تــۈر ئىزچىــل ھالەتتــە يېتەرلىــك قولالشــقا ۋە ئەھمىيــەت 
بېرىشــكە ئېرىشــەلمىگەنلىكتىن چــوڭ ســەھنىلەردە شــان 
ــانىۋالغۇدەكال.  ــەن س ــاق بىل ــز بارم ــان ئەزىمەتلىرىمى قۇچۇۋاتق
مانــا بۈگــۈن مۇشــۇ ئەزىمەتلىرىمىزنىــڭ سەركىســىدىن، غەيــۇر 
ئوغالنىمىــز ئابدۇراخمــان ئابلىكىمدىــن ئايرىلىــپ قالــدۇق.

ھەممەيلەننىــڭ يۈرىكىنــى داغــالپ، ھەيرەتتە قالدۇرۇپ 
ۋاقىتســىز ســاقىغان يۇلتــۇز، باھادىــر ئوغــالن ئابدۇراخمــان 
ئابلىكىــم 1978 -يىلــى ئالتايــدا توغۇلغــان. بوكىســقا ئوتتــەك 
شــىنجاڭ  يېشــىدا   16 ئابدۇراخمــان  باغلىغــان  ئىشــتىياق 
بوكــس كوماندىســىغا تاللىنىــپ، شــىنجاڭ بوكىســچىلىقىنىڭ 
مەشــقاۋۇللىقىدا  ئابدۇرىشــىتنىڭ  ئابلىكىــم  بەرپاچىســى 
پايتەختــى  ئۆزبىكىســتان  يىلــى   -  1999 تەربىيەلەنگــەن. 

ــى  ــات بولغــان ائســىيا بوكــس چېمپىيون ــۋار ۋاپ 21 -يان
ائبدۇراخمــان ائبلىكىمنىــڭ مېيىــت نامىــزى 22 -يانــۋار 
ــى  ــى ھازىرق ــچىتى، يەن ــاي مەس ــى نوغ ــى ۈئرۈمچىدىك كۈن
مېيىــت  مەرھۇمنىــڭ  وئقۇلــدى.  مەســچىتىدە  بەيتۇلــا 
بولــۇپ،  قاتناشــقان  ائدەم  كــۆپ  ناھايىتــى  نامىزىغــا 
جاياردىنمــۇ  باشــقا  ۈئرۈمچىدىــن  ىئچىــدە  ۇئالرنىــڭ 
ــۈرۈلمەكتە. ــرى س ــى ىئلگى ــقانارنىڭ بارلىق ــپ قاتناش كېلى

ــىش  ــە تالىش ــس لەۋھ ــىيا بوك ــەن ئاس ــكەنتتە ئۆتكۈزۈلگ تاش
مۇسابىقىســىدە  كىلوگراملىقــالر   		 مۇسابىقىســنىڭ 
شــانلىق  ساھەســىدە  بوكىســچىلىق  بولــۇپ  چېمپىيــون 
نەتىجىســى  بــۇ  ئابدۇراخمــان  ئىــدى.  ياراتقــان  ســەھىپە 
ئولىمپىــك  ئۆتكۈزۈلگــەن ســىدنېي  يىلــى   - 2000 بىلــەن 
ســاالھىيىتىگە  قاتنىشــىش  مۇسابىقىســىگە  تەنھەرىكــەت 
شــىنجاڭ  باشــالپ،  يىلدىــن   -  2009 ئــۇ  ئېرىشــكەن. 
ــتىگە  ــىنى ئۈس ــقاۋۇللۇق ۋەزىپىس ــىدا مەش ــس كوماندىس بوك
ئــەۋالد بوكســچىالرنى تەربىيەلىگــەن. بىــر  ئېلىــپ، يېڭــى 

ــز  ــق يازغۇچىمى ــن داڭلى ــن كېيى ــازا قىلغاندى مەرھــۇم ق
ياســىنجان ســىدىق چوغــالن، تونۇلغــان ئوبزورچــى يالقــۇن 
روزى، ياغــاچ ئاتلىــق شــاھزادە ئابدۇســەمەدئىمىن كۆكتېكىــن، 
ــا  ــدۈرۈپ يازم ــىنى بىل ــان قايغۇس ــا بولغ ــڭ ۋاپاتىغ مەرھۇمنى
يــازدى، باغــداش، مىســرانىم، ئەلكۈيــى تورلىرىــدا تورداشــالر 
بىلــدرۈدى. قايغۇســىنى  بولغــان  ۋاپاتىغــا  مەرھۇمنىــڭ 
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بالىالر ئەدەبىياتى

مېنىڭ ئانام-مۇئەللىم

تۇرغۇنجانۇۋ بەھرىمجان توغلۇقجان ئوغلى )قازاقىستان(   

ئومۇمىي بىلىم بېرىدىغان №89 مەكتەپنىڭ 9 - »گ« 
سىنىپ ئوقۇغۇچىسى 

                                   

مېنىڭ ئانام مۇئەللىم،
ئىلىم نۇرىن چاچقۇچى.

قاراڭغۇدا قالغاننىڭ،
يوللىرىنى ئاچقۇچى.

سەبىلەرگە مېھرىۋان،
بىلىمسىزگە بىلدۈرەر.

ئانام تىككەن كۆچەتلەر،
كەلگۈسىگە ساي بولغاي.

مىڭ بالىنى باالم دەپ،
مەكتەپ ئۇنىڭ ئۆز ئۆيى.

بالىالرسىز كۈلمەيدۇ،
ئانامنىڭ كۈلكە كۆزى.

بەخت دېگەن نېمە ئۇ؟
بەخت ئۇ پۇل نۇرغۇن بولغاندىنمۇ؟
بەخت يە ئۆي يوغان بولغاندىنمۇ؟
ئۆي يوغان، پۇلۇڭ بولسا  بەختمۇ؟

           ياق!

بەخت ئۇ ئاىلىدىن باشلىنىدۇ،
ياڭ-يېنىڭدا، كۈلۈپ ئويناپ يۈرسە.

سىلىق ئاناڭنىڭ قولى ئۈزۈڭگە تەگسە،
ئەزىز داداڭنىڭ سۆزى ئويوڭغا يەتسە.

ھەدە-ئاكاڭنىڭ مەسلىتى، ھەر قاچان،
      يېنىڭدا يۈرسە!

ئۇكا-سىڭلىڭ، ھەدە-ئاكا! ئوينايلىچۇ
      دېگەن سۆزى-

تاتلىق-تاتلىق قىلىقلىرى بولسا.
موماڭ-بوۋاڭ نەۋرەم قېنى؟ كەمپۈت
ئېلىپ كەلدۇق دېگەن ئۈنى بولسا!

     مانا موشۇ ھەقىقىي بەخت!

بەخت  ئۇ ئائىلىدىن باشلىنىدۇ
ئاخمۇلالېۋا رامىنا )قازاقىستان(

             ئومۇمىي بىلىم بېرىدىغان №89 مەكتەپنىڭ 6 »گ« سىنىپ ئوقۇغۇچىسى
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ۋېلىسىپىتچى شۇبۇرشۇن*

ئالېس كارليوكېۋىچ )بېلورۇسىيە(

ــن،  ــقاندىن كېيى ــەن خوشالش ــكا بىل شۇبۇرشــۇن ۋېرونى
پەلەمپەيلىــك ئايۋانــدا خېلــى ئــۇزاق ئولتــۇردى. بىرىنچىدىــن، 
ــى ئەســكە  ــەن كەلگىنىن ــول بىل ــا شــەھەرگە قايســى ي ئۇنىڭغ
ئېلىشــقا ۋە بــۇ يەردىــن قانــداق كېتىشــى ھەققىــدە بــاش 
ۋېرونىكىغــا  ئىككىنچىدىــن،  كەلــدى.  توغــرا  قاتۇرۇشــقا 
ــم  ــر مۇھى ــاي بى ــەن بولغ ــپ كەتك ــراش چىقى ــپ، ئالدى رەنجى
ۋېرونىكىنىــڭ  ئــۇ  ئىــدى.  قالغــان  ئۇنتــۇپ  نەرســىنى 
ۋاقتىــدا  دەرس  دەۋرىــدە  ياشــىغان  ئىچىــدە  كۈندىلىكــى 
تىڭشــىغاچقا،  قويــۇپ  زەڭ  ئوقۇغۇچىالرنــى  مۇئەللىمنــى، 
ــە  ــۇ، جۇغراپىي ــدى. بولۇپم ــان ئى ــىلەرنى بىلىۋالغ ــى نەرس خېل
دەرســى ئۇنىڭغــا تولىمــۇ يېقىــپ كەتكــەن. تۈنۈگۈنــال ئورمانــدا 
خۇشــتار  شــۇنداق  يېڭىلىققــا  شۇبۇرشــۇن  نــادان  يۈرگــەن 
ــكە  ــىنى تۈزۈش ــىي ئاتلىس ــڭ شەخس ــا ئۆزىنى ــى، ھەتت ئىدىك
كىرىشــكەن ئىــدى. ۋېرونىــكا ئــۆز دوســتىغا قېلىــن مۇقاۋىلىــق 
دەپتــەر ســوغا قىلغــان. كېيىــن چىرايلىــق قەلــەم ھەدىيــە 
ــۇ  ــڭ، ش ــۇن ئۆزىنى ــن شۇبۇرش ــدى، لېكى ــۇ بولۇۋى قىلماقچىم
ــلەپكى  ــەم دەس ــى ھ ــەڭ ياخش ــە، ئ ــزى بويىچ ــى پەرى چاغدىك
پايدىلىنىشــنى  ئارتۇقچــە  مەردلىكىدىــن  ئۇســتازىنىڭ 
ــىنى  ــازراق سىياس ــڭ ئ ــەت قەلەمنى ــۇ پەق ــدى. ئ ــرا كۆرمى توغ
قويــۇپ،  قۇتىغــا  بــوش  بولمىغــان  كېــرەك  ھېچكىمگــە 
ئۆتۈنــدى. قويۇشــنى  يېيىــپ  ۋاراقلىرىنــى  دەپتــەر  يېنىغــا 

دەســلەپ ۋېرونىــكا كىچىككىنــە شۇبۇرشــۇننىڭ قەغــەز 
دېڭىزالرنــى،  ۋە  قۇرۇقلــۇق  ئوكيانــالر،  دۆلەتلــەر،  بېتىگــە 
ئەقلىمــۇ  ســىزااليدىغانلىقىنى  ســۈرىتىنى  تاغ-دەرياالرنىــڭ 
كەلتۈرمىگــەن ئىــدى. ھــە، ئــۇ بولســا ھەممىنــى ســىزىپ 
بولغــان ئىــدى. ئــۇ ئىنچىكــە پۇتلىرىنىــڭ بىرىنــى قۇتىدىكــى 
ســىياغا چىاليــدۇ-دە، ئاپپــاق قەغــەز ئۈســتىدە ســەكرەپ، ئــۆز 

ئاتلىســىنى سىزىشــقا باشاليدۇ. راســت، باشتا ئوڭاي بولمىدى. 
ئــۇ باش-كۆزىنــى بۇلغــاپ، رەســۋا بولــدى. ئاممــا ئاستا-ئاســتا 
ئىشــنىڭ ئېپىنــى بىلىۋالــدى. پۇتلىرىنــى دائىم تــازا تۇتىدىغان 
ــە  ــا يەن ــڭ يېنىغ ــكا دەپتەرنى ــۈن ۋېرونى ــڭ ئۈچ ــدى. بۇنى بول
بىــر قۇتىــدا ئىلمــان ســۇ ۋە يۇمشــاق ســۈرتكۈچ قويــۇپ بــەردى.

دۇنيارىــم  بىــر  پۈتــۈن  مېنىــڭ  ئۆيــدە  —خــەپ، 
ئاتلىســىنى  بولغــاي  ئۆكۈنــدى  دەپ   — قالدىــدە، 
قىالرمــەن؟ قانداقمــۇ  ئۇنىڭســىز  ئەنــدى   — ئەســلەپ، 

ۋېرونىــكا ۋە ئۇنىــڭ مۇئەللىملىرىنىــڭ ھېكايىلىــرى 
بويىچــە، ئــۇ ئافرىقــا، ئاســىيا، قاراقۇم، ســاخارا، تىنىــق مۇھىت، 
ئانتاركتىدا ۋە كۆپلىگەن جايالرنى ئاتالسقا چۈشۈرگەن ئىدى. 
كېلەچەكتــە شــۇ يەرلەرگــە ســاياھەت قىلىشــنى ئــارزۇ قىالتتى.

شۇبۇرشــۇن ئەنــە شــۇنداق پۇشــايمان قىلىۋاتقانــدا، ئــۇ 
تېخــى يېقىندىــال ئۆزىنىــڭ ئۆيى ھېســابالپ يۈرگــەن پەتىرنىڭ 
ئىشــىكى ئېچىلــدى. ئاندىن ئۇچــۇپ دېگۈدەك ۋېلىســىپىتىنى 
ــدى.  ــڭ ئاكىســى مىشــكا كۆرۈن ــان ۋېرونىكىنى ــەپ چىقق يېتىل
ــى  ــت تۈگمىســىنى باســتى. شۇبۇرشــۇن ئۆزىن ــۇ دەرھــال لىفى ئ
ــىپ  ــا يېپىش ــىپىت چاقىغ ــپ، ۋېلىس ــامال ئۇچرىتى ــك ش يېنى
ــى  ــۇ ئىلگىرىمــۇ بالىقاين ــدى. ب ــن ئىســىغا كەل ــدا ئاندى قالغان
بىرنەچچــە قېتىــم ئىشــىك قىســىپ، ھەتتــا چەيلــەپ ئېدەنگــە 
چاپلىۋەتكــەن ۋاقىتالرمــۇ بولغــان. لىفىتتــا كېتىۋېتىــپ چاقتــا 
ئۆمۈلــەپ يۇقىرىالشــقا باشــلىدى. ئەمــدى ئاتالســنى ئويالشــنى 
ئۇنتــۇپ قالــدى. ھازىــر ئۇنىڭغــا ۋېلىســىپىتتىن يىقىلىــپ 
چۈشــمەيدىغان ۋە مىشــكا بايقىمايدىغان ئەپلىك جاي تېپىش 
ــڭ  ــدا ئۇنى ــامچۇ؟ يول ــقا يېپىشىۋالس ــدى. »ناسوس ــم ئى مۇھى

* بېشى ئۆتكەنكى ساندا.  
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ــز  ــان شۇبۇرشــۇن ئاجى ــوق«، دەپ ئويلىغ ــى ي مىشــكاغا ھاجىت
پۇتلىــرى بىلــەن ناسوســقا مەھكــەم يېپىشــتى. ناسوســنىڭ 
قىلــدى. پانــا  تۆشــۈكىنى  ماڭغۇزىدىغــان  يــەل  چاققــا 

ئويــالر  ھەرخىــل  ۋېلىســىپىتچىنى  يېڭــى  ئەنــدى 
چىرمىۋالــدى. »ۋېرونىكىنىــڭ ئاكىســى نەگــە ماڭــدى؟ ئەگــەر 
يولــدا بــۇ ماكانىدىنمــۇ ئايرىلىــپ قالســا قانــداق قىلىــدۇ؟ ئــۆز 
ئورمىنــى بىلــەن ســۆيۈملۈك بولوچانكىغــا قانــداق يېتىــدۇ؟..«

مۇســتەقىللىق  ســەپىرى  ۋېلىســىپىتچىالرنىڭ 
مەيدانىدىــن باشــلىنىپ، ئــۇ ۋېرونىــكا بىلــەن بىرنەچچــە 
ــاغ، چېليوســكىنچىالر  ــم زىيــارەت قىلغــان بوتانىكىلىــق ب قېتى
كەلگەنــدە  يولغــا  ئايالنمــا  داۋامالشــتى.  ئارقىلىــق  پاركــى 
مىشــكا ئۇشــتۇمتۇت ئوڭغــا بۇرۇلــدى. بالىقــاي ئەتراپىغــا 
ســىنچىالپ قارىســىمۇ، ھېچنەرســىنى ئاڭقىرالمــاي قالــدى. بــۇ 
ــى  ــول بەلگىلىرىن ــدى. ي ــەس ئى ــۇش ئەم ــا تون ــەر ئۇنىڭغ يەرل
ــى  ــڭ كۈندىلىكىدىك ــال ۋېرونىكىنى ــۇ پەقەت ــەنمەيتتى. ئ چۈش
ۋە  ھەرپلــەر  باشــقا  بىلەتتــى.  ئوقۇشــنى  ســۆزلەرنىال 

ئۆگەنمىگىنىگــە  تېخــى  تۈزۈشــنى  ســۆزلەرنى  ئۇالردىــن 
ناچــار  ئۆزۈمچــە  »تېخــى  قىلــدى.  پۇشــايمان  قاتتىــق 
قىلغانلىرىمچــۇ«،  مــازاق  ۋېرونىكىنــى  ئۈچــۈن  باھــاالر 
كىچىككىنــە  باشــلىدى  جېمىلەشــكە  ئــۆزى  ئۆزىنــى  دەپ 
قوغــالپ  مىشــكانى  ئەلۋەتتــە،  ماشــىنىالر،  يۇمىــالق. 
ــا. ــەي ئىشــتىك ماڭماقت ــوش كەلم ــۇ ب ــا ئۇم ــدۇ. ئامم ئۆتۈۋاتى

ــدە  ــن ئۆتكەن ــىدىكى كۆرۈكتى ــلوچ دەرياس ــۇالر سۋىس ئ
ۋە  تىنــچ  شۇبۇرشــۇننىڭ  بــەردى.  يــۈز  ۋەقــە  كۈتمىگــەن 
بولســا  ئــۇ  قالــدى.  ئاســتىدا  خەتــەر  ھاياتــى  خاتىرجــەم 
خىيالــەن ئــۆز ئاتالســى بويىچە ســەيلە قىلىپ يۈرەتتــى. ھەتتا 
ــپ،  ــەرەز قىلى ــى پ ــپ كەلگىنىن ــا يېتى ۋېلىســىپىتتا بېلوچكىغ
ــدەك  ــىدا يۈرگەن ــالر ئارىس ــالر، قۇش ــپ ھايۋانات ــى ئاجايى ئۆزىن
ئارزۇ-ئارمانلىــرى  بــۇ  شۇبۇرشــۇننىڭ  قىالتتــى...  ھېــس 
كۆرۈمىــز. كەلگۈســىدە  ئاشــقانلىقىنى  ئەمەلگــە  قانــداق 

)داۋامى كېيىنكى ساندا(

                  رۇسچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى ئەخمەتجان ئىسراپىلوۋ )قازاقىستان(

ئاتا- ئانام
ئادىكېرىموۋا دىيارا )قازاقىستان(

ئى.ساتتاروۋ ئوتتۇرا مەكتىپى، ك.م.م، ) 8 -ب( سىنىپ ئوقۇغۇچىسى،  غەيرەت يېزىسى.

سىلەر بار، ئاتا-ئانام بىز شات-بەختىيار،
سىلەر بار، ھەر دائىم دىلالردا باھار.

ھاياتقا شۈكرى ساڭا دەپ يۈرىمىز دائىم،
چۈنكى ئۆيىمىز تۆرىدە  سىلەر بار.

سىلەر بار،قايغۇ-دەرد بىزدىن يىراق،
پەندى ھەم نەسىھەتكە سالىمىز قۇالق.

پەرزەنتلەر قەلبىنى يورۇتۇپ تۇرغان،
مەڭگۈگە ئۆچمەيدۇ سىلەر ياققان چىراغ .

سىلەر بار،ئاتا-ئانام چېچىپ بەخت -نۇر،
كېلىمىز ھاياتقا ئىشەنچلىك قەدەم.

بەختىم-تەختىم،شۆھرىتىم،بايلىقىم سىلەر،
ئەجىرىڭالرنى ئاقاليمەن- مېنىڭ بۇ ۋەدەم.

ئەمگەك- ھەر كىمگە ئەمەك،
ئېرىنمەستىن ئىشلىسەڭ.

 ھۇرۇنلۇققا بېرىلمەي،
تىرىش، ئىشلە دائىم سەن.

تىنماي ئەمگەك قىلغانالر،
يېتەر مۇرات —مەقسەتكە.

ئاتاق ئالغان ئىنسانالر،
بوالر كۆپكە چوڭ ئۈلگە.

ئەمگەك قىلغان باي بوالر،
دېگەن دانا ھېكمەت بار.

قالغان ئىشقا قار ياغار،
دېگەن ئاتا بوۋىالر.

شائىرالرمۇ كۆپ يازغان،
ئەمگەك بەخت، ئامەت دەپ.

داناالر نەسىھەت قىلغان،
ھۇرۇن بولما، ئىشلە دەپ.

      ئەمگەك - ساڭا ئەمەك
ئاۋايدۇلالېۋا   دىلنارا   )قازاقىستان(

 تۈگمەن ئۇيغۇر ئوتتۇرا مەكتىپى »مەكتەپكىچە  بولغان ئىخچام مەركىزى بىلەن« مەملىكەتلىك مەھكىمىسىنىڭ 
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قىزىــم تېخــى تۈنۈگۈنــال  لىچىنــكادەك يۇمران ئىدى، 
يېنىمىزدىــن  چىقىرىــپ  قانــات  كېپىنەكتــەك  ئەمدىلىكتــە 
ئۇچــۇپ كەتتــى. قىزىمنىــڭ  قەلبىدىكــى ئارمانلىــرى ئۇنــى  
تاپقۇزغــان  قــارار  مەنزىلگــە  بىــر  تۇتاشــقان  ئىســتىقبالىغا 
ئىــدى.  ئــۇ پورەكلىگــەن قىزىــل گۈلــدەك چىرايلىــق، كــۆل 
ســۈيىدەك مۇاليىــم، يۇمــران مايســىالردەك ئەۋرىشــىم چــوڭ 
بولــدى. ئــۇ بــۇالق ســۇلىرىدەك قاينــاپ تاشــمايتتى، ناھايىتــى 
ــەك  ــن كېيىكت ــا كۆزلىرىدى ــدى، ئەمم ــۇر ئى ــۆز، جىمىغ ــەم س ك
ئــۇ  راســت،  بوالتتــى.  كۆرۈۋالغىلــى  شــاش، چېچەنلىكىنــى 
ــىغا  ــى يېش ــۇ تېخ ــدى. ئ ــەن ئى ــى چېچ ــال ناھايىت كىچىكىدىن
توشــماي تۇرۇپــال بوۋاقلىقــى بىلــەن خوشلىشــىپ، بالىــالر 
قىزىمىزنىــڭ  ئىگىمىزدىــن  ياراتقــان  قېتىلغانــدا  قاتارىغــا 
چۈچــۈك  كېيىــن  تىلىگەنىــدۇق.  ئۆمۈرىنــى  ۋە  بەختىنــى 
تىللىــرى بىلــەن ئىســتەكلىرىنى ئىپادىلەشــكە باشــلىغاندا 
ئائىلىمىزدىكــى  ئېرىــدى.  قــاردەك  ۋۇجۇدىمىــز  پۈتــۈن 
قىلــدۇق. ھېــس  مەمنۇنىيــەت  جىلۋىلىرىدىــن  بەختىنىــڭ 

قىســتاڭ  سۆرەن-شــاۋقۇنلۇق  شــەھەرنىڭ  قىزىــم 
تەپەككــۇرى  بولــدى،  چــوڭ  يــۈرۈپ  قىســتىلىپ  ھاياتىــدا 
مائارىپتــا  ســۇلغان  ئىززەت-ئېكراملىــرى  چەكلەنگــەن، 
بالىلىقــى ئۆتتــى. ئــۇ  ھاياتىمىزدىكــى بارلىــق ئۆزگىرىشــلەرگە 
مۇســاپىلىرىمىزگە  بولغــان  سەرســان  بولــدى.  شــاھىت 
تۇرغــان  دەس  يېرىمىزدىــن  يىقىلغــان  بولــدى،  جــۇر 
بىزنىــڭ  قىزىــم  كــۆردى.  بىلــەن  كــۆزى  ئــۆز  ھالىتىمىزنــى 
ۋە  غەيــرەت  چىــدام،  ئــۇ  چىقتــى.  يېزىلىــپ  ھېكايىمىــزدا 
ئۆگەنــدى.  ھاياتتىــن  ئەمــەس  كىتابتىــن  شــىجائەتنى 
تەجرىبىلەرگــە غەزىنــە  تۇرۇپــال  ئۇنىــڭ ۋۇجــۇدى كىچىــك 
ــالردا  ــەن ھەربىــر مىنۇت ــەن قىزىمدىــن پەخىرلەنگ ــدى. م بول
قىلىمــەن. ھېــس  ھەقىقىــي  ياشــاۋاتقانلىقىمنى  ئۆزۈمنىــڭ 

ئۇنىــڭ پۇرىقــى دىمىقىمىزدىــن، كۈلگــەن چىرايــى 
بىــز ھــەر كۈنــى غىزاغــا داخىــل  كۆزىمىزدىــن كەتمەيــدۇ. 
بولغــان شــۇ مىنۇتــالردا يېنىمىــزدا بــوش قالغــان ئورۇنغــا 
سېغىنىشــىمىزدا  قېلىۋاتقــان   پاتمــاي  ئىچىمىزگــە  قــاراپ 
قويغــان  قۇيــۇپ  خانىســىگە  ئۇنىــڭ  بــۇرۇن  تۇنجىقىمىــز. 
كىيىم-كېچەكلىــرى، كىتــاب - دەپتەرلىرىنــى يىغىشــتۇرۇپ 
ئۇنىــڭ  ئەمدىلىكتــە  قىالتتــۇق،  مــاالل  ۋاقتىمىزنــى 
خــۇددى  خانىســىگە  نەرســىلىرىنى  ئاشــۇ  قالغــان  قېلىــپ 
باســىمىز. سېغىنىشــىمىزنى  قۇيــۇپ  تاشــالپ  ئۇنىڭــدەك 

ــە ۋە  ــۈنىدىغان، دەردىمىزگ ــى چۈش ــم قەلبىمىزن قىزى
شــادلىقىمىزغا ئورتاقلىشــااليدىغان ۋاپــادار، مېھرىبــان چــوڭ 
ــن  ــان كۆيۈمچانلىقىدى ــىگە بولغ ــڭ ئىنىس ــز ئۇنى ــدى. بى بول
بىلــەن  ئىنىســى  ئۆزىنــى  ئــۇ  تەســىرلىنىمىز.  چەكســىز 
ئىنىســىگە  ئــۇ  قىلىــدۇ.  ھېــس  جانــدەك  بىــر  تــەن،  بىــر 
چاغلىرىدىكــى  قويغــان  قــەدەم  ياشــلىققا  ۋە  بالىلىقتىكــى 
سىردىشــااليدۇ. قىلىــپ،  بايــان  ھېس-تۇيغۇلىرىنــى 

ــپ، مۇســتەقىل  ــن ئايرىلى ــم بىزدى ــە قىزى ئەمدىلىكت
ھايــات يولىغــا قــەدەم قويــدى، ئالــالھ ئىگــەم قىزىمنىــڭ 
بەختىنــى بەرســۇن، باســقان ھەربىــر قەدىمــى ســائادەتلىك 
ۋە  ســېغىنىش  قوللىرىــم  كۆتۈرگــەن  دۇئاغــا  بولســۇن.  
كــۆز  ئاتىنىــڭ   بىــر  تولغــان  مەمنۇنىيەتكــە  چەكســىز 
باســقان  مۇســتەقىل  قىزىــم  نەملەنــدى.  بىلــەن  ياشــلىرى 
بىــز  چۈنكــى  بولســۇن،  مۇبــارەك  قەدىمىڭىزگــە  ھەربىــر 
ئىنســانالرمىز. ياشــىغان  يىــراق  تولىمــۇ  مۇســتەقىللىقتىن 

شۋېتســىيە       ئاپرېــل،   -  14 يىلــى   -  2016  

 مېنىڭ قىزىم
ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت )شۋېتسىيە(
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بولۇپمــۇ  تالاليمىــز؟  كىتابــالر  قانــداق  بالىالرغــا 
تاللىغانــدا  كىتــاب  بالىالرغــا  بولغــان  ياشــقىچە  ســەككىز 
كېــرەك؟  قىلىــش  دىققــەت  بەكــرەك  نۇقتىالرغــا  قايســى 
كىتابنىــڭ  بىــر  كېــرەك؟  بېرىــش  ئوقــۇپ  قانــداق 
كەلمەيدىغانلىقىنــى،  ياكــى  كېلىدىغــان  مــاس  بالىغــا 
ــز؟  ــداق بىلىمى ــى قان ــى قىزىقمايدىغانلىقىن ــان ياك قىزىقىدىغ

ــش  ــۇپ بېرى ــالپ ئوق ــى تال ــى كىتابالرن ــا ياخش بالىالرغ
قۇيۇلغــان  يولىغــا  ئۆگىنىــش  بالىنىــڭ  ئوقۇتــۇش  ياكــى 
ــۆزلۈكى،  ــڭ س ــايدۇ، بالىنى ــا ئوخش ــەتكۈچ ماياكغ ــول كۆرس ي
ــىنى  ــان قىزىقىش ــا بولغ ــەيئىلەرگە ۋە دۇنياغ ــى ش ئەتراپىدىك
بولۇپــال  ئىگــە  ئەھمىيەتكــە  مۇھىــم  شەكىللەندۈرۈشــتە 
ــرە  ــۈزەل خاتى ــۈك گ ــدە ئۆمۈرل ــڭ قەلبى ــە بالىنى ــاي، يەن قالم
ئەگىشــىپ،   يېشــىنىڭ چوڭىيىشــىغا  بالىنىــڭ  قالدۇرىــدۇ. 
ــان  ــالپ قالمايدىغ ــدا سۇس ــالر بالى ــى كىتاب ــقان ياخش ئۇچراش
ئۆگىنىش قىزغىنلىقى ۋە ئىزدىنىشــچان روھ شــەكىللەندۈرىدۇ. 
مىقدارىنىــڭ  ســۆزلۈك  بالىنىــڭ  ئوقۇغــان  كــۆپ  كىتابنــى 
كــۆپ بولىدىغانلىقــى، ئۆزىنــى ئىپادىلــەش قابىلىيىتىنىــڭ 
كۈچلــۈك  بولىدىغانلىقىنــى ســۆزلەپ ئولتۇرمىســاقمۇ بولىــدۇ. 

جەريانىــدا  خىزمــەت  ۋە  ئوقــۇش  مــەن  تۆۋەنــدە 
ئۆگەنگەنلىرىــم، ئەمەلىيىتىمدىــن ئۆتكۈزگەنلىرىم ئاساســىدا، 
قانــداق كىتــاب تالــالش توغرىســىدا ئاتا-ئانىــالر دېلىغــۇل 
بولۇۋاتقــان بىــر قانچــە نۇقتىنــى يورۇتــۇپ بەرمەكچىمــەن: 

1. تورالردا تەۋسىيە قىلىنغان؛ بازارلىق كىتابالر بالىنىڭ 
يېشــىغا توغرىراقــى يــاش دائىرىســىگە مــاس كېلىشــى كېــرەك.

ئــاۋۋال  ئــەڭ  بــاال مەيلــى قايســى ياشــتا بولســۇن، 
دائىرىســىنى  يــاش  كېلىــش  مــاس  كىتابنىــڭ  ھەربىــر 
ــازراق بولســىمۇ  ــدە ئ ــى ھەققى ــڭ مەزمۇن ــەش، كىتابنى خاتىرىل
ــان  ــقىچە بولغ ــۈچ ياش ــىلەن: ئ ــم. مەس ــش الزى ــات ئېلى مەلۇم
ۋە  قىســقا  تېكىســتلىرى  ســۈزۈك،  رەســىملىرى  بالىالرغــا 
 board(چۈشىنىشــلىك بولغــان تاختــا قەغەزلىــك كىتابــالر
book( ۋە يــۈزى ياخشــى يۈزلۈكلەنگــەن كارتىــالر ياخشــى 
ماتېرىيالــالر  ۋە  كىتــاب  بۇنــداق   . ھېســابلىنىدۇ  تالــالش 
بىرگــە  بىلــەن  بولــۇش  جانلىــق  جەھەتتىــن  مەزمــۇن 
چىداملىــق،  ھۆللۈككــە  ياخشــى،  جەھەتتىنمــۇ  ســۈپەت 
ــەن  ــەت قىلىۋەتك ــالر مەين ــك بالى ــدۇ، كىچى ــان يىرتىلماي ئاس
تەقدىردىمــۇ ســۈرتۈۋېتىپ، داۋاملىــق ئىشــلەتكىلى بولىــدۇ.

قەغەزلىــك  نورمــال  بالىــالر  كىيىــن  ياشــتىن  ئــۈچ   
جۈملىلىــك،  بىر-ئىككــى  ئىشــلىتەلەيدۇ،  كىتابالرنــى 
رەســىملەر بىرئــاز مۇرەككەپلەشــكەن كىتابالرغــا قىزىقىــدۇ، 
رەســىملەرنى ئىزاھلىيااليــدۇ، شــۇنىڭغا ئائىــت ســوئالالرنى 
pop-( بالىــالر  بولغــان  ياشــقىچە   6  -  3  ســورىيااليدۇ.

ھەيرانلىقــى  up books & lift-the-flap books-(غــا 
كۈچلــۈك بولىــدۇ، بــۇ ياشــتىكىلەرنى ئۆزىگــە كىتــاب تالالشــقا 
ھېســابلىنىدۇ.  يېتەكلــەش  بىــر  ياخشــى  ئىلھامالنــدۇرۇش 
بۇنــداق  قىلىــدۇ،  چــوڭ  بالىنــى  كىتــاب  بىــر  ياخشــى 
ــەن  ــۇپ بەرگ ــتا ئوق ــۈچ ياش ــا ئ دېيىشــىمدىكى ســەۋەب، بالىغ
كىتابىڭىزنــى بــاال تــۆت ياشــقا كىرگەنــدە ســىزگە يــادالپ 
ئوقــۇپ  ســىزگە  بولســا  كىرگەنــدە  ياشــقا  بــەش  بېرىــدۇ، 
ــاب  ــا كىت ــان بالىغ ــاب ئوقۇيااليدىغ ــتەقىل كىت ــدۇ. مۇس بېرى
ــڭ  ــلىكى بالىنى ــش كەلمەس ــاس كېلى ــىغا م ــدا، يېش تاللىغان
كىتــاب ئوقــۇش قىزغىنلىقىنــى ئاشــۇرۇش ياكــى بىزارلىــق 
كەيپىياتــى پەيــدا قىلىــپ قۇيۇشــتا ئاچقۇچلــۇق رول ئوينايدۇ. 

2. باال تەۋسىيەلىك كىتابالردىن نېمىلەرنى ئۆگىنىدۇ؟ 

بــۇ ناھايىتــى ئاچقۇچلــۇق مەســىلە. ئــۈچ ياشــقىچە 
ئاساســىي  بالىالرنىــڭ  كىتابــالر  مــاس  بالىالرغــا  بولغــان 
قىلىــدۇ.  مەقســەت  ئۆگىنىشــىنى  بېسىمســىز  بىلىملەرنــى 
ــد  ــتلۇق، تەقلى ــات، دوس ــانالر، كەيپىي ــەر، س ــىلەن، ھەرپل مەس
قىلىــش، فونېتىــكا… قاتارلىــق تېمىــالر بالىــدا دەســلەپكى 
تــۆت  بولىــدۇ.   ئــۇل  ھازىرالشــتا  ئىقتىدارىنــى  ئوقــۇش 
ياشــتىن يۇقىــرى بالىالرغــا نىســبەتەن، بالىنىــڭ يۇقىرىقــى 
ھازىرلىقىنــى قانــداق قىلغانــدا بىــر قــەدەم يۇقىــرى كۆتۈرگىلــى 
ــم ۋە شــۇنىڭغا مــاس  ــى چىقىــش قىلىــش الزى ــدۇ، دېگەنن بولى
ھالــدا كىتــاب ۋە تېمــا دائىرىســىنى كېڭەيتســەك بولىــدۇ.

مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغۇرالرنىــڭ ھازىرقــى ئەھۋالىمىــزدا، 
ئۇيغــۇر تىلىدىكــى بالىــالر كىتابلىــرى ھەقىقەتــەن يېتەرســىز، 
ــەت  ــڭ قىمم ــدا، بىزنى ــى تاللىغان ــى كىتابالرن باشــقا تىلالردىك
ئېلىــپ  كىتابالرنــى  يــات  ئېتىقادىمىزغــا  ۋە  قاراشــلىرىمىز 
بــاال  الزىــم،  قىلىــش  ئېھتىيــات  بــار  ئامــال  قېلىشــتىن 
قىزىقىــپ قالغــان بولســا، بالىنــى قايمۇقتــۇرۇپ قويمىغــان 
ئاساســتا چۈشــەنچە بېرىــش، بالىنىــڭ كىچىككىنــە قەلبىگــە 
بىرقاتــار  كۆرۈشــتەك  تــۆۋەن  يەكلــەش،  ئۆچمەنلىــك، 
الزىــم.  تــۇرۇش  يىــراق  تىكىشــتىن  قاراشــالرنى  پاسســىپ 

ــك  ــرى قانچىلى ــاش تېمىلى ــڭ ب 3. تەۋســىيە كىتابالرنى
ــم؟  مۇھى

بىلــەن  كــۆز  بالىالرغــا  بولغــان  ياشــقىچە  ئــۈچ 
ــى  ــان قىسقىس ــى بولىدىغ ــەن ئاڭلىغىل ــۇالق بىل ــى، ق كۆرگىل
كونكرېــت،  ناھايىتــى  ئەتراپتىكى-ھاياتىمىزدىكــى 
ــرەك. ــالش كې ــى تال ــى كىتابالرن ــان تېمىالردىك ــق بولغ جانلى

ئەگىشــىپ،  چوڭىيىشــىغا  يېشــىنىڭ  بالىنىــڭ 
ھېسســىي تەرەققىياتىمــۇ ئويغىنىشــقا، تەرەققىــي قىلىشــقا 
ــاليدۇ،  ــقا باش ــەۋۋۇر قىلىش ــقا، تەس ــال قىلىش ــاليدۇ، خىي باش

بالىالرغا قانداق كىتاب تالاليمىز*؟ 
ئايكۈن )ئامېرىكا(

  * 8 ياشقىچە بولغان بالىالر ئۈچۈن)ئا(
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شــۇڭا تــۆت ياشــتىن كىيىــن، بالىنىــڭ قىزىقىشــى ســىزنى 
ئىجادچــان  تالالشــتا  كىتــاب  ئۈچــۈن  بــاال  يېتەكلىســۇن، 
بــاال  ئااليلــۇق،  مەســىلەن  بولــۇڭ.  دائىرىلىــك  كــەڭ  ۋە 
ئۇنداقتــا،  قالــدى،  قىزىقىــپ  سىستېمىســىغا  قۇيــاش 
ــىدىكى  ــى تېمىس ــاش سىستېمىس ــىنى قۇي ــڭ ھۇجرىس بالىنى
قۇيــاش  تورۇســقا  بېرىــڭ،  بېــزەپ  بىلــەن  بېرەكلىــرى  تــام 

-سىستېمىســىنىڭ مودېللىرىنــى ئېســىپ بېرىــڭ، ھەتتــا قــول
-ھۈنەرۋەنچىلىكــى ئۇســتىالر بــاال بىلــەن بىرگــە پىالنېتالرنــى 
ــىۋەتلىك  ــۇنىڭغا مۇناس ــدۇ، مۇش ــاڭالرمۇ بولى ــاپ، بويۇس ياس
بېرىشــنى ھەرگىزمــۇ  ئېلىــپ  پارچــە  نەچچــە  كىتابالردىــن 
ئۇنداقتــا  قىزىقامــدۇ؟  دىنازاۋۇرالرغــا  يەنــە  بــاال  ئۇنتۇمــاڭ؛ 
بالىنىــڭ ئۇخــالش ئالدىــدا ئوقۇشــى ئۈچــۈن، بىــر قانچــە 
ــى ئېلىــپ ســوۋغا قىلىــڭ…  ــازاۋۇر تېمىســىدىكى كىتابالرن دىن
نىســبەتەن  بۇالرغــا  بالىــدا  كىيىــن،  قانچــە كۈندىــن  بىــر 
تەبىئىيــال تېخىمــۇ چوڭقــۇر قىزىقىــش پەيــدا بولۇشــقا ۋە ئۆزى 
مۇســتەقىل ئىزدىنىشــكە باشــاليدۇ. بۇنىڭــدەك ئەھۋالــالردا 
بالىالرنىــڭ  كىتابلىرىنىــڭ  فانتازىيــە  ئىلمىــي  ھەرخىــل 
بولىــدۇ.  ياخشــى  بــەك  رولــى  ئاشۇرۇشــتا  قىزىقىشــىنى 

4.كىتابتىكى مەزمۇن ۋە رەسىملەر بالىنىڭ 
قىزىقىشىنى قوزغىيالىشى الزىم.

بــۇ ئــەڭ مۇھىــم ئامىلالردىــن بىــرى. يۇقىرىــدا دەپ 
ــاۋۋال  ــى ســېتىۋالغاندا، ئ ئۆتكىنىمــدەك، رەســىملىك كىتابالرن
ــن  ــالڭ، كىتابخانىالردى ــازراق مەلۇمــات توپ ــدە ئ ــاب ھەققى كىت
بىللــە تالــالپ ئالغــان بولســاڭالر، كىتابتىــن بالىنىــڭ ۋە 
ــوناژالر  ــۇش پېرس ــان تون ــى تارتااليدىغ ــىزنىڭ  دىققىتىڭالرن س
تەۋســىيە  ياكــى  تاللىغــان  ســىز  ئىــزدەڭ.  مەزمۇنالرنــى  ۋە 
قىلغــان بولســىڭىز، تاللىشــىڭىز ئۇنــى مەزمۇن ۋە رەســىملەرگە 
ــن  ــۆرۈپ بولغاندى ــز ك ــۇن. ئۆزىڭى ــان بولس ــپ قىالاليدىغ جەل
ــاب  ــىگە ۋە كىت ــىغا، كۆرۈش ــۇپ بېقىش ــڭ تۇت ــن، بالىنى كېيى
ســۇنۇڭ.  بېقىشــقا  ســۆزلەپ  ئويلىغانلىرىنــى  ھەققىــدە 
يەنــە تاللىغــان كىتابالرنــى ئۈنلــۈك ئوقۇشــقا بولىدىغــان 
ياكــى بولمايدىغانلىقىنىمــۇ ئوقــۇپ تەكشــۈرۈپ بېقىشــنى 
ــۇرۇپ  ــى تاپش ــىڭىز، كىتابن ــان بولس ــن ئالغ ــاڭ. توردى ئۇنتۇم
ئەســتايىدىل  ئۆزىڭىــز  ئــاۋۋال  ئــەڭ  كىيىــن،  ئالغاندىــن 
ئىدىيەســىنىڭ  مەركىــزى  كىتابنىــڭ  چىقىــڭ،  ئوقــۇپ 
بالىغــا  كىيىــن  ئۇنىڭدىــن  بىلىــڭ،  ئېنىــق  نېمىلىكىنــى 
ــش  ــاقالپ قېلى ــپ، س ــارار بېرى ــلىكىگە ق ــى ئەمەس ــاس ياك م
نــاۋادا  بولىــدۇ.   ئويالشســىڭىز  ياندۇرۇۋېتىشــنى  ياكــى 
بــاال ســۆز-ئىبارىلەرنى يۇقىــرى ئــاۋازدا تەكرارالشــنى ياكــى 
يۇمۇرىســتىك  ياكــى  شــېئىر  كۆرســە،  ياخشــى  ئوقۇشــنى 
ھېســابلىنىدۇ.  تالــالش  ياخشــى  ناھايىتــى  كىتابــالر  

رەســىملىك  ئاپتــور،  بىــر  مەلــۇم  بالىنىــڭ 
ئەســەرلەردىن  يۈرۈشــلۈك  ياكــى  ســەنئەتكارى  كىتــاب 
ھۇزۇرلىنىدىغانلىقىنــى بايقىســىڭىز ياكــى شــۇنداق بولســا، 
ئېلىــپ  تالــالپ  كىتابلىرىنــى  ئىجادىيەتچىلەرنىــڭ   شــۇ 
ئىجادىيەتچىلەرنىــڭ  ئېرىشــكەن  مۇكاپاتقــا  يەنــە  بېرىــڭ. 
ســۈپەتلىك  ئــەال  ســىزنىڭ  تالالشــمۇ  كىتابلىرىنــى 
بولىــدۇ.  ياردەمــدە  تاللىيالىشــىڭىزغا  كىتابالرنــى 

	. تەڭپۇڭ ۋە ماس قەدەمدە بولۇش الزىم. 

ئــۆزى مۇســتەقىل كىتــاب ئوقۇيااليدىغــان بالىالرغــا 
كىتــاب تاللىغانــدا، كۆڭلىنــى خــۇش قىلىــش بىلــەن بىــر 
نەرســىلەرنى ئۆگىنىــش ئوتتۇرىســىدا تەڭپۇڭلــۇق بولۇشــى 
قىلىــپ شــەرھىلىگەندە،  نۇقتىنــى ئوچۇقــراق  بــۇ  كېــرەك، 
كۆڭلىنــى  كۈلــدۈرۈپ،  بالىنــى  پەقــەت  كىتابــالر  بــەزى 
خــۇش قىاللىشــى ئەممــا مەلــۇم بىــر ئىدىيــە ياكــى بىلىــم 
كىتابالردىكــى  بــەزى  ئەكســىچە  مۇمكىــن؛  بېرەلمەســلىكى 
مۇمكىــن،  چارچىتىشــى  بالىنــى  ئېغىرلىقــى  مەزمۇنالرنىــڭ 
ماســلىق  ۋە  تەڭپۇڭلــۇق  ئوتتۇرىســىدا  بــۇالر  شــۇڭا 
بەرپــا قىلغانــدا، بــاال كىتــاب ئوقۇشــتىن زېرىكىــپ، ئــۆچ 
بولىــدۇ.  ســاقالنغىلى  ئەھۋالالردىــن  قالىدىغــان  بولــۇپ 

نۇتــۇق  ئوقــۇش  ئوقۇشــى)ئۈنلۈك  ئۈنلــۈك  بالىنىــڭ 
قابىلىيىتىنــى يېتىلدۈرۈشــتە ناھايىتــى مۇھىم( ئۈچــۈن، نادىر 
كىالسســىك چۆچەكلەر كۆڭۈلدىكىــدەك تالالش. بۇ خىلدىكى 
چۆچەكلــەردە ســۆزلەر ئاالھىــدە پىششــىقالنغان، ناھايىتــى 
ئوبرازلىــق ئىپادىلەشــلەر قوللىنىلغــان، بــۇ تەرىپــى بالىالرنىــڭ 
پايدىلىــق. ئاشۇرۇشــقا  نەپىســلىكىنى  تىلىنىــڭ  ئېغىــز 

6.قانداق ئوقۇپ بېرىش كېرەك؟ 

بالىغــا كىتاب ئوقۇپ بەرگەندە، ئوقۇغان تېكىســتلەرنى 
ــۇپ  ــۇرۇپ ئوق ــىتىپ ت ــۇر كۆرس ــۇ ق ــەن  قۇرم ــز بىل بارمىقىڭى
بېرىــڭ. كىتــاب مەزمۇنىغــا قــاراپ، بالىدىــن ئــەڭ ئــاز دېگەندە 
ــىيۇژىتى،  ــە س ــىملەر، ھېكاي ــى رەس ــاراپ( كىتابتىك ــىغا ق )يېش
ئىككىدىن-ئۈچكىچــە  ھەققىــدە  خاراكتېرلــەر  ۋە  پېرســوناژ 
ــى  ــە بولىدىغانلىقىن ــدە نېم ــى قەدەم ســوئال ســوراڭ،  كىيىنك
ئاشــۇرۇش  قىزىقىشــنى  پىكىرلىشــىڭ..  قىلــدۇرۇپ،  پــەرەز 
ئۈچــۈن، ھەرخىل بارمــاق قورچاقلىرى ياكى باشــقا ماتېرىيالالر 
ــۇرۇپ  ــپ ت ــا كىرى ــڭ رولىغ ــى قەھرىمانالرنى ــەن كىتابتىك بىل
ــدۇ.  ــكىلى بولى ــە ئېرىش ــى ئۈنۈمگ ــۇ ياخش ــىڭىز تېخىم ئوقۇس

بىــر  يەنــە  كۆرگــەن  مۇۋاپىــق  قۇيۇشــنى  قوشــۇپ 
نۇقتــام ، بالىنىــڭ قايســى تىلــدا ســاۋاتى )يېزىــش( ئــاۋۋال 
كۆرگــەن  ياخشــى  قەتئىينــەزەر،  بولۇشــىدىن  چىققــان 
ــى  ــپ، بالىن ــەر تاللىتى ــرە دەپت ــە خاتى ــرەر پارچ ــق بى چىرايلى
ــلىرىدىن  ــان ئىش ــك قىلغ ــى كۈندىلى ــرە ياك ــك خاتى كۈندىلى
بولغــان  قىلماقچــى  ئەتــە  ياكــى  دوكالت  كىچىككىنــە 
ــقا  ــە يېزىش ــە ھېكاي ــى كىچىككىن ــالن ۋەياك ــلىرىدىن پى ئىش
ــا  ــقا؛ يازغانلىرىغ ــى يېزىش ــۇش خاتىرىس ــاب ئوق ــى كىت ۋەياك
ئىلھامالنــدۇرۇڭ.  سىزىشــقا  رەســىملىرىنى  ئاساســەن، 

بولغىنىــم،  قويماقچــى  قوشــۇپ  ئاخىرىــدا  ئــەڭ 
تىلــى  ئۇيغــۇر  پەرزەنتلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  مۇھاجىرەتتىكــى 
ــڭ  ــان دۆلەتنى ــرى تۇرۇۋاتق ــە ئۆزلى ــقا يەن ــىدىن باش ئۆگىنىش
بــۇ  زۆرۈرلۈكــى،  ئۆگىنىشــىنىڭ  ئىنگلىزچىنــى  ۋە  تىلىنــى 
نۇقتىــدا يەنىــال بالىالرنىــڭ يۈكــى ئېغىر. بــاال بــوۋاق ۋاقتىدىن 
باشــالپ ئاتا-ئانىنىــڭ ئاناتىلىدىــن باشــقا تىلــدا كىتــاب 
ئوقــۇپ بېرىشــى بالىنىــڭ چــوڭ مېڭىســىدىكى تىــل بۆلىكىنى 
ئوينايدىغانلىقــى  رول  ئاكتىــپ  ناھايىتــى  غىدىقالشــتا 
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ــپاتالپ  ــن ئىس ــالر تەرىپىدى ــرى ۋە مائارىپچى ــالر دوختۇرلى بالى
كېلىــپ  ئادەملىرىنىــڭ  ئامېرىكىدىكىــدەك  چىقىلغــان. 
مەكتەپلىرىــدە  دۆلەتنىــڭ  بولغــان  خىــل  كــۆپ  چىقىشــى 
بىــر  ئېيتســام،  بۇيىچــە  كۆرگىنىــم  جەريانىــدا  ئىشــلەش 
ــل  ــە خى ــر نەچچ ــقا بى ــەن باش ــە بىل ــى ئۇيغۇرچ ــۇر بالىن ئۇيغ
ــپ  ــان قىلى ــك ســەۋىيەدە بىلىدىغ ــى ئوخشــاش ئاكادېمى تىلن

-تەربىيەلــەش تامامــەن مۇمكىــن بولىدىغــان، ئەممــا ئاتــا
-ئانىالرنىــڭ قاتتىــق تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــىگە باغلىــق 
ئىــش ئىكــەن.  قــوش تىللىــق بالىالرنىــڭ نۇرغــۇن جەھەتتىــن 
بىــر تىللىــق بالىالرغــا قارىغانــدا ئۆتكــۈر كېلىدىغانلىقىنــى بــۇ 

-ماقالىــدە ســۆزلەپ يۈرۈشــنى مۇۋاپىــق كۆرمىدىــم. شــۇڭا ئاتــا
ــرى  ــن باشــالپ، ئۆزلى ــك ۋاقتىدى ــا  كىچى ــڭ بالىالرغ -ئانىالرنى
بىلىدىغــان چەتئــەل تىللىرىدىكى كىتابــالر بىلەنمۇ قەرەللىك 
ئۇچراشــتۇرۇپ، ئوقۇپ بېرىشــىنى كۈچلۈك تەۋســىيە قىلىمەن. 

ــەررەر،  ــى مۇق ــپىيلىك بولۇش ــىدا نىس ــم ئارىس يازغانلىرى
ھەممە ئاتا-ئانىالرغا ماس كېلىپ كەتمىســىمۇ، مۇشــۇ نۇقتىدا 
ھودۇقــۇپ قالغانالرغــا ئــازراق پايدىســى بولــۇپ قالغۇســى! 
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ئىسســىپ  باشــالپال  ئەتىگەندىــن  ھــاۋا  بۈگــۈن 
دىمىــق  مەسلىھەتلىشــىپ،  بىلــەن  ئايالىــم  كەتكەچكــە 
ۋە ســاپ  ســالقىن  كــۆرە  ئولتۇرغاندىــن  ئۆيــدە  ئىسســىقتا 
ئايلىنىــپ  بېرىــپ  بويىغــا  دېڭىــز  ھۇزۇرالنغــاچ  ھاۋادىــن 
ئانچــە  ئۆيىمىزگــە  دېيىشــىپ،ئەتىگەندىال  كەلمەيلىمــۇ 
يىــراق بولمىغــان دېڭىــز ســاھىلىگە قــاراپ يــول ئالــدۇق.
ــز  ــپ كەلگــەن ۋاقتىمى ــز ســاھىلىگە يېتى ــڭ دېڭى بىزنى
ئەتىگــەن تەرەپكــە توغــرا كەلگەچكــە ئــادەم ئانچــە كــۆپ 
ئەمــەس ئىكــەن. ئەر-ئايــال ئىككىمىــز، دېڭىــز ســاھىلىغا 
يېقىنــال يەردىكــى ئەتراپىغــا ســايە تاشــالپ تۇرىدىغــان يوغــان 
ــى  ــان ئىكك ــا ئورنىتىلغ ــڭ يېنىغ ــۇز دەرىخىنى ــۈپ يالغ ــر ت بى
تەرىپــى ئۇزۇنچــاق ئورۇندۇقلــۇق ياغــاچ ئۈســتەلگە كېلىــپ 
ئورۇنالشــتۇق. كېيىــن، چايقىلىــپ تۇرغــان دېڭىــز ســۈيىنى 
قالســاق،  كېتىــپ  بويىغــا  ســۇ  ئۈچــۈن  قىلىــش  تاماشــا 
بولۇۋاتقــان  پەيــدا  ئىككىدىــن  بىردىــن  ئۈســتىلىمىزنىڭ 
كېتىشــىدىن  ئىگەللىۋېلىنىــپ  تەرىپىدىــن  ســاياھەتچىلەر 
ئەنســىرەپ، ئۈســتەل ئۈســتىگە داســتىخان ســېلىپ، ئۈســتىنى 
بىلــەن  ئىچمەكلىرىمىــز   - يېمــەك  ئېلىۋالغــان  ئۆيدىــن 
تولــدۇرۇپ قويۇپ،ســاھىلغا يــۈرۈپ كەتتــۇق. شــۇ چاغــدا، 
كــۆز ئالدىمدىكــى بىپايــان كــۆك دېڭىــز ســۈيى ئۇرۇلــۇپ 
ئوينــاپ چــوڭ  قىرغاقالرنــى كىچىــك چاغلىرىمــدا  تۇرغــان 
مەپتــۇن  كىشــىنى  مەنزىرىســى  مەھەللىمىزدىكــى  بولغــان 
ئوخشــاتتىمۇ،  قىرغاقلىرىغــا  كۆلنىــڭ  چــوڭ  قىلىدىغــان 
ياكــى دېڭىــز ئەتراپىــدا ئويناۋاتقــان بىــر نەچچــە بالىنــى 
ــپ  ــىمگە كېلى ــالر ئېس ــى ئىش ــك چاغلىرىمدىك ــۆرۈپ كىچى ك
ــن  ــۇزۇن يىلالردى ــۇنچە ئ ــم ش ــداق؟ خىيال-يىپلىرى قالدىمۇ،قان
مەھەللىمىزدىكــى  كەتكــەن  كۆتۈرۈلــۈپ  ئېســىمدىن  بېــرى 
قالــدى. كېتىــپ  ئۇســتامغا  مــوزدۇز  ھېكايىچــى 
ئېنىــق ئېســىمدە يــوق، بەلكىــم بــەش، ئالتــە يــاش 
ــاپىر  ــىنجاڭدىن مۇس ــى ش ــرەك، جەنۇب ــا كې ــم بولس ۋاقىتلىرى
ــەش ياشــالر چامىســىدىكى  ــۇز ب ــۇز، ئوتت ــان ئوتت ــۇپ چىقق بول
ــزە چۈشــۈرۈلگەن  ــەن، پاكى ــز كەلگ ــى ئېگى ــوي- تۇرق ــورۇق، ب ئ
بېشــىغا دوپپــا كىيىۋالغــان، قاشــلىرى قــاپ- قــارا، بۇرۇنــى 
قاڭشــارلىق، قارامتــۇل بــۇرۇت- ســاقاللىرى بويۇنلىرىغىچــە 
تۇتۇشــۇپ كەتكــەن بىــر ئــادەم، دادامالرنىــڭ ماقۇللىقىنــى 
ئېلىــپ، قورۇيىمىزنىــڭ كەينــى تەرىپىدىكــى يولغــا قــاراپ 
تۇرىدىغــان كىچىككىنــە بوشــلۇققا، يــاالڭ خىشــتىن، بىــر 
تەرىپىگــە  ئالــدى  چاپــالپ،  تېمىمىزغــا  قــورۇ  تەرىپىنــى 
بىــر ئىشــىك بېكىتىپــال ئۈســتىنى شاخ-شــومبىالر بىلــەن 
ئــۆي  كىچىــك  بىــر  ئادىغىنــە  شــەكىللەنگەن  يېپىشــتىن 
ســېلىۋالدى. كېيىــن، كــۆن، خــۇرۇم ۋە چــەم كېســىش پىچىقــى، 
بىگىــز، يىــپ- يىڭنــە، ئــاق- قــارا مــۇم، قېلىــپ قاتارلىــق 
كىچىككىنــە  بــۇ  ئەكېلىــپ،  ســېتىۋېلىپ  جابدۇقالرنــى 
ئايالندۇرۇۋالــدى. موزدۇزخانىغــا  بىــر  ئەپچىــل  ئۆينــى 
كۆرۈمســىز  كىچىــك،  قاراشــقا  ســىرتىدىن  دۇكان، 

ــدى.  ــك ئى ــام، رەتلى ــى ئىخچ ــى ناھايىت ــەن ئىچ ــى بىل بولغىن
ــرى  ــۇق ھۈنى ــڭ موزدۇزل ــادەم، ئۆزىنى ــۇ ئ ــن ئ شــۇنىڭدىن كېيى
قالــدى. بولــۇپ  ئەزاســى  بىــر  مەھەللىمىزنىــڭ  بىلــەن 

كۈنــى  ھــەر  ئەزاســى  يېڭــى  بــۇ  مەھەللىمىزنىــڭ 
ــى  ــڭ ئالدى-كەينىن ــپ، دۇكىنىنى ــدە كېلى ــدەك ئەتىگەن دېگى
ــە  ــن، كىچىككىن ــى. كەينىدى ــۇ چاچاتت ــۈپۈرۈپ، س ــزە س پاكى
ئېشــىپ  يىــپ  قويــۇپ  دەملــەپ  چــاي  چەينىكىگــە  چــاي 
ــدەك  ــش دېگەن ــال قېقى ــنىغا ن ــا پاش ــى بولمىس ــى ياك مومايت
ئىشــالر بىلــەن ھەپىلىشــەتتى. بىكار بولۇپ قالغــان چاغلىرىدا 
ــڭ  ــپ، دۇكىنىنى ــەت ئېلى ــى ئارىي ــاب- ژۇرنالالرن ــن كىت دادامدى
ئىچىدىكــى خېرىدارالرنىــڭ ئولتۇرۇشــى ئۈچــۈن قويۇۋالغــان 
كىتــاب  ئولتــۇرۇپ  ســوزۇپ  پۇتىنــى  ئورۇندۇقتــا  ئــۇزۇن 
ــدا تۇيۇقســىز  ــان ۋاقىتلىرى ــۇپ ئولتۇرغ ــاب ئوق ــى. كىت ئوقۇيتت
ســېلىۋالغان  يانچۇقىغــا  مەيــدە  قالســا،  كېلىــپ  خېرىــدار 
ئۇزۇنچــاق گۈللــۈك ئاتكرىتكىنــى چىقىرىــپ، كىتابنىــڭ ئوقۇپ 
كەلگــەن بېتىگــە قىســتۇراتتى -دە، پاكىــزە يەرنــى تېپىــپ 
قويــۇپ قوياتتــى. خېرىدارلىــرى كەتكــەن ھامــان قۇلىنــى دائىــم 
ئىشــىكىنىڭ تۇتقۇچىــدا ئېســىقلىق تۇرىدىغــان لۆڭگــە بىلــەن 
پاكىــزە ســۈرتۈۋېتىپ، كىتابنــى قايتــا قولىغا ئاالتتــى. ئۇ ئادەم 
ئۆزىنىــڭ تۇرمۇشــتىكى ئاددىي - ســاددىلىقى، چىقىشــقاقلىقى، 
ــۇزاق ئۆتمەيــال مەھەللىدىكــى  ــى بىلــەن ئ ھۈنىرىگــە ماھىرلىق
چــوڭ- كىچىــك ھەممىســىنىڭ ھۆرمىتىگــە ئىگــە بولــدى.

ــۇ ئادەمنىــڭ  بولۇپمــۇ مەھەللىدىكــى بالىــالر ئۈچــۈن ئ
مۇشــۇ مەھەللىــدە بولۇشــى بــەك كۆڭۈللــۈك بىــر ئىــش ئىــدى. 
ھېكايە-چۆچەكلىــرى  بىلىدىغــان  ئادەمنىــڭ  ئــۇ  چۈنكــى 
ــچ پۇشــۇقىنى چىقىرىــش ئۈچۈنمــۇ  ــۇپ، ئۆزىنىــڭ ئى كــۆپ بول
ئەيتــاۋۇر ھەپتىــدە بىــر ياكــى ئىككــى قېتىــم مەھەللىــدە 
ئويناۋاتقــان بالىالرنــى يېنىغــا يىغىــپ يىــپ ئەشــكەچ ئۆزىنــى 

ــق ــا قىزى ــان بالىالرغ ــەن ئولتۇرغ ــق بىل ــدەپ تەقەززالى -چۆرى
-قىزىــق ھېكايــە، چۆچەكلەردىــن بىــر نەچچىنــى ئالدىرىمــاي، 
بېرەتتــى.  ســۆزلەپ  قېلىــپ  قىزىقارلىق،چۈشىنىشــلىك 
ئىــدى.  كۆڭۈللــۈك  بەكمــۇ  كۈنلــەر  بۇنــداق  ئۈچــۈن  بىــز 
شــۇنىڭ ئۈچۈنمىكىــن مەھەللىدىكــى بالىــالر ئــۇ كىشــىنى 
مەھەللىدىكــى  ئــاكاش« دەپ چاقىرىشــاتتى.  »ھېكايىچــى 
ئۈچــۈن،  ئــاڭالش  ھېكايــە  ۋاقىتــالردا  كۆپىنچــە  بالىــالر 
بىــكار  ئاكاشــنىڭ  ھېكايىچــى  ئەتراپىــدا،  موزدۇزخانــا 
ئولتۇرۇۋاالتتــى.  ســاقالپ  چاقىرىشــىنى  ئۆزلىرىنــى  بولــۇپ 
ــراش  ــەل ئالدى ــەي س ــى تۈگىم ــڭ ئىش ــادا ھېكايىچىمىزنى مۇب
ئىشــىنى  چاقىرىــپ،  يېنىغــا  بالىالرنــى  قالســا  بولــۇپ 
بالىالردىــن  ئولتۇرغــان  ئۆزىنــى چۆرىــدەپ  داۋامالشــتۇرغاچ، 
ــان  ــۇ بىلىدىغ ــى. بىزم ــقا بۇيرۇيتت ــە ئېيتىش ــى ھېكاي بىرىمىزن
ھېكايــە -چۆچەكلىرىمىزنــى دۇدۇقــالپ يــۈرۈپ ئېيتاتتــۇق، 
تولۇقــى  چۈشىنىشــلىك،  ھېكايىلىرىمىزنــى  بىــز  گەرچــە 
بىلــەن  قوللىــرى  يوغــان  بېرەلمىســەكمۇ،  ئېيتىــپ  بىلــەن 
ــال،  ــڭالر، بارىكال ــى ئېيتتى ــۇرۇپ: »ياخش ــىالپ ت ــىمىزنى س بېش

موزدۇز ئۇستام
)ھېكايە(
ئە. ئازات

 »بالىالرغا قىزىقارلىق،ئاسان چۈشىنىدىغان چۆچەك ۋە ھېكايىلەرنى سۆزلەپ بەرگەندە،ئۇالر ئاڭالش، ھېس قىلىش، ئويالشنى 
ئۆگىنىۋالىدۇ.«

— كارل ماركس 
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ــى.  ــاپ، رىغبەتلەندۈرەتت ــى ماخت كــۆز تەگمىســۇن! « دەپ بىزن
كەچقۇرۇنلۇقــى،  بىــر  ياغقــان  يامغــۇر  ســىم  ســىم- 
كىچىككىنــە  ئاشــۇ  بىلــەن  بالىــالر  مەھەللىدىكــى 
موزدۇزخانىغــا قىستىلىشــىپ ئولتــۇرۇپ ئاڭلىغــان مۇنــداق 
بىــر ھېكايــە ھېلىھــەم ئېنىــق ئېســىمدە تۇرۇپتــۇ. ھېكايىچــى 
ــر  ــى بى ــان ئاياغن ــداپ قالغ ــاپ يېرىم ــى يام ــاكاش قولىدىك ئ
ــداق باشــلىغان ئىــدى: يانغــا قــوپ قويــۇپ، ھېكايىســىنى مۇن
تەســەك،ئالتۇن-  تۆمــۈر-  زامانــدا  بۇرۇنقــى 
پادىشــاھ  گۆھــەر  ھەممىســىگە  دېگەنلەرنىــڭ  كۆمــۈش 
ئۈســتىدىن  تۆمۈرنىــڭ  ئالتــۇن  كۈنــى  بىــر  ئىكــەن. 
كىرىــپ: ھۇزۇرىغــا  گۆھەرنىــڭ  پادىشــاھ  قىلىــپ   ئــەرز 
—ئــى كەرەملىــك شــاھىم! مــەن بۈگــۈن پۇقرايىڭىــز 
تۆمۈرنىــڭ  كەلدىــم.  قىلىــپ  ئــەرز  ئۈســتىدىن  تۆمۈرنىــڭ 
گۇناھــى كۈندىــن — كۈنگــە ئېغىرلىشــىپ چېكىدىــن ئاشــتى. 
ئەممــا  ئــەرزان،  پۇلــى  يــوق،  قىممىتــى  بولســا،  تۆمۈرنىــڭ 
غەلۋىســى كــۆپ. ئــۇ تۆمۈرچىنىــڭ دۇكىنىغــا چۈشــكەندىن 
كېيىــن قىپقىزىــل چــوغ بولــۇپ، بازغــان بىلــەن ئۇرغانــدا 
گويــا ئەجدىھــاردەك كۆيدۈرگۈچــى شــۆلگەيلىرىنى ئەتراپقــا 
ئۆتكىلــى  خاتىرجــەم  كوچىدىــن  كىشــىلەرنى  چېچىــپ، 
نالــە  تــۇرۇڭ  تــاراڭ-  ئېچىنىشــلىق  ئۇنىــڭ  قويمايــدۇ، 
بولــۇپ  پــاڭ  قۇالقلىــرى  كىشــىلەرنىڭ  پەريادلىرىدىــن 
كەتتــى. بۆشــۈكتىكى بوۋاقالرمــۇ ئــارام خــۇدا ئۇخلىيالمــاي 
يۇقىــرى،  قىممىتىــم  بولســا،  مېنىــڭ  چىقىــدۇ.  يىغــالپ 
ئەممــا غەلــۋەم يــوق. بولقــا تەگكەنــدە تۆمــۈردەك قاقشــاپ 
قىلغــان  جىــق«  »جىــق-  ئۇرســىمۇ  كەتمەيمەن.ھەرقانچــە 
ــۇنىڭ  ــەن. ش ــى بۇزمايم ــىلەرنىڭ ئارامىن ــدۇ. كىش ــاۋازال چىقى ئ
ئۈچــۈن بــۇ يىغالڭغــۇ تۆمۈرنــى جــازاالپ بەرگەيســىز،— دەپتــۇ.
ئورۇنلــۇق  ئەرزىنــى  ئالتۇننىــڭ  شــاھ  گۆھــەر 
قىلىپتــۇ: ســوراق  كەلتــۈرۈپ  تۆمۈرنــى  بىلىــپ، 
ــن ئېشــىپتۇ.  ــڭ چېكىدى ــۈر! ســېنىڭ گۇناھى ــې تۆم —ئ
ســېنىڭ قىممىتىــڭ ئــەرزان، غەلــۋەڭ جىقكــەن، ئالتۇننىــڭ 
مۇشــۇ  يوقكــەن.  غەلۋىســى  تۇرۇقلــۇق  يۇقىــرى  قىممىتــى 
ــا تارتىمــەن. ــدۇڭ، جازاغ ــق بول ســەۋەبتىن ســەن زىندانغــا اليى

تۆمۈر دەپتۇكى:
ــەن  ــالپ كۆرگەيســىز، م ــك شــاھىم، ئوي ــى ئادالەتلى  —ئ

ــىزمەن. گۇناھس
—نېمە دەلىلىڭ بار؟— دەپ سوراپتۇ شاھ.

 — تۆمــۈر،  دەپتــۇ  شــۇكى،—  دەلىلىــم  مېنىــڭ   —
ــت،  ــى راس ــڭ كۆپلۈك ــەرزان، غەلۋەمنى ــڭ ئ ــڭ باھايىمنى مېنى
يوقلۇقىمــۇ  غەلۋىســىنىڭ  يۇقىــرى،  قىممىتــى  ئالتۇننىــڭ 
راســت. ئەممــا، ئالتــۇن بىلــەن مېنــى ئىــدارە قىلغۇچىــالر 
ســەندىلى  قويىدىغــان  تېگىــدە  ئالتۇننىــڭ  ئوخشــىمايدۇ. 
ھەرقانچــە  ئالتۇننــى  شــۇڭا  تۆمــۈر،  بولقىســى  چويــۇن، 
ــە  ــۇن« دەپ ئانچ ــۇپ كەتمىس ــارە بول ــپ پ ــىمۇ، »ئېزىلى ئۇرس
رەھىمســىزلىك قىلمايــدۇ. شــۇ ســەۋەبتىن مەنــدەك قىينىلىــپ 
ــا،  ــڭ بولس ــدۇ. مېنى ــپ كەتمەي ــۆپ زارلىنى ــە  ك كەتمىگەچك
ئاســتىمغا قويىدىغانمــۇ تۆمــۈر، ئۈســتۈمدىن ئۇرىدىغانمــۇ 
ئازابلىرىغــا  ســالغان  ئۇنىــڭ  ســەۋەبتىن  شــۇ  تۆمــۈر. 
ــۇن  ــەر ئالتۇننىمــۇ، ئالت ــەن، ئەگ ــاي قاقشــاپ كېتىم چىدىيالم
كېتىــدۇ. جىرىــڭالپ  پايلىمــاي  ئۇمــۇ  ئۇرســىڭىز،  بىلــەن 

ئازابــى  چىققىنىنىــڭ  ئىچىدىــن  ئــۆز  ھەممىنىــڭ  چۈنكــى 
ــۇ. ــىز دەپت ــۈم قىلغايس ــل ھۆك ــا ئادى ــەن. بۇنىڭغ ــان ئىك يام

ھېكايىچــى ئــاكاش ھېكايىســىنى تۈگىتىــپ بىزگــە 
»چۈشــەندىڭالرمۇ؟  كېيىــن  قارىۋەتكەندىــن  بىــر  تەكشــى 
ھەممىنىــڭ ئــۆز ئىچىدىــن چىققىنىنىــڭ ئازابــى يامــان، شــۇڭا 
دوســتلۇقۇڭالرنى قەدىرلــەپ، بىــر بىرىڭالرنىــڭ ھۆرمىتىنــى 
ئىــدى. دېگــەن  ئۆتــۈڭالر«  ئىتتىپــاق  ئىنــاق-  قىلىــپ 

ــە  ــاكاش بىزگ ــى ئ ــەم، ھېكايىچ ــالپ كۆرس ــر ئوي   ھازى
ــپ  ــى ئېيتى ــە، چۆچەكلەرن ــك ھېكاي ــۇنداق ئىبرەتلى ــە ش ئەن

ــىمىزگە  ــۈپ يېتىلىش ــاغالم ئۆس ــڭ س ــق بىزنى ــش ئارقىلى بېرى
ئىكــەن. ئۆگەتكــەن  بىلىملەرنــى  نۇرغــۇن  پايدىلىــق 

ئۆيلــەر  كونــا  مەھەللىمىزدىكــى  كىيىــن، 
ئاكىمىــز،  ھېكايىچــى  باشــلىغاندا،  چېقىلىشــقا 
بىرســىنىڭ  يۇرتلۇقلىرىدىــن  ئــۆز  تۇرۇشــلۇق  ئۈرۈمچىــدە 
كەتتــى.  كۆچــۈپ  نەلەرگىــدۇر  ئۆيلىنىــپ  قىزىغــا 
مــەن دېڭىــز بويىدىــن قايتىــپ كېلىــپ، ئۆزۈمنىــڭ 
ياخشــى  گەرچــە  چاغلىرىمــدا،  قالغــان  بولــۇپ  بىــكار 
ــاز تــوال رەســىم ســېزىپ ئىــچ — پۇشــۇقۇمنى  سىزالمىســاممۇ، ئ
ــش قىزىقىشــىم بويىچــە ھېكايىچــى ئاكاشــنىڭ ئاشــۇ  چىقىرى
كىچىككىنــە موزدۇزخانىســى ئالدىــدا، بېشــىدىكى دوپپىســىنى 
ــا  ــاڭالش ئۈچــۈن ئەتراپىغ ــپ، ھېكايىســىنى ئ چۆكــۈرۈپ كىيى
يىغىلغــان بالىالرغــا كۈلۈمســىرەپ ئولتــۇرۇپ ھېكايــە ســۆزلەپ 
بېرىۋاتقــان ئوبرازىنــى ســىزىش ئۈچــۈن قۇلۇمغــا قەلــەم ئالدىم.
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نەرســىگە  ھەممــە  ھاياتىڭىــزدا  ســىز 
ئارمانلىرىڭىــز   – ئــارزۇ  بارلىــق  ســىزنىڭ  ئېرىشەلەمســىز؟ 
ئەمەلگــە  ئارزۇيىڭىزنــى  بىــر  ســىز  ئاشــتىمۇ؟  ئەمەلگــە 
باشــقا  ياكــى  قاالمســىز  توختــاپ  بىلــەن  ئاشــۇرۇش 
تىرىشامســىز؟ چىقىرىشــقا  روياپقــا  ئىســتەكلىرىڭىزنىمۇ 

نەرســىگە  ھەممــە  مېنىــڭ  ئەلۋەتتــە 
ــىگە  ــە نەرس ــىزمۇ ھەمم ــى س ــەلمىگىنىمدەك، چوقۇمك ئېرىش
بــۇ  يەنــە  شــۇنداقتىمۇ  مۇقــەررەر.  ئېرىشەلمەســلىكىڭىز 
ــدۇ.  ــى بولماي ــان كىش ــىغا ئىنتىلمەيدىغ ــەڭ ياخش ــا ئ ھاياتت
ــۇ ئالەمــدە ئۇنىــڭ ھەممــە  ــەزەر ب ــم بولۇشــىدىن قەتئىــي ن كى
بىــز  شــۇڭىمۇ  ئېنىــق.  ئېرىشــەلمەيدىغانلىقى  نەرســىگە 
ھاياتىمىــزدا ئــارزۇ – ئارمانلىرىمىزغــا ئېرىشــەلمەيدىكەنمىز 
ــز  ــۈك توســالغۇالردىن قۇتۇاللمايدىكەنمى ــدا تۈرل ــۇ يول ياكــى ب
گەرچــە  كېتىمىــز.  ئۈمىدســىزلىنىپ  ئويــالپ،  دېگەنلەرنــى 
ــق  ــكۈنلۈككە اليى ــل چۈش ــۇ خى ــز ب ــالردا بى ــە ئەھۋال كۆپىنچ
بولمىســاقمۇ يەنىــال ئاجىزلىــق پسخىكىســىدىن قۇتۇاللمايمىز. 

مۇناســىۋەتلىك  ھالىتىگــە  روھىــي  ئىنســاننىڭ 
بىــر  ۋە  بولىــدۇ  تۈرلــۈك  ئادەتتــە  ئاجىزلىقــى  پســىخىك 
ئەقلىــي،  ئىنســاننىڭ  ئــۇ  بــەزى  ئوخشــىمايدۇ.  بىرىگــە   -
جىســمانىي، ماددىــي، مەنىــۋى  ياكى ئىجتىمائىــي تەرەپلىرىگە 
ــى  ــدە ياك ــنىڭ ئۆزى ــۇ شەخس ــدە ئ ــا، بەزى ــلىق بولس باغلىنىش
ئەتراپىدىكــى كىشــىلەرنىڭ  كۆزىــدە چــوڭ كۆرۈنــۈپ كەتكــەن 
ــە  ــىنىڭ مۇبالىغ ــا كىش ــدە بولس ــدۇ. بەزى ــالردىن تۇغۇلى ئىش
ھېــس – تۇيغۇلىرىدىــن كېلىــپ چىقىــدۇ. بىــر قىســىم ئىشــالر 
باركــى ئــۇ بــەزى كىشــىلەرگە نىســبەتەن ئىنتايىــن چــوڭ، 
غايــەت  نىســبەتەن  كىشــىلەرگە  بــەزى  يەنــە  شــۇنىڭدەك 
نورمــال، ھالبۇكــى ئــۇ ئىشــنىڭ ماھىيىتــى ئاجىزلىققــا ســەۋەب 
بولغىــدەك دەرىجىــدە ئېغىــر ئەمــەس. ھــەر ئىككــى ئەھۋالــدا 
ئاجىزلىــق تۇيغۇســى بارلىــق ئىنســانالر ئۈچۈن نورمــال ئەھۋال 
دەپ قارىلىــدۇ. بىزمــۇ بۇنــى نادىــر ئەھــۋال ياكــى بىــر قىســىم 
ــەر  ــز. ئەگ ــەللىك دەپ قارىيالمايمى ــي كېس ــىلەردەك روھى كىش
ــپ،  ــس قىلى ــى ھې ــق نوقتىلىرىمىزن ــڭ ئاجىزلى ــز ئۆزىمىزنى بى
ئۇنــى ئېتىــراپ قىلىدىغــان بولســاق، باشــقىالرنىڭ ئاجىزلىقىغا 
ــى  ــى. چۈنك ــان بوالتت ــي بولغ ــىيىمىزمۇ ئىجابى ــا پوزىتس قارىت
ئۆزىــدە بىــرەر نۇقســان ياكــى ئاجىزلىــق ھېــس قىلغان كىشــى، 
بۇنــى باشــقىالر ياقتۇرمايدىغــان ۋە باشــقىالردىن تامامــەن 
پەرقلىــق بىــر نۇقســان دەپ بىلىــپ، نومــۇس قىلىــدۇ. شــۇنىڭ 
ئۈچــۈن ئــۇ بەدىنــى ، زېھنــى ، ئــۆزى ياكــى ئىجتىمائىــي 
ياكــى  نۇقســان  بىــر  تۇرمۇشــىدا كۆرۈلىدىغــان ھەرقانــداق 
كەلمەيــدۇ؟ قىلغۇســى  قوبــۇل  تەرەپلىرىنــى  ئاجىزلىــق 

ئۇســۇلى: تــۇرۇش  تاقابىــل 

شــۇ  ئۆزىمىزگــە  بىــز  بىلــەن  ئالــدى  بۇنىڭــدا 
ھالىتىمىــز  روھــى  بىــز  كېــرەك،  قويۇشــىمىز  ســوئالنى 
ئۈچــۈن،  ياشىشــىمىز  چىقىشــىپ  ۋە  ئىنــاق  بىلــەن 
تۇرىمىــز؟  تاقابىــل  قانــداق  ھېسســىياتىمىزغا  ئاجىزلىــق 

تــۇرۇڭ،  تاقابىــل  ئاجىزلىقىڭىزغــا  —پســىخىك 
جامائەتچىلىكتىــن  ياكــى  ھالىتىڭىزدىــن  روھــى 
ئىشــىنىڭ،  تولــۇق  ئۆزىڭىزگــە  ئۇرۇنمــاڭ.  قېچىشــقا 
ھېــس  ئاجىزلىــق  روھىــي  جەمئىيەتتــە  چۈنكــى 
ئەمــەس.  كىشــى  بىــرال  ســىز  پەقــەت  كىشــى  قىلىدىغــان 

—ســىز باشــتا ئۆزىڭىــزدە ھېــس قىلغــان ئاجىزلىــق 
تەرپىڭىزنــى ئويــالپ چۈشكۈنلىشــىپ كەتمــەڭ، ئالــدى بىلــەن 
ئۇنــى ئىنچىكىلىــك بىلــەن ئانالىــز قىلىــڭ، ئاندىــن ئۇنىڭغــا 
تاقابىل تۇرۇشــنىڭ ئەڭ ياخشــى چارىسىنى تېپىپ، ئۇنى ياكى 
ئۇنىڭغــا بولغــان ھېسســىياتىڭىز ئۈســتىدىن غالىــب كېلىــڭ!

ــش  ــق ئۆزگەرتى ــىياتىڭىزدىكى ئاجىزلى ــەر ھېسس —ئەگ
بولغــان  ئاجىزلىــق  تىپتىكــى  قــوالي  كېتىــش  ھالقىــپ  ۋە 
ــقا  ــن قۇتۇلۇش ــش ۋە ئۇنىڭدى ــى ئۆزگەرتى ــال ئۇن ــا، دەرھ بولس
ســىز  ئاندىــن  قىلغانــدا  شــۇنداق  قىلىــڭ.  ھەرىكــەت 
يېڭەلەيســىز.  تۇيغۇڭىزنــى  ئاجىزلىــق  ئۆزىڭىزدىكــى 
ســىز بۇنــى ئالــدى بىلــەن ئــۆز ئىــرادە كۈچىڭىــز بىلــەن 
ئۆزىڭىزنىــڭ  ســىز  كېــرەك.  باشلىشــىڭىز  ئۆزگەرتىشــكە 
ــى  ــى روھ ــن كېيىنك ــى ئۆزگەرتكەندى ــق تەرەپلىرىڭىزن ئاجىزلى
ــپ  ــال قىلى ــى خىي ــى ئۇن ــڭ ياك ــى تەســەۋۋۇر قىلى ھالىتىڭىزن
كــۆرۈڭ. بــۇ ســىزنىڭ ســەۋرچانلىق ۋە قەتئىيلىــك روھىڭىزنــى 
ــارائىتتا  ــەۋزەل ش ــۇ ئ ــى تېخىم ــدە، ئۆزىڭىزن ــتۈرىدۇ، ھەم ئۆس
ســىز  تۇرمۇشــىڭىزدا  گەرچــە  باشاليســىز.  قىلىشــقا  ھېــس 
ئۈمىــد قىلغانــدەك ئــەۋزەل شــارائىتقا ئېرىشەلمىســىڭىزمۇ، 
لېكىــن بەختلىــك تۇرمۇشــقا ئېرىشەلەيســىز. جەمئىيەتتــە 
ــان  ــپ قالغ ــۇزلۇققا پېتى ــا ۋە يوقس ــار، ئاجىزلىقق ــى ناچ ئەھۋال
ياخشــى  ئەھۋالىڭىزنىــڭ  ســىزنىڭ  كىشــىلەردىن  نۇرغــۇن 
ــە نۇرغــۇن كىشــىلەرنىڭ ســىزدىن تېخىمــۇ  ــى، يەن ئىكەنلىكىن
ــا  ــۇ دۇني ــالڭ. ب ــايدىغانلىقىنى ئوي ــا ياش ــق ھاياتت ئىزتىرابلى
ھاياتىــدا ھەممــە ئــادەم ســىناققا، ئىمتىھانغــا ۋە تۇســالغۇالرغا 
بىلــەن  ئىبرەتلــەر  ھاياتىنىــڭ  دۇنيــا  يولۇقىدىغانلىقىنــى، 
تولــۇپ تاشــقانلىقىنى، شــۇڭا ئۆزىڭىــزدە بــەزى ئاجىزلىقالرنىڭ 
ئىكەنلىكىنــى،  ســىناققا دۇچ  ئەھــۋال  نورمــال  كۆرۈلۈشــى 
كەلگــەن كىشــى پەقەتــال ســىز ئەمەســلىكىنى چۈشــۈنۈپ 
تەســەللى  ئۆزىڭىــزدە  ســىز  قىلغانــدا  شــۇنداق  يېتىــڭ. 
شــۇنىڭدەك  يېتىســىز،  تونــۇپ  زۆرۈرلۈكىنــى  تېپىشــىڭنىڭ 
شــارائىتتا  ناچــار  مۇتلــەق  ئەھۋالڭىزنىــڭ  ھاياتىڭىــزدا 
قارايســىز.  بەلــەن  ئىشــەنچ  چوقــۇم  بولمايدىغانلىقىغــا 

ئاجىزلىق پىسخىكىڭىزغا تاقابىل تۇرۇڭ!
      

  ئەمىرە ھاشىم )ئىراق(
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بىــر  شــەھىرىدە  ۋۇپپــى  ئــۇ   - ئاببــوت«  »خارولــد 
ئــۆز  ئــۇ  ئىشــلىگەن.  بولــۇپ  دىرېكتــورى  ئىســكىالتنىڭ 
ــە  ــدۇ: »مىالدىي ــداق دەي ــپ مۇن ــان قىلى ــلىرىنى باي كەچۈرمىش
يولــدا  مــەن  بىرىــدە  ئەتىيــاز كۈنلىرىنىــڭ  يىلــى   -  1934
ــۇرۇپ  ــاراپ ت ــە ق ــر مەنزىرىگ ــېكۇنتتەك بى ــون س ــپ ئ كېتىۋېتى
ــل  ــون يى ــن ئ ــەن بۇندى ــون ســېكۇنتتا م ــۇ ئ ــن ب ــم. لېكى قالدى
ــم.  ــنى ئۆگەندى ــرەك ياشاش ــۇ كۆپ ــاۋۋال ئۆگەنگەنلىرىمدىنم ئ
ئىككــى يىــل ئىلگىــرى مــەن ۋۇپپــى شــەھىرىدە بىــر مېــۋە 
چىــۋە ئىســكىالتىنى باشــقۇراتتىم. بــۇ جەريانــدا مــەن قــول 
ــم،  ــپ قالدى ــن ئايرىلى ــال – مۈلكۈمدى ــۈن م ــى پۈت ئىلكىمدىك
بواللمايدىغــان  تۆلــەپ  ئىشــلەپمۇ  يىــل  يەتتــە  ھەتتــا 
ــى  ــم. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئامبارن دەرىجىــدە قەرزگــە پېتىــپ قالدى
تاقىدىــم ۋە كەنســاس شــەھىرىگە بېرىــپ ئىــش ئىــزدەش 
قارارىغــا كەلدىــم. بۇنىــڭ ئۈچۈن ســۇدا ســانائەت بانكىســىدىن 
قــەرز پــۇل ئېلىشــىمغا توغــرا كېلەتتــى. بــۇ مەقســەتتە ئۆزىگــە 
ئادەمــدەك  بىــر  جۇشــقۇن  قىلىدىغــان،  ئىشــەنچ  قاتتىــق 
ــى  ــى پۇت ــدا ئىكك ــدا يول ــۇ چاغ ــم. ب ــپ باراتتى ــۇق كېتى روھل
ئولتــۇرۇپ  ھارۋىســىغا  مېيىپــالر  ئادەمنىــڭ  بىــر  مېيىــپ 
ئىككــى قۇلىغــا باغالنغــان ياغــاچ بىلــەن ھارۋىنــى ماڭــدۇرۇپ 
كېتىۋاتقانلىقــى  ئۆتــۈپ  تەرەپكــە  قارشــى  يولدىــن  چــوڭ 
ــەر  ــۈپ پىيادىل ــن ئۆت ــى يولدى ــۇ كىش ــى. ب ــى تارتت دىققىتىمن
ئۇچرىشــىپ  كــۆزى  ئىككىمىزنىــڭ  چىقىۋاتقانــدا  يولىغــا 
قالــدى. ئــۇ مــاڭا ئاجايىــپ يېقىملىــق تەبەسســۇم بىلــەن 
قــاراپ: »ئەتتىگەنلىكىڭىــز خەيىرلىــك بولســۇن ئەپەندىــم، 
ــۇ  ــەن ئ ــدى. م ــە!« دې ــەن ھ ــۈزەل ئەتىگ ــەن گ ــە دېگ ــۇ نېم ب
كىشــىگە قــاراپ ئۆزۈمنىــڭ قانچىلىــك بــاي ئىكەنلىكىنــى 
ــۇم  ــى پۇت ــڭ ئىكك ــى مېنى ــدۇم. چۈنك ــدەك بول ــۇپ يەتكەن تون
ھېــس  خىجىللىــق  ئۆزۈمدىــن  مــەن  ماڭااليتتىــم.  ســاق، 
ــى ئۆتكــۈزدۈم: »ئىككــى  ــن مۇنۇالرن ــدا خىيالىمدى ــان ھال قىلغ
پۇتــى يــوق بــۇ ئــادەم شــۇنچە ئۆزىگــە ئىشــەنچ بىلــەن قــاراپ، 
ــا  ــار، ئۇنداقت ــۇم ب ــى پۇت ــڭ ئىكك ــەن، مېنى ــال ئۆتىدىك خۇش
ئويــالپ  بۇالرنــى  مــەن  كېــرەك؟«.  بولۇشــۇم  قانــداق  مــەن 
روھىــي جەھەتتىــن خېلىــال يېنىكلــەپ قالدىــم. ئەســلىدە 
مــەن بانكىدىــن يــۈز دوالر قــەرز ئېلىــش ئۈچــۈن كېتىۋاتاتتىــم. 
ــاس  ــپ، كەنس ــۈز دوالر ئېلى ــى ي ــن ئىكك ــن كېيى ــۇ ئەھۋالدى ب
ــۇم  ــى چوق ــەس، بەلك ــۈن ئەم ــزدەش ئۈچ ــش ئى ــەھىرىگە ئى ش
ــم ۋە  ــا كەلدى ــش قارارىغ ــۈن بېرى ــلەش ئۈچ ــپ ئىش ــش تېپى ئى
ــەرز  ــۈز دوالر ق ــى ي ــپ ئىكك ــا بېرى ــەن بانكىغ ــەنچ بىل ــۇ ئىش ب
ئالدىــم، نەتىجىــدە كەنســاس شــەھىرىدە ئىشــقا ئورۇنالشــتىم. 

ئاجىزلىــق  پســخىكىڭىزدىكى  ســىز  ئەگــەر 
ياكــى  بولســىڭىز  ئۆزگەرتەلمىگــەن  تەرەپلىرىڭىزنــى 
مەقســىدىڭىزگە ســىز ئۈمىــد قىلغــان دەرىجىــدە يېتەلمىگــەن 
يوللىــرى  باشــقا  يەنــە  ئۆزگەرتىشــنىڭ  ئۇنــى  بولســىڭىز، 
ــۇت  ــىيىتىڭىزدە مەۋج ــىزنىڭ شەخس ــىمۇ س ــۇ بولس ــدۇ، ئ بولى
باشــقا ئارتۇقچىلىقــالردۇر. ســىز ئۇنــى كەشــىپ قىلىــش ۋە 
ــەن  ــش بىل ــى قېزى ــەن ئۆزگىچىلىكىڭىزن ــقىالردا كۆرۈلمىگ باش
ئاجىزلىقىڭىزغــا غالىــب كېلەلەيســىز. مەســىلەن: ئەگــەر ســىز 
بىــر باســقۇچتىكى ئوقۇغۇچــى بولــۇپ، ماتېماتىكىنــى تەلەپكە 
قارىغانــدا  ساۋاقداشــلىرىڭىزغا  ئۆزلەشتۈرەلمەپســىز،  اليىــق 
ــر قانچــە  ــەدە بى ــن تەنتەربىي ــەن، لېكى ــۆۋەن ئىك ــز ت نومۇرىڭى

مېدالغــا ئېرىشىپســىز، بۇنــداق ئەھۋالدا ســىز ماتېماتىكىدىكى 
ــى  ــمەي، تەنتەربىيەدىك ــالپ چۈشكۈنلەش ــى ئوي ئاجىزلىقىڭىزن
تۇتۇشــقا  ئۈســتۈن  كەيپىياتىڭىزنــى  قــاراپ  نەتىجىڭىزگــە 
ــىپ،  ــكۈنلىكىڭىزنى بېس ــى چۈش ــىزنىڭ روھ ــۇ س ــىڭ. ب تىرىش
ماتېماتىكىدىكــى ئاجىزلىقىڭىزنــى يېڭىشــكە كــۈچ بېرەلەيدۇ.

»بىــن فوررېســتون« - ئــۇ، 1939 - يىلــى ئۆزىنىــڭ 
ــدۇ:  ــداق دەي ــر ھادىســىنى ســۆزلەپ مۇن بېشــىدىن ئۆتكــەن بى
ــى  ــەن قومۇچالرن ــداپ كەتك ــدا غول ــدا بېغىم ــۆز ۋاقتى ــەن ئ »م
كېســىۋېتىپ، ئورنىغــا پۇرچــاق يېتىشــتۈرۈش قارارىغــا كەلگەن 
ــىپ،  ــى كېس ــام قومۇچن ــر بۇغ ــن بى ــى باغدى ــر كۈن ــم. بى ئىدى
توســاتتىن  كېتىۋاتاتتىــم.  قــاراپ  ئۆيگــە  بىلــەن  ماشــىنام 
قومــۇش ماشــىنىدىن ســىيرىلىپ چۈشــۈپ كەتتــى. بۇنىڭدىــن 
مــەن قاتتىــق تەمتىــرەپ كەتتىممۇ قانــداق بىلمەيمەن ماشــىنا 
ــۇ  ــى. ب ــۈپ كەتت ــۈپ، ئۆرۈل ــە ئۈس ــر دەرەخك ــوڭ بى ــپ چ بېرى
ــەن.  ــەن ئىك ــق زەخىملەنگ ــۆڭىكەم قاتتى ــا س ــەدە ئومۇرتق ۋەق
شــۇنىڭدىن كېيىــن مــەن يېرىــم پالــەچ بولــۇپ قالدىــم. باشــتا 
ھالىمغــا قاتتىــق ئېچىندىــم، بەختىمنىــڭ تەلەيســىزلىكىدىن 
تەلىيىمنــى  كاج  بۇنــداق  ئۆزۈمنىــڭ  ھەتتــا  ئاچىقالندىــم، 
لەنەتلەيتتىــم. لېكىــن ۋاقىتنىــڭ ئۆتىشــى بىلــەن بۇنــداق 
غەزەپلىنىــش، ئەلــەم بىلــەن غەمكىــن ئۆتــۈش ھاياتىمــدا ھېچ 
ــقىالرنىڭ  ــم. باش ــى بايقىدى ــىنى ئۆزگەرتەلمەيدىغانلىقىن نەرس
ــى  ــۇق قىلغانلىقىن ــى، غەمخورل ــق مــاڭا كۆيۈنگەنلىكىن داۋاملى
كــۆردۈم. شــۇڭا مەنمــۇ ئۇالرغــا ئالىيجانابلىق بىلــەن ئۆزۈمنىڭ 
يىــل  تــۆت  ئــون  قارارىغــا كەلدىــم.  قىلىــش  ئــادا  رولۇنــى 
ــن  ــدا 1400 پارچىدى ــۇ جەريان ــۇدۇم. ب ــاب ئوق ــىز كىت ئۈزلۈكس
كــۆپ كىتــاب ئوقۇپتىمــەن. ھــەر بىــر كىتابنــى ئوقۇســام 
مــاڭا يېڭــى بىــر ئۇپــۇق ئېچىلىشــقا باشــلىدى. شــۇنداق 
قىلىــپ، ئاســتا - ئاســتا دۇنيانــى چۈشىنىشــكە ۋە ئۇنىــڭ 
پرىنســىپلىرىنى تونۇشــقا باشــلىدىم. كىتــاب ئوقــۇش ۋە ئۇنــى 
مۇتالىئــە قىلىــش بىلــەن بــارا – بــارا سىياســەت ۋە ئومۇمنىــڭ 
ــر مېيىپلىــك  ــا ھازى ــم. مان ــۇپ قالدى ئىشــىغا قىزىقىدىغــان بول
ســۆزلەۋاتىمەن«. لېكســىيە  خەلققــە  ئولتــۇرۇپ  ھارۋىســىدا 

ســىز  ئەگــەر  شــۇكى،  نۇقتــا  مۇھىــم  بىــر  يەنــە 
ئاجىزلىقىڭىزنــى  بولمايدىغــان  مۇمكىــن  ئۆزگەرتىــش 
ۋە  يــات  خاراكتېرىڭىزغــا  ياكــى  دېســىڭىز  ئۆزگەرتىمــەن 
پېشــىدىن  خىيالنىــڭ  بىــر  كەلمەيدىغــان  مــاس  ئەســال 
قوغــالپ يۈرگــەن بولســىڭىز ياكــى ئەمەلىيلەشــمەيدىغانلىقى 
ئاللىبــۇرۇن ئېنىــق بىــر ئىشــنى قىلىشــقا كــۈچ ســەرپ قىلغــان 
ــى  ــى، چۈنك ــڭ ئاالمىت ــۇ ئەخمىقانىلىقنى ــۇ تولىم بولســىڭىز، ب
بارىــدۇ.  ئېلىــپ  ئۈمىدســىزلىككە  ئاخىرىــدا  ســىزنى  بــۇ 
ۋە  چۈشــكۈنلۈك  بەلكــى  يوقىتىســىز،  كونتروللۇقىڭىزنــى 
پىســخولوگىيەلىك بېســىم ئاســتىدا قېلىشــىڭىز مۇمكىــن. 
ــى  ــەزى ئاجىزلىقلىرىمىزن ــى، ب ــىمىز كېرەكك ــۇنى بىلىش ــز ش بى
بــەزى  يەنــە  بولســىمۇ،  ئۆزگەرتكىلــى  قىلىــپ،  ئىســالھ 
شــۇنىڭ  ئۆزگەرتەلمەيمىــز.  ئەســال  ئاجىزلىقلىرىمىزنــى 
ــان  ــىز بولغ ــش ئىمكانس ــى ئۆزگەرتى ــىز ئۆزىڭىزدىك ــۈن س ئۈچ
ــۇل  ــە قوب ــۇ بويىچ ــى ش ــپ، ئۇن ــەن ئېلى ــى ت ئاجىزلىقلىرىڭىزن
قىلىشــىڭىز، بۇنىڭدىــن ئەســال ئۇڭىشسىزالنماســلىقىڭىز الزىم. 
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مەسئۇلىيەتتىن قېچىش! 

ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ روھىــي ئاجىزلىقىڭىزغــا تاقابىــل 
تــۇرۇش ئۈچــۈن مەنىۋىيىتىمنــى كۆتۈرىمــەن، باشــقىالرنىڭ 
تەنقىدىگــە دۇچ كەلمەيمــەن دېســىڭىز، ئالــدى بىلــەن روھىــي 
تۇرۇشــىڭىز،  تاقابىــل  بىلــەن  جەســۇرلۇق  ئاجىزلىقىڭىزغــا 
مەســئۇلىيەتتىن قېچىش ئارقىلىق ئاجىزلىقىنى ئۆزگەرتىشــكە 
دېمەكچــى  الزىــم.  قالماســلىقىڭىز  ئوخشــاپ  ئۇرۇنغانالرغــا 
بولغىنىــم، جەمئىيەتتــە شــۇنداق بىــر قىســىم ئادەملــەر باركــى، 
ــراپ  ــي ئېتى ــى قەتئى ــق تەرەپلىرىن ــڭ ئاجىزلى ــۇالر ئۆزلىرىنى ئ
قىلغۇســى كەلمەيــدۇ، ئېتىــراپ قىلغاندىمــۇ ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ 
شــۇنىڭغا مەجبــۇر قالغانلىقىنــى ئالدىغــا ســۈرۈپ، ئۆزلىرىنىڭ 
ئاجىزلىــق  شەخســىيىتىمدىكى  )مەســىلەن،  ئاجىزلىقىنــى 
ئەھۋالالرنىــڭ  بولمىغــان  پايدىلىــق  مــاڭا  ئەتراپىمدىكــى 
نەتىجىســى ياكــى ئەجدادالردىــن مــاڭا يۆتكەلگــەن ئىرســىيەت 
ياكــى بالىلىقىمــدا دۇچــار بولغــان كېســەلنىڭ تەســىرى ياكــى 
قويالماســلىقى  دىئاگنــوز  توغــرا  كېســىلىمگە  دوختۇرنىــڭ 
دېگەنــدەك( تەســەۋۋۇردا ئويــدۇرۇپ چىقارغــان بىــر قىســىم 
تــۈر  بــۇ  تىرىشــىدۇ.  قويۇشــقا  ئىتتىرىــپ  ئىللەتلەرگــە 
ــقىالرنىڭ  ــۆزى ۋە باش ــۇنداقال ئ ــا، ش ــە خات ــەر ئەلۋەتت باھانىل
ئالدىــدا ئۆزىنىــڭ ئاجىزلىقىغــا مۇناســىپ يــول بىلــەن تاقابىل 
ئورنىغــا شەخســىيىتىدىكى  ئۆزگەرتىشــنىڭ  ياكــى  تــۇرۇش 
مەســئۇلىيىتىنى  كىشــىلىك  ۋە  قېچىــش  ئاجىزلىقىدىــن 
ــدۇ.  ــپ بارى ــا ئېلى ــر خاتالىقق ــلىقتەك ئېغى ــتىگە ئالماس ئۈس
چۈنكــى ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئاجىزلىقىنــى ئېتىــراپ قىلىــپ، 
كىشــىلەردۇر.  قورقىدىغــان  يۈزلىشىشــتىن  بىلــەن  ئــۆزى 
ئەســلىدە ھاياتقــا توغــرا يۈزلىنەلەيدىغــان ئــادەم چوقــۇم 
ئۆزىــدە ۋە ئەتراپىــدا تىنــچ مۇھىــت ۋە خۇشــال كەيپىيــات 
ئەھۋالالرنىمــۇ  يامــان  ئــەڭ  ئىنســانالر  بىــز  يارىتااليــدۇ. 
ــارائىتالرغا  ــار ش ــى ناچ ــز ۋە ئەتراپىمىزدىك ــرول قىالاليمى كونت
ئۆزىنــى  تۇرۇشــتىن  تاقابىــل  ئۇالرغــا  ۋە  بولــۇش  تەســلىم 
قاچۇرۇشــنىڭ ئورنىغــا ئۇنــى ياخشــىلىققا ئۆزگەرتەلەيمىــز. 
قاچــان  ھېــچ  ئەھۋالــالر  يامــان  كەلگــەن  دۇچ  بىــز 
ــەت  ــۇ پەق ــدۇ، ب ــى ســەۋەبى بواللماي يىمىرىلىشــىمىزنىڭ تۈپك
ــى  ــڭ قەلب ــۇلىمىز. ئادەمنى ــالش ئۇس ــى ئوي ــڭ ئەھۋالالرن بىزنى
ــرى  ــۇر قىلغانلى ــەن تەپەكك ــى بىل ــرى، ئەقل ــەن ئويلىغانلى بىل
بواللمايــدۇ،  دەرس  ھادىســىلەرگە  بەرگــەن  يــۈز  ئەتراپىــدا 
بەلكــى ھەقىقىــي دەرس بــۇ توغرىــدا نېمــە قىلىۋاتقانلىقىــدۇر. 
»ھاياتلىــق  ئېيتقانــدەك:  روســېنۋالد  جۇلىئــۇس  خــۇددى 
ســىزگە ئاچچىــق لىمــون بەرگەنــدە ... لىمــون تەييــارالڭ«.

تــۇرۇش  تاقابىــل  ئاجىزلىقىغــا  ئۆزىڭىزنىــڭ 
روھىڭىزنىــڭ بولماســلىقى ئادەتتــە روھىــي كەيپىياتىڭىزنىــڭ 
بــارا   – بــارا  ســىزنى  بــۇ  كۆرســىتىدۇ.  چېكىنگەنلىكىنــى 
ئۆزىڭىزدىكــى ئاجىزلىــق نوقتىڭىزنــى ھېــس قىلمايدىغــان، 
ــەت  ــڭ ئېرىشــكىنى پەق باشــقىالرنى مەنســىتمەيدىغان، ئۇالرنى
ئــۇالر مــاڭا قارىغانــدا ئەبــزەل  بىــر تاســادىپىيلىق، ياكــى 
ئۆزىنــى  قارايدىغــان،  دەپ  بولغانلىقتىــن  ئىگــە  شــارائىتقا 
ئالــداش خاراكتېرلىــك روھىــي كېســەللىككە گىرىپتــار قىلىدۇ. 
بــۇ خىــل كىشــىلەر باشــقىالرنىڭ خاتالىقىنــى قوغلىشــىش 
ۋە ئەيىبلەشــكە ئالدىرايــدۇ، باشــقىالرنىڭ ئارتۇقچىلىقىنــى 

ھەرگىــز ئېتىــراپ قىلمايــدۇ. شۈبھىســىزكى بــۇ خىــل خاراكتېــر 
باشــقىالرنىڭ نەپرىتىنــى قوزغايــدۇ. بۇنــى نورمــال ئەھــۋال 
دېگىلــى بولمايــدۇ. قانداقــال بولمىســۇن، كىشــىنىڭ ئاجىزلىــق 
پىسخىكىســى ئالدىــدا مەغلــۇپ بولۇشــى، ئۇنىــڭ روھىيىتىــدە 
ئەگــەر  ئېيتقانــدەك،  ســىز  قىلىــدۇ.  پەيــدا  ئاجىزلىــق 
ــى راســتتىنال يەڭمەكچــى بولســىڭىز،  ــى ئاجىزلىقن ئۆزىڭىزدىك
ئۆزىڭىزدىكــى ئاجىزلىــق ئىللىتلەرنــى لەنەتلەشــنىڭ ئورنىغــا، 
قىلىــڭ.  مەغلــۇپ  ئارقىلىــق  تــۇرۇش  تاقابىــل  ئۇنىڭغــا 

دېھقــان  بىــر  ياشــايدىغان  ئىشــتاتىدا  فىلورىــدا 
بىــر  بويىچــە  قانۇنــى  تەقســىماتى  يــەر  رايونىدىكــى  ئــۆز 
يېــرى  ســېتىۋالغان  دېھقاننىــڭ  ســېتىۋالغان.  يــەر  بۆلــۈك 
دەرىخىدىــن  دۇب  يارىمايتتــى،  تېرىقچىلىققــا  ئەســلىدە 
يىالندىــن  زەھەرلىــك  ئۈنمەيتتــى،  ئۆســۈملۈك  باشــقا 
دېھقــان  ئىــدى.  يــەر  ســازلىق  ياشــىمايدىغان  باشقىســى 
ئــۇ،  چۈنكــى  ئۈمىدســىزلەندى،  قاتتىــق  كــۆرۈپ  يەرنــى 
ئــۇ  تۆلىگــەن، شــۇڭا  پــۇل  مۇنچــە  بىــر  ئۈچــۈن  يــەر  بــۇ 
ئىــدى؟  كېــرەك  قىلىشــى  نېمــە  ۋەزىيەتتــە  نۆۋەتتىكــى 

ماقالىنىڭ داۋامىنى ئوقۇشــتىن بۇرۇن، بۇنداق ئەھۋالغا 
ــز؟.. ــان بوالتتىڭى ــداق قىلغ ــىڭىز قان ــەن بولس ــىز دۇچ كەلگ س

پــەس  بىــر  يۇتــۇپ  ئىچىگــە  دېمىنــى  دېھقــان 
تۇرۇۋالغاندىــن كېيىــن، ئويلىنىــش ئىچىــدە ئىلگىرىلــەپ، 
ئاخىــرى ئــۇ زەھەرلىــك يىالندىــن ئۈنۈملــۈك پايدىلىنىــش 
ــۇم  ــە قالغــان قول قارارىغــا كەلــدى. ئۈمىدســىزلىكتىن ھەيرەتت
– قوشــنا ۋە جامائەتچىلىكنىــڭ ئالدىــدا، ئــۇ يىــالن گۆشــىنى 
قــۇرۇپ،  تەجرىبىخانــا  ۋە  باشــلىدى  قىلىشــقا  كونســېرۋا 
زاۋۇتىغــا  دورا  چىقىرىــپ  ماددىالرنــى  زەھەرلىــك  يىالندىــن 
ــن  ــك ماددىالردى ــۇ زەھەرلى ــرى ئ ــەردى. دورا زاۋۇتلى ــېتىپ ب س
ئانتىبىيوتىــك دورا ياســاپ ئۈنۈملــۈك پايدىالنــدى. بــۇ دېھقــان 
ــە  ــۇ يەن ــدى. بۇنىــڭ ســىرتىدا ئ ــدا ئېلىــپ كەل ئۈچــۈن زور پاي
ــتۇرۇپ  ــا باس ــپ كارت ــىمغا تارتى ــى رېس ــازلىقتىكى يىالنالرن س
تارقاتتــى.  كىتابخانالرغــا  ۋە  دۇكان  پۈتــۈن  ئەتراپتىكــى 
بــارا – بــارا بــۇ ســازلىق يــەر ســاياھەتچىلەرنىڭ ئاالھىــدە 
ــان ســاياھەت  ــۆرۈپ كېتىدىغ ــى ك ــك يىالنالرن ــپ زەھەرلى كېلى
يىگىرمــە  دېگەنــدە  ئــاز  يىلــدا  ئايلىنىــپ،  مەركىزىگــە 
ــدى.  ــان بول ــپ كېتىدىغ ــاياھەتچى كېلى ــۇق س ــن ئوش مىڭدى

ھــەر قانداق ئەخمەق ئادەممۇ ئۆزىنىڭ قول ئىلكىدىكى 
پايدىدىن نەپكە ئېرىشەلىشــى مۇمكىن، ئەمما مۇھىم بولغىنى 
مۇكەممەللىككــە  ئاجىزلىقنــى  غالىپلىققــا،  مەغلۇبىيەتنــى 
ئۈندۈرەلەيدىغــان  پايــدا  زىياندىــن  ئايالندۇرىدىغــان، 
بولىــدۇ.  دېيىشــكە  كىشــى  ئەقىللىــك  كىشــىلەرنىال 

كــۆپ  يەنىــال  ئىمــان  بولغــان  ئالالھقــا  ئاخىرىــدا، 
ــۆپ  ــەڭ ك ــان ۋە ئ ــۆپ تېۋىنىدىغ ــەڭ ك ــىلەر ئ ــاندىكى كىش س
ئىلتىجــا قىلىدىغــان بــەدەل بولــۇپ قالىــدۇ. نۇرغــۇن كىشــىلەر 
مەغلۇبىيــەت، ئاجىزلىــق، قايغــۇ - ھەســرەت ياكــى زىيــان 
ئاندىــن  كېيىــن،  ئايالنغاندىــن  قۇربانىغــا  زەخمەتنىــڭ   –
ئالالھقــا بولغــان ئىمانــى بىلەن تەســەللى تاپىــدۇ. بەزىلىرىمىز 
ــا ۋە بىلىمســىز –  ــز - غۇرەب ــداق ئاجى ــن ئۇن ــدەك، دى ئويلىغان
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جاھىلالرنىــڭ ســېغىنىدىغان پاناھگاھــى بولۇپال قالماســتىن، 
بەلكى ئۇ پۈتۈن ئىنســانالر ئىنتىلىدىغان ئۈمىد  مەنبەســىدۇر.

قېرىندىشــىم!  يــاش  شــۇكى،  ســۆزىمىز  خۇالســە 
بواللمىســىڭىز  دەرەخ  چوققىســىدىكى  تاغنىــڭ  ئەگــەر 
ــىڭىز  ــال بواللمىس ــەر چاتق ــۇڭ، ئەگ ــال بول ــى چاتق جىلغىدىك
بولــۇڭ،  چــۆپ   - ئــوت  بويىدىكــى  يــول  بولمىســا  ھېــچ 

قەلبىنــى  ۋە  ئاچىــدۇ  زېھنىنــى  يولۇچىالرنىــڭ  بۇمــۇ 
بولىــدۇ.  پەخىرلەنســىڭىز  بۇنىڭدىــن  يورۇتىــدۇ، 

تۇتۇڭكــى،  ئېســىڭىزدە  شــۇنى  داۋاملىــق 
يورۇتــۇڭ! شــام  ئەممــا  ئوقۇمــاڭ،  لەنــەت  قاراڭغۇلۇققــا 

ئەرەبچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى: تاھىرجان ئابباس )تۈركىيە(

قەشقەرىيدەك ئەسەر يېزىش قولدىن كەلسە،
قەلىمىمنىڭ ئۈچىن ئۇچالپ قويار ئىدىم.
نەسىردىندەك چاقچىقىمغا خەلق كۈلسە،

مەشرەپ قىلىپ، بىر تورپاقنى سويار ئىدىم.

غېنىدەك تاغ ئۆرىگىدەك قۇدرەت بولسا،
دۈشمەندىن ئازادلىقنى ئاالر ئىدىم.

سادىردەك يۈرىكىمدە قۇۋۋەت بولسا،
پالۋان بوپ ئەل قەلبىدە قاالر ئىدىم.

ئىپارخاندەك جەسۇرلۇققا تولسا دىلىم،
قىلىچ ئېلىپ،ئاتقا مىنىپ چاپار ئىدىم.
خاس ھاجىپتەك بېشىمدا بولسا بىلىم،

نە نادانالرنىڭ ئاغزىنى ياپار ئىدىم.

لۇتپۇلالدەك خەلق ئۈچۈن بەرسەم جىنىنى،
يۈرىكىمدە ھېچ قورقۇنچ بولماس ئىدى.

ئوغۇزخاندەك ۋەتەن ئۈچۈن تۆكسەم قاننى،
خەلقىمنىڭ غېرىب قەلبى سولماس ئىدى.

قاسىمىيدەك باتۇرلۇق بولسا مەندە،
خەلقىم كۆزىدىن ئاققان ياش توختار ئىدى.

غوجەمىياروۋدەك تەييار تۇرسام جەڭگە،
دۇتوۋالرنىڭ بىر نەچچىسى يوقار ئىدى.

ئۆمەر، ئىلىيا، خېلىلالردەك شېئىر يازسام،
قالمايتتى قەلبىمدە ئېيتالمىغان سۆزۈم،

بىالل،ھېزمەت،ھېزىمدەك تارىخ قازسام،
ۋۇجۇدۇمدا بوالرمىدى بەلكىم تۆزۈم.

نۇزۇگۇمدەك قەھرىمانلىق بولسا بويدا،
ۋەتەن قەبرىگە كۆمۈلۈپ ياتماس ئىدى،

ئابدۇلالدەك ئۈچقۇرلۇق بولسا ئويدا،
خەلقىم تېڭى يىغا بىلەن ئاتماس ئىدى.

ئاماننىساخاندەك مۇقامنىڭ گۈلى بولسام،
خەلقىمنىڭ مۇڭ-زارىنى كۈيلەر ئىدىم.

ئابدۇخالىقدەك خەلقىمنىڭ دىلى بولسام،
جان بېرىپ، »ئۇيغۇرۇم« دەپ ئۆلەر ئىدىم.

ئامما بولمىدىم، ئۇالردەك بواللماسمەن،
شۇڭا دىلنى مىڭ ئۆكۈنۈش تىلغار كۈندە.

ئۇالر كەبى تارىختىمۇ قااللماسمەن،
ئەۋالدالرغىمۇ بواللمىدىم ھەتتا ئۈلگە.

ئۇالر كەبى پەرزەنت ئەندى تۇغۇالرمۇ؟
شۇ ئۈمىد، ئارزۇالر تىنچ قويماس مېنى،

ۋەتەن دۈشمەن ئازابىدىن قۇتۇالرمۇ؟
توختارمۇ سۇدەك ئاققان خەلقىم قېنى.

شۇندىمۇ ياشايمەن،كېلەچەك ئۈمىدىم بار،
يۈرىكىم ئەركىن سوقۇپ،كۈلەر جاھان.

ئۇلۇغ ئالالھ ھەر دائىم بولغاندا يار!
خۇشال كۈلۈپ چوقۇم بىر كۈن ئاتىدۇ تاڭ.

بواللماسمەن ئۇالردەك...
گۈلنار ئابلىز )قازاقىستان(
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شېئىرالر
ئاخمېتوۋا ئائىدا بەختىيار قىزى )قازاقىستان(

     مۇھەببەت 

تۈننى سۈپۈرۈپ قۇياشمۇ چىقار،
ئىللىق مېھرىنى ئالەمگە چاچار.

سەن بىر دەقىقە ئېسىمگە كەلسەڭ،
كۆكسۈمدە يۈرەك دۈپۈلدەپ ئۇرار.

سەن بىر گۈل بەرگى مەن بولسام غۇنچە،
سۆزلىرىڭ مارجان تىزىلغان ئۈنچە.

ئاشىق بولدۇم مەن ئاڭلىغىن جاھان، 
مۇھەببەت تاتلىق بوالركەن شۇنچە.

ئاھ، بىر سېزىم بار سۆزلىرىم يەتمەس،
ئىللىق كۈلكەڭمۇ قۇالقتىن كەتمەس.

كۆزۈڭگە كۆزۈم تىكلىنىپ تۇرسا، 
شېرىن سېزىمدىن بولۇپ قالسام مەس.

نازلىنىپ تۇردۇم سېنىڭ ئالدىڭدا،
رومال ياغلىقىم يارىم قولۇڭدا.

بەختلىك بولۇپ ياشايمەنكى مەن،
پەقەت سەن بولساڭ دائىم يېنىمدا.

ــزى   ــار قى ــدا بەختىي ــوۋا ئائى ــان  ئاخمېت ــلەپ كېلىۋاتق ــەت ئىش ــدە خىزم ــاس قەدەم ــا م دەۋر تەرەققىياتىغ
ــەر  ــەال نەتىجىل ــى ئ ــۇ مەكتەپن ــەن. ئ ــا كەلگ ــىدا دۇنياغ ــات يېزىس ــىنىڭ غالج ــۇر ناھىيەس ــى  ئۇيغ 1984 - يىل
خىمىيــە  فاكۇلتېتىنىــڭ  تونــۇش  دۇنيــا  ئىنســتىتۇتىنىڭ  دۆلــەت  قىــزالر  قازاقىســتان   تامامــالپ،  بىلــەن  
ھازىرغىچــە   كېيىــن،  تاماملىغاندىــن  ئۇتۇقلــۇق  ئوقۇشــىنى  كىرگــەن.  ئوقۇشــقا  كەســپىگە   بىيولوگىيــە  ۋە 
ئوقۇغۇچىالرنــى  تــاالي  ئۇســتاز  كۈنــدە   بۈگۈنكــى  قىلماقتــا.  خىزمــەت  مەكتىپىــدە  ئوتتــۇرا  رۇس   89№
ــن  ــۈرۈش ۋە يىراقتى ــرى كۆت ــۇ يۇقى ــىنى تېخىم ــم ساپاس ــۇ بىلى ــدى. ئ ــۇم قىل ــا ئۇچ ــات يولىغ ــەپ، ھاي تەربىيەل
مابەينىــدە   يىــل  بىــر  مەقســىتىدە،  بېرىــش  بىلىــم  ســاپالىق  يۇقىــرى  بويىچــە  پىروگراممىســى  ئوقۇتــۇش 
بەرمەكتــە.  دەرس   ئوقۇغۇچىالرغــا  بويىچــە  مائارىــپ   تىللىــق  ئــۈچ  ھازىــر  ئۆگىنىــپ،  تىلىنــى  ئىنگلىــز 

ــدۇ،  ــەپ قىلى ــنى تەل ــاي ئىزدىنىش ــپى توختىم ــق كەس ــۇپ، »ئوقۇتقۇچىلى ــەپ قوي ــق تەل ــە قاتتى ــۇ ئۆزىگ ئ
ــا  ــەرت، مان ــى ش ــى يېتىلدۈرۈش ــە ماھارەتلەرن ــەر تەرەپلىم ــدە ھ ــۈن ئوقۇتقۇچــى ئۆزى ــش ئۈچ ــم بېرى ــاپالىق بىلى س
ــۆيۈپ  ــپىنى  س ــۆز كەس ــىدا ئ ــەت ئاساس ــەن مەقس ــدۇ« دېگ ــىنى  كۆرەلەي ــڭ مېۋىس ــۆز ئەمگىكىنى ــال ئ ــۇ چاغدى ش
ئىشــلەيدۇ. ئۇندىــن باشــقا ئائىــدە بىــر الياقەتلىــك ئانــا بولــۇپ، ئوغلىنىــڭ تەربىيىلىنىشــىگىمۇ ئىنتايىــن 
كۆڭــۈل بۆلىــدۇ. ئۇنىــڭ ئوغلــى >ئۇشۇ-ســاندا< تەنتەربىيــە تۈرىــدە  بىــر نەچچــە قېتىــم چېمپىيونلۇقنــى 
تىرىشــىۋاتىدۇ. ئۈچــۈن  قاتنىشــىش  مۇســابىقىلەرگە  دۇنيــاۋى  كېلەچەكتــە  بولــۇپ،  كەلتۈرگــەن  قولغــا 

 ئائىــدەم بەختىيــار قىزىنىــڭ كىچىكىدىــن تارتىپــال ســەنئەت ۋە ئىجادىيەتكــە بولغــان قىزىقىشــى ئىنتايىــن  
ــر كىشــىلىك  ــڭ گۈللىنىشــىگە بى ــۇر ئەدەبىياتىنى ــە ئۇيغ ــەۋالد تەربىيەلەشــتىن ســىرت، يەن ــۇ ئ ــدى. ئ ــۇر ئى چوڭق
ھەسسىسىنى  قوشۇپ كەلمەكتە. ئۇ  ئۇيغۇر ئەدەبىياتى كېڭىشى تەرىپىدىن قۇرۇلغان »ۋارىس« ئەدەبىي-ئىجادىي 
ــزار«، »ئىجــادكار«،  ــارزۇ بۇالقلىــرى« كىتابىــدا، شــۇنداقال »ئىنتى بىرلەشمىســىنىڭ ئەزاســى بولــۇپ، شــېئىرلىرى »ئ
»ئېھســان« ۋە باشــقا ژۇرنالــالردا، »ئۇيغــۇر ئــاۋازى«، » بۈگۈنكــى ئاســىيا« قاتارلىــق گېزىتلــەردە  نەشــر قىلىنماقتــا. 
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  كۈزدىكى يامغۇر

ئالتۇن جاھاننى يۇيۇپ بۈگۈنزە،
توختىماي ياغدى كۈزنىڭ يامغۇرى.

كۆل-كۆلچەكلەرگە سۇالر تولغىنىچە،
دىماقنى ياردى ئېسىل پۇرۇقى.

بۈگۈنكى ئەتراپ ئىنتايىن گۈزەل،
تەبىئەت سىرى مېھرنى چاچقاندەك. 

بىباھا دۇنيا سېنىڭ قوينۇڭدىن،
يامانلىق كېتىپ،ياخشى قالغاندەك.

ياققىن! يىغىۋەر شاقىراپ يامغۇر،
سېنىڭ ئورنىڭنى قار ئىگەللىگىچە.

كىملەردۇر كۆرەر،ھە بىرلىرى يوق،
باھار يامغۇرى بولۇپ قايتقىچە.

    ئانىالرغا...

كۈلۈپ تۇرغان ھۆسنىدىن، 
جاھانغا نۇر چاچقاندەك. 

ھۇزۇر ئالغان مېھرىدىن،
كۆڭلۈم تولۇپ تاشقاندەك.

سىز كۈلگەندە ئالەمگە،
شادلىق كېلىپ قونغاندەك. 

دائىم يۈرسە قېشىمدا،
ۋايىم كېچىپ كەتكەندەك.

ئامان بولسۇن ھەر دائىم،
مېھرى ئىسسىق ئانىالر.

كۈلۈپ يۈرسۇن ھەر دائىم،
كۆڭلى دەريا ئانىالر! 

يۈرەك بىلەن سۆھبەت

كۆكسۈمنى ئۇرار، دۈپۈلدەپ ھەر كۈن،
بىر نەرسىلەر دەر، باقسام ئۇنىڭغا.

»يەنە ئالداندىم«—دەپ قاتتى ئۇ ئۈن،
ۋاپاسىز سۆيگۈ، پاتتى جېنىمغا.

پاك ئىدى سېزىم، سۆيگۈ بېغىدا،
اللە گۈللەردەك، چېچەك ئاچاتتى.

ئۆزگىلەر قاراپ، زوقالنسا بىزگە،
مۇھەببەت گۈللەپ، پۇراق چاچاتتى.

بۈگۈن شۇ باغقا، كېلىپ يەتتى كۈز،
غازاڭالر ئوخشاش، تۆكۈلدى كۆز ياش.

سوئالالر كۆپتۇر، يە جاۋابى يوق،
بىزنىڭ سۆيگۈگە، پاتتىمۇ قۇياش.

ئازاب ئىلكىدە، قاپتۇ يۈرىكىم،
بارچە گۇناھالر، مۇمكىن ئۆزۈمدە.
بار شادلىقىمنى، ساڭا بېغىشالپ،
سالغان ئازابقا ، كۆنگەنلىكىمدە !

      يەنە بىر ياش...

يەنە بىر ياش قوشۇلۇپتۇ يېشىمغا،
يېتىپتىمەن يېرىم ھايات قىرىغا.

تېخى ئاخشام گۆدەكلىكتە يۈرەتتىم، 
چۆمۈلۈپال غەمسىز ھايات سىرىغا.

ئاتا-ئانام،قېرىنداشالر بىر ھويال، 
جەم بولۇشۇپ چاي ئىچەتتۇق بىر جورا.

كۆڭلىمىز توق، غېمىمىز يوق ھەر كۈنى، 
ئويۇن ئويناپ، ئۈچكە تىزىپ ھەم ياڭزا.

دادام كەلسە ئىشتىن كەچتە بەك ھېرىپ، 
چۈشەنمەيتتۇق، ئېسىالتتۇق بوينىغا.

ئاپام بولسا ئىسسىق تاماق، چاي ئېتىپ، 
ياتقۇزاتتى بىزنى ئاپپاق ئورۇنغا.

چۆچەك ئېيتىپ، پىچىرلىشىپ ئۇخاليتتۇق،
ئىنتېرنېتنى تېلېفوننى بىلمەيتتۇق. 
سېغىنىمەن شۇ كۈنلەرنى ئويلىسام، 

ئەڭ مۇھىمى، ھەممىمىز بىر يۈرەتتۇق.

نۆۋەتلىشىپ ئۇچۇپ كەتتۇق ئۇۋىدىن، 
قېرىنداشالر ھەر ياقالرغا چېچىلدۇق. 
كۆپ ۋاقىتالر ئۆتۈپ كەتتى ئارىدىن، 
ھەر بىرىمىز ئۆزگىچە بوپ ئېچىلدۇق.

بەڭباشلىقىم، گۆدەكلىكىم سەن يىراق، 
چېچىمدىكى ئاق ئىزالرمۇ گۇۋاھچى. 

يىلالر ئۆتسە كۆڭۈل دېگەن ياش بىراق،
بېسىالركەن پەقەت ياشقا ئىمزاسى! 

ئۈمىدىمنى ھەرگىز ئۈزگۈم كەلمەيدۇ

بۈگۈن مەندىن ئۈزۈلگەندەك ماغدۇرمۇ،
ئۇنتۇپتىمەن كۈلكەم بىلەن ياشاشنى.

مىڭ ئورىلىپ، كۆپ چىگىلگەن تەقدىرمۇ،
ئويلىماپتۇ مەن بەندىنى ئاياشنى.

بەخت نەدە؟ئىنسان ساڭا يەتكەنمۇ، 
شوخ ئىلكىڭدە قېنىپ-قېنىپ كۈلگەنمۇ؟

ياكى ساڭا يېتىش ئۈچۈن بىر ئۆمۈر،
ئازلىق قىلىپ بۇ دۇنيادىن كەتكەنمۇ؟
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بۇ دۇنياغا سىناق ئۈچۈن كەلسەممۇ، 
پۈتمەيدىكەن كۆڭۈللەرنىڭ ئاغرىقى. 

بەخت ئىزدەپ مۇشۇ كۈنگە يەتسەممۇ، 
كۆرۈنمەيدۇ شوخ كۈلكەمنىڭ بايرىقى.

كۆپ ۋاقىتالر چىداي مەيلى ئەلەمگە،
چىگىچ يولالر بىر كۈنلىرى تۈگەيدۇ. 

يارىلىپتىمەن بۇ ۋاقىتلىق ئالەمگە،
ئۈمىدىمنى ھەرگىز ئۈزگۈم كەلمەيدۇ.

       ئەسلىدىم 
تولۇن ئاينىڭ بۇلۇت يېپىپ يۈزىنى، 

سىم-سىم يامغۇر،يېغىپ ئۆتتى تامچىالپ. 
كۆرەلمەسمەن يارىم بۈگۈن ئۆزۈڭنى،

سېغىنىشنى يازدىم قۇرغا قاچىالپ.

قالدى قانچە خۇشال ئۆتكەن شۇ كۈنلەر، 
قول تۇتۇشۇپ،بىرگە يۈرگەن شۇ تۈنلەر.

يۇلتۇز كۆچسە كۆپ ئارمانالر قىلغانىدۇق، 
باغ ئىچىدە ئېچىلغاندا كۆپ گۈللەر.

ئۆمۈر قىزىق، تەقدىر سىزىق ئامال يوق، 
ئايرىلساقمۇ يۈردۈم سېنى سېغىنىپ. 

بۇ ئۆمۈردە كىم ئۆتتىكىن كۆڭلى توق؟
مەن يۈرىمەن تەقدىرىمگە بېقىنىپ.

ئەسلىدىم يار، بۈگۈن يەنە ئۆزۈڭنى، 
ماڭا ئېيتقان ھەر بىر ۋەدە سۆزۈڭنى. 

مەيلى ئۇنتاي ئۆتكەن بىرگە كۈنلەرنى، 
ئۇنتالماسمەن كۈلۈپ تۇرغان يۈزۈڭنى.

شېئر يازغۇم يوق پەقەت،
ئەنسىرەيمەن مىسرالىرىمدىن.

سەن ئوقۇغان دەقىقىدە،
بىردىن يىغالپ تاشلىشىدىن.

ئۈمىد قىالتتىم شۇنچە،
زىناقالرنىڭ گۈلدەك ئېچىلىشىنى.

شېئىرلىرىمنىڭ يۇلتۇز بولۇپ،
دېرىزەڭدە دائىما ئېسىلىشىنى.

كەچۈر مېنى ئۆگىنەلمىدىم،
ئاق چايكىدىن باتۇر بولۇشنى،

كۆك دېڭىزدا پەرۋاز قىلىپ،
دولقۇنالرنى سۆيۈپ ئۆتۈشنى.

ھېچ شېئىر يازمايمەن ئەمدى،
يازمايمەن قۇياشنىڭ تۇغۇشىنى.

مەن كۆيگەن كەچكى شەپەق،
بېرەلمەس سەھەرنىڭ تىۋىشىنى.

شېئىر يازمايمەن ئەمدى
باھارىستان

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

ئانىدىن تۇغۇلغاندا بىلمى�ىز تۇغۇلىدۇ،
بىلمى ئۆگىنىپ ئاندىن تۆرگە چىقىدۇ.
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ئانا

ئەي ئېسىمدە يېقىلغان گۈللەر پەريادى
يېقىنال ماڭا ئىنتىلگەن دەمدىكى ئۈندە

ئۆتۈپ كەت بارچە ئىمكانسىزلىقتىن
ئېلىپ كەل ئۇ ئىللىق تىنىقالر شامىلىنى
سەن ياخشىمۇ؟… دەپ پىچىراليدىغان…

ئېچىۋەت بۇ ئىسيانالر پەردىسىنى
چېچەكلەت

لېۋىمدە ئۇ سۆيۈلۈشنىڭ تاتلىقلىقىنى…

قىش رەھىمسىز ئەمەس، 
شۇنىڭغا ئوخشاش 

توزۇپ كەتكەن قارگۈلى ۋە زامان
لېكىن 

نەقەدەر گۈزەل دەملەر ئىدى ئۇ؟!

مېھىرلىك ئالىقانلىرىنىڭنى ئۇنتۇيالمايمەن 
قۇالق تۈۋىمدە ئاۋازىڭنىڭ قوڭغۇراقلىرى

كۈتۈشتە توزىغان نەرگىس گۈلۈڭ
ئۆچۈۋاتقان بۇ ئۈنۈم كەبى…

ئەي مېنى يورۇتقۇچى نۇرالر جەۋھىرى
ئەنسىرىمە

يوشۇردۇم روھىمنى ئارزۇلىرىڭغا
چاچتىم جېنىمنىڭ بۇغدايلىرىنى 

دۇئادىكى ئېتىزلىرىڭغا…

ئېقىۋاتقان يۇلتۇز
كۆزەتمەكتە…)ئۈمىدكى سەن توزۇمىغايسەن (

ياكى ئىزدىمەكتە 
بۇ ھاياتتىن باشقا بىر نەرسە…

كېچە تىنىقلىرىڭدا كۆيمەكتە
سەندە ئوقۇلماقتا

خىيالىمىزغا كەلمىگەن غەملەر… 
قايسى يول ئۇ بىز ماڭماقچى بولغان؟

قايسى كېچە ئۇ بىزنى يوشۇرماقچى بولغان؟
قايسى تاڭ ئۇ بىزگە يورۇمايدىغان ؟

ھەممىسى مەڭزىڭدىكى ئۇ دەريادا بولماقتا ئايان …

ئەۋەتكەن شاماللىرىڭدىن كۆردۈم
تۇغۇم ۋە ئۆلۈمدىكى روھ ئازابىنى

سۆيگۈ - نەپرەتنى، باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىشنى…
شۇنداق تۇرۇپمۇ دېيەلمىدىم يەنىال:
ھالىڭ نېچۈك ئەي پەرىشتەم ئانا؟!

دادا

لېۋىڭدىن چاقنىغان غېرىبلىق ھىدى
كۆزۈڭدىن باشلىنىپ

جەننەتكە تۇتاشقان دەريا
تىنىقىڭدىكى دەزاخنى ئۆچۈرگۈدەك »ئۇھھ…«

سېنى پاكالۋاتقان بۇ دەملەردە
سەن بىلەن بىللە بواللمىدىم

ئالالھ بىلەن سەنال يالغۇز ئۇ قاراڭغۇدا…

*
سەن دۇنيانى يۈدۈپ ماڭغان شۇ دەمدە

مەن ئۇنىڭ بېغىدا سەيلىدە ئىدىم
سەن مېنىڭ غېمىمدە ئىگىلگەن چاغدا

مەن كۈلدۈرۈۋاتقان ئۆزگە يۈزلەرنى
بەكال كۆپ قارمۇ- قارشى پەيتلەرنى ئۆتكۈزدۇق…

ئەمدى مەن ھەسرىتىڭدە بوغۇلغاندا 
سەن ئاشۇ قاراڭغۇدا مۇناجاتتا…

بۇ رەت قولۇڭغا سۆيەلمىدىم
ئىزىڭنى تاۋاپ قىاللمىدىم

بىر يارىماس ئىكەنلىكىمنى 
ھېس قىلدىم چوڭقۇر

ئىسمىڭنى توۋالشقا جۈرئەت قىاللماي…

*
ھەر سەھەر

ئۇپۇقۇمنىڭ قۇياشى ئىدى ئاۋازىڭ
باغرىڭدا ئۈنلىگەن بىر دەمدەر ئىدىم…

بۇ سەھەر
ئەڭ بوغۇق بىر ئۈندە ئۈنلەۋاتىمەن:

راھەتلەرنى قالدۇرۇپ ماڭا  
يۈدىۋېلىشقا بارچە دەردلەرنى 

قانداق چىدىدىڭ ئەي سۆيۈملۈك باغرى تاش دادا؟!

ئىككى شېئىر
ئەركان )تۈركىيە(
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ساڭا سانسىز سانا يا رەب! نەپەس ئالغانچە ھەربىر جان،
مىدىرالپ ماڭسا ھەر جانلىق، تومۇردا ئاقسا ئىسسىق قان.

ھەمدىڭگە تىلالر ئاجىزدۇر، زىكرىڭدىن بۇ دىلالر بىگان،
ئىستىغپار ئېيتقىلى يا رەب! قۇلۇڭغا بەرگىن مىڭ ئىمكان.

ھىدايەت مەڭگۈ سەندىندۇر، بۇڭا دىلىمدا بار ئىمان،
ساڭا يېقىنلىشاي دېگەچ، كۆزۈمدىن ئاقتى ياش ۋە قان.

ساڭا ھەمد ئېتىبار بۇلبۇل، سەھەردە چەككەندە پىغان،
زىكرىڭگە تەشنادۇر ھەتتا، بۆرە، يولۋاس، توخۇ، توشقان.

يۇلتۇزمۇ ساڭىال تالىق، ساڭا تەلپۈنەر كەڭ ئاسمان،
دەرەخمۇ سېنىڭ زىكرىڭدە، سىلكىنىپ تۇرىدۇ لەرزان.

سېنىڭ زىكرىڭ بىلەن مەۋجۇت دېڭىز، دەريا كەڭرى ئوكيان،
تۇپراقمۇ، قۇممۇ سېنى دەر، سۆيگۈڭ كۆزلەيدۇ ھەربىر دان.

رەھمىتىڭ كەڭرىدۇر شۇنچە، گۇناھىم ھەممىگە ئايان،
قۇلۇڭنى سۆيۈندۈر يا رەب، شەرىمسار بولسۇن ئول شەيتان.

رىزايىڭ كۆزلىدىم يا رەب، ئاقتى بۇ كۆزدىن ياش ۋە قان،
ئازاد قىل دوزاختىن يا رەب، ئىنئام قىل جەننىتى رىزۋان.

2020 - يىلى 	2 - ماي، ئىستانبۇل

مۇناجات
ئابدۇساالم تەكلىماكان )تۈركىيە(

ئىككى شېئىر
ئىمران سادائىي  )تۈركىيە(

ئۆمۈچۈك تورىدىكى 
)ئەركانغا ئاتاپ(

سېنى پۇتىغا ئېسىلغان ھالدا كۆردۈم 
ئۇيقۇسىز كېچەلەرنىڭ.

سېنى پۇتىغا ئېسىلغان ھالدا كۆردۈم 
كۆك رەڭدە چۈشلەرنىڭ.

سېنى پۇتىغا  ئېسىلغان ھالدا كۆردۈم 
مۇزىكىنىڭ 

يۈرەك كېسىلىدەك بىر مۇزىكا...
سېنى پۇتىغا ئېسىلغان ھالدا كۆردۈم 

يوشۇرۇنچە 
ئۆلۈمنىڭ...

شېئىرنىڭ بۇقۇلداپ يىغلىشى كۆرۈندى  
سېنىڭ پۇتۇڭغا ئېسىلغان ھالدا.

مەخپىيەت 

ئەي تۇمان 
قۇس!

قۇسۇۋەت ئىسمىمنى...

ئەي قاراڭغۇلۇق
سىقىپ چىقىرىۋەت ئىچىڭدىن

مېنى...

ئەي شېئىر
ئەمدى جۆيلىمە

مەندىكى ئەبلەخنى...
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       شامالالردىن ئۆتۈنۈش

مەن بۈگۈندە ئېزىلگەن ۋۇجۇد،
ئەتىلەرگە ئىشتىھايىم يوق.

مەن ئۆزۈمدىن ئادىشىپ كەتتىم،
بولۇپ قالدىم ئۆزۈمگە ئوشۇق.

ئۇچۇرۇڭالر مېنى شامالالر،
قايتىۋاالي ئۆزۈمگە تولۇق.

تۇرغۇم كەلمەس ھېچيەردە چۈنكى؛
ھېچبىر يەردە ماھىيىتىم يوق.

ئىزغىرىنالر ئىستىكىم شۇدۇر؛
يۈرىكىمنى يۇيۇپ قويۇڭالر.

ئارتۇق نەرسە كۈتمەيمەن ھەرگىز،
مېنى ماڭا ئۇرۇپ قويۇڭالر.

ئۇچۇرۇڭالر مېنى سەلكىنلەر،
مەن ئۆزۈمسىز ياشىيالمىدىم.

ھېچنېمەم يوق ئىشقىمدىن بۆلەك،
بۇرۇن باسقان يوللىرىم ئۈچۈن.

يۈرىكىمنى تۇتتۇم سىلەرگە،
يوشۇرغۇم يوق كۆڭلۈم سىرىنى.
كۆرەشلەرنىڭ باغرى ئىزىلدى،
تاپالماي مەن قايتا ئۆزۈمنى.

مەن ئۆزۈمنى تاپالمىغانچە،
دەۋر بولدى چەنلەنگەن بىر ئوق.

ئاھ شامالالر، ئەركىن شامالالر،
مېنى مەندىن قويماڭالر قۇرۇق.

	2 -ئاۋغۇست 

              بۇ كېچە

بۇ كېچە ھىجراندا ئۆرلىدى ئاھىم،
تورۇسالر گۇۋاھچى چەككەنلىرىمگە.

ئۆزۈمنى تاپالماي ئۆزۈم-ئۆزۈمدىن،
بەزىدە ئۆزۈمدىن كەتكەنلىرىمگە.

قەلبىمنى ئۆرتىگەن ھىجران ھېسنىڭ،
ئۈگە-ئۈگىلەردىن ئۆتكەنلىكىگە.

سۇنۇق كۆڭلۈمنىڭ قايغۇالر ئىچىرە،
ئوخشاش تاڭالرنى كۈتكەنلىكىگە.

تېنىمنى ئۆلۈمگە سۆرەپ مەيۈسلۈك،
ئۈمىد تىنىقىنىڭ ئۆچكەنلىكىگە.

قايغۇالر چېچەكلەپ سۈبھىگە يېقىن،
ئېسەدەپ يۇم-يۇم ياش تۆككەنلىكىگە.

29 - ئاۋغۇست 

           ئاق ۋە قارا

كۆزۈمنى ئاچسام بەتبەشىرە دۇنيا،
كۆزۈمنى يۇمسام قاراڭغۇ دوزاخ.

ھېچكىشى تىرىك كەتمىگەن جاھان؛
جەسەتتەك پۇرايدۇ تولغىنىپ گۇناھ.

قايناق شەھەرنىڭ كوچىلىرى چۆل،
چۆللەردە چېچىلغان ئۆمۈرلەر بىتاپ.
ئۆلۈكلەر تىرىكتۇر كۆزۈمنى يۇمسام،
تىرىكلەر  ھاڭگېرت پىيىدەكال تاپ.

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

تېنىدە مۇھەببەت چىقىلغان چاك-چاك،
شېئىرالر ئېسىلغان دارغا بىسوراق.

لېۋىگە تۈمەنمىڭ يارەن ئېسىلغان،
قاتىل ئەينەكلەر  ۋىجداننى غىرداپ .

سۈكۈتتە سالپىيىپ تۇرىدۇ كۈندۈز،
كۆزۈمنى ئاچسام ئېغىر ئۇھسىنغاچ.

تۈنۈگۈن بۈگۈننىڭ، بۈگۈن ئەتىنىڭ؛
قەدىناس نىگارى ئۆلۈمدە ھەرۋاخ.

31 -ئاۋغۇست 

شېئرالر
مۇھەممەت يارۇق )تۈركىيە(
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ــۋى  ــاق، زامانى ــەن ئېيتس ــل بىل ــى تى ــا، ھازىرق كەڭتاش
ســېلىنغان كافېــدا* ئولتۇرىمىــز. شــامالدۇرغۇچتىن كېلىۋاتقان 
ســوغۇق شــامالدىنمۇ، ئەيتــاۋۇر ئۆينىــڭ ئىچــى ناھايىتــى 
ســىرتتىن،  بېغىشــاليتتى.  ئــارام  تەنگــە  بولــۇپ  ســالقىن 
ئــادەم  كىرگــەن  ئېزىلىــپ  ئىسســىقلىقتىن  گىــرادۇس   30
چۆمىــدۇ.  ھېسســىياتقا  تەگكەنــدەك  ئــورۇن  بېھىشــتىن 
راھەتلىنىــپ،  مېھمانــالر  كەلگــەن  بالــدۇرراق  نەزىرگــە 
نېمىگــە  گاھىلىرىمىــز  ھەتتــا  ئېچىلىپ—يېيىلىــپ، 
قىلىشــىۋاتىمىز.  چاقچاقمــۇ  ئۇنتۇغانــدەك  كەلگىنىمىزنــى 
ــپ  ــىرتقا تېپى ــى س ــۈك، يېگەن—ئىچكىن ــاق يۈزل ــدا ئ ئۇدۇلۇم
تۇرغــان قاراقاشــلىق، كېلىشــكەن بىــر يىگىــت ئولتۇرىــدۇ. 

كۆرگىنىــم  قېتىــم  نەچچــە  بىــر  يىراقتىــن  ئۇنــى 
باجىســى  كىشــىنىڭ  بېغىشــالنغان  نەزىــر  بۈگۈنكــى  بــار. 
ــالپ  ــرا ئات ــڭ چېگ ــم، ئۇنى ــەن. ئاڭلىغىنى ــى بىلىم ئىكەنلىكىن
تۇرپاندىــن كەلگەنلىكــى، بىزنىــڭ دىيــاردا تىجارەتچىلىــك 
يادىمغــا  ئىكەنلىكــى.  »مېھمــان«  يۈرگــەن  قىلىــپ 
قالىمــەن.  ھەيــران  باجامغــا  مۇشــۇ  »مــەن  باجىســىنىڭ 
ئاتا—ئانــا، قــوۋم —قېرىنداشــلىرىنى تاشــالپ چىقىــپ، ياقــا 
بىــززە،  بولــدى.  باال—چاقىلىــق  ئېلىــپ،  خوتــۇن  يۇرتــالردا 
ــەل— ــىمىز ت ــە نەرس ــۈپ، ھەمم ــۇپ، ئۆس ــاردا تۇغۇل ــۇ دىي مۇش
ــر  ــۇن، بى ــا تۇرس ــۇ ياقت ــش ب ــۇن ئېلى ــىمۇ، خوت ــۈس بولس تۆك
ــە  ــار يەرگ ــۇل ب ــە، پ ــز. ي ــاي ئۆتۈۋاتىمى ــى بولم ــز ئىكك نېنىمى
ــەن  ــدەك، بەخــت بىل ــدۇ« دېگەن ــا يۇقى ــا توپ ــان ئاياقق »ماڭغ
چۈشــەنمىدىم.  ئەيتــاۋۇر،  چاپلىشــامدىكىنتاڭ.  خوتۇنــالر 
تېلېفونــى  يــوق،  تايىنــى  ئىشــىنىڭ  قىلىۋاتقــان  قارىســاڭ، 
ئــۇ  ئەمــەس،  بىزنىــڭ  دائىمــال  چۈشــمەيدۇ.  قولىدىــن 

ياقنىــڭ تىلىــدا سۆزلىشــىدۇ، چۈشەنمەيســەن. چۈشــكىچە 
كېتىــپ،  دەپ  چاقىرىپتــۇ«  »مېھمانغــا  كېيىــن  ئۇخاليــدۇ، 
تــۈن يېرىمىــدا قايتىــدۇ. ماڭغان—تۇرغــان يېــرى ئويــۇن — 
كۈلكــە. پۇلنــى قانــداق تېپىــپ، قايســى ھۆكۈمــەت ئۇنــى 
تەڭشــەلمىگەن  چۈشــىنەلمىدىم.  زادىــال  بېقىۋاتقىنىنــى 
كەلــدى. دېگەنلىــرى  ئوخشــايدۇ«  مۇشــۇ  دېگىنــى  دۇنيــا 

گــەپ  مــاڭا  ئۇنىــڭ  بولــۇپ  بىلــەن  خىيــال 
قىلغىنىمنــى  بىپەرۋالىــق  ســەزمەپتىمەن،  قىلىۋاتقانلىقىنــى 
ئارتتىــم،  قۇلىقىمغــا  گۇناھنــى  ئۈچــۈن  چاندۇرماســلىق 
ئىككــى دىڭ—دىڭنــى شــەرەت قىلىــپ تــۇرۇپ »قاتتىقــراق 
ــم.  ــا قاراتتى ــدى مېھمانغ ــى ئەم ــدە، دىققىتىمن ــۆزلە« دېدىم س

ســېمىزلىكىنى  پىشــىپتۇ،  يۇمشــاق  —قېزىــالر 
تىزىلغــان  چىرايلىــق  تاۋاققــا  ئــۇ  دېــدى   — قــارا، 
تاشــالپ. كــۆز  بۆرىــدەك  ئــاچ  قارتىالرغــا  قېــزا، 

—ھــە، ھازىــر توقچىلىــق زامانغــۇ. بازارغــا كىرســەڭ 
پەقــەت  يــوق.  ســوراق  يەمســەن  ئاالمســەن،  بــار.  ھەممــە 
كۈلۈمســىرەپ. شــورپا،—دېدىم  جاڭگالــدا  بولســا  پۇلــۇڭ 

—مۇشــۇنداق قېزىنــى بىــر ئولتۇرۇشــۇمدا يەۋېتىمــەن،—
دېــدى ئــۇ، بىلىكىنــى جەينىكىگىچــە كۆرســىتىپ تــۇرۇپ، 

ــاچ. ماختانغ

—چىرايلىرىدىــن چىقىپ تۇرىــدۇ، يېگەن—ئىچكەندەك، 
ــا  ــان بوينىغ ــىلىپ قالغ ــۇپ ئېس ــر بول ــڭ قىر—قى ــم ئۇنى دېدى

مېھمان

)ھېكايە(

ئاۋۇت مەسىموۋ )قازاقىستان(

* كافې:  قازاقىستاندا »رېستوران« مەنىسىدە ئىشلىتىلىدۇ. )ت(
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ــاز ئىكــەن، مېنىمــۇ  ــزا ئ قارىغــاچ ، — بايقىســىال، تەخســىدە قې
قوشــۇپ يەۋەتمىســىلە، —دەپ قوشــۇپ قويــدۇم. يەنــە بىــر 
نېمىلەرنــى دېمەكچــى ئىدىم، لېكىن كېيىن رايىمدىن قايتتىم.

—مېنىــڭ باجــام شــائىر بولىدىغــان، بىــر كۆينىكــى 
ئۆمۈرمــۇ.  شــۇمۇ  ئىســىت،  ئۆتتــى.  بولمــاي  ئىككــى 
قويىــدۇ.  دەپ  زىيالىيســى«  ئۇيغۇرنىــڭ  »مــەن  يەنــە 
ياشاشــنى  تېپىشــنى،  پــۇل  ئوخشــاش  مــاڭا  مانــا، 
ئولتــۇردى. يۆلىنىــپ  بىقىنىغــا  دەپ   — كېــرەك،  بىلىــش 

بولغاچقــا  ئاســتىدا  ئۈســتەلنىڭ  قورســىقى  ئۇنىــڭ 
مــاي  تەڭنــە  بىــر  ھازىــر  ئىكەنمــەن،  بايقىمىغــان 
تىرىشــىپ  پەقــەت  ئۇنــى  چىقتــى،  ئېتىلىــپ  ســىرتقا 
تۇراتتــى.  تۇتــۇپ  تۈگمىلىرىــال  كۆينــەك  تارتىلغــان 

شــائىرغا مۇناســىۋەتلىك گــەپ تېشــىلىۋىدى، ئويلىرىــم 
ــدى.  ــەم ئى ــڭ ئاغىن ــائىر مېنى ــدى. ش ــپ قال ــا كېتى يىراقالرغ
ھازىرقــى زامانــدا دوست—قاياشــالرنىڭمۇ تۈر—تــۈرى پەيــدا 
بولســا،  ئاغىنــەڭ  جــان  نەچچــە  بىــر  ئىلگىــرى  بولــدى. 
ــدى  ــى. ئەم ــپ كەتت ــدە كۆپىيى ــەر ۋاچچى ــان ئاغىنىل ــر ن ھازى
مېھمــان ســۆزىگە مۇناســىۋەتلىك ئېيتقانــدا، ئۇالرنىڭمــۇ تــۈرى 
ــۆيگۈدەك،  ــالپ س ــۇر قۇچاق ــان كېل ــدا مېھم ــدى. »گاھى كۆپەي
ــۈدەك«  ــتۈرۈپ تەپك ــە كېلىش ــۇر كەينىگ ــان كېل ــدا مېھم گاھى
ئۆزۈڭنىــڭ  چىقمىــدى.  بىكاردىــن  ماقالالرمــۇ  دېگــەن 
ئايالىڭنىــڭ قېرىنداشــلىرى، ئاغىنىلىرىــڭ، قوشــنىلىرىڭ—
ياتىــدۇ.  قاتارىغــا  مېھمانــالر  يېقىــن  ھەممىســى  بۇالرنىــڭ 
ئاالھىــدە  تۇغقانلىرىڭمــۇ  تۇرغۇچــى  شــەھەردە  باشــقا 
چىقىــپ  دىيارىدىــن  ئۇيغــۇر  قەدىمىــي  ئەمــدى  مېھمــان. 
خىزمــەت قىلىۋاتقانــالر بىــز ئۈچــۈن ئىككــى ھەسســىلەپ 
ــۇرت  ــان ي ــۇالر تۇغۇلغ ــابلىنىۇ- دە !؟ ئ ــالر ھېس ــز مېھمان ئەزى
ــدە  ــك دەردى ــالپ تىرىكچىلى ــى تاش ــز دىيارىن ــا، ئەزى ، ئاتا–ئان
ــدا  ــۆھبەت قۇرغىنىڭ ــەن س ــۇالر بىل ــەردۇر . ئ ــەن بىچارىل يۈرگ
گېپــى، شېۋىســىدىن ۋەتەننىــڭ پۇرىقــى دىمىقىڭغــا ئۇرۇلىــدۇ. 
ــداي  ــىمۇ بۇغ ــى بولمىس ــداي نېن ــەن. »بۇغ ــپ قالىس راھەتلىنى
ســۆزى« بىلــەن دىلغــا ئــارام بېغىشــالپ، قەدىمىــي ، مىــڭ 
يىللىــق تارىخىمىز، ئەدەبىياتىمىز، ســەنئەت ۋە مەدەنىيىتىمىز، 
ســۆزلەيدىغان  تەۋرىنىــپ  ھەققىــدە  –ئادەتلىرىمىــز  ئــۆرپ 
ــدۇ. ــداپ كېتى ــرى الۋۇل ــد ئۇچقۇنلى ــدە ئۈمى ــا، كۆزلىرىڭ بولس

ــتىن  ــا چاندۇرماس ــۇرۇپ، مېھمانالرغ ــن ت ــەن ئورنۇمدى م
بىلــەن  ھەرىكىتىــم  بايامقــى  كەتتىــم.  چىقىــپ  ئاســتا 
شــائىر،  نــازۇك  دىلــى  بولغىنىــم،  دەلىللىمەكچــى 
ــا  ــى پۇلغ ــاك دىلىن ــى، پ ــى، ۋىجدانىن ــڭ ۋەتىنىن يازغۇچىالرنى
ســاتقان مۇنــداق ئىنسابســىز، يىرتقــۇچ ھايــۋان قىياپىتىدىكــى 
ــى  ــر داســتىخاندا ئولتۇرمايدىغانلىقىن ــەن بى ــان«الر بىل »مېھم
ئۇنىــڭ سېســىپ، چىرىغــان قەلبىگــە يەتكــۈزۈش ئىــدى...

ياققــان  ســىلىگە  قازاقىســتان  —ئوھــۇ، 
ئېســىۋاپال.  قارنىنــى  ئېشــەكنىڭ  بىــر  ئوخشــىمامدۇ، 

يىــل  بىرنەچچــە  يېمىســىلىمۇ،  تامــاق  بارغانــدا  ۋەتەنگــە 
ئىــچ مــاي بىلــەن جــان باقىدىغــان ئوخشــايال، — دېدىــم.

—گېپىڭىزگــە قــۇالق سالســام ســىز ياز-ئىم-ئىمىشــقا 
ــاڭا. ــۇ م ــدى ئ ــپ قارى ــۈك ئالىيى ــر تۈرل ئوخشايســىز، —دەپ بى

چۈشــەندىم.  بىردىــن  قالغىنىنــى  رەنجىــپ  ئۇنىــڭ 
تېرىكىشــنىڭ  گەپلىرىــدە  كېيىنكــى  چۈنكــى 
باشــلىدى.  دۇدۇقالشــقا  ســېزىلىپ،  ئاالمەتلىــرى 

يازغۇچــى  باجىلىرىنىــڭ  مــەن  دېدىــال.  —توغــرا 
دېدىــم.   — ئاغىنىســى، 

—مۇشۇ يازغۇچى— شائىرالرنى زادىال ياقتۇرمايمەن، ئۆچ 
كۆرىمــەن، — دېــدى ئــۇ ئەمــدى تۈكۈرگىنى چاچرىتىــپ تۇرۇپ.

تېخىمــۇ  كەلگەنلىكــى  ئاچچىقىنىــڭ  ئۇنىــڭ 
بايقالــدى. تەخســىدىكى قېزىنــى ئەتراپىدىكىلەرگــە قارىمايــال، 
ــۇرۇپ  ــالپ ت ــەن قوش ــى بىل ــىغان بارمىق ــېمىزلىكتىن ئىشش س
ئاغىنەمنىــڭ  دەرھالــال  يادىمغــا  تىقتــى.  ئاغزىغــا  ئېلىــپ 
كېســىلى كەلــدى، ئــۇ كېيىنكــى ۋاقىتــالردا قەنــت كېســىلىگە 
ــىلى  ــت كېس ــۇ قەن ــەن، ب ــان. »بىلەمس ــۇپ قالغ ــال بول مۇپتى
ــن  ــاش ئۆزىدى ــاڭا ئوخش ــى م ــەن. بىرس ــڭ خەتەرلىكك دېگىنى
ــا  ــان« ئاغرىقىغ ــرى »ئوپق ــە بىرلى ــە، يەن ــۇرۇپ تۈگىس ــال ق ئۆزى
مۇپتىــال بولىدىكــەن. ئــۇالر ئۆزىنىڭ ئىشــتىيىنى توختىتالماي، 
تېرىكســىمۇ، خۇشــال بولسىمۇ يەۋېرىدىكەن« دېگەن ئىدى ئۇ. 

كۆرۈنۈپــال  بارلىقــى  كېســىلى  مېھماننىــڭ 
قارىدىــم.  چىرايىغــا  ئۇنىــڭ  خىجالەتچىلىكتــە  تۇراتتــى. 

كۆزۈڭنــى  قارىغــان  قىيســىق  قارايســەن؟  —نېمــە 
يېتەرلىــك،  مەنــدە  پــۇل  كۈچ—قــۇۋۋەت،  ئويۇۋالىمــەن. 
پارچىســىنى  بىــر  يەنــە  قېزىنىــڭ  ئــۇ  —دېــدى 
كەپلەۋېتىــپ.  ئاغزىغــا  ئېچىلغــان  تۆشــۈكتەك 

—ئــۇكا، گېپىــڭ توغــرا. مۇنــۇ بەســتىڭ بىلــەن كۆزۈمنــى 
ــدۇرۇڭ  ــۇ ماغ ــىمنى ئۈزۈۋالىدىغانغىم ــۈل، بېش ــاق تۈگ ئويۇۋالم
—دېدىــم. ســاڭا،  قويــدۇم  قــول  ئوخشــايدۇ.  يېتىدىغانغــا 

ئولتۇرغانالرمــۇ  ئەتراپىمــدا  ئەمدىلىكتــە 
ئىــدى. سېلىشــماقتا  قــۇالق  گېپىمىزگــە  بىزنىــڭ 

تېخــى،  كېلىــدۇ.  قورقۇنچــاق  يازغۇچىــالر  —ھــە، 
دەيــدۇ.  مــەن،  ئاغىنىســى  شــائىرنىڭ 

ــداق؟— ــاق، قان ــەردە توختاتس ــۇ ي ــى مۇش ــۇكا، گەپن —ئ
دېدىــم ســەۋر بىلــەن، — بۈگــۈن نەزىــر، نەزىرچــە بولســۇن. 

ــرەك  ــە كې ــائىر بىزگ ــەن. يازغۇچى—ش ــە قايتىاليم —يەن
ــپ. ــۇ تېرىكى ــدى ئ ــەس، —دې ئەم

نەزىرنىــڭ  ئىچىمــدە.  دەيمــەن  خــەپ، 
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بولمىســا... قالــدى،  بولــۇپ  داســتىخىنى 

بولغــان  ئىپتىخــارى  مىللەتنىــڭ  —ئــۇكا، 
شــائىرالر  تەككۈزمــە.  تىــل  يازغۇچىالرغــا  شــائىر، 
يــە؟  قويغانمــۇ  شــارقىرىتىپ  شــەنىڭگە  ســېنىڭ 
تارتىۋالغانمــۇ؟ نېنىڭنــى  پارچــە  بىــر  يەۋاتقــان  يــە 

بىــر  پۇتىنــى  ئىككــى  كۆرســۈنا،  —تارتىــپ 
گېــدەرەپ. مېھمــان  —دېــدى  قويىمــەن،  تىقىــپ  ئۆتۈككــە 

ســوئال   — ئــۇكا؟  قانــداق،  سۆزلىســەڭ  —بايقــاپ 
داســتىخىنىدا  كىمنىــڭ  قەيــەردە،   — يەنــە،  تاشــلىدىم 

ئۇنتۇمــا... ئولتۇرغىنىڭنــى 

ســەن  قىالتتىــڭ؟  نېمــە  سۆزلىمىســەم  —بايقــاپ 
كېلىــدۇ؟ نېمــە  قولىدىــن  شــائىرالرنىڭ  يازغۇچــى، 

ــە  ــى نېم ــەن يازغۇچ ــدى بىل ــەن ئال ــۇكا. س ــوي، ئ —ھ
ئايرىــۋال. شــۇندىن كېيىــن  يازىــدۇ  نېمــە  يازىــدۇ، شــائىر 

دېدىــم.   — بوالمدىكىــن؟  بۇلغىســاڭ  ئاغزىڭنــى 

—ئۇالرنىــڭ نېمــە كېرىكــى؟ جېنىنــى ئــاران بېقىــپ 
يۈرگــەن تىلەمچىلــەر ئــۇ.

— توختــا، ئــۇكا. ئۇنچىمــۇ قاتتىق كەتمە. قازاقىســتانغا 
كېلىــپ ئۆزەڭ بىــرەر كىتــاب ئوقۇدۇڭمۇ ؟

—يېزىقىڭنى بىلمىسەم...

يازغۇچــى— ۋەتەندىكــى  قارىغانــدا،  —ســۆزىڭگە 
ئوخشىمامســەن؟ تېگىۋاتقــان  شــەنىگە  شــائىرالرنىڭ 

—قەيەرنىڭ بولسىمۇ ماڭا ئوخشاش.

—كۇپۇرلــۇق قىلمــا ئــۇكا، ئاغزىڭنــى چايقىۋېتىــپ گــەپ 
قىل...

—ھازىــر دېموكراتىيــەدە ياشــاۋاتىمەن، نېمــە دېســەم 
ئىختىيارىــم.

بىلىۋالغىنىڭنــى  دېموكراتىيەنــى  —قازاقىســتاندىكى 
ــى.  ــەم بوالتت ــەن دېس ــى م ــارا، ئۇن ق

—ئاغزىمنى ياپالمايسەن. پىكرىمدىن قايتمايمەن.

دەپ  كۈچۈكــۈم  »كۈچۈكنــى  كونىالرنىــڭ  —ئــۇكا، 
ئەركىلىتىــپ، ســىالپ قويســا ئۇياتلىــق يېرىنــى كۆرســىتىپتۇ« 
مېھمــان  كەلگــەن  ۋەتەندىــن  ئەزىــز  ســېنى  بــار.  دېگىنــى 
كەتتىڭغــۇ؟ گىــدەرەپ  تازىمــۇ  ھۆرمەتلىســەك،  دەپ 

بــاال،  ئوغــۇل  بىــز  مانــا،  —گېدىيىمىــزدە! 
ســىلەرچۇ؟  تېپىۋاتىمىــز.  پــۇل  كېلىــپ  ئاتــالپ  چېگــرا 
يېگىنىڭنىــڭ،  يــە  يۈرىشىســەن.  بولــۇپ  مــاالي  خەققــە 

قەلەندەرلــەر. يــوق،  تايىنــى  كىيگىنىڭنىــڭ  يــە 

خــەپ، دەيمــەن غەزىپىمىزدىــن ســەل—پەل قايتىــپ. 
ــر  ــالق بى ــال قۇمى ــر ت ــى؟ »بى ــە دېگىن ــڭ نېم ــۇ كۆكەمىنى مۇن
ــەن  ــن كەلگ ــەن. ۋەتەندى ــدۇ« دەيدىك ــى چىرىتى ــن ماين قېرى
مېھمــان دەپ قويســاق، ئــەدەپ كەتكىنىنــى قــارا. بۇنىڭغــا 
ســۆز ئۆتكــۈزۈش مۇمكىــن ئەمــەس ئوخشــايدۇ. ئەتراپىمدىكــى 
كەلــدى. توغــرا  بېسىشــقا  ئەســەبىمنى  بــوال  مېھمانالرغــا 

ــا  ــۇكا. ئەمم ــز، ئ ــە رازىمى ــڭ بەرگىنىگ ــالھ تائاالنى —ئال
مىللەتنىــڭ تىلــى بىلــەن دىلىنــى ســاقالش يولىــدا جــان 
قىلغانــدا  گــەپ  ھەققىــدە  ئەزىمەتلــەر  يۈرگــەن  تالىشــىپ 
بوالتتــى. ئوبــدان  سۆزلىســەڭ  چايقىۋېتىــپ  ئاغزىڭنــى 

قىالتتىــڭ؟  نېمــە  قىلســام  گــەپ  چايقىمــاي   —
كــۆرەي. كەلگەننــى  قولۇڭدىــن  باقــە!  دەپ 

ــدە  ــا لىققى ــەر كافېغ ــدە. ئادەمل ــەن ئىچىم ــال، دەيم ئاپ
گــەپ  ۋارقىــراپ  قاتتىقــراق  بولــۇپ،  باشــلىغان  تولۇشــقا 
قىلىشــنىڭ ئــۆزى ئۇيــات. يەنــە بىــر ئەيمەنگىنىــم، ئــۇ چېگــرا 
ئاتــالپ ۋەتەندىــن كەلگــەن مېھمــان، بــۇ دىيــاردا ئــۇ مۇســاپىر. 
ــدا  ــرەك. جــان بېقىــش كويى ــات بولۇشــىمىز كې ــول - قان ــز ق بى
»بىــكار پۇلنىــڭ« قۇلــى بولــۇپ يۈرگــەن ئۇنــى بىــز »ھە–ھــۇ« 
ــى  ــەن ئۇقۇم ــدۇ؟ ئەســلىغۇ، ۋەت ــم قولالي دەپ قوللىمىســاق كى
بــار ھــەر قانداق ئىنســاننىڭ دىلىــدا كىندىك قېنــى تۆكۈلگەن 
-زىيالىيســىغا  ئۈلپــەت  ئادىمــى،  يېرىگــە،  خاســىيەتلىك 
مىللىتىمنىــڭ  بولىدىغــان.  مېھىر—مۇھەببىتــى  ھۆرمىتــى، 
ــز تىلــى، تارىخــى، ئــۆرپ —ئادەتلىرىنــى ســاقالپ قېلىشــقا  ئەزى
يازغۇچىالرنــى  شــائىر،  دىللىــق  نــازۇك  ســېلىۋاتقان  كــۈچ 
ــى  ــە، بىزن ــارا؟ ي ــى ق ــڭ گېپىن ــۇ كۆكەلتەينى ــان مۇن قارىاليدىغ
بــوزەك قىلغۇســى بارمــۇ؟ ھــەي، مۇنۇنىــڭ ئــۆز مەيلــى ئەمەس.

قــاراپ  چىرايىغــا  كۆكەرگــەن  دولــالردەك  ئۇنىــڭ 
ــەن  ــم بىل ــي مەدەنىيىتى ــۇم. مىللى ــى تۇتت ــوۋا«، دەپ ياقامن »ت
ــۇ  ــەن مۇن ــن كەلگ ــەنئىتىم كانىدى ــخ، س ــادەت، تارى ــۆرپ —ئ ئ
مېھماننىــڭ نېمــە دېگىنــى؟ شــائىر، يازغۇچىلىرىمىــز ھەققىــدە 
قەدىمىــي  نىــڭ  »مېھمــان«  يۈرگــەن  پىكىــردە  ســەلبىي 
ئەدەبىياتىمىزدىــن خەۋىــرى يوقمىكىنــە؟ قەيــەردە ئوقــۇپ، 
ئىنســان دېيىشــكە  ئەگــەر   ( بــۇ؟  ئىنســان  ئالغــان  بىلىــم 
ــا  ــۇ داســتىخانمۇ شــائىر روھىغ ــەت، مۇن ــق بولســا( خەيرىي اليى
بېغىشــالنغانغۇ؟ ئەگــەر شــائىرنى ھۆرمــەت قىلمىســاڭ، ئۇنىڭ 
روھىغــا بــاش ئەگمىســەڭ، نېمــە دەپ كەلدىــڭ؟ قورســاق 
كىچىككىنــە  ئالمىــدەك  مۇنۇنىــڭ  ئۈچۈنمــا؟  تۇيغــۇزۇش 
ئىپادىلەيدىغــان  بەلگىســىنى  دولــالر  ئورنىــدا  يۈرىكىنىــڭ 
ــال  ــادەم ئەمــەس، تۇرغان ــۇ ئ ــار ئوخشــىمامدۇ؟ ب قــوش يىــالن ب
بىــر ھەزىلــەك ، ســاتقۇنغۇ؟ ئەگــەر بىــز، بىزنىــڭ مىللىــي 
مۇشــۇنىڭغا  دېمــەك،  تاپمىســا،  رونــاق  ئەدەبىياتىمىــز 
ــمۇ؟ ــاپىتىدىن ئەمەس ــڭ كاس ــە« چاپانالرنى ــاش »كالت ئوخش
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بىــر  يەنــە  تۇرغىنىمــدا  ئــاران  قاينــاپ،  قېنىــم 
ياقتىــم. ياققــا  شــۇ  قۇلىقىمنــى  ئــاڭالپ  ۋەقەنــى 

— » بــاال— بالىنىــڭ ئىشــى چــاال« دېگىنــى راســت 
ــادەم  ــە ئ ــر نەچچ ــن بى ــلىدى بىزدى ــۆز باش ــەن، — دەپ س ئىك
نېــرى ئولتۇرغــان مويســىپىت، — قارىمامســىلەر، كېچــە بولغان 
ــاش  ــى ي ــۈدەك ئىكك ــۈر ئۈزگ ــە تۆم ــەرمەندىچىلىكنى. تەپس ش
بــاال كەينىنــى ئويلىماســتىن پــۇل داۋاســى قىلىــپ، بىــرى يەنــە 
ــۇپ  ــان« بول ــا »مېھم ــۇ دۇنياغ ــرى ئ ــۇ، بى ــى ئېتىۋېتىپت بىرىن
كېتىپتــۇ. ھەســرەت كىمگــە كەلــدى؟ ئۇالرنىــڭ يېڭىدىــن 
ئۆي—ئوچاقلىــق بولغــان ئائىلىســىگە. ئايالــالر تــۇل، بالىلىرى 
يېتىــم، بېقىــپ چــوڭ قىلغــان، ياشــانغاندا دۆلىتىنــى كۆرەرمىز، 
ئاتا—ئانىســى قايغــۇدا  ئارزۇ—ئارمانــدا يۈرگــەن قېــرى  دەپ 
ئازابقــا  قــەدەم ھەممىنــى  باســقان  ئويالنماســتىن  قالــدى. 
ســالدى. ھــەي، شــۇ شــور پېشــانىلەرنىڭ ئارىســىغا كىرگــۈدەك 
شــۇنداق  بولمىغىنىدىــن  ئادەملەرنىــڭ  ئىنســابلىق  بىــرەر 
دېگۈچىلــەر  قىلمــاڭالر«  ئۇنــداق  »قويــۇڭالر،  بولغانمــۇ؟. 
بىــرى  مۇســۇلمانغۇ؟  ئىككىلىســى  ھــەر  چىقمىغانمىــدۇ؟ 
ــن  ــدا خۇدادى ــپ ئۆلتۈرۈۋاتقان ــى قىيى ئىككىنچىســىنىڭ جېنىن
ــە ئاالمــەت؟ جاھىللىقنىڭمــۇ چېكــى  ــۇ نېم قورقمىغاندىمــۇ؟ ب
بولۇشــى كېرەكقــۇ، ئاخىــر. ئــەڭ بولمىغانــدا، ئەركەكتــەك 
بوپتىكــەن. قىلســا  ھــەل  مەســىلىنى  ئېتىشــىپ  مۇشــت 

ــتۇق.  ــوۋا ئېيتىش ــۇپ ت ــى تۇت ــالر ياقىلىرىمىزن ئولتۇرغان
ــم  ــدى. خىيالى ــالپ، تاماملى ــان باش ــام قۇرئ ــا ئىم ــۇ ئارىلىقت ش
ئالدىغــا  ئــۇ  ئاغدۇرۇلــدى.  مېھمانغــا  ئۇدۇلۇمدىكــى  يەنــە 
قويۇلغــان قونچىســىغا قېــزا ۋە توخۇ گۆشــلىرىنى تولدۇرۇۋاپتۇ. 
ئولتۇراتتــى. كۆشــەپ  ســالغاچ،  ئاغزىغــا  نېمەتلەرنــى 

مۇناســىۋەتلىك  يازغۇچىالرغــا  شــائىر،  »تــوۋا، 
ســۆزلىرىگە  ئېيتىۋاتقــان  ھەزىلەكنىــڭ  مۇنــۇ 
يــە،  كېــرەك؟  قىلىــش  نېمــە  ئۆچەمســەن؟  ئۆلەمســەن، 
قىلســا  ھــەل  بىلــەن  »مۇشــت  مويســىپىتنىڭ  بايىقــى 
قارىدىــم. مېھمانغــا  توغرىمــۇ؟«  دېگىنــى  بوپتىكــەن« 

چەكچەيتمــە!  كۆزۈڭنــى  قارايســەن؟  —نېمــە 
دەپ   — زادى؟  كېلىــدۇ  نېمــە  قولۇڭدىــن  باقــە،  دەپ 
چاچرىتىــپ. شــۆلگەيلىرىنى  ئــۇ  قالــدى  ســوراپ  تەكــرار 

ســۆزىگە بــار كۈچۈمنــى يىغىــپ چىــداپ ئولتۇرغــان 
خــۇددى  چاچرىغانــدا،  يۈزۈمگــە  شــۆلگىيى  بولســاممۇ، 
شــاالققىدە تۈكۈرگەندەك ســېزىلىپ، تېنىم شــۈركىنىپ كەتتى. 
كــۆز ئالدىمغــا ئاپپــاق ســەمرىگەن يــۈزى، ھۈرپەيگــەن چىرايــى 
ــر  ــدۇرۇپ ســالغان بى ــى تۇتۇۋااللمــاي ئايالن كېلىۋىــدى، ئۆزۈمن
مۇشــتتىن كېيىــن، ســېكۇنت ئىچىــدە ئــۇ غايىــپ بولــدى! 

ئۆزۈمنــى يوقىتىــپ قويغــان ئىدىــم، پەقــەت ئــۆپ—
چۆرەمدىكىلەرنىــڭ »ھاي—ھېيىدىــن« ھۇشــۇمنى يىغدىــم   
مەســىلىنى  بــۇ؟  قىلغىنىــڭ  نېمــە  بولۇۋاتســا  »نەزىــر 
بــوالر ئىــدى«  كېيىــن، ســىرتقا چىقىــپ ھــەل قىلســاڭالر 
دېگۈچىلــەر چىقتــى. ئــۇالر توغــرا دەيــدۇ، مەنمــۇ تامامــەن 
»تۆمۈرنــى  ئاتا—بوۋىلىرىمىزنىــڭ  ئەممــا،  قوشــۇلىمەن. 
قىزىغىــدا ســوقۇش كېــرەك« دېگىنىگــە ئىتائــەت قىلســاق، 
ســېتىپ  ۋىجدانىنــى  غــۇرۇرى،  ئارىســىدا  مىللىتىمىــز 
جــاۋاب  مۇشــۇنداق  ھەزىلەكلەرگــە  بېقىۋاتقــان  جېنىنــى 
خاتــادۇر،  ئويــۇم  بــۇ  بەلكىــم  ئىكــەن.  كېــرەك  بېرىــش 
ــڭالردا. ــىلەرنىڭ ئىختىيارى ــاالش س ــى باھ ــرا. ئۇن ــى توغ ۋەياك
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ئۇيغــۇر تېبابىتى ســاقلىقنى ســاقالپ كېســەللىكلەرنىڭ 
ســاقالش  ســاقلىقنى  بولســا  ئىلمىــي  ئېلىــش  ئالدىنــى 
قائىدىلىرىگــە رىئايــە قىلىــپ، ئىنســان ھاياتىنــى ســاغالم 
نورمالالشتۇرۇشــنى  شــەرتلىرىنى  ئاساســىي  ساقالشــنىڭ 
كۆرســىتىدۇ. ســاقلىقنى ســاقالش قائىدىلىرىگــە رىئايە قىلغان 
ئادەمنىــڭ كېســەلگە قارشــى تــۇرۇش كۈچى )تەبىئــەت كۈچى( 
ــەل  ــدۇ. كېس ــەل بولماي ــانلىقچە كېس ــا ئاس ــۈك بولغاچق كۈچل
ــزال  ــاقىيىپ تې ــۈس س ــانال تەلتۆك ــى ئاس ــۇ ناھايىت بولغاندىم
ــۇق،  ــداق كىشــىلەر قېرىســىمۇ روھل ئەســلىگە كېلەلەيــدۇ. ئۇن
ســاغالم، كۈچلــۈك ھالەتتــە چىرايلىــق قېرىيــدۇ. ئــۇزۇن ئۆمــۈر 
ــن  ــىلەر توپىدى ــۇنداق كىش ــى مۇش ــڭ كۆپىنچىس كۆرگەنلەرنى
ــادەم  ــرى ئ ــي خادىملى ــان تېببى ــى زام ــۇڭا ھازىرق ــان. ش چىقق
فىزىلوگىيەلىــك  تۈزۈلۈشــى،  ئاناتومىيەلىــك  بەدىنىنىــڭ 
ياشــقا   120 ئــادەم  ئاساســەن  ئاالھىدىلىكىگــە  خىزمــەت 
كىرىــپ ئۆلســە نورمــال ئۆلگەنلىــك بولىــدۇ، ئۇنىڭدىــن بــۇرۇن 
ئۆلســە ســاقلىقنى ســاقالش قائىدىلىرىگــە رىئايــە قىلمــاي 
مۇددەتتىــن بــۇرۇن ئۆلگەنلــەر ھېســابلىنىدۇ دەپ قارايــدۇ.

ــۇزۇن  ــى ئ ــي جەمئىيىت ــىنا ئىلمى ــق مېدىتس خەلقئارالى
ــق  ــش ئارقىلى ــق قىلى ــۈرۈش، تەتقى ــى تەكش ــۈر كۆرگەنلەرن ئۆم
تۈركىســتاندىكى  بامــا، شــەرقىي  خىتاينىــڭ گۇاڭشــىدىكى 
زاكاۋكازى،  رۇســىيەدىكى  خۇنــزا،  پاكىســتاندىكى  خوتــەن، 
ئېكۋاتوردىكــى بىلكابامبــا قاتارلىــق بــەش جاينــى »دۇنيادىكى 
ــى.  ــى« ① دەپ بېكىتت ــرى يۇرت ــۈر چولپانلى ــوڭ ئۆم ــەش چ ب
ــان  ــڭ ق ــۆرۈش چولپانلىرىنى ــۈر ك ــۇزۇن ئۆم ــى ئ ــۇ يەرلەردىك ئ
ئاشــقان  ياشــتىن   100 بايقىلىشــىچە،  ئەۋرىشــكىلىرىدىن 
بوۋايالرنىــڭ قېنــى تەركىبىدىكــى ئاالقىــدار ھورمۇنالرنىــڭ 
سەۋىيەســى ئۇالرنىڭ ئەمەلىي يېشــىدىن 	2 تىن 40 ياشقىچە 
ــڭ  ــىي ھورمۇنلىرىنى ــڭ جىنس ــۇنداقال ئۇالرنى ــەن. ش ــاش ئىك ي
ــۆرۈش  ــت ك ــال پەرزەن ــۇالر يەنى ــۇپ، ئ ساقلىنىشــى ياخشــى بول
ياشــانغانالر  ئىكــەن ②. تەكشــۈرۈلگەن  ئىگــە  ئىقتىدارىغــا 
تامــاكا  ئۆمرىــدە  ئــادەم   91 ئادەمدىــن   10	 ئىچىدىكــى 
چەكمىگــەن، 86 ئــادەم ھــاراق ئىچمىگەن. 100 ياشــلىقالرنىڭ 
ۋە  كېســىلى  ســېمىزلىك  بولــۇپ،  ئــورۇق  پىرســەنتى   99
بولمىغــان.  گىرىپتــار  كېســىلىگە  بېســىم  قــان  يۇقىــرى 

»دۇنيادىكــى بــەش چــوڭ ئۆمــۈر چولپانلىــرى يۇرتى« غا 
خوتەن ۋىاليىتىنىڭ كىرگۈزۈلۈشــىدە، ئۇ يەردىكى ئۇزۇن ئۆمۈر 
كۆرگەنلــەر ئىچىــدە ئۇيغــۇر تېبابىتــى بىلــەن شــۇغۇلالنغانالر 
كــۆپ ئىكــەن. دېمــەك، ســاقلىقنى ســاقالش قائىدىلىرىگــە 
رىئايــە قىلغانالرنىــڭ تېنــى ســاغالم بولــۇش بىلــەن بىرگــە 
ئۆمــرى ئــۇزۇن بولغانلىقــى، قېرىغاندىمــۇ تېنى ســاغالم ھالەتتە 
خاتىرىلەنگــەن.  كەتكەنلىكــى  دۇنيادىــن  ياشــاپ  تېتىــك 

كېســەللىكلەرنىڭ  ســاقالپ  ســاقلىقنى  ئەســلىدە 

ــدۇ.  ــي ئۇســۇلالر قوللىنىلى ــى ئاددى ــى ئېلىشــتا ناھايىت ئالدىن
ــي قىلــدى دەپ  ــرى تەرەققى ــر كىشــىلەر مېدىتســىنا پەنلى ھازى
قــاراپ، ســاقلىقنى ساقالشــقا ســەل قارايدىغــان بولــۇپ قالــدى. 
چۈنكــى ئــۇالر كېســەل داۋاالشــتا يۇقىــرى پــەن — تېخنىكىدىن 
چــوڭ ئۈمىدلەرنــى كۈتمەكتــە. يۇقىــرى پــەن — تېخنىكىنىــڭ 
ياخشــىلىقىغا گــەپ كەتمەيــدۇ، ئەممــا ئۇنىڭغــا تۆلىنىدىغــان 
ــاز  ــن ئ ــپ ئۇنىڭدى ــە كېلى ــۆپ. يەن ــن ك ــۇ ئىنتايى بەدەللەرم
ــۆپ  ــەڭ ك ــر ئ ــدۇ. ھازى ــەن بوالالي ــىلەرال بەھرىم ــانلىق كىش س
كېســەل  يۇقىــرى  ئــەڭ  نىســبىتى  ئۆلــۈش  ئۇچرايدىغــان، 
ــۈن  ــى داۋاالش ئۈچ ــۇپ، ئۇن ــىلى بول ــۈرەك كېس ــىمان ي تاجىس
تىرىگــۈچ  ئىشــلىتىپ،  نەيچــە  تومۇرغــا  قالغــان  توســۇلۇپ 
تىرىگۈچنىــڭ  بــۇ  كېلىــدۇ.  توغــرا  قويۇشــقا  )تىــرەك( 
گرامغىمــۇ   0.	 ئېغىرلىقــى  مىللىمېتىــر،  ئــۈچ  دىيامېتىــرى 
ــۇپ،  ــى بول ــۈرك لىراس ــڭ ت ــى 	2 مى ــا باھاس ــدۇ، ئەمم يەتمەي
ــلىتىلىدۇ.  ــى ئىش ــى – ئۈچ ــن ئىكك ــال ئۇنىڭدى ــر قېتىمدى بى
ئــۇ  تــال نەيچــە قويۇلىــدۇ،  بىــر  ئۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە 
بىــر  ئــۇ  لىراســى.  تــۈرك  مىــڭ   18 باھاســى  نەيچىنىــڭ 
ــر  ــۇ بى ــلىۋېتىلىدۇ. ش ــن تاش ــلىتىلگەندىن كېيى ــم ئىش قېتى
ــە،  ــن 0	 مىڭغىچ ــۈن 0	 مىڭدى ــىيە ئۈچ ــق ئوپېراتس قېتىملى
ھەتتــا يــۈز نەچچــە مىــڭ تــۈرك لىراســى كېتىــدۇ. بىــراق 
ــدۇ. ــە كەلتۈرەلمەي ــاق ھالەتك ــى س ــكا بىمارن ــەن — تېخنى پ

ئالدىنــى  كېســىلىنىڭ  بېســىم  قــان  يۇقىــرى 
تاماقنــى  بولــۇپ،  ئاددىــي  ئىنتايىــن  دەســلەپتە  ئېلىــش 
بىــر  كۈنــدە  يېمەســلىك،  مېيــى  ھايۋانــات  ئازايتىــش، 
قانچــە تــال مېــۋە — چېــۋە ۋە ئــوت — ياشــالرنى يېيىــش 
بىلــەن ھەرىكەتكــە ئەھمىيــەت بەرســىال ئۇنىــڭ ئالدىنــى 
ئالغىلــى  ئالدىنــى  چۈشۈشــنىڭ  قــان  مېڭىگــە  ئېلىــپ، 
ســۆڭىكىدىن  بــاش  چۈشــكەندە  قــان  مېڭىگــە  بولىــدۇ. 
تۆشــۈك ئېچىــپ، قاننــى چىقىرىۋېتىشــكە توغــرا كېلىــدۇ. 
پالەچلىنىــپ  يېرىــم  تەقدىردىمــۇ  قالغــان  تىرىــك  بىمــار 
بولــۇپ  كېســەل  شــۇڭا  قالىــدۇ.  ئورۇندۇقتــا  چاقلىــق 
ــنىڭ  ــەل بولۇش ــاقالپ كېس ــاقلىقنى س ــۆرە، س ــن ك داۋاالنغاندى
ھېســابلىنىدۇ.  چــارە  ئاقىالنــە  ئــەڭ  ئېلىــش  ئالدىنــى 

ــەر  ــدە، ھ ــاقلىقنى ســاقالش ئىلىم ــى س ــۇر تېبابىت ئۇيغ
ھاياتىنــى  ئىــزدەپ  تەدبىــر   — چــارە  جانلىقنىــڭ  قانــداق 
ــلىنى  ــۈرۈش ۋە نەس ــۇش كەچ ــاغالم تۇرم ــى، س ــاقالپ قېلىش س
جانلىقالرنىــڭ  قىلىشــى  كــۈرەش  ئۈچــۈن  داۋامالشــتۇرۇش 
تۇغمــا تەبىئىتىــدۇر. ئۇالردىــن باشــقا كۆڭۈل ئېچىش، خۇشــال 
ــى  ــەپ — ئېھتىياجلىرىن ــي تەل ــقا روھى ــاش، باش ــۇرام ياش – خ
قانــدۇرۇپ تــۇرۇش ئۈچــۈن ئەقىــل — ئىدراكنىــڭ ســاغالم 
بولۇشــى شــەرت. »ســاغالم تەنــدە ســاپ ئەقىــل« بولىــدۇ، 
تېنــى ســاغالم بولمىغــان كىشــىلەر بــۇ دۇنيادىــن تولــۇق ھــۇزۇر 

ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ ساقلىقنى ساقالپ كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش 
ھەققىدىكى كۆرسەتمىلىرى

مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى  )تۈركىيە(
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ــڭ  ــۇر تېبابىتىنى ــە ئۇيغ ــىتىلگەن. يەن ــدۇ، دەپ كۆرس ئااللماي
ســاقلىقنى ساقالشــنىڭ تۆۋەندىكــى ئالتە قائىدىســى »ســىتتى 
زۆرۈرىيــە« گــە رىئايــە قىلغانــدا، ھــەر خىــل كېســەللىكلەرنىڭ 
كېســەللىكلەرگە  بەدەننىــڭ  ئالغىلــى،  ئالدىنــى 
كېســەللىك  بــەزى  ئاشــۇرۇپ،  كۈچىنــى  تــۇرۇش  قارشــى 
ــدۇ، دەپ كۆرســىتىدۇ. ــى داۋاالپ ســاقايتقىلى بولى ئاالمەتلىرىن

ئېھتىياجــى.  بولغــان  ھاۋاغــا  ئىنســاننىڭ   .1
تەمىنلىنىشــى،  بىلــەن  ھــاۋا  ســاپ  تەبىئىــي،  نورمــال 
تــۇرۇش  تۇرالغــۇالردا  بولمىغــان  ســاپ  ھاۋاســى 
الزىــم. تۇرۇشــى  يىــراق  ھاۋادىــن  بۇلغانغــان  ياكــى 

2. ئىنســاننىڭ ســۇغا بولغــان ئېھتىياجــى. ئىنســان 
بەدىنىنىــڭ 60 پىرســەنتى ســۇ بولغاچقا، ئــادەم نورمال ئەھۋال 
ــدا  ــر ئەتراپى ــۈچ لىتى ــائەت( دا ئ ــوتكا )24 س ــر س ــتىدا بى ئاس
ســۇيۇقلۇققا ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ. شــۇڭا ھــەر دائىــم پاكىــزە، 
ســۈزۈك، يېڭــى ســۇ ئىچىشــكە كاپالەتلىــك قىلىــش الزىــم.

3. يېمــەك – ئىچمــەك بەدەنگــە كېتىدىغــان ئوزۇقلــۇق، 
كــۈچ – قــۇۋۋەت ۋە ھارارەتلەرنىــڭ كېلىــش مەنبەســى بولــۇپ، 
ۋە  ھــاۋا  ئۈچــۈن  ســاقالش  ســاالمەتلىكنى  ۋە  ھاياتلىــق 
ــدۇ. شــۇڭا ئىنســانالر  ــدا تۇرى ســۇدىن قالســىال بىرىنچــى ئورۇن
مىقدارىنــى  كەلتــۈرۈپ،  اليىــق  مىزاجىغــا  يېمەكلىكلەرنــى 
ئازايتىــپ تۈرىنــى كۆپەيتىــش ۋە پاكىزلىقىغــا ئاالھىدە دىققەت 
قىلىــش، ھــاراق — تاماكىالردىــن ئۆزىنــى چەكلــەش، تاماقنــى 
ۋاقتىــدا يېيىــش، بــەك تويۇنــۇپ يېيىشــتىن ســاقلىنىش الزىــم.

)ئالتــە  نورمــال  ئويغاقلىقنىــڭ   — ئۇيقــۇ   .4
ــرۋا  ــي نې ــى مەركىزى ــائەتكىچە( بولۇش ــەككىز س ــائەتتىن س س
سىستېمىســىنىڭ تىنچلىق ھالىتى بىلەن ھەرىكەت ھالىتىنى 
ئەســتە  ئېلىــش،  ئالدىنــى  نېــرۋا چارچاشــنىڭ  تەڭشــەش، 
ــەلگە  ــڭ كېس ــۇرۇش، ئورگانىزمنى ــى ئاش ــۇش قابىلىيىتىن تۇت
قارشــى تــۇرۇش كۈچىنــى ئاشــۇرۇش قاتارلىــق رولــى بــار. شــۇڭا 
قىلىــش الزىــم. كاپالەتلىــك  بولۇشــىغا  نورمــال  ئۇيقۇنىــڭ 

ھەرىكــەت  )ســۈكۈت(.  جىملىــق  ۋە  ھەرىكــەت   .	
توختاۋســىز  پائالىيىتىنىــڭ  ئالمىشــىش  مــاددا  ئەزاالرنىــڭ 
بولســا  )ســۈكۈت(  جىملىــق  جەريانىنــى،  داۋاملىشــىش 
ــق ھەرىكەتســىز  ــڭ ۋاقىتلى بەدەندىكــى ھەرىكــەت نېرۋىلىرىنى
ھەرىكــەت  كۆرســىتىدۇ.  جەريانىنــى  ئېلىــش  ئــارام  ياكــى 
ســاالمەتلىك  بولۇشــى  ھالەتتــە  نورمــال  جىملىقنىــڭ  ۋە 
ــەيدۇ.  ــنى تەڭش ــاددا ئالمىشىش ــۇپ، م ــق بول ــۈن پايدىلى ئۈچ
ئەزاالرنــى قۇۋۋەتلــەپ، ئۇنىــڭ چىدامچانلىقىنــى ئاشــۇرۇپ، 
كۆتۈرىــدۇ. يۇقىــرى  كۈچىنــى  تــۇرۇش  قارشــى  كېســەلگە 

6. روھىــي كەيپىياتنىــڭ نورمــال بولۇشــى ســاالمەتلىك 
قىلغــان  ئــارزۇ  ئــۆزى  ئىنســان  بولــۇپ،  پايدىلىــق  ئۈچــۈن 
ــن  ــي جەھەتتى ــى روھى ــا چىقىشــى ئۇن نەرســىلىرىنىڭ ۋۇجۇدق
قايغــۇ،   – غــەم  بولغانــدا  ئەكســىچە   . خۇشــالالندۇرىدۇ 
ــك، قورقــۇش  ــى چېچىلىــش، خىجالەتچىلى ســىقىلىش، دىققىت
ــەللىكلەرنىڭ  ــل كېس ــەر خى ــپ، ھ ــدا قىلى ــى پەي قاتارلىقالرن
ــر  ــرا بى ــى توغ ــدۇ. شــۇڭا ئۇن ــپ چىقىشــىغا ســەۋەب بولى كېلى

ــا قىلىــش،  ــەرەپ قىلىــش ئۈچــۈن باشــقىالرغا خۇشــاللىق ئات ت
كەســىپدارلىق ، قوشــنىدارچىلىق قاتارلىقالرنى توغرا بىر تەرەپ 
قىلىــش، زىممىســىدىكى خىزمەتلەرنــى ياخشــى ئورۇنــالش، 
ــەڭ،  ــىنى ك ــى — كۆكس ــۇش، كۆڭل ــدۋار بول ــتا ئۈمى ــەر ئىش ھ
ئــازادە تۇتــۇش، تۇرمۇشــنى قىزغىــن ســۆيۈش قاتارلىــق ياخشــى 
بولغــان پىســخىكىلىق ســاپانى يېتىلدۈرۈشــنى ئۆگىنىۋېلىــش 
الزىــم. ئۇنــى يەنــى روھىــي جەھەتتىــن توغــرا بىــر تــەرەپ 
قىاللمــاي، داۋاملىــق مەســت قىلغۇچــى نەرســىلەر يەنى نەشــە، 
تامــاكا، ھــاراق، ئەپيــۈن ۋە باشــقا ئۇخالتقۇچــى زەھەرلىــك 
ئەقلىــي،  كىشــىنى  شــۇ  مەجبــۇرالش  ئۆزىنــى  نەرســىلەرگە 
ــدۇ. ــار قىلى ــي ۋە جىســمانىي كېســەللىكلەرگە گىرىپت ئەخالقى

	. چىقىرىــپ تاشــالش بىلــەن توختىۋېلىشــنىڭ نورمــال 
نورمــال  كىرىــم — چىقىمنىــڭ  بەدىنىــدە  )ئــادەم  بولۇشــى 
بولۇشــى( ســاالمەتلىك ئۈچــۈن پايدىلىــق ئىشــالر بولــۇپ، 
ــەك  ــۇ، يېم ــاۋا، س ــان ھ ــىپ تۇرۇۋاتق ــدە ئالمىش ــادەم بەدىنى ئ
ئالمىشــىش  مــاددا  بەدەندىكــى  قاتارلىقالرنــى  ئىچمــەك   —
توختىتىۋېلىــش،  بولغۇچــە  ئاخىرالشــتۇرۇپ  ۋەزىپىســىنى 
بولغــان  ئاخىرالشــتۇرغاندىن كېيىــن ھاســىل  ۋەزىپىســىنى 
ئارقىلىــق  قاتارلىقــالر  نەپــەس  تــەر،  ســۈيدۈك،  تــەرەت، 
بەدەنــدە توپلىشــىپ قالمــاي ئــۆز ۋاقتىــدا چىقىــپ تۇرۇشــنىڭ 
ــى يوقىتىــش مەقســىتىدە  ــال بولۇشــى ئۈچــۈن، قەۋزىيەتن نورم
پــات – پــات مېــۋە – چېــۋە، ســەي — كۆكتاتالرنــى ئىســتېمال 
قىلىــپ تــۇرۇش ياكــى ئىچــى ســۈرۈپ توختىمــاي كەتســە 
توختىمىســا  قانــاپ  تــۈۋى  چىــش  قېنــى،  ئــادەت  ۋەياكــى 
ئۇنىڭغــا ئامــال قىلىــپ توختىتىشــقا ھەرىكــەت قىلىــش الزىــم. 

خۇالســە قىلغاندا، ساقلىقنى ســاقالپ كېسەللىكلەرنىڭ 
ئالدىنــى ئېلىشــتا، ئۇيغــۇر تېبابىتىنىــڭ يۇقىرىقــى يەتتــە 
ــەر  ــدە ھ ــەت بەرگەن ــەڭ ئەھمىي ــا ت ــم ئامىلىغ ــۈك مۇھى تۈرل
ئالغىلــى،  ئالدىنــى  ئۈنۈملــۈك  كېســەللىكلەرنىڭ  خىــل 
ھەتتــا بــەزى كېســەللىكلەرنى داۋاالپ ســاقايتقىلى بولىــدۇ.

پايدىالنغان ماتېرىيالالر: 

خوتــەن«  ئــۇز  »خويمــۇ  ھوشــۇر  مۇختــەر   .1
شــىنجاڭ گــۈزەل — ســەنئەت فوتــو — ســۈرەت نەشــرىياتى، 
بــەت.  —  1	2 نەشــرى   —  1 ئــاي   —  12 يىــل   —  2010

2. ھوشــۇر ئەمــەت »ئــۇزۇن ئۆمۈر كــۆرۈش چولپانلىرى« 
شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى، 2004 — يىل 8 — ئاي 1 — نەشرى.

نەزەرىيەلىــرى  ئاساســىي  تېبابىتــى  »ئۇيغــۇر    .3
ئىلمىــي « ئالىــي مەكتــەپ دەرســلىكى، شــىنجاڭ ســەھىيە 
نەشــرى.  —  1 ئــاي   —  4 يىــل   —  2011 نەشــرىياتى، 

خەلــق  شــىنجاڭ  ئــەزەم«  »ئىســفىرى   .4
 —  1 ئــاي   —  9 يىــل   —  2006 نەشــرىياتى،  ســەھىيە 
بېسىلىشــى.  —  1 ئــاي   —  12 يىــل   —  2008 نەشــرى، 
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»گۆھــەر  غەربلىــك  باشــالپ  ئەســىردىن   —  18
تارىــم  جايالشــقان  ئاســىياغا  ئىچكــى  ئىزدىگۈچىلــەر« 
خوتــەن  ۋە  لوپنــۇر  زېمىــن  ســىرلىق  ئويمانلىقىدىكــى 
رايونلىرىغــا قــەدەم بېســىپ، ئەســىرلەپ ئۇيقــۇدا ياتقــان تىنــچ 
تىرىكچىلىكــى  ئــۆز  باشــاليدۇ.  ئويغىتىشــقا  بوســتانلىقنى 
خەلــق،  كەلگــەن  ياشــاپ  چەمبىرىكىــدە  ھايــات  ئــۆز  ۋە 
بــۇ ئەجنەبىيلەرنىــڭ ئــۆز زېمىنىدىكــى يازمــا يادىكارلىــق 
ئــۆز  كــۆرۈپ،  ئورنىــدا  گۆھــەر  —ئەتىقىلەرنــى  ئاســارە  ۋە 
يۇرتلىرىغــا ئېلىــپ كېتىشــىگە ئىشــىكنى ئېچىــپ بەرگــەن 
بولــۇپ، بۈگۈنكــى كۈنــدە ئــۇ بايلىقالرنىــڭ غــەرب دۇنياســىدا 
ئېرىشىشــىنى  باھاالرغــا  بىباھــا  قىلىنىــپ،  تەتقىــق 
سانســىزلىغان  ئــۇالر  كەلتۈرمىگەنىــدى.  خىيالىغىمــۇ 

-كارۋانالرغــا ســاھىبخانلىق قىلىــپ، ئــۆز يۇرتلىرىنىــڭ بۇلــۇڭ
-پۇشــقاقلىرىغىچە باشــالپ بارغــان، ئۇالرغــا مايــاك بولغانىدى. 
بــۇ يەرلىــك ئۇيغۇرالرنىــڭ ياردىمىســىز ئەجنەبىيلــەر نــە لوپنۇر 
كۆلىنــى، نــە كروراننــى، نە نىيــە، مىرەنلەرنى بايقىغــان بوالتتى. 

ســەيياھالرغا  ئەجنەبىــي  خەلقــى  ئۇيغــۇر  يەرلىــك 
كۆڭــۈل،  ئــاق  مېھماندوســت،  مىللىتىنىــڭ  ئۇيغــۇر 
كۆرســىتىپ،  ھەرىكىتىــدە  ئــۆز  پەزىلەتلىرىنــى  تىرىشــچان 
ــن  ــرى ۋە كىتابلىرىدى ــك خاتىرىلى ــڭ كۈندىلى ئەجنەبىيلەرنى
ــورۇن  ــۈپىتىدە ئ ــى س ــڭ شەجەرىس ــي تۈزۈمنى ــۈزەل ئەخالقى گ
ئالغــان ھەمــدە تارىختــا مەدھىيەلــەر ۋە رازىمەنلىك تۇيغۇســى 
ــىتەيىن  ــە س ــدە گەرچ ــڭ ئىچى ــەن. بۇالرنى ــاد ئېتىلگ ــەن ي بىل
ــق  ــى داڭلى ــلىغان دۇنيادىك ــپ تاش ــىنى ئېچى ــى بەشىرىس ئەپت
نامــى  تارىختــا  ياســاپ  قوليازمــا«  »يالغــان  كىشــىلەرنى 
پــۇر كەتكــەن ئىســالم بايغــا ئوخشــاش كىشــىلەر؛ گۇننــار 
بىلــەن  باھانىســى  ســېتىش«  »كىتــاب  ئالــداپ  ياررىڭنــى 
ــلەرنىڭ  ــاش شەخس ــا ئوخش ــان روزى ئاخۇنغ ــۇل ئۈندۈرۈۋالغ پ
ــان بولســىمۇ،  ــخ بەتلىرىگــە يېزىلغ ــرى تارى ــۇر ئىپادىلى بولمىغ
يۇقىــرى  مەڭگۈلــۈك  قەلبىــدە  ئەجنەبىيلــەر  لېكىــن 
ئەلۋەتتــە.  بــار  كىشــىلىرىمىزمۇ  ئېرىشــكەن  ھۆرمەتكــە 

ۋادىســىدا  تارىــم  كىشــىلەر  قىســىم  كــۆپ 
قاتارلىــق  كوســلوۋ  پىرژاۋىلىســكى،  ھېدىــن،   ســۋېن 
لــوپ  بولغــان،  باغلىغۇچــى  يــول  ئېكسپېدىتســىيەچىلەرگە 
ــدال كەنتىنىــڭ ئاخىرقــى ئاقســاقىلى »كۈنچىققــان بــەگ«  ئاب
ۋە لوپنۇرلــۇق دۇنياغــا داڭلىــق »	 -قەبــرە« نــى بايقاشــتا 
ئىگــە  مەلۇماتالرغــا  ھەققىــدە  »ئــۆردەك«  ئوينىغــان  رول 
ــم  ــۇر —ئابدۇرېھى ــر ئۇيغ ــە بى ــۇق يەن ــىمۇ، لوپل ــان بولس بولغ
كېــرەك.  بولمىســا  ئىگــە  مەلۇماتالرغــا  كــۆپ  ھەققىــدە 

ــن  ــتانلىقالر تەرىپىدى ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــۇر رايون لوپن
ــاي  ــا خىت ــدۇ. ئەمم ــال ئاتىلى ــالر دەپ ــرى لوپلىق ــوپ، ئاھالىلى ل
ھۆكۈمىتــى بــۇ رايوننــى »لوپنــۇر« دەپ ئاتاشــقا ئادەتلەنگــەن 
رايونىنــى  چارقىلىــق  ۋە  »لوپنــۇر«  رايونىنــى  دۇرال  ۋە 

تەبىئــەت  خەلقــى  لوپنــۇر  ئاتايتتــى.  دەپ  »قاراقوشــۇن« 
تىنىقىغىچــە  ئېــالن قىلغــان جەڭلەرگــە قارشــى ئاخىرقــى 
رەھىمســىز  يەنىــال  لېكىــن  بولســىمۇ،  قىلغــان  كــۈرەش 
مۇھىــت ئالدىــدا ئاخىرقــى تامچىلىرىمــۇ قــۇرۇپ تــۈپ تــۈز 
ــا  ــدۇ. پېرژاۋىلىســكىنىڭ بايانىغ ــپ كېتى شــورتاڭلىققا ئايلىنى
ــي  ــرى جەمئى ــدا 1876 — يىللى ــۇر رايونى ــالنغاندا، لوپن ئاساس
يېقىــن  گــە  بولــۇپ، 300  قالغــان  ئائىلــە   	0 11 كەنــت، 
كىشــى بــار ئىكەنتۇق.بــۇ كەنتلەرنىــڭ ئىچىــدە ئابــدال كەنتى 
ئــەڭ بــاي ۋە يېڭىلىقالردىــن خــەۋەردار بىــر كەنــت ئىــدى.

تەۋەككۈلچــى  مەشــھۇر  ئۆتــۈپ  يىــل   20 ئارىدىــن 
ــدۇ.  ــپ كېلى ــە يېتى ــۇ يەرگ ــن ب ــۋېن ھېدى ــىيەلىك س شىۋېتس
بولغــان  ياردەمــدە  ۋە  باشــلىغان  يــول  پىرژاۋىلىســكىغا 
ئاخىرقــى  ئــەڭ  كروراننىــڭ  ئاقســاقىلى،  لوپنۇرلۇقالرنىــڭ 
پادىشــاھى— كۈنچىققانبــەگ »ھېدىــن تۆرەم«نــى كۈتۈۋالىــدۇ. 
رىشتىســى  لوپنۇرغــا  تۆرەمنىــڭ  ھېدىــن  بىلــەن  بۇنىــڭ 
ئۈچــۈن 1899  داۋامالشــتۇرۇش  تەتقىقاتلىرىنــى  باغلىنىــپ، 
بــۇ  - يىلــى يەنــە بىــر قېتىــم لوپنۇرغــا ســەپەر قىلىــدۇ. 
ــۇ قېتىــم  ــۇپ، ب قېتىــم كۈنچىققانبــەگ ئالەمدىــن ئۆتكــەن بول
ئابــدال كەنتىــدە ســۋېن ھېدىــن قــۇرۇق تاغقــا جايالشــقان 
ــر  ــە بى ــىدۇ ۋە ئۆزىگ ــەن ئۇچرىش ــم بىل ــىنگىرلىق ئابدۇرېھى س
ــدۇ. ــل پاراســەت ئۆگەنگۈچــى تېپىۋالى ســىرداش دوســت، ئەقى

ئابدۇرېھىــم ســىنگىر كەنتىــدە ياشــايدىغان بولــۇپ، 
بولغــان  بۇالققىچــە  ئاتمىــش  تاكــى  رايونىدىكــى  لوپنــۇر 
ســاناقلىق  شــۇغۇللىنىدىغان  بىلــەن  ئوۋچىلىــق  رايونــالردا 
2 - 3 ئوۋچىنىــڭ بىــرى ئىــدى. دادىســى تېگــى تۇرپانلىــق  
ۋە ســىنگىردە ياشــىغىنىغا 40 يىلدىــن ئاشــقان ئەخمــەت 
بارىــدى. پەرزەنتــى  تــۆت  بولــۇپ،  كىشــى  دېگــەن  پــاۋان 

ئەجنەبىيلەرنىڭ يەنە بىر ئۇيغۇر دوستى-ئابدۇرېھىم
زۇلھايات ئۆتكۈر )شۋېتسىيە(



2020-يىللىق 4 - سان

	2

ئۇنىــڭ 200 قويــى،	2 تۆگىســى، 2 ئېتــى ۋە 10 كالىســى 
ــى. ــك قىالتت ــپ تىرىكچىلى ــز ئېتى ــدا كىگى ــوي يۇڭى ــۇپ، ق بول

ــڭ  ــۇپ، ســۋېن ھېدىننى ــڭ ســەككىز تۆگىســى بول ئۇنى
ــى  ــش تەتقىقات ــپ بېرى ــۈرۈش ئېلى ــدا تەكش ــا ئېقىنى قۇمدەري
ــلوۋغا  ــى كوس ــۇرۇن رۇس ئېكىسپىدېتسىيەچىس ــدا، ب جەريانى
باشــلىغۇچىلىققا  يــول  ئابدۇرېھىمنــى  بولغــان  ياردەمچــى 
ســەككىز  ئۇنىــڭ  ئابدۇرېھىمنــى  ۋە  قىلىــدۇ  تەكلىــپ 
ئارقىلىــق  باھــادا ســېتىۋېلىش  دانــە تۆگىســىنى قىممــەت 
ــدۇ. ــل قىلى ــتە قايى ــقا تەس ــلىغۇچى بولۇش ــول باش ــە ي ئۆزىگ
ئابدۇرېھىــم ئاتمىــش بۇالققــا بارغۇچــە ھــەر بىــر تۆگىنــى 
ــە  ــۇ يەرگ ــن ئ ــقا، ئاندى ــە ئېلىش ــا ئىجارىگ ــەر پۇلغ ــم س يېرى
يېتىــپ بارغاندىــن كېيىــن ئــۆز يۇرتــى ســىنگىرغا قايتىــپ 
ســۋېن  چۈنكــى  كېلىشــىدۇ.  ھەققىــدە  كېتىدىغانلىقــى 
پاراســەتلىك،  پــەم  باشــقا،  ئابدۇرېھىمدىــن  ھېدىنمــۇ 
ئەخالقلىــق باشــقا بىــر يــول باشــلىغۇچىنى ئۇچراتمىغانىــدى.

دۇرۇســت،  ئەدەپلىــك،  ئــۆزى  ئابدۇرېھىــم 
ئۇنىــڭ  ھېدىــن  ســۋېن  بولــۇپ،  كىشــى  چىقىشــقاق 
قوياتتــى. قــول  ئــەڭ  ئەدەپلىكلىكىگــە  ۋە  ســەمىمىيلىكى 

ــە  ــۇپ، تۆگ ــى بول ــۈك ئوۋچ ــتا، كۈچل ــم ئۇس ئابدۇرېھى
ئوۋالۋاتقىنىغــا 6 يىلدىــن ئاشــقان ئىــدى. ئۇ شــۇ ۋاقىتالرغىچە 
13 تۆگــە ئوۋلىغــان بولــۇپ، خېلــى ئاســان توختىغانىــدى.
ناھايىتــى  ئــوۋالش  تۆگــە  يــاۋا  ۋە  تۆگــە  ئەمەلىيەتتــە 
ــن باشــلىغان  ــدى. ســۋېن ھېدى ــش ئى ــر ئى مۇشــەققەتلىك  بى
كارۋان چۆلــدە يېمەكلىــك ۋە ســۇدىن ئايرىلىــپ قالغىنىــدا 
ئابدۇرېھىــم قارا بۇغرا )ئەركــەك تۆگە(ئوۋالپ، ئۇالرنى قۇتقۇزۇپ 
قالىــدۇ. ئاخشــاملىرى ســۋېن ھېدىن ئابدۇرېھىمنــى چاقىرتىپ 
ھــەر كۈنــى بىــرەر ســائەت ئەتراپىــدا مۇڭدىشــىپ ئۇنىــڭ 
ــدۇ.  ــى كېلى ــى سۈمۈرىۋالغىس ــق ئۇچۇرالرن ــىدىكى بارلى كاللىس

كۈچلۈككــى،  قــەدەر  شــۇ  ماگنىتــى  تۇپراقنىــڭ  بــۇ 

ئۈزەلمەيــدۇ.  مېھرىنــى  ھېــچ  زېمىندىــن  بــۇ  ئەجنەبىيلــەر 
1930 - يىلــى ســۋېن ھېدىــن، نىلــس ئامبولــت، فولكــې 
بېرگمــان قاتارلىقــالر بىلــەن بىرلىكتــە چــوڭ ئەتــرەت بولــۇپ، 
ــي  ــن جىددى ــۋېن ھېدى ــدۇ. س ــەپەر قىلى ــا س ــۇ جايغ ــە ب يەن
ئىــش بىلــەن ئىســتوكھولمغا قايتىدىغــان بولــۇپ قالىــدۇ، 
ــم بىلــەن ئۇچرىشــىدۇ.  ــت ئابدۇرېھى ــا نىلــس ئامبول ــۇ ۋاقىتت ب
ئابدۇرېھىــم قــۇرۇق تاغنىــڭ ھــەر بىــر گىياھســىغىچە تونــۇش 
ــال  ــى 0	 ئەتراپىدى ــڭ ئاھالىس ــدا قۇرۇقتاغنى ــۇ چاغ ــۇپ، ب بول
ــار،  ــق ســۇ ب ــەردە تاتلى ــم قەي ــدى. ئابدۇرېھى كىشــىلەر قالغانى
ــار  ــار، قەيــەردە ھايۋانــالر ئىچىدىغــان ســۇ ب قەيــەردە قــۇدۇق ب
ــۇ  دېگەنــدەك جۇغراپىيەلىــك بىلىملەرگــە پىششــىق بولــۇپ، ب
ــا كەلگــەن  ــۇ رايونغ ــرى ب ــن بې ئەترەتكــە  شــۇنداقال 0	 يىلدى
تەكشــۈرۈش  قىدىرىــپ  ۋە  چىقىــش  تاغقــا  ســەيياھالرغا 
ئوينايــدۇ. رولىنــى  ياردەمچىلىــك  مۇھىــم  پائالىيەتلىرىــدە 

كېســىلىپ  مەنبەســى  يېمەكلىــك  نىــڭ  ئەترەتتىكىلــەر 
ــدۇ.  ــپ بېرى ــوي بوغۇزلىتى ــتۇرۇپ، ق ــادەم ئورۇنالش ــدا، ئ قالغان
چۈنكــى يەرلىكلــەر ياتالرغــا ئاســانلىقچە مــال ســاتمايتتى، 
ئۇالرغــا  خەلقمــۇ   يەرلىــك  بىلــەن  يــۈزى  ئابدۇرېھىمنىــڭ 
يــاردەم قىلىشــقا باشــاليدۇ. ھەتتــا ســورۇن تــۈزەپ پــات —پــات 
بىرلىكتــە قۇيــرۇق يېغىــدا پولــۇ ئېتىــپ بەزمــە قىلىشــىدۇ.

قايتــا  بىلــەن  ئابدۇرېھىــم  ھېدىــن  ســۋېن 
يىلــى   -  1901 ھېدىننىــڭ  ســۋېن  ئــۇ  كۆرۈشــكەندە، 
لوپنــۇر  توغرىلىقىنــى،  نەزەرىيەســىنىڭ  قويغــان  ئوتتۇرىغــا 
بولغانلىقىنــى،  ئۆزگىرىــش  ھەقىقەتــەن  ئورنىــدا  كۆلنىــڭ 
دەريانىــڭ كۈنىگــە چۆكىۋاتقانلىقىنــى، 13 يىلدىــن بېــرى 
ــى  ــى ئۆزگەرتكەنلىك ــىغا ئېقىنىن ــا دېلتىس ــڭ قۇمدەري دەريانى
تەمىنلەيــدۇ. بىلــەن  كۆزقاراشــلىرى  ھەققىدىكــى 

ھەرىكەتلىــرى  ئەپچىــل  چاققــان  بۇرۇنقــى 
ھازىــر  ئابدۇرېھىــم  مىنىدىغــان  تۆگىگــە  بىلــەن 
ســەپىرىدىن  دۇنخــۇاڭ  بولــۇپ،  قالغــان  ياشــىنىپ 
كېتىــدۇ.   قايتىــپ  بېرەلمــەي  بەرداشــلىق  يولــدا  يېرىــم 

پايدىالنغان مەنبەلەر:

مىل«-ســۋېن  مىــڭ  يولالردىكــى  »ناتونــۇش   .1
)شــىۋېتچە(   ھېدىــن،  1905  

تەتقىقات«-ســۋېن  رايونىدىكــى  »لوپنــۇر   .2
)شــىۋېتچە(  1902 ھېدىــن، 

3. »كارۋان«-نىلس ئامبولت، 1935  )شىۋېتچە( 

سۈرەتتە: شىندىدىكى ئۇيغۇرالر، ئوتتۇرىدىكى 
كىشى ئابدۇرېھىم
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ھــەر بىــر مىللــەت ئــۆز مەدەنىيىتىنىــڭ راۋاجالنغــان 
جەمئىيەتتــە تەرەققىــي  قىلىشــىنى ئــارزۇ قىلســا، ئــۆز تىلىنــى، 
ياخشــى  قائىدە-يوســۇنلىرىنى  ئۆرپ-ئادىتىنــى،  دىنىنــى، 
قوغدىشــى ۋە ھۆرمەتلىشــى كېــرەك. بىز بىــر خەلىقنىڭ ئۆزىگە 
خــاس ئۆرپ-ئادەتلىرىنــى، كــۆز قارىشــىنى، خاراكتېرىنى باشــقا  
بىــر خەلــق بىلــەن سېلىشــتۇرۇش ئارقىلىق تونــۇپ بىلەلەيمىز.

بىر-بىــرى  بويــى  ئەســىرلەر  مىللەتلــەر  دۇنيادىكــى 
ــپ،  ــي قىلى ــە تەرەققى ــۇپ، بىلل ــدە بول ــي ئاالقى ــەن مەدەنى بىل
ــڭ  ــىلە جەمئىيەتنى ــۇ مەس ــەن. ب ــالپ كەلگ ــى تولۇق بىر-بىرىن
ئىجتىمائىي، روھىي تەرەققىياتىغا ئۆز تەســىرىنى كۆرســىتىدۇ.

بولغانلىقتىــن،   دەۋرى  تەرەققىيــات  دەۋر  يېڭــى    
مىللىــي قىممەتلىرىمىزنــى ئۆزلەشــتۈرۈپ، باشــقا خەلقلــەر 
باھــا  ئىلمىــي  ئىشــالرغا  ئارقىلىــق،  بىلــەن سېلىشــتۇرۇش 
ــابلىنىدۇ. ــۇپ ھېس ــىلە بول ــي مەس ــش ئەمەلى ــپ ئۆگىنى بېرى

ــۆز  ــى ئ ــتان جۇمھۇرىيىت ــز - قازاقس ــاش مەملىكىتىمى ي
مۇستەقىللىقىنى قولغا كەلتۈرگەندىن كېيىن، تۈركىي تىللىق 
مىللەتلەرنىــڭ مۇناســىۋەتلىرى تېخىمــۇ كۈچىيىــپ، خەلقئــارا 
ياخشــىالنماقتا. مۇناســىۋەتلىرىمىز  مەدەنىــي  سىياســىي، 

تىلشۇناســلىق(  )مىللــي-  ئېتنولىنگۋىســتىكا   بىــز 
ئەســىرلەر  ئەجدادلىرىمىزنىــڭ  ئارقىلىــق  ساھاســى 
دۇنيــا  ئېتىكىســىنى،  ئەدەب-ئەخــالق،  توپلىغــان  بويــى 
بىلەلەيمىــز. قاراشــلىرىنى  كــۆز  قاتارلىــق  قارىشــى 

ســىنىپالرغا   —  11 بۆلۈمــى  ئېتنولىنگۋىســتىكا 

ئورۇنالشــتۇرۇلغان ئۇيغــۇر تىلــى دەرىســلىكىدە بېرىلگــەن، 
چۈنكــى مەكتەپكــە كىرگەندىــن تارتىــپ، ئانا تىلىمىــزدا بىلىم 
بىللــە مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىــڭ  بىلــەن  ئېلىشــىمىز 
ــتۈرۈپ  ــۇق ئۆزلەش ــى تول ــق قىممەتلىرىن ــڭ بارلى ــۆز خەلقىنى ئ
مېنتالىتېتىغــا  خەلقنىــڭ  باشــقا  ۋە  ئۆسۈش-يېتىلىشــى 
ئوياليمىــز. دەپ  تەلىپــى  دەۋرنىــڭ  قىلىشــى  ھۆرمــەت 

خۇالســىلەپ ئېيتساق، ئېتنولىنگۋىســتىكا ساھاسىنىڭ 
كــۆپ. پايدىســى  بېرىدىغــان  ئوقۇغۇچىلىرىغــا  مەكتــەپ 

يېزا-قىشــالق  ئىلگىــرى،  يىــل    6  -  	 بۇنىڭدىــن 
كوچىلىــردا ئوشــۇق ئوينىغــان بالىالرنى كۆپ كۆرگەن بولســاق، 
ــاز  ــى ئ كېيىنكــى ۋاقىتــالردا ئوشــۇق ئوينىغــان بالىــالر ناھايىت
ئويۇنالرنــى  مىللىــي  بولســا  شــەھەرلەردە  ئۇچراتماقتىمىــز. 
كۆپەيمەكتــە. ســانى  بالىالرنىــڭ  بىلمەيدىغــان  تامامــەن 

ھازىرمــۇ  جىســمانىي  ئۆتمۈشــتىمۇ،  بالىلىــرى  يېــزا 
ئوينــاپ،  داالدا  بىرگــە،  بىلــەن  قىلىــش  كــۆپ  ئەمگەكنــى 
ياخشــى ئــارام ئېلىشــنى بىلىــدۇ. شۇڭالشــقا، ســەھرا بالىلىــرى 
ئىشــلىرىغا  ئــۆي  چېنىققــان،  جەھەتتىــن  جىســمانىي 
تەربىيىلىنىــدۇ. ئەدەب-ئەخالقلىــق  پىششــىق،  چاققــان، 

بالىــالر مەزكــۇر ئويۇنالرنــى ئوينىغــان چاغــدا ھارمايدۇ، 
ئــاز  بىــر  ۋاراڭ-چۇرۇڭالردىــن  تۇرمۇشــتىكى  كۈندىلىــك 
بولســىمۇ يىراقلىشــىپ، ئۆزىگــە اليىــق ئىش-ھەرىكــەت بىلــەن 
شوغۇللىنىشــى بالىنىــڭ ســاالمەتلىكىگە پايدىلىــق. خىيالىــي 
ئويۇنالردىــن كۆرە، ســاپ ھاۋادا ئوينايدىغــان ئويۇنالر ئۇالرنىڭ 
ــي تەســىر كۆرســىتىدۇ. ــل ئۆسۈشــىگە ئىجابى ــان، ئەپچى چاقق

ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مىللىي بالىالر ئويۇنلىرى
روزىېۋا گۈلچېھرە سېلىماخۇن قىزى* )قازاقىستان(

* ئۇيغۇر تىلى ۋە ئەدەبىياتى مۇئەللىمى، ئالمۇتا ۋىاليىتى ئۇيغۇر ناھىيەسى كىچىك دېھقان يېزىسى.
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ئويۇنلىــرى  مىللىــي  خەلقلىرىنىــڭ  قــازاق  ئۇيغــۇر،   
بولــۇپ،  تەكشــۈرۈلمىگەن  سېلىشــتۇرۇپ  ھازىرغىچــە 
ــازاق  ــپ كەلگــەن. ق ــۈردە قارىلى ــم ت ــرى ئايرى ــەر بى ــڭ ھ ئۇالرنى
خەلقىنىــڭ  مىللىــي  بالىــالر ئويۇنلىرىنــى تەتقىــق قىلىــش  ۋە  
ــۇپ،  ــا قويۇل ــرى يولغ ــى ئىلگى ــىلىلىرى خېل ــۈرۈش مەس تەكش
ئويۇنلىــرى  مىللىــي  خەلقىنىــڭ  قــازاق  كۈنــدە  بۈگۈنكــى 
ــڭ  ــۇر خەلقىنى ــىمۇ، ئۇيغ ــۈرۈلگەن بولس ــا تەكش ــۆز  ئالدىغ ئ
ــق  ــۈرۈلۈپ، تەتقى ــۇق تەكش ــە تول ــرى تېخىچ ــي ئويۇنلى مىللى
ــەت11  ــوق. پەق ــى ي ــتېمىغا كەلتۈرۈلگىن ــر سىس ــپ، بى قىلىنى
ــى دەرىســلىكىنىڭ   - ســىنىپالر ئۈچــۈن تۈزۈلگــەن ئۇيغــۇر تىل
ئېتنولىنگۋىســتىكا بۆلۈمىــدە ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ مىللىــي 
ئويۇنلىــرى  بالىــالر  ۋە  ئويۇنلىــرى  چــوڭالر  ئويۇنلىرىنــى 
كۆرســىتىلگەن. دەپ  بولىــدۇ  بۆلۈشــكە  ئىككىگــە  بولــۇپ 

ماتېرىيالــالر  تۈزۈلگــەن  ئۈچــۈن  ســىنىپالر   —  11  
توپلىمىــدا، 11 —ســىنىپالر ئۈچــۈن تۈزۈلگــەن كۆنۈكمىلــەر 
كۆنۈكمــە  تۈزۈلگــەن  ئۈچــۈن  10 —ســىنىپالر  توپلىمىــدا،  
ھەققىــدە  ئويۇنلىــرى  مىللىــي  خەلــق  ئۇيغــۇر  توپلىمىــدا 
»ئــارزۇ«  شــۇنداقال،  بېرىلگــەن.  مەلۇماتــالر  قىســقىچە  
تېرەك-كــۆك  »ئــاق  بېغىشــالنغان  بالىالرغــا  ژۇرنىلىنىــڭ 
ــۇ  ــەن. ب ــالر بېرىلگ ــاز مەلۇمات ــر ئ ــەھىپىلىرىدە بى ــرەك« س تې
كېيىــن،  توختىغاندىــن  قىلىنىشــتىن  نەشــىردىن  ژۇرنــال 
يــوق. ئېلىنغىنــى  تىلغــا  بــۇ مەســىلە باشــقا نەشــىرلەردە 

     ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ  مىللىــي ئويۇنلىــرى توغرىلىــق 
ــارزۇ«  ــىلەن : »ئ ــەس. مەس ــك ئەم ــى يېتەرلى ــالر تېخ مەلۇمات
ژۇرنىلــى نەشــىر قىلىنغانــدا، ئۇنىــڭ »ئاق تېرەك-كــۆك تېرەك« 
سەھىپىســى بالىالرغا بېغىشــالنغان ئىدى. ھەر سانىدا مىللىي 
ئويۇنــالر، بالىــالر ئۈچــۈن قىزىقارلىــق تەجرىبىلــەر بېســىالتتى.

تارتىشــىش«،  »ئاغامچــا  »پاپــۇز«،  »چېلىشــىش«، 
»چاقپەلەك«، »پۇتبول«، »شــاھمات« ئويۇنلىرى يېزىلغانىدى.

تېخىچــە  ئويۇنلىــرى  مىللىــي  خەلقىنىــڭ  ئۇيغــۇر   
تولــۇق تەكشــۈرۈلۈپ، تەتقىــق قىلىنىــپ، بىــر سىســتېمىغا 
كەلتۈرۈلگىنــى يــوق. 11 —ســىنىپالر ئۈچــۈن تۈزۈلگــەن ئۇيغۇر 
ــۇر  ــدە ئۇيغ ــى دەرىســلىكىنىڭ  ئېتنولىنگۋىســتىكا بۆلۈمى تىل
خەلقىنىــڭ مىللىــي ئويونلىرىنى  چــوڭالر ئويۇنلىرى ۋە بالىالر 
ئويۇنلىــرى  بولــۇپ ئىككىگــە بۆلۈنىــدۇ دەپ  كۆرســىتىلگەن. 
بۆلۈنىــدۇ: تۈرگــە    9 تۆۋەندىكىــدەك  ئويۇنلىــرى  چــوڭالر 

»ئات بەيگىسى« ئويۇنى. 1
»ئات پوڭزىگى« ئويۇنى. 2
»دارۋازلىق« ئويۇنى. 3
»جانبازلىق« ئويۇنى )مۇشت، پەشۋا ئېتىش(. 4
»ئوقيا ئېتىش« ئويۇنى )ئوۋچىلىق(. 	
»ئوغالق تارتىش« ئويۇنى. 6
»چاقپىلەك« ئويۇنى. 	
»چېلىشىش« ئويۇنى. 8
»چۇك-چۇك« ئويۇنى. 9

»ۋاللــەي«،  ئويۇنلىرىدىــن   بالىــالر 
بــار. ئويۇنلىــرى  »تۆگى—تۆگىلــەڭ«  »لىڭگىرتاقتــاق«، 

ماتېرىيالــالر  تۈزۈلگــەن  ئۈچــۈن  —ســىنىپالر   11  
ــى«،   ــا ئويۇن ــن »ئوقي ــق ئويۇنلىرىدى ــۇر خەل ــدا،  ئۇيغ توپلىمى
مىللىــي  بالىلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر   ،» ئويۇنــى  »جانبازلىــق 
ئويۇنــى«،  »دوپپــا  قاينىتىــش«،  »چۆچــۈرە  ئويۇنلىرىدىــن 
بېرىلگــەن.  مەلۇماتــالر  توغرىلىــق  ئويۇنلىــرى  »دارۋازلىــق« 

كۆنۈكمىلــەر  تۈزۈلگــەن  ئۈچــۈن  ســىنىپالر   —  11  
ئويۇنلىرىدىــن:  بالىــالر  -104-بەتلــەردە(   95( توپلىمىــدا  
تارتىشــىش«،  »ئارغامچــا  »چاقپىلــەك«،  »تاختامــەك«، 
چــوڭالر  ۋە  ئويۇنلىــرى  »پاپــۇز«  »چېلىشــىش«، 
پوڭزىگــى«،  »ئــات  بەيگىســى«،  »ئــات  ئويۇنلىرىدىــن: 
چۈشــەندۈرۈلگەن. ئويۇنلىــرى  تارتىشــىش«،  »ئوغــالق 

كۆنۈكمىلــەر  تۈزۈلگــەن  ئۈچــۈن  —ســىنىپالر   10  
ئۇيغــۇر  بەتلــەردە(   —  143  — توپلىمىــدا)141 
»ئــات  »دارۋازلىــق«،   ئويۇنلىرىدىــن:  مىللىــي  خەلــق 
تارتىشــىش«  »ئوغــالق  پوڭزىگــى«،  »ئــات  بەيگىســى«، 
بېرىلگــەن. مەلۇماتــالر  ھەققىــدە  ئويۇنلىــرى 

چــوڭالر  ئويۇنلىــرى   مىللىــي  خەلقىنىــڭ   ئۇيغــۇر 
ئويۇنلىــرى، بالىــالر ئويۇنلىــرى بولۇپ ئىككى تۈرگــە بۆلۈنىدۇ.

قەدىمدىــن  ئۇيغــۇرالردا  ئويۇنــى  بەيگىســى«  »ئــات 
داۋاملىشــىپ  ئەۋالدتىن-ئەۋالدقــا  ئوينىلىــپ،  تارتىــپ 
كېلىۋاتقــان ئويۇنالردىــن بىــرى. ئــۆز ۋاقتىــدا ھۇنــالر مۇنتىزىــم 
قوشــۇنالرغا اليىــق ئاتالرنــى بەيگــە ئارقىلىــق تاللىغــان. ئۇلــۇغ 
ــى« دا  ــالر دىۋان ــي تىل ــقەرى »تۈركى ــۇد قەش ــز مەھم ئالىمىمى
»ئارغــۇن، شــالغۇت، يــاۋا ئايغىــر بىلــەن ئــۆي بايتىلىدىــن 
تۇغۇلغــان ئــات بەيگىــدە ئــۈزۈپ چىقىــدۇ... شــوق ئېتىــم 
تېزلىــك بىلــەن چاپتــى. بەيگىدە ئــۈزۈپ چىقتــى« دەپ يازغان.

قەدىمدىــن  ئۇيغۇرالرنىــڭ  پاكتالردىــن  مۇشــۇ 
ئاتتىــن ئايرىلمىغانلىقىنــى، ئۇالرنىــڭ ئەنئەنىــۋى  تارتىــپ 
ئۈســتى  ئــات  تۇرمــۇش مۇھىتىغــا خــاس  پائالىيەتلىرىــدە 
بولىــدۇ. كۆرۈۋېلىشــقا  بولغانلىقىنــى  پائالىيەتلىــرى 

ــۇرت  ــە، ي ــى قەبىل ــات بەيگىلىرىن ــۇرۇن ئ ــىرلەر ب  ئەس
ئــات  ئۆتكۈزگــەن.  ئېلىــپ  ئۈســتىگە  ئــۆز  ئاقســاقاللىرى 
ــىگە،  ــقۇرۇش دائىرىس ــۇالرنىڭ باش ــى ئاش ــىنىڭ كۆلىم بەيگىس
بەلگىلەنگــەن.  قــاراپ  ئاز-كۆپلىگىگــە  چارۋىچىلىقىنىــڭ 
چــوڭ  ئــات   20   -  1	 كۆلەمدىكىلىرىگــە  كىچىــك 
كۆلەمدىكىلىرىگە 200 - 300 ئات قاتناشقان. بەيگىدە ئۈزۈپ 
ــن ســوغا قىلىــش ئادەتكــە ئايالنغــان. ــارا مالدى ــا ق چىققانالرغ

ناھايىتــى  ئويۇنىغــا  بەيگىســى  ئــات  ئۇيغــۇرالردا 
ۋەقەدىــن  بىــر  مۇنــداق  بېرىدىغانلىقىنــى  ئەھمىيــەت 
خەلــق  خىتــاي  يىلــى   —  1983 بولىــدۇ:  كۆرۈشــكە 
ئۆتكۈزۈلگــەن  موڭغۇليــەدە  ئىچكــى  جۇمھۇرىيىتــى 
شــۇارنىڭ  مۇسابىقىســىدە  ماھارىتــى  ئــات  مەملىكەتلىــك  
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بويىچــە  ئۆلچىمــى  تەنھەرىكــەت  ئولىمپىــك  كوماندىســى 
بەيگىدىــن  ســۈرئەتلىك  تېــز  مېترلىــق،   3000،  1000
ئېرىشــكەن.  چېمپىونلۇققــا  بويىچــە  تــۈرى  ئــۈچ  ئىبــارەت 
ــى  ــات بەيگىس ــەن ئ ــۇاردا ئۆتكۈزۈلگ ــا، ش ــى بولس 1984 -يىل
تالىشــىش مۇسابىقىســىدە  لەۋھــە  بويىچــە مەملىكەتلىــك 
قولغــا كەلتۈرگــەن. بىرىنچىلىكنــى  شــۇارنىڭ كوماندىســى 

بالىالر ئويۇنلىرى
 

ئىسســىق كىچىكىدىنــال  بالىالرنىــڭ  -ئۇيغــۇرالر 
ئۆســۈپ  ســاغالم  تۈرگــۈن،  ماسلىشــااليدىغان،  -ســوغۇققا 
ــەن  ــىتىلەر بىل ــل ۋاس ــەر خى ــى ھ ــۈن، بالىالرن ــى ئۈچ يېتىلىش
چېنىقتۇرۇشــنىڭ  بالىالرنــى  ئادەتلەنگــەن.  چېنىقتۇرۇشــقا 
ــى ئۆگىتىشــتىن  ــل ئويۇنالرن ــەر خى ــا ھ ــر ۋاسىتىســى ئۇالرغ بى
قــەدەر  بىــر  بالىلىــرى  ئۇيغــۇر  ئۈچــۈن  شــۇنىڭ  ئىبــارەت. 
ئۇيغۇرالردىكــى  كېلىــدۇ.  ھەرىكەتچــان  تېتىــك،  شــوخ، 
بــول«  يــوق  بولمىســاڭ  بــول،  شــوخ  بولســاڭ  »ئوغــۇل 
ھەرىكەتچانلىقىنىــڭ  بالىالرنىــڭ  ماقالــدا  دېگــەن 
تەكىتلىگــەن. كېرەكلىكىنــى  بولــۇش  يۇقىــرى 

  بالىــالر ئويۇنلىرىنىــڭ تــۈرى كــۆپ، ئۇالرنىــڭ ھــەر 
بىرســى بالىنــى بەلگىلىــك بىــر خۇسۇســىيەتكە ئىگــە قىلىــپ 
مەســىلەن:  كەلگــەن.  بارلىققــا  مەقســىتىدە  تەربىيىلــەش 
تېرەك-كــۆك  »ئــاق  ئۇســتىخان«،  »ئــاق  »تاققا-تۇققــا«، 
 » چاشــقان  »قارغــۇ  تــاش«،  تاش-كــۆك  »ئــاق  تېــرەك«، 
»ياغلىــق تاشــالش«، »ســاقا« ئويۇنــى، »ســالغا ئېتىــش«، 
ــق  ــۆي ســېلىش«، »چىۋى ــى( ئويۇنى،»ئ ــەك« )ســۇ مىلتىق »تۈن
ئويۇنــى،  »يۈگۈرۈشــمەك«  »لىڭگىرتاقتــاق«،  ئــات«،  
قىلىشــماق«  »جــەڭ  ئېتىشــماق«  »مولــالق  »لەگلــەك«، 
ــاق  ــى، » قورچ ــى، »توپ«ئويۇن ــاش« ئويۇن ــەش ت ــى، »ب ئويۇن
ئوخشــاش  »مېھماندارچىلىق«قــا  ئويۇنــى،  )قوچــاق( 
ــەت،چېۋەرلىكنى  ــق، پەم-پاراس ــۈچ، ھەرىكەتچانلى ــالر ك ئويۇن
يېتىلدۈرۈشــنى مەقســەت قىلىــدۇ. »تاققا-تۇققــا« ئويۇنــى 
ئىگــە  رولىغــا  يېتىشــتۈرۈش  روھىنــى  باتۇرلــۇق  بالىــالردا 
چۆجىگــە  بىلــەن  ســا  ئويونىــدا  بولســا،»چۆجىلىرىم« 
ھەمكارلىــق  ئۆملــۈك،  قەيســەرلىك،  قىلىنىــپ  ســىمۋول 
ــاق ئۇســتىخان  ــدى »ئ ــان. ئەم ــى يېتىلدۈرۈشــكە قارىتىلغ روھ
ئويۇنــى بالىالرنىــڭ چېچەنلىكــى بىلــەن كــۆرۈش ئىقتىدارىنــى 
ئويۇنىــدا  ئېتىــش«  »ســالغا  قارىتىلســا،  ئاشۇرۇشــقا 
ســۈرۈش  ئىلگىــرى  تەرەققىياتىنــى  مۇســكۇلىنىڭ  بالىــالر 
ــەش  ــم«، »ب ــۈچ«، »چۆجىلىرى ــان. »گۈلەڭگ ــەت قىلىنغ مەقس
ــى،  ــاق( ئويۇن ــاق« )قوچ ــۇم(، »توپ«ئويۇنى،»قورچ تاش«)چاك
قىــزالر  ئويۇنــالر  ئوخشــاش  ئويۇنىغــا  »مېھماندارچىلىــق« 
ئوينايدىغــان ئويۇنالر بولۇپ، ئــۇالردا خەلقىمىز قىزلىرىمىزنىڭ 
پســىخولوگىيلىك  خــاس  ئۆزلىرىگــە  كىچىكىدىنــال 
قىلغــان.  دەۋەت  يېتىلدۈرشــىگە  ئاالھىدىلىكلەرنــى 

تۇتــۇش،  مېھماندوســتلۇقى،ئۆي  ئاتا-ئانىلىرىنىــڭ 
ــى  ــش قائىدىس ــان ئۇزىتى ــش، مېھم ــاال بېقى ــش، ب ــاق ئېتى تام

بويىچــە قىلىشــقا تېگىشــلىك ئىشــالرنى ئەمەلگــە ئاشۇرۇشــنى 
ئوينايــدۇ،  رول  چــوڭ  ئويۇنلىرىمىــز  مىللىــي  ئۆگىتىشــتە 
ــال  ئۆزلەشــتۈرۈلىدۇ. ــڭ ئاڭ-سەۋىيەســىگە كىچىكىدىن بالىنى

بــۇ ئويۇنــالر ئاددىــي ئويۇنــالر بولســىمۇ، بالىــالردا، 
بولۇپمــۇ قىــزالردا كىچىكىدىنــال ئــۆي ئىشــلىرىغا قىزىقىــش 
ئىگــە. ئەھمىيەتكــە  چــوڭ  يېتىلدۈرۈشــتە  ئادىتىنــى 

ئويۇنلىــرى  بالىــالر  مىللىــي  خەلقىنىــڭ   ئۇيغــۇر  
ســېلىنمىغان  رەتكــە  تەكشــۈرۈلۈپ،  تولــۇق  تېخــى 
بالىــالر  مىللىــي  خەلقلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  ۋە  قــازاق  بولــۇپ، 
ئۈچــۈن  توپــالش  ماتېرىيــال  سېلىشــتۇرۇش،  ئويۇنلىرىنــى 

ئاتــا مۆتىــۋەر  يۇرتۇمدىكــى  تۇغۇلغــان  -ئۆزۈمنىــڭ 
-ئانىالردىــن ئامــان نۇراخۇنوۋ،ســېلىماخۇن روزىېــۋ، بايژۇمــا 
بايتورېۋالرنــى ئىــزدەپ، »ئــاق تايــاق«، »كــوداڭ« ئويۇنــى، 
»ۋاللــەي«، »ئوشــۇقنىڭ تۈرلىــرى« ۋە »قېچىــپ پوڭــزەك« 
ئالدىــم. مەلۇمــات  قوشــۇمچە  توغرىلىــق  ئويۇنلىــرى 

قوشــۇمچە  ئاساســلىنىپ،  مەلۇماتالرغــا  ئالغــان 
ماتېرىيالالرغــا  تايىنىــپ، ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ بالىــالر مىللىــي 
ئېنىقلىدىــم. تۈرىنــى   4	 رەتلــەپ  يىغىــپ،  ئويۇنلىرىنــى  

1. »ئاق ئۇستىخان« ئويۇنى*
2. »ئاق تېرەك-كۆك تېرەك« ئويۇنى

3. »ئاق تاش-كۆك تاش« ئويۇنى
4. »ئارغامچا تارتىشىش« ئويۇنى*

	. »بەش تاش« ئويۇنى*
6.  »ۋاللەي« ئويۇنى

	. »ئىلەڭگۈچ« ئويۇنى*
8. »دوپ«  ئويۇنى

9. »دۈم-دۈم« ئويۇنى
10. »يۈگۈرۈشمەك« ئويۇنى*

11. » جاڭزا« ئويۇنى 
12. »جەڭ قىلىشىش« ئويۇنى

13.  »جۈژۈلىرىم« ئويۇنى
14.  »يەتتە تاش« ئويۇنى*

	1.   »كوداڭ« ئويۇنى 
1.6 »كۈچ سىنىشىش« ئويۇنى*

	1. »قارغۇ چاشقان« ئويۇنى
18. » قورچاق )قوچاق( ئويۇنى*
19.  »قېچىپ پوڭزەك« ئويۇنى

20.  »لەگلەك« ئويۇنى
21. »لىڭگىرتاقتاق« ئويۇنى*

22.  »مولالق ئېتىشماق« ئويۇنى
23. مېھماندارچىلىق« ئويۇنى

24. »مۆكۈشمەك« ئويۇنى 
	2. »مۈشۈك-چاشقان« ئويۇنى

26.  »ئوشۇق« ئويۇنى*
	2. »ئوتتۇرىغا چۈشمەك« ئويۇنى

28.   »ئۆي سېلىش« ئويۇنى
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29.  »پوپۇز« ئويۇنى
29.  »ساقا« ئويۇنى

30.  »سانىماق« ئويۇنى*
31.   سالغا ئېتىش« ئويۇنى
32.    »تاختامەك« ئويۇنى

33.  »تاققا-تۇققا«
34. »توۋۇق« ئويۇنى 

35.  »توپ« ئويۇنى
36.  »توققۇز تاش« ئويۇنى*

37. »تۆگى-تۆگىلەڭ« ئويۇنى
38.  »تۈنەك« )سۇ مىلتىقى( ئويۇنى 

39.  »ئۇچتى-ئۇچتى« ئويۇنى*
40.  »ئۈزۈك سېلىش« ئويۇنى

41.  »چاقپىلەك« ئويۇنى
42.  » چۆچۈرە قاينىتىش« ئويۇنى

43.  »چىۋىق ئات« ئويۇنى
44.  »چېلىشىش« ئويۇنى 

	4.  »ياغلىق تاشالش« ئويۇنى*

بالىــالردا  ئوغــۇل  ئارقىلىــق  ئويۇنلىرىمىــز  مىللىــي 
ئوغــۇل بالىالرغــا اليىــق: باتۇرلــۇق، چەبدەســلىك، چاققانلىــق، 
ــق  ــر جاۋابلى ــق، ھازى ــك، ئېھتىياتچانلى ــك، تېتىكلى مەرگەنلى
ــڭ  ــۇر قىزلىرىنى ۋە باشــقىمۇ خىســلەتلەر يېتىلدۈرۈلســە، ئۇيغ

ئــەدەب گــۈزەل  مەدەنىيەتلىــك،  خــاس  -ئۆزلىرىگــە 
تىرىشــچان  كېلەچەكتــە  پېئىــل،  كىچىــك  -ئەخالقلىــق، 
كىشــىلەردىن  بولــۇپ يېتىلىشــىگە چــوڭ تۈرتكــە بولىــدۇ.

ــڭ  ــر ئويۇننى ــەر بى ــدا، ھ ــن ئېيتقان ــي جەھەتتى ئومۇمى
قىلىــپ  ئىگــە  خىســلەتكە  بىــرەر  بالىنــى  كەينىگــە 
بالىــالر  كۆپچىنچــە  بولســىمۇ،  يوشــۇرۇنغان  تەربىيىلــەش 
ئوينايدىغــان ئويۇنــالردا بىرلىككــە، دوســتلۇققا، ئىناقلىققــا 
ئىگــە قىلىــپ تەربىيىلەيدىغــان تەرىپىنىمــۇ ئۇنۇتماســلىقىمىز 
ئويۇنلىرىمىزنــى  مىللىــي  ئۈچــۈن  شــۇنىڭ  كېــرەك. 
تېخىمــۇ  بىــز  ئۆگەتســەك  بالىلىرىمىزغــا  ئۇنۇتمــاي، 

ئويۇندىــن ئويۇنــالردا  ئــۇ  چۈنكــى  ياشــنايمىز،  -گۈللــۈپ 
-بىلىمگــە، ئادەمگەرچىلىككــە، كۈندىلىــك تۇرمۇشــنى قانــداق 
ــدۇ. ــى بولى ــلەرنى تاپقىل ــى يۆنىلىش ــەڭ ياخش ــكە ئ ئۆتكۈزۈش

تەرەققىــي  تېخنىكىســى  ئاخبــارات  ئەســىر   -  21
كۈنــدە  بۈگۈنكــى  بولغانلىقتىــن،  ئەســىرى  قىلغــان 
كومپيوتېــردا ھــەر خىــل ئويۇنــالر بــار. ئاشــۇ ئويۇنالرنىــڭ 
تەســىر  ئىجابىــي  تەرەققىياتىغــا  بالىنىــڭ  ئارىســىدا 

ــۈپ ــڭ ئۆس ــاردا بالىنى ــر قات ــەن بى ــالر بىل ــان ئويۇن -قىلىدىغ
-يېتىلىشــىگە ســەلبىي تەســىر كۆرســىتىدىغانلىرىمۇ  بــار.

بىــر  باشــقا  ۋە  ئىگــر«  »جېســتوكىې  مەســىلەن: 
نەچچــە ئويۇنــالردا مۇســۇلمانالر بىلــەن كاپىرالرنىــڭ ئــوق 
ئــادەم  بۇالڭچىلىــق،  ئوغرىــالش،  پــۇل  ئېتىشــقانلىرى، 
ئۆلتۈرۈشــنىڭ بىــر نەچچــە تۈرلىــرى بــار. مانــا مۇشــۇ ئويۇنــالر 
بالىنــى  رەھىمســىزلىككە، زورارانلىققــا، جىنايەتكــە ئۈندەيــدۇ. 

ئۇزۇن ۋاقىت ئولتۇرۇپ ئوينايدىغان بۇ  ئويونالردا . 1
ھەرىكەت ئاز؛

بالىنىڭ ساالمەتلىكىگە )كۆرۈش قۇۋۋىتى، قان . 2
ئايلىنىش، ساغالم ئۆسۈش-يېتىلىشى قاتارلىقالر(  

زىيانلىق؛
بالىالرنى مىللىي بۆلگۈنچىلىككە، رەھىمسىزلىككە، . 3

ئادەم ئۆلتۈرۈشكە، جىنايەتكە كۈشكۈرتۈپ، مىللىي كۆز 
قاراشلىرىنى، ئەدەب-ئەخالقىنى، ئادەمگەرچىلىكىنى 

يوقىتىپ، بالىنىڭ پسىخولوگىيەسىنى بۇزىدۇ. 

بــۇ ئويۇنالرنــى بالىالرنىــڭ ئوينىشــىنىڭ ھاجىتــى يوق.

 ئاخىرىــدا مىللىــي ئويۇنالرنى ســاقالپ قېلىش ئارقىلىق 
ســاقالپ  مۇناســىۋىتىمىزنى  دوســتلۇق  مىللىيلىكىمىزنــى، 
قېلىشــىمىز ئۈچــۈن تۆۋەندىكــى تەكلىپ-پىكىرلەرنــى بېرىمىز:

بىــر  ئويۇنلىــرى  مىللىــي  خەلقىنىــڭ  ئۇيغــۇر 
بالىالرغــا  نەشــرىياتالردىن  كەلتۈرۈلــۈپ،  سىســتېمىغا 
كەلســە؛ بارلىققــا   كىتابچىــالر   كىتابــالر،  بېغىشــالنغان 

ــىنىپلىرىدا،بالىالر  ــق س ــەپ، تەييارلى ــالنغۇچ مەكت باش
مىللىــي  تەربىيىلىگۈچىلــەر  ۋە  مۇئەللىــم  باغچىلىرىــدا 
ئويۇنالرنــى ئۆگەتكەنــدە ئۇنىــڭ تەربىيىــۋى ئەھمىيىتىنــى 
بىرىنچــى ئورۇنغــا قويــۇپ، قىــز بالىالرغــا ئايرىــم، ئوغــۇل 
بالىالرغــا ئايرىــم ئۆزلىرىگــە خــاس ئويۇنالرنــى ئۆگەتســە؛  
ئۆگەتكەنــدە  ئويۇنالرنــى  ئوينىلىدىغــان  ئومۇمىــي  
تۇتــۇپ،  كــۆزدە  ئاالھىدىلىكلىرىنــى  يــاش  بالىالرنىــڭ 
ــالر  ــق مەلۇمات ــالپ ئەتراپلى ــن باش ــك چېغىدى ــا كىچى بالىالرغ
ئۇنۇتمايــدۇ. مەڭگــۈ  ئويۇنالرنــى  ئــۇ  بالىــالر  بېرىلســە، 

ــەن  ــەل بولىم ــەك »ئ ــى خۇالسىلىس تەكلىپ-پىكرىمىزن
دېســەڭ- بۆشــىكىڭنى تــۈزە!« دېگــەن ماقالغــا ئاساســلىنىپ،     
ــائىر  ــوپ، ش ــمەن، پەيلوس ــىغان دانىش ــىردە ياش ــى ئەس XI چ
تەربىيەســىنى  بــاال  بوۋىمىزنىــڭ  ھاجىــپ  خــاس  يۈســۈپ 
نېمىنــى،  بــاال  بىلســە  چاغــدا  »كىچىــك  بىلىــپ:  مۇھىــم 
قېرىــپ ئۆلگىچــە ئۇنۇتمــاس ئۇنــى«- دەپ بىــكار ئېيتمىغــان.
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مەكتىپىنىــڭ  تىلــى  ئۇيغــۇر  ئاۋســترالىيە  جەنۇبىــي 
ــال مۇھاجىرەتتىكــى  ــى پەقەت كىشــىنى ســۆيۈندۈرىدىغان تەرىپ
سېلىشــتۇرغاندا  مەكتەپلىرىگــە  تىلــى  ئۇيغــۇر  ھەرقايســى 
ئوقۇغۇچــى  بولغانلىقــى،  ئــۇزۇن  قــەدەر  بىــر  قۇرۇلغىنىغــا 
قالماســتىن،  بولۇپــال  كۆپلۈكــى  ئاالھىــدە  ســانىنىڭ 
ئىجادچانلىققــا  تويۇنغــان،  كىملىككــە  مىللىــي  مۇھىمــى، 
پائالىيەتلەرنــى  تۈرلــۈك  بولغــان  ئىگــە  جەلپكارلىققــا  ۋە 
ــە  ــڭ مەكتەپك ــتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىالرنى ــدا ئۇيۇش ــك ھال قەرەللى
بولغــان قىزغىنلىقىنــى يۇقىــرى كۆتــۈرۈش ئارقىلىــق، ئانــا 
مىــراس  ئەۋالدالرغــا  خاســلىقىمىزنى  مىللىــي  ۋە  تىــل 
قوشــۇۋاتقانلىقىدىن  تۆھپــە  كۆرۈنەرلىــك  قالدۇرۇشــتا 
ــدۇ. ــى بولماي ــپ قارىغىل ــن ئايرى ــك ئامىلدى ــارەت نېگىزلى ئىب

ــي  ــى جەنۇبى ــڭ 	2 - كۈن ــى 9 - ئاينى    2020 - يىل
ئاۋســترالىيە ئۇيغۇر تىلى مەكتىپىنىڭ 3 - مەۋســۇم دەرسلىرى 
ئاخىرلىشــىپ تەتىــل قويــۇپ بېرىلىدىغــان كــۈن ئىــدى. ھــەر 
قېتىمقىغــا ئوخشــاش بــۇ مەۋســۇمنىڭ ئــەڭ ئاخىرقــى كۈنىمــۇ 
دەرس ئۆتۈلمــەي بالىــالر ۋە ئاتــا- ئانىالرنىــڭ قاتنىشىشــى 
ئادەتتــە  ئىــدى.  بېرىلماقچــى  ئېلىــپ  پائالىيــەت  بىلــەن 
ــا-  ــى ئوقۇغۇچــى ۋە ئات ــڭ مەزمۇن ــق پائالىيەتنى ھــەر قېتىملى
ئانىالرغــا يۈزەكــى ھالــدا ئالدىــن ئۇقتۇرۇالتتــى. بــۇ قېتىملىــق 
بالىــالردا  ئاڭلىغــان  مەزمۇنىنــى  قىســقىچە  پائالىيەتنىــڭ 
بولغــان  پەيــدا  ئىنتىزارلىــق  ۋە  قىزىقىــش  بىــر  ئاجايىــپ 
ئوســما  ئوقۇغۇچىالرغــا  »قىــز  بولۇپمــۇ  چۈنكــى،  ئىــدى، 
ئۆگىتىلىــدۇ  ۋە  كۆرســىتىلىدۇ  تىكىــش  كەشــتە  قويــۇش، 
ــالر  ــز« دېگــەن مەزمۇن ــاش ئوينايمى ــەش ت ــە ب ــدە بىرلىكت ھەم
ئىــدى. تۇيۇلغــان  يېڭىلىــق  پۈتۈنلــەي  ئۈچــۈن  بالىــالر 

توغرىلىــق  پائالىيــەت  بــۇ  بۇيــان  كۈندىــن  نەچچــە 

ــۇ  ــم ب ــان بالىلىرى ــكەرتىپ تۇرغ ــۈدەك ئەس ــدە دېگ ــى كۈن مېن
كۈنــى ســەھەردىال مېنــى ئالدىرىتىــپ ھالىمنــى قويمىــدى. 
ئالدىمدىكــى  بارغاندىــن كېيىــن كــۆز  ئۇيغــۇر مەكتەپكــە 
ھاياجانغــا  بەكــرەك  بالىلىرىمدىنمــۇ  مېنــى  مەنزىــرە 
ــەبىي  ــىز س ــى ئۇنتۇلغۇس ــەن ھاياتىمدىك ــى م ــالدى، چۈنك س
ۋاقىتلىرىمغــا قايتقانــدەك ھېسســىياتقا كــەپ قالغــان ئىدىــم. 
بالــدۇر كەلدىمغــۇ، دېگــەن خىيالىمنىــڭ ئەكســىچە مەكتــەپ 
ــام - تاشــقىنلىققا چۆمگــەن ئىــدى. ــۇرۇن قاين ــى ئاللىب مەيدان

ئوسمام يارىشىپتىمۇ؟

جەنۇبىي ئاۋسترالىيە ئۇيغۇر تىلى مەكتىپىدە ئۇيغۇر مەدەنىيەت كۈنى
ماھى ئاي
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 ئانچە چوڭ بولمىغان مەكتەپ قورۇسىنىڭ چاققانغىنا 
ــى  ــادام دوپپىالرن ــەك، ب ــۋاي كۆين ــدا كانى ــە مەيدانى تەنتەربىي
ــول ئوينىشــىۋاتاتتى،  ــالر چۇرقىرىشــىپ پۇتب كىيىشــكەن ئوغۇل
ــان  ــتۇرۇپ كىيىۋالغ ــە ماسالش ــەس كۆينەكلىرىگ ــدار ئەتل رەڭ
دوپپىلىــرى بىلــەن بەئەينــى گۈلزارلىقتىكــى كېپىنەكلەرگــە 
ــالغان  ــەكلىدە ياس ــۇپا ش ــزالر س ــاق قى ــان ئوم ــاپ قالغ ئوخش
ــڭ ئۈســتىدە  ــە ســەھنىگە ســېلىنغان گىلەمچاقنى ئەپچىلگىن
ــۇپ  ــدەپ ئولتۇرۇش ــى چۆرى ــەپ ئوقۇتقۇچىلىرىن ــۇر مەكت ئۇيغ
ــۈن  ــما توغرىســىدىكى چۈشەندۈرۈشــلىرىنى پۈت ــڭ ئوس ئۇالرنى
زېھنــى بىلــەن ئاجايىــپ بىــر قىزىقىــش ئىچىــدە ئاڭالۋاتاتتــى.

بالىالرغــا  ئوســمىنى  بىــرى  ئوقۇتقۇچىالردىــن 
قەدىمدىــن  جەريانــى،  ئۆســتۈرۈلۈش  ئۇنىــڭ  كۆرســىتىپ 
بۇيــان ئۇيغــۇر خوتــۇن - قىزلىرىنىــڭ ئۇنــى قاشــلىرىنىڭ 

قويــۇپ  قاشــلىرىغا  ئۈچــۈن  چىقىشــى  قويــۇق  قــارا، 
ــى  ــق تەرەپلىرىن ــقا پايدىلى ــە باش ــى ۋە يەن كېلىۋاتقانلىقلىرىن
ــمىنى  ــى ئوس ــر ئوقۇتقۇچ ــە بى ــە يەن ــىلىي چۈشەندۈرس تەپس
ســىقىپ ســۈيىنى چىقىرىشــتىن تارتىــپ پاختىــدا پەلكــۈچ 
ياســاپ قېشــىغا قويۇشــقىچە بولغــان بارلىــق جەريانالرنــى 
قىزالرغــا بىرمــۇ بىــر كۆرســەتتى ۋە قىزالرنــى بــۇ مەشــغۇالتالرنى 
ــدۈردى.  ــقا رىغبەتلەن ــپ بېقىش ــى قىلى ــېلىپ ئۆزلىرىن ــول س ق
ئوســما  ئوقۇتقۇچىلىرىغــا  بۆلۈنــۈپ   توپقــا  نەچچــە  بىــر 
بــۇ  كىيىنىــپ  مىللىيچــە  قــاراپ  قىزلىرىغــا  قويدۇرۇۋاتقــان 
ــەبىي  ــۇ س ــقان ئانىالرنىڭم ــن قوش ــۇ ھۆس ــە تېخىم پائالىيەتك
بــۇ ســەپكە  بالىلىقــى ئېســىگە كەلــدى بولغــاي، ئۇالرمــۇ 
قېتىلىــپ ئوســما قويــۇش خېلــى بىــر ۋاقىتقىچــە داۋامالشــتى.

ئويۇنــى  تــاش  بــەش  قىزالرغــا  كېيىــن  ئۇنىڭدىــن 
ئۆگىتىلــدى. كەشــتىچىلىك، بىگىــزدە ھــەر خىــل نەرســىلەرنى 
توقــۇش قاتارلىــق ھۈنەرلەرنىــڭ ئۈلگىلىــرى كۆرســىتىلىپ، 
ــن،  ــۆزلەنگەندىن كېيى ــقىچە س ــەر قىس ــق بىلىمل ــۇ توغرىلى ب
بــۇ  يېتەكچىلىكىــدە  ئانىالرنىــڭ  ۋە  ئوقۇتقۇچــى  قىــزالر 
ئۆگىنىشــتى. مەشــغۇالتىنى  دەســلەپكى  ھۈنەرلەرنىڭمــۇ 

بــۇ جەرياندا ئوغــۇل ئوقۇغۇچىالرمــۇ ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ 
ــش  ــر قىســىم چېنىقى ــەن بى ــۇپ كەتك ــدە ئۇنتۇل يېتەكچىلىكى
خاراكتېرىدىكــى ئويۇنالرنىــڭ ئىچىگــە كىرىپ كەتكــەن ئىدى.

دېمــەك، ئاساســەن كىچىــك ياشــتىكى ئوقۇغۇچىــالر 
ــدا  ــا قارىغان ــى ۋاقىتالرغ ــەت ئىلگىرىك ــۇ پائالىي ــقان ب قاتناش
تېخىمــۇ مــول مەزمۇنلــۇق، بەكرەك جەلپ قىالرلىــق، تەربىيەۋى 
ــان  ــۇپ كېتىۋاتق ــى ئۇنتۇل ــەڭ مۇھىم ــۈك، ئ ــى كۈچل ئەھمىيىت
قىممەتلىــك ئــۆرپ - ئادەتلىرىمىزنــى، بالىالرنىــڭ زېھنىنــى 
ئېچىشــقا، بــەدەن ساپاســىنى ئۆستۈرۈشــكە پايدىلىــق بولغــان 
ســورۇن  كــەڭ  قالدۇرۇشــتا  مىــراس  ئەۋالدالرغــا  ئويۇنالرنــى 
ھازىرالنغــان، ئەمەلىيەتچانلىقــى كۈچلــۈك بىــر پائالىيــەت 
بولــدى. كــۆپ قىســىم ئاتــا - ئانىالرغــا بەكــرەك تەســىر قىلغان 
ۋە قايىــل قىلغــان يېــرى بــۇ پائالىيەتنىــڭ نەتىجىســى بولــدى. 
چۈنكــى، پائالىيــەت ئاخىرلىشــىپ ئۆيگــە قايتقاندىــن كېيىــن 
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ــان  ــە ئوينىغ ــن پائالىيەتت ــا - ئانىلىرىدى ــالر ئات ــۇن بالى نۇرغ
ــە،  ــەپ قىلىشــقان. ئەلۋەتت ــە ئويناشــنى تەل ــى بىلل ئويۇنلىرىن
ھازىرقــى دەۋردە ھەرقانــداق ئاتــا - ئانىغــا نىســبەتەن زور بــاش 
ئاغرىقــى بولۇۋاتقــان بالىلىرىنىــڭ تــور ئويۇنىغــا بېرىلىــپ 
كېتىشــى ۋە ئۇالرنــى تــور دۇنياســىدىن رېئال دۇنياغــا قايتۇرۇپ 
شــارائىتتا  قاتۇرۇۋاتقانلىقىــدەك  بــاش  ئۈچــۈن  كېلىــش 
ئىــدى. ئىــش  ۋە خۇشــاللىنارلىق  نەتىجــە  بىــر چــوڭ  بــۇ 

خىزمــەت  كۆيــدۈرۈپ  جــان  مۇدىرىنىــڭ  مەكتــەپ 
ئوقۇتقۇچىالرنىــڭ  تەشــكىلچانلىقى،  كۈچلــۈك  قىلىشــى، 
كــۆپ  مەزمۇنىنىــڭ  دەرس  پىداكارلىقــى،  پىدائىيلىقــى، 

خىللىقىغــا زور دەرىجىــدە ئەھمىيــەت بېرىــپ، بالىالرنىــڭ 
كۆتۈرۈشــى،  يۇقىــرى  قىزغىنلىقىنــى  بولغــان  دەرســلەرگە 
بالىالرنىــڭ  نەتىجىســىدە،  تىرىشىشــى  تەرەپلىمــە  كــۆپ 
ــپ  ــىنىپقا ئايرىلى ــە س ــەن ئالت ــىگە ئاساس ــى ۋە سەۋىيەس يېش
سىستېمىالشــقان، مۇنتىزىــم بىــر مەكتــەپ ھالىتىگــە كەلگــەن 
جەنۇبىــي ئاۋســترالىيە ئۇيغــۇر مەكتىپىدىــن ئەلۋەتتــە بــۇ 
ــۇددى  ــى خ ــەس، بەلك ــالرال ئەم ــا - ئانى ــاۋاتقان ئات ــەردە ياش ي
باشــقا دۆلەتلەردىــن تۈرلــۈك ســەۋەبلەر بىلــەن ئادېلەيدقــا 
قىلىشــتىن  زىيــارەت  مەكتەپنــى  ئۇيغــۇر  كەلگەنلــەر 
ئېيتىشــقىنىدەك  ھاياجانلىنىــپ  تەســىراتىدا  ئالغــان 
ــر ئۇيغــۇر پەخىرلىنىشــكە ئەرزىيــدۇ. مۇھاجىرەتتىكــى ھــەر بى

پائالىيەتتىن كۆرۈنۈشلەر
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سىز زىيادە سەزگۈرمۇ؟ ئۆزىڭىزنى 
ئۆزگەرتىشىڭىز كېرەكمۇ-يوق*؟

دوكتور مەرۋە ئازاب ) ئامېرىكا(

تەرجىماندىن ئىالۋە :

—باالم، بۇنداق بىر بۇغدايدا سەمرىپ، بىر بۇغدايدا ئورۇقلىساڭ بولمايدۇ، ئېغىرراق بول، — دەيتتى جان ئاپام.

—قىزىــم، ھاياجانالنمــاي، ئاستا-ئاســتا ســۆزلە. بىــز بىــر يەرگــە قېچىــپ كەتمەيمىــز. ھاياجانلىرىــڭ ئۆزۈڭنىمــۇ، بىزنىمــۇ 
چارچىتىــپ قويىدىكــەن دەيتتــى، — دادام.

— ئازراق ئۆزۈڭنى بېسىۋالساڭ نېمە بوالر، چېچىڭغا بىكار ئاق كىرمەيدۇ سېنىڭ، — دەيدۇ ئېرىم. 

—ئاپــا، يىڭنىــدەك ئىشــالرغىمۇ چېچىلىدىكەنســەن، دۇنيــادا ھېچكىــم ســەندەك قىلمايــدۇ. ئورۇنســىز چېچىلدىــڭ، كىمگە 
پايــدا؟ — دەيــدۇ قىزىــم.

—ئوقۇغۇچىلىرىــڭ دەرســكە دىققــەت قىلمىســا، ســېنىڭ ســەۋەنلىكىڭمىتى، نېمــە ئانچــە ئويــالپ كەتكۈلــۈك. بىــز كونتــرول 
قىاللمايدىغــان ئىشــالرنى تــوال ئويــالپ، چارچــاپ تۈگەيســەنغۇ ئاخىــر، — دەيــدۇ خىزمەتدىشــىم.

—ئەجەبمــۇ چارچىدىــم، ھېــس تۇيغۇلىرىم باغچىدىكى ســىرلىما پەلەك پويىزىدەك، بىردەم خۇشــاللىق چوققىســىدا تەنتەنە 
قىلىپ، بىردەم ئازابلىنىش ھاڭلىرىدا چوڭقۇرچاقلىرىدا ئۆكســۈپ يۈرىدۇ. ئەمدىلىكتە بولســىمۇ ئىچكى دۇنيايىم ســەل تىنىچراق 
بولسا بوالتتى، ھېس -تۇيغۇلىرىم بۇنداق زەربىلىك دولقۇنالۋېرىپ، يۈرىكىمنى ھالسىراتتى، — دەپ پىچىراليدۇ ئىچىمدىكى مەن. 

ــىزنىڭ  ــىلەر س ــى كىش ــىز، ئەتراپىڭىزدىك ــپ ياشامس ــدە ھېرى ــلەر ئىچى ــى كەچۈرمىش ــەپ ئىچك ــدەك مۇرەكك ــىزمۇ مەن س
ــتىكى  ــەد ئېكىس ــڭ ت ــەرۋە ئازابنى ــور م ــۈن دوكت ــەن تۈنۈگ ــاالمدۇ؟ م ــەمىڭىزگە س ــى س ــىپ كەتكەنلىكىڭىزن ــەكال سەزگۈرلىش ب
قــەدەم  بىــر  يەنــە  كىرىدىغانلىقىمنــى  تىپىغــا  كىشــىلەر  ســەزگۈر  زىيــادە  ئۆزۈمنىــڭ  كېيىــن  ئاڭلىغاندىــن  نۇتۇقىنــى 
ئىلگىرىلىگــەن ھالــدا جەزملەشــتۈردۈم، شــۇنداقال پىســخىك ھاياتىمنىــڭ بــەكال چىگىــش ۋە مۇرەككــەپ ئىكەنلىكىنىــڭ 
تــۆۋەن نۇقتــا بىلــەن يۇقىــرى نۇقتــا ئوتتۇرىســىدا  ســەۋەبىنى بىلىۋالغانــدەك بولــدۇم. ھېــس -تۇيغۇلىرىمنىــڭ ئاســانال 
ئالمىشــىپ يۈرۈشــىنى ھەرگىزمــۇ خاراكتېرىمىزدىكــى ئاجىزلىــق دەپ ئۆزۈمنــى ئەيىبلىمەســلىك قارارىغــا كەلدىــم ھەمــدە 
بىيولوگىيەلىــك، ئېرســىي ســەۋەبلەر تۈپەيلىدىــن مېڭەمنىــڭ ئىنســۇال رايونىنىــڭ ھەددىــن ئارتــۇق ھەرىكەتچــان ھالەتتــە 
تۇرىدىغانلىقــى ئۈچــۈن مۇشــۇنداق پىســخىكىلىق ھالەتكــە ئىگــە ئىكەنلىكىمنــى چۈشــىنىۋالدىم. دوكتــور مــەرۋە ئــازاب 
چۈشــەنگەنلىكىم  ئۇنــى  مــەن  ئىچىمدىكــى  كېــرەك،  بولمىســا  تۇيغــۇ  بىــر  تاتلىقــراق  بايقاشــتىنمۇ  ئۆزىنــى  ئېيتقانــدەك 
ــەز  ــى قەغ ــى ھاياتىمن ــەپ ئىچك ــەن مۇرەكك ــپ كەلگ ــەزگۈرلۈكۈم ئېلى ــدۇم. س ــۇدا بول ــر تۇيغ ــدەك بى ــە قىلغان ــۈن تەنتەن ئۈچ

Are you too sensitive? Should you change? | Marwa Azab | TEDxOakland   تەد ئېكىس پىروگراممىسىدا سۆزلەنگەن نۇتۇق *
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نۇتۇق تېكىستى

مــەن يامغۇرلــۇق، تۇتــۇق، پاتقــاق كۈنلــەردە ســىرتالرنى 
ــى  ــل ھاۋارايىن ــۇ خى ــىلەر ب ــۇن كىش ــراق. نۇرغ ــقا ئام ئايلىنىش
ئانچــە  كەلمەيدىغــان،  مــاس  تــازا  ئايلىنىشــقا  ســىرتالرنى 
ــراق  ــدۇ، بى ــت دەپ قاراي ــر ۋاقى ــان بى ــدەك بولمىغ كۆڭۈلدىكى
مــەن ئۇنــداق دەپ قارىمايمــەن. چۈنكــى ئەگەر شــۇنچە بىپايان 
كەتكــەن تەبىئەتنىڭمــۇ تــازا مۇكەممــەل بولمىغــان پەيتلىــرى 
ــەل  ــالردا مۇكەمم ــەزى نۇقتى ــۇ ب ــا مېنىڭم بولىدىكــەن، ئۇنداقت
بولماســلىق ھوقۇقــۇم بــار دەپ قارايمــەن. كىشــىلەر يېنىمدىن 
ــاز  ــەن ئ ــدا، م ــۈپ كېتىۋاتقان ــەن  ئۆت ــەر بىل ــك قەدەمل ئىتتى
دېگەنــدە ئىككــى قېتىــم مۇشــۇنداق ئويــالردا بولــدۇم،  ھەمــدە 
ــپ  ــەن مېڭىۋېتى ــتىالتتىم. م ــېرى ئاس ــى بارغانس قەدەملىرىمن
ئانچــە ســىېمىتىرىك ئۆســمىگەن دەرەخلەرنــى مــاڭا ئېگىلىــپ 
ســاالم بېرىۋاتقانــدەك، مېنــى قارشــى ئېلىۋاتقانــدەك ھېــس 
قىلىــپ قالدىــم. يېنىمدىــن ئىتتىــك قەدەملــەر بىلــەن ئۆتــۈپ 
كەتكەن كىشــىلەر، ئەكســىچە، بۇ دەرەخلەرگە پەقەتال دىققەت 
ئېلىنمىغانلىقــى  نەزەرگــە  قىلىــپ  شــۇنداق  قىلمىغانــدەك. 
ــش  ــى چىقى ــەر، ئاچچىقىن ــۇ دەرەخل ــن رەنجىگــەن ب تۈپەيلىدى
ــۇ  ــى تېخىم ــپ، قەددىن ــەن غادىيى ــۇق بىل ــۈن،  تەكەببۇرل ئۈچ
ئېگىــز كۆتۈرۈشــتى. بــۇ خىــل ئويــالر، يەنــى  بــۇ خىــل ئۇچــۇر 
بىــر تــەرەپ قىلىــش جەريانــى مەنــدە دائىــم كۆرۈلــۈپ تۇرىــدۇ. 

بــۇ  مېنىــڭ  ئــادەم.  ســەزگۈر  زىيــادە  بىــر  مــەن 
ــىل  ــەن ئېس ــە دېگ ــم نېم ــەن ۋاقتى ــىنىپ يەتك ــى چۈش نۇقتىن
ــى  ــۇ نۇقتىن ــەن ب ــە! م ــى ھ ــۇرۇش پەيت ــە ئاش ــى ئەمەلگ ئۆزىن
روھــى ســاغالملىق خادىملىرىغــا ئاتالغــان بىــر مۇھاكىمــە 
بايقىۋالدىــم.  ۋاقتىمــدا  قىلىۋاتقــان  تەييارلىــق  يىغىنىغــا 
ماقالىنــى  بــۇ  كەلمەيدىغــان  قولۇمدىــن چۈشــۈرگۈم  مــەن 
شــۇ چاغــدا تېپىۋالغــان ئىدىــم. بــۇ ماقالــە »ســەزگۈ بىــر 
نەرســە  بىــر  دېگــەن  ســېزىمچانلىقى«  قىلىــش  تــەرەپ 
بىلــەن مۇناســىۋەتلىك بىــر گېــن توغرۇلــۇق توختىالتتــى. 

شــۇنىڭ بىلــەن مــەن بــۇ ماقالىنــى قانچىلىــك چوڭقــۇر 
قازالىســام شــۇنچىلىك چوڭقــۇر قېزىــپ باقتىــم. شــۇنى ئىقــرار 

ئىــش،  بىــر  ياخشــىراق  بايقاشــتىنمۇ  ئۆزىنــى  قىلىمەنكــى: 
نەتىجىلىــك  بىــراق  ئازابلىــق،  تــەس،  ئۇنىڭــدەك  ۋەياكــى 
»زىيــادە  كېــرەك.  بولمىســا  جەريــان  بىــر  تاتلىــق  ھەمــدە 
ســەزگۈر ئــادەم«، ۋە بەزىــدە »ســەزگۈ بىــر تــەرەپ قىلىــش 
دوكتــور  ئاتالغــۇ  بــۇ  ئاتىلىدىغــان  دەپ  ســېزىمچانلىقى« 
ئېلەيىــن ئەرىــن تەرىپىدىــن ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان بولــۇپ، 
ــەزگۈر  ــادە س ــادەم زىي ــەنت ئ ــزدا 20 پىرس ــە ئارىمى ئەمەلىيەتت
كېلىــدۇ. شۇڭالشــقا بــۇ خىــل ئاالھىدىلىــك، يىغىنچاقــالپ 
ــۇ  ــى تۇيغ ــان ئىچك ــەپ بولغ ــى مۇرەكك ــزدا ناھايىت ئېيتقىنىمى
بېرىــدۇ.  تەســۋىرلەپ  كىشــىنى  بولغــان  ئىگــە  ھاياتىغــا 
نۆۋىتىــدە  ئــۆز  يەنــە  ئاالھىدىلىــك  خىــل  بــۇ  شــۇنداقال، 
تەندىكــى ئىچكــى بىيولوگىيەلىــك ئاالھىدىلىكتــۇر، بىــراق 
ــۇ خىــل  ــۇم خىلدىكــى بالىلىــق كەچۈرمىــش ب ــۆزۈم مەل مــەن ئ
ئېرســىي خاھىشــنى تېخىمــۇ كۈچەيتىۋېتىــدۇ ۋە ياكــى بــۇ 
خىــل ئاالھىدىلىكنــى مەيدانغــا كەلتۈرىــدۇ دەپ قارايمــەن. 
مېڭىســىنىڭ  ئادەملەرنىــڭ  ســەزگۈر  زىيــادە  ئەمەلىيەتتــە، 
تۇتىشىشــى بىــر ئــاز پەرقلىــق بولىــدۇ. بىــز ئۇالرنىــڭ مېڭىلىرى 

-ســايىلىگەن ۋاقتىمىــزدا ھەمــدە تەتقىقاتچىــالر ئۇالرغــا فوتــو
مەنزىرىــدە  بــۇ  بىزگــە  »بىلەمســىز،  بېرىــپ:  -ســۈرەتلەرنى 
بېرەمســىز؟«—  ئېيتىــپ  بولغانلىقىنــى  ئۆزگىرىــش  قانــداق 
ــادە ســەزگۈرچان  ــپ بېقىڭچــۇ. زىي ــەرەز قىلى ــدا پ دېگــەن ۋاقتى
ــى  ــەزگۈ رايون ــۆرۈش س ــڭ ك ــىدە، ئۇالرنى ــىلەرنىڭ مېڭىس كىش
ۋە مېڭىســىنىڭ دىققــەت مەركىــزى رايونــى ســەزگۈرچانلىقى 
ــىپ  ــرەك ئاكتىپلىش ــدا بەك ــىلەرنىڭكىگە قارىغان ــۆۋەن كىش ت
كېتىــدۇ. مــەن پەقــەت زىيــادە ســەزگۈر كىشــىلەرنى ســۈرەتلەپ 
پەرقــى  بۇالرنىــڭ  ھەرگىزمــۇ  خــاالس،  تىرىشــتىم  بېرىشــكە 

-توغرۇلــۇق بىــر تەكشــۈرۈش تىزىملىكــى ۋە ياكــى نەرســە
ــى تۇرغۇزماقچــى ئەمەســمەن.  ــىتىۋېلىش تىزىملىك ــرەك س -كې

ســەزگۈر  زىيــادە  مــەن  ئورنىغــا  قىلىشــنىڭ  بۇنــداق 
ــۈرۈپ،  ــە كەلت كىشــىلەرنىڭ ھېكايىســىنى ئوتتۇرھــال ھالەتك
مانــا  بــۇ  ئىخچاماليمــەن.  ھېكايىغــا  قىســقا  تۆۋەندىكــى 
مۇنــداق. جېنــا تەبىئەتنىــڭ قۇچىقىــدا يۈرۈشــنى بــەك ياخشــى 
كۆرىــدۇ. ئــۇ دېڭىزنىــڭ كۆكلىگىنى ھېچكىمگە ئوخشــىمىغان 
ــى  ــدا، دەرەخلەرن ــول مېڭىۋاتقان ــۇ ي ــېزىدۇ. ئ ــە س ــر ھالەتت بى

يۈزىگــە تۆكــۈپ، ئۆزۈمگــە شــىپا ئىزدىشــىمنىڭ توغــرا بولغانلىقىنــى تېخىمــۇ جەزملەشــتۈردۈم. ئــۆز نۆۋىتىــدە مۇرەككــەپ 
ئىچكــى كەچۈرمىشــلەرنىڭ كەلكۈنىدىــن قانــداق ســاقلىنىش توغرۇلــۇق ئىســتراتېگىيە ئىگەللــەپ قالغاندەكمــۇ بولــدۇم.

ــا  ــىلەر تىپىغ ــەزگۈر كىش ــادە س ــادەم زىي ــەنت ئ ــەن 20 پىرس ــى تەخمىن ــىچە، ئارىمىزدىك ــڭ ئېيتىش ــەرۋە ئازابنى ــور م دوكت
ــادە ســەزگۈرلۈكتىن  ــداق قىلىــپ زىي ــا قان ــدا بولســىڭىز، ئۇنداقت كىرىدىكــەن. ئەگــەر ســىز مۇشــۇ 20 پىرســەنت ئادەمنىــڭ قاتارى
ئىبــارەت بــۇ خاراكتېرىڭىزنىــڭ ســىزنى ھالســىرىتىپ قويۇشــىدىن ساقلىنااليســىز، قانــداق قىلىــپ بــۇ خىــل ئاالھىدىلىكىڭىزنــى 
چاقنىتىــپ نــۇر چاچقۇزااليســىز؟ بۇالرغــا جــاۋاب ئىزدىســىڭىز دوكتــور مــەرۋە ئازابنىــڭ تۆۋەندىكــى نۇتۇقىغــا مەرھەمــەت. 

دوكتور مەرۋە ئازاب كالىفورنىيە شتاتلىق ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىسخىكا ۋە ئىنسان تەرەققىياتى پەنلەر پىروفېسسورى بولۇپ، 
ئــۇ دوكتورلــۇق ئۇنۋانىنــى نېــرۋا ئىلمــى ساھەســىدە ئالغــان. ئۇ بىر مۇســۇلمان ئايــال دوكتور بولۇپ، تــەد ئېكىس پىروگراممىســىدا 
ســۆزلىگەن نۇتۇقلىــرى تولىمــۇ يۇقىــرى ســەۋىيەدە بولــۇپ، كىشــىنى ھەقىقەتــەن قايىــل قىلىــدۇ. ئــۇ مەزكــۇر نۇتۇقىنىــڭ ئاخىرىدا 
زىكىــر ۋە ئىبادەتنىــڭ زىيــادە ســەزگۈر كىشــىلەرنىڭ چىگىش روھى ھالىتىدە شــىپالىق رول ئوينايدىغانلىقىنــى تەكىتلەپ ئۆتىدۇ.

غــەرب  بىلــەن  ئــاۋازى  جاراڭلىــق  ۋە  ئىشــەنچلىك  بىلىمــى،  مــول  كىملىكــى،  مۇســۇلمان  ئــۇ 
بىــرى. ۋەكىللىرىدىــن  ئاياللىرىنىــڭ  مۇســۇلمان  ياشــاۋاتقان  قازىنىــپ  مۇۋەپپەقىيــەت  دۇنياســىدا 
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ــدۇ.  ــس قىلى ــدەك ھې ــە پىچىرالۋاتقان ــپ ئۆزىگ ــازراق ئېگىلى ئ
قىلدۇرىــدۇ،  ھېــس  ھەيۋەتلىكلىكىنــى  ئۇنىڭغــا  تاغــالر 
نەرســىنى  بىــر  ھەيۋەتلىكــرەك  كۆرۈنۈشــىدىنمۇ  خــۇددى 
ئۆزىگــە مۇجەسســەملەنگەندەك بىــر خىــل تۇيغــۇ بېرىــدۇ. 
ــازۇك  ــەڭ ن ــۇپ ئ ــى بول ــۇ بىرىنچ ــا، ئ ــدە بولس ــە كىرگەن ئۆيگ
ــى  ــى ۋە ياك ــرى پۇراقن ــر غەي ــداق بى ــەر قان ــلەرنى، ھ ئۆزگىرىش
غەيــرى ئاۋازالرنــى بىرىنچــى بولــۇپ بايقايــدۇ، ئــۇ يەنە ئاســانال 
ــىملىق  ــۆپ قىس ــى ك ــو ياك ــرەر كىن ــۇ بى ــەر ئ ــدۇ. ئەگ ھودۇقى
تىياتىــر كۆرۈۋاتقــان بولســا ۋە ياكــى كىتاب ئوقۇۋاتقان بولســا، 
ــىپ  ــوناژغا كىرىش ــر پېرس ــەر بى ــەن ھ ــۇدى بىل ــۈن ۋۇج ــۇ پۈت ئ
كىنــو  قورقۇنچلــۇق  ئــۇ  ئايانكــى،  دېمىســەكمۇ  كېتىــدۇ. 
ــاب  ــر كىت ــەپ بى ــى مۇرەكك ــى ۋەقەلىك ــا ياك ــان بولس كۆرۈۋاتق
قايتىــپ  تۇيغۇســىغا  نورمــال  ئۆزىنىــڭ  بولســا  ئوقۇۋاتقــان 
ــۇ  ــە، ئ ــدۇ. خىزمەتت ــەرپ قىلى ــەر س ــۈن ھەپتىل ــى ئۈچ كېلىش
ئۇنــى  خوجايىنــى  بىــراق  خىزمەتچــى،  ئېســىل  ناھايىتــى 
دائىــم  ئىپادىســى  خىزمــەت  ئۇنىــڭ  ۋاقىتــالردا،  كۆزەتكــەن 
ناھايىتــى ناچــار بولــۇپ قالىــدۇ. ئــۇ بــەكال ئېھتىياتچــان 
بولــۇپ كېتىــدۇ، چۈنكــى ئــۇ خاتالىق ســادىر قىلىپ قويۇشــنى 
خالىمايــدۇ، شــۇنىڭ بىلــەن ئادەتتىكىگــە ئوخشــىمايدىغان بۇ 
خىــل ئەھۋالــدا ئــۆز ئىش-ھەرىكىتىگــە زىيادە دىققــەت قىلىپ 
كەتكەنلىكــى تۈپەيلىدىــن ساراســىمىگە چۈشــۈپ قالىــدۇ. 
باھاغــا  پاسســىپ  ئۆزىنىــڭ  ئــۇ  شــۇكى،  ســەۋەبى  بۇنىــڭ 
يۈزلىنەلمەيدىغانلىقىنــى ئوبــدان بىلىــدۇ. زىيــادە ســەزگۈر 
ئادەملــەر خىلمۇ-خىــل كېلىــدۇ. شۇڭالشــقا مــەن ئېيتقــان بــۇ 
ھېكايىنــى ئۆزىڭىزنــى زىيادە ســەزگۈر ئــادەم كاتېگورىيەســىگە 
قىلىۋالســىڭىز  ئۆلچــەم  ئايرىماســلقتىكى  ياكــى  ئايرىــش 
ــى  ــەزگۈرلۈك ۋە ياك ــادە س ــم، زىي ــر دەيدىغىنى ــدۇ. ھازى بولماي
ياكــى  تارتىنچــاق  گــەپ  دېگــەن  ئــادەم  ســەزگۈر  زىيــادە 
ئىــچ مىجــەز دېگــەن ســۆزلەر بىلــەن مەنىــداش ئەمــەس. 

 30 ئادەملەرنىــڭ  ســەزگۈر  زىيــادە  ئەمەلىيەتتــە، 
شۇنىســى  كىشــىلەردۇر.  مىجەزلىــك  تــاش  پىرســەنتى 
ــى  ــال قارش ــە ئېنىق ــلىق جەمئىيەتت ــەزگۈر بولماس ــى، س ئېنىقك
ــۇش  ــىچە بول ــك، ئەكس ــداق دېگەنلى ــراق ئۇن ــدۇ، بى ئېلىنماي
ــوق؟  ــۇش كېلەمدۇ-ي ــە خ ــۇش جەمئىيەتك ــەزگۈر بول ــى س يەن
نەتىجىــدە، جەمئىيىتىمىــز بــۇ توغرۇلــۇق پەقەتــال بىــر قارارغــا 
كەلگىنــى يــوق. جەمئىيــەت ھــەر ئىككىلىســىنى ئانچە قارشــى 
ئېلىــپ كەتمەيــدۇ. خــوش، ئەگــەر ســىز ســەزگۈر بولمىســىڭىز، 
ئــۇ ســىزنىڭ ئەتراپىڭىزدىكــى ئادەملەرنــى كۆپــرەك ئويــالپ 
بولســىڭىز،  ســەزگۈر  ســىز  ئەگــەر  قويۇشــىڭىزنى خااليــدۇ. 
ئــۇ ســىزنىڭ يــۈز تېرىڭىزنــى قېلىنــراق قىلىۋېلىشــىڭىزنى 
خااليــدۇ، باشــقىچە قىلىــپ ئېيتقانــدا، مىجەزىمىزنىــڭ قايســى 
ــن  ــال ئەركى ــز يەنى ــەزەر، بى ــىدىن قەتئىين ــا بولۇش ــل تىپت خى
بواللمايمىــز. ئۇنداقتــا، قىزىــق ئىــش ھــە، بىــراق جەمئىيەتنىڭ 
ھاياتىمىــز،  ئالدىــراش  كۈنلــۈك  ھــەر  بىزنىــڭ  تەلىپــى، 
يەنــى بــۇ كۈنلــەردە بىــز ياشــاۋاتقان بــۇ خىــل ھاياتىمىــز 
مــاس  ئوتتۇرىســىدىكى  تىپىمىــز  مىجــەز  بىزنىــڭ  بىلــەن 
كەلمەســلىك ھالىتــى  چۈشكۈنلىشــىش، خامۇشــلۇق كېســىلى 
ۋە باشــقا پىســخىك كېســەللەرنى پەيــدا قىلىــدۇ. چۈنكــى 

زىيــادە ســەزگۈر كىشــىلەر ئىنچىكــە بىــر تــەرەپ قىلىــش 
ــن،  ــى تۈپەيلىدى ــش جەريان ــەرەپ قىلى ــر ت ــۇر بى ــى چوڭق ياك
ــەرەپ  ــر ت ــراپ بى ــالرنى ئالدى ــدەك ئىش ــا دېگەن ــىپ باھ پاسس
بېرىلغــان  ئېلىــپ  قايتا-قايتــا  شــۇنداقال  قىلىۋەتمەيــدۇ، 
ئانالىــز ھەمــدە بــۇ توغرىســىدا يــۈز بېرىۋاتقــان ھەرخىــل 
روھــى گېمناســتىكىالر تۈپەيلىدىــن، بۇنــداق ۋاقىتــالردا بــەكال 
بېســىم ئاســتىدا قالىــدۇ. چۈنكــى زىيادە ســەزگۈر كىشــىلەرنىڭ 
نېــرۋا سىستېمىســى شــۇنداق غىدىقلىنىشــچان كېلىدۇكــى، 
ۋاز  خىزمەتتىــن  چارچاپ-تۈگىشــىپ،  جەريانىــدا  خىزمــەت 
ــز  ــدۇ. بى ــوڭ بولى ــرى چ ــم -خەتى ــان خېيى ــپ كېتىدىغ كېچى
قىيىنچىلىــق  پىســخولوگىيەلىك  ۋە  ســەزگۈرلۈك  يۇقىــرى 
ــق  ــق بالىلى ــەت ئازابلى ــىۋەت، پەق ــۇ مۇناس ــىدىكى ب ئوتتۇرىس
كەچۈرمىشــكە ئىگــە كىشــىلەردىال مەۋجــۇت دەپ قارايمىــز. 
ۋە  ئەمــەس  يامــان  ئەكســىچە،  بۇنىــڭ  ئەمەلىيەتتــە، 
ياكــى ئىنتايىــن ياخشــى بالىلىــق كەچۈرمىشــلەرگە ئىگــە 
بولغانالردىمــۇ بــۇ خىــل زىيــادە ســەزگۈرلۈك مەۋجــۇت بولىــدۇ. 
باشــقىچە قىلىــپ ئېيتقانــدا، بــۇ خىــل ئاالھىدىلىــك ھەرخىــل 
ئاكتىــپ مەنىدىكــى ســۈپەتلەر بىلــەن باغلىنىشــچان بولىــدۇ. 
شــائىر، رەسســام، مۇزىكانتــالردا بــۇ خىــل ئاالھىدىلىكنىــڭ 
پەقەتــال  كۆرۈلىدىغانلىقــى  بىلــەن  ئۈســتۈنلۈك  مۇتلــەق 
ھەيــران قاالرلىــق ئەمــەس. شــۇنداقال يېقىنقــى يىلــالردا ئېلىــپ 
بېرىلغــان مېڭــە تەتقىقاتلىرىــدا، ئــۇالر شــۇنى بايقىدىكــى 
ــون  ــان راي ــەت قىلىدىغ ــۈن خىزم ــك ئۈچ ــل ئاالھىدىلى ــۇ خى ب
باشــقىالرغا بولغــان ھېسســىيات ۋە پوزىتســىيەنى قولاليدىغــان 
ــۇق  ــە توغرۇل ــدۇ. مېڭ ــىپ كېتى ــدە كېسىش ــەن بەزى ــون بىل راي
ســۆز قىلىۋاتقــان بولغاندىــن كىيىــن، يەنــە بىــر نۇقتىنــى 
رايونــى  مېڭــە  ئاتىلىدىغــان  دەپ  ئىنســۇال  ئۆتەيلــى:  دەپ 
ــە  ــدە ھەرىكەتچــان ھالەتت ــادە ســەزگۈر كىشــىلەردە ئاالھى زىي
ــى  ــدۇ؟ ئىنســۇال ئىچك ــش قىلى ــە ئى ــۇ نېم ــا ئ ــدۇ. ئۇنداقت بولى
ــەزگۈر  ــۇڭا س ــئۇل. ش ــقا مەس ــەرەپ قىلىش ــر ت ــەزگۈلەرنى بى س
تىڭشــاپال  دۇنياســىنى  ئىچكــى  ئۆزىنىــڭ  كىشــىلەرنىڭ 
يۈرىدىغانلىقــى ھەيــران قاالرلىــق ئەمــەس. بــۇ دېگەنلىــك يەنە 
ــەزگۈر  ــن س ــۇ ئىنتايى ــق ۋە كوفېئىنغىم ــق، ئاچلى ــۇالر ئاغرى ئ
ــر  ــۇ ئېغى ــڭ ب ــىمچە، بىزنى ــڭ چۈشىنىش ــۇڭا مېنى ــدۇ. ش كېلى
ــىزنىڭ ســەزگۈرلۈكتىن  ــز س ــان جەمئىيىتىمى بېســىمالرغا تولغ
داتالشــتۇرۇپ  خاراكتېرىڭىزنــى  ئالتۇنــدەك  بــۇ  ئىبــارەت 
ــۇر  ــن ن ــى قايتىدى ــز ئۇن ــپ بى ــداق قىلى ــن. قان قويۇشــى مۇمكى
چاچقۇزااليمىــز؟ قانــداق قىلغانــدا ســەزگۈرلۈكىڭىزنى ئــەڭ 
ياخشــى دەرىجىــدە ئىشلىتەلەيســىز؟ مانــا بۇيــەردە ئېســىڭىزدە 
بــۇ  بــار:  بىــر پىرىنســىپ  چىــڭ تۇتۇۋېلىشــقا تېگىشــلىك 
پايدىســى  ئۇنىــڭ  ھەمــدە  ســەزگۈرلۈك  كەتكــەن  ئېشــىپ 
ئىگــە  ئېھتىياجغــا  مىتابولىزىــم  دەرىجىدىكــى  يۇقىــرى 
بولغــان مۇرەككــەپ نېــرۋا سىستېمىســى، زىيــادە ھەرىكەتچــان 
ــڭ  ــە رايونلىرىنى ــان مېڭ ــادە قوزغالغ ــى، زىي ــرۋا سىستېمىس نې
ــر  ــۇ بى ــكەندىال ب ــىپ چۈش ــى بېس ــك تەننەرخىن بىيولوگىيەلى
خىــل ئارتۇقچىلىــق بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. لېكىــن، بــۇ ئۇنــداق 
ئەمەلىيەتتــە  كونكرېتــراق،  بۇنــى  بىــز  ئەمــەس.  ئاددىــي 
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قىلغىلى بولىدىغان ئىشــتەك چۈشــەندۈرۈپ باقايلى. ســىزنىڭ 
ئىنتايىــن ھاياجانلىنىدىغــان نېــرۋا سىســتېمىڭىز بولغانلىقــى 
ــى  ــن، ســىز مۇھىتىڭىزدىكــى ســىزنى قوزغىغۇچىالرن تۈپەيلىدى
ئازايتىشــنى خالىشــىڭىز، شــۇڭا ســىز كۈچلــۈك غىدىقاليدىغان 
ئامىلالرنىــڭ ســانىنى ئازايتىشــىڭىز كېــرەك. ســىز ســەزگۈ 
ئېشــىپ  كۈچىڭىزدىــن  بېرىــش  بەرداشــلىق  يۈكىڭىزنىــڭ 
ــىزنىڭ  ــەر س ــرەك. ئەگ ــىڭىز كې ــى ئېلىش ــىنىڭ ئالدىن كېتىش
خىزمىتىڭىــز ياكــى ھاياتىڭىــز ســىزنىڭ بىــر نەچچــە ئىشــنىڭ 
ئۇنداقتــا  قىلســا،  تەلــەپ  چىقىشــىڭىزنى  ھۆددىســىدىن 
ئىشــلىرىڭىزنىڭ  بېجىرىدىغــان  ۋاقىتتــا  ئوخشــاش  ســىز 
ــي  ــىز ئىجتىمائى ــەر س ــم. ئەگ ــىڭىز الزى ــەك قويۇش ــانىغا چ س
قىلىشــىڭىز  )بۇنــداق  ئىشلەتســىڭىز  ۋاســىتىلىرى  ئاالقــە 
ــي  ــلىتىدىغان ئىجتىمائى ــىز ئىش ــەس(، س ــا ئەم ــال خات پەقەت
كېــرەك.  قويۇشــىڭىز  چــەك  ســانىغا  قاناللىرىنىــڭ  ئاالقــە 
قەرەللىــك ھالــدا نېــرۋا سېســتىمىڭىزنى مەجبــۇرى ئېتىــپ 
قويۇشــىڭىز كېــرەك: نەپــەس ئېلىــش مەشــىقلىرى، خىلۋەتتــە 
تەپەككــۇر قىلىــش، جىمجىــت ۋاقىــت ئۆتكــۈزۈش دېگەنــدەك 
ئىشــالر بىلــەن شۇغۇلالنســىڭىز بولىــدۇ. ئەگــەر جىمجىــت 
ۋاقىــت ئۆتكــۈزۈش ســىزنى پاسســىپ خىيالــالر قاينىمىــدا 
ــل  ــۇ خى ــىز ب ــا س ــاڭ. ئۇنداقت ــى تاللىم ــە، ئۇن ــپ كەتس ئېقىتى
خىيالالرنــى ســۈزۈپ، بــۇ خىــل ئاۋازنىــڭ )ئىچىڭىزدىكــى ئــاۋاز( 
ئورنىغــا باشــقا تىپتىكــى ئاۋازالرنــى قويــۇڭ. ئەگــەردە ســىز 
ــى  ــۇ جەھەتتىك ــڭ ب ــىڭىز ئىبادەتنى ــەن كىرىشەلىس ھەقىقەت
رولــى ھەقىقەتــەن ياخشــى. شۇڭالشــقا مــەن »زىكىــر« دەپ 
ئاتىلىدىغــان ئىبادەتنــى قىلىشــقا ئامــراق. زىكىــر مەلۇم ســاندا 
بايانلىرىنىــڭ  مىننەتدارلىــق  بۇيرۇلغــان  تەكرارلىنىدىغــان، 
ــىزنى  ــەر س ــدۇ. ئەگ ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــىنى ئ ــرار ئېيتىلىش تەك
نۇرغۇنلىغــان ئوي-خىيالــالر چىرمىۋالغــان بولســا، ئــۇالر ھۆكۈم 
چىقىرىــش ئىقتىدارىڭىزنــى غۇۋاالشــتۇرۇپ قويىدۇ، چۈشــىنىش 

ئۇالرنى)ئــوي قويىــدۇ.  ئاســتىلىتىپ  -ئىقتىدارىڭىزنــى 
-خىياللىرىڭىزنــى دېمەكچــى( قەغەزگــە تۆكــۈڭ، كاللىڭىزدىن 
چىقىرىــپ تاشــالپ قەغــەز يۈزىگــە پۈتــۈپ قويۇڭ. كىــم بىلىدۇ، 
چىقىــپ  نەرســىلەر  شــىپالىق  ئېســىل،  گــۈزەل،  ئىنتايىــن 
ئىنتايىــن  ســىز  بولســۇنكى،  ئېســىڭىزدە  تېخــى.  قاالمــدۇ 
يېڭىلىــق يارىتىــش روھىغــا بــاي بىــر ئــادەم. شــۇڭا تاالنتىڭىــز 

نېمــە بولســا شــۇنى قىلىــڭ: ســىزىڭ، بويــاڭ، يېزىــڭ. ئاخىرىدا 
دەيدىغىنىــم، ئۆزىڭىــزدە راھــەت تــۇرۇڭ، ئۆزىڭىزنىــڭ ئېرســىي 
)تۇغمــا( خاراكتېرىڭىــزدە راھــەت بولــۇڭ، ئۆزىڭىزنىــڭ شــۇنداق 
يارىتىلغانلىقــى ئۈچــۈن راھــەت ھېــس قىلىــڭ. ئۇنىڭغــا ئىگــە 
بولۇڭكــى، زىنھــار ئۇنىڭدىــن نومــۇس ھېــس قىلمــاڭ. ھەمــدە 
شــۇنى يادىڭىــزدا تۇتۇڭكــى، بــۇ خىــل ئاالھىدىلىكىڭىــز تۇغما 
تاالنتىڭىــز ھەمــدە يېڭىلىــق يارىتىــش روھىڭىــز ھــەم بارلىــق 
ئــۇزۇن مۇددەتلىــك  باغالنغــان.  بىلــەن  نەرســىلەر  ياخشــى 
ــدە  ــل ئاالھى ــۇ خى ــىلىرىڭىزگە ب ــان كىش ــىۋەت باغلىغ مۇناس
ــان(  ــدار دەپ ئالغ ــاق ئىقتى ــەرۋە يۇمش ــور م ــز) دوكت تەرىپىڭى
توغرۇلــۇق توختىلىشــتىن تارتىنىــپ ئولتۇرمــاڭ. بــۇ خىــل 
ــۈن،  ــۇش ئۈچ ــز بول ــى ئۆزىڭى ــەڭ ياخش ــى ئ ئاالھىدىلىكىڭىزن
ئــەڭ ياخشــى ئاتا-ئانــا، ئــەڭ ياخشــى پەرزەنــت، ئــەڭ ياخشــى 
بىــر تۇغقــان، ئــەڭ ياخشــى باشــقۇرغۇچى، ئــەڭ ياخشــى جــۆرە 
) ئايــال ياكــى ئــەر دېمەكچــى( بولــۇش ئۈچــۈن خىزمــەت 
ــش،  ــى ئى ــەڭ ئاخىرق ــان ئ ــراپ قىلىدىغ ــەن ئېتى ــدۇرۇڭ. م قىل
مېنىڭچــە مۇنــداق: مېنىــڭ روھىمنىــڭ يىپلىــرى يېشــىلگەندە، 
ئارقىدىنــال بىــر قايمۇقــۇش دەۋرى ئەگىشــىپ كېلىــدۇ، ھەمــدە 
يەرلىرىنــى  چوڭقــۇر  ئــەڭ  يۈرىكىمنىــڭ  ئاخىرىــدا،   ئــەڭ 
بىلەلمەســلىك  ھېچنېمىنــى  ۋاقىتلىرىمــدا  تىڭشــىغان 
ئەندىشىســى بــۇ چىگىشــنى تېخىمــۇ يامــان ھالەتكــە ئېلىــپ 
كېلىــدۇ. تاكــى مــەن ئۇنىڭغــا بىــر ئىســىم قويمىغۇچــە، ئۇنــى 
تەســۋىرلىمىگۈچە، ئــۇ توغرۇلــۇق ســۆزلىمىگىچە بــۇ خىــل 
ــاڭا ئوخشــاش  ــى م ــەت پەســكويغا چۈشــمەيدۇ. بىلىمەنك ھال
ــى بېشــىدىن كەچۈرىدىغــان كىشــىلەر چوقــۇم  ــداق ھالەتن بۇن
ــى،  ــۇنىداق دېيەلەيمەنك ــەن ش ــەنچ بىل ــەن ئىش ــر م ــار. ھازى ب
مــەن ھاياتىمنىــڭ ئامىللىرىنــى مېنــى راھــەت قىلىدىغــان، 
مېنــى چاقنىتىدىغــان، مېنــى تېخىمــۇ ياخشــى قىلىدىغــان، 
ــر  ــان بى ــى تۇنجۇقتۇرمايدىغ ــڭ قەلبىمن ــى، مېنى ــەڭ مۇھىم ئ
رەۋىشــتە قۇراشــتۇرۇپ چىقااليمــەن. مــەن ھەممىڭالرنــى بــۇ 
ــپ  ــقا تەكلى ــەپەرگە ئاتلىنىش ــن س ــدە قىيى ــك ھەم نەتىجىلى
قىلىمــەن. بۇ ســەپەرگە ئاتلىنامســىز؟ مەن شــۇنداق بولۇشــىنى 
ــەت!  ــاي، رەھم ــار بولغ ــىلەرگە ي ــەي س ــەن. تەل ــد قىلىم ئۈمى

ئىنگلىزچىدىن ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلغۇچى سەرۋى 
)ئامېرىكا(

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

ئادلىراپ قىلىنغان ئىشالر خام بولىدۇ،
 ئاش- اتماقنمىۇ ئادلىراپ يې�ە كې�ەللىك كەلتۈرىدۇ.
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گــۈزەل  ۋە  تىنىــچ  تولىمــۇ  بۈگــۈن  يولــى  ســاھىل 
كۆرۈنەتتــى، ئايرىلىشــقا قىيمىغانلىقتىــن بولســا كېرەك بۈگۈن 
ئىســتانبۇل باشــقىچە بىــر تۈســكە كىرگەنــدەك بىلىنىۋاتاتتــى، 
كەتكەنــدەك  بىرلىشــىپ  بىلــەن  دېڭىــز  كۆپ-كــۆك 
تەرىپىدىكــى  قارشــى  دېڭىزىنىــڭ  مارمــارا  كۆرۈنىدىغــان 
ــدەك،  ــادالىرى چىقىۋاتقان ــىش س ــە خوشلىش ــن بىزگ ئارالالردى
ئۇيغۇرنىــڭ نۇرغــۇن ئاھــۇ- زارىغا شــاھىد بولغــان زەيتىنبۇرنۇ: 
مۇبــارەك بولســۇن ! ئانــا ۋەتىنىــڭالر ئامــان بولســۇن! ئــاق يــول 
ــس  ــدەك ھې ــى ئۇزىتىۋاتقان ــەن بىزن ــرى بىل ــۇن!... دۇئالى بولس
قىلىۋاتاتتىــم. ئادەتتــە بۇنــداق تۇيغــۇالر ئادەمنــى خــۇددى 
كۆنــۈپ قالغــان يېزىســىدىن ئالىــي مەكتەپكــە بېرىــش ئۈچــۈن 
ماڭغــان، ئايرىلىشــقا قىيمــاي كەينىگــە نەچچــە قېتىمــالپ 
بۇرۇلــۇپ قــاراپ قويىدىغــان، ئەمدىــال ياشــلىق دەۋرىگــە قــەدەم 
ــۇالرغا ئوخشــاش  ــۇ ش ــلىتىدۇ. مەنم ــى ئەس ــان يىگىتلەرن قويغ
ئىســتانبۇلدىن ئايرىلىۋاتاتتىــم، ئەممــا ۋەتىنىمگــە بولغــان 
ســېغىنىش ئوتىنىــڭ ئالدىــدا بــۇ ھېچنەرســە ئەمــەس ئىــدى، 
بولســىمۇ  ئىــش  كېتىدىغــان  پىيــادە  ۋەتىنىمگــە  ئەگــەر 
يىــل  ئــون  نەچچــە  ھالــدا  ھازىــر  مېڭىشــقا  ۋاقىــت  ھــەر 
ياشــىدىم ئەمەســمۇ؟ بۈگــۈن مــەن ئــەڭ بەخىتلىــك، ئــەڭ 
بىــر كۈننــى ئۆتكۈزىۋاتىمــەن.  ئــەڭ ھوزۇرلــۇق  خۇشــال ۋە 
نېمىشــقا ئۇنــداق بولمىســۇن! ۋەتــەن ئوتىــدا پۇچىلىنىــپ 
ئۆتكۈزگــەن  مۇســاپىرچىلىقتا  چەتئەللــەردە،  ھاياتىنــى 
تۇپرىقىنــى  ۋەتــەن  كۆرگەنمــەن،  مۇھاجىرالرنــى  نۇرغــۇن 
قۇچاقلىيالمــاي، بىــر قېنىــپ پۇرىيالمــاي قەبرىســى دۇنيانىــڭ 
ھەرقايســى جايلىرىــدا قالغــان نۇرغــۇن ئۇيغۇرنــى كۆرگەنمــەن. 
ئەمەســمۇ!  بولــدى  نىســىپ  مــاڭا  بەخىــت  بــۇ  ئەممــا 
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ــڭ  ــى، ئايالرنى ــىللەرنىڭ سەركىس ــرى - پەس ــۈز ئايلى ك
گۈزىلــى، توقلــۇق ۋە باياشــاتلىقنىڭ، گۈزەللىــك ۋە التاپەتنىــڭ 
يىــل  ئايــالردا  بــۇ  چۈنكــى  تەرىپلىنىــدۇ.  دەپ  ســىمۋولى، 
بويــى جاپالىــق ئىشــلىگەن دېھقــان- چارۋىچىــالر، مالچــى- 
باغۋەنلــەر مــول- ھوســۇل شــاتلىقىغا چۆمىــدۇ. تىجارەتچىلــەر 
بىــر يىللىــق ھېســاۋاتلىرىنى قىلىشــىپ يىــل ئىچىــدە تاپقــان 
پايدىســىنىڭ زاكىتىنــى بېرىشــكە ئالدىرىشــىدۇ. ئوقۇغۇچىــالر 
بولســا يېڭــى ئوقــۇش مەۋســۇمىنى باشــالش بىلــەن تــەڭ 
ئىلىــم دېڭىزىغــا ســال ســالىدۇ. ھەتتــا چۆمۈلىلەرمــۇ قەھرىتان 
قىشــنىڭ تەييارلىقىنــى ئالدىــراش باشــالپ كېتىدىغــان ئىــدى. 
مانــا مۇشــۇنداق گــۈزەل كۈنلــەردە ياۋرۇپــا بىلــەن ئاســىيا 
تۈركلەرنىــڭ  جايالشــقان،  تۈگەنچىســىگە  قىتئەســىنىڭ 
ــى، دەپ  ــڭ جەننىت ــەھرى، دۇنيانى ــان ش ــي قىلغ ــەڭ تەرەققى ئ
ــى  ــۈن گۈزەللىكىن ــەھرىمۇ پۈت ــتانبۇل ش ــان ئىس تەرىپلىنىدىغ

نامايــەن قىلىۋاتاتتــى. دۇنيانىــڭ خىلمــۇ- خىــل جايلىرىدىــن 
كەلگــەن ســاياھەتچىلەر، تەتقىقاتچىــالر، ســەيياھالر، بىــر يىل 
تىنمــاي ئىشــلەپ دەم ئېلىــش كۈنلىرىنــى ئائىلــە بويىچــە 
ياكــى يەككــە ھالــدا ئــەڭ گــۈزەل يەرلــەردە ئۆتكۈزۈشــنى، 
ھاردۇقىنــى چىقىرىشــنى خالىغــان كىشــىلەرنى ئۆزىگــە جەلــپ 
ــە  ــۆپ شــەھەرلىرىدىن بىرىگ ــەڭ ك ــادەم ئ ــڭ ئ ــپ دۇنيانى قىلى
ئايلىناتتــى. مانــا بــۇ باغــرى كەڭــرى، مىھــرى ئىسســىق، جەلــپ 
ــم  ــەن ۋەتىنى ــەھەردە م ــرى ش ــن يۇقى ــى ئىنتايى ــش كۈچ قىلى
ئۆمرۈمنــى،  يېرىــم  ھالــدا  يىــراق  تۈركىســتاندىن  شــەرقىي 
ــۇرۇق-  ــا، ئ ــا- ئان ــم. ئات ــەن ئىدى ــى ئۆتكۈزگ ــلىق باھارىمن ياش
ــڭ  ــەم، ئۇالرنى ــۈپ كەتس ــپ ئۆل ــر كۆرۈۋېلى ــى بى تۇققانلىرىمن
ــم  ــام ئارمىنى ــن ئايرىلس ــۇ دۇنيادى ــپ ب ــر قارىۋېلى ــا بى دىدارىغ
قالغــان  بولــۇپ  يىلــالر  خېلــى  ياشــاۋاتقىنىمغا  دەپ  يــوق 
ــاي، 8  ــل، 3 ئ ــا ساپســاق 16 يى ــن چىققىنىمغ ــدى. ۋەتەندى ئى
كــۈن بولــۇپ قاپتــۇ، بــۇ جەريانــدا ئــاز بولمىغــان جــەۋر، جاپــا- 
مۇشــەققەتلەرنى چەككــەن، ئوقــۇش، خىزمــەت ۋە تۇرمــۇش 
ھاياتىمــدا غــەم - ئەندىشــە ئىچىــدە ياشــىغان بولســاممۇ، 
رەببىمنىــڭ ئاســانلىق بېرىشــى،  ئائىلىنىــڭ بەرىكىتــى بىلــەن 
شــەرىئەت پەنلىــرى بويىچــە دوكتۇرلــۇق ئۇنۋانىنــى ئالغــان ۋە 
ــرى  ــالم بىلىملى ــىتىتنىڭ ئىس ــۇم ئۇنىۋېرس ــى مەل تۈركىيەدىك
ئىدىــم.  ئىشــلەۋاتقان  بولــۇپ  ئوقۇتقۇچــى  فاكۇلتىتىــدا 
ئائىلەمنىــڭ گۈللىــرى بولغــان كۈيۈمچــان ئايالىــم، ئەقىللىــق 
ــا  قىزىــم ۋە تىرىشــچان ئوغلۇمنىــڭ ھاياتىمغــا قانچىلىــك مەن
بېرەلمەيمــەن.  ئىپادىلــەپ  بىلــەن  تىــل  قىلغىنىنــى  ئاتــا 
تۇققانســىز،  ئــورۇق-  تۇپراقســىز،  ئــۇالر ۋەتەنســىز،  چۈنكــى 
ــن  ــان،  	1 يىلدى ــراھ بولغ ــدا ھەم ــە قالغىنىم ــە- يىگان يەكك
چۈشكۈنلەشــكەن،  قېتىــم  ھــەر  ئىچىــدە  ۋاقىــت  ئارتــۇق 
ئۆزۈمنــى يوقاتقــان ۋاقتىمــدا زىــدە قەلبىمگــە مەلھــەم بولغــان 
ــۇ  ــمۇ؟ ب ــم ئەمەس ــلىغان غەمگۈزارلىرى ــد بېغىش ــاڭا ئۈمى ۋە م
باققــان  تارتىــپ  دەردىنــى  مۇھاجىرلىــق  پەقــەت  تۇيغۇنــى 
ــەن،  ــن ئاغرىنىس ــەزى ئۆزۈڭدى ــدۇ، ب ــس قىالالي ــىلەرال ھې كىش
ئەيىپلــەپ  دەپ  يارىمــاس  ئۆزۈڭنــى  ئەپسۇسلىنىســەن، 
باقىســەن. دىــن، ۋەتــەن، مىللــەت، ئالدىدىكــى بۇرچۇڭنــى ئــادا 
قىاللمىغــان، ئــۆز تۇپرىقىڭنــى يــاۋالر قولىدىــن قۇتقۇزالمىغــان 
بىر ۋىجدانســىز، غورۇرســىز ئادەم دەپ تىلالپ باقىســەن،  ئەمما 
يەنىــال قولۇڭدىــن ھېــچ ئىــش كەلمەيــدۇ. مۇشــۇنداق ۋاقىتتــا  
ســاڭا كــۈچ- قــۇۋۋەت بېغىشــلىيااليدىغان، ئۈمىــد ئۇچقۇنىنــى 
قەلبىڭگــە تاشــلىيااليدىغان ۋە ســېنى ئۈمىدســىزلىك ۋە ئــازاپ 
جەننىتىگــە  ئاكتىپلىــق  ۋە  ئۈمىدۋارلىــق  جەھەننىمىدىــن 
چۆلــدە  سۇســىز  خــۇددى  كىشــىلەر،  بــۇ  چىقىرااليدىغــان 
ــي  ــاڭا ئابى ــدا س ــىپ قالغىنىڭ ــان تالىش ــۈن ج ــق ئۈچ ھاياتلى
ھايــات بېرىــپ ھاياتلىققــا ئېرىشــتۈرگەن »قۇتقۇزغۇچىــالر« 
يېقىنلىرىڭىــز  غەمگۈزارلىرىڭىــز،  شــۇنداق  ئوخشــايدۇ.  غــا 
ــرەك.  ــىڭىز كې ــۇم قەدىرلىش ــا چوق ــتلىرىڭىز بولس ــى دوس ياك

قايتىش
)ھېكايە(

ئابدۇلھەكىم ئايدىن



2020-يىللىق 4 - سان

85

)3(

 مانــا بۈگــۈن يــۈك- تاقىالرنــى ئــاران تەســتە دېگــۈدەك 
توشــۇۋاتىمەن،  پەســكە  قەۋەتتىــن   -  	 يېغىشــتۇرۇپ 
ئائىلىمىزنىــڭ  پۈتــۈن  خــەۋەر  ياخشــى  كەلگــەن  ئاخشــام 
خــۇددى  ئالماشــتۇرىۋەتكەن،  پۈتۈنلــەي  ئاتموسفىراســىنى 
يوقىتىــپ  ئەقلىمىزنــى  كەپتــەردەك  ســوقىۋەتكەن  الچىــن 
ئىختىيارســىز ھالــدا بايــرام تەنتەنىســىگە چۆمدۈرگــەن  ۋە 
ــدا ھەرىكــەت  ــى يوقاتقــان، ھەممىنــى ئۇنتۇغــان ھال خۇدىمىزن
ئايرودۇرۇمــى،  ئۈرۈمچــى  قايتىــش،  ۋەتەنگــە  قىلىۋاتاتتــۇق. 
مېنــى قارشــى ئېلىــش ئۈچــۈن چىققــان مىھرىبان ئانــام، قاپىقى 
ئىپادىلىمەيدىغــان  تىلىــدا  ئەســال  خۇشــاللىقىنى  يامــان، 
ئالدىمغــا  ســىڭىللىرىمنىڭ   - ئىنــى  ۋە  دادام  قەھرىمــان 
يۈگــۈرۈپ كېلىــپ قۇچاقالشــلىرىنى ئويلىســامال ھەممىنــى 
ــقا  ــم 	1ياش ــوڭ قىزى ــم. چ ــە توالتتى ــۈچ- قۇۋۋەتك ــۇپ ك ئۇنت
پۈتــۈن  دېســە  ۋەتــەن  كۈنلــەردە  مۇشــۇ  قالغــان  توشــۇپ 
ئاشــكارا  ســېغىنىش  ۋە  تەلپۈنــۈش  خىــل  بىــر  ۋۇجۇدىــدا 
بوالتتــى، ھــەر قېتىــم ئۇنىــڭ بۇنــداق تۇيغۇغــا چۆمگەنلىكىنى 
كۆرگىنىمــدە، ئۆزۈمنــى قويغــۇدەك يــەر تاپالمــاي قاالتتىــم؛ 
پەرزەنتلىرىمنــى »ۋەتــەن قوينىــدا ياشــاش« دىــن ئىبــارەت 
ــتۈرەلمىگەنلىكىمدىن  ــا ئېرىش ــانىي ھوقۇقىغ ــي ئىنس ئەقەللى
ھازىــر  قىزىــم  قىالتتىــم.  ھېــس  گۇناھــكار  ۋە  ئۆكۈنەتتىــم 
ۋەتەنگــە  بولــۇپ،  ئوقۇۋاتقــان  مەكتەپتــە  ئوتتــۇرا  تولــۇق 
ــدى ۋە  ــاي قال ــال تۇرالم ــاڭالش بىلەن ــى ئ قايتىدىغانلىقىمىزن
ــالش  ــدە تامام ــنى  ۋەتەن ــش،  ئوقۇش ــە قايتى ــال ۋەتەنگ دەرھ
ــدە زىيارىتىمىزنــى  ــڭ تەســلىكتە ۋەتەن ــتى، مى ــا چۈش كويىغ
ئاخىرالشــتۇرغاندىن كېيىــن ئىســتانبۇلغا قايتىــش شــەرتى 
بىلــەن ئىككــى ئايلىــق رۇخســەت ئېلىــپ تەييــار قىلدىــم. 
ــت-  ــى تى ــال ناھايىت ــىغا ئوخشاش ــۇ ئاچىس ــۇم ئىبراھىمم ئوغل
ــق،  ــك ئېرى ــەن كىچى ــۆزلەپ بەرگ ــەن س ــى. م ــت بولىۋاتاتت تى
ئۆســتەڭ،  ئاقىدىغــان  ئاســتىدىن  بــاراڭ  قــۇدۇق،  باســما 
باغــالپ  يىپقــا  ئۈزۈمنــى  ســاپاق  بىــر  تۈۋىــدە  ئۆســتەڭ 
ــى  ــق كاكچىن ــە قاتتى ــر پارچ ــۇپ بى ــاڭگىلىتىپ قوي ــۇغا س س
ئالدىمىزغــا  بېرىــپ  قويــۇپ  بېشــىدىن  ئــۇ  ئۆســتەڭنىڭ 
ــە  ــلىۋېلىپ يەن ــر چىش ــەن بى ــۈزۈم بىل ــى ئ ــدە ھېلىق كەلگەن
ســۇغا ئېتىــپ يېيىــش، توپىلىــق يولــالردا ياالڭئايــاغ مېڭىــش، 
ــپىت  ــاش، ۋېلىس ــاپ ئوين ــە ياس ــن رەگەتك ــاق ياغاچتى ئاچىم
ــاش، قىشــتا بولســا چــۇك ياســاش  ــپ ئوين ــى دۈگلىتى كامىرىن
ــاش...  ــپ ئوين ــۇر پىرقىرىتى ــش، ن ــۇز تېيىلى ــاش، م ــا ياس ، چان
قاتارلىــق ئويــۇن ۋە ھېكايىلەرنــى ئــۆزى بىۋاســتە ســىناپ 
بېســىقمايۋاتاتتى.  ئېغىــزى  ســۆزلەپ  باقىدىغانلىقىنــى 
ئالــالھ  چاغــدا  يارىتىلغــان  ئىنســان  ئــۇ  ۋەتــەن  شــۇنداق، 
تەرەپتىــن بەندىگــە ئاتــا قىلىنغــان، ھېچقانــداق ســىرتقى 
تەســىرگە ئۇچرىمايدىغــان، يوقىمايدىغــان، كونىــراپ ئۇنتۇلۇپ 
كەتمەيدىغــان، ياخشــىغىمۇ يامانغىمــۇ ئورتــاق بېرىلگــەن بىــر 
ــان  ــە ئاي ــۇ ھەممىگ ــى ب ــانىيەت تارىخ ــۇپ، ئىنس ــەر بول گۆھ
ــڭ بالىلىرىممــۇ ئەســلى  ــا مېنى ــەن تولغــان. مان ــەت بىل ھەقىق
تېتىيدىغــان،  تەمىنــى  ھەقىقەتنىــڭ  بــۇ  تەبىئىيىتىدىكــى 
ھاالۋىتىنــى ســۈرىدىغان، يېنىــپ تۇرغان يۈرىكىگــە ئارامبەخش 
ئەمەســمۇ؟  قىلــدى  ھېــس  ســۈركەيدىغانلىقىنى  مەلھــەم 
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ــۈك  ــدى. ي ــۈپ قال ــۇ پۈت ــپ تەييارلىقالرم ــۇنداق قىلى ش
توپــۇل  ئوپــۇل-  جايالشــتۇرۇپ  تاكســىغا  تاقىلىرىمىزنــى 

مېڭىشــقا تەمشــەلگىنىمىزدە قوشــنىمىز باھادىــر بــەي ئۇچراپ 
قالــدى، ئەھۋاللىشــىپ ئۆزۈمنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتانغا، ئانــا 
ۋەتىنىمگــە قايتىدىغانلىقىمنــى ئېيتقىنىمــدا، مەڭزىللىرىمگــە 
سۆيۈپ مۇبارەكلەپ كەتتى، ۋە: ئىنسان ئۈچۈن تۇغۇلغان جاي 
ــڭ  ــۇرۇق- قەبىلىلىرىنى ــۈرك ئ ــۈن ت ــەددەس، پۈت ــن مۇق ئىنتايى
تۇغۇلغــان جايــى، ئانــا يۇرتىمىــز بولغــان شــەرقىي تۈركىســتان 
ــەت.  ــە ئامان ــۈن تۈركلەرگ ــۇرت پۈت ــۇ ي ــەددەس. ئ ــۇ مۇق تېخىم
ــڭالر،  ــداپ قېلى ــۇم قوغ ــى چوق ــەت، يۇرتىمىزن ــىلەرگە ئامان س
ئالــالھ مۇبــارەك قىلســۇن. دېــدى مېنىــڭ قولۇمنــى چىــڭ 
ــىز  ــدا ئىختىيارس ــى ئاڭلىغىنىم ــۇ گەپلەرن ــۇرۇپ. ب ــىقىپ ت س
ــى  ــەرز كۇپايىن ــي پ ــتىدىكى مىللى ــەر ئۈس ــڭ تۈركل ئۆزىمىزنى
ئــادا قىلىۋاتقــان قەھرىمــان مىللــەت ئىكەنلىكىمىزنــى ئويــالپ 
ئىپتىخارالندىــم.  تولىمــۇ  ۋە  بولــدۇم  خۇرســەن  ناھايىتــى 

كېلىــپ  ئايرودۇرۇمغــا  ئىچىــدە  خىيالــالر  شــۇنداق 
بىرلــەپ  بىــر-  قاپتىمــەن.  بىلمــەي  قالغانلىقىمىزنىمــۇ 
مەزگىلــى  ســاياھەت  ئۆتۈۋاتىمىــز.  تەكشۈرۈشــلەردىن 
ناھايىتــى  ئايرودورومــى  خەلقئــارا  ئىســتانبۇل  بولغاچقــا 
ــن  ــەر مىللەتتى ــەر ھ ــۇزۇن ئۆچرەتل ــۇزۇن- ئ ــدى، ئ ــىق ئى بېس
ــى ئوخشــىمايدىغان يولۇچىــالر  ــى ۋە دىن بولغــان، رەڭگــى، تىل
زۇلۇمدىــن  ئىچىــدە  بۇالرنىــڭ  بولــۇپ،  تولغــان  بىلــەن 
مۇســتەقىل  ئېرىشــكەن،  ھاياتقــا  ھــۆر  ئەركىــن،  قۇتۇلــۇپ 
قايتىدىــن  كېيىــن  ئەســىردىن  بىــر  يىقىلىــپ  دۆلىتــى 
ــز  ــەت بى ــەت ۋە پەق ــان پەق ــە قايتىۋاتق ــر دۆلەتك ــان بى قۇرۇلغ
بولســاق كېــرەك. بەلكىــم ئۇالرمــۇ يۇرتلىرىغــا قايتىۋاتقــان 
دۆلىتىمىزگــە  مۇســتەقىل  بىــز  ئەممــا  مۇمكىــن،  بولىشــى 
ــىر  ــر ئەس ــۈن بى ــق ئۈچ ــك ۋە ئازاتلى ــۇق، ئەركىنلى قايتىۋاتاتت
كــۈرەش قىلىنغــان، مۇجاھىــد ئەزىمەتلىرىمىزنىــڭ ئىسســق 
ــۇق...  ــا قايتىۋاتاتت ــز تۇپراقق ــۇغۇرۇلغان ئەزى ــەن س ــى بىل قېن

يېقىنالۋاتتــى،  بــارا  بــارا-  ئۆچىــرەت  ئالدىمىزدىكــى 
ــىمۇ  ــۇنداق بولس ــلەۋاتاتتى، ش ــاي ئىش ــەر توختىم خىزمەتچىل
خــۇددى ســائەت توختاپ قالغانــدەك، ھەممە نەرســە ناھايىتى 
ئاســتا خىزمــەت قىلىۋاتقانــدەك ھېــس قىلىۋاتاتتىــم، شــۇ 
ــپ  ــەدەم چىقى ــر ق ــىرتىغا بى ــەپنىڭ س ــات س ــات- پ ــەۋەپ پ س
بوينۇمنــى ســوزۇپ تــۇرۇپ ئالدىمىزغا قاراپ باقاتتىــم، ئەيتاۋۇر 
بىــر مەھەلدىــن كېيىــن نــۆۋەت ئاخىــرى بىزگــە كەلــدى، 
ئۈســتىگە ئــاي يۇلتــۇز بېســىلغان كــۆك رەڭلىــك شــەرقىي 
پۈتــۈن  خــۇددى  چىقارغىنىمــدا،  پاســپورتىنى  تۈركىســتان 
ئايــرودۇرۇم مــاڭا قاراۋاتقانــدەك، قولۇمدىكــى مۇســتەقىللىق ۋە 
ئەركىنلىــك بەلگىســىگە قاراۋاتقانــدەك ھېــس قىلىــپ كەتتىــم 
ۋە تــاۋكادا ئۇتقــان قىمــارۋازدەك مەغرۇرالرچــە پاســپورتۇمنى 
ــران قالماســلىقى  ــم. ئايروپىــالن خىزمەتچىســىنىڭ ھەي ئۇزاتتى
قىســمىال  بىــر  كۆڭلۈمنــى  بىجىرىشــى  ئىــش  نورمــال  ۋە 
ئاخىرلىشــىپ  ئىشــلىرى  بىلــەت  ئىــدى.   قويغــان  قىلىــپ 
ــرودۇرۇم  ــۇمغا، ئاي ــۇپ تۇرۇش ــۈزۈپ بول ــى ئۆتك ــۈك- تاقىالرن ي
خىزمەتچىســى: ســىز شــەرقىي تۈركىســتانلىقمۇ؟ دەپ سورىدى.

كېيىــن  يىلدىــن   1	 ھەئــە،  مــەن: 
بولــدۇق.  قايتىدىغــان  يۇرتىمىزغــا  ئاخىــرى 

ئالــالھ  ماشــائالالھ!  خىزمەتچىســى:  ئايروپىــالن 
نىســىپ قىلســۇن. مۇســتەقىلىقلىرىڭالرنى داۋامالشتۇرۇشــقا 

مــەن: ئامىــن، رەھمــەت، ئىشــلىرىڭالر ئاســان بولســۇن...
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مۇشــۇ قىســقىغىنە دىئالوگ بىلەن ئۆزۈمنىڭ مۇستەقىل 
ئەمــدى  دۆلەتتــە  ئــۇ  قايتىۋاتقانلىقىمنــى،  دۆلىتىمگــە 
ئۆزىمىزگــە ئۆزىمىــز ئىگــە بوالاليدىغانلىقىمنــى جاكارلىۋالغان، 
خۇشــاللىقىمنى يەنــە بىــر قېتىــم ئىپادىلىۋالغانلىقىمدىــن، 
ــاڭا  ــدا: م ــپ مەيدان ــتا يېڭىۋېلى ــى چېلىشىش ــۇددى ئۆزۈمن خ
ــۇن! دەپ  ــا چىقس ــۇ؟ بولس ــەت بارم ــۈدەك ئەزىم ــەڭ كىلەلىگ ت
ــڭ  ــم، ئەركىنلىكنى ــپ كەتتى ــس قىلى ــۋان ھې ــان پال ۋارقىراۋاتق
دېســە...  بولىدىكــەن  ھــوزۇر  شــۇنچىلىك  پارىڭىمــۇ 

قارىســام  كىــردۇق،  زالىغــا  كۈتــۈش  ئايروپىــالن 
تــەڭ  بىلــەن  بىــز  ئورۇندۇقــالردا  تەرەپتىكــى  قارشــى 
بــەزى  كەلگــەن  تۈركىيەگــە  ئاندىــن  چىققــان،  چەتئەلگــە 
ــەن  ــۇالر بىل ــم، ئ ــۆرۈپ قالدى ــى ك ــڭ بالىلىرىن ئوقۇغۇچىالرنى
ئاتــا-  كېيىــن  قىلىشــقاندىن  ســائەت  ســاالم-  چىرايلىــق 
ئانىلىرىنــى ســورىدىم، ئــۇالر ئاتــا- ئانىلىرىنىــڭ قايتىشــنى 
خالىمىغانلىقىنــى، تۈركىيەگــە كۆنــۈپ قالغانلىقىنــى ئېيتىــپ 
ئۆزلىرىنىــڭ  بالىــالر  ئۈچــۈن  ئۇنىمىغانلىقــى  قايتىشــقا 
ۋەتەننــى زىيــارەت قىلىــپ چىقىــش ئۈچــۈن ماڭغانلىقىنــى 
ــى  ــلىدىم، ئەين ــى چىش ــە ياقامن ــوۋا! دېگىنىمچ ــتى. ت ئېيتىش
ــدا  ــم پى ــاڭا جېنى ــەن س ــالردا: ۋەت ــش، يېغىلىش ــدا نامايى چاغ
ئۈچــۈن  نامايىــش  بىــر  توۋالشــمىغانمىدۇق؟  تــازا  دەپ   !
ئاپتۇبۇســالردا يىــراق- يىراقالرغــا بارمىغانمىــدۇق؟  ۋەتــەن 
ئــازات بولســا بــۇ يــەردە بىــر مىنۇتمــۇ تۇرغــۇم يــوق! دەپ 
ــە  ــمىگەنمىدۇق؟ ئەمدىلىكت ــقۇزۇپ سۆزلەش ــا توش ئېغىزىمىزغ
ــىنام  ــم، ماش ــۈم، دۇكىنى ــېركىتىم، ئۆي ــم، ش ــدا خىزمىتى بولغان
ۋىجدانىــڭالر  ســىلەرنىڭ  ئۇنۇتتۇڭالرمــۇ؟  ۋەتەننــى  دەپ   ...
ــەن  ــز ئۆگەنگ ــدى. بى ــۇم كەل ــازا تىللىغ ــى؟ دەپ ت ــە كەتت نەگ
ئــازاد  ۋەتەننــى  بىــز  مۇشــۇنداقمىتى؟  سۆيگۈســى  ۋەتــەن 
قىلىــش، ھۆرلۈككــە چىقىرىــش، كېيىــن تەرەققىــي قىلــدۈرۈش 
ئــەڭ  بىزگــە  ۋەتــەن  ھازىــر  مانــا  ئوقۇمۇدۇقمــۇ؟  ئۈچــۈن 
ــۈردۇق،  ــا كەلت ــالر، يېڭــى مۇســتەقىللىقنى قولغ ــاج ۋاقىت مۇھت
ئەمــدى ئۇنــى ســاقالپ قېلىــش ۋە گۈللەنــدۈرۈش ئۈچــۈن 
ئەمەســمۇ؟  ئېھتىياجلىــق  ئــەڭ  ئىگىلىرىگــە  ئىختىســاس 
دېگەندەكلەرنــى ئويــالپ ئۈلگــۈردۈم ۋە تولىمۇ ئەپسۇســالندىم.

ــالر  ــڭ بالى ــارا يېقىنلىشــىۋاتاتتى، بىزنى ــارا- ب ــت ب  ۋاقى
چىققاندىــن  ئۆيدىــن  ئەمــەس،  بېســىقىدىغاندەك  ھېــچ 
ــك  ــڭ قانچىلى ــېلىۋاتاتتى، ئۇالرنى ــاراڭ س ــاي پ ــرى توختىم بې
خۇشــال ئىكەنلىكىنــى تىــل بىلــەن ئىپادىلــەش مۇمكىــن 
ــس-  ــەمىمىيەت، ھې ــمۈرلەر س ــى ئۆس ــرەك! چۈنك ــا كې بولمىس
چوڭالرغــا  ئىپادىلەشــتە  كەيپىياتىنــى  روھىــي  ۋە  تۇيغــۇ 
قارىغانــدا تېخىمــۇ تەبىئىــي بولىدىكــەن، ئــۇالردا چوڭالردىكــى 
ھاياتنىــڭ بېســىملىرى ئاســتىدا زورىغــا كۈلىدىغــان، ھــەر 
تۈزىدىغــان  پىــالن  يەرلىرىــدە  بىــر  كۆڭلىنىــڭ  ئىشــتا 
يــوق  ئەھۋالــالر  مۇخالىــپ  قىممەتكــە  قەدىــر-  ئىنســانىي 
خىــل  بــۇ  بالىالردىــال  پەقــەت  ئەھۋالــدا  بۇنــداق  ئىــدى، 
ــا  ــى بولىدىكــەن، مان تۇيغۇنىــڭ ئــەڭ ســاپ ھالىتىنــى كۆرگىل
كۆرۈۋاتاتتىــم... ھالەتنــى  بــۇ  بالىلىرىمدىــن  بۈگــۈن  مــەن 

ئــاي  ۋەتىنىمىزنىــڭ  قۇيرۇقىغــا  دېرىزىدىــن  مانــا 
ــش  ــالن چىقى ــۈرۈلگەن ئايروپى ــى چۈش ــۆك بايرىق ــۇق ك يۇلتۇزل
ئېغىزىنىــڭ ئالدىــدا توختىــدى، بــۇ چاغدىكــى تۇيغۇالرنــى 
ــقىلىپ  ــەن، ئىش ــنى بىلەلمەيۋاتىم ــەپ بېرىش ــداق ئىپادىل قان
كۆزۈمگــە ئىسســىق يــاش كەلگــەن ئىــدى، چىقىــش ئىشــىكىمۇ 

ــلىدىم،  ــقا باش ــپ مېڭىش ــەدەم ئېلى ــتا ق ــەن ئاس ــدى، م ئېچىل
ــەن  ــم، م ــس قىاللمايۋاتاتتى ــى ھې ــا باســقان قەدەملىرىمن ئەمم
كۈلــۈپ  ئــۇ  ئايالىمدىــن،  ســورىدىم  دەپ  ؟  مېڭىۋاتامدىــم 
دادام،  مېڭىۋاتىمىــز،  قــاراپ  ئايروپىالنغــا  ھەئــە،  تــۇرۇپ: 
ئاپامالرنىــڭ قېشــىغا كېتىۋاتىمىــز. دېــدى كۆزىگــە لىــق يــاش 
ئېلىــپ. مېنــى چىمــداپ باقــە قېنــى! چۈشــۈم ئەمەســتۇ؟  
دېدىــم، ئــۇ شــۇنداق تاتلىــق بىــر چىمدىدىكــى ئاغرىقتىــن 
شــۇندىال  قالدىــم،    تــاس  توۋلىۋەتكىلــى  دەپ  ۋايجــان 
ــەندىم.  ــە ئىش ــق ئىكەنلىكىگ ــەس رىئاللى ــۈش ئەم ــڭ چ بۇنى

تــار كارىدورالدىــن ماڭغانچــە ئايروپىالننىــڭ ئىشــىكىگە 
كانىــۋاي  ئۇچىســىغا  دوپپــا،  بېشــىغا  كەلــدۇق،  يىتىــپ 
ــى  ــى قارش ــى مېھمانالرن ــۇر يىگىت ــر ئۇيغ ــەن بى ــەك كەيگ كۆين
ــالر ! خــۇش  ــز مېھمان ــى؛ ئەسســاالمۇ ئەلەيكــۇم ئەزى ئېلىۋاتاتت
تەكەللــۇپ  دېگەنــدەك  مېڭىــڭالر...  ئاۋايــالپ  كەپســىلەر! 
كــۆرۈپ  ئۇنــى  قىلىۋاتاتتــى،  مۇالزىمــەت  بىلــەن  ســۆزلىرى 
يۈرىكىــم تېخىمــۇ تېــز سوقۇشــقا باشــلىدى، چۈنكــى مــەن 
ســۆيىدىغان  مــەن  ئايروپىالنىــدا،  يۇرتۇمنىــڭ  ســېغىنغان 
مىللــەت يىگىتــى، مــەن ســۆيگەن مىللــەت ئۈچــۈن، مــەن 
ئايروپىالننىــڭ  قىلىۋاتاتتــى.  خىزمــەت  تىلــدا  ســۆيگەن 
قەشــقەر  خۇددىــي  ئۆزۈمنــى  كىرگىنىمــدە  ئىچىگــە 
قالغانــدەك  كىرىــپ  ئۆيلىرىگــە  ياســىداق  كونىشــەھەرنىڭ 
ســېلىنغان  ئوتتۇرىســىغا  ئايروپىالننىــڭ  قىلدىــم،  ھېــس 
ئورۇنــدۇق  تىكىلگــەن  ئەتلەســتىن  گىلىمــى،  خوتــەن  تــار 
ــۇ  ــەت كىيىملىرىم ــەن خىزم ــزالر كەيگ ــى قى ــرى، كۈتكۈچ قاپلى
مىللىيلىــك ۋە ئۇيغۇرلۇقنــى ناھايىتــى ياخشــى ئىپادىلــەپ 
تۇراتتــى؛ بىــر قاراپــال ئۇيغۇرنــى ھېــس قىلغىلــى بوالتتــى.

 بىــز ئورنىمىزنــى تېپىــپ ئولتــۇردۇق، ھەممــە ئــادەم 
ئىشــىكى  ئايروپىالننىــڭ  كېيىــن  بولغاندىــن  ئورۇنلىشــىپ 
ھەرىكــەت  قــاراپ  تەرەپكــە  ئارقــا  ئاســتا  دە،  تاقالــدى 
بىزگــە  يىگىــت  خادىمــى  ئايروپىــالن  باشــلىدى.  قىلىشــقا 
جىــددى  تاقــاش،  قانــداق  تاسمىســىنى  بىخەتەرلىــك 
ئۆلچەملىــك  تۇرۇشــنى  تاقابىــل  قانــداق  ئەھۋالالرغــا 
ئۇيغــۇر تىلىــدا ۋە ئىنگىلىــز تىلىــدا چۈشــەندۈرۈپ ئۆتتــى، 
بــۇ  ئايروپىالننىــڭ ســۈرئىتى بارغانســىرى تېزلىشــىۋاتاتتى، 
ھوزۇرىنــى  ئاتلىنىشــنىڭ  قــاراپ  ۋەتەنگــە  مــاڭا  تېزلىــك 
ــق  ــۇنچە يىللى ــدى، ش ــالن كۆتۈرۈل ــا ئايروپى ــى، مان بېرىۋاتاتت
كۆتۈرۈلگــەن  قــاراپ  ئۇچرىشىشــقا  كېيىــن  ئايرىلىشــتىن 
ــارا  ــارا- ب ــىللىقلىرى ب ــرى، يېش ــتانبۇلنىڭ بىنالى ــدى، ئىس ئى
غايىــپ بولــدى ۋە بىردىنــال بۇلــۇت ئۈســتىگە كۆتۈرۈلــدى، 
ئايروپىالننىــڭ قايســى ھــاۋا بوشــلۇقىدا ئۇچىۋاتقانلىقىنــى 
بىــز  كۆرۈۋاتاتتــۇق،  ئېكرانــدا  ئالدىمىزدىكــى  پەقــەت 
ھېــس  يېقىنلىشــىۋاتقانلىقىمىزنى  مەنزىلگــە  ھەممىمىــز 
ــەن  ــدۇق، م ــان ئى ــەرق بولغ ــە غ ــىز لەززەتك ــىپ چەكس قىلىش
بــۇ گــۈزەل تۇيغــۇالر ئىچىــدە ۋەتىنىمگــە قــاراپ ئۇچىۋاتاتتىــم.  

ئــاھ گــۈزەل يۇرتــۇم ! ســېنى بەكمــۇ ســېغىندىم، ســەنمۇ 
ــم  ــر قېتى ــە بى ــا يەن ــى ســېغىندىڭمۇ ؟ ســېنىڭ تۇپرىقىڭغ مېن
ــۆيىمەن  ــېنى س ــوالر؟ س ــۇ ب ــداق تۇيغ ــا قان ــىگەن ۋاقىتت دەسس
مېنىــڭ جــان ۋەتىنىــم ئەزىــز، ھــۆر شــەرقىي تۈركىســتان!

2020 - يىلى 10 - ئىيۇل
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ئەقلىيە سۆزلەر

مەجھۇل تەييارلىغان )گېرمانىيە(

◆ بىز ئۆزىمىزنىڭ كىم ئىكەنلىكىمىزنى بىلىمىز، كىم بوالاليدىغىنىمىزنى بىلمەيمىز.
—ۋىليام شېكىسپىر )برىتانىيە(    

◆ ئۆزۈمنىڭ قانچىلىك بەختلىك ئىكەنلىكىمنى بىلگىنىمدە، پۈتۈن دۇنيارىم ئۆزگەردى.
—ۋىللىي نەلسون )ئامېرىكا(   

◆ مېنىڭ بەدىنىمگە بىر نەچچە تاتۇق چۈشۈرمەي ئۆلۈپ كەتكىم يوق. 
—چاك پاۋالنىك )ئامېرىكا(  

◆ پەقەت يولنىڭ تۈگەپ قېلىشىدىن قورقمىغانالرال يولنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكىنى بىلەلەيدۇ.
—ت. س. ئەللىيوت )ئامېرىكا(

◆ تاشقىن كۆتۈرۈلگەندە بېلىق چۈمۈلە يەيدۇ، تاشقىن يانغاندا چۈمۈلە بېلىق يەيدۇ.
 —تايالند خەلق ماقال - تەمسىلى

◆ كىشىلەر ئۆزى ئارزۇ قىلغان ئەمەلىيەتكە ئىشىنىدۇ.
—يۇلىئۇس كايسار )رىم ئېمپىرىيىسى(  

◆ ئۆزىڭىزنىڭ نېمىگە ئەڭ ئىنتىلىدىغىنىڭىزنى قارار قىلىڭ، ئاندىن ئاشۇ نەرسە ئۈچۈن نېمىنى قۇربانلىق قىلىشقا رازى 
ئىكەنلىكىڭىزنى قارار قىلىڭ، ئاندىن ئىشنى باشالڭ.

—كىچىك خارولدسون الفايەتتە خانت )ئامېرىكا(  
◆ ئۆلۈم كالېنداردا قارىمايدۇ.

—ئىنگىلىزچە ماقال - تەمسىل  
◆ يەتتە قېتىم يىقىلسىڭىز سەككىز قېتىم ئورنىڭىزدىن تۇرۇڭ.

—ياپۇنچە ماقال - تەمسىل  
◆ ھەقىقىي باراۋەرلىك بولمىسا ھەقىقىي مۇھەببەتمۇ بولمايدۇ.

—شوتالندىيە خەلق ماقال - تەمسىلى  
◆ بەش كىلومېتىرغا پىيادە مېڭىش ساغالم كىشىنىڭ پەرىشانلىقىنىڭ ئەڭ ياخشى دورىسىدۇر.

—پاۋل دادلىي ۋايت )ئامېرىكا(  
◆ بىر تېمىم تۇغقانلىق بىر چىشلەم دوستلۇقتىن مۇھىم.

—ئىسپانىيە خەلق ماقال - تەمسىلى  
◆ نىشان بىزنى رىغبەتلەندۈرىدىغانال نەرسە ئەمەس، ئۇ ھەم بىزنى ھايات ساقاليدىغان نەرسىدۇر. 

—روبېرت شۇللىر )ئامېرىكا(
◆ »قىاللمايمەن« سۆزى بەل قويۇۋېتىشكە ئەمەس، بەلكى تېخىمۇ تىرىشىشقا سەۋەب بولسۇن.

—نامەلۇم  
◆ ھاياتتىكى ئەڭ چوڭ خاتالىق خاتالىق ئۆتكۈزۈشتىن قورقۇشتۇر.

—ئالبېرت خۇببارد )ئامېرىكا(  
◆ شەيتان شەيتان مىجەزنى ئىزدەيدۇ.

—شوتالندىيە خەلق ماقال - تەمسىلى  
◆ قاراڭغۇدىكى سىز - ھەقىقىي سىز.

—دۋايت ل. مۇدىي )ئامېرىكا(  
◆ مەن ئەتىدىن قورقمايمەن، چۈنكى مەن تۈنۈگۈننى كۆردۈم ۋە بۈگۈنگە كۆيدۈم.

—ۋىليام ئەلىن ۋايت )ئامېرىكا(  
◆ ئادىللىق؟ ئادىللىقنى ئۆلگەندىن كىيىن كۆرۈڭ، بۇ دۇنيادا پەقەت قانۇنال بار. 

—ۋىليام گەددىس)ئامېرىكا(
◆ ئەمەلىيەتتە پەقەت ئەتراپىمىزدىكى نەرسىلەرگە دىققەت قىلساقال نۇرغۇن ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرااليمىز.

—كىئانۇ رىۋىس )كانادا(  
◆ پەقەت داناالرال ئاددىي بولۇشقا چىقىش قىالاليدۇ.

— سىتەندال )فرانسىيە(  
◆ ئېسىللىقنىڭ ئۆلچىمى بولۇڭ، بەزى كىشىلەر ئېسىلالر بىلەن تولغان مۇھىتقا كۆنمىگەن.

— ستىۋ جوبس )ئامېرىكا(  
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زامانــدا  بۇرۇنقــى  ئىكــەن،  يــوق  ئىكــەن،  بــار 
بىــر  بىلــەن  ياغاچچىســى  بىــر  پادىشــاھىڭ  بىــر 
بوياقچىســى بــار ئىكــەن. بــۇ ئىككــى ئۇســتا پادىشــاھىڭ 
زىننەتلەيدىكــەن. ياســاپ  ئوردا-ســارايلىرىنى  پۈتــۈن 

ئورنىغــا  ئۆلــۈپ،  پادىشــاھ  بــۇ  بىرىــدە  كۈنلەرنىــڭ 
ئۇنىــڭ ئوغلــى پادىشــاھ بولىدىكــەن. يــاش پادىشــاھ ھېلىقــى 
بولــۇپ  مىــراس  ئاتىســىدىن  خــۇددى  ئۇســتىنى  ئىككــى 
ئىشــلىتىدىكەن.  ئەتىــۋارالپ  خىزمەتچىلــەردەك  قالغــان 
توغــرا  تەدبىرلىــك،  تولىمــۇ  ئۇســتا   ياغاچچــى  بولۇپمــۇ  
ئــادەم ئىكــەن. لېكىــن بوياقچــى ئىچــى تــار، كۆرەلمــەس، قــارا 
ــۇ، پادىشــاھىڭ ياغاچچــى ئۇســتىنى   ــادەم ئىكــەن. ئ ــۈل ئ كۆڭ
ئۈچــۈن  شــۇنىڭ  كۆرەلمەيدىكــەن.  كۆرگىنىنــى  ياخشــى 
ــەن.  ــزدەپ يۈرۈيدىك ــى ئى ــرەر ئەيىبىن ــڭ بى ــم ياغاچچىنى دائى
ــەن.  ــب تاپالمايدىك ــر ئەيى ــۇدەك بى ــا توختىغ ــن چويلىغ لېكى
ئويــالپ  ئويالپ-مۇنــداق  ئۇنــداق  بوياقچــى   يامــان  ئىچــى 
ئامالىنــى  يوقىتىشــنىڭ  كۆزدىــن  ياغاچچىنــى  ئاخىــرى  
كىرىپتــۇ.  ئالدىغــا  پادىشــاھنىڭ  كۈنــى  بىــر  تېپىپتــۇ-دە، 

قوشــتۇرۇپ،  قــول  دەپتــۇ   — ئالــەم،  پادىشــاھى   —
بوياقچــى.  باشــالپتۇ  قىلىشــقا  بايــان  مەقســىتىنى  ئــۆز 

بىلــەن  ئىــش  نــازۇك  بىــر  ناھايىتــى  —جانابلىرىغــا 
ھەمراھىــم  ئــۆز  تــۇرۇپ  قــاراپ  دېســەم،  ئېيتــاي  كەلدىــم. 
تۇرماســلىقىغا  دۇنيــادا  بــۇ  ئۇســتىنىڭ  ياغاچچــى 
ئېيتمــاي  قورقتــۇم.  دەپ  قاالرمەنمىكىــن  بولــۇپ  زامىــن 

ئاياق-ئاســتى  تۇزىنــى  بەرگــەن  جانابلىرىنىــڭ  دېســەم، 
قىلغانــدەك بولــۇپ قاالرمەنمىكىــن دەپ قورقتــۇم. ئاخىــرى 
يوقىتىشــنى  ســاداقىتىمنى  بولغــان  جانابلىرىغــا  ئويــالپ، 
بۇنــى  بىلىــپ،  دەپ  گۇنــاھ  ئالەمــدە  ئىككىــال  ئۆزۈمگــە 
دەپتــۇ.  — كەلدىــم،  ھۇزۇرلىرىغــا  ئۈچــۈن  قىلىــش  بايــان 

بۇنى ئاڭلىغان پادىشاھ پۈتۈن دىققىتىنى بوياقچىغا 
قارىتىپ:

ــان ســاداقىتىڭنى بېجىرگەيســەن,   ــاڭا بولغ ــى، م — قېن
كۈتۈپتــۇ. جــاۋاب  قىزىقىــپ  ۋە  بۇيرۇپتــۇ  دەپ   —

ئازنــا  ئۇلــۇغ   — ئاخشــام  پېقىرلىــرى  تەخســىر،   —
كۆرۈپتىمــەن.  چــۈش  ســىرلىق  بىــر  ئاجايىــپ  ئاخشــىمى 
ــڭ  ــەن. جەننەتنى ــدە يۈرگۈدەكم ــڭ ئىچى چۈشــۈمدە جەننەتنى
ئاجايىــپ گــۈزەل باغلىرىنــى ئارىــالپ، ھۇرى—غۇلمانالر ئىچىدە 
ــام،  ــىغا بارس ــايۋاننىڭ قېش ــر پېش ــپ، بى ــا قىلى ــى تاماش مەيل
ــدەك  ــم يايرىغان ــدى. تەنلىرى ــر زات كۆرۈن ــۇش بى كۆزۈمگــە تون
بولــدى. بايقىغــۇدەك بولســام، بــۇ، جانابلىرىنىــڭ ئاتىســى 
ــن  ــۆرۈپ ئورنىدى ــى ك ــۇ زات مېن ــەن. ئ ــاھىمىز ئىك ــۇم ش مەرھ
ــڭ  ــم، ئاتىلىرىنى ــا چاقىــردى. قېشــىغا باردى تــۇردى ۋە يېنىغ
يۈز—كــۆزى نۇرغــا تولغــان، ئەتراپىــدا  ھــۇر قىــزالر جــەۋالن 
ــەن زادى  ــۇالر بىل ــاھىمنىڭ ئ ــن پادىش ــۇ. لېكى ــپ تۇرۇپت قىلى
كارى يــوق ئىــدى. مــەن، پادىشــاھىمنىڭ نېمــە ئۈچۈنــدۇر خاپا 
بولــۇپ تۇرغىنىنــى  بايقىدىــم. شــاھىمدىن ئەھــۋال ســورىدىم.

ياغاچچى بىلەن بوياقچى
)چۆچەك(
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بەرمــەي،  جــاۋاب  ســوئالىمغا  مېنىــڭ  شــاھىم 
جانابلىرىنــى ســورىدى. مــەن: »ئوغۇللىــرى ياخشــى ســەلتەنەت 
ــن شــاھىم  ــم. لېكى ــدۇ« دېدى ــەن پادىشــاھلىقىنى قىلىۋاتى بىل
ــرى  ــدۇم. ئاخى ــران بول ــەن ھەي ــدى. م ــۇ قىزىقمى ــۇ جاۋابقىم ب
ــە  ــۇغ رەھمىتىگ ــڭ ئۇل ــە خۇدانى ــۇ جەننەتت ــەن ب ــاھىم: »م ش
ئىگــە بولــدۇم. كــۆرۈپ تۇرۇپســەن، جەننەتنىــڭ ئىچــى راھــەت 
ئىمارەتلەرنىــڭ  يەرلەردىكــى  بــۇ  بىــراق،  تولغــان.  بىلــەن 
ئىمارەتلىرىمگــە ئوخشــىمىغانلىقى  ئالەمــدە ياســاتقان  ئــۇ 
ئۈچۈنمــۇ، مېنــى ئانچــە قىزىقتۇرالمىــدى. مــەن ئۆزۈمنىــڭ 
ئىمارەتلــەردە  ئوخشــاش  ئىمارەتلىرىمگــە  دۇنيادىكــى  ئــۇ 
تۇرۇشــنى خااليتتىــم. لېكىــن جەننەتتــە ئۇنــداق ئۆيلەرنــى 
ئەمــدى  يــوق.  ئۇســتام  ياغاچچــى  مېنىــڭ  ياســايدىغان 
ســەن ئــۇ دۇنياغــا قايتســاڭ، ئوغلۇمغــا ئېيتىــپ قويغىــن، 
ــىمغا  ــڭ قېش ــتىنى  مېنى ــى ئۇس ــۇ ياغاچچ ــپ ش ــى قىلى ئىالج
ئەۋەتســۇن« دېــدى. دەل شــۇ ۋاقىتتــا ئاتىلىــرى كۆزۈمدىــن 
ــم.  ــپ كەتتى ــدە ئويغىنى ــەن ھاياجــان ئىچى ــدى. م ــب بول غايى
ئويغانســام مەزىــن بامــدات نامىزىغــا ئــەزان ئوقۇۋېتىپتــۇ. دەررۇ 
ــاز  ــەت نام ــى رەك ــدە، ئىكك ــەرەت ئالدىم ــۇرۇپ ت ــن ت ئورنۇمدى
ــان  ــا بولغ ــم. مان ــۈن دۇۋا قىلدى ــاھىم ئۈچ ــۇم ش ــۇپ، مەرھ ئوق
ــە  ــلىكنى ئۆزۈمگ ــا يەتكۈزمەس ــى جانابلىرىغ ــۇ. بۇن ــۋال ش ئەھ
ــۇ. ــم، — دەپ بوياقچــى كــۆز يېشــىنى قىپت مۇناســىپ كۆرمىدى

بۇنــى ئاڭلىغــان پادىشــاھ چوڭقۇر خىيالغــا چۆكۈپتۇ ۋە 
ئاخىرىدا ئاتىســىنىڭ بۇ ئارزۇســىنى يەردە قويماســلىق ئۈچۈن، 
ــى  ــال ئۆلىماالرن ــۇ. دەرھ ــى ئويالپت ــش الزىملىقىن ــداق قىلى قان
چاقىرىپ مەســلىھەت ســوراپتۇ. ئۆلىماالر كىتاب ئېچىپ ئاخىر: 

ئاھالىســىگە  شــەھەر  پۈتــۈن  ئۈچــۈن  بۇنىــڭ   —
يىغــدۇرۇش  ئوتــۇن  ھەپتىگىچــە  بىــر  قىلىــپ،  جــاكا 
كــۆز  ئېگىزلىكلىرىگــە  ئوتۇننىــڭ  شــۇ  يەنــە  الزىــم. 
كېــرەك،  يېقىــش  ئــوت  ئۇنىڭغــا  بولغانــدا  يەتمەيدىغــان 
ئاســتىغا  ئوتۇننىــڭ  شــۇ  بولســا،  ئۇســتىنى  ياغاچچــى 
ــۈپ  ــوت كۆي ــدۇ. ئ ــادا بولى ــەرت ئ ــەك ش ــتۇرۇپ كۆيدۈرس باس
ــۇ  ــۈرۈپ ئ ــى كۆت ــتىلەر ياغاچچىن ــن، پەرىش ــن كېيى بولغاندى
بېرىپتــۇ. مەســلىھەت  دەپ   — قويىــدۇ،  ئاپىرىــپ  دۇنياغــا 

ــاھ  ــە پادىش ــلىھەتى بويىچ ــەن مەس ــڭ بەرگ ئۆلىماالرنى
ياغاچچىغــا بىــر ھەپتــە مۆھلــەت بېرىــپ، ئاھالىگــە جــاكارالپ 
ئوتــۇن يىغدۇرۇپتــۇ. بۇنــى ئۇققــان ياغاچچــى دەررۇ ئۆيگــە 
بېرىــپ ئۆزىنــى قۇتقۇزۇشــنىڭ چارىســىنى كۆرۈپتــۇ. ئــۇ ئۆينىڭ 
يــەر  قــەدەر  يەرگــە  ئوتــۇن دۆۋىلەنگــەن  تاكــى  ئىچىدىــن 
ــاھىڭ  ــن پادىش ــن كېيى ــر ھەپتىدى ــۇ. بى ــى كوالپت ــتى يول ئاس
دۆۋىلەنگــەن  ئوتــۇن  ياغاچچىنــى  كېلىــپ،  جالالتلىــرى 
ــن،  ــىدىن كېيى ــڭ دۇئاس ــۇ. ئۆلىماالرنى ــپ بېرىپت ــە ئېلى يەرگ
ــڭ  ــى ئوتۇننى ــتۇرۇپتۇ. ياغاچچ ــە باس ــڭ تېگىگ ــى ئوتۇننى ئۇن
ــۈكنى  ــى تۆش ــلىكتە ھېلىق ــر تەس ــڭ بى ــپ، مى ــتىغا كىرى ئاس
تېپىۋېلىــپ، يــەر ئاســتى يولــى بىلــەن ساق-ســاالمەت ئۆيىگــە 
ئۆچۈپتــۇ.  كۆيــۈپ  كــۈن  قانچــە  بىــر  ئوتــۇن  كىرىۋاپتــۇ. 

شــۇنىڭ بىلــەن يــاش پادىشــاھىڭ كۆڭلــى ئــارام تېپىپتــۇ.

ۋاقتىنــى  ئايغىچــە  ئىككــى  ئۆيىــدە  ياغاچچــى 
ئويال-ئويــال:  ئــۇ  ئۆتكۈزۈپتــۇ.  كۆرۈنمــەي   ھېچكىمگــە 
نېمــە  قىلمىســام،  يامانلىــق  ھېچبىــر  بوياقچىغــا  »مــەن 
ئۈچــۈن مېنــى ئۆلتۈرۈشــنى قەســت قىلىــدۇ؟ زادى ئۇنىــڭ 
كۆڭلــى قــارا ئــادەم ئىكــەن. ئەمــدى مــاڭا كولىغــا ئورىغــا 
ــى  ــر كۈن ــۇ-دە، بى ــال ئويالپت ــر ئام ــۇن« دەپ بى ــۆزى چۈشس ئ
ســەھەر تــۇرۇپ پادىشــاھنىڭ ئوردىســىنىڭ قېشــىغا  بېرىپتــۇ.

ئەمــدى تــاڭ ئېتىۋاتقان ۋاقىــت  ئىكەن. ئۇ، دەرەخلەرگە 
ــتىگە  ــڭ ئۈس ــان ئۆينى ــاھ ياتىدىغ ــپ، پادىش ــىپ چىقى يامىش
ســەكرەپ چۈشــۈپتۇ. ئۆگزىنىڭ قاتتىق غاراســالپ كەتكىنىدىن 
ــىۋانلىرىغا  ــۇ. دەررۇ پاش ــپ كېتىپت ــۈپ ئويغىنى ــاھ چۆچ پادىش
بۇيرۇپتــۇ. كىرىشــكە  بىلىــپ  بولغانلىقىنــى  ۋەقــە  نېمــە 

پاشــىۋانالر ئۆگزىگــە چىقىپ قارىســا، ھېلىقــى ياغاچچى 
ئــۇالر ھەيــران بولۇشــۇپتۇ. ياغاچچــى ئۇالرغــا: تۇرغىــدەك. 

— مەندىــن قورقمــاڭالر، مــەن ئەرشــىدىن چۈشــتۈم. 
مەرھــۇم پادىشــاھىمغا جەننەتتــە ئىمــارەت ياســاپ بېرىــپ 
پۈتتــۈردۈم. خۇدايىتائــاال تېخــى مېنى ئەجىلىــم پۈتمىگەنلىكى 
دەپتــۇ.  — قايتۇرۇۋەتتــى،  دۇنياغــا  بــۇ  يەنــە  ئۈچــۈن 

ياغاچچىنــى  پاشــىۋانالر  ئاڭلىغــان  بۇنــى 
ئېلىــپ  ئالدىغــا  پادىشــاھىڭ  چۈشــۈرۈپ،  ئۆگزىدىــن 
ياغاچچــى  قاپتــۇ.  ھەيــران  پادىشــاھمۇ  كىرىپتــۇ. 
قىپتــۇ: بايــان  ســۆزىنى  ئــۆز  قىلىــپ،  تازىــم  پادىشــاھغا 

ــەن  ــى بىل ــڭ ئىرادىس ــاھىم، خۇدانى ــۇغ ش ــەي ئۇل — ھ
مــەن جانابلىرىنىــڭ ئاتىلىرىنىــڭ خىزمىتىگــە بېرىــپ قايتتىم. 
ئۆينــى ياســاپ بەردىــم. ئاتىلىــرى بــۇ ئىشــىم ئۈچــۈن ســىلىگە 
ــڭ  ــدۈردى ۋە جانابلىرىنى ــق بىل ــۆپ مىننەتدارلى ــى ك ناھايىت
دۆلىتىنىــڭ كۈندىن—كۈنگــە ئۇلغىيىشــى ئۈچــۈن دۇئا قىلدى. 
خــوش، ئەمــدى گەپكــە كەلســەك، تەخســىر، مــەن ئىمارەتنىــڭ 
ــىر—بوياقالر  ــراق، س ــم. بى ــلىرىنى تاماملىدى ــق ئىش ياغاچچىلى
بىلــەن قىلىنىدىغــان زىننەتلىرى تېخى ئىشــلەنمىدى. شــۇنىڭ 
ئۈچــۈن ئاتىلىــرى رەھمىتى تېخــى ئۇ ئۆيگە ئورۇنلىشــالمىدى.

»ئۆينىــڭ  ئاتىلىــرى:  قايتىشــتا  ياققــا  بــۇ  مــەن 
ــال بوياقچــى  ــۇم دەرھ ــلەنمىدى، ئوغل ــى ئىش ــرى تېخ زىننەتلى
ــۇ بېجىرســە  ــۇم بۇنىم ــەر ئوغل ئۇســتامنى ئەۋەتىۋەتســۇن. ئەگ
ــۇ  ــدى ۋە ب ــم«، — دې ــەن ھەددى—ھېسابســىز خــۇش بوالتتى م
ــۇردى. ــاڭا تاپش ــنى م ــۈزۈپ قويۇش ــە يەتك ــى ئۆزلىرىگ ۋەزىپىن

ياغاچچىدىــن  پادىشــاھ  ئاڭلىغــان  بۇنــى 
بىلــەن  شــۇنىڭ  كېتىپتــۇ.  بولــۇپ  مىننەتــدار  ناھايىتــى 
ئورۇنــالش  ئارزۇســىنى  ئىككىنچــى  ئاتىســىنىڭ  ئــۇ 
يىغــدۇرۇپ،  ئوتــۇن  نۇرغــۇن  باغــالپ،  بــەل  ئۈچــۈن 
كۆيدۈرۈۋېتىپتــۇ. بوياقچىنــى  كېيىــن  كۈندىــن  يەتتــە 



2020-يىللىق 4 - سان

90

)1(

ئاغزىمدىكى كولدۇرما
ئەخمەتجان ئوسمان

تۇتاشماقتا قەلبىمگە
شەپەقنىڭ ئوتى.

كولدۇراليدۇ ئاغزىمدا
تەڭرى سۈكۈتى.

شــېئىرلىرى«دىكى  تالالنمــا  ئوســمان  »ئەخمەتجــان 
تۇنجــى شــېئىر ئوقۇرمەنلــەر ئۈچــۈن شــېئىرىيلىققا ئائىــت 
ئوياليمىــز.  دەپ  بوالاليــدۇ  دەرس«  »تۇنجــى  بىــر  ياخشــى 
تۇتاشــقان  ئۇپۇققىچــە  دىلدىــن  يالقۇنــى  شــەپەقنىڭ 
ۋۇجــۇدى  شــائىرنىڭ  بولۇشــىدۇر.  ئايــان  كۆيۈشــنىڭ  شــۇ 
تىلىمــۇ  دىلىمــۇ،  ئۇنىــڭ  بولغــاچ،  كۆيۈشــتە  ئاشــۇ 
كېلىــپ،  يەنــە  خــاالس.  يالقۇنــى  بىــر  كۆيۈشــنىڭ  شــۇ 
چاراســالتقانلىقتىن،  كۆيدۈرگۈچــى  تىۋىشســىز  كۆيگۈچىنــى 
تىلــدا  تەۋرىنىشــتە چېلىنغــان  يالقۇننىــڭ الۋۇلدىشــىدىكى 
شــائىر  يەنــى،  ســۈكۈتىدۇر.   تەڭرىنىــڭ  جاراڭاليدىغىنــى 
ئۈچــۈن ســۆز دېمــەك، تەڭــرى ســۈكۈتىنىڭ سۆزلىنىشــىدۇر.

تەڭرىنىــڭ ســۈكۈتى بولســا، سۆزســىز تەڭرىلىكنــى يەنى 
ــىتىدۇ. ــى كۆرس ــەگ- تەڭلىكن ــەك- ت ــىز ي ــىز ۋە شەكس شەرتس

قۇربــان  ئاتىلىشــى  بىــر  يەنــە  كۆيۈشــنىڭ 
ئاتىلىشــى  بىــر  يەنــە  ســۈكۈتىنىڭ  تەڭــرى  بېرىــش، 
مۇنــداق: مەســىلەن  تىنجىشــتۇر.  نامەلۇملۇققــا 

شائىر
غوجىمۇھەممەت مۇھەممەت

كىشىلەر ئىزدىگەن ئاشۇ نەرسىگە
مەن تامام ئۆزۈمنى ئەيلىدىم قۇربان.

كىشىلەر ئېيتالماي يۈرگەن سۆز ئۈچۈن
شائىر بوپ تىنچىدىم مىسكىن، باغرى قان. 

دەرىخا،
بىلمەيمەن، نېمە ئۇ ئۇالر ئىزدىگەن؟

قانداق سۆز ئۇالرنىڭ ئېيتماق بولغىنى؟!

1994 -يىلى 19 -ئۆكتەبىر، خوتەن

)2( 

قارار
نەسرىن 

ئەي قېنىمغا ئارىلىشىۋالغان گۈلدۈرمامىالر
ئەي بوغۇزۇمدا تۇرۇپ قالغان زاۋالالر

ئەي مېنى ئايلىنىۋاتقان قۇياشالر
ئەي يېزىلغان ۋە يېزىلمىغان شېئىرالر

ھىجراننى تۇغقان 
ۋىسالنى ئۆلگەن بىر يول بار

مەن ئۇنىڭدا ھاالك بولۇشنى سۆيگۈچىمەن

       تۆۋەندە شېئىرنى مىسرامۇ- مىسرا ئوقۇيمىز.

قارار: شۇ يولدا ھاالك بولۇش.

يول: ھىجراننى تۇغقان، ۋىسالنى ئۆلگەن.
ھىجران: - )بىر ئىشقتا( ئايرىلىش - پەرق؛

)ئاشىقنىڭ ھاياتى بىلەن(
تۇغۇش: - داۋاملىشىش؛

ۋىسال: - )بىر ئىشقتا( قوشۇلۇش - بىرلىك؛
)ئاشىقنىڭ ئۆلۈمى ئارقىلىق(

ئۆلۈش: - توختاش؛

 يول: ئۆلۈمدىكى ھايات شۇنداقال ھاياتتىكى ئۆلۈم.

ئاتالغانلىــرى  دەپ  »ئــەي«  تېكىســتتە   
پەرقلىــق  بولغــان  بىلــەن  ئاتىغۇچــى  بولســا، 
ئوقۇلىــدۇ: خىــل  ئىككــى  ئاساســەن،  مۇناســىۋىتىگە 

بىرىنچى:

قېنىمغا ئارىلىشىۋالغان گۈلدۈرمامىالر

قان: - ھاياتلىق ؛ كىملىك ؛ )تۆكۈلۈش( تەسەددۇق.
گۈلدۈرماما: - گۈلدۈرلەش- تەۋرىنىش- زىلزىلە.

ئارىلىشىۋېلىش: - قول تىقىش- بەلگىلەش؛ )زىلزىلىنىڭ( 
سېلىنىشى.

بوغۇزۇمدا تۇرۇپ قالغان زاۋالالر

بوغۇز: - )دېيىلىش- دېيىلمەسلىك( دېمەكنىڭ پاسىلى.
زاۋال: - چۆكۈشنىڭ يۈز بېرىشى.

تۇرۇپ قېلىش: - پاسىل.

شېئىر قانداق ئوقۇلىدۇ؟
مەردان ئەھەتئېلى
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مېنى ئايلىنىۋاتقان قۇياشالر
قۇياش: - يورۇتقۇچى.

مەن: - مەركەز؛ مەنبە )قۇياشالرنىڭ قۇياشى(.
ئايلىنىش: - قۇياش بولۇپ يورىغان چۆرە.

يېزىلغان ۋە يېزىلمىغان شېئىرالر
: - شېئىرىيلىق.

ئىككىنچى:
گۈلدۈرماما: - )گۈلدۈرى بار، يامغۇرى يوق( قۇرۇق ھەيۋە- 

دەبدەبە.
ئارىلىشىۋېلىش: - زورلۇق. 

بوغۇزۇمدا تۇرۇپ قالغان: - گالدىن سىقىلىش، سۆزدىن 
توسۇلۇش.

)يۇتقىلى بولمايدىغان زەرداب،چىقارغىلى بولمايدىغان سۆز(

زاۋال: -گۇمرانلىق؛ ئۆچۈش.

مېنى ئايلىنىۋاتقان قۇياشالر: - مەبۇد قىلىپ تىكلىنىش.

شېئىر: - شېئىرىيلىقنىڭ يېزىقتا خاتىرىلىنىشى؛ شېئىرالر.

ھەمدە، قارار دېمەك بىر يولغا كېلىش بولغانلىقتىن، 
يۇقىرىدىكىلەر بىر يولى مۇنداق ئوقۇلىدۇ:

پەرقتە داۋامالشقان، بىرلىكتە توختىغان شۇ يولدا ) 
ئۆلۈمدىكى ھايات\ھاياتتىكى ئۆلۈمدە( ؛

ئەي، كىملىكىمگە زورلۇق قىلغۇچى دەبدەبىلەر، ھاياتىم 
بولغىنىمدىن بولىدىغىنىمنى بەلگىلىگۈچى زىلزىلىگە 

تەسەددۇق. 
ئەي، سۆز توسقۇنچىلىرى، زەردابالر، دېمەك پاسىلىغا 

چۆكۈۋاتقان شۇ يۈزدە ئۆچۈڭالر.  
ئەي، تىكلەنگەن مەبۇدالر، سىلەر پەقەت ئۇنىڭ يورۇق 

گىرۋىكى. 
شېئىرالردا خاتىرىلەنگەن شېئىرىيلىق. 

ھاالك :
دەبدەبىدىن — زىلزىلىگە؛

سۆزدىن —  دېمەككە؛
يورۇق گىرۋەكتىن —  قاراڭغۇ مەركەزگە؛

شېئىردىن — شېئىرىيلىققا
 بولىدۇ.

)3(
ئۇيقۇ
پاسئان

ھەر بىر يول ئېغىزى بىردىن ماشىنا
ھەر بىر ماشىنا بىردىن كۆچەت
ھەر بىر كۆچەت بىردىن بايراق

ھەر بىر بايراق بىردىن ئالقان
ھەر بىر ئالقىنىم

يول ئېغىزى بىلەن مۇقىمالشتۇرۇلغان.

ھەر بىر يول ئېغىزى بىردىن ماشىنا
: - تالالش ماشىنىالشقان؛

ھەر بىر ماشىنا بىردىن كۆچەت
: - ماشىنىلىشىش – تىكىلگەن، ئۆستۈرۈلگەن، ېتىلدۈرۈلگەن؛

ھەر بىر كۆچەت بىردىن بايراق
:- ھەر تىكىلىش تىكلەنگىنى تەرىپىدىن تىكىلىدۇ؛

ھەر بىر بايراق بىردىن ئالقان
:- تىكلەنگىنى ئىلك؛

ھەر بىر ئالقىنىم
يول ئېغىزى بىلەن مۇقىمالشتۇرۇلغان.

:- ئىلك يولغا قويۇش بىلەن بېكىتىدۇ.

ئۇيقۇ:
ئىلك تەرىپىدىن بېكىتىلگەن يېتىلدۈرۈشىدە ماشىنىالشقان 

يولغا قويۇلۇش.

مېخانىك ئۇيقۇ  كېچە-كۈندۈزنىڭ ئالمىشىشىدىن – سوتكا.
سىياسىي ئۇيقۇ — سىياسىي ئاڭدىكى بىخۇدلۇق.

ئۇيقۇ:
كەلگەن ھەم بېسىلغان؛

ئۇيقۇ:
مەۋجۇدىيىتىگە بولغان سەزمەسلىكتە ئۇيۇش.

)4(
مۇشۇ چاغدىكى تەڭرى

تاھىر ھامۇت ئىزگىل

بۇنچە غاپىل بولماس ئىدىم
ئاشۇ قېتىم يولنىڭ قىرىدا ماڭغان بولسام

بىر تۈز سىزىقنىال دەسسەپ.
بۇنچە ئازغۇن بولماس ئىدىم

ئاشۇ كېچە قولۇمنى دەرىزىدىن چىقارمىغان بولسام
ھۇۋقۇشنىڭ قاناتلىرىنى سىاليمەن دەپ.

ئەمما 
مۇشۇ چاغدىكى تەڭرىنىڭ نېمە كارى؟

يول بويىدىكى ئاق تېرەكنىڭ ۋەسىيىتى بىلەن
قاناپ كەتكەن بارماقالر بىلەن

ئۆسمۈر چېغىمىزدىال سەۋدا بولغان بىز بىلەن
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ھېچنېمــە  ئۆزىنىــڭ  ئالدىــدا  تەڭرىســىنىڭ  شــائىر     
ــەن  ــەن بىل ــۇ تەڭرىگــە "م ــۇ ھەرگىزم ــدۇ. ئ ئەمەســلىكىنى بىلى
چوقــۇم كارىــڭ بولۇشــى كېــرەك" دېمەيــدۇ )نــە ھــەددى؟(.

تەڭرىنىڭ مۇشۇ چاغدىال ئەمەس، ھەرقانداق چاغدا كارى 
بولمىغان؛

ياكى تەڭرىنىڭ كارى بولۇپ بولغان. ئاشۇ چاغدا.
قايسى چاغدا؟

باشلىنىشتا، سەۋدالىقنىڭ باشلىنىشىدا.
قانداق قىلىپ؟

بارماقالرنى قانىتىپ.
نېمە دەپ؟

ئاقتېرەكلەرنىڭ ۋەسىيىتىدە سۆزلەپ.

بىرســى ســەۋدا بولماي تۇرۇپ، شائىر بولمايدۇ. شۇنىڭغا 
كــۆرە، شــائىرغا بولغــان ھەرقانــداق )شــېئىرىي( ئىش شــائىرنىڭ 
ــز. ئەگــەر  شــائىرلىق تەقدىرىنىــڭ ســىرتىدا ئەمــەس دېيەلەيمى
ــىرتقا  ــى س ــن قولىن ــان، دەرىزىدى ــىزىقتا ماڭغ ــۈز س ــر ت ــۇ بى ئ
ئۇ(مــۇ  )مۇشــۇ چاغدىكــى  شــائىر  ئــۇ  بولســا،  چىقارمىغــان 
بولمايتتــى. ئاشــۇ چاغدىــن بېــرى بارماقــالر قانــاپ كېلىۋاتىدۇ، 
ــا  ــدۇ. مان ــى ۋەســىيەتلەرنى قالدۇرۇۋاتى ــەر شــۇ كەب ــاق تېرەكل ئ
بــۇ تەڭرىنىــڭ باشــتىن- ئاخىرى بولۇۋاتقــان بىردىنبىر »كارى«.

شۇڭالشقا،
چىقارغىنــى،  قىرىدىــن  يولنىــڭ  شــائىرنى 
ســىالتقىنى  ۋە  قوندۇرغىنــى  ھۇۋقۇشــنى  دەرىزىســىگە 
»ئازغۇنلىقــى«  ۋە  »غاپىللىقــى«  تەڭرى.شــائىرنىڭ 
ئــازدى  ھەقىقەتــەن  شــائىرنى  )ئەگــەر  تەڭرىدىــن. 
ئازىــدۇ. ھەقىقەتكــە  شــائىر  كەلســە(  توغــرا  دېيىشــكە 

)	(
توسۇقالرنىڭ بىرسى 

بوزالن

توزان ئارقىلىق ھەقىقەتنى ئىشارە قىلدىم
ئىشارەم ھەقىقەتنىڭ توسىقىدۇر!

قۇياش يورۇغاندا
ھالسىزالنغان روھ كېمىلىرى ئاداشقان ئارالنى 

كۆرگەنمۇ سەن؟
ئاشۇ يەردە

قۇش بالىلىرىنىڭ كۆزلىرى روشەن...

توزاننىڭ ھەقىقىتى – توزۇشتۇر.
ئۇنداقتا، نېمە ئۈچۈن توسۇق؟

ھەقىقەتنى »توزۇش« دەپ ئىشارە قىلغىنىمىزدا، ئەگەر ئۇنىڭ 
ھەم »تولۇش«، »تۇرۇش«، »يۈرۈش«، »بولۇش«... ئىكەنلىكى 

توسۇۋېلىنسا.

ــڭ  ــارە، ئۇنى ــۈن ئىش ــى ئۈچ ــەت قاراتقانلىق ــارە پەق ئىش
ئــۆزى ئەمــەس قاراتقىنــى مۇھىــم. بىزنىــڭ نەزىرىمىــز ئىشــارىدە 
توختــاپ قالمــاي، قاراتقىنىغــا ئاغدۇرۇلۇشــى، ئىشــارە قارىتىــپ 
بولۇپــال ئۇنتۇلۇشــى كېــرەك. بولمىســا ئــۇ توســۇق بولىــدۇ.

چىققۇچىــالر  يېرىــپ  تۇخۇمنــى   – بالىلىــرى  قــۇش 
پۇتىنــى  ســىزىقتىن  قولىنــى،  دېرىزىدىــن  ۋاقىتتــا،  بىــرال   –
روشــەنكى: ئۈچــۈن  شــۇنىڭ  كــۆزى  –نىــڭ  چىقارغۇچىــالر 

قۇياش يورىغاندا – ھەقىقەتتە:
ئۇالر روھ كېمىلىرىنىڭ ئادىشىشىنىڭ شۇ ئارالغا )قاراپ 

مېڭىشى( ئىكەنلىكىنى كۆرگەن.

بىــز »دۇنيــا« دەپ ئاتاۋاتقــان، بىــز شــۇنىڭدا بولغــان  بــۇ 
»مەۋجۇداتلىــق مەۋجۇدىيــە\ مۇمكىنــات« قەدىمكــى تىلىمىــزدا 
»ئــازۇن«، يەنــى »ئازىدىغــان يــەر« دەپ ئاتالغــان.  بــۇ يەردىكــى 
»ئېزىــش« قانداقتــۇر مەلــۇم بىــر خاتــا يولغــا مېڭىــپ قېلىشــقا 
ئەمــەس، بەلكــى ھــەر تەرەپكــە ئوچــۇق، ھــەر تەرەپكــە مېڭىــش 
مۇمكىنلىقىمىــز ۋە ھامــان ئادىشــىش ئېھتىماللىقىمىــز بولغــان 
قارىتىلىــدۇ. يۈزلىنىــش مەھكۇملىقىغــا  بولۇشــتىكى  بۇنــدا 

نېتەي، مەشرەب، بۇ يولدا ماڭا ھېچكىم بولمادى رەھبەر،
ئاداشتىم، يول يىتۈردۈم، نە پەيامۇ نە خەبەر تاپتىم.

زاھىد ئېلىگە فاسىقۇ، گۇمراھۇ، ئاسىي، پۇر گۇناھ،
ھەقنىڭ قاشىدا مەرتەبەم ئۆممەتى مۇستەفا ئۆزۈم.

- مەشرەب

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

ئادلىراڭغۇلۇق ابرلىق خااتلىقالرنىڭ بېىش،
 ئېغرى— بې�شىقلىق ايخششىالرنىڭ ئىىش.
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تۈگەتتىــم.  ئوقــۇپ  بىلــەن  شــوخ   - زوق  ھېكايىنــى  ناملىــق  خــەت«  »باھارغــا  قەلىمىدىكــى  غوپــۇر  رەنــا 
بېغىشــلىدى.  ھــۇزۇر  باشــقىچە  ئەســەر  بــۇ  نىســبەتەن  مــاڭا  بولغــان  ئــۇزۇن  ئوقۇمىغىلــى  ئەســەر  ئەدەبىــي 

ســۆز  ئەســەرنىڭ  قىلغــان.  تەرەققىــي  قىلىــپ  مەركــەز  تۇرمۇشــىنى  نىــكاھ  زىبانىــڭ  پېرســوناژ  بــاش  ئەســەر 
بولۇشــى  زىددىيەتســىز  ۋە  مەنتىقلىــق  ۋەقەلىكلىرىنىــڭ  ۋە  خاراكتېــرى  پېرســوناژالر  راۋان،  تىلىنىــڭ  مــول،  بايلىقىنىــڭ 
تەقدىــردە،  قارىغــان  دەپ  ئاالھىدىلىــك  ئەقەللىــي  تېپىلىدىغــان  ئەســەرلىرىدە  پــروزا  اليىــق  تەلەپكــە  قاتارلىقالرنــى 
ئۆتىمــەن:  ئېلىــپ  تىلغــا  قىســقىچە  نۇقتىنــى  بىرقانچــە  قارىغــان  دەپ  ئاالھىــدە  ئــۆزۈم  ئەســەردىكى  تۆۋەنــدە  مــەن 

ئەســەرنىڭ بايــان ئۇســلۇبى ئۆزگىچــە. ئەســەر باشــتىن-ئاخىر بــاش پېرســوناژ زىبانىــڭ دوســتى باھارغــا يازغــان . 1
ــى  ــق ھاياتىن ــە يىللى ــڭ بىرقانچ ــەن ئۆزىنى ــي 38 پارچــە خــەت بىل ــا جەمئى ــۇپ، زىب ــان بول ــن تەشــكىل تاپق خەتلىرىدى
بىرىنچــى شــەخس تىلىــدا بايــان قىلىــدۇ. بۇخىــل بايــان شــەكلىنى ئۇيغــۇر  پروزىچىلىقىــدا ئــاز ئۇچرايــدۇ، دەپ 
قارايمەن.)شەخســەن مــەن باشــقا بىــر ئەســەرنى بىلمەيمــەن(. ئەســەر بــۇ خىــل بايــان شــەكلى  بىلــەن ئوقۇغــان كىشــىگە            
2019 -يىلــى تۈركىيــەدە ســېتىلىش مىقــدارى جەھەتتــە بىرىنچــى بولغــان »ھۇزۇرســىزلىق« دېگــەن روماننــى ئەســلىتىدۇ.

ئۇلىشــىپ . 2 بىــرى  كەينىدىــن  بىرىنىــڭ  ۋەقەلىكلــەر  ئەســەردە  تېــز.  تەرەققىياتــى  ۋەقەلىــك  ئەســەرنىڭ 
ئىچىدىــن  كىرىۋالســا  بىــر  دېگەنــدە  ھــە  ســىزنى  بولــۇپ،  قىلىدىغــان  تەرەققىــي  تېــز  ناھايىتــى 
قىلىــدۇ.  ئــازاد  تەپســىالتالردىن  ئاشــالمايدىغان  قىردىــن  بىــر  ســوزۇلىدىغان،  ئۇزۇنغــا  چىقالمايدىغــان، 

ئاخىرالشــقۇچە . 3 باشــلىنىپ   قارىمــاي،  بولۇشــىغا  ھېكايــە  بىــر  ئەســەر  كــۆپ.  نۇقتىلىــرى  كۇلمىناتســىيە 
بىــر  قەدەمــدە  قوشــۇلۇپ،  بۇنىڭغــا  ئۆتىــدۇ.  بېســىپ  نۇقتىلىرىنــى  كۇلمىناتســىيە  چــوڭ  بىرقانچــە 
يۇقىــرى  باشــتىن-ئاخىر  ھاياجاننــى  ســىزدىكى  كۇلمىناتســىيەلەر  كىچىــك  ئۇچرايدىغــان  دېگــۈدەك 
بىــر  ســىزنى  كۇلمىناتســىيەلەر  چوڭ-كىچىــك  چىقىۋاتقــان  يەردىــن  ئويلىمىغــان  ســاقاليدۇ.  گىرادۇســتا 
راھەتلەندۈرىــدۇ. ســىزنى  يېشــىملىرى  ئۆزگىچــە  تەرەپتىــن  بىــر  يەنــە  جىددىيلەشتۈرســە،  تەرەپتىــن 

ــەق ســەلبىي پېرســوناژ . 4 ــي ياكــى مۇتل ــەق ئىجابى ــرازى كۆپتۈرۈۋېتىلمىگــەن. ئەســەردە مۇتل ئەســەردىكى پېرســوناژالر ئوب
مەۋجــۇت ئەمــەس. ھەربىــر پېرســوناژ ئۆزىنىــڭ پوزىتسىيەســى ۋە ھەرىكىتىــدە ئۆزىنــى ھەقلىــق ھېــس قىلىــدۇ ۋە 
ــى،  ــىۋە ئېلىش ــاز نېس ــن ئاز-پ ــى رەزىللىكلەردى ــق ياك ــاي ئەخمەقلى ــۇ تۇيم ــڭ ئۆزىم ــدۇ. پەزىلەتلىكلەرنى ــس قىلدۇرى ھې
پەزىلەتســىزلەرنىڭ ئۆزىنىــڭ قىلمىشــلىرى ئالدىدىكــى ئەقلىــي دەلىللىــرى كۆپىنچــە پــروزا ئەســەرلىرىدە يارىتىلىدىغــان، 
ئەممــا رېئاللىقتىــن يىــراق بولغــان پەرىشــتە ياكــى ئىبلىــس ســۈپەت پېرســوناژالردىن زور دەرىجىــدە پەرقلىنىــدۇ.

ئەســەردىكى ۋەقەلىــك ۋە ئوبرازالرنىــڭ ئەمەلىيەتچانلىقــى كۈچلــۈك. ئاپتــور ئەســەردە رېئاللىقتــا يــۈز بېرىــش ئېھتىماللىقى . 	
ئىنتايىــن تــۆۋەن بولغــان ئاجايىــپ - غارايىــپ ۋەقەلىكلەرنــى ئويــدۇرۇپ چىقىشــقا زورۇقماســتىن ، بەلكــى ئوقۇرمەننــى  
ئــۆزى بېشــىدىن ئۆتكۈزگــەن ۋە ئۆتكۈزۈۋاتقــان رىئېــل ھاياتنىــڭ دەل ئۆزىگــە باشــالپ كىرىدىغــان بولــۇپ، ئەســەردىكى 
ئوبرازالرمــۇ بىزگــە بىــر قارىســا ئۆزىمىزنى، يەنە بىر قارىســا بىز بىللە ياشــىغان ۋە ياشــاۋاتقان، بىزگە تونــۇش ئاللىكىملەرنى 
ئەســلىتىدۇ. ئوبرازالرنىــڭ خاراكتېــر، تۇيغــۇ، پوزىتســىيە ۋە ھەرىكەتلىــرى رېئــال ھاياتقــا شــۇ قــەدەر يېقىنكــى، ســىزنى شــۇ 
ئەســەر ئىچىدىكــى ھەربىــر پېرســوناژنىڭ ئورنىــدا ۋەقەلىككــە قاتناشــتۇرىدۇ.  ئەممــا ۋەقەلىكلەرنىــڭ شــۇنچە تونــۇش ۋە 
ئاددىــي بولۇشــىغا قارىمــاي، ســىزنى ئۆزىگە تارتىپ، ئىچىگــە ئەكىرىپ كەتكىنىنىڭ ئۆزى ئەســەردىكى چوڭ مۇۋەپپەقىيەت.

رەنا غوپۇر قەلىمىدىكى »باھارغا خەت« 
ناملىق ھېكايە ھەققىدە

ئابدۇراخمان سادىق  )شۋېتسىيە(
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ــەرنىڭ . 6 ــان، ئەس ــالماقنى ئىگىلەيدىغ ــرى س ــەرلىرىدە يۇقى ــروزا ئەس ــۇر پ ــي. ئۇيغ ــۋىرلەردىن خالى ــە تەس ــەر ئارتۇقچ ئەس
ھەجىمنــى ئاشــۇرۇش، ئوقۇغۇچىنىــڭ دىققىتىنــى بۆلــۈش ۋە چارچىتىشــتىن باشــقىغا يارىمايدىغــان زۆرۈرىيەتســىز مەنزىــرە، 
پورترېــت ۋە ئىچكــى ھېسســىيات تەســۋىرلىرىنى بــۇ ئەســەردە ئاساســەن ئۇچراتقىلــى بولمايــدۇ. ئەســەر بــۇ ئاالھىدىلىكــى 
بىلــەن »قارىســا بىــر غــۇالچ، يىغســا بىــر غېرىــچ« كېلىدىغــان پاخپــاق ئەســەرلەردىن روشــەن پەرقلىنىــپ تۇرىــدۇ. 

ئەسەرگە تەكلىپلەر:
ھەرپارچــە . 1 ئۈچــۈن  كۈچلەنــدۈرۈش  تېخىمــۇ  تۇيغۇنــى  رېئــال  ۋە  گەۋدىلەنــدۈرۈش  تېخىمــۇ  خاراكتېرىنــى  خــەت 

قوشۇلســا. چېســال  شــۇنداقال  قىســمى،  ئاخىرلىشــىش  ۋە  كىرىــش  خــاس  باھارغــا  تىلىــدا  زىبــا  خەتكــە 
ئارىالپ چېلىقىدىغان ئىمال خاتالىقلىرى تۈزىتىلسە. . 2

2020 - يىلى 19 - ئاۋغۇست 

سىتوكھولم 

مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇر بالىلىرىغــا ئانــا تىلىنــى ئىشــلىتىدىغان بىــر ســەھنە يارىتىــپ بېرىــش ئۈچــۈن تۈركىيەدىكــى 
بالىــالر  تېمىــدا  دېگــەن  ناتىــق«   — »مــەن  ئىســتانبۇلدا  كۈنــى   -  4 ئاينىــڭ   -  8 يىلــى   -  2019 مائارىپــى«  »ئايخــان 
بــۇ  پىالنلىغانىــدى.  داۋامالشتۇرۇشــنى  يىلــى  ھــەر  مۇســابىقىنى  بــۇ  ۋە  ئۆتكۈزگــەن  مۇسابىقىســى  ســۆزلەش  نۇتــۇق 
تــوردا ئۇيۇشــتۇردى. تــور مەكتىپــى«  تىــل  ئانــا  يىللىــق ئاالھىــدە شــارائىتتا قۇرۇلغــان »ئۇيغــۇر  بــۇ  قېتىمقــى مۇســابىقىنى 

»ئوقــۇ  ئەپەنــدى،  ســىدىق  ئەركىــن  دوكتــور  ئىنژېنېــرى،  ئىدارىســىنىڭ  قاتنىشــى  ئالــەم  ئامېرىــكا  مۇســابىقىگە 
ئۇيغــۇر - بىلىــگ يۇرتــى« مەكتىپىنىــڭ مۇدىــرى ھەبىبۇلــال كۈســەنى، دوكتــور مەمتىمىــن ئــەال قاتارلىقــالر تەبرىــك ســۆزى 
بــۇ خىــل مۇســابىقىلەرنىڭ مۇھاجىرەتتــە ئۇيغــۇر كىملىكىمىزنــى ســاقالپ قېلىشــتىكى مۇھىملىقىنــى تەكىتلىــدى. ئەۋەتىــپ، 

ياشــاۋاتقان  دۆلەتلــەردە  قاتارلىــق  گولالندىيــە  نورۋېگىيــە،  ياپونىيــە،  ئامېرىــكا،  ئاۋســترالىيە،  تۈركىيــە،  مۇســابىقىگە 
ۋە  10ياشــلىقالر«   -  9« ياشــلىقالر«،   8  -  	« ئاساســەن  يېشــىغا  ماھىــرالر  قاتناشــقان.  ماھىــر   2	 بالىلىرىدىــن  ئۇيغــۇر 
چوقــۇم  ئەســىرى  قاتناشــتۇرغان  مۇســابىقىگە  ماھىرالرنىــڭ  ئايرىلغــان.  گۇرۇپپىغــا  ئــۈچ  دېگــەن  ياشــلىقالر«   14  -  10«
»ئۇيغــۇر  ئېلىــپ،  ســىنغا  ئوقــۇپ  يــادا  ئەســەرلىرىنى  بالىــالر  قىلىنغــان.  شــەرت  بولۇشــى  ئىجادىيىتــى  ئــۆز  ئۇالرنىــڭ 
ھەيئىتىگــە  باھــاالش  مۇسابىقىســىنى  ســۆزلەش  نۇتــۇق  بالىــالر  ئۇيغــۇر  ناتىــق«   — »مــەن  مەكتىپى«نىــڭ  تــور  تىــل  ئانــا 
چۆرىدىگــەن. تېمىالرنــى  قاتارلىــق  تىــل«  »ئانــا  ۋە  »ســېغىنىش«  »ۋەتــەن«،  مەزمۇنــى  ئەســەرلەرنىڭ  ئەۋەتكــەن. 

ــىنىڭ  ــۇر ئاكادېمىيەس ــا ئۇيغ ــۇر، ياۋروپ ــان ئەرئۇيغ ــى ئادىلج ــتىتۇتىنىڭ تەتقىقاتچىس ــات ئىنس ــۇر تەتقىق ــى ئۇيغ ئەنقەرەدىك
قاتارلىقــالر  ياســىن  مەھمۇدجــان  ئاســپىرانتى  ماگىســتىر  ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ  غــازى  ئۆتكــۈر،  زۇلھايــات  كاتىپــى  بــاش 
نۇتــۇق  ئىنتوناتسىيەســى،  ماھىرالرنىــڭ  مەزمۇنــى،  ئەســەرنىڭ  باھالىغۇچىــالر  قېلىنغــان.  تەكلىــپ  باھالىغۇچىلىققــا 
باھــاالپ چىققــان. ئەســتايىدىل  بويىچــە  ئامىلــالر  قاتارلىــق  كېچەكلىــرى   - كىيىــم  ۋە  تىلــى  بــەدەن  ۋاقىتتىكــى  ســۆزلىگەن 

»	 - 8 ياشــلىقالر« گۇرۇپپىســىدىن ياپونىيــەدە تۇغۇلــۇپ چــوڭ بولغــان ســەككىز ياشــلىق تەفىدە غوپۇر، »9 - 10 ياشــلىقالر« 
گۇرۇپپىســىدىن ئــۈچ يــاش ۋاقتىــدا يۇرتىدىــن ئايرىلغــان، ھازىــر تۈركىيــەدە ياشــاۋاتقان توققــۇز ياشــلىق بىــالل ئابدۇلۋاھــاب، »11 
ــە ئېرىشــكەن. ــالر بىرىنچىلىكك ــپ قاتارلىق ــەت مۇتەللى ــدا ياشــاۋاتقان 13 ياشــلىق نازاك - 14 ياشــلىقالر« گۇرۇپپىســىدىن ئامېرىكى

مۇســابىقىگە قاتناشــقان ماھىــرالر بىرىنچــى، ئىككىنچــى، ئۈچىنچــى دەرىجىلىــك مۇكاپاتالردىــن ســىرت، يەنــە »ئــەڭ 
جانلىــق ناتىــق«، »ئــەڭ جەســۇر ناتىــق«، »ئــەڭ تەمكىــن ناتىــق« تۈرلىــرى بويىچىمــۇ مۇكاپاتالنغــان. نەتىجىگــە ئېرىشــكەن 
ماھىرالرغــا مۇكاپــات بويۇمــى ســۈپىتىدە »تۈركىــي تىلــالر دىۋانــى«، »قۇتادغــۇ بىلىــك« ۋە »12 مۇقــام تېكىســتلىرى ئۈســتىدە 
ئەۋەتىلىدىكــەن. كىتابلىــرى  ئوقۇشــلۇق  خــاس  بالىالرغــا  ۋە  كىتابــالر  قىممەتلىــك  ھەجىملىــك  چــوڭ  قاتارلىــق  تەتقىقــات« 

ــى«  ــور مەكتىپ ــل ت ــا تى ــۇر ئان ــان »ئۇيغ ــەن قۇرۇلغ ــوئار بىل ــەن ش ــار!« دېگ ــى ب ــۇ ھەقق ــزدا بالىلىرىمىزنىڭم »ئۇيغۇرلۇقىمى
تەرىپىدىــن ئورۇنالشــتۇرۇلغان بــۇ مۇســابىقە مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغۇرالرغــا كەلگۈســىگە نىســبەتەن كۈچلــۈك بىــر ئۈمىــد بېغىشــلىدى.

خەندان )تۈركىيە(

 2 - قېتىملىق »مەن — ناتىق« ئۇيغۇر غۇنچىلىرى نۇتۇق 
سۆزلەش مۇسابىقىسى توردا ئۆتكۈزۈلدى
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ئاۋسترالىيەدە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تونۇشتۇرۇش ۋە كۆرگەزمە قىلىش 
پائالىيىتى— »مىراس« داۋاملىشىۋاتىدۇ

»ئاۋســترالىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى«نىڭ »ســىدنېي خانىم - قىزالر« گۇرۇپپىســى نامىدىن تەشــكىللەنگەن، شــۇنداقال 
فېىرفىېلد شەھەر مۇزېيى ۋە كۆرگەزمە )Fairfield city museum & Gallery ( ئىدارىسىنىڭ يېقىندىن قولالپ-قۇۋۋەتلىشى 
بىلەن، بەش ئايلىق جاپالىق ئەمگەك ئارقىلىق تەييارالنغان » مىراس« ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى تونۇشــتۇرۇش ۋە كۆرگەزمە 
پائالىيىتى  2020 - يىلى 	1 - ئۆكتەبىردە رەسمىي ئېچىلىش مۇراسىمى قىلىنىپ، كەڭ جامائەتنىڭ ھۇزۇرىغا سۇنۇلدى.

بولــۇپ،  قىلىنغــان  ئېــالن  ئاالھىــدە  بېتىــدە  تــور  رەســمىي  ئىدارىســىنىڭ  كۆرگەزمــە  پائالىيــەت  مەزكــۇر 
بــۇ  گۇرۇپپىســىنىڭ  قىــزالر«   - خانىــم  »ســىدنېي  قىلىنــدى.  ئېــالن  تەكــرار  قېتىــم  نەچچــە  بىــر  ھازىرغىچــە 
ــڭ  ــان مىللىتىمىزنى ــى بولغ ــر نامايەندىس ــڭ بىردىنبى ــىتى، مەۋجۇتلۇقىمىزنى ــتىكى مەقس ــى ئورۇنالشتۇرۇش پائالىيەتن
دىنىنــى، تىلىنــى، ئەنئەنىۋىــي ئــۆرپ- ئادەتلىرىنــى، مىللىــي ســەنئەت ۋە يېمــەك - ئىچمــەك مەدەنىيىتىمىزنــى 
ئاۋســترالىيەدىكى ھــەر مىللــەت خەلقىگــە، ئىــدارە ئورگانالرغــا تونۇشتۇرۇشــتىن ئىبــارەت. بــۇ پائالىيەتنىــڭ ئــەڭ 
بولماســتىن،  تونۇشــتۇرۇش  مىللەتلەرگــە  باشــقا  پەقەتــال  مەدەنىيىتىمىزنــى  بىــرى،  ئەھمىيەتلىرىدىــن  مۇھىــم 
ئارقىلىــق،  قىلىــش  ئىگــە  ســاۋاتقا  كــۆپ  تېخىمــۇ  توغرۇلــۇق  مەدەنىيىتــى  ئــۆز  پەرزەنتلىرىنــى  ئۇيغــۇر  بەلكــى، 
ئىبارەتتــۇر. بېرىشــتىن  ھازىــرالپ  زېمىــن  ئۈچــۈن  قىلىشــى  ۋارىســلىق  مىراســلىرىمىزغا  مەدەنىــي  ئۇالرنىــڭ 

ئەۋالدلىرىمىزغــا  ئادىتىنــى  ئــۆرپ  ئەنئەنىســىنى،  مىللىتىمىزنىــڭ  قويۇلغــان،  ئىســىم  دەپ  »مىــراس« 
مىــراس قىلىشــنى ئــارزۇ قىلغــان بــۇ ئۇلــۇغ ۋەزىپىــدە ھازىرالنغــان ھــەر بىــر رەســىم ۋە ســىندىكى كۆرۈنۈشــلەرگە 
ســىڭگەن.  ئەمگىكــى  ۋە  ئەجىــرى  يۈرەكلەرنىــڭ  گــۈزەل  ســوققان  ئۈچــۈن  قىلىــش  خىزمــەت  مىللەتكــە  ۋەتــەن، 
ئــاي  تــۆت  جەمئىــي  فېۋرالغىچــە   -  1	 -يىلــى   2021 ئۆكتەبىردىــن   -  1	 يىلــى   -  2020 پائالىيــەت  مەزكــۇر 
ياشــاۋاتقان  ئاۋســترالىيەدە  خادىملىــرى،  دۆلــەت  قىســىم  كــۆپ  ھازىرغىچــە  بولــۇپ،  داۋامالشــتۇرۇلىدىغان 
ئۇيغــۇرالر ۋە ئاۋســترالىيەدىكى ھەرقايســى مىللەتلــەر، شــۇنداقال ســاياھەتچىلەر تەرىپىدىــن زىيــارەت قىلىنــدى.

ئاۋسترالىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى »سىدنېي خانىم - قىزالر« گۇرۇپپىسى
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مۇزىكىلىــق-  ئۇيغــۇر  ئاكادېمىيەلىــك  دۆلــەت  نامىدىكــى  غوجامىيــاروۋ  قــۇددۇس  ئالمۇتــا شــەھىرىدىكى  يېقىنــدا، 
كىرلچــە  توپلىمىنىــڭ  شــېئىرالر  ناملىــق  تېشــى«  ئابدۇلالنىــڭ »ســالغا  بوغــدا  شــائىر  ئاتاقلىــق  تىياتىرىــدا،  كومېدىيــە 
پىروفېسســورى،  ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ  پېداگوگىــكا  شــىنجاڭ  ئۆتكۈزۈلــدى.  مۇراســىمى  تونۇشــتۇرۇش  نۇسخىســىنى 
ئىزچىــل  ئەممــا  ئالغــان،  ئۈســتىگە  خىزمەتلەرنــى  مۇھىــم  قاتارلىــق  رەئىســى  جەمئىيىتىنىــڭ  يازغۇچىــالر  شــىنجاڭ 
كۆتۈرگــەن  »كومــزەك  ئانارگــۈل«،  تــۈپ  بىــر  كۆرىــدۇ  »چــۈش  »يەلكــەن«،  ئەدىبنىــڭ  ئۈزمىگــەن  قــول  ئىجادىيەتتىــن 
زامانداشــلىرى  شــائىرنىڭ  ئېلىنغــان.  قارشــى  قىزغىــن  تەرىپىدىــن  ئوقۇرمەنلــەر  توپالملىرىمــۇ  شــېئىرىي  باشــقا  ۋە  قىــز« 
شــائىرنىڭ شــېئىرىي تىلىنىــڭ راۋانلىقــى، ئەدەبىــي ئۇســلۇبىنىڭ ئىنچىكــە ۋە ئۆزگىچــە ئىكەنلىكىنــى قەيــت قىلىشــتى.

ئەپســۇس، ۋەتــەن كۈيچىســى بوغــدا ئابدۇلــال ئارىمىــزدا بــۇ يېغىنغــا قاتنىشــالمىغان بولســىمۇ، شــائىرنىڭ بىللــە 
توپلىمىنــى  شــېئىرالر  دوســتىنىڭ  مولالشــېۋ،  كامىــل  رەسســام  دوســتى  قەدىنــاس  ئوقۇغــان  بىللــە  مەكتەپتــە  ئۆســكەن، 
قايتىدىــن نەشــر قىلــدۇرۇپ تارقىتىــش ئارقىلىــق ئۇنــى بۈگۈنكــى پائالىيەتكــە كىتابــى ئارقىلىــق قاتناشــتۇردى. كامىــل 
ــك  ــەتكەن نەمۇنىلى ــەت كۆرس ــڭ خىزم ــتان جۇمھۇرىيىتىنى ــۇ قازاقىس ــان. ئ ــدە تۇغۇلغ ــۇپ ئۈرۈمچى ــار بول ــلى تات ــېۋ ئەس مولالش
ئەربابلىرىدىــن بىــرى بولــۇپ، تاتارىســتاننىڭ خەلــق رەسســامى، فرانســىيە رەسســامالر ئاكادېمىيەســى قاتارلىــق ئورگانــالر 
تەرىپىدىــن مۇكاپاتالنغــان، شــۇنداقال ئابــاي ۋە ئابدۇلــال توقــاي ناملىــق شــەرەپ ئوردېنلىــرى بىلــەن مۇكاپاتالنغــان. ئــۇ 
ــاھىبى. ــڭ س ــتلۇق« ئوردېنلىرىنى ــەت« ۋە »دوس ــى، »پاراس ــي ئەزاس ــىنىڭ پەخرى ــامالر ئاكادېمىيەس ــاي رەسس ــىيە ۋە خىت رۇس

—مــەن دوســتۇم ۋە ئۇيغــۇر خەلقــى ئالدىدىكــى بۇرچۇمنــى ئــادا قىلىشــنى خالىدىــم. ئــۇ — شــائىر، مــەن — رەسســام. ھــەر 
ئىككىمىــز گۈزەللىــك شەيداســى. دېمــەك، نىيىتىمىزمــۇ بىر. بۇ — ۋەتەنگــە بولغان مۇھەببەت. گەرچە ئارىمىز يىراق بولســىمۇ، بىز 
ھەرقاچان بىر-بىرىمىزگە ســاداقەتمەنلىك بىلەن ياشــىدۇق. مېنىڭ بۇ نىيىتىمنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشــقا ياردەم قىلغان كەســىپداش 
ئىنىــم كــۈرەش زۇلپىقــار، دوســتۇم ئابلىــز غوپــۇر ۋە »مىــر« نەشــرىياتىغا مىننەتدارلىقىــم چەكســىز، — دەيــدۇ كامىــل مولالشــېۋ.

ئەســەرلىرىنى  شــائىرنىڭ  ناســىروۋا  گۈلباھــار  ئارتىســى  تىياتىرىمىــز  قىلغــان  رىياســەتچىلىك  كېچىلىككــە 
تەســىرلىك ئوقۇســا، »نــاۋا« ئانســامبىلنىڭ ناخشــىچى، ســازەندىلىرى ئــۆز ماھارەتلىرىنــى نامايــان قىلىشــتى. مۇراســىمدا 
ئاالھىــدە  قىممىتىگــە  ئەســەر  باشــقىالر  ۋە  ھەمراېــۋا  نائىلــەم  ژۇرنالىســت  قۇتلــۇق،  ئابدۇغوپــۇر  شــائىر  تونۇلغــان 
بىلدۈرۈشــتى. تەشــەككۈر  مولالشــېۋقا  كامىــل  رەسســام  ئاتاقلىــق  ســۇنغان  خەلقىمىزگــە  ئۇنــى  ۋە  بېرىشــتى  باھــا 

شائىر بوغدا ئابدۇلالنىڭ »سالغا تېشى« 

ناملىق شېئىرالر توپلىمى قازاقىستاندا نەشر 

قىلىندى

 خۇرشىدەم ئىزىموۋا )قازاقىستان(
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ــول سىياســىتىنى  ــق ق ــك قاتتى ــۇش خاراكتېرلى ــان يوقۇت ــي مەدەنىيىتىگــە قاراتق ــڭ  مىللى ــى  ئۇيغۇرالرنى ــاي ھۆكۈمىت خىت
ســوالندى،   الگېرالرغــا  تاشــالندى،  تۈرمىلەرگــە  ئەدىبلىرىمىــز  ۋە  شــائىر  يازغۇچــى،  تۈركــۈم  بىــر  بۇيــان  كۈچەيتكەندىــن 
ئىجادىيــەت ھوقۇقلىــرى تارتىۋېلىنــدى ئەســەرلىرى چەكلەنــدى. ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىــڭ ئاســمىنىنى زۇلمــەت قاپلىــدى.  
ــۆز  ــز ئ ــائىر ۋە ئەدىبلىرىمى ــى ش ــىم  يازغۇچ ــر قىس ــەن بى ــقا ئۈلگۈرگ ــا ئېلىش ــى دالدىغ ــن ئۆزلىرىن ــۇ جۇدۇندى ــق ب ــار، بورانلى ق
ــدى. گەرچــە ئۇالرنىــڭ ســانى ئانچــە كــۆپ بولمىســىمۇ،  ــۇر بول ــەردە  سەرســان بولۇشــقا  مەجب ــى  تاشــالپ باشــقا دۆلەتل ۋەتىنىن
ــىۋەت  ــىدا مۇناس ــلىرىنىڭ ئارىس ــۇر قەلەمكەش ــاۋاتقان ئۇيغ ــالردا  ياش ــات تۇپراق ــپ، ي ــن پايدىلىنى ــار ئىمكانىيەتلىرىدى ــا ب ئەمم
ــدە  ــى ھەققى ــى ۋە تەرەققىيات ــى يۈزلىنىش ــڭ ھازىرق ــۇر ئەدەبىياتىنى ــان ئۇيغ ــكە ئۇچۇرىغ ــدا چەكلەش ــۆز تۇپرىقى ــۇش، ئ ئورنۇت
ــەر  ــدا ئەس ــۇر تىلى ــش ۋە ئۇيغ ــول تېپى ــىغا ي ــەردە تونۇشتۇرۇلىش ــقا دۆلەتل ــڭ باش ــۇر ئەدەبىياتىنى ــتۇرۇش، ئۇيغ ــر ئالماش پىكى
ــر  ــۈن، بى ــۇش ئۈچ ــە بول ــقا تۈرتك ــەرلەرنى قالدۇرۇش ــى ئەس ــۈن   ياخش ــەۋالدالر ئۈچ ــى ئ ــلەرنىڭ  كەلگۈس ــان قەلەمكەش يازىدىغ
ــى  ــات ســۆيەر قېرىنداشــالرنىڭ   ھەمكارلىق ــر قىســىم ئەدەبىي ــى بى قىســىم يازغۇچــى، شــائىرالرنىڭ تەشكىللىشــى ۋە تۈركىيەدىك
بىلــەن 2018 -يىلــى 4 - ئايــدا تۇنجــى نۆۋەتلىــك يىغىنــى  ئىســتانبۇلدا چاقىرىشــقا مۇئاپەقــەت  بولــدى. يىغىننىــڭ بىرىنچــى 
كۈنىــدە »تۇنجــى نۆۋەتلىــك ئۇيغــۇر شــېئىرىيىتى مۇھاكىمــە يىغىنــى« نامىــدا شــېئىرىيەت يىغىنــى بولــۇپ ئۆتتــى. ئىككىنچــى 
كۈنــى ھەرقايســى دۆلەتلەردىــن كەلگــەن يازغۇچــى، شــائىرالرنىڭ ئىشــتىراك قىلىشــى بىلــەن »دۇنيــا ئۇيغــۇر يازغۇچىــالر 
ئۇيۇشمىســى« قۇرۇلــۇپ چېقىلــدى ۋە دېموكراتىــك ئۇســۇلدىكى ســايالم بىلــەن دائىمىــي ھەيئەتلــەر ســايالپ چېقىلــدى. 
ــا ئۇيغــۇر  ــورالر بىلــەن ھەمكارلىشــىپ، دۇني ــان ئاپت ــاب چىقىرىشــنى  كۈتۈۋاتق ــن كېيىــن ئەســەر كىت ئۇيۇشــما قۇرۇلغاندى
يازغۇچىــالر ئۇيۇشمىســىنىڭ نامىــدا مۇتەللىــپ ســەيدۇلالنىڭ »دېڭىزنىــڭ ئېيتقانلىــرى« ناملىــق شــېئىرالر توپلىمــى2019 
-يىلــى، پاتىمــە ســەيياھنىڭ  »ناتونــۇش شــەھەر« ناملىــق شــېئىرالر توپلىمــى 2018 -يىلــى، ئابدۇشــۈكۈر مۇھەممەتنىــڭ 
»ئانامنىــڭ ئەســلىمىلىرى« ناملىــق ماقالىلــەر توپلىمــى ۋە »سەرســان تۇيغــۇالر« ناملىــق شــېئىرالر توپلىمــى 2018 -يىلــى 
ــى  ــى 2020 - يىل ــالنغان كىتاب ــا بېغىش ــاھىتلىرىنىڭ ھاياتىغ ــر ش ــق  الگې ــى دوزاخ« ناملى ــي دۇنيادىك ــڭ »پانى ــەر ئىمىننى ئۆم
ــالر ئۇيۇشمىســى  ــۇر يازغۇچى ــا ئۇيغ ــى دۇني ــق تۇنجــى شــېئىرالر  توپلىمىن ــا«  ناملى ــدە نەســىرىننىڭ »تۇرن ــدى. ئابى نەشــر قىلىن
ــش  ــر ئى ــان بى ــكە ئەرزىيدىغ ــپ ئۆتۈش ــا ئېلى ــدە  تىلغ ــەردە ئاالھى ــۇ ي ــدۇردى. ب ــر قىل ــى نەش ــارالپ 2002 - يىل ــرىگە تەيي نەش
شــۇكى، دۇنيــا ئۇيغــۇر يازغۇچىــالر ئۇيۇشمىســىنىڭ بىۋاســىتە تەشكىللىشــى ۋە نەشــرىگە تەييارلىشــى بىلــەن »تىلســىز قۇشــالر« 
ــپ   ــى  نەشــر قىلىنى ــپ شــېئىر توپلىمــى 2020 -يىل ــق  كوللېكتى ــۇر شــائىرلىرىنىڭ تۇنجــى قېتىملى ــق چەتئەلدىكــى ئۇيغ ناملى
ئوقۇرمەنلەرنىــڭ قىزغىــن  ئالقىشــىغا ئېرىشــتى. ئۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە ۋەتــەن ئىچــى ۋە ســىرتتىكى بىــر قىســىم ئۇيغــۇر 
ــدۇ.  ــدا تۇرۇۋاتى ــش ئالدى ــر قىلىنى ــپ، نەش ــرگە تەييارلىنى ــن نەش ــما تەرىپىدى ــى ئۇيۇش ــېئىر توپلىم ــە ش ــائىرلىرىنىڭ تۈركچ ش
جەمئىيىتىنىــڭ  قەلەمكەشــلەر  خەلقئــارا  بىلــەن  ھەمكارلىقــى  ئۇيۇشمىســىنىڭ  يازغۇچىــالر  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ئۇيۇشــمىنىڭ  ۋە  بېغىشــلىدى  ئۇيغۇرالرغــا  ســانىنى   33 ژۇرنىلىنىــڭ  ئىنتېرنېــت  ئۆزلىرىنىــڭ  شۆبىســى  شىۋېتســىيە 
ئۇيۇشمىســىنىڭ  يازغۇچىــالر  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  يەنــە  يېقىنــدا  قىلــدى.   ئېــالن  ئەســەرلىرىنى  ئەزالىرىنىــڭ  قىســىم  بىــر 
ئۇيغــۇر  تۈرمىدىكــى  شۆبىســى  شىۋېتســىيە   جەمئىيىتىنىــڭ  قەلەمكەشــلەر  خەلقئــارا  بىلــەن  ھەمكارلىقــى 
قىلــدى.  ئېــالن  -كۈنــى   10 -ئاينىــڭ   12 يىلــى   -  2020 تەييــارالپ  دوكالت  بىــر  ھەققىــدە  يازغۇچىلىــرى 
-ئايــدا   10 -يىلــى   2020 ۋە  بولمىغــان  ئــۇزاق  قۇرۇلغىنىغــا  ئۇيۇشمىســى  يازغۇچىــالر  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
ئىمكانىيەتلىرىدىــن  بــار  ئۆزىدىكــى  بولســىمۇ،  ئۇيۇشــما  بىــر   يــاش  ئېلىنغــان   تىزىمغــا  رەســمىي  شىۋېتســىيەدە 
تۇرۇشــىغا  تىــرەپ  پــۇت  چەتئەللــەردە  تىلىنىــڭ  ئۇيغــۇر  جۈملىدىــن   ئەدەبىياتىنىــڭ،  ئۇيغــۇر  پايدىلىنىــپ، 
كەلتۈرىــدۇ.  قولغــا  نەتىجىلەرنــى  زور  تېخىمــۇ  يىلــالردا  ئالدىمىزدىكــى  ئىشــىنىمىزكى،  كەلمەكتــە.  تىرىشــىپ 

دۇنيا ئۇيغۇر يازغۇچىالر 
ئۇيۇشمىسى شۋېتسىيەدە 
رەسمىي تىزىمغا ئېلىندى

دۇنيا ئۇيغۇر يازغۇچىالر ئۇيۇشمىسى ھەيئىتى
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بۇ ئامباردا 1000 پارچە چاغاتايچە، ئۇيغۇرچە قوليازما ۋە قەدىمىي ئەسەر، 00	1 پارچىدىن ئارتۇق گېزىت  - ژۇرنال، 4000 
پارچىغــا يېقىــن ئۇيغۇرچــە كىتــاب، 	1 مىــڭ پارچە ئۇيغۇرچــە ماقالە مەۋجۇت.  ماقالــە ئامبىرىدىكى ماقالىلــەر 100 خىلغا يېقىن 
ژۇرنال، بىر قىســىم ماقالە توپالملىرى، مەجمۇئەلەر ۋە تور بەتلىرى قاتارلىقالردىن ئېلىنغان بولۇپ، ماقالىلەر داۋاملىق قوشــۇلىدۇ.

ئۇيغۇر كىتاب تورى ۋە ماقالىلەر ئامبىرى 21 مىڭ 500 پارچە ماتېرىيال 
بىلەن ئوقۇرمەن ۋە تەتقىقاتچىالرنى كۈتۈپ تۇرماقتا
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»ئۇيغــۇر مىللىتــى« دېگــەن بــۇ كىتابنىــڭ تەرجىمىســىنى كانىــدەك يېپىشــىپ جاھىالنــە بىــر ئىشــتىياق بىلــەن 
تۈگەتتىــم. كىتابنىــڭ ئۇيغۇرچــە تەرجىمىســىنى ئاخبــارات، تەتقىقــات ۋە تۇرمۇشــقا بەنــد بولــۇپ ئالدىــراش ئىشــلەۋاتقان 2018 
ــان،  ــە بولمايدىغ ــۇرالر بىلمىس ــا ئۇيغ ــى كىتابت ــم. چۈنك ــن چىقاردى ــدا قولدى ــالڭ چاغلىرى ــڭ قاتى ــرى ھاياتىمنى ــڭ ئاخى -يىلىنى
بولۇپمــۇ مۇشــۇ پاجىئەلىــك كۈنلــەردە بىلىشــى كېــرەك بولغــان تارىــخ، قىســمىتىمىزگە ســەۋەب بولغــان دۇنيــاۋى مۇھىــت 
ــدى.  ــار ئى ــەر ب ــەر، مۇالھىزىل ــك پىكىرل ــان قىممەتلى ــىلەردىن چىقىرىلغ ــك ھادىس ــك، پاجىئەلى ــەر، ئىبرەتلى ــدە تەھلىلل ھەققى

ــۈن  ــى ئۈچ ــپ يېزىلغانلىق ــاس قىلى ــى ئاس ــى مەنبەلەرن ــۈر ك تىللىرىدىك ــۇر ۋە ت ــز، ئۇيغ ــاي، ئىنگلى ــاب رۇس، خىت كىت
ــچە  ــدەك رۇس ــۆرۈش مەن ــۆزلەرنى ئ ــۇ ۋە س ــان ئاتالغ ــدا يېزىلغ ــۇ رۇس تىلى ــدى. بولۇپم ــول ئى ــەن م ــى ھەقىقەت ــۇر مەنبەس ئۇچ
بىلمەيدىغــان ئادەمگــە قىيىــن ئىــدى. كىتــاب ئۇيغۇرنىــڭ تەقدىرىنــى خىتــاي، ئوســمان ۋە رۇس ئىمپېرىيەلىرىنىــڭ زىددىيەتلىرى 
ــەن بېزەلگــەن ئىــدى. شــۇڭا ھــەر قانچــە  ــەر بىل ــى ئۈچــۈن مۇرەككــەپ مۇھاكىمــە ۋە تەھلىلل ــان قىلغانلىق ئىچىگــە قويــۇپ باي
كۈچىســەممۇ ئىنگلىزچــە مەنــە بىلــەن ئۇيغۇرچــە تەرجىمــەم بويلىشــالماي، ئۆزۈمنىــڭ ئۇيغۇرچە گېپــى ئۆزۈمگە يارىمــاي قاالتتى. 

تەرجىمــە »مەنــدەك دوراشــقا ئــۆچ، ئەينــەن تەكراراليدىغــان گەپلەردىــن ئاســانال زېرىكىــپ قالىدىغــان ئادەمنىــڭ قىلىدىغان 
ئىشــى ئەمــەس ئىكــەن« دەپ ۋاز كەچكىــدەك بولــدۇم. ئاخىرىــدا بىــر چــارە تاپتىــم. ئىنگلىزچــە كىتابنــى ئۇيغۇرچىــالپ ئايالىــم 
ۋە ئىنــى ئاغىنــەم قۇربانجانغــا ئوقــۇپ بەردىــم. ئۇالرنىــڭ چىرايدىــن دەرھــال بىــر مەمنۇنلــۇق، ھەيرانلىــق ۋە ياكــى ئېچىنغانلىــق 
ئەكــس ئەتســە تەرجىمەمگــە جــەزم قىلدىــم، ئــۇالر ئاڭقىرالمىســا راۋان بولمىغانلىقىنــى ھېــس قىلىــپ تۈزەتتىــم. نەتىجىــدە بىــر 
مەزگىلدىــن كېيىــن كىتابتىكــى ياغاچتــەك ھــاكاۋۇر يــات ئىنگلىزچــە ســۆزلەر پىلىــك تــەك يۇمشــاپ ئانــا تىلىمغــا بــاش ئەگــدى.

تارىخــى  قاراشــالرنى  بــەزى  قىلىنغــان  قوبــۇل  دەپ  بەرھــەق  تارىخىــدا  ئۇيغــۇر  كىتابنــى  بــۇ  مــەن 
كىملىكــى  »ئۇيغۇرلــۇق«  ئىسپاتلىنىشــىچە  كىتابتــا  مەســىلەن،  كــۆردۈم.  قىلغانلىقىنــى  رەت  بىلــەن  ئىســپاتالر 
بەلكــى  ئەمــەس،  چىقىلغــان  ياســاپ  شــاپائىتىدە  سىياســەتچىلىرىنىڭ  ياكــى  تىلشــۇناس  رۇس  بىــرەر  قانداقتــۇر 
تىرىلدۈرگــەن.  جەريانىــدا  تىرىشــچانلىقى  جەدىتچىلەرنىــڭ  ۋە  كوممۇنىســتالر  ئۇيغــۇر  يۈزلەنگــەن  زامانىۋىلىققــا 

مۆكۈنــۈپ  قېتىغــا  ئىســىمالرنىڭ  خىــل  ھــەر  تارىختــا  ئۇيغۇرلۇقىمىزنىــڭ  كىتابتىــن  بــۇ  مــەن 
قانىتىــدا  ئىككــى  تەڭرىتاغنىــڭ  ۋە  بوســتانلىقالر  تارىمدىكــى  كىملىكــى  ئۇيغــۇر  بىلىۋالدىــم.  قالغانلىقىنــى 

ئۇيغۇر مىللىتى*

* بۇ ماقالە مەزكۇر كىتابنىڭ »تەرجىماندىن« ناملىق بۆلىكىدىن ئېلىندى )ت(
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ئەمــەس،  كەتكــەن  ئۆچــۈپ  پۈتۈنلــەي  قاچــان  ھېــچ  بولــۇپ  تۇرغــان  بولــۇپ  مەۋجــۇت  كۈچلــۈك  ئىزچىــل 
ئىكــەن.  يوشــۇرۇنغان  ئىچىگــە  نامالرنىــڭ  دېگــەن  تارانچــى«  شــەھەرلىك،  ئالتــە  مۇســۇلمان،  »يەرلىــك،  پەقــەت 

دوكتــور  تــۈرك  بىــر  قىلىدىغــان  تەتقىــق  يوســۇنلىرىنى  ئۆلــۈم  مىللەتلەرنىــڭ  تۈركىــي  يىلــى   -  2013  
ئايالــالر  باغاليــدۇ،  ئــاق  ئەرلــەر  ئۇيغــۇردا  نېمىشــقا  كىيىــدۇ،  قــارا  ئۆلۈمــدە  مىللەتلــەردە  تۈركــى  »باشــقا  مەندىــن 
تاپتىــم. جاۋابىنــى  ئوقــۇپ  كىتابنــى  بــۇ  ئىدىــم.  بېرەلمىگــەن  جــاۋاب  ســورىغاندا  دەپ  ســالىدۇ؟«  رومــال  ئــاق 

مــەن ئۇيغــۇر تۇپراقلىرىغــا ۋاھابىيلىقنــى 90 -يىلــالردا كىرگــەن دەپ قارايتتىــم، كىتابتىــن بــۇ قاراشــالرنىڭ خاتــا 
بــۇ مايســىنى كۆچــۈرۈپ قەشــقەردە  بــۇرۇن ئارىمىــزدا  يــۈز يىــل  بولــۇپ قالغانلىقىنــى بىلىۋالدىــم. شــامى دامولــالم شــۇ 
پاكىســتاندىن  كېيىنچــە  كەلگــەن،  ئەرەبىســتاندىن  -يىلــالردا   90 كىشــىلىرىمىزنىڭ  ئىكــەن.  كىرىشــكەن  ئۆستۈرۈشــكە 
ئېقىــپ كېلىــپ يۇرتىمىــزدا پەيــدا بولغــان، 2000 -يىلــالردا تۈركىيەدىــن كەلگــەن كىشــىلەرنىڭ ئاغزىدىكــى »ماشــائالالھ، 
ئەمــەس  يېڭىلىــق  بــۇ  ئىدىــم.  ئاڭلىغــان  كەتكەنلىكىنــى  ئالدىنىــپ  ســۆزلەرگە  مۇبــارەك  دېگــەن  ئىنشــائالالھ« 
»پەيغەمبــەر  ئاتالمىــش  قىســىم  بىــر  كەلگــەن  تۈركىيەدىــن  ۋە  ئەرەبىســتاندىن  باشــلىرىدا  -يىلالرنىــڭ   1900 ئىكــەن. 
ئوقــۇپ  بۇنــى  ئىكــەن.  يۈرگــەن  قىلىــپ  ئالدامچىلىــق  كۇچــاالردا  ياركەنــت،  بىزنىــڭ  دېيىلگەنلەرنىــڭ  ئەۋالدلىــرى« 
ئىشــەندىم.  قىلىدىغانلىقىغــا  ســادىر  قايتــا  قايتــا  خاتالىقالرنــى  تارىخــى  كىشــىلەرنىڭ  ئالمىغــان  ئىبــرەت  تارىختىــن 

ــڭ  ــى چى ــن تاك ــۇرۇش پىالنىدى ــل ت ــە تاقابى ــىپ غەربك ــەن بىرلىش ــڭ بىل ــىنىڭ بېيجى ــمان ئىمپېرىيەس ــن ئوس كىتابتى
ئىمپېرىيەســى پۈتۈنلــەي خارابالشــقۇچە قانــداق ۋاز كەچمىگەنلىكىنــى ئۆگەندىــم. ســۆيۈملۈك ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەكســىچە ئوســمان 
ئىمپېرىيەسى ئۈچۈن ئالتۇن كۆمۈش يولالپ، ئۇرۇشالردا جانلىرىنى پىدا قىلىپ ئالدىنقى سەپكە قانداق ئاتالنغانلىقىنى ئوقۇدۇم. 

كىتابتــا بۈگۈنكــى بىزنىــڭ چۈشــەنچىمىزدىن پەرقلىــق ھالــدا خەلقىمىزنىڭ يــۈز يىل بۇرۇنقــى ئوي خىيالىنىــڭ ئۇچۇرلىرى 
ــادەم«  ــى، »ياخشــى ئ ــى »ئۇيغــۇر« دېگىن ــل بۇرۇنغــا قايتســاق خەلقىمىزنىــڭ »مۇســۇلمان«  دېگىن ــۈز يى ــن ي ــار ئىكــەن. بۇندى ب
ــقەرلىك«  ــڭ »قەش ــەن. ئۇالرنى ــى ئىك ــۇن« دېگىن ــى مەلئ ــى، »قاباھەتچ ــاي« دېگىن ــى »خىت ــار« دېگىن ــەن. »كۇپپ ــى ئىك دېگىن
دېگىنــى شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ جەنۇبىدىكــى ئۇيغۇرنــى كۆرســىتىدىكەن. »تارانچــى« دېگەنلىــك ۋەتەننىــڭ شــىمالىدا 
بولۇپمــۇ ئىلــى ۋادىســىدا ياشــايدىغان، ھەمــدە شــۇ دىياردىــن ئوتتــۇرا ئاســىياغا كۆچۈرۈلگــەن ئۇيغۇرنــى كۆرســىتىدىكەن.

كىتابنىــڭ ئىســمى »ئۇيغــۇر نەيشــىن« بولــۇپ بــۇ يەردىكــى »نەيشــىن« ئۇيغــۇر تىلىدىكــى »مىللــەت« دېگــەن ســۆزنىڭ 
ــق  ــق  خەل ــان بارلى ــرا بولغ ــە پۇق ــۇ دۆلەتك ــدە ش ــەت ھەم ــەم دۆل ــۆز ھ ــۇ س ــەن ب ــەت« دېگ ــدا »مىلل ــۇر تىلى ــدى. ئۇيغ ــۆزى ئى ئ
دېگــەن مەنىنــى بىلدۈرەتتــى. بــۇ ســۆزنىڭ ســۈپەت شــەكلى »مىللىــي« بولــۇپ »دۆلــەت تەۋەلىكــى«، »دۆلەتلىــك خەلــق« دېگــەن 
مەنىنــى بىلدۈرەتتــى. شــۇ ســەۋەبتىن 1944 -يىلــى قۇرۇلغــان قۇرۇلغــان دۆلــەت ئارمىيەمىــز »مىللىــي ئارمىيــە« دېيىلگــەن ئىــدى. 
دۆلەتنىــڭ يىللىــق كىرىمــى »مىللىــي دارامــەت« دېيىلگــەن. ئــۇ چاغــدا دۆلەتنىــڭ مەنپەئەتــى »مىللىــي مەنپەئــەت« دېيىلەتتــى. 
ــوق.  ــىمۇ ي ــەن مەنىس ــك« دېگ ــىمۇ، »دۆلەتلى ــەن مەنىس ــى« دېگ ــەت تەۋەلىك ــۆزىنىڭ »دۆل ــەت س ــە مىلل ــۈن ئۇيغۇرچ ــا بۈگ ئەمم
ــڭ  ــۇ كىتابنى ــۇڭا ب ــق. ش ــىتىدىغانلىقى ئېنى ــى« كۆرس ــۆزىنىڭ »دۆلەتن ــەت« س ــان »مىلل ــا ئېلىنغ ــا تىلغ ــۇ كىتابت ــى ب ھالبۇك
نامىنــى »ئۇيغــۇر دۆلىتــى« دېيىشــكىمۇ، »ئۇيغــۇر مىللىتــى« دېيىشــكىمۇ، ۋەياكــى تۈركچــە بويىچــە ئاتىســاق »ئۇيغــۇر 
ئۇلۇســى« دېيىشــكىمۇ بــوالر ئىــدى. ئەممــا كۆنگــەن ئاتالغــۇ بولغــان »مىللــەت« دېگــەن ســۆز بويىچــە ئاتاشــنى قــارار قىلــدۇق.

كېيىنكــى  -يىلدىــن   1882 يازغــان.  شــۇنداق  بولســا  ئاتالغــان  قانــداق  تارىختــا  نامىنــى  ۋەتىنىمىزنىــڭ  كىتابتــا 
ــۆزنى  ــۇ س ــز ب ــلىتىپتۇ. بى ــۆزنى ئىش ــەن س ــىنجاڭ« دېگ ــتانغا »ش ــەرقىي تۈركىس ــور ش ــدا ئاپت ــدە توختالغان ــالر ھەققى مەزمۇن
كىتابنــى  قىلغــان.  شــۇنداق  تەرجىمــە  ھــەم  ئويالشــقان،  ئېلىشــنىمۇ  دەپ  تۈركىســتان«  »شــەرقىي  پۈتۈنلــەي  دەســلەپتە 
ئۆلكىلىــك  »شــىنجاڭ  مەســىلەن،  چىقىدىكــەن.  كــۆپ  خاتالىــق  كېڭەشســەك،  بىلــەن  ئىبراھىــم  م.  تەھرىرلىگــەن  قايتــا 
ــتان«  ــەرقىي تۈركىس ــا »ش ــۆزنىڭ ئورنىغ ــەن س ــىنجاڭ« دېگ ــدە »ش ــەن جۈملى ــەي« دېيىلگ ــىڭ شىس ــى ش ــڭ دۇبەن ھۆكۈمەتنى
ــىنجاڭ«  ــى »ش ــدا، كىتابتىك ــن قارىغان ــڭ ئۇرانىدى ــەن. جۈملىلەرنى ــپ قويىدىك ــە بېرى ــر مەن ــا بى ــە خات ــەك ئوقۇرمەنلەرگ دېس
بارىدىكــەن.  ئېلىــپ  بۇرمىالشــقا  تارىخنــى  قىلىــپ،  قااليمىقــان  مەنىنــى  كىتابتىكــى  ئۆزگەرتىــش  ئاتالغۇالرنــى  دېگــەن 

ئــۇزۇن  يازســام  ئىبرەتلەرنىمــۇ  بايقىغــان  كــۆپ،  ھەقىقەتــەن  بىلگەنلىرىــم  ئۆگەنگــەن  ئوقــۇپ  كىتابنــى 
تەپەككــۇر  ھــۇزۇرى،  بىلىشــنىڭ  ئېرىشــكەن  مــەن  ئوقۇرمەنلەرنىڭمــۇ  شــۇڭا  ئــۇزۇن،  چىققــۇدەك  ماقالــە  بىــر 
چېكىتلــەي. يــەردە  مۇشــۇ  گېپىمنــى  دەپ  ئېرىشســۇن  مۇســتەقىل  مەيلىچــە،  ئــۆز  شــادلىقىغا  قىلىشــنىڭ 

ــۇران  ــل ت ــان ئابدۇجېلى ــكار بولغ ــقا مەدەت ــردىن چىقىش ــان ۋە نەش ــىيە قىلغ ــە تەۋس ــى تەرجىمىگ ــۇ كىتابن ــدا ب ئاخىرى
ــان  ــتۇرۇپ چىقق ــۇر سېلىش ــەن قۇرمۇ-ق ــخا بىل ــە نۇس ــى ئىنگلىزچ ــۇنداقال كىتابن ــا، ش ــت فوندىغ ــۇر پروجەك ــا، ئۇيغ ئاكىمىزغ
ــەت ئېيتىمــەن. ئۇنىــڭ تەھرىرلىكــى بولمىغــان بولســا كىتابتىكــى  ــن رەھم ــە چىــن يۈرەكتى ــم ئەپەندىگ ــتۇم م. ئىبراھى دوس
ســەۋەنلىكلەر تۈزەشســىز قالغــان، مۈگــدەك باســقاندا يېزىلغــان خەتلەرنىــڭ ئوڭ-تەتــۈرى ئارىلىشــىپ كەتكــەن بوالتتــى.

ئابدۇۋەلى ئايۇپ )نورۋېگىيە(
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ئېيتقانلىــرى«  »دېڭىزنىــڭ  ســەيدۇلالنىڭ  مۇتەللىــپ  شــائىرى  ئۇيغــۇر  ياشــاۋاتقان  نورۋېگىيــەدە  دېكابىــردا،  —يىلــى   2020
ئېيتقانلىــرى«  قىلىنــدى. »دېڭىزنىــڭ  نەشــر  تۈركچــە  تەرىپىدىــن  نەشــرىياتى«  تۈركىيەنىــڭ »مەڭگــۈ  توپلىمــى  ناملىــق شــېئىرالر 
ــۇپ،  ــان بول ــر قىلىنغ ــە نەش ــن ئۇيغۇرچ ــرىياتى« تەرىپىدى ــاكان نەش ــتانبۇلدىكى »تەكلىم ــى ئىس ــى 2019 -يىل ــېئىرالر توپلىم ــق ش ناملى
بــۇ كىتــاب دوكتــور نۇرئەخمــەت قۇرباننىــڭ تۈركچىگــە تەرجىمــە قىلىشــى بىلــەن بــۇ قېتىــم تۈركىيــە ئوقۇرمەنلىرىگــە ســۇنۇلدى.

ئىزچىــل  بۇيــان  يىلدىــن  قانچــە  بىــر  ئىچىــدە  قەلەمكەشــلىرىنىڭ  ئۇيغــۇر  مۇھاجىرەتتىكــى  ســەيدۇلال  مۇتەللىــپ  شــائىر 
ناملىــق  يــۈز«  ئىككــى  كــۆز،  »ئىككــى  ئۇنىــڭ  يــازدا  —يىلــى   2020 بىرىــدۇر.   قەلەمكەشــلەرنىڭ  كېلىۋاتقــان  تەۋرىتىــپ  قەلــەم 
ئىــدى.  قىلىنغــان  نەشــر  تەرىپىدىــن  نەشــرىياتى«  »داھىــي  قىلىنىــپ  تىللىــق  قــوش  ئۇيغۇرچــە  ۋە  تۈركچــە  توپلىمــى  شــېئىرالر 

تۈركىيەنىــڭ »مەڭگــۈ نەشــرىياتى« 	200 -يىلىدىــن ئېتىبــارەن خەلقئــارا نەشــرىياتچىلىق ساھەســىدە ئاكتىــپ پائالىيــەت 
ــتىن  ــال چەكلەنمەس ــە بىلەن ــۇز تۈركىي ــڭ تارقىلىشــى يالغ ــان كىتابالرنى ــرىياتتىن چىقق ــۇر نەش ــدۇر. مەزك ــرىياتالرنىڭ بىرى ــان نەش قىلىۋاتق
ــان  ــرىياتىدىن چىقق ــۈ نەش ــىچە مەڭگ ــدۇ. ئىگەللىنىش ــۇ تارقىتىلى ــان دۆلەتلەردىم ــاس قىلغ ــى ئاس ــي مىللەتلىرىن ــۇق تۈركى ــن ئارت 20دى
ئاســىيا  ئوتتــۇرا  قىلغــان  مەركــەز  مىللەتلەرنــى  تۈركىــي  باشــقا،  ئەۋەتىلگەندىــن  كۇتۇپخانىلىرىغــا  مۇھىــم  تۈركىيەنىــڭ  كىتابــالر 
ئەۋەتىلىدىكــەن. كۇتۇپخانىلىرىغىمــۇ  دۆلەتلەرنىــڭ  بــەزى  ئارىلىدىكــى  يېرىــم  بالقــان  شــۇنداقال  ياۋروپــا  شــەرقىي  ۋە  دۆلەتلىــرى 

مەڭگــۈ نەشــرىياتى تۈركىيەدىكــى تۈركىــي تىللىــق مىللەتلەرنىــڭ ئەســەرلىرىنى نەشــر قىلىشــنى ئاســاس قىلغــان نەشــرىيات بولــۇپ، 
ــق  ــڭ مۇســتەملىكىچىلىكىگە ئاڭلى ــات مىللەتلەرنى ــۈك، ي ــى كۈچل ــي ئېڭ ــڭ مىللى ــق مىللەتلەرنى ــي تىللى ــۇرا ئاســىيا ۋە باشــقا تۈركى ئوتت
ــەن.  ــاپ كەلگ ــۈك رول ئوين ــتا كۆۋرۈكل ــى تونۇشتۇرۇش ــەرلەرنى ۋە يازغۇچىالرن ــى ئەس ــۇنداق مەزمۇندىك ــى مۇش ــەتكەن ياك ــىلىق كۆرس قارش

ھازىرغىچــە بــۇ نەشــرىيات  ســوۋېت دەۋرىــدە مەقســەتلىك تىلغــا ئېلىنمىغــان ياكــى ســەل قارالغــان ئەدىبلەردىــن ئۆزبېــك شــائىرى 
چولپاننىــڭ شــېئىرالر توپلىمىنــى، قازاقالرنىــڭ ســوۋېت مۇستەملىكىســىگە قارشــى پائالىيەتچىلىرىدىــن مۇســتافا چۇقــاي، داڭلىــق 
تاتــار يازغۇچــى جەنگىــز داغجــى قاتارلىقالرنــى تونۇشــتۇرۇش بىلــەن بىرگــە بىــر قىســىم چاغــداش تۈركىــي تىللىــق يازغۇچىالرنىــڭ 
ئاشــىدۇ. كىتابتىــن   	  -  4 ئەســەرلىرىال  تونۇشــتۇرغان  ئايتماتوۋنــى  چىڭغىــز  يالغــۇز  ئۇالرنىــڭ  قىلــدى.  نەشــر  ئەســەرلىرىنى 

ــۇت«،  ــىرىنىڭ »ئىدىق ــان ھاش ــى ئەخمەتج ــۇر يازغۇچ ــتانلىق ئۇيغ ــادەم«، قازاقىس ــان ئ ــدۇر ئويغانغ ــن »بال ــۇر ئەدەبىياتىدى ئۇيغ
مۇتەللىــپ  شــائىر  بولــۇپ،  قىلىنغــان  نەشــر  تەرىپىدىــن  نەشــرىيات  مۇشــۇ  كىتابلىرىمــۇ  ناملىــق  »ئىپارخــان«  ســەمەدىينىڭ  زىيــا 
ســەيدۇلالمۇ »دېڭىزنىــڭ ئېيتقانلىــرى« ناملىــق شــېئىرالر توپلىمــى بىلــەن مەڭگــۈ نەشــرىياتىنىڭ تۈركىــي تىللىــق يازغۇچىــالر قاتارىدىــن 
ئــورۇن ئالــدى. بــۇ ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى ۋە شــائىر مۇتەللىــپ ســەيدۇلال ئۈچۈنمــۇ تەبرىكلىگــۈدەك خۇشــاللىنارلىق ئىــش ئەلۋەتتــە.  

بىز بۇنىڭدىن كېيىنمۇ، ئۇيغۇر يازغۇچى-شائىرلىرىنىڭ ئەسەرلىرىنىڭ تۈركچە نەشر قىلىنىشىغا تىلەكداشمىز.  شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر 
ئەدەبىياتىنىــڭ تۈركىيــە ئوقۇرمەنلىــرى ۋە قېرىنــداش تۈركىــي تىللىق مىللەت ۋە دۆلەتلەرگە تونۇلىشــىنى چىن دىلىمىزدىــن ئۈمىد قىلىمىز.

ھەسەنجان ئابدۇۋايىت

دېڭىزنىڭ ئېيتقانلىرى
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پېشــقەدەم ئەدەبىيــات تەتقىقاتچىســى، ئــۇزۇن يىللىــق ئالىــي مەكتــەپ ئوقۇتقۇچىســى، مەرھــۇم پىروفېسســور ئابدۇلكەرىــم 
رەھمــان 2016 — يىلــى 4 — ئايــدا تۈركىيەگــە كەلگەندە يېڭىدىن يېزىپ تاماملىغان، ئەمما تېخى ۋەتەن ئىچىدە نەشــر قىلىشــقا 
ئۈلگۈرەلمىگــەن بىــر كىتابــى بارلىقىنــى ۋە مەزكۇر كىتابنى مەندە ئامانەت قويۇشــنى خااليدىغانلىقىنــى ئېيتتى. مەن مەمنۇنىيەت 
ــەن: ــن، م ــن كېيى ــاڭا بەرگەندى ــىنى م ــر نۇسخىس ــڭ كومپيۇتې ــدۈردۈم. كىتابنى ــاقاليدىغانلىقىمنى بىل ــپ س ــۇل قىلى ــەن قوب بىل

—»بۇ كىتابنى ۋەتەندە نەشر قىلىش پەقەت مۇمكىن بولمىغاندا بىز نەشر قىالمدۇق« دەپ سورىدىم.

—مەرھۇم: »شۇنداق بولسۇن« دەپ قىسقىال جاۋاب بەردى. 

سىزلەرگە تەقدىم قىلىنىۋاتقان مەزكۇر كىتاب مەن تۆت يىلدىن بۇيان ساقالپ كېلىۋاتقان مەرھۇمنىڭ تەۋەرۈك ئامانىتى— 
»ھايــات تىۋىشــلىرى«، مۇئەللىپنىــڭ ئــاز كــەم بىــر ئەســىرلىك ھايــات مۇساپىســىنىڭ بايانىــدۇر. مەزكــۇر كىتــاب ۋەتــەن ئىچىــدە 
نەشــر قىلىشــنى كــۆزدە تۇتــۇپ يېزىلغــان بولغاچقــا، ئەزىــز كىتابخانالرنىــڭ كىتابقــا توغــرا مۇئامىلــە قىلىشــىنى ئۈمىــد قىلىمىــز. 

بااليىئاپەتلىــك  بولغــان  قىيىــن  چۈشــەندۈرۈش  ســۆزلەپ  كىشــىلەرگە  يــاش  ئوتتــۇرا  ۋە  يــاش  ھازىرقــى  كىتابتــا 
ــر  ــىمۇ، ئېغى ــقىچە بولس ــن باش ــى پاجىئەدى ــە بۈگۈنك ــەن — گەرچ ــىغا كەلگ ــڭ بېش ــۇر خەلقىنى ــالردا ئۇيغ 1960— 1970 — يىل
كۈنلەرنــى يېڭىدىــن جانالنــدۇرۇپ كــۆز ئالدىمىــزدا نامايــان قىلىــدۇ. مۇئەللىــپ ئۆزىنىــڭ ھايــات مۇساپىســى ئارقىلىــق 
بىزگــە كوممۇنىــزم زۇلمــى ئاســتىكى 65 يىللىــق تارىخنــى جانلىــق ســۈرەتلەپ بېرىــدۇ. كىتابنــى ئوقۇغىنىمىــزدا ئەينــى 
ــداق  ــىنىش، قان ــداق چۈش ــى قان ــز. كىتابن ــەۋەردار بولىمى ــن خ ــادىي تارىخىمىزدى ــي ۋە ئىقتىس ــىي، ئىجتىمائى ــى سىياس دەۋردىك
مۇھاكىمــە قىلىــش، قانــداق تەھلىــل قىلىــش ۋە قانــداق باھــا بېرىشــنى كىتابخانالرنىــڭ مۇالھىزىســىگە ھاۋالــە قىلىمىــز.  

2020 — يىلى 8 — ئاينىڭ 18 — كۈنى مەرھۇمنىڭ ۋاپات خەۋىرى تارقالغاندىن كېيىن، كىتابنى دەرھال نەشر قىلىشنى 
كۈن تەرتىپكە قويۇپ، ئىمالســىنى تۈزەتكەندىن باشــقا ھېچقانداق ئۆزگەرتمەســتىن ئەينەن نەشــر قىلىپ ھۇزۇرۇڭالرغا ســۇندۇق.
2020 — يىلى 10— سېنتەبىر، سەلىم پاشا - ئىستانبۇل
ئابدۇجېلىل تۇران )تۈركىيە(

ھايات تىۋىشلىرى
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مۇقام يۇرتىدا مۇقام 

مى�كەرچى 



ئالتاي تېغى

بوغدا كۆىل


