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مۇھاجىرەتتىكى نەشرىياتىچى- ئابدۇجېلىل تۇران ئەپەندىم

ئابدۇجېلىــل تــۇران  ئەپەندىمنىــڭ مۇھاجىرەتتــە ئۇيغــۇر 
راۋاجالنــدۇرۇش  ۋە  تونۇشــتۇرۇش  نەشــرىياتچىلىقىنى 
خاتىرىلــەر پائالىيەتلەردىــن  بــەزى  قاتناشــقان  ئۈچــۈن 
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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؛. 	
ئۇيغۇرالر تەسۋىرلەنگەن رەسىملەر، فوتو-سۈرەت، ھەجۋىي رەسىملەر؛. 5
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.. 	
ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئەۋەتكۈچىلەرنىڭ )ئاپتورالر ۋە نەشرگە تەييارلىغانالر( ئىسمى يېزىلماسلىقى كېرەك.. 5

ئەسەرنىڭ باھالىنىشى ۋە قوبۇل قىلىنىشى:
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كىتابقا بېغىشالنغان بىر ئۆمۈر ئابدۇجېلىل تۇران*

* ئابدۇجېلىل تۇران ئەپەندىم بىلەن ئېلىپ بېرىلغان سۆھبەت بولۇپ، بۇ ئەسەردە ئەپەندىمىنىڭ  ئاساسلىق نەشرىياتچىلىق بىلەن مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتلىرىگە يەر 
بېرىلدى ۋە سۆھبەت جەريانىغا تىلغا ئېلىنغان بەزى شەخسلەرنىڭ ئىسىملىرى تولۇق يېزىلمىدى. 

ــڭ  ــى 	 - ئاينى ــۇران 1958 - يىل ــل ت ــەن، ئابدۇجېلى م
ــي  ــالم دىنى ــرى قات ــدە يۇقى ــەن شــەھەر ئىچى ــى خوت 18 - كۈن
ــن  ــالر ئىنتايى ــۇ يىل ــەن. ئ ــا كەلگ ــىدە دۇنياغ ــا ئائىلىس ئۆلىم
زۇلمەتلىــك يىلــالر بولــۇپ، ئۇيغــۇر خەلقــى بىــر تەرەپتىــن 
يوقســۇزلۇق،  تەرەپتىــن  بىــر  يەنــە  بېســىم،  سىياســىي 
بــاي  خەلقكــە  كەچۈرۈۋاتاتتــى.  بېشــىدىن  ئاچارچىلىقنــى 
ــۇزۇق  ــىلئىنقىالبچى، ب ــەر، ئەكس ــچىك، زومىگ ــان، پومېش دېھق
ئۇنســۇر، يەرلىــك مىللەتچــى، چــەت ئەلگــە باغالنغــان ئۇنســۇر 
كۈرەشــكە  كىيگــۈزۈپ  قالپاقــالر  دېگەنــدەك  ئوڭچىــالر  ۋە 
تارتىۋېلىنىــپ،  مۈلكــى   - مــال  بايالرنىــڭ  تارتىالتتــى. 
ــڭ  ــى، مى ــى. 1958 - يىل ــى، ئۆلتۈرۈلەتت ــە قامىالتت تۈرمىلەرگ
مائارىپــى  مەدرىســە  كەلگــەن  داۋاملىشــىپ  بېــرى  يىلدىــن 
ئۆلىمــاالر  دىنىــي  تاقىلىــپ،  مەدرىســەلەر  چەكلىنىــپ، 
ياكــى  تاشــالنغان  تۈرمىگــە  بىلــەن  تۆھمەتلــەر  ھەرخىــل 
ــدە  ــىزلىك ئىچى ــق ئەنس ــەن، خەل ــدى. ئومۇم ــەن ئى ئۆلتۈرۈلگ
كــۈن كەچۈرەتتــى. ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ئەدەبىيــات - ســەنئىتى 
قاتتىــق تەقىــب ئاســتىغا ئېلىنغــان، دىنىــي كىتابــالر قاتارىــدا 
تارىخىــي، ئەدەبىي ئەســەرلەرمۇ چەكلەنگــەن ۋە يوق قىلىنغان 
ئىــدى. 1950 - يىلالرنىــڭ ئالــدى - كەينىــدە،ت شــەرقىي 
ــكەنتتە(  ــەن تاش ــۇرا ئاسىيادا)ئاساس ــى ئوتت ــتاندا ياك تۈركىس
بارلىققــا كەلگــەن ھېكايــە، رومــان، شــېئىر توپالملىــرى ســېرىق 
كىتابــالر دەپ قارىلىــپ يوق قىلىنغــان ۋە كۆيدۈرۈلگەن ئىدى. 
مۇزىكىلىرىمىــز  ناخشــا-  ســەنئەتچىلىرىمىز،   - ئەدەبىيــات 
نەشــرىيات،  ئىــدى.  بولغــان  دۇچــار  قىســمەتكە  ئېغىــر 
ئېلىنغــان  ئاســتىغا  تەقىــب  قاتتىــق  مەتبۇئــات ساھەســى 

بولــۇپ، جۇڭگــو كوممۇنىســتىك پارتىيەســىنىڭ تەشــۋىقاتىنى 
ھېچقانــداق  باشــقا  گېزىتى«دىــن  »شــىنجاڭ  قىلىدىغــان 
تەشــۋىقات ئورنــى يــوق ئىــدى. ئەگــەر 1960 - يىلالردىــن 
1970 - يىلالرنىــڭ ئاخىرىغــا قــەدەر ئەدەبىيــات بــار دېيىلســە، 
ــتىك  ــو كوممۇنىس ــال جۇڭگ ــات پەقەت ــى ئەدەبىي ــۇ دەۋردىك ئ
پارتىيەســىنى كۈيلــەش، ماۋزېدۇڭنــى ماختــاش ۋە مەدەنىيــەت 
.ئىنقىالبىدىكى »سانســۇ« ۋە »سانشــىڭ« دىن ئىبارەت ئىككى 
ــدى. ــارەت ئى ــتىن ئىب ــي قىلىش ــى ھەجۋى ــر - بىرىن ــۇرۇھ بى گ

قالغــان،  ســاقلىنىپ  مەخپىــي  يىلــالردا  ئــۇ 
قادىرىنىــڭ  ئابدۇلــالھ  يازغۇچىســى  ئۆزبېــك 
چايــان«  »مېھرابتىــن  ۋە  كۈنلــەر«  »ئۆتكــەن 
ھەۋەســكارالرنىڭ  بــەزى  رومانلىرىنــى  قاتارلىــق 
ئىدىــم. كۆرگــەن  ئوقۇغانلىقىنــى  كۆچــۈرۈپ  قولــدا 

يىلالرنىــڭ   -  80 ئاخىــرى،  يىلالرنىــڭ   -  1970
ــەرلەر  ــي ئەس ــۇر ئەدەبى ــازدۇر - كۆپت ــدە، ئ ــلىرىغا كەلگەن باش
ــڭ  ــۇم تۇردىنى ــە قەيي ــۇ ھەقت ــا كېلىشــكە باشــلىدى. ب بارلىقق
»كۈرەشــچان يىلــالر« ناملىــق ئــۈچ توملــۇق رومانىنى ھېســابقا 
ئالمىغانــدا، ئابدۇلــالھ تالىپنىــڭ »قاينــام ئۆركىشــى«، خېۋىــر 
قاتارلىــق  قىسســە«  ھەققىــدە  زەيدىــن  »مولــال  تۆمۈرنىــڭ 
رومانلىرىنــى ئۇيغــۇر ئەدەبىيــات تارىخىــدا مەيدانغــا كەلگــەن 
ئۆســمۈرلۈك  مېنىــڭ  مۇمكىــن.  دېيىــش  رومــان  تۇنجــى 
ئەندىشــىلىك،  زۇلمەتلىــك،  شــۇنداق  ئەنــە  چاغلىرىــم 
ــە،  ــرا كەلگەچك ــا توغ ــق يىلالرغ ــك، ئاچارچىلى پاراكەندىچىلى
كېيىــن  ســىنىپىدىن  ئىككىنچــى  مەكتەپنىــڭ  باشــالنغۇچ 
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ئوقۇشــۇم توختــاپ قالغــان ئىــدى. 1970 - يىلالرغــا كەلگەندە 
ئائىلىــدە قۇرئــان ئوقــۇش ۋە چاغاتايچــە دىنىــي، ئەدەبىــي 
يىلىغــا   -  1974 ئىدىــم.  باشــلىغان  ئوقۇشــقا  كىتابالرنــى 
ــدا  ــۇ چاغ ــلىدىم. ئ ــكە باش ــى ئۆگىنىش ــەرەب تىل ــدە ئ كەلگەن
دەرس قىلىــپ ئۆگىنىدىغــان كىتابــالر كەمچىــل بولــۇپ، بــەزى 
كىتابالرنــى قولــدا كۆچــۈرۈپ ئوقۇشــقا توغــرا كېلەتتــى. 1977 
ــق  ــى قېتىملى ــان تۇنج ــدە ئېچىلغ ــرى خوتەن - 1978 - يىللى
كۇرســىدا  يېتىشــتۈرۈش  خادىملىرىنــى  تېبابــەت  ئۇيغــۇر 
ئــاي ئوقــۇدۇم ۋە بىــر يىــل ئەمەلىــي ئىشــلىدىم.  توققــۇز 
رايونلــۇق  ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  يىللىــرى   -  1981  -  1980
ئۇيغــۇر  تەرىپىدىــن  ئاكادېمىيەســى  پەنلــەر  ئىجتىمائىــي 
تىلىغــا تەرجىمــە قىلىــش پىالنالنغــان، مىالدىيــە 1058 - يىلى 
تــۇس شــەھىرىدە دۇنياغــا كېلىــپ، 1111 - يىلــى ۋاپــات 
بولغــان ئىمــام غەززالىنىــڭ »ئىھيائۇئۇلۇمىددىــن »)دىنىــي 
ــەن، 1564  ــى بىل ــق كىتاب ــدۈرۈش( ناملى ــى گۈللەن ئىلىملەرن
دۇنياغــا  ناھىيەســىدە  يىلــى ھىندىســتاننىڭ ســىرھىند   -
رەببانىــي  ئىمــام  بولغــان  ۋاپــات  يىلــى   -  1624 كېلىــپ، 
ــەد ســىرھىندىي دېگــەن  ــان ئەھم ــەن مەشــھۇر بولغ ــى بىل نام
كىشــىنىڭ »مەكتۇبــات« ناملىــق كىتابىنــى تەرجىمــە قىلىــش 
ــالم  ــالىھ دامول ــەد س ــى مۇھەمم ــۇر ئالىم ــۇم ئۇيغ ــى مەرھ ئىش
مەشــھۇر  ئــەڭ  زاماندىكــى  ئەينــى  خوتەننىــڭ  تەرىپىدىــن 
ئۆلىماســى، ئۇســتازىم مەرھــۇم ئابدۇلــالھ قــارى دامولالمغــا 
ــان  ــپ قىلغ ــى تەكلى ــا مېن ــۇ كاتىپلىقق ــدى. ئ تاپشــۇرۇلغان ئى
ئىــدى. كىتابنــى  ئەرەبچــە  كىتــاب  ئىككــى  بولــۇپ، ھــەر 
ــم.  ــەن يازاتتى ــى، م ــپ بېرەتت ــە قىلى ــى تەرجىم ــالم ئاغزاك دامول
)كىتــاب  تومىنــى  بىــر  قىلىــپ »مەكتۇبات«نىــڭ  شــۇنداق 
جەمئىــي ئىككــى تــوم ئىــدى(، »ئىھيائۇئۇلۇمىددىــن« ناملىــق 
كىتــاب ئەســلى بىــز تەرجىمــە قىلماقچــى بولغــان نۇســخا تۆت 
ــە  ــمىنى تەرجىم ــۆپ قىس ــى ك ــۇ خېل ــۇپ، بۇنىڭدىنم ــوم بول ت
قىلغــان ئىــدۇق. بــۇ كىتابالرنىــڭ كېيىنكــى تەقدىــرى قانــداق 
ــن باشــالپ  ــڭ ئاخىرىدى ــەن. 1970 -يىلالرنى ــدى، بىلمەيم بول
يېڭــى چىققــان ئەدەبىــي ئەســەرلەرنى ئوقۇشــقا باشــلىدىم. 
ئۆزبېــك يازغۇچىســى ئابدۇلــالھ  قادىرىنىڭ »ئۆتكــەن كۈنلەر« 
»قاينــام  تالىپنىــڭ  ئابدۇلــالھ  چايــان«،  »مېھرابتىــن  ۋە 
زەيدىــن ھەققىــدە  تۆمۈرنىــڭ »مولــال  ئۆركىشــى«، خېۋىــر 
قىسســە«، »مىــڭ بىــر كېچــە« قاتارلىــق كىتــاب ۋە رومانالرنــى 
ــن باشــقا  ــۇپ، ئۇنىڭدى ــالر بول ــان كىتاب ــەن دەســلەپ ئوقۇغ م
»يېڭــى قاشتېشــى« ژۇرنىلــى، »تارىــم« ژۇرنىلــى، »بــۇالق«، 
ژۇرنىلــى ۋە يېڭــى چىققــان ھېكايــە توپالملىــرى، ئەدەبىــي، 
ــى  ــى يىل ــم.  1983 - يىل ــەرلەرنى ..... ئوقۇيتتى ــي ئەس تارىخى
ــن  ــم ۋەتەندى ــى قېتى ــەن تۇنج ــۇم دادام بىل ــالردا، مەرھ 	 - ئاي
ــە  ــۇق. مەكك ــاراپ ئۇچت ــتانىغا ق ــەئۇدى ئەرەبىس ــپ س ئايرىلى
ۋە مەدىنىــدە ھــەج پائالىيەتلىرىنــى تامامــالپ بولغاندىــن 
قالــدۇق.  تــۇرۇپ  يــەردە  شــۇ  ئاخىرىغىچــە  يىــل  كېيىــن 
بــۇ جەريانــدا، 1949 - يىلــى ۋەتەندىــن قېچىــپ چىقىــپ 
ــەد  ــان مۇھەمم ــىپ قالغ ــتاندا ئولتۇراقلىش ــەئۇدى ئەرەبىس س
ئۇســتاز  دامولــالم،  ســابىت  مۇھەممــەد  ئىســالمىي،  ئەمىــن 
ــق ســەئۇدى ئەرەبىســتاندا  ــالم قاتارلى ــەد قاســىم دامول مۇھەمم
ــىلەرنىڭ  ــھۇر كىش ــان مەش ــە ئونلىغ ــەن نەچچ ــە كۆرۈنگ كۆزگ
ــدا  ــل ئاخىرى ــى يى ــۇردۇم. 1983 - يىل ــۇپ ت ــۆھبىتىدە بول س

ــدەك  ــەرە ۋە ئىســتانبۇلدا ئىككــى ئاي ــپ، ئەنق تۈركىيەگــە بېرى
تۇرغاندىــن كېيىــن، پاكىســتانغا قايتتــۇق. پاكىســتاندا ئالتــە 
- يەتتــە ئــاي تــۇرۇپ، 1984 - يىلــى 12 - ئايــدا شــەرقىي 
ــون  ــەن ئ ــەھەرلىرىدىن كەلگ ــى ش ــەر قايس ــتاننىڭ ھ تۈركىس
بــاال بىلــەن مىســىر ئــەرەب جۇمھۇرىيىتىنىــڭ پايتەختى قاھىرە 
شــەھىرىگە بــاردۇق. مىســىرغا يېتىــپ بارغاندىــن كېيىــن، 
ھەرخىــل  كەلگــەن،  جايلىرىدىــن  قايســى  ھــەر  دۇنيانىــڭ 
ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ  مۇســۇلمان  مىللــەت  ھــەر  ئىرقتىكــى 
ــىدا  ــەن ئىســالم دۇنياس ــى بىل ــڭ ئۇزۇنلۇق ــى، تارىخىنى كۆپلۈك
ئالىــي بىلىــم  ئــەل ئەزھــەر  ئالدىنقــى قاتــاردا تۇرىدىغــان 
باشــلىۋەتتۇق.  ئوقۇشــىمىزنى  كىرىــپ،  ئوقۇشــقا  يۇرتىغــا 
بىــز 1950 - يىلالردىــن كېيىــن ئــۆز ئىمكانىيىتــى ۋە ئــۆز 
تۇنجــى  كەلگــەن  ئوقۇشــقا  مىســىرغا  بىلــەن  خىراجىتــى 
ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىــالر ھېســاپلىناتتۇق. مىســىردا ئىككــى يىــل 
ئوقــۇپ، 1987 - يىلــى تۈركىيەگــە قايتىــپ كېلىــپ تــۈرك 
ۋەتەنداشــلىقىغا ئىلتىمــاس قىلدىــم. تۈركىيەگــە كەلگەندىــن 
كېيىنمــۇ ئۆزلىكىمدىــن تــۈرك تىلــى ئۆگىنىــش بىلــەن بىرگــە 
ئەرەبچــە، ئۇيغۇرچــە كىتابالرنــى ئۈزۈلدۈرمــەي ئوقــۇپ تــۇردۇم. 
بــۇ يىلــالردا ئوقۇغــان كىتابلىرىــم ئابدۇرېھىــم ئۆتكۈرنىــڭ 
ــق  ــڭ »ســۇتۇق بۇغراخــان« قاتارلى ــز«، ســەيپىدىن ئەزىزنى »ئى
تۈركىيەگــە  ۋە  قىلىنغــان  نەشــر  ۋەتەنــدە  يىلــالردا  شــۇ 
ئىــدى. كىتــاب  پارچــە  ئــون  نەچچــە  كەلگــەن  يېتىــپ 

تۈركىيــەدە تــۇرۇش جەريانىــدا، شــەرقىي تۈركىســتان 
بىلــەن  ئەپەندىلــەر  يۈســۈف  ئىيســا  مەرھــۇم  ۋە  ۋەخپــى 
ــىمۇ  ــدە بولس ــك دائىرى ــۇپ، چەكلى ــىۋەتتە بول ــن مۇناس يېقى
ــى  ــش - ئىزلىرىن ــڭ ئى ــدە ئۇالرنى ــتىم ھەم ــا ھەمكارلش ئۇالرغ
تەرىپىدىــن  ۋەخپــى  تۈركىســتان  شــەرقىي  ئۆگەندىــم. 
ــدا  ــالردا يىل ــە تىل ــە ۋە تۈركچ ــە، ئىنگلىزچ ــە، ئەرەبچ ئۇيغۇرچ
ئــاۋازى«  تۈركىســتان  »شــەرقىي  چىقىدىغــان  ســان  تــۆت 
يېڭــى ئۇچۇرالردىــن  ۋەتــەن ھەققىدىكــى  مېنىــڭ  ژۇرنىلــى 
ــدى. ــىتە ئى ــلىق ۋاس ــۇمدىكى ئاساس ــۇپ تۇرۇش ــەۋەردار بول خ

ۋەتەنداشــلىق  تــۈرك  ئاخىرىــدا  يىلىنىــڭ   -  1989
ــن،  ــن كېيى ــە پۇقراســى بولغاندى ــۇپ، تۈركىي ــەل بول ئىشــىم ھ
شــۇ يىلــى خوتەنگــە بېرىــپ، ئايرىلغىلــى ئالتــە يىلدىــن 
ئاشــقان ئاتــا - ئانامنــى، مــەن 1983 - يىلــى خوتەندىــن 
ــۇم  ــان، تۇنجــى ئوغل ــىقىدا قالغ ــىنىڭ قورس ــدا ئانىس ئايرىلغان
ئابدۇلمەجىدنــى، تۇغقانلىرىمنــى ۋە دوســت - بۇرادەرلىرىمنــى 
ــم. شــۇنىڭدىن كېيىــن تىجــارەت ئىشــى بىلــەن  كــۆرۈپ كەلدى
1992 - يىلىغىچــە ئۈرۈمچــى ۋە بېيجىڭلەرگە بېرىپ - كېلىپ 
ــق  ــى پىروفېسســور، ئاتاقلى ــدا، بېيجىڭدىك ــۇ جەريان ــۇردۇم. ب ت
ــۈز  ــەن ي ــى بىل ــۇ كىش ــۈر )ب ــت تۆم ــۇم خەمى ــۇناس مەرھ تىلش
ــقان(،  ــق ئاالقىالش ــقىالر ئارقىلى ــاممۇ باش ــمىگەن بولس كۆرۈش
ئۈرۈمچىدىكــى ئۇيغــۇر ئالىملىرىدىــن مەرھــۇم ھاجــى ياقــۇپ، 
ــرى  ــرىياتىنىڭ مۇھەررى ــالر نەش ــۇن، ياش ــن تۇرس ــۇم ئەمى مەرھ
مەرھــۇم ئەنــۋەر داۋۇت )مەرھــۇم ئەنــۋەر داۋۇت مــاڭا  1985 
قىلغــان  تەقدىــم  يىلنامىســى«نى  »شــىنجاڭ  يىللىــق     -
ــق  ــەن(... قاتارلى ــاقالپ كېلىۋاتىم ــە س ــى ھازىرغىچ ــدى، ئۇن ئى
كىشــىلەر بىلــەن كۆرۈشــۈپ، ۋەتىنىمىــز ۋە ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە 
تۈركىيــەدە نەشــر قىلىنغــان يېڭــى - يېڭــى تارىخىــي، ئىلمىــي 
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كىتابالرنــى ئالغــاچ بېرىــپ ئۇالرغــا ســوۋغات قىالتتىــم ھەمــدە 
ھــەر قېتىــم تۈركىيەگــە قايتىشــتا ئۈرۈمچىــدە نەشــر قىلىنغــان 
ــم.  ــپ كېلەتتى ــى ئېلى ــاب - ژۇرنالالرن ــي كىت ــي، ئەدەبى تارىخى
پارچىدىــن  مىــڭ  بــەش  بۇيــان  يىلدىــن   	0  -  30 بــۇ 
ــال  ــەت ئۆزۈم ــن پەق ــۇ كىتابالردى ــم، ب ــاب توپلىدى ــۇق كىت ئارت
ــز  ــەردە ۋەتىنىمى ــقا ئەلل ــەدە ۋە باش ــتىن، تۈركىي پايدىالنماس
بېرىۋاتقــان،  ئېلىــپ  تەتقىقــات  ھەققىــدە  ئۇيغــۇرالر  ۋە 
يازماقچــى  دىسسېرتاتســىيە  دوكتورلــۇق  ماگىســتىرلىق، 
پايدىلىنىشــىغا  ئوقۇغۇچىالرنىــڭ  ۋە  تەتقىقاتچــى  بولغــان 
بېرىــپ تــۇردۇم ياكــى كۆپەيتىــپ بەردىــم، ئۇندىــن باشــقا 
تۈركىيەدىكــى مەشــھۇر كۇتۇپخانىالرغــا ۋە بــەزى شەخســلەرگە 
ــەرقىي  ــدا ش ــىي كۇتۇپخانام ــر شەخس ــم، ھازى ــوۋغات قىلدى س
كىتابالردىــن  مۇناســىۋەتلىك  ئۇيغۇرالرغــا  ۋە  تۈركىســتان 
ــەپەگە  ــەت ۋە پەلس ــخ، سىياس ــات، تارى ــن، ئەدەبىي ــقا دى باش
ئائىــت ئۇيغۇرچــە، تۈركچــە، ئەرەبچــە، ئىنگلىزچــە ھەتتــا 
كىتــاب  ئارتــۇق  پارچىدىــن   2000 تىلــالردا  خىتايچــە 
كــۆپ  تېخىمــۇ  كىتابلىرىمدىــن  ســاقلىغان  ســاقالنماقتا. 
 -  2000 مەقســىتىدە،  مەنپەئەتلەنــدۈرۈش  كىشــىلەرنى 
ــى  ــۇق كىتابن ــن ئارت ــەدەر 00	 پارچىدى ــا ق ــن ھازىرغ يىلىدى
قاتارلىــق  نــەت  ئۇيغــۇرۋەپ  ئۇيغــۇرالر،  قىلىــپ،  ســىكايىن 
تــور  مېنىــڭ  گەرچــە  تارقاتتىــم.  قــۇرۇپ  بەتلىرىنــى  تــور 
بەتلىرىــم تاقىلىــپ قالغــان بولســىمۇ، ھازىــر ھــەر قايســى 
مــەن  كىتابالرنىــڭ 80 %ى  تارقىلىۋاتقــان  بەتلىرىــدە  تــور 
ــالردۇر. ــان كىتاب ــدە تارقاتق ــور بېتى ــڭ ت ــدا ئۆزۈمنى ــۆز ۋاقتى ئ

****** 

تــۈردە  ئىزچىــل  باشــالپ،  يىلىدىــن   -  1992 مــەن 
پائالىيەتلەرگــە،  تۈرلــۈك  بېرىلغــان  ئېلىــپ  تۈركىيــەدە 
يىغىنلىرىغــا  تەتقىقــات  يىغىنالرغــا،  ئىلمىــي  مەدەنىــي، 
ھەرقايســى  ســىرت،  كەلگەندىــن  قاتنىشــىپ  تولــۇق 
ــڭ  ــت - ژۇرنالالرنى ــن چىقىرىلغــان گېزى تەشــكىالتالر تەرىپىدى
كەلدىــم. ئېلىــپ  ئۈســتۈمگە  مۇھەررىرلىكىنــى  بــاش 

1994 - 1995 - يىللىرىغــا كەلگەنــدە گېرمانىيەدىكــى 
ئىلمىــي  بىــر  ناملىــق  »تامچــە«  قاراقــاش  ئابدۇجېلىــل 
ــىپ  ــى بېس ــۇر ژۇرنالن ــۇپ، مەزك ــان بول ــىس قىلغ ــال تەس ژۇرن
ياردەملەشــتىم.  ئىشــلىرىغا  يېزىــش  ماقالــە  ۋە  تارقىتىــش 

نەشــرىياتچىلىققا  باشــالپ  يىلىدىــن   -  1995 مــەن 
ــان  ــەن يازغ ــالر م ــان كىتاب ــر قىلغ ــلەپ نەش ــتىم، دەس كىرىش
ــالمدىكى  ــۈفنىڭ »ئىس ــەد يۈس ــرى«، مۇھەمم ــەج قائىدىلى »ھ
رىزائىددىننىــڭ  قــازى  ئالىمــى  تاتــار  تۈزۈمــى«،  ئائىلــە 
تالــالپ  كىتابىدىــن  ناملىــق  جاۋامىئۇلكەلىــم«  »شــەرھى 
ــدى.  ــالر ئى ــق كىتاب ــس شــەرھى« قاتارلى ئېلىنغــان »0	 ھەدى
ــن، ھەۋەســكارالر  ــن كېيى ــالر تارقىتىلغاندى يۇقىرىدىكــى كىتاب
كىتابلىرىنــى  قىلغــان  تەرجىمــە  ياكــى  يازغــان  ئۆزلىــرى 
قىلىنىدىغــان  نەشــر  بىلــەن  شــۇنىڭ  تــۇردى.  ئەۋەتىــپ 
ــە  ــن - كۈنگ ــۈپىتى كۈندى ــپ، س ــانى كۆپىيى ــڭ س كىتابالرنى
ياخشىلىنىشــقا باشــلىدى. دەســلەپتە چىقارغــان كىتابــالر 
بولــۇپ،  تاپقــان  تەشــكىل  كىتابالردىــن  دىنىــي  ئاساســەن 
ئاســتا - ئاســتا باشــقا ســاھەلەرگە ، يەنــى تارىــخ، ئەدەبىيــات، 

سىياســەت ساھەســىگە قــاراپ مەزمــۇن دائىرىســى خىلمــۇ- 
ــان  خىللىشــىپ ماڭــدى. 2015 - يىللىرىغىچــە نەشــر قىلىنغ
كىتابــالر كىتــاب ئاپتورلىرىنىــڭ ياكــى ســاخاۋەتچىلەرنىڭ 
ــا  ــى، ھەتت ــىز تارقىتىالتت ــتۇرۇلۇپ ھەقس ــەن باس ــى بىل ياردىم
ــتىن  ــەپ قىلىنماس ــەق تەل ــداق ھ ــۇ ھېچقان ــقا ئەللەرگىم باش
ئوتتــۇرا  بېشــىغىچە  يىلالرنىــڭ   -  2000 ئەۋەتىلەتتــى. 
ئاســىيا )ئاساســەن قازاقىســتان ۋە قىرغىزىســتان(غا كىتــاب 
ــى  ــدى. 1998 - يىل ــەت بېرىل ــەڭ كــۆپ ئەھمىي ئەۋەتىشــكە ئ
»ئۇچقــۇن«  يەنــە  قاراقــاش  ئابدۇجېلىــل  گېرمانىيەدىكــى 
ــۇ  ــۇر گېزىتىم ــۇپ، مەزك ــان بول ــىس قىلغ ــت تەس ــق گېزى ناملى
بېســىپ تارقىتىش ۋە ماقالە يېزىش ئىشــلىرىغا ياردەملەشــتىم. 
ــر  ــان نەش ــۇپ، 39 س ــت بول ــق گېزى ــم ئايلى ــت يېرى ــۇ گېزى ب
تارقىتىلىشــقا  ئارقىلىــق  توربېتــى  كېيىــن  قىلىنغاندىــن 
ــق  ــۆزى يېزىقچىلى ــاش ئ ــل قاراق ــەردى. گەرچــە ئابدۇجېلى ئۆزگ
شۇغۇلالنمىســىمۇ  بىلــەن  ئىشــلىرى  تەرجىمــە  ياكــى 
ــل  ــان ئىزچى ــن بۇي ــكىللەپ، 1995 - يىلىدى ــقىالرنى تەش باش
بــۇ  كەلمەكتــە.  شــۇغۇللىنىپ  بىلــەن  ئىشــى  تەشــۋىقات 
ھەقتــە بــۇ كىشــىنى ھەقىقەتــەن تەقدىرلەشــكە ئەرزىيــدۇ. 

نەشــر  يىلىغىچــە   -  2000 يىلىدىــن   - مــەن 1995 
ــىپ  ــن بېس ــىي نامىمدى ــى شەخس ــان كىتابالرن ــپ تارقاتق قىلى
تارقاتتىــم، ھېچقانــداق نەشــرىيات ئىســمى ئىشــلەتمىدىم. 
ــقىالر  ــش ۋە باش ــۇزۇن ئويلىنى ــدە، ئ ــا كەلگەن 2000 - يىلىغ
»تەكلىمــاكان  ئارقىلىــق  مەسلىھەتلىشــىش  بىلــەن 
ئۇيغــۇر نەشــرىياتى« دېگــەن ئىســىم بىلــەن كىتــاب نەشــر 
نەشــرىياتى«  ئۇيغــۇر  »تەكلىمــاكان  باشــلىدىم.  قىلىشــقا 
نەشــرىياتنىڭ  بولــۇپ،  نەشــرىيات  تىجــارى  غەيــرى 
جامائەتچىلىكىگــە  ئۇيغــۇر  مۇھاجىرەتتىكــى  مەقســىتى 
مەنىۋىــي خىزمــەت قىلىشــنى، ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ ماددىــي 
ــدۇ.  ــى شــەرت قىلى ــى قوغــداپ قېلىشــنى ئالدىنق .مەدەنىيىتىن

 250 قــەدەر  بۈگۈنگــە  يىلىدىــن   -  1995 مــەن 
پارچىــدەك كىتــاب ۋە كىتابچــە نەشــر قىلدىــم. 	2 يىلغــا 
ــى  ــۇدە چىقىمالرن ــدا بىھ ــرىياتچىلىق جەريانى ــۇ نەش ــن ب يېقى
ــنى  ــلىك ئىش ــقا تېگىش ــۆزۈم قىلىش ــەن ئ ــۈن م ــش ئۈچ ئازايتى
ئــۆز ئۆيۈمــدە قىلدىــم. باشــقىالرغا قىلدۇرىدىغــان ئىشــالر 
بولســا قولىغــا بېرىــپ، تېگىشــلىك ھەققىنــى بەردىــم. بــۇ 
ئارقىلىــق تېجىلىــپ قالغــان كــۆپ مىقداردىكــى پۇل نەشــرىيات 
ئىشــلىرىغا يېقىندىــن ياردەمــدە بولغــان كىشــىلەرگە بېرىلدى.

 1998 -يىلــى 12 - ئايــدا تۈركىيەنىــڭ پايتەختــى 
ئەنقــەرەدە تۇنجــى نۆۋەتلىــك شــەرقىي تۈركىســتان ياشــالر 
ــالر  ــي ئىش ــڭ دىنى ــەن قۇرۇلتاينى ــدى، م ــى ئۆتكۈزۈل قۇرۇلتىي
ياشــالر  تۈركىســتان  بولــۇپ ســايالندىم. شــەرقىي  رەئىســى 
ئىككىنچــى  ئۆتكۈزۈلگــەن  ئېســتونىيەدە  قۇرۇلتىيىنىــڭ 
بولــدۇم. ئەزاســى  تەپتىــش  قۇرۇلتاينىــڭ  قۇرۇلتىيىــدا 

دادام  كۈنــى   -  23 ئاينىــڭ   -  12 يىلــى   -  1998
ۋاپــات  خوتەنــدە  مەخســۇم  ئابدۇلــالھ  مۇھەممــەد 
بولــدى. ھايــات ۋاقتىــدا يېنىــدا تــۇرۇپ ھالىدىــن خــەۋەر 
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ۋە  نامىزىغــا  بولغانــدا  ۋاپــات  ســىرتىدا،  ئااللمىغاننىــڭ 
تۇنجــى  يــەردە  بــۇ  قاتنىشــالىمىدىم.  ئىشــلىرىغا  دەپنــە 
ــەن. ــاد ئېتىم ــەن ي ــى ســېغىنىش بىل ئۇســتازىم مەرھــۇم دادامن

»شــەرقىي  يىلىغىچــە   -  2000 يىلىدىــن   -  1995  
ژۇرنىلــى،  »تامچــە«  ژۇرنىلــى،  ياشــلىرى«  تۈركىســتان 
ژۇرنىلــى  »بىرلىــك«  -يىلــى   1995 گېزىتــى،  »ئۇچقــۇن« 
تۈركىيەدىكــى  ژۇرنالالرنىــڭ   - گېزىــت  قاتارلىــق 
 - گېزىــت  مەزكــۇر  ھەمــدە  بولــدۇم  ۋاكالەتچىســى 
ژۇرنالــالردا تۈرلــۈك  ماقالىلەرنــى يېزىــپ ئېــالن قىلــدۇردۇم. 

1999 - 2000 - يىللىــرى ئىســتانبۇلدىكى شــەرقىي 
ــدۇم.  ــات مەركىزىنىــڭ رەئىســى بول ــى تەتقىق تۈركىســتان ۋەخپ
2005 - يىلــى بارىــن ئىنقىالبىنىــڭ 15 يىللىقــى مۇناســىۋىتى 
مۇھاجىرەتتىكــى  توغرىســىدا  ئىنقىالبــى  بارىــن  بىلــەن، 
ئۇيغــۇر مەتبۇئاتلىرىــدا ئېــالن قىلىنغــان ماقالىلەرنــى توپــالپ 
چىقتىــم. بــۇ ماقالىلــەر »بارىــن ئىنقىالبىنىــڭ 15 يىلــى« 
ــاب  ــۇ كىت ــدى. ب ــر قىلىن ــپ نەش ــاب قىلى ــدا كىت ــەن نام دېگ
بارىــن ئىنقىالبــى ھەققىــدە تەتقىقــات ئېلىــپ بارغۇچىــالر 
بىردىنبىــر  ئۈچــۈن  قىزىققۇچىــالر  تېمىغــا  مەزكــۇر  ۋە 
ــى  ــە. 2006 - يىل ــۇپ كەلمەكت ــى بول ــش ماتېرىيال پايدىلىنى
قۇرۇلتىيىــدا  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ئۆتكۈزۈلگــەن  گېرمانىيــەدە 
رەئىســى،  بۆلۈمــى  تەشــۋىقات  ۋە  نەشــرىيات  قۇرۇلتاينىــڭ 
ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ئۆتكۈزۈلگــەن  ئامېرىكىــدا  يىلــى   -  2009
قۇرۇلتىيىــدا قۇرۇلتاينىــڭ نەشــرىيات بۆلۈمــى رەئىســى بولــدۇم 
ۋە بۈگۈنگــە قــەدەر مۇشــۇ ۋەزىپىنــى ئۆتــەپ كېلىۋاتىمــەن. 
ــڭ  ــتان ۋەخىپىنى ــن، شــەرقىي تۈركىس ــن كېيى 2010 - يىلىدى
ۋەزىپىلــەردە  قاتارلىــق  رەئىســى  مۇئاۋىــن  كاتىپــى،  بــاش 
نەشــرىيات  قۇرۇلتىيىنىــڭ  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ھازىــر  بولــدۇم. 
نەشــرىياتىنىڭ  ئۇيغــۇر  تەكلىمــاكان  رەئىســى،  ئىشــلىرى 
رەئىســى، »شــەرقىي  تۈركىســتان مۇســۇلمانلىرى« ژۇرنىلىنىــڭ 
ئۆتەۋاتىمــەن.  ۋەزىپىلەرنــى  قاتارلىــق  مۇھەررىــرى  بــاش 

 -  1989 يېزىلىــپ  تەرىپىدىــن  ئالمــاس  تۇرغــۇن 
يىلــى ئۈرۈمچىــدە نەشــر قىلىنغاندىــن كېيىــن، ھۆكۈمــەت 
ۋە  ئوقۇشــى  ئۇيغۇرالرنىــڭ  يىغىۋېلىنىــپ،  تەرىپىدىــن 
ناملىــق  »ئۇيغــۇرالر«  چەكلەنگــەن  ساقلىشــى  ئۆيلىرىــدە 
بــۇ  2010 - يىلــى نەشــرگە تەييــارالپ چىقتىــم.  كىتابنــى 
تەرىپىدىــن  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا  يىلــى  شــۇ  كىتــاب 
نەشــر قىلىنــدى. ئۇندىــن باشــقا، 	201 - يىلــى يەنــە تۇرغــۇن 
ــى  ــى« ۋە »قەدىمك ــقىچە تارىخ ــڭ قىس ــنىڭ »ھونالرنى ئالماس
»ئۇيغــۇرالر«  كىتابىنــى  ناملىــق  ئەدەبىياتــى«  ئۇيغــۇر 
ناملىــق كىتــاب بىلــەن قوشــۇپ تەييــارالپ چىقتىــم. بۇمــۇ 
 -  2018  ،-  201	 تەرىپىدىــن  قۇرۇلتىيــى  ئۇيغــۇر  دۇنيــا 
بېســىلدى. قېتىــم  ئىككــى  ئارقىدىــن   - ئارقــا  يىللىــرى 

 -  2	 كۈنىدىــن   -  21 ئاينىــڭ   -  2 يىلــى   -  2011
ــى بوداپىشــت شــەھىرىدە  ــڭ پايتەخت كۈنىگىچــە ۋېنگىرىيەنى
نۆۋەتلىــك   -  3 جەمئىيىتىنىــڭ  قەلەمكەشــلىرى  ئۇيغــۇر 
ــى بوداپىشــتتە  ــدى. ۋېنگىرىيەنىــڭ پايتەخت ــى ئۆتكۈزۈل يىغىن
ــلەر  ــۇر قەلەمكەش ــارا ئۇيغ ــى خەلقئ ــۇ قېتىمق ــەن ب ئۆتكۈزۈلگ

يىغىنىغــا قازاقىســتاندىكى ئۇيغــۇر يازغۇچــى، شــائىرالردىن 
چىقىدىغــان  قازاقىســتاندا  تەتقىقاتچىالردىــن  ئىلمىــي  ۋە 
جۇمھۇرىيەتلىــك »ئۇيغــۇر ئــاۋازى« گېزىتنىــڭ بــاش تەھرىــرى 
ــك  ــى رابى ــەت ئەرباب ــى ۋە جامائ ــوۋ، يازغۇچ ــداش ئەزىمەت يول
خەمىــت  ئوبزورچــى  ئەدەبىــي  ۋە  يازغۇچــى  ئىســمائىلوف، 
ھەمرايىــۋ، ئاتاقلىــق شــائىر ئابدۇغۇپــۇر قۇتلــۇق، ناشــمېر 
كانادادىــن  خەلىلــوۋ،  ئەلشــىر  باشــلىقى  نەشــرىياتىنىڭ 
باقىيىــۋا  ئالــى  تامــارا  دوكتــور  پىروفېسســور،  تارىخچــى 
تۈركىيەدىــن  ئىســالم،  تۇرســۇن  قىرغىزىســتاندىن  خانىــم، 
 ‐ مــەن  ۋە  قەشــقەرىي  مەھمــۇد  ســۇلتان  پىروفېسســۇر 
ئابدۇجېلىــل تــۇران، ئاۋســترالىيەدىن يازغۇچــى ســۈيۈنگۈل 
يازغۇچــى  شېۋىتســىيەدىن  خانىــم،  چانىشــىف  ســالىخ 
ئابدىرىشــىت ھاجــى كېرىمــى قاتارلىــق كىشــىلەر قاتناشــتۇق.

2013 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 	 - كۈنــى، كۆرۈشــمىگىلى 
ــن  ــدى، ئەپسۇس ــات بول ــدە ۋاپ ــام خوتەن ــان ئان ــل بولغ 16 يى
بولمــدى.  نېســىپ  كۆتــۈرۈش  جېنازىســىنيى  ئانامنىــڭ 
ئۇيغــۇر  تۇنۇش-بىلىشــلەر،  نۇرغۇنلىغــان  مۇھاجىرەتتىكــى 
ــورىىدى  ــۋال س ــالر ئەھ ــىپىتلەر ۋە زىيالى ــەرخىللىرى، مۇيس س
ئېيتىمــەن.  رەھمــەت  ھەممىســگە  بــەردى،  تەســەللىي  ۋە 

2015 - يىلى شەرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستەقىللىق 
ــۇم  ــن مەرھ ــى ۋەكىللىرىدى ــى قاتاردىك ــڭ ئالدىنق ھەرىكىتىنى
مۇھەممــەد ئىمىن بۇغرا ۋاپاتىنىــڭ 50 يىللىقىنى خاتىرىلەش 
ــڭ  ــن بۇغرانى ــەد ئىمى ــۇم مۇھەمم ــەن، مەرھ ــىۋىتى بىل مۇناس
نەشــر  قــەدەر  ھازىرغــا  كەلگــەن،  ســاقلىنىپ  ئارخىپىــدا 
ــەد  ــالپ »مۇھەمم ــەرلىرىنى تال ــىم ئەس ــر قىس ــان بى قىلىنمىغ
ناملىــق كىتابنــى ســۈپەتلىك  بۇغــرا ئەســەرلىرى«  ئىمىــن 
ئۆتكــۈزدۇق. پائالىيىتــى  خاتىرىلــەش  ھەمــدە  باســتۇردۇق 

ــى  ــى ئەللىرىدىك ــەر قايس ــڭ ھ ــى دۇنيانى  2016 - يىل
ــەرقىي  ــەن »ش ــى بىل ــتالرنىڭ تەكلىپ ــي دوس ــە زىيالى بىرقانچ
تەســىس  ژۇرنالنــى  ناملىــق  مۇســۇلمانلىرى«  تۈركىســتان 
ــان  ــى س ــدا ئىكك ــى يىل ــق، يەن ــم يىللى ــال يېرى ــم. ژۇرن قىلدى
چىقىرىــش پىالنالنغــان بولــۇپ، 2016 -، 	201 - يىللىــرى 
پىــالن بويىچــە تــۆت ســان ژۇرنالنــى چىقىرىــپ ئوقۇرمەنلەرگــە 
ئىشــالرنىڭ  باشــقا  يىللىــرى  كېيىنكــى  گەرچــە  ســۇندۇم. 
ــىمۇ،  ــان بولس ــاپ قالغ ــال توخت ــەن ژۇرن ــچىلىقى بىل ئالدىراش
لېكىــن يېقىــن كەلگۈســىدە يەنــە داۋامالشــتۇرۇش پىالنىــم بــار.

ســەمەرقەنتتە  ئەســىردە  ئوتتــۇرا  يىلــى،   -  2016
ياشــاپ ئۆتكــەن ئەبۇللەيــس ســەمەرقەندى دېگــەن كىشــى 
دۇنياســىدا  ئىســالم  ۋە  ئــەرەب  يېزىلغــان،  تەرىپىدىــن 
ئەخاالقىــي،  ناملىــق  »بوســتانۇلئارىفىن«  تارقالغــان  كــەڭ 
نۇســخىلىرىدىن  تۈركچــە  ئەرەبچــە،  ئەســەرنى  دىداكتىــك 
پايدىلىنىــپ ئۇيغــۇر تىلىغــا تەرجىمــە قىلىــپ نەشــر قىلدىــم.

	201 - يىلــى، مۇھاجىرەتتىكــى ياش - ئۆســمۈرلەرنىڭ 
ــر  ــق بى ــۇرالردا ئىســالمىيەت« ناملى ئوقۇشــلۇقى ئۈچــۈن »ئۇيغ
كىتابچــە يېزىــپ نەشــر قىلدىــم. بــۇ كىتابنــى مۇھاجىرەتتىكى 
تىل كۇرســلىرى ۋە قۇرئان كۇرســلىرىنىڭ ھەممىســى دېگۈدەك 
ســۆيۈندۈرگىنى،  مېنــى  كىرگــۈزدى.  پىروگراممىســىغا  دەرس 
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قىلــدى،  پەيــدا  قىزىقىــش  زور  ئوقۇرمەنلــەردە  كىتــاب  بــۇ 
ئۇالرنىــڭ بــۇ كىتابقــا بولغــان باھاســى ناھايىتــى يۇقىــرى 
ئىلتەبىرنىــڭ  باقــى  ئابدۇلھېكىــم  -يىلــى،   2019 بولــدى. 
پۈتــۈن ئەســەرلىرىنى توپــالپ »كۈرەشــچان ئەجــدادالر« دېگــەن 
ئىســىم بىلــەن ناھايىتــى ســۈپەتلىك باســتۇرۇپ تارقاتتىــم. بــۇ 
ــە  ــون نەچچ ــتىن ئ ــات بولۇش ــى ۋاپ ــم باق ــاب ئابدۇلھېكى كىت
كــۈن بــۇرۇن قولىغــا تەگكــەن ۋە بــەك مەمنــۇن بولغــان ئىــدى.

 2019 -يىلى يەنە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ 
تۈركىســتاننىڭ  »شــەرقىي  تۇتــۇپ،  كــۆزدە  ئېھتىياجىنــى 
قىســقىچە تارىخــى« ناملىــق كىتابنــى يېزىــپ تاماملىدىــم. 
كىتابخانالرنىــڭ  كېيىــن  قىلىنغاندىــن  نەشــر  مەزكــۇر 

يەنــە  تارقالــدى.  كــەڭ  ۋە  ئېرىشــتى  ئالقىشــىغا  قىزغىــن 
شــۇ يىلــى مۇھاجىرەتتىكــى ئۆســمۈرلەر ئۈچــۈن 1 -،  2 - 
باســقۇچلۇق ئىككــى قىســىملىق »ئەدەبىيــات« دەرســلىكى 
ئېرىشــتى.  ئالقىشــقا  كىتابالرمــۇ  بــۇ  ۋە  تارقاتتىــم  تــۈزۈپ 

داۋامىنــى  دەرســلىكىنىڭ  ئەدەبىيــات  نۆۋەتتــە، 
ۋە  تۈركىســتاندا  شــەرقىي  بىللــە،   بىلــەن  تەييــارالش 
ــىي  ــاالر، سىياس ــي ئۆلىم ــەن دىنى ــاپ ئۆتك ــە ياش مۇھاجىرەتت
ئەربابــالر، ئەدەبىيــات - ســەنئەتچىلەرنىڭ تەرجىمىھالىنــى 
ئىزدىنىۋاتىمــەن. ھەققىــدە  چىقىرىــش  كىتــاب  توپــالپ 

2022  - يىلى سېنتەبىر، ئىستانبۇل

بىباھا سوۋغا
ئە. ئازات

  سۇنىڭ قەدرىنى قۇدۇق كولىغان بىلەر.
—ئۇيغۇر خەلق ماقال-تەمسىللىرىدىن

بويــاق  مــاي  بىــر  ئۈســتىدە  ئۈســتىلىم  كىتــاب 
قەلــەم  بىــر  ئادەتتىكــى  قەلــەم  ئــۇ  تۇرۇپتۇ.گەرچــە  قەلــەم 
ئىنتايىــن  ئۈچــۈن  مــەن  قەلــەم  بــۇ  بىــراق  بولســىمۇ 
ئىشــتىياقى  بىلىــم  ئۇنــى  ئەھمىيەتلىك.چۈنكــى 
قىلغــان. ســوۋغا  ســىڭلىمىز  بىــر  خۇمــار  كىتــاب  بــار، 

ــە  ــال ئۆيگ ــى ئىشــتىن چۈشــۈپ ئەمدى ــر كۈن قايســى بى
ــالر  ــۇز ياش ــپ ئوتت ــك چېكىلى ــىك يېنى ــم. ئىش ــپ تۇراتتى كىرى
چامىســىدىكى، بېشــىغا ياغلىق ئارتقان، ئوتتۇرا بوي، بىر جۈپ 
كــۆزى چاقنــاپ تۇرغــان، تىرىشــچانلىقى چىرايىدىــن بىلىنىــپ 
كېلىۋاتقــان  قىلىشــىپ  ســائەت  ســاالم  ســىرتتىن  تۇرغــان، 
بىــر  قىلىشــمايدىغان  باردى-كەلــدى  ئەزەلدىــن  بولســاقمۇ 
ئانچــە  ياشــلىرى  چامىســىدىكى  ياشــالر  ئالتــە  قىزنىــڭ 
باشــالپ  ئوغلىنــى  ئىككــى  كەتمەيدىغــان  پەرقلىنىــپ 
تۇيۇقســىزال ئۆيىمىزگــە كىرىشــى مېنــى ھەيــران قالــدۇردى. بىز 
ســاالم ســەھەتتىن كېيىــن ئــۆز ئــارا ھــال- ئەھــۋال سوراشــتۇق. 
مــەن كۆڭلۈمــدە: »نېمــە ئىــش بىلــەن كىرگــەن بولغىيتتــى؟« 
دەپ ئويــالپ تۇرۇشــۇمغا ئــۇ قىــز ســۆز ئېچىــپ، مېنىــڭ تېخــى 
ــى  ــەت ئەتراپىمدىكــى دوســت-بۇرادەرلىرىمگە، مېن ــال پەق يېڭى
تونۇيدىغــان يېقىنلىرىمغىــال خاتىــرە تەرىقىســىدە ســۇنماقچى 
بولغــان »مــەن ۋە دادام« ناملىــق ئەرزىمــەس كىتابىمنىــڭ 
ســېتىۋالغىلى  نەدىــن  ئــاڭالپ،  چىققانلىقىنــى  نەشــرىدىن 
بولىدىغانلىقىنــى ســوراپ كىرىپتــۇ. مــەن ئــۇ قىزنىــڭ كىتابقــا 
بولغــان قىزىقىشــىدىن ســۆيۈنۈپ، كىتابىمدىــن بىرنــى خاتىــرە 
ــۇ قىزمــۇ كىتابىمنىــڭ نەشــرىدىن  ــم. ئ ئورنىــدا ھەدىيــە قىلدى
تەبرىكلەيدىغانلىقىنــى  كۆڭلىدىــن  چىــن  چىققانلىقىنــى 
ــەز  ــر قەغ ــك بى ــاي كىچى ــا - ئۇنىم ــدۈرۈپ، ئۇنىمىغىنىمغ بىل

ــۇزۇپ  ــا تۇتق ــڭ قولىغ ــۈپىتىدە ئايالىمنى ــوۋغا س ــى س خالتىن
قويــۇپ، شــۇنچە زورلىســاقمۇ بىــر پىيالــە چايمــۇ ئىچمەســتىن 
ــى. ــپ كەتت ــپ چىقى ــە قىلى ــى باھان ــراش ئىشــى بارلىقىن ئالدى

تىرىشــچانلىقىمغا  بۇيانقــى  يىلدىــن  ئىككــى  مــەن 
قېلىنغــان بــۇ تۇنجــى ســوۋغاتنى ئىچىــپ ھەيــران قالدىــم 
ۋە ئۆزۈمنــى خــۇددى گــۈزەل بىــر باغقــا كىرىــپ قالغانــدەك 
شــۇنچىلىك يېنىــك ھېــس قىلدىــم. چۈنكــى ئــۇ قىزنىــڭ 
ســوۋغا قىلغىنــى نەپىــس ئىشــلەنگەن قۇتىغــا ســېلىنغان، 
كۆمــۈش رەڭلىــك چىرايلىــق بىــر دانــە مــاي قەلــەم ئىــدى. مەن 
قەلەمنــى قولۇمغــا ئېلىــپ ئۆز-ئۆزۈمگە »بىلىم ئىشــتىياقى بار 

ــم ــە!« دەپ پىچىرلىدى ــەن دېس ــقىچە كېلىدىك ــەر باش -ئادەمل
-دە، بــۇ ئاددىــي ھــەم ئۆزگىچــە قەلەمنــى قىممەتلىــك ســوۋغا 
ســۈپىتىدە ئاۋايــالپ كىتــاب ئۈســتىلىمگە تىزىــپ قويــدۇم.

ــەش  ــش، تەبرىكل ــى ئېلى ــڭ كۆڭلىن ــە، بىراۋنى ئەلۋەتت
ــە  ــە ھەدىي ــرەر نەرس ــەن بى ــەتلەر بىل ــۈك مەقس ــق تۈرل قاتارلى
قىلىــش، ئەجدادلىرىمىزنىــڭ ئــۇزاق يىلالردىــن بويــان ئىزچىــل 
داۋامالشــتۇرۇپ كېلىۋاتقــان ئېســىل ئەنئەنىلىرىنىــڭ بىــرى.

بىــز يېقىنقــى يىلالردىــن بېــرى، غــەرب مەدەنىيىتىنىــڭ 
تەســىرىدە بىزگــە ســىڭىپ كىرگــەن تۇغۇلغــان كــۈن، 8 - مــارت 
ئايالــالر بايرىمــى، 	 - فېــۋرال ياشــالر بايرىمــى، يېڭــى يىــل.....
غــا ئوخشــاش نۇرغۇنلىغــان بايرامالرنى ئۆزىمىزنىــڭ ئەنئەنىۋى 
تەبرىكلــەپ  دەرىجىــدە  قېلىشــمىغۇدەك  بايراملىرىمىزدىــن 
كېلىۋاتىمىــز ۋە ئاشــۇ بايرامالرنىــڭ يالدامىســى ســۈپىتىدە 
ــۇق،  ــاراپ ئويۇنچ ــە ق ــىي پەرقىگ ــى ۋە جىنس ــى، يېش قىزىقىش
ــەت، گــۈل،  ــۇ -زىنن ــدۇق، زىب ــاب، ئالتۇن-جاب ــا، كىت ــۇل، دوپپ پ
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پــۇل، كىيىــم -كېچــەك، گالىســتۇك، ســائەت، بــەل تاسمىســى، 
ــون.... ــان تېلېف ــۇچ، ي ــا، قازان-قوم ــر، قاچا-قۇچ ــان، ئەتى پورتم
قاتارلىــق ئوخشــاش بولمىغــان تۈرلــۈك بويۇمالرنــى ئــۆز - 
تىلەكلەرنــى  ياخشــى  ســۈپىتىدە  سوۋغىســى  كۆڭــۈل  ئــارا 
قىلىشــماقتىمىز. تەقدىــم  بىرىمىزگــە   - بىــر  تىلىشــىپ، 

ھەدىيــە  »قەلــەم«  ئورنىــدا  ســوۋغات  شۇنىســى، 
بەلكىــم،  ئۇچرىتىۋاتىمىــز.  ئــاز  بىرقــەدەر  قىلىدىغانالرنــى 
ئەقلىــي  كومپيۇتېــر،  كۈنــدە  بۈگۈنكــى  كىشــىلەر  نۇرغــۇن 
ئورنىنــى  قەلەمنىــڭ  تېلېفونــالر  يــان  ئىقتىدارلىــق 
ئىگەللىــدى. شــۇنىڭ ئۈچــۈن قەلــەم ســوۋغا قىلىشــنىڭ ھېــچ 
مۇمكىــن.  بولۇشــى  ئويلىغــان  يــوق دەپ  ئەھمىيىتــى  بىــر 

قەلەمنىــڭ  قارىمايمــەن.  ئۇنــداق  مــەن  شەخســەن 
ئايرىلىــپ  تۇرمۇشــىدىن  ئىنســانالر  ئىشلىتىلىشــى 
كۈندىلىــك  قەلــەم  مەلــۇم.  ھەممىمىزگــە  يــوق.  قالغىنــى 
ئاددىــي،  تۇرىدىغان،شــەكلى  ئۇچــراپ  دائىــم  تۇرمۇشــىمىزدا 
ئانچــە  تۇرمۇشــتا  ئەممــا،  يۇقىــرى  قىممىتــى  ئىشــلىتىش 
ياكــى  يېزىــش  پەقــەت  كەتمەيدىغــان  ئەتىۋارلىنىــپ 
ســىزىش ئۈچۈنــال ئىشــلىتىدىغان ئادەتتىكــى بىــر نەرســە. 

بولســاق،  ســالىدىغان  نــەزەر  ئۆتمۈشــىمىزگە 
ئەجدادلىرىمىــز قەدىمــدە پــەي قەلــەم، قۇمــۇش ) بامبــۇك( 
قوۋزىقىــدا  دەرىخــى  ئۈجمــە  كەندىــر،  بىلــەن  قەلــەم 
ياســالغان خوتــەن قەغىزىگــە، نــاۋات ئىشــلىتىپ ياســالغان 
قــارا ســىياھتىن پايدىلىنىــپ ئورخــۇن - يېنســەي يېزىقــى، 
ئــەرەب  يېزىقــى،  چاغاتــاي  يېزىقــى،  ئۇيغــۇر  قەدىمكــى 
ئېلىپبەســى ئاساســىدىكى ئۇيغــۇر كونــا يېزىقــى قاتارلىــق 
 - ئاتــا  ئارقىلىــق  يېزىقــالر  ئاشــۇ  يارىتىــپ  يېزىقالرنــى 
بوۋىلىرىمىــز ئۆزلىرىنىــڭ نۇرغۇنلىغــان مەدەنىي مىراســلىرىنى، 
ــان بولســا بۈگۈنكــى  ــى بىزگــە قالدۇرغ ــم ۋە تەجرىبىلىرىن بىلى
ــان،  ــېلىق يېزىلىدىغ ــە س ــەز يۈزىگ ــكا ۋە قەغ ــارا دوس ــدە ق كۈن
ــاز ســىياھ  سىياھســى ئۇچــۇق ھــەم شــۇ زامــات قۇرۇيدىغــان، ئ
ــان  ــپ تۈگىتەلەيدىغ ــەن يېزى ــى تامام ــەن ئويلىغانلىرىڭىزن بىل
يۇقىــرى ســۈپەتلىك، رەڭلىــك قەلەملــەر بارلىققــا كېلىــپ 
تەرەققىياتىغــا  جەمئىيــەت  بىلــەن  ئاالھىدىلىكلىــرى  ئــۆز 
نۇرغۇنلىغــان تۆھپىلەرنــى قوشــۇپ كېلىۋاتىــدۇ. مەســىلەن: 

ئوقۇتقۇچــى قەلــەم«  »بــور  ئېيتســاق  ئېلىــپ  -بورىنــى 
تارقىتىــش  بىلىــم  تۈنســىز   - ئــۈن  قولىــدا  -ئۇســتازالرنىڭ 
جەمئىيەتكــە  تەربىيەلــەپ،  بالىالرنــى  ئوينــاپ،  رولىنــى 
ياراملىــق تــاالي تاالنــت ئىگىلىرىنــى ۋۇجۇدقــا كەلتــۈردى. مانــا 
ــۆپ.  ــى ك ــالالر خېل ــداق مىس ــى. بۇن ــڭ تۆھپىس ــۇالر قەلەمنى ب

خىياللىرىنــى  پايدىلىنىــپ  قەلەمدىــن  ئىنســانالر  دېمــەك 
رېئاللىققــا ئايالندۇرۇۋاتىــدۇ. ئۇنىڭدىــن ســىرت يەنــە بىــز 
ــە  ــۈدەك: »قانچ ــم دېگ ــدا دائى ــش جەريانى ــەت ۋە ئۆگىنى خىزم
كــۆپ كىتــاب ئوقۇســاڭ، قەلىمىــڭ شــۇنچە راۋان بولىــدۇ«، 
»قەلەمكەشــلەر«،  يازغۇچــى«،  بىــر  كۈچلــۈك  »قەلىمــى 
ــەن  ــپ تەخمىن ــاس ھاجى ــۈپ خ ــەك«، »يۈس ــەم تەۋرەتم »قەل
قەلــەم  داســتانىغا  بىلىــگ<،  >قۇتادغــۇ  يىللىــرى   -  1069
ــش«،   ــېئىر يازارمى ــر ش ــىال بى ــەم تەۋرەتس ــۇ قەل ــەن. ئ تەۋرەتك
ــم«  ــەم ئالدى ــا قەل ــۈن قولۇمغ ــەش ئۈچ ــېنى تەرىپل ــم س »بىلى
دېگەنگــە ئوخشــاش ســۆزلەرنى ئۇچرىتىــپ تۇرىمىــز. بۇالردىــن 
كۆرۈۋاالاليمىــز. مۇھىملىقىنــى  قەلەمنىــڭ  يەنىــال  بىــز 

جايىــدا  شەمشــەرنى  ئېســىل  »ھەرقانــداق  بىــزدە 
ــان  ــدۇ« دەيدىغ ــا كەلمەي ــۇ كارغ ــە قىڭراقچىلىكم ئىشلەتمىس
ــە  ــدۇرۇش ئەلۋەتت ــى جــارى قىل ــڭ رولىن ــار. قەلەملەرنى گــەپ ب
بىزنىــڭ ئۇنــى ئىشلىتىشــىمىزغا باغلىق. ئەگــەر قەلەمنى توغرا 
ئىشلەتســەك بىزنى بەخت تاپقۇزىدۇ، ئىشلىتىشــنى بىلمىسەك 
قوشــىدۇ.  قاتارىغــا  بەختســىزلەر  قالــدۇرۇپ  نــادان  بىزنــى 

ئولتــۇرۇپ،  قــاراپ  قەلەمگــە  ئۈســتىلىمدىكى  مــەن 
ئويلىنىــپ قالدىــم. ھازىــر ئەتراپىمىــزدا ئاشــۇ قىــزدەك كىتابنى 
ســۆيۈپ، قىزىقىــپ ئوقۇيدىغانالردىــن، بىــر - بىرلىرىگــە قەلــەم 
ســوۋغا قىلىدىغانالردىــن زادى قانچىلىــك بــاردۇر؟ بىز كىتابنى 
»ئادەمنىــڭ ئەقىــل - پاراســىتىنى نۇرالنــدۇرۇپ، مەنىۋىيىتىنــى 
ســۈپىتىدە  ســوۋغات  ئــارا  ئــۆز-  ئويــالپ  دەپ  بېيىتىــدۇ« 
ھاياتىمىزدىكــى  نېمىشــقا  يــۇ،   - قىلىدىكەنمىــز  ھەدىيــە 
ئالتۇنغــا تېگىشكۈســىز ئەســلىمىلەرنى خاتىرىلــەپ كېيىنكــى 
قويــۇش  قالــدۇرۇپ  ســۈپىتىدە  ئەســلىمە  ئەۋالدلىرىمىزغــا 
ئۈچــۈن بىــرە تــال قەلــەم ســوۋغا قىلســاق بولمىغــۇدەك!؟. 
مۇبــادا بىــز دوســتلىرىمىزغا كىتابتىــن ســىرت قەلەمنىمــۇ 
ســوۋغا ســۈپىتىدە ھەدىيــە قىلســاق بىزنىــڭ ئارىمىزدىكــى 
ــە  ــز قاچانغىچ ــمۇ؟ بى ــك بولماس ــۇ قەدىرلى ــتلۇق تېخىم دوس
بىــر- بىرىمىزنــى ياراتمــاي، نادانلىــق ئىچىــدە ئۆتىدىغاندىمىز.

قىسقىســى، ئــۇ قىــز مــاڭا مۇھىــم بىــر ھېكىمەتنــى 
قۇربــان  ئۆزىنــى  بولســىمۇ  ئــۇ  كەتتــى.  قويــۇپ  ئۆگىتىــپ 
ئۆگىتىــپ  بىلىــم  ئىنســانالرغا  بەدىلىگــە  قىلىــش 
قەلەمنىــڭ  بىــر  ئاددىــي  يارىتىۋاتقــان  تۆھپــە  مىسلىســىز 
ھەقىقەتنــى. بىــر  قارىماســلىقتەك  ســەل  رولىغــا 

ئىلھــام  چوڭقــۇر  مەن،مــاڭا  ئۈچــۈن  شــۇنىڭ 
بولمايدىغــان  بولســا  كــەم  تۇرمۇشــۇمدا  قىلغــان،  ئاتــا 
»قەلــەم« گــە چىــن كۆڭلۈمدىــن تەشــەككۈر بىلدۈرىمــەن. 

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

 ئالــمى مۇاليــمى بولســا، نېمىدېگــەن كۆركــەم ئىــش بولىــدۇ.



2022-يىللىق 2 - سان

12

شــېرىپ نىياز خۇشــتار 1922 - يىلى قەشقەر شەھىرىدە 
تىجارەتچــى ئائىلىســىدە دۇنياغــا كەلگــەن. 1942 - يىلــى 
ــپ  ــا ئېلىنى ــن قولغ ــان. كېيى ــتىتۇتىدا ئوقۇغ ــىنجاڭ ئىنس ش
شــېڭ شىســەي تۈرمىســىگە قامالغــان. ئــۇ، تۈرمىــدە كۆپلىگەن 
ئىنقىالبچىــالر  ۋە  كىشــىلەر  ئىلغــار  زاتــالر،  ئۇقۇمۇشــلۇق 
بىلــەن تونۇشــقان. بــۇ ئۇيغــۇر ســەرخىللىرى ئۇنىــڭ كېيىنكــى 
ھاياتىغــا غايــەت زور تەســىر كۆرســەتكەنىدى. نەتىجىــدە، 
شــېرىپ خۇشــتار 1945 - يىلــى  2 - ئايــدا جەنۇبىي شــىنجاڭ 
ــى  ــە قارش ــىيەتچى ھاكىمىيىتىگ ــداڭ ئەكس ــڭ گومىن خەلقىنى
تۈركىســتان  »شــەرقىي  قاتنىشــىپ،  كۈرىشــىگە  قوراللىــق 
جۇمھۇرىيىتــى ھۆكۈمىتــى « دە پولــك، برىــگادا ۋە قوماندانلىق 
ئىشــلىگەن. بولــۇپ  ئاالقىچىســى  ئىشــتابىنىڭ  بــاش 

ئــۇ 1947 - يىلــى 	 - ئاينىــڭ 21 - كۈنىدىكــى چــوڭ 
تۇتقۇنــدا يەنــە قولغــا ئېلىنىــپ، 1949 - يىلــى 3 - ئايــدا 
تۈرمىدىــن چىققــان ۋە شــۇ يىلــى 6 -ئايــدا غۇلجىغــا قايتقــان. 
ھۆكۈمــەت،  ئۆلكىلىــك  ســابىق  كېيىــن  -يىلىدىــن   1949
ئۈرۈمچــى شــەھەرلىك بانــكا ۋە ئاپتونوم رايونلــۇق كىنو-فىلىم 
ــان. ــەردە بولغ ــۈك خىزمەتل ــالردا تۈرل ــق ئورۇن شــىركىتى قاتارلى

ئېلىنىــپ،  قولغــا  بولــۇپ  ئوڭچــى  يىلــى   -  1958  
چىققــان. پېنســىيەگە  ئاقلىنىــپ،  يىلــى   -  1981

باشــالپ  يىلىدىــن   -  1940 خۇشــتار  شــېرىپ 

خىــل  ھــەر  يىلىغىچــە   -  1958 باشــالپ،  يېزىقچىلىققــا 
 1983 ئــۇ  شــۇغۇلالنغان.  بىلــەن  يېزىقچىلىــق  ژانىــرالردا 
بىلــەن  خىراجىتــى  ئــۆز  يىلىغىچــە   -  1993 يىلىدىــن   -
شــىنجاڭدىكى يەتتــە ۋىاليــەت، 64 ناھىيــە ۋە 200 دىــن 
ئارقىلىــق  ئىزدىنىــش  ئارىــالپ  يېزا-كەنتلەرنــى  ئارتــۇق 
كۆپلىگــەن خــام ماتېرىيــال، تارىخىــي رەســىملەرنى توپلىغــان.

شــېرىپ خۇشــتار توپلىغــان مەشــھۇر شەخســلەرنىڭ 
تارتىلغــان  ســۈرەتلىرىنىڭ  جايالرنىــڭ  قەدىمىــي  ياكــى 
ســۈرەتتە  بولــۇپ،  باشــالنغان  يىلالردىــن   -  1870 ۋاقتــى 
ــان.  ــى يوقاتق ــالر ئاللىقاچــان ئىزىن ــەزى ئورۇن كۆرســىتىلگەن ب
شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ بــۇ ســۈرەتلەر تەتقىقــات قىممىتىگــە ئىگــە.

خــاس  ئۆزىگــە  ساھەســىدە  ئىلىــم  ئۇيغــۇر  ئــۇ 
تەتقىقــات ئۇســۇلى، يېزىقچىلىــق ئۇســلۇبى ۋە نەزىرىيۋىــي 
يېقىنقــى  شــەكىللەندۈرۈپ،ئۇيغۇرالرنىڭ  قاراشــالرنى  كــۆز 
زامــان تارىخــى ۋە ئۇيغــۇر مەدەنىيــەت تەتقىقاتىغــا مۇھىــم 
تۆھپىلەرنــى قوشــقان. تارىــخ ۋە مەدەنىيــەت تەتقىقاتىدا تېنىم 
تاپمــاي داال تەكشۈرۈشــى ئېلىــپ بېرىــپ، خەلــق ئارىســىدىكى 
بەرگــەن.  ئەھمىيــەت  ئاالھىــدە  پاكىتالرغــا  تارىخــى 
تۇنجــى بولــۇپ ئۇيغــۇر تارىــخ ۋە مەدەنىيــەت تەتقىقاتىــدا، 
ــان.  ــۇلىنى قولالنغ ــلىقنىڭ داال تەكشــۈرۈش ئۇس ئىنسانشۇناس
يېزىقچىلىقتــا، تارىخــى چىــن ۋەقەلەرنــى تەزكىــرە ئەدەبىياتــى 
ــرە  ــان تەزكى ــى زام ــۇر ھازىرق ــپ، ئۇيغ ــان قىلى ــلۇبىدا باي ئۇس

ئۇيغۇر تەزكىرەشۇناس شېرىپ نىياز 

خۇشتار

* خەلقىمىزنىڭ مېھنەتكەش ئوغالنى ۋە تەزكىرەچىسى شېرىپ ئەپەندى ۋاپات بولغاندىن كېيىن ئۇيغۇر ئاگېنتلىقى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋە 
نۇرغۇنلىغان ئىجتىمائىي تاراتقۇالردا تەزىيە ئۇچۇرلىرى ئېالن قىلىندى. تەھرىراتىمىز يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان مېدىيا قۇرۇلۇشلىرىدا ئېالن قىلىنغان خەۋەرلەرنى يىغىپ-
رەتلەت ژۇرنىلىمىزدا ئېالن قىلدۇق. بۇ سەۋەبتىن   ئۇيغۇر ئاگېنتلىقى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىگە شۇنداقال مەخسۇس رەسىم بىلەن تەمتىلىگەن 

دوستلىرىمىزغا رەھمەت ئېيتىمىز ۋە مىللىتىمىزنىڭ ئېزىز ئوغالنغا ئالالھتىن رەھمەت تىلەيمىز)ت(



2022-يىللىق 2 - سان

13

ــڭ  ــڭ ئۇيغۇرالرنى ــان. ئۇنى ــىنى ياراتق ــڭ نەمۇنىس ئەدەبىياتىنى
قاراشــلىرى  توغرىســىدىكى  تارىخــى  زامــان  يېقىنقــى 
مۇناســىۋەتلىك تەتقىقاتچىالرنىڭ ئىتراپ قىلىشــغا ئېرىشــىپ، 
ئۇيغــۇر يېقىنقــى زامــان تارىــخ تەتقىقاتىــدا نوپۇزلــۇق كــۆز 
ــدا  ــش جەريانى ــۇ ئىزدىنى ــان. ئ ــە ئايالنغ ــاراش ۋە نەزەرىيەگ ق
پارچىــدەك   250 ماقالــە،  پارچىــدەك   300 بولغــان  ئىگــە 
تارىخــى ســۈرەت ۋە ئــۆزى تارتقــان ســۈرەتلەرنى ئېــالن قىلغــان، 
ــى  ــە »ئۈرۈمچ ــن 1986 - يىلىغىچ ــۇنداقال 1984 - يىلىدى ش
 -  1992 يىلىدىــن   -  1986 تەزكىرىســى«،  ئىشــالر  دىنىــي 
ــا  ــى« ۋە »غۇلج ــەت تەزكىرىس ــىنجاڭ مەدەنىي ــە »ش يىلىغىچ
قىلىنغــان. تەكلىــپ  يېزىشــقا  نــى  تەزكىرىســى«  شــەھىرى 

قىممەتلىــك  يۇقىرىقــى  خۇشــتار  شــېرىپ 
قولغــا  ئەمگەكلەرنىمــۇ  يىرىــك  باشــقا  ماقالىلىرىدىــن 

ئــۆرپ بىرلىكتــە »ئۇيغــۇر  بىلــەن  باشــقىالر  ئــۇ  -ئالغــان. 
-ئادەتلىــرى«، »مۇقــام پېشــىۋالىرى«، »تاشــاخۇنۇم ۋە ئۇنىــڭ 
تۆھپىــكار ئەۋالدلىــرى« قاتارلىــق ئەســەرلەرنى ئېــالن قىلغــان.

كارخانىســى«،  ســودا  ئۇنىــڭ  ۋە  »مۇســابايوف  ئــۇ 
دېگــەن  سودىســى«  زامــان  يېقىنقــى  »شــىنجاڭنىڭ 
»ئۇيغــۇر  يەنــە  ئــۇ   تاپشــۇرغان.  نەشــرگە  كىتابىنــى 
مائارىــپ  زامــان  يېڭــى  »ئۇيغــۇر  ھۈنەر-كەســىپلىرى«، 
تەييارلىماقتــا. نەشــرگە  كىتابىنــى  دېگــەن  ئارخىپــى« 

نەشــر  -يىلــى   2000 ئەپەنــدى  خۇشــتار  شــېرىپ 
ــى مەشــھۇر  ــان تارىخىدىك ــى زام ــان »شــىنجاڭ يېقىنق قىلدۇرغ
ئۇيغــۇر  ئەســەردە  توملــۇق  ئىككــى  ناملىــق  شەخســلەر« 
تارىخىنىــڭ يېقىنقــى ۋە ھازىرقــى زامــان تارىخىــدا ئۆتكــەن 
ئىجابىــي ۋە ســەلبىي خاراكتېردىكــى نەچچــە يــۈز شەخســنىڭ 
تەرجىمىھالــى، ســۈرىتى ۋە بــۇ ھەقتىكــى قىســمەن نــازۇك 
ئەســەردىكى  بــۇ  بەرگــەن.  قىلىــپ  بايــان  مەســىلىلەرنى 
زامــان  يېقىنقــى  ئۇيغــۇر  قىســمى  بىــر  تەپســىالتالرنىڭ 
ســەھىپىلىرىنى  قاراڭغــۇ  كېتىلگــەن  ئۇنتــۇپ  تارىخىنىــڭ 
ئوينــاش  رولىنــى  مەنبەلىــك  يېگانــە  بېرىشــتە  يورۇتــۇپ 
كەلمەكتــە.  بولــۇپ  ئىگــە  قىممەتكــە  ئۆزگىچــە  بىلــەن 

خىــل  ئاشــۇ  ئەپەندىنىــڭ  خۇشــتار  شــېرىپ 
»تىرىــك قامــۇس« بولۇشــتەك ئاالھىدىلىكــى تۈپەيلىدىــن 
تەتقىقاتــالر  ھەققىدىكــى  مەدەنىيىتــى  ۋە  تارىخــى  ئۇيغــۇر 
چەتئەللىــك  قىســىم  بىــر  شــۇغۇللىنىۋاتقان  بىلــەن 
ئۇچــۇر  توپلىغــان  ئۇنىــڭ  مۇتەخەسسىســلەرمۇ 
پايدىالنغــان. دەرىجىــدە  تېگىشــلىك  بايلىقىدىــن 

2012 - يىلى 6 - ئاينىڭ 	1 - كۈنى چۈشتىن كېيىن، 
ئۈرۈمچى ئىتتىپاق يولىدىكى ھايات چايخانىســىدا،  جامائەت 
ئەربابــى، تارىخشــۇناس، مەدەنىيەتشــۇناس، تەزكىرىشــۇناس 
ــق  ــڭ 90 يىللى ــدى مەۋلۇتىنى ــتار ئەپەن ــېرىپ خۇش ــب ش ئەدى
ــەن. ــىمى ئۆتكۈزۈلگ ــدۈرۈش مۇراس ــون كىي ــدە ت ــرە كۈنى خاتى

ئىســالمجان  راخمــان،  ئابدۇكېرىــم  ناســىر،  مىجىــت   
شــېرىپ بەشــكېرەمى قاتارلىق پېشــقەدەم جامائــەت ئەربابلىرى 
ــۇق  ــەن قۇتل ــقا كىرگ ــڭ 90 ياش ــتار ئەپەندىمنى ــېرىپ خۇش ش
ئۆمۈرىگــە  ۋە  تەبرىكلىگــەن  قىزغىــن  كۈنىنــى  خاتىــرە 
بەرىكــەت تىلىگــەن. ئارســالن ئابدۇلــال ئەپەنــدى شــىرىپ 
خۇشــتار ئەپەندىگــە ئىلچــى شــىركىتى اليىھەلىگــەن بىــر 

ــەت  ــازى ئەھم ــام غ ــەن. رەسس ــى كىيدۈرگ ــۈرۈش تونن ي
ئەپەنــدى يېقىنــدا نەشــر قىلدۇرغــان قىممىتــى 1200يۈەنلىــك 
ھايــات ۋە ئىجادىيــەت ئالبومىنــى شــىرىپ خۇشــتار ئەپەندىگە 
خاتىــرە ســۈپىتىدە ســوۋغا قىلغــان. شــائىر ئىمىــن ئەخمىــدى 
شــېئىرىنى  يازغــان  ئاتــاپ  ئەپەندىگــە  خۇشــتار  شــىرىپ 
ئوقۇغــان. ئابدۇراخمــان ئەبــەي، ئادىــل مۇھەممــەت تــۇران، 
مەمتىمىــن ھوشــۇر، قۇربــان مامــۇت، پــوالت ھېۋىزۇلــال قاتارلىق 
قىلغــان. ئىزھــار  كۆڭلىنــى  ئۆزىنىــڭ  يازغۇچى-ئەدىبلــەر 

تاتــار  شــىنجاڭ  ئەپەنــدى  خۇشــتار  شــېرىپ 
مەدەنىيــەت  ئۆزبېــك  شــىنجاڭ  جەمئىيىتــى،  مەدەنىيــەت 
جەمئىيىتــى،  تەتقىقــات  مۇقــام«   12« جەمئىيىتــى، 
جەمئىيىتــى،  تەتقىقــات  ئەدەبىياتــى  كالسســىك  ئۇيغــۇر 
ئۈرۈمچــى شــەھەرلىك يازغۇچىــالر جەمئىيىتــى ۋە ئۈرۈمچــى 
ئىلمىــي  قاتارلىــق  جەمئىيىتــى  ئاخباراتچىــالر  شــەھەرلىك 
جەمئىيەتلەرنىــڭ ئەزاســى، ئۈرۈمچــى شــەھەرلىك خەلــق ئېغىز 
جۇڭگــو  ھەيئىتــى،  دائىمىــي  جەمئىيىتىنىــڭ  ئەدەبىياتــى 
ئۇيغــۇر تارىخــى ۋە مەدەنىيىتــى تەتقىقــات جەمئىيىتىنىــڭ 
ئۆتىگــەن. ۋەزىپىلەرنــى  قاتارلىــق  ئەزاســى  ھەيئــەت 

تونۇلغــان  ئاۋغۇســت   -  26 يىلــى   -  2022
مەدەنىيــەت  يازغۇچىســى،  فولكلــور  ئۇيغــۇر 
خۇشــتار  شــىرىپ  ئەربابــى  جامائــەت  تەتقىقاتچىســى، 
ئۆتتــى. ئالەمدىــن  100يېشــدا  ئۈرۈمچىــدە  ئەپەنــدى 
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ئەدەبىياتىمىزنىــڭ  مىللىــي   — جەلىلــوۋ  ئــى. 
ــي  ــىنى قوشــۇپ، ئىجادى ــىلىك ئۈلۈش ــر كىش ــا بى تەرەققىياتىغ
نامايىــش  ئۈلگە-نەمۇنەســىنى  ھەقىقىــي  ئىزدىنىشــنىڭ 
ئېتىــپ كېلىۋاتقــان شــائىر.  ئەدىــب قەلىمىگــە مەنســۇپ 
ــم«،  ــە تازى ــدۇ«، »يەرگ ــت چىلالي ــادالىرى«، »مۇھى ــز س »دېڭى
ــراس«  ــىيەت«، »مى ــم!«، »ۋەس ــاالم، خەلقى ــش«، »س »ئىنتىلى
ئۇنىــڭ  توپالملىــرى  شــېئىرىي  يېقىــن  ئونغــا  ناملىــق 
ــدۇ.  ــى بەلگىلەي ــاس ئورنىن ــە خ ــدا ئۆزىگ ــات مەيدانى ئەدەبىي

ھەرقانــداق  مۇھىتىــدا  ئىجادىيــەت  دەرھەقىقــەت، 
شــائىرنىڭ ئۆزىگــە مۇناســىپ ئاالھىدىلىكــى مەۋجــۇت. ئەگــەر 
ئۆزگىچىلىكــى   - پــەرق  قەلەمداشــلىرىدىن  ئىجادكارنىــڭ 
ــب  ــن ئەدى ــەر تەرىپىدى ــە ئوقۇرمەنل ــىپ ئۈلگۈرمىس قېلىپلىش
ســۈپىتىدە ئىقــرار قىلىنىشــىمۇ تــەس. بــۇ جەھەتتىــن ئېلىــپ 

ــا تىلغــا ئاالرلىــق ئۇتــۇق ــى. جەلىلــوۋ ئەدەبىياتت ــدا ئ -قارىغان
-مۇۋەپپەقىيەتلەرنــى قولغــا كەلتۈرەلىــدى. ئەدىــب ئۆزىگــە 
خــاس تاالنت-ئىقتىــدارى بىلەن خەلــق تەرىپىدىن كۆرىنەرلىك 
راســت.   قىلىنغانلىقــى  ئىقــرار  ســۈپىتىدە  ســاھىبى  قەلــەم 

ئىجادىيــەت  ئىلىم-پــەن،  ئىنســاننىڭ  ھەرقانــداق 
ئوخشــاش مۇرەككــەپ ســاھەلەرگە دادىــل قــەدەم بېسىشــى 
تۇغۇلغــان يۇرتىغــا خــاس خۇسۇســىيەت-ئاالھىدىلىكلەرگە 
ــي  ــڭ ئىالھى ــەر تۇپرىقىنى ــا ي ــرەك. ئان ــا كې ــىۋىتى بولس مۇناس
قۇدرىتــى يــۇرت پەرزەنتلىرىنىــڭ ئۇتۇق-مۇۋەپپەقىيەتلەرنــى 
قولغــا كەلتۈرۈشــىدە كۈچ-قــۇۋۋەت، جۇشــقۇن ئىلھــام ئاتــا 
ئالىم-تەتقىقاتچــى،  كۆپلىگــەن  بىــز  ئېھتىمــال.  قىلىشــى 
شــائىر - يازغۇچىــالر يېتىلىــپ چىققــان كەتمــەن يۇرتىغــا 
مەزكــۇر  كېلىمىــز.  خۇالســىگە  شــۇنداق  مۇناســىۋەتلىك 
جەلىلوۋنىڭمــۇ  ئــى.  بولغــان  ئۇچــۇم  يۇرۇتتىــن  تــەۋەررۈك 

ئېرىشىشــىگە  شــەرەپ-نامغا  مۇقــەددەس  دېگــەن  شــائىر 
ــس  ــۇر ھې ــى چوڭق ــەس. بۇن ــوق ئەم ــىرى ي ــڭ تەس ــا يۇرتنى ئان
قىلغــان شــائىر يېزىغــا بولغــان تەشــەككۈر-مەمنۇنىيەتىنى 
»بىزنىــڭ يېزىــدا«، »ئانــا تۇپراققــا ئۆنگــۈڭ كېلىدۇ«، »ســىقىم 
ــدۇ. دەســلەپكى  ــا«، ناملىــق ئەســەرلىرى ئارقىلىــق بىلدۈرى توپ
توپالملىرىــدا ئورۇن ئالغان شــېئىرلىرىنىڭ ئۆزىدە  ياشــلىقنىڭ 
ــان  ــا بولغ ــەس، يۇرتىغ ــېزىمى ئەم ــا س ــىز، ئېلىپ-قاچم تۇراقس
ــۇ،  ــدۇ. بولۇپم ــى بايقىلى ــەت تۇيغۇس ــي مېھىر-مۇھەبب ھەقىقى
گۈزەللىكنــى  خــاس  تەبىئىتىگــە  يېزىســىنىڭ  كەتمــەن 
ســۆز بىلــەن سىزىشــتا ئەدىــب ماھىــر رەسســام ســۈپىتىدە 
گەۋدىلەندۈرىــدۇ. ئالدىمىزغــا  كــۆز  مەنزىرىســىنى  يېــزا 

 
مىنگەشكەن قىر، ئېدىر گىرە ئېلىشىپ،

گويا قاتار چۆككەن سانسىز تۆگىلەر.
پاياندازدەك قاپتالالردا يېيىلىپ،

ئارچا-ئىرغاي بىر-بىرسىگە يۆگىلەر.
ــتا  ــان بېغىشالش ــە ج ــى، تەبىئەتك ــۆرۈپ تۇرۇپتىمىزك ك
تەبىئەتنــى  بۆلەكچــە.  چېۋەرلىكــى  جەلىلوۋنىــڭ  ئــى. 
ھېسســىيات تۇيغۇســى بىلــەن نەقىشــلەپ، ئۆز تەســۋىرىدىنمۇ 
ــڭ تاغۇ-تاشــلىرى،  ــدۇ. يېزىنى ــك بەخــش ئېتى ــۇق گۈزەللى ئارت
ئــى.   – بۇالقلىــرى  مۆلــدۈر  ســۇلىرى،  ئاققــان  شــاقىراپ 
تەبىئەتنىــڭ  قىلغــان  ئاتــا  تاالنــت  بويىغــا  جەلىلوۋنىــڭ 
تارتۇق-سوۋغىســى. شــائىرنىڭ ھەربىــر شــېئىرىدا يېڭىچــە 
بىلــەن  شــائىر  مۇھىتقــا  ئەتــراپ  بايقايمىــز،  تەســۋىرلەرنى 
ــز. كىتابخــان قەلبىــدە  ــە ئىختىيارســىز ئاشــىق بولۇمى بىرلىكت
قۇدرىتــى،  پويېزىيانىــڭ  ئويغاتقــان  ئىشــتىياقنى  شــۇنداق 
ــىز.   ــى، سۆزس ــدارى ئىكەنلىك ــۈك تاالنت-ئىقتى ــائىرنىڭ بۈي ش
ــى  ــۆز مارجىنىن ــۇپ، س ــىرىنى تون ــڭ قىر-س ــىم تەبىئەتنى تىلس

مەشھۇر ئۇيغۇر شائىرى ئىالخۇن 
جەلىلوۋ ۋە ئۇنىڭ ئىجادىيىتى*

شائىرەم باراتوۋا** )قازاقىستان(

* شائىرى ئىالخۇن جەلىلوۋنىڭ تۇغۇلغانلىقىنىڭ 80  يىللىقىنى تەبرىكەش مۇناىسىۋىتى بىلەن يېزىغالن مەخسۇس ماقالە.
**فىلولوگىيە پەنلىرىنىڭ نامزاتى 
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تىزغــان ئەدىبنىــڭ بۇخىــل شــېئىرلىرى يېتەرلىــك.  شــائىر 
ئىنســان  ئاالھىدىلىكلىرىنــى  تەبىئەتنىــڭ  شــۇنداقال، 
ــە  ــۋىرلەيدۇ. پىكرىمىزگ ــۈردە تەس ــل ت ــەن پاراللې ــى بىل ھايات
ــا ئاچقــان ســىر«،  ئەدىبنىــڭ »شــىۋاقلىق يۇرتــۇم «،  »يۇرتق
بوالاليــدۇ.  دەلىــل  شــېئىرلىرى  ناملىــق  »ســېغىنىش« 

ئــۆز  يۇرتنىــڭ  تــەۋەررۈك  ســىرت،  ئۇنىڭدىــن 
مەۋجــۇت  كۈچىمــۇ  ئېتىــش  تەۋەلىــك  پەرزەنتلىرىنــى 
ســېزىمى  مۇھەببــەت  بولغــان  يۇرتقــا  ئېنىــق.  ئىكەنلىكــى 
گەرچــە پادىشــاھ ياكــى ئاددىــي ئەمگەكچــى ئــاۋام بولۇشــىدىن 
ھۆكۈمرانلىــق  ئۈســتىدىن  ھەركىمنىــڭ  نــەزەر،  قەتئىــي 
نىســبەتەن  باشــقىالرغا  -تۇيغۇنــى  ھېــس  بــۇ  قىالاليــدۇ. 
جەلىلوۋنىــڭ  ئــى.  سېزىشــىدۇ.  چوڭقــۇرراق  شــائىرالر 
شــېئىرلىرىدا ئانــا يۇرتنــى ســېغىنىش، كىنــەش تۇيغۇلىرىنىــڭ 
كېــرەك.  بولســا  شــۇنىڭدا  ســەۋەبىمۇ  بايقىلىــش  كــۆپ 

شــېئىرىيەت  ھــەم  قەلەمداشــلىرى  جەلىلوۋنــى  ئــى. 
ماۋزۇســىنى  دېڭىــز  ئەدەبىياتىغــا  ئۇيغــۇر  مۇخلىســلىرى 
ــب  ــدۇ. چۈنكــى ئەدى ئېلىــپ كىرگــەن شــائىر ســۈپىتىدە تونۇي
فلوتىــدا  دېڭىــز  شــىمالىي  بۇرچىنــى  ئالدىدىكــى  ۋەتــەن 
مەنزىرىلىرىنــى،  تەبىئــەت  تەۋەنىــڭ  شــۇ  قىلىــپ،  ئــادا 
دېڭىزچىالرنىــڭ كۈندىلىــك ھايات-مەىشــىتىنى كۆپلىگــەن 
ــل  ــدى . بۇخى ــەن ئى ــۋىرلەپ ئۆتك ــرالىرىدا تەس ــېئىرىي مىس ش
ســادالىرى«،  »دېڭىــز  توپلىنىــپ  شــېئىرالر  تۈركۈمدىكــى 
»مۇھىــت چىلاليــدۇ« ناملىــق كىتابلىرىــدا ئــورۇن ئالغانلىقــى 
تەبىئەتكــە جــان كىرگۈزۈشــكە  مەلــۇم. ھەربىــي خىزمــەت 
البوراتورىيەســىنى  تەتقىقــات  شــائىرنىڭ  ئىقتىدارلىــق 
ــى  ــىنى بېيىتت ــدى، سېزىم-تۇيغۇس ــەن تەمىنلى ــال بىل ماتېرىي
دېســەكمۇ بولىــدۇ. ياشــلىقنىڭ يالقۇنــى الۋۇلــداپ تۇرغــان 
ســىرتقا  ئىشــلىرىدىن  ئېتىز-ئېرىــق  يېزىنىــڭ  چېغىــدا 
چىقمىغــان كەلگۈســى شــائىر ئۈچــۈن داۋالغۇغــان دېڭىــز، 
چــوڭ ئۆركەشــلىك ســۇالر، ئەلۋەتتــە، يېڭىلىــق ســۈپىتىدە 

ئىلھــام بېغىشــلىغانلىقى ئېنىــق. دېڭىــز تەبىئىتــى شــائىرنىڭ 
گۈزەللىكــى  قوشــۇپ،  ســېزىم  ســېزىمىغا  ئــوي،  ئويىغــا 
قېيىنــالر«،  »ئــاال  پىكرىمىزگــە  قىلىــدۇ.  مەھلىيــا  بىلــەن 
ــش  ــڭ ئى ــۇپ شولىســى«، »دېڭىزنى ــز كېچىســى«، »قۇت »دېڭى
ــى كۆپلىگــەن شــېئىرىي  ــڭ مىجــەزى « كەب ــى«، »دېڭىزنى كۈن
شــائىر  شــۇندىمۇ،  لېكىــن  بوالاليــدۇ.  مىســال  ئەســەرلەر 
ــش،  ــۇپ بىلى ــىرىنى تون ــڭ قىر-س ــىم تەبىئەتنى ــۈن تىلس ئۈچ
يۇرتىدىــن  ئانــا  دەســلەپ  قىلىشــىمىزچە،   پــەرەز  بىزنىــڭ 
ــەن  ــۈن كەتم ــائىر ئۈچ ــى ش ــرەك. چۈنك ــا كې ــالنغان بولس باش
ــەم  ــىدىن ك ــز كۆرۈنۈش ــىمالىي دېڭى ــى ش ــىنىڭ تەبىئىت يېزىس
ــالنغان،  ــا بېغىش ــا يۇرتىغ ــڭ ئان ــى ئۇنى ــەس ئىكەنلىكىن ئەم
يەنــى يۇقىرىــدا قەيــت قىلىنغــان شــېئىرىي مىســرالىرىدىن 
ــان  ــڭ تاغۇ-تاشــلىرى، شــاقىراپ ئاقق ــدۇ. يېزىنى بايقاشــقا بولى
ســۇلىرى، مۆلــدۈر بۇالقلىــرى – ئــى. جەلىلوۋنىــڭ بويىغــا 
 . تارتۇق-سوۋغىســى  تەبىئەتنىــڭ  قىلغــان  ئاتــا  تاالنــت 
قىسقىســى، ئــى. جەلىلــوۋ ئىلھامىنىــڭ مەنبەســى — تەبىئەت.

ئىسسىق-ســوغۇق  بېشــىدىن  ئىنســان  ھەرقانــداق 
چوڭقــۇر  ھاياتنــى  ئايرىــپ،  ئاق-قارىنــى  ئۆتكەنســېرى، 
چۈشىنىشــكە باشــاليدىغانلىقى راســت. شــائىرنىڭ دەســلەپكى 
كىتابلىرىــدا تــوالراق ئانــا يۇرتقــا بولغــان مۇھەببــەت، تەبىئەت 
ــت  ــا، ۋاقى ــان بولس ــورۇن ئالغ ــۋىرى ئ ــز تەس ــى، دېڭى مەنزىرىس
ئۆتكەنســېرى ئەدىــب ھاياتنىــڭ باشــقىمۇ قىر-ســىرلىرىنى 
توپالنغــان  ئۆمۈردىــن  يەنــى،  تىرىشــقان.   تەسۋىرلەشــكە 
ــاۋزۇالر  ــدە م ــوۋ ئىجادىيىتى ــى. جەلىل ــى ئ ــى تۈپەيل تەجرىبىس
شــېئىرالر  مەزمۇندىكــى  يېڭىچــە  كېڭەيتىــپ،  دىاپازونــى 
ســاۋاق  ســىناقالردىن  تــاالي  باشــاليدۇ.  بولۇشــقا  پەيــدا 
ــائىرنىڭ  ــك ش ــۆپ تەجرىبىلى ــەن ك ــا يۈزلەنگ ــپ دانالىقق ئېلى
ــېزىمى  ــەت س ــان مۇھەبب ــا بولغ ــەرلىرىدە ھاياتق ــل ئەس بۇخى
يارقىــن بايقىلىــدۇ.  يەنــى، ئــى. جەلىلــوۋ پويېزىياســىنىڭ 
لىرىــك قەھرىمانــى ھاياتقــا ئاشــىق، ئۇنــى ئۆمۈرنىــڭ ســىرتقى 
ــي  ــى، ھەقىقى ــە -ماھىيىت ــى مەن ــەس، ئىچك ــى ئەم يالت-يولت
كۆرگەن-بىلگىنىنــى  ئەدىــب  قىزىقتۇرىــدۇ.  جەۋھىــرى 
تۈپەيلــى  قىلىشــى  تەھلىــل  ســېلىپ،  تارازىســىغا  ئــوي 
ئۇنىــڭ  شــۇڭا  قاچىاليــدۇ.  مىســراالرغا  خۇالسىســىنى  ئــۆز 
ــك.  ــۇرالر يېتەرلى ــە ق ــە ئىگ ــي ماھىيەتك ــدە ھاياتى ئىجادىيىتى
»تەقدىــر  مەنســۇپ  قەلىمىگــە  ئەدىبنىــڭ  جۈملىدىــن، 
تەنىســى«، »كۆرۈنــۈش«، »ئۆكۈنــۈش«، »تەتــۈر زامــان«  كەبى 
ــان.  ــۇپ ئېلىنغ ــن ئوي ــڭ ئۆزىدى ــەرلەر ھاياتنى ــېئىرىي ئەس ش

شــائىر ھايــات داۋانلىرىــدا خىلمۇ-خىــل مىجەزلىــك، 
قىياپەتتىكــى  پەرقلىنىدىغــان  كەســكىن  بىر-بىرىدىــن 
يامــان  بىللــە  بىلــەن  ياخشــىالر  ئۇچراتتــى.  ئىنســانالرنى 
ــۆز  ــپ، ئ ــى ئۆگىنى ــڭ ئاالھىدىلىكلىرىن ــك ئادەملەرنى نىيەتلى
دۇنيــا«،  »ئالدامچــى  بىلــەن  ئوقۇرمەنلــەر  مۇالھىزىســىنى 
ــەن  ــىالر بىل ــىلىق«، »ياخش ــاقمۇ«، »قارش »ئوخشــاش تۇغۇلس
»ئادەملــەر  تــوال«،  ئاتىســى  »غالىبىيەتنىــڭ  يامانــالر«، 
بــۇ  بۆلۈشــىدۇ.  ئارقىلىــق  شــېئىرلىرى  كەبــى  قىياپىتــى« 
تۈركۈمدىكــى ئەســەرلەر بىلەن تونۇشــۇش جەريانىــدا ھەرخىل 
ئىللەتلىــك ئىنســانالرنىڭ ئارىمىــزدا مەۋجۇدلۇقىنــى ئىقــرار 
قىلماســلىققا ئامالىمىــز يــوق. دېمــەك، ئەدىــب ئــۆزى تونۇغــان 
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ھاياتنــى كىتابخانىالرنىڭمــۇ شــۇخىل نەزەردە كۆز سېلىشــىغا، 
كۆپنــى  قىسقىســى،  يارىتىــدۇ.  شــارائىت  چۈشىنىشــىگە 
كۆرگــەن شــائىرنىڭ ئەۋالدقــا ئېيتــار ئوي-پىكــرى ئــاز ئەمــەس. 

مەنپەتىنــى  كۆپچىلىكنىــڭ  كــۆرە  غېمىدىــن  ئــۆز 
ئــەال كۆرىدىغــان ئەزىمەتلــەر ئۈچــۈن ئۇلــۇغ خەلقىمىزنىــڭ 
جەلىلــوۋ  ئــى.  ئەمــەس.  قايغــۇ  ئــاز  -قىســمىتى  تەقدىــر 
شــائىر  -ئەلــەم.  دەرد  چــوڭ  ناھايىتــى  بــۇ  ئۈچۈنمــۇ 
ئازادلىقــى.  ۋەتەننىــڭ   — مەزمۇنــى  ھاياتنىــڭ  ئۈچــۈن 

»ئۈرۈمچــى  »تۇرپــان«،  »باجخانــا«،  »چېگــرا«، 
تەركىــب  شــېئىرالردىن  كەبــى  »خانتەڭــرى«  مىچىتــى«، 
دىيــارى؟!«  ئەجــدادالر  »بارمۇســەن  تۈركــۈم  تاپقــان 
خــاس  ۋەتىنىمىزگــە  تارىخىــي  شــائىر  ئاتىلىــدۇ.  دەپ 
ئاساســىي مەســىلىلەرنى ئېيتماقچــى بولغــان. ئــون بــەش 
ئەســەردىن تەركىــب تاپقــان تۈركــۈم »كەچۈرمــە، ۋەتــەن!« 
شــېئىرنىڭ  مەزكــۇر  ئاياغلىشــىدۇ.  بىلــەن  شــېئىر  دېگــەن 
كۆرەيلــى: ئاغــدۇرۇپ  نــەزەر  مىســرالىرىغا  تۆۋەندىكــى 

خەلقىم ئىڭرايدۇ قۇللۇقتا قالغان،
ئاچچىق نىداسى ھەشلەرگە يەتكەن.
ساڭا دۈشمەندىن بولمىغان قالقان،

پەرزەنتلىرىڭنى كەچۈرمە، ۋەتەن! 

ۋەتىنىمىزدىــن  تارىخىــي  مىســراالر  كەلتۈرۈلگــەن 
ئالدىدىكــى  ۋەتــەن  ئۇيغۇرنىــڭ  ھەربىــر  يۈرگــەن  يىراقتــا 
پەريــادى.  ئېلىشــتىكى  تــەن  نۇقسان-ســەۋەنلىكىنى 

ئۈلــۈش بىــرەر  ئۈچــۈن  ئازادلىقــى  ۋەتەننىــڭ  -ئەدىــب 
ــكار  ــى ئەيىب ــدۇ، ئۆزىن -ھەسســە قوشــالمايۋاتقالىقىغا ئېچىنى
ئــەل  تۇرۇپتىمىزكــى،  كــۆرۈپ  قىلىــدۇ.   ھېــس  ســۈپىتىدە 
ــى  ــۈرەك -باغرىن ــپ، ي ــارام قىلى ــى بىئ ــائىر قەلبىن ــرى ش تەقدى
لەرزىگــە ســالىدۇ. ئــۇ ئۆتكەنگــە ئۆكۈنــۈپ، كەلگۈســىدىن 
ــوال.  ــى ئەندىشــىگە ت تەشۋىشــلىنىدۇ. قىسقىســى، شــائىر قەلب

كۆرەيلــى: ئاغــدۇرۇپ  نــەزەر  مىســراالرغا  تۆۋەندىكــى 

زامان سېنىڭ،
يەر مېنىڭكى،
ئەل مېنىڭكى،

ھاالۋىتى سېنىڭكى.

ھىممەت مېنىڭ، 
مېھنەت مېنىڭ

ساخاۋىتى سېنىڭكى.

پىداكارلىق،
ۋاپادارلىق،

سەپەرۋەرلىك مېنىڭدە.

ھاكىمدارلىق،
ھۆكۈمرانلىق،

زومىگەرلىك سېنىڭدە.

ئەيمەنمــەي  ھەقىقــەت  مىســراالردا  كەلتۈرۈلگــەن 
ــال  ــەن رېئ ــاپ يۈرگ ــز بايق ــراالر ھەممىمى ــۇ مىس ــدۇ. ب ئېيتىلى
ھاياتنىــڭ كۆرۈنۈشــى. ئاممــا ئۇنــى دادىــل ھــەم ئەلنىــڭ 
پەقــەت  يەتكــۈزۈش  دەرىجىــدە  يەتكــۈدەك  قەلبىگــە 
شــائىرالرغا خــاس خىســلەت ئىكەنلىكــى ئېنىــق. مۇشــەققىتى 
قالغانلىقىغــا  بۇيــرۇپ  ئۆزگىلەرگــە  ھاالۋىتــى  خەلقىگــە، 
شــائىر ئېچىنىشــلىق بىلــەن دات-پەريــاد ئېيتىــدۇ. شــائىر 
بېەنەنىۋىــي  قىلىدىغــان  جەلــپ  دىققەتنــى  بۇخىــل 
ھــەم  مەزمۇنــى،  ھــەم  شــېئىرىنىڭ  يېتەرلىــك.  مىســراالر 
ــەس.  ــەس ئەم ــاش ت ــى بايق ــائىرنىڭ تاپقۇرلۇقىن ــەكلىدە ش ش

ــك،  ــز ئۈچــۈن بىرلى ــدە بى ــى كۈن ــوۋ بۈگۈنك ــى. جەلىل ئ
ئىتتىپاقلىقنىــڭ مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئىگــە ئىكەنلىكىنــى 
نىشان-مەقســەتكە  كۆزلىگــەن  دەرھەقىقــەت،  تەكىتلەيــدۇ. 
چىقىشــى  روياپقــا  ئارزۇ-ئارمانالرنىــڭ  ئۈچــۈن،  يېتىــش 
ئۈچــۈن بىزگــە پەقــەت بىرلىــك مۇھىــم. بىرلىكــى يــوق ئەلنــى 
بىرلىكنىــڭ  شــائىر  ئاســان.  قىلمــاق  مەھــرۇم  ئالەمدىــن 
»ئەمەلۋازالرنىــڭ«  »مەنســەپپەرەس«،  ئارىمىــزدا  يوقلۇقــى 
قاراشــتۇرىدۇ. دەپ  مۇناســىۋەتلىك  كۆپلۈكىگــە 

بىرلىككە زادى يەتمەس قولىمىز،
ئوننىڭ توققۇزى »داھىي« بولغاچقا.
شۇڭا چىڭ ئەمەس سالغان ئۇلىمىز،

سەل شامال چىقسا تەييار غۇالشقا.

بۆلۈنۈشــنىڭ  ئەدىــب  تۇرۇپتىمىزكــى،  كــۆرۈپ 
نەتىجىســى ياخشــىلىقنىڭ نىشــانى ئەمەســلىرىنى تەكىتلــەپ، 
»كۈچىمىــز - بىرلىكتــە« دېگــەن شــۇئارنى ئالغــا ســۈرىدۇ. 
بــۇ مىســراالرنى شــائىرنىڭ ئاددىــي ئەمگەكچــى خەلقلەرگــە 
ــان ۋەز -نەســىھەتى ســۈپىتىدە  ــا ئېيتىلغ ــەس، زىيالىيالرغ ئەم
ــۆز قاراشــقا ئىگــە  ــك ك ــدۇ. ھەرتەرەپلىمىلى چۈشىنىشــكە بولى
ئورۇننــى  بىــرەر  ئامراقلىقىنــى،  مەنســەپكە  شەخســلەرنىڭ 
بىلــەن  ئېچىنىشــلىق  ئىللەتلىرىنــى  خۇمــار  ئىگىلەشــكە 
ئــۆز  ئەمــەس،  خەلققــە  ئىنســانالر  بۇخىــل  تەرىپلەيــدۇ. 
شان-شــۆھرىتى ئۈچــۈن خىزمــەت ئېتىدىغانلىقــى ئاچچىــق 
قۇتۇلغاندىــال  ئىللەتلەردىــن  خۇنــۈك  شــۇنداق  ھەقىقــەت. 
ــانالر  ــەزى ئىنس ــق. ب ــز ئېنى ــانىمىزغا يېتەلەيدىغانلىقىمى نىش
ــۇدى  ــۈل ۋۇج ــان-كەمچىللىقنى پۈتك ــۇ نۇقس ــى ب تەبىئىتىدىك
بېتىگــە  قەغــەز  دەردىنــى  يــۈرەك  شــائىر  بىلــەن ســەزگەن 
ئــەل  ئىزدەيــدۇ.  دەۋا  شــېئىرىيەتتىن  ئارقىلىــق  تۆكــۈش 
ــىدۇ،  ــى ئاش ــان غەزەپ-نەپرىت ــا بولغ ــە ئەيىبكارالرغ تەقدىرىگ
ــى  ــڭ تەقدىرىن ــان خەلقىنى ــاي قالغ ــە بواللم ــە ئىگ ــۆز ئۆيىگ ئ
ئېچىنىشــلىق بىلــەن بايــان قىلىــدۇ. شــائىر ئۇالرنــى پــاش 
تــۈپ  ئىللەتلەرنــى  يېقىمســىز  مۇنــداق  ئارقىلىــق  قىلىــش 

ــان ــە، نۇقس ــدۇ. ئەلۋەتت ــقا ئىنتىلى ــوق قىلىش ــن ي -يىلتىزىدى
-خاتالىقالرنــى تــەن ئېلىــپ، ئەيىبنــى ئىقــرار قىلىشــىمىز الزىم. 
ئەســلى ھەقىقىــي دوســت يىغلىتىــپ ئېيتىــدۇ ئەمەســمۇ؟!

ھاياتتــا ھەربىــر پەرزەنــت ئۈچــۈن ئانىنىــڭ ئورنــى 
بەرســىمۇ،  ئۆمــۈر  ياشــلىق  يــۈز  ئالــالھ  ئانىغــا  بۆلــەك. 
ــىدا  ــۈن 92 يېش ــائىر ئۈچ ــز. ش ــا قىيالمايمى ــۇ دۇنياغ ــى ئ ئۇن
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ئۆمۈردىــن ئۆتكــەن ئانىســى شــۇ قــەدەر بىباھــا. غەمگــۈزار 
ئانىنىــڭ ئاخىرقــى نەپەســلىرىدىمۇ يىراقتىكــى ئوغلىدىــن 
بېسىشــى،  باغرىغــا  تېپىلغىنىــدا  يېنىدىــن  ئەنسىرىشــى، 
ــۆز  ــى ك ــان ئانىن ــى مېھرىب ــەن  سۆيۈش ــەت بىل مېھىر-مۇھەبب
ۋاپاتــى«،  »ئانــام  بولۇپمــۇ،  گەۋدىلەندۈرىــدۇ.  ئالدىمىزغــا 
كەبــى  كەلگەنــدە«  »كاككــۇك  پىنچىگــى«،  »ئاپامنىــڭ 
ــدۇ.  ــېزىملىرى بايقىلى ــېغىنىش س ــڭ س ــېئىرلىرىدا ئەدىبنى ش

ــدا  ــۇش يولى ــى، تۇرم ــات ھەقىقىتىن ــر شــائىر ھاي ھەربى
ــا  ــنىڭ راس ــدۇ. ئۇرۇش ــراالرغا قاچىالي ــى مىس كۆرگەن-بىلگىنىن
ــەن  ــا كەلگ ــدە دۇنياغ ــان پەيتى ــە چىقق ــەن، ئەۋجىگ كۈچەيگ
قىسقىســى،  ئاچارچىلىقنىــڭ،   ، يوقســۇزچىلىقنىڭ  شــائىر 
ئــۇرۇش كاســاپەتنىڭ ئاۋام خەلققە ســالغان قىيىنچىلىقلىرىنى 
كــۆرۈپ ئۆســتى. بالىلىق دەۋرىنىــڭ يالدامىســى بولغان ئۇرۇش 
ــدۇ.  ــى ئىگەللەي ــۇم ئورۇنن ــدە مەل ماۋزۇســى شــائىر ئىجادىيىتى
»مەزگىلدىــن  تۇغۇلغانــالر«،  يىللىــرى  »ئــۇرۇش  ئۇنىــڭ 
بــۇرۇن«، »نامســىز قەبرىلــەر« كەبــى شــېئىرىي ئەســەرلىرى 
ئەســەر قەھرىمانــى بىلــەن بىللــە ئۇنىــڭ تەڭتۇشــلىرىنىڭ 
ــدۇ. ــەۋەردار ئېتى ــلىرىدىن خ ــەن كەچۈرمىش ــتىن كەچۈرگ باش

ئەدەبىياتشۇناســلىق ساھەســىدە مەزمــۇن بىلــەن بىللە 
شــەكىلنىڭمۇ ئورنــى ئاالھىــدە. ئــى. جەلىلــوۋ ئىجادىيىتــى 
بىلــەن يېقىندىــن تونۇشــۇش جەريانىــدا شــېئىرىنىڭ شــەكلىي 
شــائىرنىڭ  تېخنىكىســىنى  قۇرۇلــۇش  ئاالھىدىلىكىنــى، 
ــتۈرگەنلىكىگە  ــى ئۆزلەش ــى ياخش ــش تۈپەيل ــل ئۆگىنى ئىزچى
كــۆز يەتكــۈزدۇق. شــائىر شــېئىرىيىتىدە ئېغىــز ئىجادىيەتنىــڭ 
ــەن  ــاھىبى ئاساس ــەم س ــك قەل ــدۇ. كۆرۈنەرلى ــىرى بايقىلى تەس
ــاد  ــەردە ئىج ــۇق ئۆلچەمل ــر بوغۇمل ــون بى ــەم ئ ــون ھ ــە، ئ يەتت
قىلغــان. باشــقا ئۆلچەملەردىمــۇ بىرەن-ســەرەن شــېئىرلىرى 
بولغــان  ئۇســتازىغا  شــائىر  مەســىلەن  قالىــدۇ.  بايقىلىــپ 
ئەتكــەن. ئىجــاد  ئۆلچەمــدە  بوغۇملــۇق   9 مەدھىيەســىنى 

ــالر  ــاق، بېيىت ــاس قوش ــا خ ــز ئەدەبىياتىغ ــق ئېغى خەل
ئىجــاد  ئاساســىدا  ئۆلچــەم  بوغۇملــۇق  يەتتــە  ئاساســەن 
ئۆلچەمگــە  بۇخىــل  ئەدىبنىــڭ  ئېنىــق.  قىلىنغانلىقــى 
ئەمــەس.  بېھــۆدە  ياكــى  تاســادىپ  قىلىشــى  مۇراجىئــەت 
تىڭشــاپ  قوشاق-ناخشــىالرنى  كىچىكىدىــن  شــائىر  
ئۆســكەنلىكى مەلــۇم. ئــى. جەلىلــوۋ قەدىمىــي ئۆلچەمگــە 
ــە  ــدۇ. پىكىرىمىزگ ــراالرنى قاچىالي ــى مىس ــە مەزمۇندىك يېڭىچ
ــدى«،  ــوران«، »پاتمى ــۆرۈك«، »ب ــىالر«، »ك ــڭ  »ناخش ئەدىبنى
يۇرتلىــرى«،  »ئۇيغــۇر  دەرياســى«،  »چارىــن  »يارالغــان«، 
ئەســەرلىرى  ناملىــق  يولــى«  »ئــارزۇ  يۇلتــۇز«،  »كۆچكــەن 
بوغۇملــۇق   8 ۋە   	 شــۇنداقال  شــائىر  بوالاليــدۇ.  مىســال 
»غالجــات  تۈپەيلــى  ئالماشــتۇرۇش  ئۆزئــارا  مىســراالرنى 
يېزىســى«، »قىزىــل دۆڭ«، »دېھقــان «، »غالجــات ئالمىســى«، 
كەلتۈرگــەن. بارلىققــا  شــېئىرالرنى  ناملىــق  »جېنەســتە« 

تەســىرات ئوي-پىكرىنــى،  ئــۆز  شــۇنداقال  -شــائىر 
ــر.  ــقا ماھى ــە قاچىالش ــۇق ئۆلچەمگ ــون بوغۇمل ــېزىمىنى ئ -س
بايقىلىــدۇ.  ئــاز  ئەدەبىياتىــدا  ئۇيغــۇر  ئۆلچــەم  مەزكــۇر 
كــۆز  ئولتۇرغانلىقىغــا  بوشــلۇقنى  بــۇ  ئىجادىيىتــى  شــائىر 

ئىزدىنىشــلىرى  ئۇتۇقلــۇق  ئۆلچەمدىكــى  بــۇ  يەتكــۈزدۇق.  
پــەرزى«،  »ئەرلەرنىــڭ  ئانىــالر«،  »بىزنىــڭ  شــائىرنىڭ 
بايقىلىــدۇ.  شــېئىرلىرىدا  »قارشــىلىق«  »نېمىشــكە؟«، 

ــي  ــېئىرالرنىڭ قاپىيەۋى ــۇپ ش ــە مەنس ــائىر قەلىمىگ  ش
بېســىم  ئەدىبنىــڭ  تەل-تۆكــۈس.  بېجىرىــم،  تەركىبىمــۇ 
ــە(  ــاش قاپىي ــاب )ئالم ــڭ ئاب ــك شــېئىرلىرى قاپىيەنى كۆپچىلى
ــەم  ــك قەل ــاپ، كۆرۈنەرلى ــى بايق ــاد قىلىنغانلىقىن ــدە ئىج تۈرى
ســاھىبىنىڭ تاالنت-ئىقتىدارىغــا قايىــل بولــدۇق. چۈنكــى 
بۇخىــل قاپىيــەدە ئىجاد قىلىش ئاســان ئەمــەس ئىكەنلىكىنى 
ئۆزىنــى شــائىرنىڭ  بۇنىــڭ  ياخشــى چۈشــىنىدۇ.  شــائىرالر 
ــكە  ــۈپىتىدە چۈشىنىش ــى س ــڭ نەتىجىس ــق مېھنىتىنى داۋاملى
خىلمۇ-خىــل  شــېئىرىيىتىدە  ئەدىــب  شــۇنداقال  بولىــدۇ. 
تۈزۈلۈشــكە ئىگــە مىســراالر بايقىلىــدۇ: مەســىلەن، ئىككــى 
ــېئىرنىڭ  ــق ش ــۇرۇم« ناملى ــان »ئۇيغ ــب تاپق ــن تەركى بەندتى
ئاخىرقــى  قاپىيەلەشــتۈرۈپ،  مىسراســىنى  ئــۈچ  دەســلەپكى 
مىسراســىغا  ئاخىرقــى  بەندنىــڭ  ئىككىنچــى  مىســرانى 
ناملىــق  قىزلىــرى«  »ئۇيغــۇر  ياكــى  قاپىيەلەشــتۈرىدۇ. 
ــى  ــە ســۈپىتىدە بېرىلىــپ، ئاخىرق ــۈچ مىســرا قاپىي شــېئىرىدا ئ
ــاق،  ــراق ئېيتس ــدۇ. ئېنىق ــەردە تەكرارلىنى ــق بەندل ــرا بارلى مىس
ئىزلىــرى  ئىپارخاننىــڭ  نۇزۇگــۇم،  مىســراالردا  شــېئىرىي 

تۇرمــۇش بۈگۈنكــى كۈنــدە  قىزلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  -بولغــان 
ئېچىنىشــلىق  چۈشــكەنلىكىنى  كويىغــا  -تىرىكچىلىــك 
ــدۇ: ــە يەكۈنلەي ــى تۆۋەندىكىچ ــپ، پىكرىن ــا ئېلى ــەن تىلغ بىل

پارالق كۈنلەرگە ئۈمۈتتە ياشار،
قايغۇ-ھەسرەتنى ئىرغىتىپ تاشالر.

بەلكى بىر كۈنى ئەرلەرنى باشالر،
ئازادلىق جەڭگە ئۇيغۇر قىزلىرى.

 
ھەقىقەتنــى  ئاچچىــق  بەندلــەردە  ئىلگىرىكــى 
مىســراالردىن  كەلتۈرۈلگــەن  نــەزەر،  قەتئىــي  ئېيتىشــىدىن 
جەڭگىۋارلىــق  قىزلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  شــائىرنىڭ 
ئىشەنچىســىنىڭ   - ئۈمىــد  بولغــان  روھىغــا 
ئەمــەس.  تــەس  بايقــاش  مەۋجۇتلۇقىنــى 

دىققــەت ئەســەرلەردە  مەنســۇپ  قەلىمىگــە  -شــائىر 
يېتەرلىــك.  مىســراالر  قىالرلىــق  جەلــپ  -نەزەرنــى 
ھەربىــر  شــېئىرىنىڭ  ناملىــق  يۇرتۇمغــا«  »ئانــا  شــائىر 
قولالنغــان.  تــۈردە  تەكــرار  ســۆزلەرنى  قــوش  مىسراســىدا 
كۆرەيلــى: ئاغــدۇرۇپ  نــەزەر  مىســراالرغا  تۆۋەندىكــى 

 ياڭزا-ياڭزا گۈلزارلىقالر ھىدىنى،
تويماي-تويماي ئىشتىياقتا پۇرايمەن.

دەستە-دەستە شادلىق تولغان دىلىمنى، 
ياڭراق-ياڭراق ھېسسىياتقا ئورايمەن.  

بولغــان  مۇھىــم  تەكىتلەشــكە  مىســراالردا  ئەدىــب 
ــېئىردىكى  ــان. ش ــۈپىتىدە پايدىالنغ ــۆز س ــوش س ــۆزلەرنى ق س
كــۈچ  مىســراغا  ھەربىــر  ئارقىلىــق  تەكرارلىنىشــى  ســۆزلەر 

-بېرىــپ،  تەســىرچانلىقىنى كۈچەيتىــدۇ.  شــېئىر باشــتىن
-ئايــاق يۇقىرىدىكــى ئۈلگــە ئاساســىدا ئىجــاد قىلىنغــان.
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راســت، ئىجادىيــەت يولــى مۇشــەققەتلىك . ئەدەبىياتتــا 
كەتكــەن  كۆرەلمــەي  ھاالۋىتىنــى  جاپانىــڭ   - ئــازاب  شــۇ 
شــائىرالرمۇ يــوق ئەمــەس. يەنــى، سەكســەن ياشــلىق تــوي 
ــلى  ــان. ئەس ــىپ بولمىغ ــائىر-يازغۇچىلىرىمىزغا نېس ــاالي ش ت
شــائىر ئۈچــۈن ھەقىقىــي ھــاالۋەت -  كۆزىنىــڭ تېرىكىــدە 
ئوقۇرمەنلەرنىــڭ ئىخالســىغا بۆلۈنــۈپ، ئەســەرلىرىنىڭ خەلــق 
دىلىغــا يــول تېپىشــىنى ھايــات چېغىدا كۆرۈشــى، سېزىشــى. بۇ 
جەھەتتىــن ئېلىــپ قارىغانــدا، ئــى. جەلىلوۋنىــڭ ئىجــاد يولــى 
ئېيتااليمىــز.  ئىشــەنچلىك  دەپ  بولــدى،  مۇۋەپپەقىيەتلىــك 
چۈنكــى، ئەدىــب قەلىمىگــە مەنســۇپ شــېئىرىي ئەســەرلەر 
كىتابخانــالر تەرىپىدىــن ئىللىــق قوبــۇل قىلىنىــپ كەلمەكتــە. 

تەۋەللۇتــى  ياشــلىق  سەكســەن  جەلىلوۋنىــڭ  ئــى. 
يېشــىغىال  ئەدىبنىــڭ  تــوي.   ئورتــاق  ئەدەبىياتىمىزغــا   —

ئەجىــر ئەتكــەن  خەلقىگــە   — مۇھىمــى  ئــەڭ  -ئەمــەس، 
بــاش  بىلــەن  ھۆرمەت-ئېھتىــرام  ئالدىــدا  -ئەمگىكــى 
ئاقســاقال  مەجبۇرىيەت-ۋەزىپىمىــز.  بىزنىــڭ  ئېگىــش 
ئەۋالدالرغــا  تەۋەللۇتىــدا  ياشــلىق  يەتمىــش  شــائىرىمىز 
ــدا  ــلىق تويى ــەن ياش ــا، سەكس ــان بولس ــىيەت« قالدۇرغ »ۋەس
ــش  ــراس« ئېتى ــە »مى ــى كۆپچىلىكك ــەت نەمۇنىلىرىن ئىجادىي
توقســان  مۇخلىســلىرى  شــېئىرىيەت  ئېرىشــتى.   بەختىگــە 
ھاياتىــي  ئەدىبتىــن  تويلىرىدىمــۇ  ياشــلىق  يــۈز  ھــەم 
كۈتىدىغانلىقىنــى  كىتابالرنــى  توپالنغــان  تەجرىبىلىــرى 
كېــرەك.  بولمىســا  ئارتــۇق  قويســاق  تەكىتلــەپ 

شائىرنىڭ ھاياتىدىن خاتىرىلەر
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ئىككى شېئىر
ئىالخۇن جەلىلوۋ )قازاقىستان(

نادامەت

بىر ئۇيغۇر كۈلسە، كۆڭۈللۈك دېمە،
پۈتكۈل خەلقىنىڭ يۈرىكى سۇنۇق.

بىر ئۇيغۇر ئۆلسە، ئارتۇق غەم يېمە،
تىرىكلىرىنىڭ ھەسرىتى ئۇلۇق.

ئۈگدەپ قالغاندەك جەڭگىۋار تۇيغۇ،
ئۆزىنى ئۆزى ئۇنتۇدى بەلكىم.

پۈتكۈل ۋۇجۇدىن ئەگىلەپ قايغۇ،
چىرايى سولغۇن، بېقىشى غەمكىن.

ئىچىمنى تاتالپ كۈندە تۇغۇالر،
جاننى قىينىغان جاۋابسىز سوئال.

دۇنيادا ئورنۇڭ نەدە، ئۇيغۇرالر؟-
مىڭ يىل ئاۋۋالقى بىچارە شۇ ھال.

ھەرىكەت، ئىدرەك، پەيلىگە بېقىپ،
تاالي ئۆزگەردى ئادەملەر، زامان.

تۇرمۇشنىڭ كۈنسىز چىرىغىن يېقىپ،
ئۆزگەرمەي كېلەر ئۇيغۇرۇم ھامان.

ھۆرلۈك كۈرەشتە قۇچمىغاچ زەپەر، 
خاتىرجەم، تىچلىق قىلمىغان نېسىپ.
ھەر كۈنى كېلەر تەشۋىشلىك خەۋەر،

ۋۇجۇدنى داغالپ، يۈرەكنى قىسىپ.

ئەل بېشىن قوشقان ئوغۇزخان خاقان،
پەرمان چىقارغان ئۇيغۇر ئاتاشقا.

خەلقىنىڭ داڭقىن ئالەمگە يايغان،
تارىخىن يېزىپ مەڭگۈلۈك تاشقا.

ئەژداتالر بەرگەن مىراسالر ئۇلۇق،
شۇنى ماختىنىپ كېرىمىز كۆكرەك.

بارلىق ئىجتىھات - ئالالھغا قۇللۇق،
ئوقەت، ئەمگەكتىن توي، مەشرەپ كۆپرەك.

مۇيۇنچۇر، ماخمۇت، يۈسۈپ خاس ھاجىپ،
ناۋائى داڭلىق جاھان ئەھلىگە.
ھە بىز، ئاتىالر يولىدىن داجىپ،

ئىختىيار بەردۇق گاسلىق مەيلىگە.

ئىلىم ئۆگىنىپ، ئىگەللەپ ھۈنەر،
باشقىالر قۇردى بىلىم تەختىنى.

مۇرات-مەقسەتكە كەبى يەتكۈزەر،
ئۇيغۇرالر كۆزلەپ ماڭار مەككىنى.

ئالالھ جېكىلەپ ئېيتقان بەندىگە:
-يارىتىش مەندىن، يارىلىش سەندىن.

بىزلەر ھەممىنى ئارتىپ تەقدىرگە،
سائادەت، ئەرك ئىزدىدۇق دىندىن. 

تەپەككۇر كۆزىن گاراڭلىق توراپ،
كۆرمەس بۇرۇندىن نېرى يېقىنى.

تۇيغۇ، سەزگۈنى بىغەملىك ئوراپ،
ئايرىلماس رەڭنىڭ قارا، ئېقىنى.

ھەممىنى ئۆز دەپ، ئاقكۆڭۈل ساناپ،
ئېچىپ تاشاليسەن ئىچكى سىرىڭنى.
دۈشمەن قوينىدا يۈرەك تاش ساقالپ،

ئاتىدۇ كۆزلەپ ئاجىز يېرىڭنى.

ئۆگەي ئاتالدىڭ بوغۇلۇپ ئۈنۈڭ،
ئۆزۈڭ بېغىدا ئەركىن سايرىيالماي.

قارا تۈنەككە ئايالندى كۈنۈڭ،
دوستنى، دۈشمەننى تېخى ئايرىيالماي.

تېنىدىڭ ئانا ماكانغا پاتماي،
بىلمەي كىم سالغان قۇللۇق سەۋداغا.
ئازاب، كۈلپەتكە قارشى ئوق ئاتماي،

دەردكە ئىزدەيسەن غايىبتىن داۋا.

ئىشەنچ ئارتقان »دوستنىڭ« پەيلىدىن،
تاالي ئالدىنىپ چۈشتۈڭ بۇ كويغا.

ئەگەشكەن شىرمۇ قوينىڭ كەينىدىن،
كىملىكىن ئۇنتۇپ، ئايلىنار قويغا.

ۋەتەنسىز ئەلنى مەنسىتمەس دۇنيا،
كۆزگە ئىلمايدۇ ئەرزىمەس قەدرىڭ.

قانلىق ياش تۆكۈپ، قاقشىغىن، زارال،
ھېچ كىم قەلبىنى تەۋرەتمەس دەردىڭ.

ئۆز دىيارىڭدا كەلگىندى يەكلەر،
دەپسەندە قىلىپ نومۇس، غۇرۇرنى.
ئۇيغۇر نەسلىدىن تارالغان ئەللەر،

ئەندى تەڭسىتمەي، خورالر ئۇيغۇرنى.

گۆدەكتەك يېڭى كەلگەن ھاياتقا،
تەمتىرەپ ئوچۇق يەردە ئاداشتۇق.

بۈيۈك تاغالرنى تارتقۇزۇپ ياتقا،
ئۆز ئارا پاكار دۆڭنى تاالشتۇق.

ياال چاپلىنىپ ئىزگۈ ئىشىڭغا،
سەندىن باشلىنار قارا تىزىمالر.

چۈشكەن كۈلپەتلەر ئازدەك بېشىڭغا،
ناھەق تېڭىلدى خۇنۈك »ئىزمالر«

زوراۋان تەختكە ئولتۇرغان زامان،
ئادالەت، ھەقلىق، ھەقىقەت زەيىپ.

شۇڭا قۇياشسىز، ئېگىسىز قالغان،
تەنھا ئۇيغۇرغا تېڭىالر ئەيىب

سوئال 

كۆڭۈل قانغىچە بواللماي خۇشال،
غەم-تەشۋىش ئوراپ ئاالر بەرىبىر.
جاننى قىينايدۇ جاۋابسىز سوئال،

نېمىشكە بىر ئەل، ئىككى خىل تەقدىر؟

سالماق يوقاتقان كەبى بەدىنىڭ،
يۈرگەندەك ئۆزۈڭ لەيلەپ ھاۋادا.

ئىشەنچسىز باسقان ئاياق قەدىمىڭ،
باشنى تۆرىتىپ قويار ناۋادا.

بىباھا ئەزىز ھۈرىيەت قەدرى،
دېگەندە خىيال ئۆتمۈشنى بويالر.

ئالدىمغا كېلىپ خەلقىم تەقدىرى،
چۇلغاپ ئالىدۇ كۆڭۈلسىز ئويالر.

قارام تەقدىرگە ئوقۇيمەن نالەت،
بىزگە ئەركىنلىك قىلمىغان ئاتا.
جاۋاب تاپالماي ئۆزۈم خىجالەت،
قاچان، قەيەردە ئۆتكۈزدۇق خاتا؟

بەختكە قاراپ تۇردۇم ھەۋەستە،
ئەركىن ھاياتنىڭ ھىدىنى پۇراپ.
بېشىم ئېگىلىپ، يۈرىكىم خەستە،
ھەسرەت ئورىدى ئۆزىگىم ئۇپراپ.
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شۇنداق بىر جەڭگىۋار روھالرغا بۆلەپ،
ئۆتكەن ئۇ خەلققە ھەق بەدەل تۆلەپ.

قانداقمۇ ئۆتەي مەن سۈكۈتتە، چۈنكى،
جەڭگىۋار لۇتپۇلال ئەۋالدى ئۇ مەن.

مىسراالر تىزىلغان ئوق بولۇپ ياۋغا،
زۇلۇملۇق زاۋالى سىغمىغاچ جانغا.

قىساستا تۇرىمەن قان بىلەن قانغا،
قىساسكار لۇتپۇلال ئەۋالدى ئۇ مەن.

تارىخنى چاراليدۇ يۈرەر ھەر ھەققىم،
ئۈمىدنى ئۈزمىگىن شۇڭا ھەي خەلقىم.

سەن بىلەن چەمبەرچاس مېنىڭ ھۆر بەختىم،
پىداكار لۇتپۇلال ئەۋالدى ئۇ مەن.

يەتمىدى يېشىڭمۇ چارەك ئەسىرگە،
ئوخشىماي ئۆمرۈڭمۇ باھار پەسلىگە.

يېتەلمەي قىينالدىڭ ۋەتەن ۋەسلىگە،
ئۈمىدۋار لۇتپۇلال ئەۋالدى ئۇ مەن.

بەختىڭنى ئىزدىدىڭ ئەزىز خەلقىڭدىن،
ئۆرگۈلدى خەلقىڭمۇ ئۆتكۈر ئەقلىڭدىن.

شۇنداق بىر غۇرۇردا سېنى ئەسلىدىم،
قۇتادغۇ لۇتپۇلال ئەۋالدى ئۇ مەن.

شۇ ئويغاق يۈرەكنى بۆلدىڭ سەن مىڭغا،
باسماق بوپ ۋەتەننى مەھكەم باغرىڭغا.

ھەۋەس قىپ، غۇلجا ھەم قەشقەر تارىمغا،
ھەۋەسكار لۇتپۇلال ئەۋالدى ئۇ مەن.

دەھشەتلىك ئۆلۈمىڭ ئېزەر يۈرەكنى،
شۇڭا مەن دەس تۇرۇپ، تۈردۈم بىلەكنى.
ئىجابەت بولسۇن دەپ ئارزۇ - تىلەكنى،

مەخسەتچان لۇتپۇلال ئەۋالدى ئۇ مەن.

ئايالرنى قوغالپ ھە  ئۆتمەكتە يىلالر،
يەنىال شۇ يولدا مەھكەم بۇ قولالر.

بىر كۈنى  يېشىلەر چىگىچ شۇ يولالر،
غۇرۇرلۇق لۇتپۇلال ئەۋالدى ئۇ مەن.

ئۈمىدلەر كۈتەركەن ئوغۇل قىزىدىن،
شۇنداق بىر ئۈمىدتە مىسراالر تىزدىم.

مەنمۇ بىر شائىرمەن باسقان ئىزىدىن،
ئوت يۈرەك لۇتپۇلال ئەۋالدى ئۇ مەن.

  
پەنجىمى، قازاقىستان

مەن لۇتپۇلال ئەۋالدى
مولوتجان توختاخىنوۋ )قازاقىستان(

)ئوت يۈرەك شائىر لۇتپۇلال مۇتەللىپنىڭ تۇغۇلغىنىغا 100 يىل(

سۇلسا گۈللەر پۈرلىشىپ، بولسا ھەم ياپراق خازان،
تۇرنىالر قاقسا قانات ناتونۇش يۇرتالر تامان.

چۈشسە سىم-سىم ئاق يېغىن تۈندە چەكسە پەنجىرەم،
قايتىالنماس ياز چۈشى بۇ كۆڭۈلگە زەپ ئايان.

ياندۇرۇپ شامنى غۇۋا، ئۇيقۇدىن بىدارىمەن،
بۇ خازان پەسلى كۆڭۈلنى دەردكە سالغاچ بەك يامان.
ئاھ سوقۇپ خازان بېتىنى قىينايدۇ كۈزنىڭ يامغۇرى،

خارۇ-زار ئىنسان كەبى قەدرى يۈتكەندۇر قاچان.

جىلمىيىپ كۈلگەن گۈزەل نەۋقىران ياپراق قېنى،
سارغىيىپ سۇلسا بۈگۈن التقىغا تاشالر زامان.

نەئۈچۈن باسماس پىغان، بۇ كۆڭۈلنى بۇ كېچە،
ياپ-يېشىل ياپراق تۈگەل سارغىيىپ بولسا سامان.

ئاھ ئۈمت-ئارمان قېنى، ياپ-يېشىل ياپراق كەبى،
يوقلىغاي مەھزۇن كۆڭۈلنى شاد ئېتىپ ئەمدى قاچان.

كىم بىلەر قايسى جۇدۇنلۇق قىش كېلەر كۈز كەينىدىن،
كۈتكىلى ئىللىق باھارنى بارمىكىن تەنلەردە جان.

2020 -يىلى 3 -ئۆكتەبىر، ئامېرىكا

كۈز نەزمىسى

سەرۋى )ئامېرىكا(
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ئۇنىمــۇ  ئــۇردى،  بېشــىمغا  ئــۇردى،  مېنــى  ئــۇ   —
كېــرەك. ئەكېتىشــى  ســاقچىالر 

كەتتــى. چۆچــۈپ  تۇيۇقســىز  ئــۇ  ســاقچىالر… 

— ســاقچىالر يامــان ئادەملەرنــى ئەكەتمەيــدۇ، يــاق! 
كېــرەك. جازالىنىشــى  لېكىــن  ئەكەتمىســۇن،  ســاقچىالر 

بېشــىدىكى  بىلــەن  يــاش  ئاققــان  كۆزلىرىدىــن 
 - يــۈز  ئارىلىشــىپ  قــان  ســىرغىۋاتقان  يارىدىــن 
مېڭىــۋەردى.  قــاراپ  ئالدىغــا  ئــۇ  بويالۋاتاتتــى.  كۆزىنــى 

— بايــا يولــدا كېتىۋاتقــان ئادەملــەر مــاڭا قارىغانــدەك 
بالىسىســەن؟«  »كىمنىــڭ  كېلىــپ:  ئايــال  بىــر  قىلــدى، 
ئىتتىرىۋېتىــپ  ئۇنــى  قىلمىدىــم.  گــەپ  ســورىدى.  دەپ 
يېنىغــا  شــۇنىڭ  بولســام،  بالىســى  كىمنىــڭ  كېتىۋەردىــم. 
ئاپىرىــپ قوياالمــدۇ؟ يــاق! يەنــە شــۇ يەرگــە ئاپىرىــدۇ، ئــۇ 
ياتــاق بــەك ســوغۇق، تــاال بىلــەن ئوخشــاش، ئۇنىڭدىــن تــاالدا 
ــەن. ــەن م ــى تاپىم ــەن دادامن ــام بىل ــۇ؟ ئاپ ــە بوپت ــەم نېم يۈرس

ئۇنىــڭ كۆڭلــى يەنــە بۇزۇلــدى، بۇرنىغــا پولۇنىــڭ 
پۇرىقــى… پولۇنىــڭ  ئەتكــەن  ئاپىســى  ئۇرۇلــدى،  پۇرىقــى 

كەلــدى،  قايتىــپ  مەكتەپتىــن  ئــۇ  ئەنــە، 
كېلىۋاتىــدۇ.  پۇرىقــى  پولۇنىــڭ  مەززىلىــك  شــۇ  يەنــە 

ھويلىدىكــى  بېرىــپ  يۈگــۈرۈپ  ئــۇ   — ئاپــا!   —
ــىلدى.  ــىغا ئېس ــان ئاپىس ــاق ئېتىۋاتق ــخانىدا تام ــق ئاش يازلى

— ۋاي جېنىــم قوزام، قورســىقىڭ ئېچىــپ كەتتىمۇ؟ قارا، 
ســەن ئامــراق پولــۇ ئېتىۋاتىمــەن، ھازىــر دۈملىســەم، بىردەمدىال 
دەم يەيــدۇ. ۋاييەي، كىيىملىرىــڭ نېمانچە توپا بولۇپ كەتتى؟ 
يەنــە بالىــالر بىلــەن چېلىشــىپ ئويناپســەن - دە! ھــە بوپتــۇ، 
بېرىــپ يــۈز - كۆزۈڭنى يۇيــۇپ، كىيىملىرىڭنى ئالماشــتۇرۇۋال، 
قــاالر.  كېلىــپ  داداڭمــۇ  پىشــىدۇ،  ئــاش  ئۇنىڭغىچــە 

دەرۋازىنىــڭ تاراقشــىغان ئــاۋازى بىلــەن بوســۇغىدىن 
ئالدىدىكــى  كۆرۈنــدى.  رولــى  ۋېلىســىپىتنىڭ  ئەرەنچــە 
تۇراتتــى. ئېســىىلىق  ئالمــا  خالتــا  بىــر  ســېۋەتتە 

— دادا! — ئــۇ ئەمــدى ئاپىســىنى ئۇنتــۇپ دادىســىغا 
قــاراپ يۈگــۈردى. ئاپىســى: »ئالمىنــى كــۆرۈپ پولۇنــى ئۇنتۇدى، 
دادىســىنى كــۆرۈپ ئاپىســىنى، قــارا بۇنى« دەپ كۈلــۈپ كەتتى.

يەۋاتتــى.  پولــۇ  ئولتــۇرۇپ  ئۈچەيلــەن  چايخانىــدا 

دادىســى ئەكەلگــەن ئالمىالردىــن ئۈچــى پولۇغا بېســىلغانىدى. 
ئــۇ پولۇغــا بېســىلغان ئالمىنــى بــەك ياخشــى كۆرەتتــى…

ئالمىنىــڭ ســېپى  قالغــان  ئاســتىدىن چىقىــپ  قــار 
ــاز  ــۇ بىرئ ــدى. ئ ــپ كەل ــپ ئېلى ــا تارتى ــۇ دالىغ ــە ب ــى يەن ئۇن
ئىككىلەندىيــۇ، ئاســتا بېرىــپ ســېپىدىن تارتتــى. يېرىمــى 
چىشــلەنگەن ئالمــا ئىــدى. كــۆز ئالدى قاراڭغۇلىشــىپ، بېشــى 
قاتتىــق ئاغرىۋاتاتتــى. ئەتراپقــا قارىــدى، كەڭــرى كەتكــەن بــۇ 
يــەردە بىــرەر كىــم كۆرۈنمەيتتــى. ئــۇ ئالمىنىڭ چىشــلەنمىگەن 
ــۇ  ــلىدى. ب ــن چىش ــاز - ئازدى ــۈرتۈۋېتىپ ئ ــا س ــى قارغ تەرىپىن
دادىســى ئەكەلگــەن ئالمىغــا ئوخشــاش ئاپــورت ئالمــا ئىدى…

— دادا، بۇ ئالما بىزنىڭ ھويلىدىال يوقكەن، بىزمۇ 
تېرايلىچۇ.

تېرىمايمىــز،  ئالمىنــى  بىــراق  بــاالم،  ماقــۇل  ھــە   —
ئەتىيــاز كەلگەنــدە ئالمــا كۆچىتــى ئەكېلــەي، ئــۆزۈڭ تىككىن.

كەلمىــدى.  ئەتىيــاز  دېگــەن  دادىســى  لېكىــن، 
كەلمىــدى… ئەتىيــاز  بــار  دادىســى  كەلــدى،  ئەتىيازغــۇ 

ــپ،  ــى يەۋېتى ــان ئالمىن ــم توڭلىغ ــى يېرى ــۇ قولىدىك ئ
قىلىشــقا  خىيــال  كۆچىتىنــى  ئالمــا  تىكىدىغــان  ئــۆزى 
بىــر  باراقســان  جىققىــدە،  شــاخلىرى  »چوقــۇم  باشــلىدى: 
ئۇنىــڭ  تۇيۇقســىز  ســەھەردە  بىــر  مــەن  بوالتتــى.  دەرەخ 
غورىاليتتــى،  ئاندىــن  قاالتتىــم،  بايقــاپ  چېچەكلىگىنىنــى 
غورىلىــرى ســەل چوڭايغانــدا ئــاز - تــوال يــەپ ســاالتتىم، 
ئاپــام: ›ھــاي بــاالم، پىشــقاندا يــە، قورســىقىڭ ئاغرىــپ قالىــدۇ‹ 
ــۇم  ــۇ چوق ــى. ئۇم ــۇپ كەتمەيتت ــا بول ــەك خاپ ــى. دادام ب دەيتت
بــۇ  بولســا كېــرەك.  يېگــەن  غــورا  ۋاقتىــدا جىــق  كىچىــك 
ــى.  ــۇپ كېتەتت ــق بول ــەك تاتلى ــى ب ــقاندىچۇ تېخ ــالر پىش غورى
خىيالغــا  ئــۇ  بېرەتتــى.«  بېســىپ  پولۇغــا  ئاپــام  ئاندىــن 
ــلىرىنىڭ  ــان ياش ــاپ قالغ ــتىن توخت ــپ، ئېقىش ــپ كېتى بېرىلى
قالــدى.  ســەزمەي  چۈشــۈۋاتقانلىقىنى  دومىــالپ  قايتىدىــن 

ــۇپ  ــك بول ــەك بەرىكەتلى ــا ب ــلەنگەن ئالم ــم چىش يېرى
كەتكەنــدەك تۈگــەي دېمەيتتــى، »›تەڭ يېگەن تەنگە ســىڭەر‹ 
ــپ،  ــوغۇقتىن كۆكىرى ــرى س ــا؟!« لەۋلى ــۇمىدۇ - ي ــەن مۇش دېگ
چىشــلىرى كاســىلداپ كەتكــەن، ئىچىگــە كىرىۋاتقــان مــۇزدەك 
ئالمىنىڭ تەســىرىدىن ئاشــقازىنى مۇجۇپ ئاغرىشــقا باشلىغان 
بولســىمۇ، خــۇددى نېرۋىلىرى ئىشلەشــتىن توختاپ قالغاندەك 
بــۇ تۇيغۇالردىــن خالىــي ئــۆز ئىشــىغا بەنــد بولــدى. قانداقتــۇر 
ــىنى  ــا - ئانىس ــى، ئات ــا ئىتتىرىۋاتاتت ــى ئالدىغ ــۈچ ئۇن ــر ك بى
ئىــزدەپ ماڭغانىــدى چۈنكــى، توختــاپ قالســا بولمايتتــى.

جەم بولۇش*
)ھېكايە(

مۇيەسسەر ئابدۇلئەھەد )خەندان(

* بۇ ھېكايىنىڭ ئىنگلىزچە تەرجىمىسى ئەنگلىيەدىكى »پەش نەشرىياتى )Comma Press(« تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان »ھەممە تامالر ئۆرۈلىدۇ« ناملىق ھېكايىلەر 
توپلىمىغا كىرگۈزۈلگەن )ئا.(
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بېشــىمغا  مۇئەللىمنىــڭ  دادام  بىلــەن  »ئاپــام 
ــورايدۇ.  ــاب س ــن ھېس ــۇم ئۇنىڭدى ــە، چوق ــى بىلس ئۇرغانلىقىن
تاپشــۇرۇق  ئــۇرۇپ  قاتتىــق  قوللىرىمغــا  زالىــم،  بــەك  ئــۇ 
بېشــىمغا  دەپ  ›ئىشــلىمىدىڭ‹  ئاندىــن  ئىشــلىيەلمىدىم، 
بىلــەن  شورپىســى  يېسســىۋېلەك  ئاشــخانىدىمۇ  ئــۇردى. 
گۈرۈچتىــن باشــقا نەرســە بەرمەيــدۇ، ئىككــى ۋاخ قاتتىــق 
ھەممىســىنى  بۇالرنىــڭ  ئىچىمىــز.  چــاي  بىلــەن  نــان 
مەكتەپتىــن  بــۇ  چوقــۇم  مېنــى  ئــۇالر  دەيمــەن،  ئۇالرغــا 
ــرەپ  ــڭ تىت ــدۇ.« ئۇنى ــپ، ياخشــى مەكتەپكــە بېرى چىقىرىۋېلى
تۇرغــان لەۋلىرىــدە ســۇس كۈلۈمســىرەش پەيــدا بولــدى…

ئــۇ تۇنجــى كىرگــەن مەكتىپىنى بــەك ياخشــى كۆرەتتى، 
شــۇ يىلــى مەھەللىســىدىكى تۇرســۇنئاي ھەدىســى يېڭــى 
ــەن« دەپ  ــۆزۈم ئوقۇتىم ــېنى ئ ــم »س ــدى، دائى ــىنىپ ئالغانى س
ــدى. ــم ئى ــە مۇئەللى ــۇ مەكتەپت ئەركىلىتىدىغــان تۇرســۇنئاي ب

 — ئوقۇيمــەن،  ھەدەمــدە  تۇرســۇنئاي  مــەن   —
دادىســى: كەتتــى،  كۈلــۈپ  ئاپىســىنىڭ  تۇرۇۋالــدى.  دەپ 

ســېنى  باشقىســى  ھەدەڭدىــن  تۇرســۇنئاي   —
ــان  ــى ئاڭلىمايدىغ ــقىالرنىڭ گېپىن ــەن باش ــدۇ، س ئوقۇتالماي
چېقىشــتى. بىلــەن  ئۇنىــڭ  دەپ   — تۇرســاڭ، 

ئوقۇغىلــى  بولــۇپ  چــوڭ  ئــۇكام  مېنىــڭ  ۋاي،   —
ئوقۇتىمــەن  ســىنىپىمدا  ئۆزۈمنىــڭ  كېلــە،  كەپتۇمــۇ؟ 
ھەدىســى  تۇرســۇنئاي  بۇيــان  شــۇنىڭدىن   — ســېنى، 
ئەتىگەنــدە  ئۇنــى  بولــدى.  مۇئەللىمــى  تۇرســۇنئاي 
يــول  قوياتتــى.  ئەكېلىــپ  كەچتــە  ئېلىۋېلىــپ،  ئۆيىدىــن 
ئــۇ  قىلدۇراتتــى.  تەكــرار  ســوراپ  ئۆگەنگەنلىرىنــى  بويــى 
تۇرســۇنئاي مۇئەللىمىگىمــۇ ئامــراق بولــۇپ كەتكەنىــدى…

بىتەلــەي ئادەملــەر ئۈچــۈن ياخشــى كۈنلــەر ئــۇزۇن 
ســۈرمەيتتى، ئــۇ بۇنــى يەتتــە يــاش ۋاقتىدىــال ئۆگەنــدى. 

تىلىڭالرنــى  »ئانــا  ســىلەرگە:  مۇئەللىــم   —
باشــقا  ئاندىــن  ئۆگەنســەڭالر،  پىششــىق 
دېدىمــۇ؟  ئۆگىنەلەيســىلەر«  ياخشــى  تىلالرنــى 

بىزنىــڭ  دېــدى.  شــۇنداق  ھەئــە،   —
ئۆتىــدۇ. ياخشــى  بــەك  دەرســنى  مۇئەللىــم 

تۇرســۇنئاي  »ھەئە«ســى  ئېغىــز  بىــر  ئۇنىــڭ 
مۇدىرنىــڭ  بولــدى.  ســەۋەب  ئايرىلىشــىغا  مۇئەللىمىدىــن 
باقمىغــان  كــۆرۈپ  بــۇرۇن  ئــۇ  ئىشخانىســىدىكى 
خــۇددى  كۈلكــە  غەلىتــە  چىرايىدىكــى  كىشــىلەرنىڭ 
تــا  ھۆكۈمــدەك  بىــر  قورقۇنچلــۇق  كەلگــەن  يىراقالردىــن 
ــدى. ــپ كەل ــا جانلىنى ــا - قايت ــدا قايت ــۆز ئالدى ــە ك ھازىرغىچ

ــۇ:  ــى، ئ ــم دەرس ئۆتت ــقا مۇئەللى ــە باش ــۈن بىزگ — بۈگ
»ئەمــدى ئۇيغۇرچــە ئۆگەنمەيســىلەر، ئۆيدىمــۇ ئۇيغۇرچــە 
گەپلەشمەيســىلەر، دۆلــەت تىلىمىــز ســىلەرنىڭ ئانــا تىلىــڭالر 
ــى؟ ــە كەتت ــم نەگ ــۇنئاي مۇئەللى ــا، تۇرس ــدى. ئاپ ــدۇ« دې بولى

ئۇنــى  تۇيۇقســىز  تۇراتتــى،  جىممىــدە  ئاپىســى 
يىغلىۋەتتــى. ئۆكســۈپ   - ئۆكســۈپ  بېســىپ  باغرىغــا 

چېقىپســەن،  مۇئەللىمنــى  تۇرســۇنئاي  ســەن   —
بىــر  دېــدى   — كېىتپتــۇ،  ئېلىــپ  شــۇڭا  ئۇنــى 
قۇلىقىغــا.  ئۇنىــڭ  بىــرى  بالىالرنىــڭ  كۈنــى 

— يــاق! مــەن چاقمىدىم، كىــم دەيدۇ؟ — ئۇ توۋلىۋەتتى.

شــۇ  ئــۇ  ئۈچــۈن  توۋلىغىنــى  ئۇيغۇرچــە 
كەتكەنــدە  بالىــالر  ھەممــە  جازاالنــدى،  كۈنــى 
ســۈرتتى… يەرنــى  ســۈپۈرۈپ،  قېتىــم  ئــۈچ  ســىنىپنى 

— تۇرســۇنئاي مۇئەللىمنــى مــەن چاقتىم، مــەن »ھەئە« 
دېدىــم. مېنىمــۇ ســاقچىالر ئېلىــپ كېتىشــى كېرەك، — بۇ ســۆز 
ــى… ــاپ كەتت ــىگە ئورن ــڭ مېڭىس ــالپ ئۇنى ــن باش ــۇ كۈندى ش

قولىدىكى ئالما بارغانســېرى چوڭىيىــپ كېتىۋاتقاندەك 
ــدى؟  ــلىغان بولغىي ــلەپ تاش ــم چىش ــى كى ــدى، يېرىمىن تۇيۇل
ــۇ  ــىچۇ؟« ئ ــۇپ قالس ــاي بول ــاال. »خىت ــە ب ــر ئەرك ــم بى بەلكى
شــۈركۈندى، خىتــاي چىشــلەپ تاشــلىغان نەرســىنى يېســە 
ــۇ  ــى. ئ ــى ئاپىس ــدۇ« دەيتت ــى بۇلغىنى ــدۇ؟ »ئەقل ــداق بولى قان
قولىدىكــى ئالمىغــا قاراپ كــۆزى قىيمىغان ھالدا تاشــلىۋەتتى.

ــۇ… ــدى ئ ــدۇ، — دەپ ئويلى — ئەمــدى مېنىمــۇ ئەكېتى

ئۇنىــڭ قــۇالق تۈۋىدە ســاقچى ماشىنىســىنىڭ چىرقىراق 
ئــاۋازى ياڭرىــدى. ئەنــە بەللىرىگــە چــوڭ مىلتىقــالر ئېســىلغان 
ــردى. ــىپ كى ــە بېس ــەن ئۆيگ ــى بىل ــول تاپانچىس ــاقچىالر ق س

تىــزالن! كۆتــۈرۈپ  قولۇڭنــى  ھەممىــڭ   —

ئــۇالر ئادەمگــە تىزالنمايتتــى. ســاقچىالرنىڭ قولىدىكــى 
كالتەكلــەر بىــر - بىرلــەپ تېگىشــكە باشــلىدى. ئۇ بىــر چەتتە 
ــا!«  ــدى. »ئاپ ــە شــاھىت بول ــۇ مەنزىرىگ ــدا ب ــان ھال تېڭىرقىغ
بىردىنــال ئېســىگە كېلىــپ ئاپىســىغا ئېســىلغانىدى، يــۈزى 
قــارا التىــدا ئوراقلىــق ســاقچىالردىن بىــرى ئۇنــى قوپاللىــق 
بىلــەن ســىلكىپ ئاپىســىدىن ئاجراتتــى. ئۆيلــەر ئاختۇرۇلــدى، 
ــڭ  ــالر ھويلىنى ــم كىتاب ــان مۇھى ــتۇرۇپ قويغ ــى تىقىش ئاپىس
ــدا،  ــا چىققان ــڭ ئالدىغ ــۇ دەرۋازىنى ــالندى. ئ ــىغا تاش ئوتتۇرىس
كەتكەنىــدى،  يىراقــالپ  ئاللىقاچــان  ماشىنىســى  ســاقچى 
ئاپىســى بىلــەن دادىســى ئىچىــدە قالغــان ســاقچى ماشىنىســى.

ــۇ  ــىدا…، — ئ ــاقچى ماشىنىس ــەن دادام س ــام بىل — ئاپ
چــاال - پۇچــۇق خىتايچىســى بىلــەن مۇئەللىمىدىــن ســورىدى، 
ــز؟ ــىغا چىقااليمى ــاقچى ماشىنىس ــاق، س ــش قىلس ــە ئى — نېم

ســوئالىغا  ئۇنىــڭ  مۇئەللىــم 
قورقۇتقانــدەك: بولــۇپ،  ھەيــران 

— مۇئەللىمنىــڭ گېپىنــى ئاڭلىمىســاڭالر، مەكتەپنىــڭ 
ــدى. ــدۇ، — دې تۈزۈمىگــە بويسۇنمىســاڭالر، ســاقچىالر ئەكېتى
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گېپىنــى  مۇئەللىمنىــڭ  بۇيــان  شــۇنىڭدىن  ئــۇ 
بولــدى.  كېلىدىغــان  كېچىكىــپ  مەكتەپكــە  ئاڭلىمىــدى، 
مۇئەللىمدىــن دائىــم ئــازار ئىشــىتىپ، تايــاق يــەپ تــۇردى. 
 - ئــۇرۇق  ۋە  قوشــنىالر  بولمىغــان،  ھېچكىــم  ئۆيــدە 
تۇغقانلىــرى ھالىدىــن خــەۋەر ئېلىــپ قويغــان بىــر ھەپتــە بــۇ 
ــر،  ــدى. ئاخى ــتە ئۆتكەنى ــۇ تەس ــىزمۇ تولىم كۆڭۈلسىزلىكلەرس
ــدەك  ــم ئۆتكەنكى ــۇ قېتى ــدى. ب ــە كەل ســاقچى ماشىنىســى يەن
بولــدى. خۇشــالمۇ  بىرئــاز  ھەتتــا  كەتمىــدى،  قورقــۇپ 

ــىنىنىڭ  ــۇ ماش ــالغاندا ئ ــىنىغا س ــى ماش ــاقچىالر ئۇن س
ھەممــە يېرىگە قارىدى، ئاپىســى بىلەن دادىســى كۆرۈنمەيتتى.

— ئاپام بىلەن دادام نەدە؟

— جىم بول، — دېدى ساقچىالرنىڭ بىرى. 

ئــۇ يــول بويــى ئۆزىنــى ئاپىســى بىلــەن دادىســىنىڭ 
ــۇ ماشــىنىنى ياخشــى كــۆرۈپ ماڭــدى،  ــان ب ــا ئاپىرىدىغ يېنىغ
لېكىــن ئــۇ بارغــان يېرىدىمــۇ ئۇالرنــى ئۇچراتمىــدى. ئۇنــى 
ــراي  ــر يەرگــە ئەكىرىشــتى. ســوغۇق چى ــى قورشــالغان بى ئەتراپ
ــن  ــى يازغاندى ــر نېمىلەرن ــە بى ــر ۋاراق قەغەزگ ــلىق بى ــر باش بى
كېيىــن، ئۇنــى يەنــە بىر ســۆرۈن تەلەت بىــر ئايالغا تاپشــۇردى. 

دادامنــى  بىلــەن  ئاپــام  مــەن   —
ئاچتــى. ئېغىزىنــى  تەســتە  ئــۇ   — كۆرمەكچىدىــم، 

— ئۇ نېمە دەيدۇ؟ — دېدى ئايال خىتايچە.

ئۇنىــڭ  بىــرى  ســاقچىالرنىڭ 
بــەردى.  قىلىــپ  تەرجىمــە  گېپىنــى 

— بــۇ يــەردە ئاپــاڭ، داداڭ يــوق. ئــۇالر خاتــا ئىــش 
ــى  ــەن ياخش ــن س ــن كېيى ــدى، بۇنىڭدى ــا ئېلىن ــپ قولغ قىلى
ــەنمۇ  ــا، س ــەن. بولمىس ــۈن تەربىيەلىنىس ــۇش ئۈچ ــادەم بول ئ
ئۇنىڭغــا  باشــلىق   — قالىســەن،  ئاقىۋەتكــە  ئــۇالردەك 
تــۇرۇپ  ئــۇرۇپ  ئۈســتەلنى  تەلەپپــۇزدا  قاتتىــق   - قاتتىــق 
چۈشــەندۈردى ۋە ئۇنىــڭ ھاڭۋىقىــپ قــاراپ تۇرغانلىقىنــى 
بېرىشــنى  قىلىــپ  تەرجىمــە  ســاقچىغا  ئۇيغــۇر  كــۆرۈپ، 
ــرى  ــاق، كۆزلى ــاز يۇمش ــۇزى بىرئ ــاقچىنىڭ تەلەپپ ــدى. س بۇيرى
بىرئــاز مېھرىبــان ئىــدى، دادىســىنىڭ كۆزلىرىــدەك. بىــراق، 
ــى. ــى قورقمايتت ــى دادىس ــى، ھالبۇك ــدەك تۇراتت ــەل قورققان س

قورشــالغان  ماشىنىســىدىنمۇ،  ســاقچى  ئەمــدى  ئــۇ 
تاپالمايدىغانلىقىنــى  ئۇالرنــى  ئىچىدىنمــۇ  بىناالرنىــڭ 
ئۆمەللىــدى… يــاش  كۆزلىرىــدە  بىلىۋالــدى.  ياخشــى 

بەلكىــم  ئانىســى   - ئاتــا  قىلــدى.  داۋام  يولىغــا  ئــۇ 
ئــۇ  ئۈمىدنــى  بــۇ  قــاالر،  چىقىــپ  يەردىــن  بىــر  باشــقا 
بــۇ  ئۇنــى  نەرســە  بىــر  ئىچىــدە  قالمىــدى.  ئۇنتــۇپ 
بــۇ يولنىــڭ ئاخىــرى ئۇالرغــا  يولغــا ســالغانىدى، چوقــۇم 
ئىشــىنەتتى. بۇنىڭغــا  ئــۇ  ھېچبولمىســا،  چىقاتتــى، 

— ئــۇالر مېنــى ئىزدىمىــدى، بەلكىــم مېنــى ئۆيدىــن 

بوالتتــى،  باقســامغۇ  قــاراپ  بېرىــپ  ئۆيگــە  تاپالمىغانــدۇ. 
تۇتۇلــۇپ  قالىمــەن.  تۇتۇلــۇپ  بارســام،  ئۆيگــە  لېكىــن 
ئۇنىــڭ  قويىــدۇ.  ئاپىرىــپ  يەرگــە  شــۇ  يەنــە  قالســام، 
پۇتىنىــڭ  ئۆتكەنىــدى،  كۆكىرىشــكە  قىزىرىشــتىن  يــۈزى 
قالــدى. بولــۇپ  ســەزمەس  ئاخىــر  تــوڭالپ  ئۇچىغىچــە 

قويغانــدەك  قامــاپ  مېنــى  ئۇالرنىمــۇ  بەلكىــم   —
چۆچۈتتــى،  ئۇنــى  خىيــال  بــۇ   — قويغانــدۇ؟  قامــاپ 
تاپاتتــى… ئىــزدەپ  چوقــۇم  مېنــى  بولمىســا  توغــرا،   —

دائىــم  ئاپىســىنىڭ  ئــۇ 
ئەســلىدى: ناخشىســىنى  ئېيتىدىغــان 

جېنىم باالم قەمبەرنىسا،
ئوتۇڭ يامان مەرەمنىسا،
جېنىم باالم قەمبەرنىسا،

ئوتۇڭ يامان مەرەمنىسا…

بــۇ ناخشــا ئۇنىڭغــا بــەك قىزىــق تۇيۇالتتــى، بىــراق 
توختىمايتتــى.  يــاش  كۆزىدىــن  ئاپىســىنىڭ  ئېيتقانســېرى 
قىزىدىــن  ئىككــى  ناخشــىنى  بــۇ  ئۇنىڭغــا  ئاپىســى 
ئېيتىــپ  توقۇغانلىقىنــى  ئانىنىــڭ  بىــر  قالغــان  ئايرىلىــپ 
ــان  ــتا قالغ ــراق ئاتۇش ــالردا يى ــۇ چاغ ــى ش ــدى. ئاپىس بەرگەنى
ئالدىــدا  ئۇنىــڭ  ياكــى  ئەســلەۋاتامتى  ئانىســىنى   - ئاتــا 
تۈگــەپ كەتكــەن قىزىنىمــۇ؟ بۇنــى ھېچكىــم بىلمەيتتــى…

قۇتۇلــدۇرۇپ چىقااليمــەن،  ئۇالرنــى چوقــۇم  مــەن   —
ئــۇ   — مانــا،  چىقالىدىمغــۇ  قېچىــپ  مەكتەپتىنمــۇ 
ئانىســى   - ئاتــا  كەتتــى.  پەخىرلىنىــپ  بــەك  ئۆزىدىــن 
پەخىرلىنەتتــى.  بــەك  چوقــۇم  ئۇالرمــۇ  ئاڭلىســا 

— دادىســىنىڭ بالىســى - دە، — دەپ كېتەتتى دادىســى. 

بالىڭىــز،  ســىزنىڭ  بولســىال  ياخشــى  ۋىيــەي،   —
قالىدىكىنــە،  بولــۇپ  بــاالم  مېنىــڭ  بولســا  يامــان 
قوياتتــى. پۈرۈشــتۈرۈپ  ئېغىزىنــى  ئاپىســى   —

ئــۇ ئاتــا - ئانىســىنى ئــۆزى قاچقانــدەك ئــۇالر بــار 
يەرگــە كەلگــەن ماشــىنىنىڭ ئارقــا كوزۇپىغــا كىرىۋېلىــپ 
ئۇنــى  بەلكىــم  بولغانــدا  شــۇنداق  ئويلىــدى،  قاچۇرۇشــنى 
ــىنا  ــدۇ. ماش ــەي قالى ــۇ كۆرم ــدەك ئۇالرنىم ــم كۆرمىگەن ھېچكى
ــە  ــدا يەن ــپ توختىغان ــا كېلى ــاي پونكىتىغ ــپ م ــىرتقا چىقى س
ئاســتا كوزۇپتىــن مــاراپ ھېچكىــم يــوق چاغــدا قاچااليــدۇ. 

بىــرەر يەرگــە  ئۆيىدىــن قاچمايتتــى،  ئەزەلدىــن  ئــۇ 
بارىدىغــان بولســا چوقــۇم ئاپىســىغا دەپ قوياتتــى. ئــۇالر 
چۈنكــى  بىلەتتــى،  ياخشــى  بۇنــى  كېتەتتــى.  ئەنســىرەپ 
دەريــا  بىلــەن  بالىــالر  دېمــەي  ھېچكىمگــە  قېتىــم  بىــر 
كىرگەنــدە  ئۆيگــە  ھــۆل  ئۈستبېشــى  قاچقانىــدى.  بويىغــا 
ــن  ــىنىڭ ئۇياقتى ــان، دادىس ــۇرۇپ يىغالۋاتق ــاھ ئ ــىنىڭ ئ ئاپىس
ئۇچراشــتى. بىلــەن  ھالىتــى  مېڭىۋاتقــان  بۇياققــا   -

دادىســىنىڭ   — كەتتىــڭ؟  نەگــە   —
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ســۆزى  بــۇ  بىلــەن  چۈشۈشــى  ئۇنىڭغــا  كــۆزى 
بولــدى. چىققانــدەك  پارتــالپ  ئېغىزىدىــن 

ئۇنىڭغــا  دادىســى   — بــاالم،  جېنىــم  ئــاھ   —
ھۆرپىيىــپ كېلىشــىگە ئاپىســى قۇچاقلىۋالــدى، — بولــدى 
قورقۇتمــاڭ. بالىنــى  كەپتــۇ،  يېنىــپ  ســاالمەت   - ســاق 

شــۇ كۈنــى ئــۇ دادىســىغا ئەمــدى بۇنــداق قىلماســلىققا 
كــۆرۈپ  تۇرقىنــى  چاغدىكــى  شــۇ  ئۇالرنىــڭ  بــەردى.  ۋەدە 
ــۇرۇپ  ــەت ئ ــى پەق ــىغۇ ئۇن ــدى. دادىس ــەكال قورققانى ــۇ ب ئۆزىم
ئاپىســى  ئەلپازىدىــن  چاغدىكــى  شــۇ  لېكىــن  باقمىغــان، 
قالغانىــدى… ئىشــىنىپ  ئۇرۇۋېتىدىغىنىغــا  تۇتۇۋالمىســا 

— ئاپــام - دادامنــى قۇتۇلدۇرغاندىــن كېيىــن نەگــە 
بارســاق بوالر؟ ھە، ئاتۇشــتىكى مومامالرنىڭ ئۆيىگە كەتســەك، 
ھېچكىــم بىزنــى تاپالمايــدۇ، ئاپــام ئاتۇشــنى بــەك يىــراق 
دېگــەن، ئالدىنقــى يىلــى بــەك تەســتە بارمىدۇقمــۇ؟ ئــۇ يەرگــە 
ــدەك  ــى قەھرىمان ــۇ ئۆزىن ــدۇ، — ئ ــۇم بارالماي ــاقچىالر چوق س
ــلىدى، —  ــقا باش ــت بولۇش ــدا مەس ــپ خىياللىرى ــس قىلى ھې
مومــام مېنــى: »ۋاي قەھرىمــان ئوغلــۇم« دەپ تۆرگــە باشــاليدۇ. 
ــۆردە دېگــەن چــوڭالر  ــدۇ، ت ــاق، مــەن تۆرگــە چىقســام بولماي ي
ــى  ــۇن، ئۇالرن ــەن دادام ئولتۇرس ــام بىل ــرەك. ئاپ ــى كې ئولتۇرۇش
مــەن قۇتۇلدۇرغان بولســاممۇ، ئــۇالر دېگەن مەندىن چوڭ - دە.

قىلىــپ  پۇشــايمان  تاشــلىۋەتكىنىگە  ئالمىنــى  ئــۇ 
باشــلىدى.  ئېچىشــقا  كوركىــراپ  قورســىقى  قالــدى، 

ئاتۇشــقا  تــۇرۇپ،  ئاچمــاي  قورســىقىم،   —
پەيــزى  مومــام  بولمامــدۇ؟  ئاچســاڭ  بىراقــال  بارغانــدا 
ئېتىــدۇ.  چوقــۇم  نارىننــى  قوياتتــى،  ئېتىــپ  تاماقالرنــى 

ئــۇ ئاتۇشــتا يېگــەن نارىننــى بــەك ياخشــى كــۆرۈپ 
لېكىــن  بەرگــەن،  ئېتىــپ  بــۇرۇن  ئاپىســىمۇ  قالغانىــدى، 
ئىكــەن.  تەملىــك  بــەك  تېخىمــۇ  ئەتكىنــى  مومىســىنىڭ 

 - ئــاز  نارىنمــۇ؟  بوالرمــۇ،  يېســەم  پولــۇ  ئــاۋۋال   —
ئازدىــن يــەي، بولمىســا قورســىقىم ئاغرىــپ كېتىــپ جىــق 
ۋاقىتتــا  شــۇ  يەنــە  ئــۇ   — قالىمــەن،  يېيەلمــەي  نەرســە 
ــقازىنى  ــپ ئاش ــق يەۋېلى ــەك جى ــن ب ــىنىڭ تاماقلىرىدى مومىس
بىــر  مومىســى  ئەســلىدى.  كەتكىنىنــى  ئاغرىــپ  كۆپــۈپ 
نەرســىلەردىن دورا ياســاپ ئۇنىڭغــا ئىچــۈرۈپ ســاقايتقانىدى. 

ئــۇ كالپۇكىنــى يــاالپ قويدى، گويا قېلىن قار ئۈســتىگە 
بىر داســتىخان ســېلىنىپ شــۇ تاماقالردىن تىزىپ قويۇلغاندەك 
ــى  ــتى. قولىن ــتىخان«غا يېقىنالش ــتا »داس ــدى - دە، ئاس بىلىن
ــا  ــۇ ئۇنىڭغ ــدى، ب ــار بول ــۇم ق ــر ئوچ ــى بى ــوزۇۋېدى، چىققىن س
ــدا يېســە تېخىمــۇ تەملىــك  ــى قول ــدى. »پولۇن ــۇدەك كۆرۈن پول
ــالدى. ــا س ــى ئېغىزىغ ــۇ قارن ــدى مومىســى. ئ ــدۇ« دېگەنى بولى

ــا  ــپ قويغىنىغ ــۇ، ئېتى ــەن ب ــوغۇق پولۇك ــەب س — ئەج
رەنجىگەنــدەك  ســەل  ئــۇ   — بولدىمىكىنــە؟  ئــۇزۇن 
قالغــان  ئېشــىپ  ئالدىغــا  مېھماننىــڭ  مومىســى  بولــدى. 

ئادەتتىكــى  ئــۇ  كېلىــپ  يەنــە  ئەكەلمەيتتىغــۇ،  تاماقنــى 
تۇرســا… مېھمــان  بىــر  »قەھرىمــان«  ئەمــەس،  مېھمــان 

ماڭــدى،  قــاراپ  ئالدىغــا  ئۇنتــۇپ  داســتىخاننى 
ئاشــقازىنىمۇ كورۇلداشــتىن توختــاپ قالغانــدەك قىالتتــى. 
ــڭ  ــدى، ئۇنى ــەن توي ــۇ« بىل ــۇم »پول ــر ئوچ ــا، بى ــم بولس ھەنى
ئىــدى.  يــوق  يېگۈســى  يەنــە  »ئاش«تىــن  ســوغۇق  ئــۇ 

— بــۇ يولــالر بــەك تونــۇش تۇرىــدۇ، ئاپامــالر مۇشــۇ 
ئەتراپقــا  توختــاپ  مېڭىشــتىن  ئــۇ   — نېمــە؟  يەردىمــۇ 
قارىــدى. ئاپئــاق قارغــا پۈركەنگــەن دەرەخلــەر ۋە كەڭــرى 
كۆرۈنمەيتتــى.  نەرســە  بىــر  باشــقا  ئوچۇقچىلىقتىــن 
يىراقتىــن ئىككــى ســېيمانى كۆرگەنــدەك بولــدى. يۈزىگــە 
ــۈردى،  ــە يۈگ ــان كۈلك ــن يولىمىغ ــرى يېقى ــن بې ــى ئايدى ئىكك
ئاپىســىنىڭ يۇڭلــۇق ياغلىقــى، مامــۇق چاپىنىنــى تونــۇدى، 
ئېگىــز پاشــنىلىق ئۆتۈكىنــى قارغــا پاتۇرغىنىچــە ئالدىغــا 
ــان  ــۈپ ئالغ ــر ج ــەن بى ــۆزى بىل ــىنىڭ ئ ــى. دادىس مېڭىۋاتاتت
قىشــلىق دوپپىســى، قــارا پەلتوســى ئۇنىڭغــا يــات ئەمــەس 
ئىــدى. ھازىــر قار كاشــىال قىلمىغان بولســا، پىرقىــراپ بىر پەدە 
ئۇسســۇل ئوينىۋەتكۈســى كېلىــپ كەتتــى. ئۇنىڭ يۈگۈرگۈســى 
بــار بولســىمۇ، بــۇ قــاردا يۈگــۈرۈش تــەس ئىــدى، پۇتلىــرى 
قېتىــپ قالغانــدەك ئالدىغــا مېڭىشــىمۇ ئاســان بولمايۋاتاتتى.

— ئاپــا! دادا! — ئــۇ بــار ئــاۋازى بىلــەن ۋارقىرىــدى. 
ئاڭلىمىغانــدەك  ئــۇالر  يېيىلــدى،  ئەتراپقــا  ئــاۋازى  ئۇنىــڭ 
ئالدىغــا  ئۈزمــەي،  ئۇالردىــن  كۆزلىرىنــى  ئــۇ  قىالتتــى. 
ئېقىۋاتقــان  بېشــىدىن  قىلــدى.  غەيــرەت  مېڭىشــقا  قــاراپ 
قېتىشــىپ  قــان  يۈزىــدە  ۋە  پېشانىســىدە  توختــاپ  قــان 
قېتىــپ  پۇتلىرىنىــڭ  ئېچىشــى،  قورســىقىنىڭ  قالغانىــدى، 
ئولتۇرمىــدى. ھېسابلىشــىپ  بىلــەن  دېگەنلــەر  قېلىشــى 

چوقــۇم  ئــۇالر  تاپتىــم،  ئاخىــر  ئۇالرنــى   —
قۇتۇلدۇرمىدىــم،  مــەن  ئۇالرنــى  بىــراق،  ماڭــدى.  ئاتۇشــقا 
لېكىــن  باشــلىمايدۇ،  تۆرگــە  مېنــى  مومــام  شــۇڭا 
ئولتۇرمايتتىــم.  تۆردىمــۇ  بەرىبىــر  دە،   - مەيلــى 

روھــى  بىرئــاز  ئۇنىــڭ  بواللمىغىنىدىــن  قەھرىمــان 
چۈشــكەندەك بولدىيــۇ، ئاتــا - ئانىســىنىڭ كــۆز ئالدىــدا 
ئىكەنلىكىنــى ئويــالپ يەنــە ئىــچ - ئىچىگــە ســىغماي قالــدى. 
ئاڭلىمايــدۇ؟  ئاۋازىمنــى  مېنىــڭ  نېمىشــقا  ئــۇالر  »بىــراق 
پاراڭلىشــىۋاتقان بولســا، دىققــەت قىلمىدىمــۇ - يــا؟ ياكــى 
باشــقا بالىمىكىــن دەپ قالدىمــۇ؟« ئــۇ ئۇالرنىــڭ ســاقچى 
ــزدەپ  ــى ئى ــۇق ئۆزىن ــان تۇرۇقل ــۇپ بولغ ــىدىن قۇتۇل ماشىنىس
كەلمىگىنىدىــن رەنجىــپ قالــدى، »مېنــى ئىــزدەپ ماڭدىمــۇ؟« 
دەپ بولــۇپ توختــاپ قالــدى. »يــاق! مېنــى ئىــزدەپ ماڭســا، بۇ 
تەرەپكــە ماڭمايتتــى، بۇ دېگــەن چوقۇم ئاتۇشــنىڭ يولى. ئۇالر 
مېنىــڭ ئاتۇشــقا بارىدىغىنىمنــى بىلىــپ قالغــان بولســا ئۇنىڭ 
ــڭ  ــۇم بۇنى ــۇ چوق ــكەندە ئ ــقىلىپ، كۆرۈش ــقا.« ئىش ــى باش يول
ــڭالر؟« دەپ  ــى ئىزدىمىدى ســەۋەبىنى ســورايدۇ. »نېمىشــقا مېن
ــەندۈرگەندە  ــەۋەبىنى چۈش ــۇالر س ــدۇ، ئ ــۇ قويى ــازراق بۇتناپم ئ
ــىنىدۇ. ــرا چۈش ــى توغ ــدەك، ئۇالرن ــۇپ قالغان ــوڭ بول ــۇ چ ئۇم
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— ئالما بېسىلغان پولۇ…
— ئاپامنىڭ قولى…

— دادا، مېنى چىڭ تۇتۇۋېلىڭ…
قېلىشــقا  چۈشــۈپ  ھەرپلــەر  ئېغىزىدىــن  ئۇنىــڭ 
باشــلىدى، بېشــى قايغانــدەك، كــۆز ئالدىدىكــى يۇلتــۇزالر 
بوشــلۇققا  بىــر  چەكســىز  پۇتــى  قىلــدى.  كۆپەيگەنــدەك 
ــدەك قىالتتــى. ئۇنــى  كىرىــپ كېتىۋاتاتتــى. كــەچ كىرىۋاتقان
ــى  ــۇۋا داغ چۈشــكەن يۈزىن ــڭ غ ــۇن ئاينى ــۈن تول ــان ت تارتىۋاتق
بىلــەن  قاراڭغۇلۇقــى  تــۇم  كەلمىگەنــدەك  كۆرسەتكۈســى 
ــاملىرى  ــاز ئاخش ــۇ ي ــۇزالر… ئ ــدى. يۇلت ــى ئورىۋالغانى ئەتراپىن
ــۇزاق  ــڭ ئ ــانايدىغان يۇلتۇزالرنى ــپ س ــدا يېتى ــى باغ ھويلىدىك
دېســە ئــۇزاق، يېقىــن دېســە يېقىــن بىلىنىدىغــان ســېھرىي 

يۇلتۇزنىــڭ  ھەربىــر  چىمچىقالتقــان  كۆزلىرىنــى  كۈچــى، 
ئــۇ  ئىــدى.  تونــۇش  شــۇنچىلىك  ئۇنىڭغــا  شــوخلۇقى 
كۈلۈمســىرىدى، ئاتا - ئانىســىغا قولى يېتەيال دەپ قالغانىدى.

ئەمــدى  كەلدىــم.  مــەن  دادا!  ئاپــا!   —
چىقمايمــەن. ســىرتقا  دېمــەي  ســىلەرگە 

ئۇيقۇغــا  شــېرىن  باغرىــدا  ئانىســىنىڭ   - ئاتــا  ئــۇ 
پــۇت  چوڭقۇرلىغانســېرى،  ئىشــەندى.  كېتىۋاتقانلىقىغــا 
تېخىمــۇ  ئۇالرغــا  تارتىشقانســېرى  پەيلىــرى  قوللىرىنىــڭ   -
يېقىنلىشــىۋاتقانلىقىنى ســەزدى  ۋە كۆزلىرىنــى ئاخىرقى قېتىم 
يۇمــدى. بۇنىڭدىــن كېيىــن ئۇالرنىــڭ ئارىســىنى ھېچكىــم، 
ھــەم. ماشىنىســى  ســاقچى  ئايرىۋېتەلمەيتتــى،  ھېچنېمــە 

قاقماي تۇرغىن قېرىندىشىم ئۈستۈڭنى،
توزىمىسۇن يۇرتتىن كەلگەن توزانالر.
ئۇنى سۈرەي كۆزلىرىمگە، سۆيەيمەن،

مەن تېنىگەن، يول ئاداشقان قوزاڭالر...

قاقماي تۇرغىن قېرىندىشىم ئۈستۈڭنى،
قونسۇن ئۇالر ئۈستۈمگە، ياق قەلبىمگە.

ئانا يەرنىڭ زەررىسىدۇر ئۇ توزان،
نۇر بولغۇچى، مەن ئايرىلغان بەختىمگَە!

قاقماي تۇرغىن قېرىندىشىم ئۈستۈڭنى،
پۇراپ ئاالي باغلىرىمنىڭ ھىدىنى.

ئىپار چېچەك، ئىپار غۇنچە، ئىپار گۈل،
يۇيسۇن دىلدىن ھىجرانالرنىڭ دېغىنى.

قاقماي تۇرغىن قېرىندىشىم ئۈستۈڭنى،
ئۇ زەررىلەر تەۋەرۈكتۇر، مۇقەددەس.

مەن كۆرىمەن تەڭرى تاغنى ئۇنىڭدىن،
كۈمۈش چاچلىق، مەغرۇر، ئۇلۇغ، زەبەردەس.

قاقماي تۇرغىن قېرىندىشىم ئۈستۈڭنى،
مەن ئۇنىڭدىن شاھ مۇقامالر ئاڭاليمەن.

شاۋقۇن ساالر دەريالىرىم زەر قىرغاق،
خىيالىمدا دەرياالرغا قارايمەن.

قاقماي تۇرغىن قېرىندىشىم ئۈستۈڭنى،
ئۇ ۋەتەننىڭ تۇپرىقىدۇر تۇتىيا.

ئىز تاشلىدى پېشانەمگە جۇدالىق،
يارا سالدى يۈرىكىمگە ھەر گىياھ.

ئىنسان پەقەت ئۈچ نانغىال تۇياركەن،
توياركەنۇ نان غېمىنى قوياركەن.

غاپىللىقتىن ئۆچسە ئەقىل شاملىرى،
ئۆز كۆزىنى ئۆزى جەزمەن ئوياركەن.

)بۇلبۇل دەركەن تىكەنلەرنى ۋەتىنى،
ئالتۇن قەپەس ھەيۋىتىنى ئاچسىمۇ(.

شۇ بىر قۇشچە بواللمىدىم ۋاي ئىسىت،
ئازغۇ مېنى تاغالر كېلىپ  باسسىمۇ.

قاقماي تۇرغىن قېرىندىشىم ئۈستۈڭنى،
قىيالمايمەن ئۇنى ھەرگىز قېقىشقا...

بىر زەررىگە تەسەددوقتۇر مىڭ ھايات،
ئۇ زەررىلەر سەرخىل شوال چېچىشتا...

قاقماي تۇرغىن قېرىندىشىم ئۈستۈڭنى،
ئۈستۈڭدىكى چاڭ توزانغا تەشنامەن.
چۆلدە قالغان يۈگۈرگەندەك ئالۋۇنغا،

بىر ھالەتكە مەھكۇم بولدۇم، ئەسرامەن.

1981 - يىلى، ئىيول، بېيجىڭ 

توزان قەسىدىسى 
ئوسمانجان ساۋۇت
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ئىــالۋە: ھەرقانــداق بىــر ئائىلىــدە ئاتا-ئانىــالر بىلــەن 
ــداق بولۇشــى  ــەر ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتنىڭ قان پەرزەنتل
شــۇ ئائىلىنىــڭ بەختلىــك ئائىلــە ياكــى ئەمەســلىكىدىكى 
مۇھەببــەت،  ئۆزئــارا  بىــرى.  ئامىلالرنىــڭ  قىلغــۇچ  ھــەل 
بىلــەن  ئاتا-ئانىــالر  ئائىلىــدە  بىــر  تولغــان  مېھرىبانلىققــا 
مۇڭدىشــىش  پىكىرلىشــىش،  ئوچۇق-يــورۇق  پەرزەنتلــەر 
ئادەتكــە ئايالنغــان دېســەكمۇ بولىــدۇ. مــەن قىزىــم بىلــەن 
ــەن  ــم بىل ــدە قىزى ــىمەن. ئۆتكەن ــامال مۇڭدىش ــەت تاپس پۇرس
ــۇزۇن ســۆھبىتىمىز يىللىــق خۇالســە  ــر قېتىملىــق ئ بولغــان بى
ســۆھبىتىدەك ئەھمىيەتلىــك تۇيۇلــدى. شــۇڭا كۈندىلىــك 
ســۆھبىتىمىزنىڭ  قېتىملىــق  شــۇ  قالدۇرغــان  خاتىرەمگــە 
ئاساســىي مەزمۇنىنــى قېرىنداشــالر بىلــەن ئورتاقلىشىشــنى 

ــم. ــاالپ قالدى خ

كۈندىلىــك  ئادەمنىــڭ  بىــر  خاتىــرە  كۈندىلىــك 
ــش ــۆز ئى ــۇپ، ئ ــلىرى بول ــي كەچۈرمىش ــى ئەمەلى -ھاياتىدىك

-پائالىيەتلىــرى، خىيال-تەپەككۇرلىــرى، ھېس-تۇيغۇلىرىدىــن 
ــك  ــىدۇر. كۈندىلى ــان خاتىرىس ــپ قالدۇرغ ــۈن يېزى ــۆزى ئۈچ ئ
خاتىــرە يېزىــش بىــر ئــادەم ئۈچۈن باشــقىالرنىڭ قاراشــلىرىدىن 

ئەركىــن ئوي-پىكىرلىرىنــى  ئۆزىنىــڭ  ھالــدا،  -مۇستەســنا 
بىــرى ھېســابلىنىدۇ.  يوللىرىدىــن  ئىپادىلەشــنىڭ  -ئــازادە 
شەخســىيىتىگە  ئادەمنىــڭ  بىــر  خاتىــرە  كۈندىلىــك 
كۈندىلىــك  بىراۋنىــڭ  بولغاچقــا،  مۇناســىۋەتلىك  بىۋاســتە 
خاتىرىســىنى خاتىــرە ئىگىســىنىڭ رۇخسىتىســىز ئوقــۇش، 
بولغانــدا،  ئېغىــرراق  ئەخالقســىزلىق،  بولغانــدا،  يېنىــك 
ــرە  ــك خاتى ــى، كۈندىلى ــالپ قىلمىشــتۇر. ۋاھالەنك ــا خى قانۇنغ
يازغۇچىنىــڭ ئــۆز ئىختىيارلىقــى بىلــەن ئــۆزى ياكــى باشــقىالر 
ئارقىلىــق خاتىرىســىنى ئېــالن قىلىــش بولســا بىيوگرافىيــە 
يەنــى تەرجىمىھــال تۈرىدىكــى بىــر خىــل بەدىئىــي ژانىــر 
ــەن ھــەم  ــم بىل ــۆز رايى ــا دەل ئ ھېســابلىنىدۇ. تۆۋەندىكــى يازم
قىزىــم دىلفــۇرۇز غېنىنىــڭ ماقۇللىقىنــى ئېلىــپ، ھۇزۇرۇڭالرغــا 
ئارىيــەدۇر. خاتىرەمدىــن  كۈندىلىــك  قىلغــان  تەقدىــم 

يەكشــەنبە يانــۋار،   -  2 يىلــى   -  2022 بۈگــۈن 

ــالپ،  ــى ئوي ــۈن يالغۇزلۇقۇمن ــپ، بۈگ ســەھەردە ئويغىنى
ــدە  ــۇنداق، بەزى ــدۈم. ش ــدا كۈل ــۇپ، مىيىقىم ــەيتانلىقىم تۇت ش
يالغــۇز بولۇشــنى خــاالپ قالىمــەن، خــۇددى ئۆزۈمنــى بىــر 
كۈنلــەردە يالغۇز قالىدىغــان ۋاقىتالر ئۈچۈن تەييارالۋاتقاندەك. 
بىــر كۈننــى ئــۆزۈم خالىغانچــە ئورۇنالشــتۇرۇش، خالىغــان 
ــى  ــۇش ياك ــدە بول ــلىك، ئۆي ــى ئەتمەس ــش ياك ــى ئېتى تاماقن
تاماقتــا  بىللــە  ئۇچرىشــىش،  ســىرتتا  بىلــەن  دوســتلىرىم 
بولــۇش، چــاي ئىچكــەچ مۇڭدىشــىش، خالىغــان چاغــدا ئۆيگــە 
قايتىــش دېگەنــدەك قارىماققــا ئادەتتىمــۇ پۈتۈنلــەي مۇمكىــن، 

ئەممــا يالغــۇز بولمىغاندا، يولدىشــىم بىلەن مەسلىھەتلىشــىپ 
ــۈن  ــا بۈگ ــالرنى مان ــان ئىش ــرا كېلىدىغ ــقا توغ ئورۇنالشتۇرۇش
بولــدۇم.  قىلىدىغــان  بويىچــە  مەيلىــم  ئــۆز  بىمــاالل، 

مــەن جەنۋەگــە 15 - 20 ك م كېلىدىغــان بىــر كىچىــك 
ــت  ــۇ كەن ــار ب ــە تۇرىمــەن. ئىككــى مىڭچــە ئاھالىســى ب كەنتت
دېھقانچىلىــق ۋە چارۋىچىلىقنــى ئاســاس قىلغــان بولغــاچ، 
ئــادەم ئۆزىنــى قىشــمۇ-ياز تەبىئەتنىــڭ قوينىدا ھېــس قىلىدۇ. 
كەنتىمىزدىكــى ئېتىزالرغــا پەســىلگە بېقىــپ تېرىلىدىغــان 
ھــەر خىــل زىرائــەت، كۆكتاتالرغــا، چارۋىچىلىــق مەيدانىدىكــى 
ــالردا  ــز تاغ ــازدا ئېگى ــالر، ي ــەل ئات ــق تەمب ــۇ چىرايلى ناھايىتىم

ــوي ــىدىغان ق ــپ چۈش ــە قايتى ــتا تۈزلەڭلىكك ــالپ، قىش -ئوت
ــى  ــلىدە يېڭ ــار پەس ــەر باھ ــەن؛ ھ ــاراپ تويمايم ــا  ق -كالىالرغ
تۇغۇلغــان تــاي، مــوزاي، قــوزا ۋە ئوغالقالرنــى كۆرگىنىمــدە، 
بــۇ  كېتىمــەن.  ســۆزلەپ  ئەركىلىتىــپ  ئۇالرنــى  ئۆزۈمچــە 
چۈشــەنگەندەك  تىلىمنــى  ئۇيغــۇر  خــۇددى  ئوماقالرمــۇ 
كۆكلىگــەن  ئېتىــزالردا  قېتىــم  ھــەر  كېتىــدۇ؛  ئويناقــالپ 
سوراشــلىرىم  ئىســىملىرىنى  بەزىــدە  ســىالپ،  مايســىالرنى 
ــى  ــە ئىكەنلىكىن ــڭ نېم ــدۇ. ئۇالرنى ــق تۇيۇلى ــۇ قىزى ئۆزۈمگىم
پەقــەت ئــۇالر مېــۋە بېرىشــكە باشــلىغاندىال بىلەلەيمــەن، 
ئەلۋەتتــە. ئۆيىمىزنىــڭ شــەرققە قارايدىغــان تەرىپىــدە كەڭــرى 
كەتكــەن دېھقانچىلىــق مەيدانلىــرى ۋە كىچىــك بىر شەخســىي 
چارۋىچىلىــق مەيدانــى بولــۇپ، يىراقتــا بەھەيــۋەت ئالــپ تــاغ 
تىزمىلىــرى، بولۇپمــۇ  دېڭىــز يۈزىدىــن ئېگىزلىكــى 4800 
ئــەڭ ئېگىــز چوققــا،  مېتىردىــن ئاشــىدىغان، ياۋروپادىكــى 
قىشــمۇ-ياز ئــاق قــار بىلــەن ئورىلىــپ تۇرىدىغــان »مونــت 
بالنــك« )ئــاق چوققــا( كۆزگــە تاشــلىنىپ تۇرىــدۇ. ئۆيــدە 
بولســامال، ئەتىگەنــدە بالكونغــا چىقىــپ، قېنىــپ، قېنىــپ 
نەپــەس ئېلىــپ، ئەتراپقا خۇددى تۇنجى قېتىــم كۆرۈۋاتقاندەك 
زوق بىلــەن قــاراپ كېتىمــەن. قىسقىســى، بــۇ كەنتتــە مــەن 
ياشــاپ  ۋەتىنىمــدە  ئــۆز  چاغلىرىمــدا  كىچىــك  خــۇددى 
كــۆرۈش پۇرســەتلىرى بولمىغــان تەبىئــەت قوينىدىكــى ســەھرا 
ھاياتىنــى ياشــاۋاتقاندەك تۇيغــۇالردا بولــۇپ شــادلىنىمەن. 

ئىنســان كىمدىــن تۇغۇلۇشــىنى، نــەدە تۇغۇلۇشــىنى 
كىندىــك  كۈنلــەردە  بىــر  ھەتتــا  تاللىيالمايــدۇ،  ئالدىــن 
ياكــى  خــاالپ  ئــۆزى  دىيارىدىــن  ئانــا  تۆكۈلگــەن  قېنــى 
ــقا  ــەردە ياشاش ــالردا، چەتئەلل ــا يۇرت ــپ، ياق ــاي ئايرىلى خالىم
مەجبــۇر بولىــدۇ.   ئەلۋەتتــە، »قەيــەردە روھىــڭ ئاراملىــق 
ھېــس قىلســا، شــۇ يــەردە ياشــا، شــۇ يــەر ســېنىڭ ماكانىــڭ« 
شۋېتســارىيەنى  ئىككىمىــز  قىزىــم  بــار.  گەپمــۇ  دېگــەن 
شۋېتســارىيەدە  ياشــايمىز.  كــۆرۈپ  ياخشــى  ھەقىقەتەنمــۇ 
ــىمۇ،  ــان بولس ــل بولغ ــە يى ــە نەچچ ــاۋاتقىنىمىزغا يىگىرم ياش
ئاتــاپ  دەپ  ئۈرۈمچــى  بەزىــدە  جەنۋەنــى  ھېلىغىچــە  

پويىزدا
)كۈندىلىك خاتىرەمدىن(

نۇرىيە راھمان )شۋېتسارىيە(
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ۋاقىــت  ئۈچــۈن  ئۇچرىشــىش  بىلــەن  قىزىــم  قېلىشــلىرىم، 
بەلگىلىگەنــدە، » ئۈرۈمچــى ۋاقتــى « دېيىشــلىرىم بــار تېخــى.

ــەزەر تاشــلىدىم.  بۈگۈنمــۇ بالكونغــا چىقىــپ ئەتراپقــا ن
ئــات مەيدانلىرىنــى بىــر قــەۋەت قىــروۋ قاپلىغــان بولــۇپ، 
خــۇددى يەرگــە بىــر پارچــە ئــاق گاز ياغلىــق يېيىۋەتكەنــدەكال 
گــۈزەل كۆرۈنــۈپ كەتتــى. يىراقراقتىكــى قويــۇق ئورمانلىقنىــڭ 
كېتىشــنى  تــاراپ  تۇمانــالر  كۈلــرەڭ  ســۇس  ئۈســتىدە 
ــۇق  ــى تول ــاش تېخ ــى. قۇي ــپ يۈرەتت ــدەك ئەگى خالىمايۋاتقان
كۆتۈرۈلمىگــەن، ئەممــا گــۈزەل بىــر تاڭنىــڭ خەۋەرچىســى 
بولغــان قىزغــۇچ شــەپەق نۇرلىــرى تــاغ كەينىدىــن جۇاللىنىــپ، 
كــەڭ ئاســمانغا تارىلىۋاتاتتــى. مــەن مانــا مۇشــۇ قۇيــاش 
ــۇن  ــردە ئالت ــۇچ، بى ــردە قىزغ ــى بى ــان مىنۇتالردىك كۆتۈرۈلۈۋاتق
رەڭ، بىــردە ھالرەڭلەرگــە ئۆزگىرىــپ، ئەتراپقــا توختاۋســىز 
پــارالپ  قۇيــاش  خــۇددى  نۇرلىرىنــى  شــەپەق  تارىلىدىغــان 
بىلــەن  لــەرزان ئۇسســۇللىرى  بىــر كۈننــى  گــۈزەل  تۇرغــان 
جاكارالۋاتقــان ھــۆر قىزالرغــا ئوخشــىتىمەن ھــەم ئۇالرنىــڭ 
تەسۋىرلىگۈســىز  ئۇسســۇللىرىدىن  ھاياتبەخــش  نەپىــس، 
گــۈزەل ھاياجانــالر ئىلكىگــە چۆمۈلىمــەن. ھــەي رەسســام 
چىرايلىــق  قانــداق  كۆرۈنۈشــلەرنى  بــۇ  بولســام،  بولغــان 
ــان  ــام، قانچىلىغ ــان بولس ــى بولغ ــىزىۋېتەتتىم-ھە؟! يازغۇچ س
نەســر، داســتانالر پۈتــۈپ كەتكەن بوالتتى؟! گــۈزەل تەبىئەتتىن 
زوق ئېلىــپ ياشــاش نېمــە دېگــەن بەختلىــك ھايات-ھــە؟! 

چاغلىرىمدىــال،  ئوقۇۋاتقــان  مەكتەپتــە  ئوتتــۇرا 
ــل  ــون يى ــى نەچچــە ئ ــۇ ئادەتن ــم. ب ــرە يازاتتى ــك خاتى كۈندىلى
توختىتىــپ  ئىلگىــرى  يىــل  نەچچــە  بىــر  داۋامالشــتۇرۇپ، 
قويغانىدىــم. كــۆز ئالدىمدىكــى بــۇ گــۈزەل مەنزىرىنــى كــۆرۈپ، 
بىــر نەچچــە كۈندىــن  بــۇ  ئىختىيارســىز ئويــالپ قالدىــم: 
ــام،  ــان بولس ــرە يازغ ــك خاتى ــە كۈندىلى ــم بويىچ ــرى ئادىتى بې
قىزىــم  تۈنۈگــۈن  بولۇپمــۇ،  بوالتتىــم؟  يازغــان  نېمىلەرنــى 
ــۇرۇپ، جەنۋەگــە قايتقــان چېغىمىزدىكــى  بىلــەن پويىزغــا ئولت
ســۆھبەتلىرىمىزنى.  » ھەي، يېزىپ قوياي جۇمۇ، قىزىم بىلەن 
خويمۇ ئوبدان پىكىرلەشــتۇق. ئادەم يېشــى چوڭايغانچە ســەل 
ئۇنتۇغــاق بولۇپ قالىدىكەن. ئېســىمدە بارىدا خاتىرىلىگىدەك 
ئەھمىيەتلىــك ئىشــالرنى خاتىرىلــەپ قويغىنىــم ياخشــى« 
ــۈم.  ــە پۈكت ــنى كۆڭلۈمگ ــرە يېزىش ــۈن خاتى ــالپ، بۈگ دەپ ئوي

ــاچ،  ــرە ئالغ ــن بەھ ــۈزەل مەنزىرىدى ــۇ گ ــەھەردىكى ب س
بۈگــۈن  ئىچتىــم.  ئالدىرىمــاي  چېيىمنــى  ئەتىگەنلىــك 
ــۇزدۇم:  ــە تۇرغ ــۇر رەتك ــان ئىشــلىرىمنى بىرەرق قىلماقچــى بولغ
ــوگا ئىشــلەش،  ــر ســائەت ي ــدە 10 كــم يۈگــۈرۈش،  بى ئەتىگەن
تامــاق يېيىــش، چۈشــتىن كېيىــن  بىلــەن  چۈشــتە قىزىــم 
»كىتــاب ئوقــۇش مۇنبىرى«گــە ئەســەر ئوقــۇپ تەييــارالش، 
ۋەھــاكازاالر.  كۆرۈشــۈش،  بىلــەن  جانــان  دوســتۇم  كەچتــە 
بىــر  كۆرىمــەن.  ياخشــى  يۈگۈرۈشــنى  ئۇزۇنغــا  مــەن 
ــا  ــى چاڭغ ــاچ، گەرچــە ھــەر كۈن ــدا بولغ ــرى تاغ ــن بې ھەپتىدى
ھەرىكەتلــەر  دېگەنــدەك  قىلىــش  يۈرۈشــى  داال  تېيىلىــش، 
چىققــۇدەك  ھاردۇقــۇم  بولســاممۇ،   شــۇغۇلالنغان  بىلــەن 
بۈگۈنكــى  شــۇڭا  بولمىغانىــدى.  ئىمكانىيىتــى  يۈگــۈرۈش 
يۈگــۈرۈش.  بىــر  قانغۇچــە  مۇھىمــى  ئــەڭ  پىالنلىرىمنىــڭ 

ئۇزۇنغــا يۈگــۈرۈش ئادىتىنــى بۇندىــن يىگىرمــە نەچچــە 
يېتىلدۈرگــەن  چاغلىرىمدىــال  ۋەتەندىكــى  ئىلگىــرى  يىــل 
بولــۇپ، ھەپتىــدە 20-10 ك م يۈگــۈرۈش مــەن ئۈچــۈن نورمــال 
ــۈرۈش  ــا يۈگ ــە، ئۇزۇنغ ــى. ئەمەلىيەتت ــۇپ كەتت ــش بول ــر ئى بى
ئىرادەمنــى ســىناش يوللىرىنىــڭ بىــرى بولــۇپ، جىســمانىي 
ــب  ــن غالى ــي جەھەتتى ــدا، روھى ــەن ئەھۋال ــار بەرگ ــم ي قۇۋۋىتى
كېلىشــنى ئىســتەيمەن. بۈگــۈن يۈگۈرۈشــنى خېلــى كۆتۈرەڭگۈ 
بولســىمۇ،  ســوغۇق  ھــاۋا  باشــلىدىم.  ياخشــى  بىلــەن  روھ 
ــۈپ،  ــا چۆمۈل ــنىڭ نۇرلىرىغ ــارالق قۇياش ــماندىكى پ ــۆك ئاس ك
ســاپ ھــاۋادا ئەركىــن نەپــەس ئېلىــپ يۈگــۈرۈش كىشــىگە 
ــن  ــەن ئاغزىمدى ــىم بىل ــدۇ. نەپىس ــا قىلى ــۇزۇر ئات ــىز ھ چەكس

ــۇر ــان غ ــن ئۇرۇۋاتق ــورالر ئالدىمدى ــىق ھ ــان ئىسس -چىقىۋاتق
ــى.  ــب بوالتت ــزال غايى ــە تې ــەن بىلل ــامال بىل ــوغۇق ش ــۇر س -غ
ــالپتۇ،  ــقا باش ــن ياشىرىش ــزالر ئەمدىلەتى ــى ئېتى كەنتىمىزدىك
ئېھتىمــال قىشــلىق تېرىلغــۇالر بولســا كېــرەك؛ ئۈزۈملىــرى 
رەت-رەت  ئايرىلغــان  ئاللىقاچــان  يوپۇرماقلىرىدىــن  ھــەم 
ــان  ــدۇ؛ بىخارام ــتەھكەم كۆرۈنى ــال مۇس ــا يەنى ــالر قارىماقق تال
ــۆزى  ــار ك ــاڭا باق ــڭ م ــق ئاتالرنى ــان يېپىنچىلى ــامان يەۋاتق س
ــوق؛ ئېغىلدىكــى بىر-بىرىگــە چاپلىشــىپ دېگــۈدەك تۇرغــان  ي
كالىالرمــۇ قورســاق غېمىــدە؛ ئەنــە، دائىــم ئۇچــراپ تۇرىدىغــان 
دەرەخكــە  ئالدىــراپ  تىيىنچــاق  رەڭلىــك  قوڭــۇر  ســۈزۈك 
بولــدى…  غايىــب  كۆزدىــن  كېتىــپ  چىقىــپ  يامىشــىپ 
بولســىمۇ،  كەتكــەن  بولــۇپ  يــاد  مــاڭا  كۆرۈنۈشــلەر  بــۇ 
ئەممــا ھــەر قېتىــم كۆرگىنىمــدە بىــر قېتىــم شــادلىنىمەن.  

مەنزىرىلەرنــى  ئەتراپتىكــى  چاغلىرىمــدا  يۈگۈرگــەن 
ئەركىگــە  كەپتەرلىرىمنــى  خىيــال  يەنــە  قىلغــاچ،  تاماشــا 
قويۇۋېتىمــەن. بۈگــۈن يۈگۈرۈشــنى باشال-باشــلىمايال، خىيالىم 
ــزدا  ــە پويى ــن چۈشــۈپ، جەنۋەگ ــەن تاغدى ــم بىل ــۈن قىزى تۈنۈگ
ــى  ــۇ ئىكك ــى. ب ــۆھبەتلىرىمىزگە كەتت ــان س ــپ بولغ كېلىۋېتى
ســائەتلىك يــول بولغــاچ، خېلــى كــۆپ تېمىــالردا پاراڭالشــتۇق.

قىزىــم مېنــى بىئــارام بولمىســۇن دەپ، پويىزنىــڭ يۈرۈش 
يۆنىلىشــىدىكى ئورۇننــى مــاڭا بېرىپ، ئــۆزى ئۇدۇلۇمغا كېلىپ 
ئولتــۇردى. پەرزەنتلەرنىــڭ تىرناقچىلىــك ياخشــى تەرەپلىرىمــۇ 
ــا،  ــدۇ. »  ئاپ ــاللىق بېرى ــدەك خۇش ــدە تاغ ــا بەزى ئاتا-ئانىالرغ
ســىز بــۇ يــەردە ئولتــۇرۇڭ، بولمىســا بىئــارام بولىســىز « دېيىش 
ــۇ  ــە ئ ــى ســۆزدەك بىلىنســىمۇ، ئەمەلىيەتت ــا ئادەتتىك قارىماقق
قىزىمنىــڭ مــاڭا بولغــان مېھرىبانلىقىنىــڭ بىــر نامايەندىســى. 
ئاپپــاق«  بــاالم  قاغــا  يۇمشــاق،  بــاالم  كىرپــە   « بىــزدە  
دەيدىغــان ئاتــا ســۆزى بــار. ئەلۋەتتــە بــۇ، ئــۆز پەرزەنتلىرىنىــڭ 
بالىلىرىنــى  كۆرۈنمەيدىغــان،  كۆزگــە  يېتەرســىزلىكلىرى 
ئاتا-ئانىالرغــا  ئۇچۇرىدىغــان  كۆككــە  ماختــاپ  ئورۇنســىز 
قارىتىلغــان. مــەن بــۇ خىلدىكــى ئانىالردىــن كــۆپ يىــراق، 
ــادە  ــق، زىي ــاال تەربىيەلەشــتە قاتتى ــى ب ــا مېن ئەكســىچە، ھەتت
تەلەپچــان دېيىشــكىمۇ بولىــدۇ. ۋاھالەنكى، مېنىــڭ نەزىرىمدە  
ــۇ بولســىمۇ،  ــار، ئ ــا ب ــر نۇقت ــان بى ــەپ قىلمايدىغ ــرە تەل مۇنازى
كەمچىلىكلىرىنــى  تارتىــپ  كىچىكىدىــن  پەرزەنتلىرىمىزنــى 
مەدھىيەلــەپ،  ئىلغارلىقلىرىنــى  بېرىــپ،  كۆرســىتىپ 
ئاتا-ئانىلىــق  تەربىيەلىگەندىــال،  بىلــەن   مۇھەببىتىمىــز 
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ھېســابلىنىمىز،  ئورۇنلىغــان  ياخشــى  مەســئۇلىيىتىمىزنى 
ــدۇ.  ــۇپ يېتىلى ــادەم بول ــز كەلگۈســىدە دۇرۇس ئ پەرزەنتلىرىمى

قىــزى، دىلفــۇرۇز  ئۇيغــۇر  بــۇ  ئولتۇرغــان  ئۇدۇلۇمــدا 
تەبىئىــي  كېســىۋېتىلگەن  قىســقا  گەجگىســىگىچە  غېنــى، 
بــۇدرە چاچلىــرى، يــادەك ئەگمــە قــارا قاشــلىرى، نۇرلــۇق قــوي 
كۆزلىــرى، ئومــاق ئېغىزىنىــڭ ئىككــى تەرىپىدىكــى زىناقلىــرى،  
ــۇ  ــاۋادا ئ ــى، ن ــەدەر گۈزەللىك ــۇ ق ــەن ش ــرى بىل ــق ئاۋازلى جانلى
ــۆرۈپ كەتكــەن  ــان بولســىمۇ ياخشــى ك ــم بولمىغ ــڭ قىزى مېنى
بوالتتىــم. تەلىيىمگــە، ئــۇ مېنىــڭ يــۈرەك پــارەم، بــۇ دۇنيادىكى 
ئاتا-ئانىــالر  دوســتۇم.  ســىرداش  مېنىــڭ  قىزىــم،  ئارزۇلــۇق 
ئۈچــۈن، بولۇپمــۇ ئانىــالر ئۈچــۈن پەرزەنتلىــرى بىلــەن كۆپــرەك 
ــچ  ــتالردەك ئى ــن دوس ــەڭ يېقى ــا ئ ــدە ھەتت پاراڭلىشــىش، بەزى
ــەم  ــك ھ ــۇ قىممەتلى ــىش تولىم ــۈپ مۇڭدىش ــىرلىرىنى تۆك س
ــەن  ــرى بىل ــادەم پەرزەنتلى ــەن، ئ ــى بىل ــنىڭ زورىيىش زۆرۈر. ياش
بولــۇپ  ئىســتەيدىغان  تېخىمــۇ  بولۇشــنى  ھەمســۆھبەت 
قالىدىكــەن. پەرزەنتلىرىمىــز ئوقۇش-خىزمــەت بىلــەن بــەك 
ــۇزۇر   ــۈپ، بەھ ــق كۆرۈش ــدە، داۋاملى ــۇپ كەتكەن ــراش بول ئالدى
مۇڭدىشــىش پۇرســەتلىرى بەك كۆپ بولماي قالىدىكەن. شۇڭا 
قىزىــم بىلــەن تــازا ئوبــدان پاراڭلىشىشــنى كۆڭلۈمگــە پۈكتــۈم. 

ئالدىنقــى كۈنــى يەنــى 31 -دېكابىر، قىزىــم يېڭى يىلنى 
ــا  ــن پويىزغ ــۈن جەنۋەدى ــش ئۈچ ــە كۈتۈۋېلى ــەن بىلل ــز بىل بى
ئولتــۇرۇپ، ۋاالئىــس كانتونىغــا قاراشــلىق تاغلىــق كەنــت 
ۋەركورىندىكــى ئۆيىمىزگــە كەلگەنىــدى. چۈشــتىن كېيىــن 
دادىســى بىلــەن ئۈن-دىــداردا كۆرۈشــۈپ، تولىمــۇ قىزغىــن 
ياشــايدۇ.(  ئۈرۈمچىــدە  دادىســى  )قىزىمنىــڭ  پاراڭالشــتى. 

-ئادەتتــە ئــۇالر كــۆپ پاراڭالشــمايدۇ، بەزىــدە ھەتتــا بىــر
-بىرىدىــن ئايــالپ خــەۋەر ئېلىشــالمايدۇ. ھېيت-بايرامالردىــال 
سۆزلىشــىدۇ. بىمــاالل  خېلــى  كۆرۈشــۈپ،  ئۈن-دىــداردا 

تۈنۈگــۈن  قىزىمنىــڭ  دەل  ســۆھبىتىمىز  پويىزدىكــى 
باشــالندى:  پاراڭلىرىدىــن  بولغــان  بىلــەن  دادىســى 

— دادىڭىــز بىلــەن پۇخادىن چىققۇچە پاراڭلىشــىۋېلىپ 
خــوش بولدىڭىز-ھە؟

ــوپ  ــۇ خــوش ب ــۇزۇن بوپتىكــەن، دادامم ــا، ئ ــە ئاپ —ھەئ
ــى. كەتت

ــى  ــاڭالپ كۆڭل ــى ئ ــۇ بارالمايدىغانلىقىڭىزن ــۇ يىلم — ب
ــدۇ؟ ــم بولغان يېرى

— ھەئە، لېكىن ئامال قانچە؟

..… —

ئوقــۇش،  جايلىرىــدا  ھەرقايســى  دۇنيانىــڭ 
ئاتــا بىلــەن  ســەۋەبلەر  باشــقا  ياكــى  -خىزمــەت 

پەرزەنتلەرنىــڭ  ياشــاۋاتقان  ئايرىلىــپ  -ئانىلىرىدىــن 
كېــرەك.   قېلىشمىســا  بىر-بىرىدىــن  ھال-ئەھۋاللىــرى 

ئۆتكــەن  مــەن  ئىــدى.  داۋامالشــماقتا  ســۆھبىتىمىز 
ئوقۇلغــان  مۇنبىرى«مىــزدە  ئوقــۇش  كىتــاب   « يىلــدا  بىــر 

ئەســەرلەر ھەققىــدە توختىلىــپ، بــۇ ئىــش ئۈچــۈن خېلــى 
ــڭ شــۇنچە  ــۇ قىزىمنى ــى، بولۇپم ــم كېتىۋاتقانلىقىن كــۆپ ۋاقتى
ســىنالرنى  بەرگــەن  يولــالپ  مــەن  بولســىمۇ،  ئالدىــراش 
قويــۇپ  ســۈپەتلىك  ۋاقتىــدا  مۇنبەرگــە  كېســىپ-ئۇالپ، 
ئۇيغۇرچــە  ھــەم  ئېيتتىــم  رەھمىتىمنــى  بېرىۋاتقانلىقىغــا 
كــۆپ  دەپ  ئوقۇيمــەن  تالــالپ  ئەســەرلەرنى  كىتابالردىكــى 
ۋاقتىــم كېتىۋاتقاچقــا،  ئۆتكــەن ئىككــى يىلــدا فرانســۇزچە 
ياكــى ئىنگلىزچــە كىتابالرنــى كــۆپ ئوقۇيالمىغانلىقىمنــى 
دېدىــم. قىزىــم دەرھالــال: » ئەممــا ئاپــا، توختىتىــپ قويســىڭىز 
بولمايــدۇ جۇمــۇ ! گەرچــە ھــەر بىــر قېتىــم ئەســەر يوللىغانــدا، 
دەرھــال كۆرىدىغــان ئادەملــەر كــۆپ بولمىغــان بىلــەن، ئۆزىڭىز 
ــەن  ــر كۆرمىگ ــش، ھازى ــم ئى ــر مۇھى ــش بى ــۇ ئى ــدەك، ب دېگەن
كۆرىــدۇ،  ئــەۋالدالر  كېيىنكــى  كۆرىــدۇ،  كېيىــن  بىلــەن، 
خەلقىمىــز  بىزنىــڭ  بۇمــۇ   . كۆرىــدۇ  بالىلىرىمىــز  بىزنىــڭ 
ئەلۋەتتــە،  قىلغىنىمىــز.  كەلگىنىنــى  قولىمىزدىــن  ئۈچــۈن 
بولســا  بەرگــەن  ئوقــۇپ  ھاممىلىرىممــۇ  ئامېرىكىدىكــى 
ــاۋازى  ــڭ ئ ــىلەرنىڭ ھەممىڭالرنى ــى. س ــى بوالتت ــۇ ياخش بەكم
ئادەمنىــڭ قۇلىقىغــا ياقىدىغــان ئــاۋازالر ئاپــا « دېــدى قىزىــم. 

مۇنبىرى«مىــز  ئوقــۇش  »كىتــاب 
ئۆتــەي: قىســتۇرۇپ  ســۆز  ھەققىــدە 

ــان  ــر تۇقق ــى بى ــردا ئامېرىكىدىك ــى دېكابى 2018 - يىل
ــاردۇق. شــۇ  ــە ب ــم بىلــەن بىلل قېرىنداشــلىرىمنىڭ يېنىغــا قىزى
ــدى. 2019 -  ــلىھەتى بول ــۇرۇش مەس ــى ق ــۇ مۇنبەرن ــم ب قېتى
ــى  ــڭ ھەمكارلىشىش ــراي ئوغلىنى ــىڭلىم مىھ ــۋاردا س ــى يان يىل
مۇنبىــرى،  ئوقــۇش  كىتــاب   « اليىھەلــەپ،  بەتنــى  بىلــەن 
ئــەۋالدالر تــور بېتــى« دەپ  ئىســىم قويــۇپ، يوئۇتۇبــە گــە 
چېغىــدا  ئۈرۈمچىدىكــى  ســىڭلىم  پۈتتــۈردى.  تىزىملىتىــپ 
ــان  ــق ئوقۇلىدىغ ــى قېتىملى ــۇڭا تۇنج ــدى. ش ــى ئى ئوقۇتقۇچ
ــۇن  ــاب » ئالت ــان كىت ــوغا قىلغ ــىڭلىمغا س ــەن س ــەرگە م ئەس
كەش«نــى تاللىــدۇق ھــەم ســىڭلىم ئوقــۇدى. بــۇ تۇنجــى 
قېتىملىــق كىتــاب ئوقــۇش مۇۋەپپەقىيەتلىــك ئورۇنالنــدى، 
شــۇنداقال ئــۈزۈپ قويمــاي داۋاملىــق ئەســەر ئوقــۇش زۆرۈر 
ئېنىقكــى،  مەقســىتىمىز  قۇرۇشــتىكى  مۇنبەرنــى  بولــدى. 
ــر ئەســەرلىرىنى  ۋەتەندىكــى داڭلىــق يازغۇچىلىرىمىزنىــڭ نادى
ــي ۋە  ــق ئەدەبى ــېئىر قاتارلى ــە ۋە ش ــان، ماقال ــن روم جۈملىدى
ئىلمىــي ئەســەرلىرىنى مۇھاجىرەتتىكــى قېرىنداشــالرغا ئوقــۇپ 
بېرىــش ئارقىلىــق، مۇھاجىرەتتــە بــۇ ئەســەرلەردىن خەۋەرســىز 
بولغــان قېرىنداشــالرغا بــۇ ئىجادىيەتلەرنــى تونۇشــتۇرۇش، 
ــى  ــۇ مۇھىم ــش، تېخىم ــي تۇرمۇشــىنى بېيىتى ــڭ مەنىۋى ئۇالرنى
يېتىشــى  ئەۋالدالرغــا  كېيىنكــى  ئەســەرلەرنىڭ  نادىــر  بــۇ 
قوشۇشــتۇر.  تۆھپىمىزنــى  بولســىمۇ  زەررىچىلىــك  ئۈچــۈن 
ئالــدۇق.  قــەدەم  يىلىغــا   -  	 قۇرۇلــۇپ،  مۇنبىرىمىــز  مانــا 
ئەســەرلەرنى  ئوقۇلغــان  مۇنبىرىمىــزدە  ئىشــىنىمەنكى، 
تىلىمىزنىــڭ  ئانــا  ئاڭلىغۇســى،  ئادەملــەر  كــۆپ  تېخىمــۇ 
گۈزەللىكىدىــن پەخىرلەنگۈســى، شــۇ نادىــر ئەســەرلەرنىڭ 
ــى،  ــتە ياردىم ــڭ بىۋاس ــى!. قىزىمنى ــن سۆيۈنگۈس ئاپتورلىرىدى
شەك-شۈبھىســىزكى،  ئىلھام-مەدەتلىــرى،  قېرىنداشــالرنىڭ 
كىتــاب ئوقــۇپ بېرىــش ئىرادەمنــى تېخىمــۇ چىڭىتقۇســى! 
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ئەمــدى گېپىمىــز ئۆتكــەن يىللىــق پىالنلىرىمىزنىــڭ 
يىلــدا   -  2022 ھــەم  ئورۇنالنمىغانلىقــى  ئورۇنالنغــان، 
باشــالندى. ھەققىــدە  بارلىقــى  پىالنلىرىمىــز  قانــداق 

پىالنلىرىڭىــز  بــەزى  بېشــىدا  يىلنىــڭ  ئۆتكــەن   —
ئېســىمدە. دېگەنلىكىڭىــز  بارلىقىنــى 

ئەممــا  تۈزگــەن،  پىــالن  بىــر  قىســقا  ھەئــە،   —
پەقــەت 60 - 0	 پىرســەنتىنىال تولــۇق ئورۇندىياالپتىمــەن.

— مەسىلەن؟

يۈگۈرۈشــنى  مارافــون  يېرىــم  كىلومېتىرلىــق   20  —
پىالنلىغــان، قىاللمىدىــم، ئەممــا يازدىكــى 10كــم لىــق گىئانــت 
گەنــەۋا )گىگانــت جەنــۋە( ۋە 12 - ئايدىكــى جەنۋە ئەســكاالدە 
قانۇنغــا  قاتناشــتىم؛  بىللــە  بىلــەن  ســىز  يۈگۈرۈشــلىرىگە 
پارچــە   12 ســىرت،  كىتابالردىــن  كەســپىي  مۇناســىۋەتلىك 
ئوقۇپتىمــەن؛  پارچــە  بــاردى، 13  پىالنىــم  ئوقــۇش  كىتــاب 
»تاشــلىۋېتىلگەن ئىگىســىز ھايۋانالرنــى بېقىــش« ئورنىغــا 
ئايــدا ئــاز دېگەنــدە بىر-ئىككــى قېتىــم بېرىــپ، ئىتالرنــى 
قىلىشــنى  خالىســانە  ئىشــالرنى  دېگەنــدەك  ئايالنــدۇرۇش 
ــى  ــۆز بەدىنىن ــى »ئ ــىتىۋە« يەن ــودي پوس ــتۇردۇم؛ »ب داۋامالش
كەلدىــم.  تونۇشــقا  ئاكتىــپ  جەھەتتــە  قىلىــش«  قوبــۇل 
ھەممــە  بايلىــق،  بىــر  ئــۆزى  بولۇشــنىڭ  بــەدەن  ســاغالم 
ــورۇق بولۇشــى ناتايىــن، ئادەملەرنىــڭ  ئادەمنىــڭ چوكىــدەك ئ
مورفولوگىيەســى پەرقلىــق بولىــدۇ. ئــۆز بەدىنىنــى قوبــۇل 
بىــزدە  قەدىرلىگەنلىكتــۇر.  ســۆيگەنلىك،  ئۆزىنــى  قىلىــش 
كارى  بولســا  ســېمىز  ئاپاشــالر  چــوڭ  مومايــالر،  پەقــەت 
ــزالر  ــاش قى ــۇ ي ــالر، بولۇپم ــاش ئاپاش ــىزگە ئوخش ــاي، س بولم
ســەل ســېمىزرەك بولســا، ئادەملــەر ســۆزلەپ بواللمــاي قالىــدۇ، 
ئۆزىنىــڭ ئۇنــداق بەدەنلەرنــى ياخشــى كۆرمەيدىغانلىقىنــى 
تــۈزۈت  ھېــچ  دەپ  كەتتىڭىــز«  ســەمرىپ  نېمانــداق  »ۋاي 
قىلمايــال ســۆزلەيدۇ، خــۇددى قارشــى تەرەپنىــڭ بەدىنىــدە 
ــۇنداقالرنىڭ  ــۇ ش ــرى، مەنم ــاردەك. ئىلگى ــى ب ــڭ ھەقق ئۆزىنى
تەســىرىگە ئۇچرىغــان، ھازىر، يــاق، مېنىڭ بەدىنىم مۇشــۇنداق، 
مۇســكۇللىرىم بەكــرەك تەرەققىي قىلغــان، بەدىنىم كۈچلۈكرەك 

ــەك ــەس، يېم ــېمىز ئەم ــەن س ــە، م ــەن. ئەلۋەتت ــال قارايم -دەپ
-ئىچمەكلىرىمگــە دىققــەت قىلىمــەن، قەرەللىــك چېنىقىمــەن، 
ئېغىرلىــق  ياقتۇرمايدىغــان  قىلىشــىمنى  ســىز  ھەتتــا 
ــكۇللىرىم  ــاغالم، مۇس ــم س ــۇڭا تېنى ــەن. ش ــنى قىلىم كۆتۈرۈش
جەھەتتىكــى  كەســپىي  ئاندىــن،  قىلغــان.  تەرەققىــي 
باســقۇچلىرىدا  تەييارلىــق  ئىزدىنىــش،  پىالنلىرىمدىــن، 
يېتەلمەپتىمــەن.  مەنزىلگــە  تېخــى  بوپتــۇ،  ئىلگىرىلــەش 
تىرىشــىمەن. تېخىمــۇ  يىــل  بــۇ  بۇيرۇســا،  خۇدايىــم 

بولــدى؟ نېمــە  پىالنىڭىــز  يىللىــق  بــۇ  ئۇنداقتــا   —

قىزىم كۈلۈمسىرەپ داۋامالشتۇردى:

بــەدەن  قەرەللىــك  پىالنىمــدا  يىللىــق  —بــۇ 
ــابىقىلىرىگە  ــۈرۈش مۇس ــتۇرۇش، يۈگ ــنى داۋامالش چېنىقتۇرۇش
ئازايتىــش،  يېيىشــنى  گــۆش  قاتنىشــىش؛  قېتىــم   2  -  1

ــم گــۆش  ــر ياكــى ئىككــى قېتى ــدە بى ســىزگە ئوخشــاش ھەپتى
ــۇالتلىرىدىن  ــز مەھس ــىز ۋە دېڭى ــدا گۆشس ــقا چاغ ــەپ، باش ي
تامــاق ئېتىــش. نەتفلىــخ )ھەقلىــق تېلېۋىزىيــە كانىلــى(دە 
ــنىڭ  ــىز تاماقلىنىش ــدا گۆشس ــەن. ئۇنىڭ ــا بارك ــر پىروگرامم بى
ئىكەنلىكىنــى  پايدىلىــق  نەقــەدەر  ئۈچــۈن  ســاالمەتلىك 
يەنــە،  ئاندىــن  قىالرلىــق.  قايىــل  بەكمــۇ  تونۇشــتۇرۇپتۇ، 
چېلىــش  تەمبــۇر  چېلىــش،  پىيانىنــو  ئىشــلەش،  مۇزىــكا 
ئادەتكــە  كۈندىلىــك  بولســىمۇ،   ’20-30 مەشــىقلىرىنى 
ئايالنــدۇرۇش. باشــقىالرغا ئىمكانىيىتىمنىــڭ بارىچــە ھــەر 
جەھەتتىــن ياردەمــدە بولــۇش؛ ھەپتــە ئارىلىقىــدا ۋاقتىــدا 
ــە  ــرى قانغۇچ ــە ئاخى ــا ھەپت ــۇرۇش، ئەمم ــدا ت ــالپ، ۋاقتى ئۇخ
ــۇق  ــى قانچــە تول ــق رامىزانن ــۇ يىللى ــش؛ ب ــارام ئېلى ئۇخــالپ، ئ
ــاد  ــە، ئىقتىس ــپىي جەھەتت ــى؛ كەس ــۇنچە ياخش ــام ش تۇتالىس
ۋە ئىنتەرنــەت ھەققىدىكــى قانۇنالرنــى كــۆرۈش، ئۆگىنىــش، ۋە 
شــۇ ئارقىلىــق باشــقا خىزمــەت پۇرســەتلىرىنى ئىــزدەپ كۆرۈش.  

ئىشــلىرىغا  تۇرمــۇش  شەخســىي  قىزىمنىــڭ  گــەپ 
ياۋروپــادا  ســوزۇلمىدى.  ئۇزۇنغــا  پارىڭىمىــز  يۆتكەلگەنــدە، 
كىشــىلەر » ناچار ھەمراھ بولغاندىن، يالغۇزلۇق ئەۋزەل« دەپ 
قارايــدۇ. قىزىــم ئۈچۈن بولســا، » خىزمەتكــە چىققىنىمغا ئۇزۇن 
بولمىــدى، ھەتتــا ھازىرقــى ئىشــىمنى داۋاملىق ئىشــلەش ياكى 
ــەن.  ــۇپ يۈرۈپتىم ــالدى بول ــىدا ئارىس ــلىك توغرىس ئىشلىمەس
ئەلۋەتتــە، ھۆكۈمەتتــە تەپتىــش بولــۇپ ئىشــلەش بىــر ئــادەم 
بېرىــدۇ.  تۇيغۇســى  كاپالەتلىــك  خاتىرجەملىــك،  ئۈچــۈن 
ــىڭىز،  ــە قارىس ــن كەينىڭىزگ ــن كېيى ــون يىلدى ــە ئ ــا يەن ئەمم
ھېچقانچــە ئىلگىرىلىمىگەنلىكىڭىزنــى كۆرىســىز. » كېيىنكــى 
بارغــۇ.  گــەپ  دېگــەن  دۈشــمەن«  ئۆزۈڭگــە  پۇشــايمان، 
ــەن.  ــۇ ئويالۋاتىم ــن دەپم ــش قىاليمىكى ــر ئى ــقا بى ــۇڭا باش ش
مــەن ھازىرچــە تېخــى ئۆزۈمنــى تولــۇق قــۇرۇپ بواللمىدىــم 
ــەم  ــق ھ ــازا چىرايلى ــام، ت ــۆي قۇرس ــدا ئ ــداق ئەھۋال ــا، بۇن ئاپ
مۇســتەھكەم ئــۆي قۇرۇلماســلىقى مۇمكىــن. ئەممــا بۇنىــڭ 
ئۈچــۈن بــاش قاتۇرمــاڭ. ھەممــە ئىشــالر ئــۆز يولىــدا بولىــدۇ«.

قىزىــم جەنــۋە ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ قانــۇن كەســپىدىكى 
قاراشــلىق  ھۆكۈمىتىگــە  جەنــۋە  تامامــالپ،  ئوقۇشــلىرىنى 
ــن  ــە باشقارمىســىغا خىزمەتكــە چۈشــكەن 2 - 3 يىلدى ئەدلىي
ــدۇ.  ــلەپ كېتىۋاتى ــراش ئىش ــەك ئالدى ــۇ ب ــرى ھەقىقەتەنم بې
يۈكســەكلىككە  تېخىمــۇ  جەھەتتــە  كەســپىي  قىزىمنىــڭ 
ئىنتىلىــش ئىرادىســىدىن مەمنــۇن بولغــان بولســاممۇ، لېكىــن 
بىــر ئانــا بولــۇش ســۈپىتىم بىلــەن قىزىمنىــڭ بالــدۇرراق 
ئائىلــە قــۇرۇپ ياشىشــىنى بەكمــۇ ئــارزۇ قىالتتىــم. خەيــر، 
ــە؟!  ــپ قۇتۇلغان-ھ ــۇ قېچى ــن كىمم ــىگە پۈتۈلگەندى پېشانىس

— مەن توغرىلىقال سۆزلىشىپ كەتتۇق ئاپا، ئەمدى 
قۇلىقىم سىزدە.

— ئۆتكەن يىلنىڭ بېشــىدا بىر نەچچە پىالنىم بولغان، 
ــەن.  ــش قىاللماپتىم ــۆپ ئى ــت، ك ــام، راس ــر قارىس ــن ھازى لېكى
مۇنبــەردە كىتــاب ئوقۇغاندىــن باشــقا، فىرانســۇزچە كىتابتىــن 
ــش  ــە يېزى ــە ماقال ــەن، 2 - 3 پارچ ــاب ئوقۇپتىم ــاران 	 كىت ئ
باســقۇچىدىن  تەييارلىــق  پەقــەت  ئىــدى،  بــار  پىالنىــم 



2022-يىللىق 2 - سان

31

ــن  ــى. لېكى ــۈپ كەتت ــز ئۆت ــەك تې ــت ب ــەن، ۋاقى ئۆتەلمەپتىم
يۈگــۈرۈش،  يــۈرۈش،  يــول  يەنــى  چېنىقتۇرۇشــنى،  بــەدەن 
خۇشــاللىق  ھــەم  ئاكتىپلىــق  ئۈزۈشــلەرنى  ســۇ  قىشــلىق 
ئۆزۈمدىــن  راســت،  ئەممــا،  داۋامالشــتۇرۇۋاتىمەن.  بىلــەن 
ــم. باشــقا ئىشــالرنىمۇ  ــۇق ئورۇندىيالمىدى ــى تول كۈتكەنلىرىمن
قىلمىدىــم.  قــارار  تېخــى  ھازىرچــە  ئەممــا  بــار،  قىلغــۇم 

— نېمە توغرىسىدا ماقالە يازاي دېگەنتىڭىز؟

— بىــرى، شۋېتســارىيە ئايالــالر ھوقۇقــى توغرىســىدا 
ئــاۋاز  ئاياللىــرى  شىۋېيتســارىيە  يىلــى   -  2021 ئىــدى. 
بولــدى.  يىــل   50 دەل  ئېرىشــكەنگە  ھوقۇقىغــا  بېرىــش 
شۋېتســارىيەدەك  كەلمەيــدۇ،  ئىشەنگۈســى  ئادەمنىــڭ 
ئايالــالر  دۆلەتتــە،  قىلغــان  تەرەققىــي  بىــر  مۇشــۇنداق 
ــش، ســايالش  ــاۋاز بېرى ــرى تېخــى ئ ــل ئىلگى ــن 50 يى بۇنىڭدى
 -  2 ئاتالمىــش  خــۇددى  ھالــدا،  مەھــرۇم  ھوقۇقلىرىدىــن 
دەرىجىلىــك گىراژدانــالردەك ياشــىغانىكەن. يەنــە بىــرى، ئەلــال 
مائىلــالرت، 30 -يىلــالردا ۋەتىنىمىزگــە بارغــان جەنۋەلىــك 
مۇخبىــر، تەۋەككۈلچــى، ســاياھەتچى ئايــال. بــۇ خانىمنــى 
يېزىشــتىكى مەقســىتىم، مۇھىمــى، ئەينــى ۋاقىتتــا ئۇنىــڭ 
تونۇشــتۇرۇش. ئاڭلىغانلىرىنــى   - كۆرگــەن  ۋەتىنىمىــزدە 

— ئاپا، بۇ ئىككى پارچە ماقالىنى چوقۇم تېزرەك 
يېزىپ پۈتتۈرۈڭ ئەمىسە.

— تىرىشاي.
قورقــۇپ  بۇرۇنقىــدەك  مۈشــۈكتىن  ئاپــا،   —
ھاياتىڭىزدىكــى  بۇمــۇ  بولدىڭىــز،  كەتمەيدىغــان 
كېســىلىڭىزنى  يىللىــق   50 ئىلگىرىلــەش.  چــوڭ  بىــر 
پەخىرلىنىمــەن. بــەك  ســىزدىن  ســاقايتتىڭىز-ھە؟! 
ئىلگىــرى،  يىــل   3 دېمــەڭ.  بىــر  ئۇنــى   —
مۈشــۈكى  ئۆيىــدە  مارمارىســتىكى  ئاپىڭىزنىــڭ  ئايگــۈل 
قورققىنىمدىــن  كۆرگەنــدە،  قېتىــم  تۇنجــى  لېئونــى 
دەيمــەن! تــوۋا  ھــە؟!  كەتكەنتىــم  بــوپ  قانــداق 

بىلــەن  ئىت-مۈشــۈك  بولغانــالر  چــوڭ  ئۈرۈمچىــدە 
ــۈكلەردىن  ــا، ئىت-مۈش ــوڭ بولغاچق ــۈدەك چ ــماي دېگ ئۇچراش
ئالــدى- يىلالرنىــڭ   -  	0 بولۇپمــۇ قورقىمىــز،   بــەك 
-كەينىــدە تۇغۇلغانلىرىمىــز شــۇنداق. بــۇ ئــۇ ھايۋانالرنــى 
قورققانلىقىمىــز.  بەلكــى  ئەمــەس،  كۆرگەنلىكىمىــز  ئــۆچ 
ــق مۈشــۈكتىن قورقــۇش كېســىلىمدىن  ــەن، 50 يىللى ھەقىقەت
بولــۇپ  ياخشــى  ھالــدا  ھــەر  بولمىســىمۇ،  پۈتۈنلــەي 
يــازدا  يىلــى  ئۆتكــەن  خۇرســەنمەن.  كېتىۋاتقىنىمدىــن 
قورقۇمســىراپ  ئالدىدىــن  ئىشــىكىمىزنىڭ  گرېتســىيەدە 
ئۆتىدىغــان بىــر ئاســالننى بېقىۋالغىنىمچــۇ تېخــى، ھەتتــا 
ئۇنىڭغــا »گۈلــى« دەپ ئىســىممۇ قويــۇپ قويــدۇم. ھــەر قېتىــم 
نەچچــە  قويســام،  گۈلــى« دەپ چاقىرىــپ  بېرىــپ »گۈلــى، 
ئــاي كۆرۈشــمىگىنىمىزگە قارىمــاي، بىــر يەرلەردىــن پەيــدا 
بولىــدۇ. تــوۋا دەيمــەن، ھايۋانــالر بــەك ئەقىللىــق - ھــە؟!

ســىز ھايۋانالرنــى ياخشــى كۆرىســىز. شــۇ تاپتــا بىــر 
ئىــش ئېســىمگە كەلــدى. شۋېتســارىيەگە يېڭــى كەلگــەن 

يىلىڭىــز، يەنــى 12 ياشــلىرىڭىزدا، بىــر كۈنــى كونا شــەھەردىن 
ــاپ  ــاراپ توخت ــۈرەتكە ق ــر س ــپ، بى ــۈپ كېتىۋېتى ــىپ ئۆت كېس
قالدىڭىــز. ئــۇ ســۈرەت بىــر ئومــاق ئېيىقچــاق بىلــەن قىپقىزىــل 
ــە  ــڭ بىلل ــق ئانىنى ــىز ئېيى ــان تېرىس ــۈپ قالغ ــرى كۆرۈن ئەتلى
تۇرغــان رەســىمى بولــۇپ، »مېنىڭ ئانــام پەلتوســىنى يۈتتۈرۈپ 
قويــدى، ســىزنىڭ ئانىڭىزچــۇ؟ « دېگــەن خەتلــەر خــۇددى 
ــدەك قىلىــپ كۆرســىتىلگەن ئىــدى. ســىز  ــاال ئېيىــق دەۋاتقان ب
ــۇ! «  ــەڭ جۇم ــو كىيم ــوركا پەلت ــىز ن ــا، س ــال: » ئاپ ــاڭا دەرھ م
ــو  ــوركا پەلت ــۇپ قالمايمــەن ھــەم ن ــى پەقــەت ئۇنت دېگىنىڭىزن
چــوڭ  كېيىــن  كەلمەيــدۇ.  خىيالىمغىمــۇ  كىيىــش  ئېلىــپ 
ــۆرۈپ،  ــىمنى ك ــكەن رەس ــپ چۈش ــو كىيى ــوركا پەلت ــز ن ئاپىڭى
يادىمــدا.  كەتكىنىڭىزمــۇ  ســۆزلەپ  غەزەپلىنىــپ  قاتتىــق 

بــار.  ھوقۇقــى  ياشــاش  جانلىقنىــڭ  ھەرقانــداق   —
بــار  ئىمكانىيىتىمىــز  قوغــداش  ئاســراش،  ھايۋانالرنــى 
بولمايــدۇ-دە. قىلمىســاق  ئىــش  تېگىشــلىك  تۇرۇغلــۇق، 

پەرزەنتلەرنىــڭ  تەربىيەلەنگــەن  دۇنيــادا  ئەركىــن 
شەخســىيلىكتىن  قارىشــى  دۇنيــا  قارىشــى،  تۇرمــۇش 
دۇنياغــا  جەمئىيەتكــە،  شــۇ  ياشــاۋاتقان  ئــۆزى  ھالقىغــان، 
ۋەتەنــدە  ئۈچۈنمــۇ،  شــۇنىڭ  بولىدىكــەن.  يۈزلەنگــەن 
تونۇشــىمىز  جەھەتلــەردە  بــۇ  بولغــان،  چــوڭ  تۇغۇلــۇپ 
ــڭ  ــالر پەرزەنتلىرىمىزنى ــان ئاتا-ئانى ــك بولمىغ ــە يېتەرلى ئانچ
زۆرۈركــەن. ئېلىشــىمىز  ئۈلگــە  تەرەپلىرىدىــن  ئىلغــار 

ئىككىمىــز  ھــەر  ئۈزۈلــۈپ،  گېپىمىــز  ئارىــدا 
قالــدۇق.  جىمىــپ  دەم  بىــر  قــاراپ  يانفونلىرىمىزغــا 
باشــلىدى: ســۆز  قىزىــم  ئۆتمەيــال  ھايــال  ئەممــا 

— ھــە راســت، بــۇ يىل بىــر داڭلىــق شــائىرە تېپىۋالدىم، 
رۇپــى كائــۇر، ھىندىســتاندا تۇغۇلغــان كانادالىــق يازغۇچىكەن. 
شــېئىرلىرى ئۆزگىچــە ئۇســلۇبتا يېزىلغــان، چوڭقــۇر مەنىلىــك، 
مۇھەببــەت،  شــېئىرالر،  يېقىــن  شــەكلىگە  شــېئىر  چاچمــا 
ئوخشــاش  دېگەنگــە  فەمىنىزىــم  خارلىنىــش،  زوراۋانلىــق، 
ئاكتۇئــال تېمىــالر ئىكەن، پەش-چېكىتســىز، كىچىــك ھەرپلەر 
بىلــەن يازىدىكــەن.  دەســلەپ، ئاساســەن ئىنســتاگرامدا ئېــالن 
قىلىــپ تونۇلغانىكــەن.  ماۋۇ شــېئىرلىرىنى ئــاڭالپ بېقىڭ-ھە:

he was supposed to be

the first male love of your life

you still search for him

everywhere

-father
)ئــۇ ھاياتىڭىزدىكــى تۇنجــى ئەركــەك ســۆيگىنىڭىز 

بولۇشــى كېــرەك ئىــدى.
سىز ئۇنى يەنىال ئىزدەپ يۈرىسىز 

ھەممە يەردىن
-ئاتا (  
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we are all born

so beautiful

the greatest tragedy is
being convinced we are not

ــان ــق تۇغۇلغ ــۇنداق چىرايلى ــز ش ) ھەممىمى  
شــۇكى تىراگېدىيــە  چــوڭ  ئــەڭ   
قايىلمىــز( دەپ  ئەمــەس  ئۇنــداق   

you do not just wake up and become the butterfly
growth is a process

) سىز ئويغىنىپال كېپىنەككە   
ئايلىنالمايسىز
ئۆسۈپ يېتىلىش بىر جەريان(  
 )www.rupikaur.com(  

گېپىمىــز شــۇ يەرگــە كەلگەنــدە، پويىــز جەنۋەگىمــۇ 
كېلىــپ قالــدى. پويىزدىــن چۈشــكەندىن كېيىــن، قىزىــم مېنــى 
ئۆيۈمگە ئاپىرىدىغان ئاپتوبۇســقا ســېلىپ قويۇپ، ئاندىن ئۆز 
ــقىنىمىزدىن  ــى پاراڭالش ــۇنداق ياخش ــدى. ش ــە راۋان بول ئۆيىگ
مەمنــۇن بولغانلىقىمنــى ئېيتىــپ، قىزىمنىــڭ مەڭزىلىرىگــە 
كېلىۋېتىــپ،  ئۆيگــە  ئاپتوبۇســتا  خوشالشــتىم.   ســۆيۈپ 
يادىمدىــن  ســۆزلىرى  دېگــەن  ئاخىرىــدا  قىزىمنىــڭ 
كەچتــى: » مەكتەپنــى پۈتتــۈرۈپ، خىزمەتكــە چىققاندىــن 
دېگەنــدەك  ئىســتراخوۋانىيە  ئىجارىســى،  ئــۆي  كېيىــن، 
چىقىشــقا  ئــۆزۈم  ھۆددىســىدىن  چىقىملىرىمنىــڭ  بارلىــق 
ئوقۇغۇچىلىــق  پىالنىمــدا  ياشــاش  تارتىــپ،  باشــلىغاندىن 
كېرەكلىكىنــى  بولۇشــى  نىشــان  پەرقلىــق  ۋاقتىمدىكىدىــن 
تونــۇپ يەتتىــم. ئوقۇۋاتقانــدا ئاساســەن دەرســلەر، ئىمتىھانــالر 
ــن،  ــن كېيى ــە چىققاندى ــا، خىزمەتك ــان بولس ــلىق نىش ئاساس
ياشــنىڭ چوڭىيىشــى بىلــەن، يېڭــى، يېڭــى نىشــانالر بولۇشــى 

ئادەمنىــڭ  بىــر  قىلدىمكــى،  ھېــس  شــۇنى  كېرەككــەن. 
يولــالر  ئۇنــى ھــەر خىــل  بەلگىلەنســىال، ھايــات  نىشــانى 
ــڭ  ــىز ئادەمنى ــەن، نىشانس ــانغا يەتكۈزىدىك ــۇ نىش ــەن ش بىل
ھاياتــى خــۇددى ســۇ ئۈســتىدىكى كۆپۈكتــەك، ئورمانالردىكــى 
ــر چاغــالردا  ــۈپ كېتىدىكــەن. « بى ــالردەكال مەنىســىز ئۆت تۇمان
قىزىمغــا ھاياتتــا چوقــۇم بىــر نىشــان بولۇشــى كېرەكلىكىنــى، 
بولمىســا، كۈنلىرىمىزنىــڭ ئەھمىيەتســىز ئۆتىدىغانلىقىنــى 
ــۆزلىرىنى  ــى س ــڭ يۇقىرىق ــۆزلەيتتىم. قىزىمنى ــرار س تەكرار-تەك
ئــاڭالپ، ئەمــدى قىزىمغــا بــۇ ھەقتــە قايتا ســۆز ئېچىشــىمنىڭ 
ئۆزۈمگــە  ئەكســىچە،  قالمىغانلىقىنــى،  ئورنــى  پەقــەت 
شــۇ تەلەپنــى قويۇشــۇمنىڭ زۆرۈرلۈكىنــى تونــۇپ يەتتىــم.

 
ــۇ،  ــقىنىم ئۈچۈنم ــرەك مۇڭداش ــەن كۆپ ــم بىل خىياللىرى
تۇيۇلــدى،  تامامالنغانــدەك  تېــز  يۈگۈرۈشــىم  بۈگۈنكــى 
راھەتلەندىــم.  بەكمــۇ  توختىغانــدا  يۈگــۈرۈپ  م  10ك 

…

پۈتــۈن بىــر كۈنــۈم ئەتىگەنــدە تۈزگــەن پىالنلىرىــم 
بويىچــە بولــدى. كەچتــە كومپيۇتېرىمنــى ئېچىــپ، بۈگۈنۈمنى 
خاتىرىلىدىــم، دەل يېرىم كېچە بولغاندا يېزىپ تۈگىتىپتىمەن. 
داۋاملىــق  خاتىرەمنــى  كۈندىلىــك  كېيىــن  »بۇندىــن 
يېزىــپ تۇرســام بولغــۇدەك. بولمىســا مۇشــۇنداق يىغىلىــپ 
ئۆچــۈردۈم.  كومپيۇتېرىمنــى  ئويلىغــاچ،  دەپ  كېتىدىكــەن« 

يوتقىنىمغــا  چىقىــپ،  كارىۋىتىمغــا 
ئۇيقــۇ  باغاشــلىغانچە،  ئۆزۈمنــى  ئــۆز  پۈركىنىــپ، 
كېچــە...  خەيرلىــك  ئالدىــم.  يــول  دۇنياســىغا 

دېڭىــزدا،  بــار.  يــول  يــەردە  ھەممــە   
ســاپ  پەقــەت  رىشــتىدە،  قەلبتــە،  كۆكتــە،  زېمىنــدا، 
بوالاليــدۇ.  مۇيەسســەر  يولغــا  ياخشــى  كۆڭۈللــەرال 

»يولالر«، ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتىمىن.

2022 - يىلى 2 - يانۋار، جەنۋە

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

 ئادلىراقسان، يەڭگىل كىششىنىڭ خۇي- پەيىل غەزەپلىك كېلىدۇ،
بەلگىسشــىدۇر. بىلمىســىزلىكنىڭ  ئــادەت  بــۇ   
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ساۋاقداشــالر! قەدىرلىــك  ئەسســاالمۇئەلەيكۇم، 

زىيارىتىــم  ئىلمىــي  ئەلدىكــى  چــەت  مېنــى  بۈگــۈن 
ئاساســىدا ئىگــە بولغــان تەســىراتلىرىمنى ســۆزلەپ بېرىشــكە 
ــنا  ــكە تەش ــى بىلىش ــن دۇنيان ــىلەر. بۇنىڭدى ــپ قىلىپس تەكلى
ــى  ــرا، ئەتراپىمىزدىك ــدۇ. توغ ــى بولى ــى كۆرۈۋالغىل يۈرىكىڭالرن
دۇنيانــى چۈشــىنىش بىزنىــڭ ھوقۇقىمىــز ۋە ھەققىمىــزدۇر. 
ــى  ــلىق سەرمايىس ــنىڭ ئاساس ــى يۈكسىلىش ــۇر ۋە بىلىمن ئۇچ
چۈشــىنىش  دۇنيانــى  شــارائىتتا،  ھازىرقــى  قىلىۋاتقــان 
ئەقەللىــي بىــر ئىــش بولۇپــال قالمــاي، بىــز دۇنيانــى قانچىكــى 
چۈشــەنچىمىزمۇ  ھەققىدىكــى  ئۆزىمىــز  چۈشەنســەك، 
ســىلەرنىڭ  مــەن  يېقىنلىشــىدۇ.  شــۇنچە  توغرىلىققــا 
تەبىئىيىتىڭالرنــى  جۇشــقۇن  ئىنتىلىدىغــان  يېڭىلىققــا 
ــدۇرۇش  ــۇ جەھەتتىكــى ئىشــتىياقىڭالرنى قان ــەن. ب قەدىرلەيم
قولۇمدىــن كەلمەيــدۇ، ئــۆزۈڭالر توغرىســىدا ئــازراق ئويلىنىــپ 
ھازىرقــى  ھەممىمىزنىــڭ  بواللىســامال،  تۈرتكــە  كۆرۈشــكە 
ئوياليمــەن. دەپ  بولىــدۇ،  كەتمىگــەن  بىكارغــا  ۋاقتــى 

ئــەل  چــەت  قېتىمقــى  بــۇ  مېنىڭدىــن  بەزىلــەر 
ــەن  ســەپىرىڭدىن زادى نېمىگــە ئېرىشــتىڭ، دەپ سوراشــتى. م
»ۋەتەندىــن ئايرىلغــان ئادەمنىــڭ ھېچنېمىســى بولمايدىكەن، 
دېگــەن ھەقىقەتنــى ھېــس قىلدىــم« دەپ جــاۋاب بەردىــم. 
ئــۇالر بــۇ جاۋابىمنــى ناھايىتــى ئاددىــي ھېــس قىلىشــتى. 
ــۇ  ــن ب ــي، لېكى ــۇنچە ئاددى ــەپ ش ــۇ گ ــا ب ــۇنداق، قارىماقق ش
گەپنىــڭ تېگىدىكــى ھەقىقەتنــى ھەربىــر ئــەۋالد ئۆزىنىــڭ 
بىلــەن،  ئازابلىــرى  ھىجراندىكــى  بىلــەن،  قېنــى  ئىسســىق 
بولمايدىغــان  بولغىلــى  ئىزھــارالپ  بىلــەن  ياشــلىرى  كــۆز 

-ماددىي-مەنىــۋى بەدەللىــرى بىلەنــال چۈشــىنەلەيدۇ. ئاتــا
ــر  ــپ خاتىرجــەم ياشــاۋاتقان بى ــا تايىنى -ئانىســىنىڭ بايلىقىغ
ــىدىن  ــنىڭ زەربىس ــەن ئۇرۇش ــى بىل ــەن تۇيغۇس ــڭ ۋەت بالىنى
بالىنىــڭ  پەلەســتىنلىك  مېيىــپ  بولغــان  ۋەيــران  ئۆيــى 
بولســۇن؟! سېلىشــتۇرغىلى  قانداقمــۇ  تۇيغۇســىنى  ۋەتــەن 

ــي  ــى ئاددى ــەر ئېيتىلىشــىدىنال ناھايىت ــەزى ھەقىقەتل ب
ــم  ــن ھېچكى ــڭ توغرىلىقىدى ــا، ئۇنى ــاب بولغاچق ــەم ئاممىب ھ
گۇمانالنمايــدۇ، ئۇنــى تەبىئىي رەۋىشــتە ئۆزىنىڭ خاتىرىســىگە 
قىلمىغۇچــە  تەســىر  ئىــش  بىــر  ئاالھىــدە  ئېلىۋالىــدۇ، 
ئىنســان ئــۆزى پىششــىق بىلىدىغــان ھەقىقــەت توغرىســىدا 
ئويلىنىپبېقىشــقا  ئــۇ  باقمايــدۇ،  ئويلىنىــپ  ئەســتايىدىل 
يېڭىۋاشــتىن  ئۆزىنــى  باشــالپ  ۋاقىتتىــن  بولغــان  مەجبــۇر 
چۈشــىنىۋاتقاندەك ھېــس قىلىــدۇ. ســىز ئــۆز ۋەتىنىڭىــزدە 
قىلمايســىز  ھېــس  ئۇلۇغلۇقىنــى  ۋەتەننىــڭ  تۇرۇۋاتقانــدا 
ياكــى يۈزەكــى ھېــس قىلىســىز، ئاشــۇ ئەزىــز ۋەتەندىــن مەلــۇم 

مەزگىــل ئايرىلغانــدا، »ۋەتــەن« دېگــەن بــۇ ســۆزنىڭ ۋەزنىنىڭ 
بايقايســىز. ئېغىرلىقىنــى  دەرىجىــدە  قوپقۇســىز  كۆتــۈرۈپ 

مــەن لوندوندا باشــقىالرغا ياللىنىپ كۈن كەچۈرۈۋاتقان 
ئافغانىســتانلىق بىــر بــاال بىلــەن ئۇچرىشــىپ قالدىــم، ئــۇ 
ســەرگەردانلىق  ئۇنــى  ئوتــى  ئــۇرۇش  رەھىمســىز  يەردىكــى 
ــى  ــىنىڭ ئىز-دېرىكىن ــى ئاكىس ــۇ ئىكك ــۇ، ئ ــىغا پاالپت كوچىس
ۋەھىمــە  ھاياتىنــى  ئۆزىنىــڭ  ئــۇ  ئااللماپتــۇ،  ھازىرغىچــە 
ئىچىــدە ھېــس قىلىــپ، يالغــۇز ئانىســىنى تاشــالپ كېتىشــكە 
مەجبــۇر بوپتــۇ. ئــۇ ئانىســىنىڭ گېپىنــى قىلىۋاتقانــدا ئۆزىنــى 
باســالماي يىغالپ كەتتــى. »مەن ئۆزۈمنىڭ ۋەتىنىدە نېمىشــقا 
ــاال  ــر ب ــە ســۇمالىلىق بى ــەن يەن ــۇ. م ــى ئ ــەن؟« دەيتت تۇرالمايم
بىلــەن ئۇچرىشــىپ قالدىــم، مــەن ئۇنىڭدىــن: »لوندوننــى 
ياخشــى كۆردىڭىزمــۇ؟« دەپ ســورىدىم. »ۋەتىنىمدىكــى ئۇرۇش 
ــەن  ــالدى، م ــىغا س ــانلىق باالس ــى سەرس ــك مېن ۋە قەھەتچىلى
ــاڭا. ــۇ م ــدى ئ ــەيمەن« دې ــۇمالىنى چۈش ــۇرۇپ س ــدا ت لوندون

ــدا،  ــەپ تۇرۇۋاتقان ــا ئۆرت ــى راس ــېغىنچى مېن ــەن س ۋەت
ۋەتــەن  بولســىال  پۇرســەت  كۆرســەم  كۆچمەننــى  بىــرەر 
ۋەتــەن  ئۇالرنىــڭ  قاالتتىــم،  پاراڭلىشــىپ  توغرىســىدا 
يارامغــا  مېنىــڭ  بايانلىــرى  ھەســرەتلىك  توغرىســىدىكى 
بۈگۈنكــى  ياخشــى،  ھېلىمــۇ  ســېپىلەتتى.  بولــۇپ  تــۇز 
ھــەر  دۇنيانىــڭ  چاغلىرىڭىــزدا  مۇســاپىرەتتىكى  كۈنــدە 
ــنى  ــە ۋەتەنداش ــر قانچ ــكۈدەك بى ــن دەردلەش ــداق جايىدى قان
تاپااليســىز، ئــۇالر بىلــەن بولغــان پــاراڭ ئارقىلىــق ســىزنى 
مۇشــۇنداق  باسااليســىز.  ئوتىنــى  ســېغىنىش  قىيناۋاتقــان 
ــىڭىزنىڭ  ــىزكى، قېرىندىش ــىراتقا كېلىس ــۇنداق تەس ــدا ش چاغ
ــڭ  ــر شــېۋە، ئۇنى ــر گــەپ، ھەربى ــان ھەربى ــن چىقىۋاتق ئاغزىدى
ــېغىنىۋاتقان  ــىز س ــۇ س ــڭ ئۆزىم ــي ھالىتىنى ــەزى ۋە روھى مىج
ســۆيۈملۈك ۋەتەننىــڭ نــەق بىــر پارچىســى ئىــدى. ســىزمۇ 
يەنىــال  بىرپارچــە  قانداقتــۇر  دېگىنىمىــز  ۋەتــەن  بىلىســىز، 
كۆرســەتمەيدۇ، ئــۇ يەنــە ئاشــۇ يــەردە ياشــاۋاتقان خەلــق، 
خەلقنىــڭ مىجــەزى، ئۆرپ-ئادىتــى، مەدەنىيىتــى ۋە بىــر پۈتۈن 
تارىخىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بىــراق بىــر ئەلــدە ئويلىمىغان 
ــپ قالســىڭىز، ســىزدە  ــر قېرىندىشــىڭىزنى ئۇچرىتى ــن بى يەردى
بىردىنــال ئىللىــق دىلكەشــلىك سەزگۈســى پەيــدا بولىــدۇ، 
ئۇنىــڭ ســاالھىيىتىنىڭ قانــداق بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر، 
ــى ئاڭلىســىڭىزال  ــا تىلىڭىزن ــز ئان ــر ئېغى ــن بى ــڭ ئاغزىدى ئۇنى
يــەت  قالىســىز. شــۇڭا، بەزىــدە  ئېرىشــىپ  زور تەســەللىگە 
ســاالم،  بىــر  ئاددىــي  چىــراي،  بىــر  تونــۇش  مۇھىتتىكــى 
ھەتتــا بىــرەر تاۋۇشــنىڭ ئۆزىــال ۋەتــەن بولــۇپ تۇيۇلىــدۇ.

ئابدۇقادىر جااللىدىن؛ئۆزۈم ھەر جايدىمەن، كۆڭلۈم سەندىدۇر
)ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى مەلۇم بىر تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا سۆزلەنگەن نۇتۇق(

ئابدۇقادىر جااللىدىن 
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ئــۇچ  بىــز  كوچىســىدا  بىــر  ئــاۋات  ئىســتانبۇلنىڭ 
يۇرتــداش يۇمۇرلــۇق چاقچاقلىرىمىــز بىلــەن كېتىۋاتاتتــۇق، 
»مېنىڭچــە، كەينىمىزدىكــى ئــاۋۇ قىــز چوقــۇم ئۇيغــۇر« دېــدى 
كەينىمىزگــە  ئىختىيارســىزال  بىــز  بىــرى.  ھەمراھىمىزنىــڭ 
»نېمىگــە  چانــدۇردۇق.  ســەت  شــۇنداق  قــاراپ،  ئۆرۈلــۈپ 
ــز  ــۇ قى ــەن «. ئ ــورىدىم م ــەن؟ دەپ س ــداق دەيس ــەن ئۇن ئاساس
چاقچىقىمىزدىــن كۈلگەنــدەك قىلــدى دېــدى ھەمراھىــم. مــەن 
قەتئىــي نىيەتكــە كېلىــپ شــۇ قىزنىــڭ ئۆزىدىنــال ســورىماقچى 
ــز  ــۇردۇق. قى ــاقالپ ت ــكۈچە س ــە يېتىش ــز بىزگ ــز قى ــدۇم. بى بول
ــز  ــدە، »ســىز ئۇيغۇرمــۇ؟« دەپ ســورىدىم. قى يېقىنــالپ كەلگەن
ــۇ  ــز ش ــەردى. بى ــاۋاب ب ــۇنداق«دەپ ج ــى ۋە »ش ــۈپ كەتت كۈل
ــى  ــڭ چاقچىقىمىزن ــۇ بىزنى ــۇق. ئ ــىپ كەتت ــال پاراڭلىش ھامان
ــر  ــڭ بى ــقان گەپنى ــز قىلىش ــەك، بى ــەن. دېم ــاڭالپ قالغانىك ئ
بۆلىكىــال رەســتىدىكى يــات ئادەملەرنــى قېرىنداشــلىق رىشــتى 
بىلــەن ئورىۋەتكەنىــدى. قىــز ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتىدا 
ئوقۇۋاتقىلــى ئــۈچ يىــل بوپتــۇ، شــۇ تاپتــا چېنىقىــش كۇلۇبىغــا 
قــاراپ ماڭغانىكــەن. بىــز ئارىمىزدىكــى بۇنــداق تارتىشــىش 
كۈچىنــى قەشــقەر ياكــى ئۈرۈمچــى كوچىلىرىــدا بولســاق ھېس 
ــى گۇمانســىراش  ــۇ كەيپىياتن ــم ب ــۇق، بەلكى قىاللمىغــان بوالتت

ــر ــز بى ــلىدە بى ــۇق. ئەس ــەن بوالتت ــەرق قىلىۋەتك ــە غ -ئىچىگ
ــاي،  ــال قالم ــەدەر ســۆيۈملۈك بولۇپ ــز ئۈچــۈن شــۇ ق -بىرىمى
ئورمــان   دەرەخ  »يالغــۇز  بىــزدە  ئىكەنمىــز.  مۇھىــم  بەلكــى 
قېرىنداشــالرنىڭ  بــار،  ســۆزى  ئاتىــالر  دېگــەن  بولمــاس« 
سىغدۇرالماســلىقى  كۆزىگــە  بىر-بىرىنــى  يۇرتلىرىــدا  ئــۆز 
ئەمــەس. نەرســە  باشــقا  ئاالمىتىدىــن  نادانلىقنىــڭ 

ــە  ــاپ ئۇيغۇرچ ــالرنىڭ س ــى ۋەتەنداش ــەن لوندوندىك م
مــەن  بايقىدىــم،  ئاڭالۋاتقانلىقىنــى  بېرىلىــپ  ناخشــىالرنى 
چاقچــاق قىلىــپ: »ســىلەر مايكول جېكســون، مادوننا، ســېلىن 
دىئانالرنىــڭ ناخشىســىنى ئانچــە ئــاڭالپ كەتمەمســىلەر - 
نېمە؟« دەپ ســورىدىم. ئۇالر: »ئۆزىمىزنىڭ ناخشىلىرى بەكرەك 
ياقىدىغــان بولــۇپ قالــدى، ســەۋەبىنى ئۆزىمىزمــۇ ئۇقمايمىــز« 
ــز،  ــۇرۇپ كۆرىمى ــۇ ياقت ــڭ كىنولىرىنىم ــتى. ھوللىۋودنى دېيىش
لېكىــن ۋەتەنــدە ئىشــلىگەن تۇرمــۇش فىلىملىرىنــى ئاالھىــدە 
فىلىملەرنىــڭ  بــۇ  قالــدۇق،  بولــۇپ  ياقتــۇرۇپ كۆرىدىغــان 
سەۋىيەســى تــۆۋەن، لېكىــن ئۆزىگــە تارتىــدۇ دېــدى بىرەيلــەن. 
مــەن ئابدۇكېرىــم ئابلىــز ئىتوتلىرىدىكــى قەشــقەر شېۋىســىنى 
ــەن. ــە بىرەيل ــدى يەن ــەن دې ــرار كۆرىم ــال تەك ــاڭالش ئۈچۈن ئ

ناخشــا  ئاددىــي  ھەرگىزمــۇ  يــەردە  بــۇ  مــەن 
دەل  ئەمــەس،  ئالماقچــى  تىلغــا  ۋەتەنپەرۋەرلىكنــى 
ئۇنىــڭ كەينىگــە يوشــۇرۇنغان كــۈچ پەۋقۇلئــاددە مۇھىــم 
ۋەتەنپەرۋەرلىــك  ئالىيجانــاب  ھــەم  مۇكەممــەل  بولــۇپ، 
ئاساســىدا  ئېلېمېنتــالر  ئاددىــي  شــۇنداق  ئەنــە 
كېلىدىغــان  توننــا  يــۈز  نەچچــە  كېلىــدۇ.  ۋۇجۇدقــا 
ئەمەســمۇ؟! مەھســۇلى  ھۈجەيرىنىــڭ  ئاددىــي  كىتمــۇ 

ئارىــدا بىــر ۋەتەندىشــىم مېنــى تاماققــا تەكلىــپ قىلىپ 
پاراڭالشــتۇق.  تاغدىن-باغدىــن  كېيىــن  تاماقتىــن  قالــدى، 
گــەپ ۋەتــەن تېمىســىغا كەلگەنــدە ئــۇ جىمىــپ كەتتــى. 
ــم.  ــەت قىلدى ــە ھۆرم ــۈكۈتلۈك دەقىقىلىرىگ ــڭ س ــۇ ئۇنى مەنم

ئــۇ چاچــراپ ئورنىدىــن تــۇرۇپ يەنــە بىــر ئۆيگــە چىقىــپ 
كەتتــى، ھايــال ئۆتمــەي بىــر شېشــىنى كۆتــۈرۈپ كىــردى. 
»بۇنــى پــۇراپ بېقىــڭ« دېــدى ئــۇ شېشــىنىڭ ئاغزىنــى ئېچىپ. 
ھىــدى  توپــا  ئاچچىــق  پۇرىدىــم،  بىلــەن  ئېھتىيــات  مــەن 
شېشــىگە  مەلۇمكــى،  قىچىشــتۇردى.  يېنىــك  دىمىغىمنــى 
قاچىالنغىنــى توپــا ئىكــەن. »بــۇ مارالبېشــىنىڭ ســېرىقبۇيا 
ــەككىز  ــا، س ــان توپ ــدا تاۋالنغ ــۈن نۇرى ــى. ك ــڭ توپىس بازىرىنى
ــدى ســاقلىغىلى« دېــدى ســاھىبخانا چۈشــەندۈرۈپ. يىــل بول

شىشــىدىكى توپــا مېنــى ئويغــا ســالدى، شــۇ ۋاقىتنىــڭ 
ــى«دېگەن  ــوزان قەسىدىس ــاۋۇتنىڭ »ت ــمانجان س ــدە ئوس ئۆزى
شــېئىرى يادىمدىــن كەچتــى. چــەت ئەلگــە چىققــان بىرەيلــەن 
بىــر مۇھاجىــر قېرىندىشــىنىڭ ئۆيىگــە چۈشــىدۇ، مېھمــان 
مۇھاجىــر  بولغانــدا،  قاقماقچــى  كىيىمنــى  ئۇچىســىدىكى 
توپىنــى  چاڭدىكــى  ئــۇ  ساھىبخانىغا؛»قېرىندىشــىم، 
دەيــدۇ.  تۇتىيــا«  تــەۋەررۈك  ئۈچــۈن  مــەن  ئــۇ  قاقمىغىــن، 
مېنىڭچــە، بۇنــداق ھېسســىياتنى مۇســاپىرچىلىقنىڭ مــۇزدەك 
چۈشــىنەلەيدۇ. ئادەمــال  كەچۈرگــەن  باشــتىن  كۈنلىرىنــى 

مــەن شــۇنى چۈشــەندىمكى، چەت ئەلدىكــى مۇھاجىرالر 
ــۈن  ــى پۈت ــەن يۈرىكىن ــد بىل ــەن ئۈمى ــۇ« دېگ ــم بارغ »ۋەتىنى
ــەن نەچچــە  ــى بىل ــڭ قۇدرىت ــەن، دەل مۇشــۇ ئۈمىدنى قىلىدىك
بېرەلەيدىكــەن. بەرداشــلىق  ھىجرانغــا  قــارا  يىللىــق  ئــون 

نېمىــدۇ،  زادى  دېگــەن  »ۋەتــەن«  ســىلەر  بەلكىــم 
دەپ سورىشــىڭالر مۇمكىــن. ۋەتــەن ئابســتراكت مەنىدىكــى 
ــۆي،  ــۇ ســىز چــوڭ بولغــان ئ جۇغراپىيىلىــك ئۇقــۇم ئەمــەس، ئ
مەھەللىڭىزدىكــى كاداڭ قاپــاق تېــرەك، ســىز كېچىــپ ئۆتكــەن 
ــە، ســارغىيىپ  ــاۋا گىياھــالر قاپــالپ كەتكــەن خاراب كېچىــك، ي
ــوت كۆچــۈرۈپ  ــىزگە ئىســرىق ســېلىپ ئ ــا، س ــەن قوليازم كەتك
ــەن  ــۇپ بەرگ ــىم قوي ــىزگە ئىس ــاي، س ــىپىت موم ــان مويس قويغ
ئاخۇنــۇم، قوي-كالىــالر تــوپ توزۇتــۇپ كېتىۋاتقــان يېــزا يولــى، 
ــى،  ــەن تاپىن ــپ كەتك ــىدەك يېرىلى ــق زاغرىس ــڭ تېرى دېھقاننى
بــۇرۇن ئۆتكــەن ئالىمالرنىــڭ سىيماســى ۋە ئــۇالر ياراتقــان 
يەرگــە  بىــر  يىــراق  ....ۋەھــاكازاالر. ســىز  ئەقىل-پاراســەت... 
كېتىــپ ۋەتىنىڭىزنــى ســېغىنغاندا، ئالــدى بىلــەن ئانىڭىزنىڭ 
ياكــى  چۆچۈرىســى  بەرگــەن  ئېتىــپ  بىلــەن  قولــى  ئــۆز 
ــا  ــۆز ئالدىڭىزغ ــى ك ــم كوچىالرن ــان قەدى ــۆپ ماڭغ ــز ك ئۆزىڭى
ــۇق.  ــەن يولل ــداق بولۇشــى تامام ــن. بۇن كەلتۈرۈشــىڭىز مۇمكى
ــت  ــۇ كونكرې ــۇم، مۇھەببەتم ــت ئۇق ــەن كونكرې ــى، ۋەت چۈنك
ۋەتىنىڭىزگــە  ۋە  خەلقىڭىزگــە  ئــۆز  ســىزنىڭ  ھېسســىيات، 
بولغــان مۇھەببىتىڭىــز ئۆزىڭىــز باشــتىن كەچۈرگــەن نۇرغــۇن 
كونكرېــت  نۇرغــۇن  ئۇچراتقــان  ســىز  ئىشــالر،  كونكرېــت 
شــۇڭا،  بولىــدۇ.  شــەكىللەنگەن  تەســىرىدە  ئادەملەرنىــڭ 
ھەتتــا  ســۈرەت،  پارچــە  بىــر  كۆرگــەن  يۇرتتــا  ياقــا  ســىز 
خىــل  بىــرەر  يۇرتىڭىزنىــڭ  ئالغــان  ئــورۇن  قامۇســالردىن 
بىــر  يــات  لەرزىگــە ســالىدۇ، ســىز  يۈرىكىڭىزنــى  قۇشــىمۇ 
ــى كۆرســىڭىز  ــە ئۇچۇرن ــر كىچىككىن ــا دائى ــدا يۇرتىڭىزغ ماكان
تــوۋا  ۋاقتىمــدا  ئەنگلىيەدىكــى  كېتىســىز.  پەخىرلىنىــپ 
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ پوباجىــن دېگــەن يېرىدىــن 8 - ئەســىرلەردە 
ئۆتكــەن مويۇنچــۇر قاغــان تەرىپىدىــن بىنــا قىلىنغــان ئۇيغــۇر 
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قەلئەســى ھەققىدىكــى خەۋەرنــى كــۆرۈپ، ۋەتــەن ھەققىدىكــى 
ئىلىمىنىــڭ  تارىــخ  بولغانىــدى.  كېڭىيىــش  ئۇقۇمۇمــدا 
مۇھىملىقىنــى  نەقــەدەر  تەربىيەســىدە  ۋەتەنپەرۋەرلىــك 
پاكىتــالر  تارىخىــي  بولىــدۇ.  كۆرۈۋالغىلــى  مۇشــۇنىڭدىن 
ئېچىلىشــقا  قالغانــدا،  ســىرتىدا  ئۇپۇقىمىزنىــڭ  بىلىــش 
قالىــدۇ. بواللمــاي  ئاچقۇچــى  ھەقىقەتنىــڭ  تېگىشــلىك 

قۇۋۋىتىڭىــز،  ئەقىــل  ســىزنىڭ  پاســىلى  ۋەتەننىــڭ 
ئەگىشــىپ  كۈچىيىشــىگە  غەيرەت-شــىجائىتىڭىزنىڭ 
كېڭىيىــدۇ. نــەزەر دائىرىســى تــار، شەخســىيەتچى ئادەملەرنىڭ 
نادانلىــق  بولىــدۇ،  كىچىــك  تولىمــۇ  ۋەتــەن  نەزىرىدىكــى 
تامــاق  قالغانالرنىــڭ  ئىسكەنجىســىدە  نومۇسســىزلىق  ۋە 
ۋەتىنــى  ئۆزىنىــڭ  يەرنــى  شــۇ  بولســا،  قەيــەردە  قاچىســى 
ئارقىلىــق  قاچىســى  تامــاق  ۋەتەننــى  ئــۇالر  قارايــدۇ،  دەپ 
تۇتقۇنلۇقتىــن  بولغــان  نەپســىگە  ئــۆز  چۈشــىنىدۇ، 
الياقىتىدىــن  ســۆيۈش  ۋەتەننــى  ئىنســان  قۇتۇاللمىغــان 
ــاق  ــداق قورس ــە بۇن ــر جەمئىيەتت ــدۇ، بى ــان بولى ــرۇم بولغ مەھ
بەندىلىــرى كۆپىيىــپ كەتســە، خەلقنــى ئاپــەت باســقىنى شــۇ.

توغرىســىدا  ۋەتــەن  ســىلەرگە  مــەن  ساۋاقداشــالر، 
ۋەتــەن  گېپىمنــى  مــەن  ئۈســتىگە  ئۇنىــڭ  ســۆزلەۋاتىمەن، 
ئــادەم  بىــر  باشــلىدىم.  تەســىراتىمدىن  ھەققىدىكــى 
ــدە  ــل چــەت ئەل ــر مەزگى ــپ بى ــن ئايرىلى ســۆيۈملۈك ۋەتىنىدى
يــۈرۈپ، ئــۆز ۋەتىنــى ھەققىــدە چوڭقــۇر ئويالنســا، ئۇنىــڭ 
ســەپىرىنى تولــۇق غەلىبىلىــك بولــدى دېگىلــى بولمايــدۇ. 
توختىلىشــىمنىڭ  مەخســۇس  توغرىســىدا  ۋەتــەن  مېنىــڭ 
بــاردۇ؟ زۆرۈرىيىتــى  ئېيتقانــدا  نىســبەتەن  ســىلەرگە 

ســىلەر ئاالھىــدە بىــر دەۋردە ياشاۋاتىســىلەر، ھازىــر 
تەرەققىــي  ئاجايىــپ  ئالماشــتۇرۇش  ئىقتىســاد  ۋە  ئۇچــۇر 
يەرشارىلىشــىۋاتىدۇ،  مائارىــپ  ۋە  ئىقتىســاد  قىلىۋاتىــدۇ، 
ــە  ــىدىكى ئاالق ــەر ئوتتۇرىس ــى مىللەتل ــەر قايس ــى ھ دۇنيادىك
ــڭ  ــڭ ئۇنىۋېرســال كۈچىنى ــدۇ، چــوڭ مىللەتلەرنى كۈچىيىۋاتى
توقۇنۇشــى«  »مەدەنىيەتلــەر  كۆپىيىۋاتىــدۇ،  تەســىرى 
دېگــەن ئۇقــۇم بىلــەن بىللــە »مەدەنىيەتلــەر دىيالوگــى «، 
دېگەنــدەك  بولۇشــى«  مەۋجــۇت  تــەڭ  »مەدەنىيەتلەرنىــڭ 
ــەن  ــس بىل ــىلەر خىرى ــدۇ، كىش ــا كېلىۋاتى ــوئارالرمۇ بارلىقق ش
ئۈمىــد بىللــە مەۋجــۇدە دەپ تەســۋىرلىگەن ۋەزىيــەت دەل 
مەكتەپنــى  ئوتتــۇرا  تولــۇق  ســىز  تۇرماقتــا.  ئــوراپ  بىزنــى 
ــىڭىز  ــاڭخەيلەردە ئوقۇش ــڭ، ش ــن بېيجى ــن كېيى پۈتتۈرگەندى
مۇمكىــن، بەلكىــم كېيىنچــە ئامېرىــكا ۋە ياۋروپادىكــى داڭلىــق 
بىلىــم يۇرتلىرىنىــڭ بىرىــدە ئىلىــم تەھســىل قىلىشــىڭىز 
مەڭگــۈ  يېرىمــدە  تۇغۇلغــان  ســىز  روشــەنكى،  مۇمكىــن. 
ــدە  ــن. بۈگۈنكــى كۈن ــەن دەپ ئېيتالماســلىقىڭىز مۇمكى تۇرىم
»دۇنيانىــڭ يەرشارىلىشىشــى« دېگــەن گــەپ پۇرســەتنىڭمۇ 
ــم  يەرشارىالشــقانلىقىنى بىلدۈرىــدۇ. قەيــەردە خەلقىمىزگــە الزى
بىلىملــەر بولســا، ئىمكانقــەدەر شــۇ يەرگــە بېرىــپ ئوقۇشــىڭىز 
بىلىــم يۇرتلىرىــدا  بىزنىڭمــۇ دۇنيادىكــى داڭلىــق  كېــرەك، 
بىزنىڭمــۇ  كېــرەك؛  بولۇشــى  ئالىملىرىمىــز  ئىشــلەيدىغان 
ــەن  ــەد كۆتۈرگ ــدا ق ــادىي ئورۇنلىرى ــم ئىقتىس ــڭ مۇھى دۇنيانى
خادىملىرىمىــز بولۇشــى كېــرەك، ســىلەر مۇشــۇنداق ئالىــي 

ئوقۇشــۇڭالر  تــۇرۇپ  پۈكــۈپ  كۆڭلۈڭالرغــا  مەقســەتلەرنى 
قازاقىســتاننىڭ  قارىســام،  خەۋەرلەرگــە  يېقىنقــى  الزىــم. 
غالجــات مەھەللىســىدە چــوڭ بولغــان، ئامېرىكىنىــڭ بىــر 
ــۆھرەت  ــى ش ــۇر يىگىت ــلەۋاتقان ئۇيغ ــدە ئىش ــي مەكتىپى ئالى
مۇتەللىــپ غــول ھۈجەيــرە تەتقىقاتىــدا قولغــا كەلتۈرگــەن 
نەتىجىســى ئارقىلىــق خەلقئــارادا چــوڭ تەســىر قوزغاپتــۇ. 
ــى تۆكۈلگــەن يەردىــن چىقماســلىق  ھــە دېســىال كىندىــك قېن
ۋەتەنپەرۋەرلىــك ھېســابالنمايدۇ، بىــر ئۆمــۈر ۋەتەنــدە ياشــاپ 
ئۆزىنىــڭ قېرىندىشــىغا ھېــچ ئىــش قىلىــپ بەرمەيدىغــان 
چــەت  ئايرىلىــپ  يۇرتىدىــن  ئانــا  بولىــدۇ.  ئىنســانالرمۇ 
ئەتكەنلىكتىــن  تــەرك  ۋەتەننــى  قېلىــش  تــۇرۇپ  ئەلــدە 
ــە  ــۇ ۋەتەنگ ــدە تۇرۇپم ــەت ئەل ــى، چ ــدۇ، چۈنك ــرەك بەرمەي دې
ئىــش قىلىــپ بەرگىلــى بولىــدۇ. ۋەتەنــدە ياشــاپ تــۇرۇپ 
نانكــور  ئالدىــدا  ۋەتــەن  بولمىســا،  ۋەتــەن  قەلبىڭىــزدە 
بولىســىز، ۋەتەنــدە بواللمىســىڭىزمۇ ۋەتــەن ئۈچــۈن پايدىلىــق 
ئىــش قىلســىڭىز، يەنىــال ۋەتەنپــەرۋەر بوالاليســىز. رۇســىيە 
ــرى  ــلىرىنىڭ تەقدى ــى ۋە قېرىنداش ــىدرىن: »ۋەتىن ــائىرى ش ش
بىلــەن كارى بولمايدىغــان ئىنســانالر ئــەڭ خەتەرلىكتــۇر« 
دېگەنىكــەن. ســىز نــەدە بولۇشــىڭىزدىن قەتئىينــەزەر، ئانــا 
ــۇ  ــىڭىزال، ب ــتىڭىزنى ئۈزمىس ــەمىمىي رىش ــان س ــا بولغ تۇپراقق
ــدەپ  ــا ئۈن ــڭ ســۈزۈك بۇالقلىرىغ ــىزنى ئادىمىيلىكنى رىشــتە س
كۈچنــى  ھاياتىــي  تۇرغــان  ئۇرغــۇپ  ئۆزىڭىــزدە  تۇرىــدۇ، 
ســېزىپ تۇرىســىز. كىالسســىك شــائىرلىرىمىز »ئــۆزۈم ھــەر 
ــرانى  ــۇق مىس ــەن ئوتل ــەندىدۇر« دېگ ــۈم س ــەن، كۆڭل جايدىم
ــازا  ــاق ت ــە تەتبىقلىس ــى ۋەتەنگ ــڭ مەزمۇنىن ــان، ئۇنى قالدۇرغ
ــۇ  جايىغــا چۈشــىدۇ. ئادەتتــە پەننىــڭ چېگراســى بولمايــدۇ، ئ
ــڭ  ــن ئالىمنى ــى، لېكى ــاق بايلىق ــانالرنىڭ ئورت ــۈل ئىنس پۈتك
ھامــان ۋەتىنــى بولىــدۇ. قــۇش ھــەر قانچــە ئېگىــز پــەرۋاز 
ــدۇ. ــدا بولى ــى زېمىن ــەن ئۇۋىس ــى بىل ــڭ ئوزۇق ــىمۇ، ئۇنى قىلس

قىلىــش  تەرەققىــي  ســىلەرگە  مــەن  ساۋاقداشــالر، 
لېكىــن  ئىــزدەڭالر،  كەڭلىكىدىــن  شــارى  يــەر  پۇرســىتىنى 
ــكەرتمەي  ــۇنى ئەس ــەن. ش ــاڭالر دەۋاتىم ــى ئۇنتۇم ۋەتىنىڭالرن
بولمايدۇكى، ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسســىياتىنىمۇ تەربىيەلەشــكە 
ۋەتەنپەرۋەرلىــك  كېلىــدۇ.  توغــرا  قىلىشــقا  پەرۋىــش  ۋە 
بىلــەن  ئالــدى  ئــۇ  باشــلىنىدۇ؟ شۈبھىســىزكى،  قەيەردىــن 
ئائىلىدىــن باشــلىنىدۇ. بىزنىــڭ ئاتا-ئانىمىــز، تۇغقانلىرىمىــز، 

-بــوۋا ۋە مومىلىرىمىــز، ئاندىــن قالســا قۇلۇم-قوشــنا، مەھەللە
-كويلىرىمىــز ئــەڭ بىۋاســىتە ۋەتەنــدۇر. بىــز مۇشــۇ ۋەتــەن 
ئاساســىدا ۋەتــەن ھەققىدىكــى چۈشــەنچىمىزنى تەدرىجىــي 
ــز.  ــاب پەللىگــە كۆتۈرىمى ــز ۋە ئالىيجان ــز، بېيىتىمى كېڭەيتىمى
بىزنىــڭ مىجەز-خۇلقىمىــز ئانىمىــز بەرگەن ســۈت ۋە نان بىلەن 
شــەكىللىنىدۇ، چۈنكــى ئانىــالر ئۇالرغــا ئۆزىنىــڭ ئالەمچــە 
مېھرىنــى قوشــۇپ بېرىــدۇ. بىزنىــڭ مىجەز-خۇلقىمىــز ئاتىمىــز 
ــە  ــە ئىگ ــك ۋە قەتئىيلىكك ــەن بېجىرىملى ــۇرۇر بىل ــەن غ بەرگ
بولىــدۇ. ئاتا-ئانــا بىزنىــڭ ئــەڭ دەســلەپكى ئوقۇتقۇچىلىرىمىز 
ــىدۇ،  ــى باس ــەس تامغىالرن ــە ئۆچم ــۈپىتىدە خاراكتېرىمىزگ س
ئەگــەر ئــۇالر ئۆزىمىــز تــەۋە بولغــان خەلقنىــڭ ئۆتمۈشــى، 
ئېســىل ئەنئەنىســى، پــارالق مەدەنىيىتىنــى بىلدۈرەلمىســە، 
مەھــرۇم  ئوزۇقتىــن  مۇھىــم  ناھايىتــى  بالىلىقتىكــى  بىــز 
ــل ئۇســتازى،  ــڭ تى ــالر پەرزەنتلەرنى ــز. ئاتا-ئانى قالغــان بولىمى
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بــاي  ھېسســىياتقا  مەنالىــق،  چوڭقــۇر  تىلىمىزدىكــى  ئانــا 
ئانــا  ئۆگىنىــدۇ.  ئاتا-ئانىســىدىن  پەرزەنتلــەر  ســۆزلەرنى 
ــان  ــە مېھرىب ــى بىزگ ــى، ئۇن ــۈن قۇدرەتلىكك ــۇنىڭ ئۈچ ــل ش تى
قېرىنداشــلىرىمىز  ئەتراپىمىزدىكــى  ۋە  ئاتا-ئانىلىرىمىــز 
ھەربىــر  تىلىمىزدىكــى  ئۆگەتكــەن،  بىلــەن  مۇھەببــەت 
ئازادىلىــك ۋە مۇھەببــەت  بىزگــە  تــاۋۇش، ھەربىــر ئاھــاڭ 

-ئەۋجىدىكــى شــېرىنلىك ئىچىــدە ســىڭگەن بولىــدۇ. بىــز ئاتا
-ئانىلىرىمىــز ئارقىلىــق سۆيۈشــنى ۋە سۆيۈلۈشــنى ئۆگىنىمىــز، 
ــى  ــاللىق ۋە قايغۇس ــى، خۇش ــى، ئىنكاس ــڭ ھەرىكىت ئۆزىمىزنى
بىلــەن تەبىئىــي ئۆزلىشــىپ كەتكــەن ھايــات بىلىملىرىنــى 
ــتېمىلىق  ــى سىس ــڭ كېيىنك ــەر بىزنى ــۇ بىلىمل ــز، ب ئۆگىنىمى
ئايلىنىــدۇ. خۇرۇچلىرىغــا  بىلىملىرىمىزنىــڭ  پەننىــي 

بىــز ئۆســكەن مەھەللە بىزنىــڭ ۋەتەنپەرۋەرلىكىمىزنىڭ 
ــى  ــز مەھەللىمىزدىك ــڭ بالىلىقىمى ــتازى، بىزنى ــر ئۇس ــە بى يەن
تەبىئىــي مەنزىــرە، مەھەللىمىزدىكــى كىشــىلەرنىڭ ماددىــي 
ــڭ  ــدۇ، بىزنى ــىپ كېتى ــەن گىرەلىش ــى بىل ــۋى دۇنياس ۋە مەنى
مەدەنىيــەت  ئىخچــام  بــۇ  ئىبــارەت  مەھەللىدىــن  تىلىمىــز 
بالىلىــق  غەمســىز  بېيىيــدۇ،  تېخىمــۇ  ئارقىلىــق  مۇزېيــى 
ئۆمۈرلــۈك  بىزنىــڭ  مەھەللــە  كەتكــەن  قوشــۇلۇپ  بىلــەن 
ئەســلىمىمىزگە ئايلىنىــپ، خۇشــاللىق ۋە لــەززەت ئاتــا قىلىــپ 
ــز،  ــوزۇق ئالىمى ــي ئ ــۈر روھى ــر ئۆم ــن بى ــز ئۇنىڭدى ــدۇ، بى تۇرى
تىلىدىكــى  مىللەتنىــڭ  بىــر  ئىلھاملىنىمىــز.  ئۆمــۈر  بىــر 
ســۆز بايلىقــى، ئىپادىلــەش ئۇســۇلى شــۇ خەلــق ياشــىغان 
مۇناســىۋەتلىك  زىــچ  بىلــەن  ئېكولوگىيەســى  ماكاننىــڭ 
ــۇ؟« دەپ  ــۇ، قىزم ــا »ئوغۇلم ــاال تۇغۇلس ــر ب ــزدە بى ــدۇ. بى بولى
ــورايدىغان  ــۇ؟« دەپ س ــۇ، تۈلكىم ــا »بۆرىم ــنىڭ ئورنىغ سوراش
ــز ياشــاپ  ــەن تۈلكــە خەلقىمى ــۆرە بىل ــەر ب ــار. ئەگ ــالر ب ئەھۋال
بولمىســا،  مەۋجــۇت  زېمىنــدا  مۇقــەددەس  بــۇ  كەلگــەن 
تۈلكىنىــڭ ھاياتــى ۋە خۇسۇســىيىتى  بىلــەن  بــۆرە  بىــزدە 
ئــۇالر ھەققىــدە  بولمىســا،  كۆزىتىــش  ئىنچىكــە  ھەققىــدە 
ھەقىقىــي تونۇشــمۇ بولمايتتــى، جۈملىدىــن يۇقىرىقىــدەك 
ھاياتلىقتىكــى  دېگــەن  تىــل  بولمايتتــى.  ئىپادىلەشــمۇ 
ــر  ــۈپىتىدە بى ــى س ــڭ مەنىۋىلىشىش ــت ماكان-زاماننى كونكرې
مىللەتنىــڭ ھايــات شــەكلىگە ۋەكىللىــك قىلىــدۇ، شــۇڭا، 
ــۆرۈپ  ــەن ك ــن روش ــڭ تىلىدى ــى ئۇنى ــڭ خۇلقىن ــر مىللەتنى بى
ــا  ــى، بالىلىقت ــكە بولىدۇك ــۇنداق دېيىش ــدۇ. ش ــى بولى يەتكىل
قوبــۇل قىلغــان تىــل بىلــەن تەپەككــۇر بىزنىــڭ كېيىنكــى 
ھەقتــە  بــۇ  ئايلىنىــدۇ.  گېنىغــا  ۋەتەنپەرۋەرلىكىمىزنىــڭ 
ــا  ــق مائارىپشــۇناس م. مونتىسســارى: »كىشــىلەر ۋايىغ ئاتاقلى
يەتكــۈزۈپ ســۆزلىيەلەيدىغان بىردىنبىــر تىــل - دەل بــوۋاق 
مەزگىلىــدە ئۆگەنگــەن ئاشــۇ تىلــدۇر« دېگەنىــدى. بىــز باشــقا 
دۇنياغــا  ۋە  ئۆگىنىمىــز  ئارقىلىــق  تىلىمىــز  ئانــا  تىلالرنــى 
يۈزلىنىــش مۇســاپىمىزنى بىــر قەدەم-بىــر قەدەمدىن باســىمىز.

بولــدۇڭالر،  چــوڭ  ئۈرۈمچىــدە  ســىلەر  ساۋاقداشــالر، 
ئارىالشــما  تاپقــان  تەركىــب  مىللەتتىــن  كــۆپ  ئۈرۈمچــى 
مەدەنىيەتلىــك شــەھەر، ســىلەر تەڭرىتاغنىــڭ جەنۇبــى ۋە 
شــىمالىدىكى يېزا-قىشــالقالردا ياشــاۋاتقان قېرىنداشلىرىڭالرغا 
نىســبەتەن بىــر قــەدەر ئــەۋزەل ئائىلــە ۋە مەكتــەپ شــارائىتىدا 
ئەھۋالىڭالرنــى  ئائىلــە  ســىلەرنىڭ  مــەن  يېتىلدىــڭالر. 

ســوراپ  شــۇنى  ســىلەردىن  كەتمەيمــەن،  بىلىــپ  ئانچــە 
باققــۇم كېلىــدۇ: ئۆيــۈڭالردا كىچىكــرەك بولســىمۇ ئائىلــە 
كۇتۇپخانىســى بارمۇ-يــوق؟ ســىزنىڭ ئاتا-ئانىڭىــز تارىختىكــى 
ــۇپ  ــى ئوق ــڭ كىتابلىرىن ــى ئالىم-ئەدىبلىرىمىزنى ــەم ھازىرق ھ
ئائىلەڭالرنىــڭ  ئاتا-ئانىڭىــز  ســىزنىڭ  تۇرامدۇ-يــوق؟ 
ــى  ــەر يۇقىرىق ــوق؟ ئەگ نەسەبنامىســىنى ســۆزلەپ بېرەلەمدۇ-ي
مەنىــۋى  ئائىلىڭىزنىــڭ  ســىزنىڭ  ھازىرالنمىســا،  شــەرتلەر 
ــۇنى  ــدۇ. ش ــى بولماي ــەل دېگىل ــۇ مۇكەمم ــى ھەرگىزم مۇھىتىن
ــەڭ ياخشىســى  ــرەك؟ ئ ــش كې ــداق قىلى تولۇقــالش ئۈچــۈن قان
ســوئال  بىلــەن  تەشەببۇســكارلىق  ئاتا-ئانىڭىزدىــن  ســىز 
ســوراڭ، بۇنــداق قىلىــش ســىزنىڭ ئۇالرغــا قىلغــان ياردىمىڭىــز 
ئۆزلىرىنىــڭ  ســوئاللىرىڭىزدىن  ســىزنىڭ  ئــۇالر  بولىــدۇ، 
بولســۇن.  قىلىدىغــان  ھېــس  تەرەپلىرىنــى  كەمتــۈك 
كىالسســىك كىتابــالر ســىزنىڭ ئەجدادلىرىڭىزنىــڭ ئــاۋازى، 
ســىز بــۇ كىتابالرنــى ئوقۇســىڭىز ئەجــدادالر بىلــەن ئۆزىڭىزنــى 
تۇتاشتۇرااليســىز، ئۇالرنىــڭ ئارزۇ-ئارمانلىرىنــى چۈشــىنىدىغان 
بولىســىز، ئۆزىڭىزنــى توغــرا تارىخىــي ئاڭغــا ئىگــە قىالاليســىز، 
ئىجادىيــەت  ئۇلغىيىــدۇ،  تېخىمــۇ  بۇلىقىڭىــز  ئەقىــل 
ھەۋىســىڭىز ئۇرغۇيــدۇ. ســىز ئىراننىــڭ -10، -11 ئەســىرلەردە 
فىردەۋســىنى  ئوبۇلقاســىم  شــائىرى  داڭلىــق  ئۆتكــەن 
ــۈرك نەســىللىك ســۇلتان مەھمــۇد  ــۇ ت بىلىشــىڭىز مۇمكىــن. ئ
غەزنــەۋى خوراســانغا ھۆكۈمــدار بولــۇپ تۇرغــان مەزگىلــدە، 
ــە  ــىش دەۋرىگىچ ــن ئىسالملىش ــانە دەۋرىدى ــالرنىڭ ئەپس پارس
بولغــان تارىخىنــى پــارس تىلىــدا يېزىــپ چىقىــپ، »شــاھنامە« 
ئــۆز  شــائىر  قىلىــدۇ.  تەقدىــم  ئەســەرنى  مەشــھۇر  دېگــەن 
يازىــدۇ؛ مۇنــداق  ھالــدا  پەخىرلەنگــەن  ئەمگىكىدىــن 

ئوتتۇز يىل مېھنەت ھەم زەخمەتتە قالدىم،
پارسچىدا ئىراننى قۇتقۇزۇپ ئالدىم.

فىردەۋســى شــۇنى بىلىدۇكــى، چېچىالڭغــۇ تارىــخ راۋان، 
ســاپ تىل بىلەن رەتلىنىپ بىر پۈتۈن گەۋدىگە ئايالنغاندا، ئۇ 
ئەۋالدالرنىڭ ئۆزىنى بىلىشىدىكى ۋە قەدىر-قىممەتنىڭ ئالتۇن 
بوسۇغىســىنى تېپىشــىدىكى يــول خەرىتىســىگە ئايلىنىــدۇ.

ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  ئۈرۈمچــى شــىنجاڭ  ساۋاقداشــالر، 
رايونىنىــڭ سىياســىي، ئىقتىســادىي، مەدەنىيــەت مەركىــزى 
قىلىدىغــان  ۋەكىللىــك  ھەقىقىــي  خەلقىمىزگــە  بولســىمۇ، 
دېھقانــالر ئاممىســىنى ئــۆز كۆزىڭىــز بىلــەن كۆرمىســىڭىز 
ــى،  ــىز. ۋەھالەنك ــۇق چۈشىنەلمەيس ــز تول ــى ھەرگى ۋەتىنىڭىزن
بېرىــپ  يېزىالرغــا  ســىز  يېزىــالردا،  دېھقانلىرىمىــز  بىزنىــڭ 
ســېخىي  لېكىــن  جاپالىــق،  يېزىلىرىمىزنىــڭ  باقتىڭىزمــۇ؟ 
قىياپىتىنــى كــۆرۈپ باقتىڭىزمــۇ؟ ئەگــەر تېخىچــە ئۇنــداق 
تەكلىــپ  ســىزگە  مــەن  بولســىڭىز،  بواللمىغــان  قىلىــپ 
بېرىمەنكــى، تەتىلدىكــى پۇرســەتلەردىن پايدىلىنىــپ جەنــۇب 
ــڭ  ــدا ۋەتىنىڭىزنى ــڭ، شــۇ چاغ ــا بېرى ۋە شــىمالدىكى يېزىالرغ
ــڭ  ــران قالىســىز، خەلقىڭىزنى ــۆرۈپ ھەي ــى ك ــان قۇچىقىن بىپاي
ــدۇ.  ــدە بولى ــز لىققى ــۆرۈپ كۆڭلىڭى ــى ك ــى بايلىقالرن روھىدىك
تەكلىمــاكان ۋادىســىدىكى ھــەر بىــر يــۇرت، ھــەر بىــر شــەھەر 
ــدۇ، ســىزگە  ــەن ســىزنى رام قىلىۋالى ئۆزگىچــە خىســلەتلەر بىل
ھــەر قانــداق كىتابتــا دېيىلمىگــەن ھايــات مۆجىزىلىرىنــى 
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نامايــان قىلىــدۇ، ســىز ئۆگىنىشــكە تېگىشــلىك نەرســىلەرنىڭ 
ھەددى-ھېسابســىز ئىكەنلىكىنــى بايقايســىز. ئۈرۈمچىنىــڭ 
كۆزلىرىڭىــز  كەتكــەن  تورلىشــىپ  بىنالىرىدىــن  ئېگىــز 
كــەڭ دالىالرنىــڭ باغرىــدا ئەركىــن قىيغىتىــدۇ. ســىز ئانــا 
بايلىقالرنــى،  ئۇنىڭدىكــى  تاغ-دەرياالرنــى،  دىيارىڭىزدىكــى 
ــۈزۈك چۈشــەنمەيال يىــراق  خەلقىڭىزنىــڭ ياشــاش شــەكلىنى ت
ئەللەرگــە كېتىــپ قالســىڭىز، كېيىنچــە پۇرســەت يارىتىــش 
تېخىمــۇ تــەس بولىــدۇ. چۈنكــى، ســىز چــوڭ بولغانســېرى 
ئالدىــراش بولــۇپ كېتىســىز. شــۇنداق بىــر ئاددىــي پىرىنســىپ 
ئۆزىنــى  قىلىمــەن:  تەۋســىيە  قويۇشــىڭىزنى  بىلىــپ  بــار، 
ــڭ  ــۆيەلمەيدۇ، ئۆزىنى ــقىالرنى س ــەر باش ــنى بىلمىگەنل سۆيۈش
ئاتا-ئانىســىنى ســۆيمىگەنلەر باشــقىالرنى تېخىمۇ سۆيمەيدۇ، 
باشــقىالرنىڭ  يەتمىگەنلــەر  قەدرىگــە  ۋەتىنىنىــڭ  ئــۆز 
ئۆزىنىــڭ  بۇنداقــالر  بىلمەيــدۇ.  قەدىرلەشــنى  ۋەتىنىنىمــۇ 
قەدرىنــى مەڭگــۈ باشــقىالرغا بىلدۈرەلمەيــدۇ. مــەن ســىزگە 
بىــر ئاددىــي ئادەمنىــڭ ۋۇجۇدىدىكــى قىممەتلىــك تــەرەپ 
ھەققىدىكــى بىــر مىســالنى دەپ بېــرەي، بۇنى بىر ۋەتەندىشــىم 
قاتنــاش  بىــر  »ئىســتانبۇلنىڭ  بەرگەنىــدى:  دەپ  مــاڭا 
بېكىتىنىــڭ ئالدىــدا تۇرۇۋاتاتتىــم، - دەپ بايــان قىلىشــقا 
ــەن  ــۇق خوت ــڭ قوي ــر ئايالنى ــى، - بى ــۇ ۋەتەندىش ــلىدى ئ باش
ئايــال  ئــۇ  ئەندىكتۈرۈۋەتتــى،  مېنــى  گېپــى  شېۋىســىدىكى 
مېنىــڭ ئۇيغۇرلۇقۇمنــى ھەرگىــز بىلمەيــدۇ، مەنمــۇ ئــۇ ئايالنى 
تونۇمايمــەن، ئــۇ مېنــى بىــر تــۈرك دەپ يــول ســورىغانىدى، 
ــۆيۈندۈم.  ــەم س ــم، ھ ــران قالدى ــەم ھەي ــن ھ ــۇ ئايالدى ــەن ئ م
ــەر  ــال ئۇيغۇرچــە ســۆزلىدى. ئەگ ــداق ئىككىلەنمەي ــۇ ھېچقان ئ
ئاقســۇدا ياكــى غۇلجىــدا بولغــان بولســا ھەيــران بولمايتتىــم. 
ئــۇ ئۇيغۇرنــى ئااليىتــەن ئىزدىمىســە ئۇچراتقىلــى بولمايدىغــان 
يــات بىــر شــەھەردە خوتــەن پــۇراپ تۇرىدىغــان تەلەپپــۇزدا 
مەندىــن يــول ســورىدى. قارىســام ئــۇ ئايالــدا نــە تەڭقىســلىق، 
ــى  ــى، ئەكســىچە ناھايىت ــى بولمايتت ــى كۆرگىل ــە خىجىللىقن ن
ــپ  ــاۋاب بېرى ــە ج ــا ئۇيغۇرچ ــەن ئۇنىڭغ ــى. م ــي تۇراتت تەبىئى

يولنــى چۈشــەندۈردۈم. ئۆزۈم شــۇنداق ھاياجانلىنىپ كەتتىم.«

دىللىــق.  ســاپ  خەلقىمىزدىكــى  بىزنىــڭ  بــۇ  مانــا 
ئىشــىنىمەنكى، ئــۇ ئايــال ئىســتانبۇللۇق بىــر تۈرككــە ئۇچــراپ 
قالغان بولســىمۇ غەرىزىنى ئۇقتۇرالىغان بوالتتى. بىر ســودىگەر 
ئۇيغۇرچــە ســۆزلەپ يــۈرۈپ ئالمۇتــا، بېشــكەك، تاشــكەنت، 
ئاشــخاباد، باكۇ، ئىســتانبۇلالردا نان تېپىــپ يېيەلىگەنلىكىنى 
ــا پىششــىق  ــا تىلىڭىزغ ــىز ئان ــەر س ــدى. ئەگ ســۆزلەپ بەرگەنى
بولــۇپ، خەنــزۇ تىلىغىمــۇ ماھىــر بولســىڭىز، كېيىــن ئىنگلىــز 
ــىز  ــىڭىز، س ــۇ ئۆگەنس ــەل تىللىرىنىم ــەت ئ ــق چ ــى قاتارلى تىل
ياشــىيااليدىغان مۇھىــت ھەسســىلەپ كېڭەيگــەن بولىــدۇ. 
ســىز كــۆپ تىللىشــىش دەۋرىــدە ياشاۋاتىســىز، ئۆزىڭىــز بىلــەن 
ئۆزگىلــەر ئوتتۇرىســىدىكى ئۆزئــارا ھۆرمــەت مۇناســىۋىتىنى 
ئالدىغــا  ئەۋالدنىــڭ  ســىلەردەك  بــۇ  يارىتىســىز؟  قانــداق 
ــىنىڭ  ــەر خەزىنىس ــل - بىلىمل ــىلە. تى ــوڭ مەس ــان چ قويۇلغ
مۇناســىۋىتىدە  ئاچقۇچنىــڭ  بىلــەن  ئــادەم  ئاچقۇچــى، 
نېمىگــە  ئاچقۇچنــى  ئامىــل،  بەلگىلىگۈچــى  ئــادەم 
تاقىلىــدۇ. بېرىــپ  مەسىلىســىگە  غايــە  بــۇ  ئىشلىتىســىز؟ 

ساۋاقداشــالر، ســىز ئانــا يۇرتىڭىزدىــن ئايرىلغــان ھامــان 
ئايدىڭلىشــىدۇ.  ھامــان  شــۇ  مەسىلىســى  تىــل  ۋە  ۋەتــەن 
ــن ســۆز  ــۇرۇپ، مۇۋەپپەقىيەتتى ــاي ت ــرا ھــەل قىلم ــى توغ بۇالرن
ئاچقىلــى بولمايــدۇ. شــۇڭا، مــەن بۈگــۈن بــۇالر ھەققىــدە 
ــار.  ــم. يــول ماڭغانســېرى ئېچىلىــدۇ، دېگــەن گــەپ ب توختالدى

ــتا ــىلەرنى ئاس ــۇن نەرس ــەن، نۇرغ ــەم چېچ ــرەك ھ ــىلەر زې -س
-ئاســتا بىلىۋالىســىلەر. ئاخىرىــدا مــەن ســىلەرنىڭ تېنىڭالرغــا 
تۇرمۇشــۇڭالرغا  ئۇتــۇق،  ئۆگىنىشــىڭالرغا  ســاالمەتلىك، 
بولســۇن! يــار  ســىلەرگە  زەپــەر  تىلەيمــەن.  بەخــت 
كۆپچىلىككە رەھمەت!

ئاپتور شىنجاڭ مائارىپ ئىنستىتۇتى فىلولوگىيە 
تارماق ئىنستىتۇتىنىڭ پىروفېسسورى 

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

ــە  ــاايت بولســا تىلىكىگ ــىياملايدۇ، ھ ــاايت اي� ــە ئېرىشســە، ھ )ئىنســان( تىلىكىگ
ــىل  ــىلىق يېتىشســە، ئۆزىــىن ئۇنتۇيــدۇ، ســۆزىىن يېشش يېتەملەيــدۇ. ئــازراق ايخشش
كۆكتىــن ئۈسشــتۈن چاغاليــدۇ، مەرتىــۋە قازانســا، مەغــرۇر، كــۆرەڭ  بولۇۋالىــدۇ، 
ئۆلۈم تۇتقاندا ئويغىنىدۇ ۋە ئۆكۈچن بىەلن ئۆلىدۇ. يەپ تويسا، قىلىقلرىى بۇغرادەك 
بولىدۇ. ئەگەر قارىن ئاچســا، بىلىپ تۇرۇپ زەھەرىن يەيدۇ. كۈلپەتتىن قاچىدۇ، 
راھەتكــە ئەگىششــىدۇ، ســۆيگىنىگە يېتىــدۇ، يەتكەندىــن كېيىن )يەنــە( ۋاز كېچىدۇ.
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مائارىــپ  شــتاتى  ۋىكتورىيــە  ئاۋســترالىيە  بۇيىــل 
ئىشــلەۋاتقىنىمغا  بولــۇپ  سىستېمىســىدا مەمۇرىــي خادىــم 
بــەش يىــل بولىدىكــەن. باشــتا پۈتــۈن دىققىتىــم قانــداق 
خىزمەتنــى  تاپشــۇرۇلغان  چىقارمــاي  خاتالىــق  قىلغانــدا 
نەرســىلەرگە  كــۆپ  تىرىشــقىنىمدىن  ئۈچــۈن  ئورۇنــداش 
دىققــەت قىاللمىغــان ئىدىــم. تەجىربىلىرىمنىــڭ كۆپىيىشــىگە 
ــدۇم.  ــلەيدىغان بول ــەن ئىش ــۇزۇر بىل ــى ھ ــىپ خىزمەتن ئەگىش
ئاندىــن بــۇ نەچچە يىــل كۆرگەنلىرىمنى، مــەن تەربىيەلەنگەن 
نەرســىلەرنى  نۇرغــۇن  سېلىشــتۇرۇپ  مائارىپقــا  باشــالنغۇچ 
ھېــس قىلىشــقا باشــلىدىم. ئۆزۈمنىــڭ ئارزۇســى ۋە مــۇرات 
ئەپەندىنىــڭ تەۋسىيەســى بىلــەن قولۇمغــا قەلــەم ئالدىــم.

مــەن مېلبورىــن شــەھىرىدىكى بىــر نەچچــە ھۆكۈمــەت 
بولــۇپ  خادىــم  مەمۇرىــي  مەكتەپتــە  دىننــى  ۋە  مەكتىپــى 
ئىشــلەپ باقتىــم. ھازىــر 50	 ئوقۇغۇچــى، 320 ئائىلــە ۋە 
50 خىزمەتچىســى بــار بىــر كاتولىــك مەكتىپىــدە مەمۇرىــي 
دائىرىســىدىكى  باشــقۇرۇش  مەمۇرىــي  قىلىمــەن.  خىزمــەت 
ــى  ــك پائالىيىتىدىك ــڭ كۈندىلى ــەت ۋە بالىالرنى ــق خىزم بارلى
ــم.  ــڭ خىزمىتى ــمۇ مېنى ــلىرىنى قىلىش ــترالىق ئىش ــەزى سېس ب
بــۇ جەريانــدا مــاڭا تۇنجــى تەســىر قىلغىنــى مەكتــەپ مەمۇرىي 
بولىــدۇ. ئايرىلغــان  پۈتۈنلــەي  ئوقۇتــۇش   - ئوقــۇ  بىلــەن 

مۇمكىــن،  بولۇشــى  ئېســىمىزدە  كۆپچىلىكىمىزنىــڭ 
بىــز ئوقۇغانــدا ســىنىپ مەســئۇلى پۈتــۈن ئىشــقا مەســئۇل 
ــالر  ــا ئانى ــش، ئات ــى يىغى ــاب پۇل ــى، كىت ــۇش پۇل ــدى. ئوق ئى
ئارخىپىنــى  ئوقۇغۇچىــالر  ئورنىتىــش،  مۇناســىۋەت  بىلــەن 
تۇرغــۇزۇش دېگەنــدەك . ھالبۇكــى بــۇ يەردىكــى مەكتەپتــە 
ئوقۇتقۇچىلىــق.  ئىشــى  قىلىدىغــان  ئوقۇتقۇچىنىــڭ 
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئارخىپىنــى تۇرغــۇزۇش، ئائىلىگــە ئۇقتۇرۇش 
ــى.  ــڭ خىزمىت ــەر مەمۇرنى ــش دېگەندەكل ــۇل يىغى ــش، پ ئەۋەتى
ئارخىپىنىمــۇ  ئوقۇغۇچىســىنىڭ  ھەتتــا  ئوقۇتقۇچىــالر 
ئــۇالر  ئەھۋالــى  ئائىلىنىــڭ  پۈتــۈن  شــۇڭا  كۆرەلمەيــدۇ. 
قىلىدىغــان  تەلــەپ  يــاردەم  ئاالھىــدە  قاراڭغــۇ.  ئۈچــۈن 
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئائىلىســى ئالــدى بىلــەن مەكتــەپ مەمۇرىــي 
ــدا  ــۇ ئەھۋال ــەن كۆرۈشــىدۇ. ب ــن ئوقۇتقۇچــى بىل ــەن ئاندى بىل
ــۇش  ــاش. ئوق ــى ئوخش ــە ئوقۇغۇچ ــۈن ھەمم ــى ئۈچ ئوقۇتقۇچ
كەمبەغەلمــۇ  بايمــۇ  تۆلىمىگىنىمــۇ،  تۆلىگىنىمــۇ  پۇلــى 
ئوقۇغۇچىنىــڭ  ئۇچرايــدۇ. ھەمــدە  مۇئامىلىگــە  ئوخشــاش 
ئوتتۇرىســىدا  مەمــۇرالر  بىلــەن  ئوقۇتقۇچىــالر  ئەھۋالــى 
خىزمــەت  مەمۇرالرنىــڭ  بــۇ  بولمايــدۇ.  تېمىســى  پــاراڭ 
ســىغىمچانلىقىنى ئاشــۇرۇۋەتكەندەك قىلســىمۇ، بىــر ســىنىپقا 
ئىككــى ئۈچــال ئوقۇتقۇچــى مەســئۇل بولىدىغــان ئەھۋالــدا 
ئوقۇتقۇچىــالر دىققىتىنــى ئوقۇتۇشــقا مەركەزلەشــتۈرەلەيدۇ.

ــى.  ــش قىلىش ــىنى چىقى ــانلىق نۇقتىس ــڭ ئىنس تۈزۈمنى
بالىــالر مەكتەپكــە تىزىملىتىشــتىن بــۇرۇن ، مەكتــەپ بىــر 
ئېكسكۇرســىيە  قىلىــپ  گۇرۇپپــا  بىــر  ئائىلىنــى  نەچچــە 
ئورۇنالشــتۇرىدۇ. ئاتــا ئانىــالر بالىالرنــى ئېلىــپ ياكــى ئالمــاي 
مەكتەپنىــڭ پۈتــۈن ئەســلىھە، ئوقــۇ - ئوقۇتــۇش، ئىدىيــە 
تىزىمالتقاندىــن  كەچۈرىــدۇ.  كۆزدىــن  تەشــۋىقاتلىرىنى 
بىلــەن كۆرۈشــىدۇ.  ئوقۇغۇچــى  مۇدىــرى  مەكتــەپ  كېيىــن 
ۋابــا مەزگىلىــدە بــۇ تــوردا ئېلىــپ بېرىلىۋاتىــدۇ. بــۇ جەريانــدا 
ــۆز  ــدارى، س ــۇرۇش ئىقتى ــىر قايت ــس تەس ــڭ ئەك ئوقۇغۇچىنى
ئوقۇغۇچــى  ئارقىلىــق  ھەرىكەتلىــرى  ئىــش  قابىلىيىتــى، 
بولغىلــى  ئىگــە  چۈشــەنچىگە  دەســلەپكى  ھەققىــدە 
قايســى  قىلماســلىق،   - قىلىــش  قوبــۇل  ئاندىــن  بولىــدۇ. 
كەمچىلىكــى  ئاالھىدىلىكــى،  ئورۇنالشــتۇرۇش،  ســىنىپقا 
ئوقۇتقۇچــى  ھــەم  ئوقۇغۇچــى  خۇالســىلىنىپ  قاتارلىقــالر 
قىلىنىــدۇ. قــارار  ئورۇنالشــتۇرۇش  مۇۋاپىــق  ئــەڭ  ئۈچــۈن 

ــدۇ.  ــۇپ تۇرى ــابىقىلىرى بول ــە مۇس ــە تەنتەربىي مەكتەپت
شــۇڭا ئوقۇغۇچىالرنــى بىــر نەچچــە گۇرۇپپىغــا بۆلــۈش كېرەك. 
ئادەتتــە بىــر ئائىلىنىــڭ بالىلىــرى ياكى نەۋرە ئــۇرۇق تۇغقانالر 
بىــر گۇرۇپپىــدا بولىــدۇ. بۇنــداق قىلغانــدا بىــر ئائىلىــدە 
ــان،  ــۇپ بەسلىشــىپ قالىدىغ ــا بول ــۈچ گۇرۇپپ ــى ئ ــى ياك ئىكك
بــۇ جەريانــدا بالىــالر ياكــى چوڭالرنىــڭ ئەھمىيەتســىز ئۇرۇش 
جېــدەل قىلىشــىدىن ئۈنۈملــۈك ســاقالنغىلى بولىــدۇ. ئاتــا 
ــاش  ــداق ب ــدە قان ــڭ بەزى ــك جېدەلنى ــداق كىچى ــالر بۇن ئانى
ئاغرىتىدىغىنىنــى ياخشــى چۈشىنىســىلەر دەپ ئوياليمــەن.

ئوقــۇش نەتىجىســىنىڭ ئېــالن قىلىنماســلىقى . شــتات 
ــر ياكــى  ــدا بى ــى بويىچــە يىل مائارىــپ سىستېمىســىنىڭ تەلىپ
ئىككــى قېتىملىــق ئاتــا - ئانىــالر بىلــەن ئۇچرىشــىش ۋە 
ئوقۇغۇچىنىــڭ ئومۇمىــي جەھەتتىكــى دوكالتــى ئائىلىگــە 
دوكالتمــۇ  بولىــدۇ.  بىــر  بىرگــە  ئۇچرىشــىش  ئەۋەتىلىــدۇ. 
ئاغــزى چاپالنغــان كونۋېرتتــا بولــۇپ، ئاتــا - ئانىســىنىڭ 
ــداق  ــدۇ. ھېچقان ــلىق تەكىتلىنى ــە ئاچماس ــا بەرمىگىچ قولىغ
نەتىجــە ھەرقانــداق دائىرىــدە ئېــالن قىلىنمايــدۇ. بۇنىــڭ 
قوغــداش  شەخســىيەتنى  نۇقتىســى  چىقىــش  ئەســلى 
بولۇشــى مۇمكىــن. ھەرھالــدا ئەھمىيەتســىز سېلىشــتۇرۇش 
قالماســتىن،  بولۇپــال  خالــى  سېلىشتۇرۇلۇشــدىن  ياكــى 
بىلــەن  ئــۆزى  ئەمــەس،  بىلــەن  باشــقىالر  ئوقۇغۇچىالرغــا 
ــەرب  ــدۇ. غ ــى بولى ــنى ئۆگەتكىل ــا بېسىش ــىپ ئالغ رىقابەتلىش
باشــقىالرنىڭ  يەتكەنلەرنىڭمــۇ  قۇرامىغــا  جەمئىيىتىدىكــى 
ــۆزى ياقتۇرىدىغــان ھالەتتــە  تۇرمۇشــى بىلــەن كارى بولمــاي ئ
ــرەك. ــا كې ــم مۇشــۇنداق يېتىلدۈرۈلگــەن بولس ياشىشــى بەلكى

ھەرخىــل  مەكتەپنىــڭ  روھــى.  پىداكارلىــق 

غەرب باشالنغۇچ مائارىپى توغرىسىدا   قىلغانلىرىم
رەنا غوپۇر ) ئاۋسترالىيە (
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ئانىــالر  ئاتــا  ئۇيۇشــمىالردا  بــۇ  بولىــدۇ.  ئۇيۇشــمىلىرى 
يۇقىــرى  ئانىــالر  بولۇپمــۇ  ئىشــلەيدۇ.  بولــۇپ  پىــداكار 
ــتۇرۇپ،  ــى ئورۇنالش ــل پائالىيەتلەرن ــەن ھەرخى ــق بىل قىزغىنلى
ھەرخىــل  مەكتەپنىــڭ  پۇلنــى  يىغىلغــان  قىلىــپ،  بــازار 
ھېچقانــداق  ئۆزلىــرى  بېرىــدۇ.  ئىشلىتىشــكە  ئىشــلىرىغا 
ــس  ــل شــەرەپ ھې ــى بىرخى ــەم بۇن ــدۇ. ھ ــەپ قىلماي ــەق تەل ھ
بولغاچقــا،  چــوڭ  كــۆرۈپ  مۇشــۇنى  پەرزەنتمــۇ  قىلىــدۇ. 
بولىــدۇ. پىدائىــي  داۋاملىــق  ئۇالرمــۇ  بولغانــدا  چــوڭ 

خەتەرنىــڭ ئالدىنــى ئېلىــش تۈزۈمــى. مەكتەپتىكــى 
قۇتقــۇزۇش  جىددىــي  باشــالنغۇچ  خىزمەتچــى  بىــر  ھــەر 
ســاۋاتلىرى ۋە ئــوت ئاپىتــى ، تېررورلــۇق ھۇجۇمنىــڭ ئالدىنــى 
كىنىشكىســى  الياقەتلىــك  ئۆگىنىــپ  چارىلىرىنــى  ئېلىــش 
بىــر  يىلــدا  ئادەتتــە  كىنىشــكىلەر  بــۇ  كېــرەك.  ئېلىشــى 
كــۆپ  بالىــالردا  خەۋپــى  رېئاكســىيە  يېڭىلىنىــدۇ.  قېتىــم 
قىزىرىــش  تېــرە  ياللۇغــى،  بــۇرۇن  يېنىكلىــرى  ئۇچرايــدۇ. 
ياكــى قىچىشــىش، ئىششــىپ قېلىــش قاتارلىــق ئاالمەتلــەر 
كېتىــش،  ھوشــىدىن  ئېغىرلىرىــدا  تۈگىســىمۇ،  بىلــەن 
ــدە  ــن. ئاالھى ــى مۇمكى ــرى كۆرۈلۈش ــەل ئاالمەتلى ــاق كېس تۇتق
يەرگــە  بىخەتــەر  ئوقۇغۇچىالرنــى  كۆرۈلگەنــدە  خــەۋپ 
ــرەك. ــى كې ــەۋەر ئېلىنىش ــن خ ــڭ ھالىدى ــەش ۋە ئۇالرنى يۆتك

ئوقۇغۇچىلىــرى  ســىنىپنىڭ  تەييارلىــق  ھەمكارلىــق. 
ئوقــۇش باشــلىغاندىن باشــالپ يۇقىــرى ســىنىپتىكى بىــر 
ــئۇل  ــا مەس ــك بالىغ ــن كىچى ــى بىردى ــى ئوقۇغۇچ ــى ئىكك ياك
بولىــدۇ. بالىــالر يېڭــى تۇرمــۇش باشــلىغاندا ئاتــا ئانىــالر 
ئۇالرنىــڭ ھېسســىياتىنى جىــق ئويــالپ كەتمەيمىــز. ئــۆزى 
بىلــەن تــەڭ بالىــالر بىلــەن ئوينــاپ خۇشــال بولىــدۇ دەپ 
ســەزگۈر  ناھايىتــى  بالىــالر  قىســمەن  ئەممــا  قارايمىــز. 

مۇمكىــن.  ئىشەنمەســلىكى  چوڭالرغــا  ئالدىــراپ  بولىــدۇ. 
مەكتــەپ  ئۇالرغــا  ئوقۇغۇچىلىــرى  يىللىقنىــڭ  يۇقىــرى 
قىيىنچىلىققــا  قالغانــدا،  ئاغرىــپ  ئۆگىتىــدۇ.  ھاياتىنــى 
خىــل  بــۇ  كۆرســىتىدۇ.  قىلىشــنى  قانــداق  ئۇچرىغانــدا 
ھەمكارلىــق بىرىنچــى يىللىقنــى تۈگەتكۈچــە داۋاملىشــىدۇ.

ئەمــدى بــۇ تۈزۈمنىــڭ ئــەڭ كۆرۈنەرلىــك كەمچىلىكىگە 
يۇقىــرى  مەنپەئەتنــى  ھوقــۇق  شەخســى  كەلســەك، 
ــىيەتچىلىك  ــالردا شەخس ــتىن بالى ــب قىلىش ــدە تەرغى دەرىجى
ئېغىراليدىكەن. ئۆزىنىڭ مەســئۇلىيەت دائىرىســىدە بولمىســىال 
ئامــال بــار قــول تىقماســلىق ، ياكــى ئۆزىنــى قوغــداش ئۈچــۈن 
ئارىالشماســلىق ئېغىــر. بــۇ ئۇيغــۇر مىللىتىــدەك باشــقىالرغىمۇ 
جــان كۆيدۈرىدىغــان مىللەتنىــڭ ئائىلىســى ئۈچــۈن چــوڭ 
رىقابــەت. بالىالرنــى ھــەم ئۇيغــۇر ئەخالقىــدا، ھــەم غــەرب 
ــەس. ــان ئەم ــش ئاس ــان قىلى ــان باقااليدىغ ــدە ج جەمئىيىتى

ئۇقــۇم  دېگــەن  قــاراش  يەرگــە  بالىــالردا 
قــاراپ  يەرگــە  ئۇچرىغانــدا  تەنقىدكــە  بىــزدە  بولمايــدۇ. 
قىلغۇچىنىــڭ  ســۆز  غەربتــە  ئەممــا  ھۆرمــەت.  تــۇرۇش 
بولــۇپ  خاپــا  تــازا  شــۇڭا  ھۆرمــەت.  قــاراش  كۆزىگــە 
بالىخانىســىغا  كۆزىڭىزنىــڭ  بالىڭىزنىــڭ  تەنقىدلەۋاتقــان 
رەنجىتىــدۇ. تېخىمــۇ  بەزىــدە  ســىزنى  تۇرۇشــى  قــاراپ 

بالىــالر ئوقۇتقۇچىســىغا ئاتا ئانىســىغا قارىغاندا يېقىن 
بولىــدۇ. ئۆيــدە بولغــان ئىشــالرنى دەيــدۇ. بــەزى كۆچمــەن 
مىللەتلــەردە بالىالرنى ئانچە مۇنچە ئۇچۇقداش نورمال، ئەمما 
ــداش  ــى قوغ ــە »بالىالرن ــە دېس ــپ مۇئەللىمگ ــە بېرى مەكتەپك
ــى  ــدا بالىن ــىدۇ، ئېغىرى ــاقچى ئارىلىش ــى س ــى « ياك كومىتېت
ــن. ــى مۇمكى ــى بېرىلىش ــە باققىل ــقا ئائىلىگ ــپ باش تارتىۋېلى

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

ئــەي  دەيــدۇىك،  ئۆكۈنــۈپ  ئەقىل-پاراسەتســىزەلر 
چېكىمــەن،  ھــەرسەت  بوملىســاڭ  ســەن  ئەقىــل، 
تەگمىــدى،  ئۈلــۈش  بــرى  مــاڭا  ســەندىن  ئۆكۈنمىــەن. 
ئۆلۈكتــۇر. )گــواي(  كــۆڭىل  كىششــىنىڭ  سشېنىڭســىز 
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تۈگىمەيدىغانــدەك  زادىــال  يــول  بارىدىغــان  ئۆيگــە 
ــا  ــوزۇپ، ئەتراپق ــى س ــالپ بوينىن ــۇن ئارى ــى.  شۇبۇرش بىلىنەتت
ئۆزگەرمىگەنــدەكال  مەنزىرىلــەر  قىرغاقتىكــى  قارايتتــى. 
ــەپ،  ــدە لەيل ــۇ يۈزى ــى س ــڭ قولۋىق ــم، ئۇنى ــى. بەلكى كۆرۈنەتت
بۇزۇلۇشــقا  كۆڭلــى  ئۇنىــڭ  تۇرىۋاتقانمىــدۇ؟  يەردىــال  بىــر 
باشــلىدى. بەلكىــم، ۋېرونىكىنــى تاشــالپ قاچقىنــى توغــرا 
بارســىچۇ؟  قايتىــپ  ئەمــەس،  كــەچ  بولمىغانــدۇ؟ ھېلىمــۇ 
ــەس.  ــدەش ت ــى ھەي ــا قارش ــدى ئېقىمغ ــى ئەن ــراق قولۋاقن بى
شــۇنداق ئارىســالدى ئويــالر بىلــەن بالىقــاي كۆزلىرىنــى چىــڭ 
يۇمۇۋېلىــپ، تۈگۈلــۈپ ياتتــى ۋە ئىچىــدە ساناشــقا باشــلىدى.

ياخشــى  ئــەڭ  قېلىشــنىڭ  ئۇخــالپ  تېــز  بــۇ 
ئىــدى.  ئۆگەتكــەن  شــۇنداق  ئۇنۇڭغــا  ۋېرونىــكا  ئامالــى. 
ــدا  ــى خىيالىڭ ــرەك. ياك ــاناش كې ــە س ــىلەن، 100 -گىچ مەس
كوچىالردىكــى ماشــىنىالرنى، ئاســماندا ئــۈزۈپ كېتىۋاتقــان 
خىرونىــكا  مــەن  »يــاق،  بولىــدۇ.  ساناشــقا  بۇلۇتالرنىــال 
ئىككىمىــز ســاياھەت قىلىشــنى ئــارزۇ قىلغــان دۆلەتلەرنــى 
ــاياھەتچى. ــڭ س ــدى بىزنى ــا كەل ــەن قارارغ ــانايمەن«، دېگ س

ــدى.  ــترالىيە بول ــى – ئاۋس ــىگە كەلگىن ــلەپ ئېس دەس
خەرىتىدىــن  تۇرســۇن،  ياقتــا  بــۇ  بېرىــش  يەرگــە  »ئــۇ 
ۋەتىنــى،  كېنگۇرۇالرنىــڭ   – ئــۇ  تاپىســەن.  ئىــزدەپ  ئــاران 
قولۋىقىــدا  شۇبۇرشــۇننىڭ  يىــراق.  خېلــى  بېالرۇســىيەدىن 
ــە.  ــەس... بولىۋىي ــن ئەم ــۇ مۇمكى ــش ھەرگىزم ــە بېرى ــۇ يەرگ ئ
كېــرەك«. بولســا  پۇمــا  خوجايىــن؟  كىــم  يەرلــەردە  ئــۇ 

ئېســىگە  ۋىيېتنامنــى  بويىچــە،  ئېلىپبــە  بالىقــاي 
يــەردە  ئــۇ  قارىغانــدا،  ئېيتىشــىغا  ۋېرونىكىنىــڭ  ئالــدى. 
ھەرخىــل يىالن-چايانــالر كــۆپ. »گىرېتســىيەچۇ ؟ بەلكىــم، بۇ 
ــاي.  ــدى بالىق ــتۇ«، دەپ ئويلى ــك ئەمەس ــە خەتەرلى ــەر ئانچ ي

– قويغىنــە، بىلمىگــەن يەرنىــڭ ئوي-چوڭقــۇرى كــۆپ.

ئــۆز  ئۇســۇل  بــۇ  كەلتۈرىدىغــان  ئۇيقــۇ 
ئاستا-ئاســتا  شۇبۇرشــۇن  كۆرســەتتى.  تەســىرىنى 
ساناشــنى  بولســىمۇ  شــۇنداق  باشــلىدى.   ئەسنەشــكە 
ئافرىقىــدا.  نــەدە؟  ئــۇ   - »زامبىيــە  داۋامالشــتۇرۇۋاتاتتى. 
ــۆز  ــاچ ك ــك، ئ ــرى، ھەيۋەتلى ــۇ كالىلى ــۈردەك س ــزى ئۆڭك ئاغ
ئويلىمىغىنىــم  ئۇالرنــى  يېتــەر،   ... تىمســاھالر  يىرتقــۇچ 
قاچۇرۇۋېتىــدۇ«.  تېخىمــۇ  ئۇيقۇنــى  بولمىســا  ياخشــى. 

غــەرق  دۇنياســىغا  ئۇيقــۇ  ئاللىقاچــان  شۇبۇرشــۇن 
بولســىمۇ، »ســاناش« تېخىچــە توختىمىغــان ئىدى. ئــۇ ئەندى 
ــراق  ــۇ سۋىســلوچتىن يى ــا ئ چۈشــىدىمۇ داۋاملىشــىۋاتاتتى. مان
ــتان  ــى، ھىندىس ــەر؟ بەلك ــۇ قەي ــدۇ. »ب ــپ يۈرى ــى كېزى يەرلەرن
بولۇشــى مۇمكىــن؟ ئەنە، يەرلىــك خەلق »ئورمان ئاپتېكىســى« 

يىلتىزدىــن  بىــر  نېرىــدا  دەرىخــى.  نىــم  ئاتايدىغــان  دەپ 
ــان  ــان دەرەخ« باني ــان »ئورم يۈزلىگــەن شــاخالر ئۆســۈپ چىقق
كۆرۈنــدى. ئۇنىــڭ ئارىســىدا  ئېزىــپ قېلىشــىڭ تۇرغــان گــەپ.

ــن  ــدى. جاڭگالدى ــەنمەي قال ــە ئىش ــاي كۆزلىرىگ بالىق
ــر،  ــى. »بى ــاراپ كېلىۋاتاتت ــا ق ــىلەر ئۇنىڭغ ــر نەرس ــدەك بى تاغ
ئىككــى، ئــۈچ...«، ئــۇ گىگانتتــەك پىلالرنــى كۆرۈپ، ساناشــتىن 
ئېزىــپ كەتتــى. بــۇ جانىــۋارالر يوغــان ئۆيلەرنــى ئەســلىتەتتى. 
پىچىرلىــدى  دەپ  كۆرەلمەيســەن«،  چۈشــۈڭدىمۇ  »بۇالرنــى 

بىزنىــڭ ســاياھەتچى . بىــراق بۇ، ھەقىقەتەنمۇ، چۈشــى ئىدى .

ســۇلىرى،  تىنىــق  دەرياســىنىڭ  سۋىســلوچ 
ســاپ  ۋە  ئېقىشــى  تەۋرىتىــپ  بۆشــۈكتەك  قولۋاقنــى 
ئېلىــپ  دۆلەتلەرگــە  يىــراق  ســاياھەتچىنى  بىزنىــڭ  ھــاۋا 
كانــادا. كېيىــن  ھىندىســتاندىن  ئىــدى.  كەتكــەن 

ــى  ــەز، ئېغىرلىق ــى 6 گ ــۇن ئۇزۇنلۇق ــەردە شۇبۇرش ــۇ ي ب
150 كىلوگىرامــدەك بولىدىغــان ئوســېتر بىلــەن تونۇشــتى. 
ھەيــران  جەســۇرلىقىغا  شۇبۇرشــۇننىڭ  بېلىــق  يوغــان  بــۇ 
پۇالڭلىتىــپ  قوللىرىنــى  بېلىققــا  بالىقــاي  قالــدى. 
دەرياســىدا  يۇرتىنىــڭ  ئانــا  ئۆزىگــە  بەرگــەچ،  ســاالم 

شۇبۇرشۇننىڭ چۈشلىرى*
ئالېس كارليوكېۋىچ )بېلورۇسىيە(

* بېشى ئۆتكەنكى ساندا.  
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دەرياســىنىڭ  كانــادا  ئېيتتــى.  يوقلۇقىنــى  خەتــەر  ھېــچ 
بــەردى: مەســلىھەت  پايدىلىــق  ئۇنىڭغــا  خوجايىنــى 

دەرياســىدىكى  »فرېيزېــر  يــەردە  بــۇ  مېنــى   –
ئــۆز  جەمئىيــەت«  قوغدايدىغــان  بېلىقالرنــى 
ئەتراپىدىكــى  سۋىســلوچ  ســاڭىمۇ  ئالــدى.  غەمخورلۇقىغــا 
بــوالر  ياخشــى  بولســا  پانــا  ئادەملىــرى  يېزىالرنىــڭ 
خوشلىشــىۋېتىپ. ئوســېتر  كۆتــۈردى  ئاۋازىنــى   – ئىــدى، 

كېيىــن  ھەرپىدىــن  »ك«  داۋامالشــماقتا.  ســاياھەت 
يەنــە  تۇيۇقســىز  الئــوس.  كەلــدى.  نۆۋىتــى  »ل«نىــڭ 

كېلىــپ  قەيەرگــە  ئــۇ  بولــدى.  پەيــدا  دېلفىــن  چىرايلىــق 
ــا  ــنىڭ دەريالىرىغ ــۇلىرى الئوس ــۋىلوچنىڭ س ــە، س ــدى؟ ي قال
نومــاۇ  كونــت،  تيــو،  قانداقتــى؟  ئىســمى  ؟  قويۇالمــدۇ 
قاتتــى. بېشــى  شۇبۇرشــۇننىڭ  تىېكونگمېكىــن؟  يــە،   ...

يېتىۋااليچــۇ،  بولوچانكامغــا  ئۆزۈمنىــڭ  »خــەپ، 
جۇغراپىيەنى ياخشــىالپ ئوقۇيمــەن«، دەپ ۋەدە بەردى ئۆزىگە.

)داۋامى كېيىنكى ساندا(

                  رۇسچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى ئەخمەتجان ئىسراپىلوۋ )قازاقىستان(

ئىككى ناخشا
)ناخشا مەتىنى(

ئاۋۇت ماسىموۋ )قازاقىستان(

ياشلىقىم بىر غۇنچە گۈلۈم،
دىلىم خۇشال يايرايمەن.

ئانا ۋەتەن باغلىرىدا،
بۇلبۇل بولۇپ سايرايمەن.

قايتۇرمىسى:
ئەزىز ئاتا، ئەزىز ئانا،

يېنىمدا بولسا،
گۈلزارالردا ھاردۇق ئېلىپ،

ئوينارمەن شۇندا.

ئەزىز ئاتا، ئەزىز ئانا،
تىرەكىم بولسا.

قارلىغاچتەك پەرۋاز قىلىپ، 
ئۇچارمەن شۇندا.

ئوتلۇق يۈرەك ئىلھام قېقىپ،
چالدىم قەلبىم تارىنى.

دوستلىرىمغا سوغا قىلدىم،
كۆڭلۈمدىكى بارىنى.

قايتۇرمىسى:
ئەزىز ئاتا، ئەزىز ئانا،

يېنىمدا بولسا،
گۈلزارالردا ھاردۇق ئېلىپ،

ئوينارمەن شۇندا.

ئەزىز ئاتا، ئەزىز ئانا،
تىرەكىم بولسا.

قارلىغاچتەك پەرۋاز قىلىپ، 
ئۇچارمەن شۇندا.

ياشلىقىم

ئال، دوستۇم، قولۇڭغا دۇتار، تەمبۇرنى - ساتارنى،
چالغىنە خەلقىمنىڭ گىمنى، سازىنى.

مۇز باسقان دىلالرنى، خىيال ئويالرنى- ئويالرنى، 
ئېرىتىپ، سۆزلەتكىن، ئويغات دىلالرنى.

ئال، دوستۇم، قولۇڭغا، دۇتار، تەمبۇرنى -ساتارنى،
قاتايلى ناخشىغا غېنى، سادىرنى.

باتۇرالر روھلىرى قولالپ ئەۋالدنى -ئەۋالدنى،
ئىنتىقام ئېلىشقا باشالر ئۇيغۇرنى.

جان دوستۇم، جاپاكەش خەلقىم ئارمىنى-ئارمىنى،
بىر كۆرۈش ۋەتەننى، مۇستەقىل ئەلنى.

يەلپۈگەن ئاي يۇلتۇز كۆپ كۆك بايراقنى-بايراقنى،
قولالردا چىڭ تۇتۇپ ئۆتۈش ئارمىنى-ئارمىنى.

ئال، دوستۇم...

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

ئەدەپســىزەلرگە قېتىلــا، يۈز-ئابرۇيۇڭــىن تۆكىــدۇ.



2022-يىللىق 2 - سان

	2

 1 
ئەي دوستلىرىم!

بۈگۈن مەن سىلەرگە شۇنى جاكاراليمەن:
بىر قەدىمىي تىل ئۆلدى

كونا كىتابالر ئۆلدى
يەنە سىلەرگە جاكاراليمەن:

كونا ئاياغدەك ئۆتمە - تۆشۈك بولۇپ كەتكەن سۆزلەر ئۆلدى
 سەت گەپلەر

ھەجۋىي سۆزلەر
تىلالق1 سۆزلىرى دېگەنلەرنىڭ ھەممىسى ئۆلدى.

يەنە جاكاراليمەن:
مەغلۇبىيەتكە ئېلىپ بارىدىغان ئىدىيەلەر ئەمدى تۈگەشتى.

 2 
بىزگە ئەمدى ياقماس بولدى

مەدھىيەنامەلەر:
ئايالالرنىڭ ئۆرۈم چاچلىرى

سالقىن كېچىلەر، چىلتەكلەر، دىۋانالر
ئالدىمىزدىكى بارچە نەرسىلەر.

 3 
 ئەي غەمكىن ۋەتەن!

ئايالندۇردۇڭ مېنى بىردەمدە
سۆيگۈ شېئىرى يېزىپال يۈرگەن

بىر شائىردىن باشقا شائىرغا
شېئىر يازىدىغان پىچىقى بىلەن.

 	 
بىز ھېس قىلىۋاتقان نەرسىلەر 
قەغەزلەرگە ئەمەس پاتقۇدەك 

شۇڭىمۇ دەيمەن: 
يازغان شېئىرلىرىمىزدىن نومۇس قىلساق بولغۇدەك.

 5
نېمە بوپتۇ جەڭدە زىيان تارتساق

چۈنكى بىز جەڭگە كىرگەن تۇرساق
شەرقچە گەپدانلىقنى دەسمايە قىلىپ

چىۋىن ئۆلتۈرەلمەس پوپوزىنى قالقان قىلىپ
چۈنكى بىز جەڭگە كىرگەن تۇرساق

راۋابنى بىلەن دۇمباقنى چېلىپ.

 6 
ئويالپ باقسام، خاپىلىقالر كەلدى دەپ نەدىن؟

چۇقانىمىز يوغان ئىكەن ئاۋازىمىزدىن،
قىلىچىمىز ئۇزۇن ئىكەن بويىمىزدىن.

 	
مەسىلىنىڭ تۈگۈنى

بىر ئېغىز گەپ نەق ئۆزى:

كىيگەن بىز مەدەنىيەت دەپ ئۇنىڭ پوستىنى
ئەمما جاھالەتتۇر روھىمىزدا ھۆكۈم سۈرگىنى.

 8 
كۈن ئۆتكۈزۈپ نەي، سۇناي چېلىپ

بولماس ھېچ چاغ زەپەر قازىنىپ.

 9
ئالدىراپ - تېنەپ چىقىرىپ قارار

ئەللىك مىڭ پارچە يېڭى چېدىرغا بولدۇق چىقىمدار2

 10 
تىللىماڭالر پەلەكنى

سىلەر بىلەن كارى بولمىسا.
تىللىماڭالر جاھاننى

چۈنكى نۇسرەتنى خالىغانغا بېرىدۇ خۇدا
تۆمۈرچىڭىالر ئەمەستۇر ئۇ

سىلەرگە قىلىچ سوقۇپ بېرىدىغانغا.

 11
خۇشۇم كەتتى ئەتىگەنلىك خەۋەرلەردىن

خۇشۇم كەتتى قاۋاشالرغا قۇالق سېلىشتىن.

 12 
يەھۇدىيالر كىرمىدى چېگرالىرىمىزدىن

بەلكى كىردى ئۇالر
چۈمۈلىدەك سوقۇنۇپ ئەيبلىرىمىز ئارىسىدىن.

 13 
بەش مىڭ يىلنى ئۆتكۈزدۇق 

ماكان قىلىپ قارا زىنداننى
ئېڭەكلىرىمىز چۈشۈك
پۇل – مېلىمىز يىتىك

ئوالشتۇرۇپ كۆزگە چىۋىننى.
ئەي دوستالر:

سۇندۇرۇپ بېقىڭالر تاقاق ئىشىكلەرنى
يۇيۇپ بېقىڭالر ئوي - پىكىرلەرنى

كىيىم- كېچەكلەرنى.
ئەي دوستالر!

ئوقۇپ بېقىڭالر كىتابالرنى
 يېزىپ بېقىڭالر...

تېرىپ بېقىڭالر! سۆزلەرنى، ئانارالرنى، ئۈزۈملەرنى.
كېزىپ بېقىڭالر!

قار دۆلىتى، مانان يۇرتىنى.
چۈنكى ئەللەر بىلمەس سىلەرنى،

زىندان سىرتىدىكىلەر سىلەرنى كۆرەر
كۆرگەن كۆزىدە خۇددى بۆرىنى.

مەغلۇبىيەت دەپتىرىگە ئىالۋە
)داستان(

نىزار قەببانىي )سۇرىيە(
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 1	 
بىزنىڭ تېرىلىرىمىز سەزمەس

روھىمىز نامراتلىق شىكايىتىدىن بەزمەس
 كۈنىمىز ئۆتەر پېرە ، شاھمات، مۈگدەك بىلەن بەس

يەنە بىز »كىشىلەرگە چىقىرىلغان ياخشى ئۈممەت«3 دەپ
يۈرىمىزمۇ ئۆزىمىزگە قىلىشىپ ھەۋەس؟

 15 
چۆللىرىمىزدىن ئوقچۇپ چىقىۋاتقان نېفىتنىڭ كۈچى 

يېتەتتى
ئېرىتىپ تاشالشقا

ئوت - يالقۇندىن پۈتكەن شەمشەرنى
بىراق، نېمە دېگۈلۈك؟!

نومۇس قىلماي قۇرەيش	 تۆرىلىرى
ئەۋس	، نىزار6 نىڭ نوچى ئەرلىرى

قىزالر ئاستىدا بېرىشتى جاننى.

 16 
كوچىالردا چاپىمىز

قىستۇرۇۋېلىپ قولتۇققا ئارقان، ئۇچرىغاننى سۆرەپ ئېلىپ 
مېڭىپ

 ئىشىك - دېرىزىلەرنى قىلىمىز ۋەيران.
پاقىالردەك تىنماي كۇركىراپ

ماختايمىز بىرىنى
بىرىنى سۆكۈپ

سولتەكلەرنى قىلىپ قەھرىمان
ئۇلۇغالرنىڭ قەدرىن چۈشۈرۈپ 
بولۇپ كېتىمىز بىردىنال يامان.

جامەلەردە ئولتۇرۇشقانچە
 خامۇش تەلەت، ئېزىك، سىڭاريان

يېرىم - يارتا ئوقۇپ شېئىرالرنى
 تەمسىللەرنى تۈزۈپ خىرامان

 دەپ تىلەيمىز ئۇلۇغ تەڭرىدىن
غالىب قىل بىزنى ياۋدىن ھەر زامان.

 1	 
ئەگەر بىرى ماڭا بەرسە ئامانلىق

كۆرۈشەلىسەم سۇلتان بىلەن چىرايلىق
دېگەن بوالتتىم:

سۇلتان جانابلىرى؟!
ۋەھشىي ئىتلىرى تونۇمنى تاالپ تىتما قىلىۋەتتى

پايالقچىلىرى ھەر ئان پاياليدۇ مېنى
مەندە كۆزلىرى
مەندە دىققىتى

كەتمەستىن نېرى
ئايالىمنى سوراققا تارتىپ

خەتلەپ يۈرۈشەر تونۇشلىرىمنى.
سۇلتان جانابلىرى؟!

ياساۋۇللىرى
ئوردا تېمىغا يېقىنالشتىڭ، دەپ

دەرد، خاپىلىقىڭنى، ئېيتىپ يۈردۈڭ، دەپ 
 كەشلىرى بىلەن ساۋاشتى مېنى

ھەتتا كەشىمنى يېيىشكە زورالشتى مېنى
سۇلتان ھەزرەتلىرى!

زىيان تارتتىال ئىككىال جەڭدە
چۈنكى يېرىم خەلق تىلسىز بۇ ئەلدە

 تىلسىز خەلقنىڭ قىممىتى نەدە؟
چۈنكى يېرىم خەلق

چۈمۈلە - چېكەتكىلەردەك قورشىلىپ قالغان
تامالر ئىچىدە.

سۇلتان ياساۋۇللىرىدىن بىرى ئەگەردە
ماڭا پاناھلىق بېرەلىگەندە

دەر ئىدىم سۇلتانغا:
زىيان تارتتىال ئىككىال جەڭدە

چۈنكى
ئىنسان مەسىلىسىدىن قالدىال چەتتە.

 18 
بىز ئەگەر

بىرلىكنى تۇپراققا كۆمۈۋەتمىگەن بولساق
ئۇنىڭ يۇمران تېنىنى نەيزىلەردە تىلغىمىغان بولساق

 ئۇ كۆز قارىچۇقىمىزدەك تۇرغاندا ساپساق
بولماستى گۆشىمىز ئىتالرغا تاماق.

 19 
بىزگە 

ئاچچىقلىنااليدىغان
ئۇپۇقالرنى ئىلكىگە ئاالاليدىغان

تارىخنى تۈپ يىلتىزىدىن قومۇرۇۋېتەلەيدىغان
چوڭقۇر، تىرەن ئويلىنااليدىغان 

بىر ئەۋالد كېرەك. 
 بىزگە

خۇي - خۇلقى بىزنى تارتمىغان
خاتالىقنى كەچۈرمەيدىغان
يۈز - خاتىرە قىلمايدىغان

تىز پۈكمەيدىغان
ئىككى يۈزلىمىلىكنى بىلمەيدىغان گىگانت، بايراقدار بىر 

ئەۋالد كېرەك. 

 20 
ئەي بالىالر! 

تىنچ ئوكياندىن ئەرەب قولتۇقى	غىچە 
بىزنىڭ ئۈمىد غۇنچىمىز سىلەر. 

سىلەر كىشەنلەرنى پاچاقاليسىلەر
باشالرنى ئەپيۈندىن تازىاليسىلەر

خام خىيالالرغا خاتىمە بېرىسىلەر.
ئەي بالىالر! 

 سىلەر تېخى بىغۇبار
سىلەردىكى شۇ پاكلىق، ئاقلىق

گويا مۆلدۈر، قارالرغا ئوخشار
ئەي بالىالر بىزنى ئۇقماي، بىلمەي كېتىڭالر 

چۈنكى بىز ئادەملەر ئۈمىدى ئۆلگەن
تاۋۇز شاپىقىدەك دەسسەپ، چەيلەنگەن

چۈنكى بىز چىرىپ كەتكەن
كونا كەشتەك، ئۇزاق كىيىلگەن

بىزنىڭ ئىشلىرىمىزنى بىلمەي قېلىڭالر
ئىدىيەمىزدىن نېرى قېچىڭالر
ئىزىمىزنى بېسىپ قالماڭالر 

چۈنكى بىز 
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قۇسۇققا بۇالنغان، سىفلىس چىرمىغان
يۆتەل، ئىنجىقتىن ھالى قالمىغان

ساختا - نەيرەڭنى خوي ئوخشىتىدىغان
بىر ئەۋالد ھامان.

 ئەي بالىالر!
ئەي باھار يامغۇرى، ئۈمىد غۇنچىلىرى

سىلەر ئۈنۈمسىز ھايات ئېتىزىمىزغا چۈشكەن ئۈنۈمدار ئۇرۇق
سىلەر بىر غالىب ئەۋالد بولىسىلەر. ئىشەنچىم تولۇق.

ئەرەبچىدىن يەتكىن تەرجىمىسى
ئىزاھات: 

]1[ تىل - دەشنام سۆزىدىكى تىل دىن ياسالغان سۆز. 
]2[ شائىر بۇ يەردە 1967 - يىلىى پارتلىغان 3 - قېتىملىق ئوتتۇرا شەرق 

ئۇرۇشىدا ئەرەب ئەللىرىنىڭ ئىسرائىلىيە بىلەن تەڭسىز »ئۇرۇش توختىتىش« 
كېلىشىمىنى ئىمزالىشى نەتىجىسىدە ئىسرائىلىيە كونتروللۇقىدىكى 

رايونالردىن قېچىپ چىقىپ، ئۆي - ماكانسىز قالغان 500 مىڭغا يېقىن ئەرەب 
مۇساپىرلىرىنى تۇرالغۇ بىلەن تەمىنلەش ئىشىنى كۆزدە تۇتسا كېرەك. 

]3[ قۇرئان نەقىلى 
]	[ سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ مەككە ۋە تائىف شەھەرلىرىنى مەركەز قىلىپ 

ئولتۇراقالشقان ئەرەب قەبىلىسى. 
]5[ سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ مەدىنە شەھىرىنى مەركەز قىلىپ ئولتۇراقالشقان 

ئەرەب قەبىلىسى. 
]6[ ئەرەب يېرىم ئارىلىنىڭ شىمالىي بۆلىكىگە تارقاق يەرلەشكەن ئەرەب 

قەبىلىسى. 
]	[ پارس قولتۇقىنىڭ يەنە بىر خىل ئاتىلىشى.

مىڭ ئوي
بەزىدە ئوالر قەلبىمنى مۇجۇپ،
پەرىشان قىالر ئاجىز دىلىمنى.

بىر پەستە شۇندا يىراققا ئۇچۇپ...
كەتكۈم كېلىدۇ يۇمۇپ كۆزۈمنى.

بېشىمدا سانمىڭ جاۋابسىز سوئال،
تۇتقۇنغا ئاالر، تىرناپ جېنىمنى.

ئۆزۈمنى كۈچسىز سېزىمەن شۇ ھال...
سۆرەپ يۈرگەندەك جانسىز تېنىمنى.

ھاياتىم بوالر بىردە تېپىشماق،
سانمىڭ يول سىزىپ، تاللىغىن دەيدۇ.

ئالدىمغا قەدەم بولسام تاشلىماق،
ئىچىمدىن بىر ئۈن توختىغىن دەيدۇ.

چارچىدىم بەزەن، تىتىلدىم ئىچتىن.
سىرتىمدىن بىراق كۆرۈندۈم خۇشخۇي.

چېھرىمدە نىقاب، يۈرىكىم مىسكىن،
روھىي چۈشكۈنلۈك، بېشىمدا مىڭ ئوي...

***
ھە، ئۆمۈر قالتىس قىلىدۇ بوزەك،

دەيدىغۇ بۇنى»تەقدىرنىڭ شورى«.
يۈرىسەن قاڭقىپ، بولىسەن پومزەك،

نىشانىڭ بوالر ئۆلۈمنىڭ تورى.

ئادەملەر يەر بىزنىڭ دەيدىغۇ

ئادەملەر يەر بىزنىڭ دەيدىغۇ،
شۇ يەرنى ياراتقان بەندىدەك.
ئېگە بوپ قالسىال مەيلىغۇ...
ھامان يەر قوينىغا ئالغۇدەك.

ئادەملەر يەر بىزنىڭ دەيدىغۇ،
پۇلىغا دۇنىيانى سالغۇدەك.

باقىغا ئېپ كەتسە مەيلىغۇ...
بايلىغى كەينىدە قالغۇدەك.

ئادەملەر يەر بىزنىڭ دەيدىغۇ،
ئاتامدىن مىراس بوپ قالدى دەپ.

كەڭ يەردە ياتسىال مەيلىغۇ...
بىر پارچە يەرگىال پاتقۇدەك.

ئادەملەر يەر بىزنىڭ دەيدىغۇ،
دېگەنلەر قۇپ-قۇرۇق كەتكۈدەك.

ۋاقتىدا چۈشەنسە مەيلىغۇ...
يەر ئەسلى ھەممىگە يەتكۈدەك!

كەچۈر مېنى…

ئاڭلىغاندا مۇڭ-زارىنى خەلقىمنىڭ،
مېنىڭمۇ بىل، پۇچۇلغىنى بەختىمنىڭ. 

نېمە كۈن بۇ، نېمە ئازاب پۈتمىگەن؟!
ياشىماققا ھەققى بارغۇ ھەركىمنىڭ! 

سىرتىم پۈتۈن، ئىچىم تۈتۈن، كۆيىدۇ، 
كىمال بولسا، ئۆز خەلقىنى سۆيىدۇ. 
مەن يۈرىمەن جۇدالىقتا سارغىيىپ،

دەرد -مۇڭۇمنى ئالالھ ئىگەم بىلىدۇ. 

قورسىقىم توق، كۆڭلۈم يېرىم بىراقتا، 
ئاچ ياتىدۇ قېرىندىشىم يىراقتا…

تاالدىكى ئىت -مۈشۈكنى كۆرگەنلەر، 
كۆزگە ئىلماس بوپتەك بىزنى »ئۇ ياقتا«.

قارا كۆزۈم يۈرگىدەكمىشكەن ياش تۆكۈپ، 
كۆلەڭگىسى كۆرۈنگەندە بەك چۆچۈپ.
تۈندىن كېيىن تاڭ ئاتىدۇ دەيتتىغۇ ؟!

مېنىڭ كۈنۈم نەگە كەتتىڭ سەن كۆچۈپ؟

شۇنچىۋاال كىمگە قىلدۇق يامانلىق؟
تۇۋاق ئاستى تولۇپ-تاشقان ھاراملىق.

ياراتقاندىن ياردەم سوراپ دۇئامدا،
بار تىلەرىم سەۋر -تاقەت، ئامانلىق.

كۈلەي دەيمەن، كۈلەلمەيمەن ئېچىلىپ،
ناھەقلىقتىن يۈرەك -باغرىم ئېزىلىپ.
بۇ كۈنلەرمۇ ئۆتۈپ كېتەر بىر كۈنى…
تاڭ ئاتىدۇ، كۆكتىن نۇرالر چېچىلىپ.

يۈرىكىم تاش، يۇمشاق ياستۇق بېشىمدا، 
كۆزۈمدە ياش، تامار ئىسسىق ئېشىمغا…

كەچۈر مېنى، كەچۈر بىزنى قېرىنداش، 
قىينالغاندا بارالمىدۇق قېشىڭغا. 

كېمە
قاچانغىچە يۈرىمىزكىن بۆلۈنۈپ، 
ئۆزىمىزگە ئۆزىمىز يات كۆرۈنۈپ…

بىرىمىزنى ئىككىنچىمىز قوللىساق، 
ئاسمان يەرگە چۈشەمدۇ يە ئۆرۈلۈپ؟!

چۈشەنمىدىم تاللىشىمىز نېمىنى؟
ئىككى ياققا تارتىپ قولۋاق، كېمىنى.
ھەممىمىزال بولساق دەيمىز كاپىتان،

ئاتاق-داڭقمۇ شۇندا بىزگە كېرىكى ؟!

ئۆزگىلەرنىڭ ئويى يەتمەك قىرغاققا، 
ھە، بەزىلەر ئاللىقاچان قىرغاقتا.

بىز يۈرىمىز يېتەلمەستىن تېخىچە،
دولقۇن بىزنى ئەكەتمەكتە يىراققا.

نېمىشكە بىز بىر كېمىگە پاتمايمىز؟
قوش چوكىنى قاچان قولدىن تاشاليمىز؟ 
ئۇنىڭسىزمۇ ئاز ئەمەسقۇ دۈشمەنلەر،

قاچان بىللە، بىر مەقسەتتە ياشايمىز؟..

شېئىرالر
سابىرەم ئەنۋەروۋا )قازاقىستان(
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19 - ئەســىرنىڭ كىيىنكــى يېرىمــى ۋە 20 -ئەســىرنىڭ  
كىالسســىك  ئەســىرلىك  بىــر  تــەۋە  يېرىمىغــا  ئالدىنقــى 
ئەدەبىيات تارىخىمىزغا نەزەر ســالغىنىمىزدا تەجەللى، ناقىس، 
ئابدۇقادىــر بىننــى ئابدۇۋارىــس، ســابىت ھاجــى رۇزىمــەت، 
قۇتلــۇق ھاجــى شــەۋقى، مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەندى)تەۋپىــق(، 
قاتارلىــق  مۇتەللىــپ...  لۇتپۇلــال  ئۇيغــۇر،  ئابدۇخالىــق 
دېموكراتىــك  مەرىپەتپــەرۋەر  مىللەتپــەرۋەر،  ۋەتەنپــەرۋەر، 
ئالىــم، يازغۇچى-شــائىرلىرىمىز، ئــوت يــۈرەك ئۇســتازلىرىمىزنى 
ســېغىنىش ئىچىــدە ئەســلەيمىز ۋە يۈكســەك پەخىرلىنىــش 
ھېسســىياتى بىلــەن تەرىپىنــى ئالىمىــز. شــۇ قاتــاردا ھــەم 
ئۇيغــۇر يېڭــى مائارىپىنىــڭ بايراقــدارى ۋە قۇرغۇچىســى، ئۇلــۇغ 
ــۈرەك  ــوت ي ــكىالتچى، ئ ــق تەش ــى، تاالنتلى ــەت كۈيچىس مەرىپ
كومپزوتــور ۋە شــائىر مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەندى)تەۋپىق(نىــڭ 
ئــەڭ تاالنتلىــق ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ بىــرى، ۋە شــاگىرتى شــائىر 
ئابدۇراخمــان چوڭاخــۇن ئوغلىنــى تىلغا ئالمــاي ئۆتەلمەيمىز.

يىلــى   -  1912 ئوغلــى  چوڭاخــۇن  ئابدۇراخمــان 
يۇقىــرى  يېزىســىنىڭ  ئــازاق  تــەۋە  شــەھىرىگە  ئاتــۇش 
ــدە  ــدۇ( كەنتى ــتاچى دىيىلى ــزدا ئىش ــتارچى)ئېغىز تىلىمى ئىش
دۇنياغــا  ئائىلىســىدە  ســودىگەر  قوشــۇمچە  دېھقــان،  بىــر 
كەلگــەن. چوڭاخــۇن ئــۆز زامانىســىدىكى ئىلىمگــە مايىــل، 
تەرەققىيپــەرۋەر كىشــى بولــۇپ، ئابدۇراخمــان، ئابدۇرەھىــم، 
ئابدۇكېــرەم ۋە يۈســۈپاخۇن قاتارلىــق تــۆت ئوغــۇل پەرزەنتىنــى 
تەربىيەلــەپ ئىلىــم ئەھلىگــە ئايالندۇرغــان. چوڭاخــۇن ئەينــى 
ــۇغۇلالىنىش  ــەن  ش ــارەت بىل ــىيادا تىج ــۇرا ئاس ــرى ئوتت يىللى
ــدۇ  ــى ئۇچرىتى ــۇن يېڭىلىقالرن ــا نۇرغ ــدا، تەرەققىياتت جەريانى
ۋە قوبــۇل قىلىــدۇ. ھەمــدە ئــۆز يۇرتىغــا قايتىــپ كەلگەندىــن 
چىقىرىــش  ســاۋات  يېزىســىدىكى  ئــۆز  بالىلىرىنــى  كىيىــن 
چىقىرىــدۇ.  ســاۋاتىنى  بېرىــپ  ئاپىرىــپ  مەكتىپىگــە 
شــوخ  قــەدەر  بىــر  ئابدۇراخمــان  ئىچىــدە  ئوغۇللىرىنىــڭ 
ۋە زېــرەك بولــۇپ ئىلىــم - مەرىپەتكــە بولغــان قىزىقىشــى 

ئاالھىــدە ئىــدى. چوڭاخــۇن 1928 - يىللىــرى ئاتــۇش بىلــەن 
قــارا شــەھەرنىڭ خاجىــڭ ئارىلىقىــدا قاتنــاپ يــۈرۈپ تىجــارەت 
قىلىــش جەريانىــدا، مەلــۇم ئىقتىســادقا ئىگــە بولغاندىــن 
ــۈپ  ــە پۈك ــنى كۆڭلىگ ــىپ قېلىش ــەردە يەرلىش ــۇ ي ــن، ئ كىيى
ــە  ــۇ يەرگ ــۈرۈپ  ش ــەھەرگە كۆچ ــارا ش ــىنى ق ــرى ئائىلىس ئاخى
ــى  ــۇنداقال ئابدۇراخمانن ــدۇ. ش ــىپ قالى ــمىي ئولتۇراقلىش رەس
شــۇ يەردىكــى ئاتاقلىــق ئۇلىمــا ئابدۇكېــرەم دامولالمدىــن 
دىنــى ئىلىــم ئېلىشــقا ئاپىرىــپ بىرىــدۇ. ئابدۇراخمــان بىــر 
نەچچــە يىــل ئــەرەب -پــارس تىل-يېزىقلىرىنــى ئۆگىنىــپ 
ئىگــە  ســەۋىيەگە  مەلــۇم  ئارقىلىــق  چىقىرىــش  ســاۋاتىنى 
ئاالھىــدە  ئىچىــدە  تالىپــالر  ئوقۇغۇچــى  ھەمــدە  بولىــدۇ، 
مەكتەپلــەردە  دىنــى  ئەنئەنىــۋى  كونــا  چېلىقىــدۇ.  كۆزگــە 
دەرســلىكلەر  تۈرلــۈك  قىلغــان  مەركــەز  كەرىمنــى  قۇرئــان 
ئۆتۈلگەندىــن باشــقا يەنــە ئەلشــىر نەۋائىــي ، ســۇپى ئالاليــار، 

ــېئىر ــائىرالرنىڭ ش ــىك ش ــق كىالسس ــز... قاتارلى ــا ھاپى -خۇج
-غــەزەل، مۇخەممەســلىرىنى ئوقــۇش، يادا ئېلىشــمۇ ئوقۇغۇچى 
-تالىپــالر ئۈچــۈن دەرســلىك ھــەم قائىدە-ئەھــكام ئىــدى. 
ئابدۇراخمــان ئەنــە شــۇ مۇھىــت ئىچىــدە ئۆزىنىــڭ دىنــى 
ــۈرۈش بىلــەن بىرگــە، ئاشــۇ  ئىلىــم سەۋىيەســىنى يۇقىــرى كۆت
ھــەۋەس  ۋە  قىزىقىــش  زور  شــېئىرلىرىنى  كىالسســىكالرنىڭ 
ــڭ  ــېئىرى تاالنتنى ــدە ش ــپ ، ئۆزى ــەم ئۆگىنى ــۇپ ھ ــەن ئوق بىل
ــدى.                                                                      ــالغان ئى ــاس س ــا ئاس ــىگە پۇخت ــۈرۈپ يېتىلىش ــخ س بى

دېھقانــالر  قۇمــۇل  قوزغالغــان  يىلــالردا   -  30
ــپ  ــەھەرگىمۇ يېتى ــارا ش ــرى ق ــوران -چاپقۇنلى ــڭ ب ئىنقىالبىنى
ئىلغار،ئىنقىالبــى  ئىدىيەســى  ئويغــاق،  قەلبــى  كېلىــپ، 
ــڭ بېشــىدا  ھېسســىياتقا ئىگــە كىشــىلەرگە زور 30 - يىلالرنى
قوزغالغــان قۇمــۇل دېھقانــالر ئىنقىالبــى ئۆلكىمىزنىــڭ جەنــۇب 
ــۇ  ــڭ ش ــڭ جى ــەتتى، دېھقانالرنى ــىر كۆرس ــىمالىغا زور تەس -ش
رىــن مۇســتەبىت ھاكىمىيىتىنــى ئاغــدۇرۇپ تاشالشــقا بولغــان 
يېرىــدە  ھەممــە  ئۆلكىنىــڭ  پۈتــۈن  ئۇچقۇنلىــرى  ئۈمىــد 

ئۇيغۇر يېڭى مائارىپىنىڭ ئاتاقلىق 
تەرغىباتچىسى ئابدۇراخمان شائىر*

)تارىخى ئەسلىمە(
مىر ئەھمەد سىيىت ھاجىم

* بۇ ماقالە »باغداش« تورىدى ئېالن قىلىنغان بولۇپ، شائىرنىڭ ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان قىزى مەريەم خانىمنىڭ رازىلىقى بىلەن قايتىدىن ئېالن قىلىندى. 
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ــان ــۆزى ياشــاۋاتقان زام -ئۈزلۈكســىز يېلىنجاشــقا باشــلىدى. ئ
-مــاكان نۇقتىســىدىن چىقىــپ، ئەتراپىدىكــى ئىجتىمائىــي 
مۇھىتنــى ھــەر ۋاقىــت كۈزىتىپ نــەزەر دائىرىســىنى كېڭەيتىپ 
ــڭ  ــەن - مىللەتنى ــدە ۋەت ــڭ قەلبى ــان ئابدۇراخماننى بېرىۋاتق
خەلقنــى  قايغــۇرۇش،  چوڭقــۇر  نىســبەتەن  ئىســتىقبالىغا 
ــەت  ۋە ئىســتىبدات قانخــور ھاكىمىيەتنىــڭ  نادانلىــق، جاھال
بىلــەن  ئىلىم-پــەن  زامانىــۋى  قۇتۇلــدۇرۇپ،  زۇلۇمىدىــن 
ــايىن  ــتەكلەر كۈنس ــد -ئىس ــارەت ئۈمى ــتىن ئىب قورالالندۇرۇش
ــۇرا  ــى، دادىســى چوڭاخــۇن ئوتت ئۇلغىيىشــقا باشــلىدى، چۈنك
كەلگەنــدە،  قايتىــپ  چىقىــپ  بىلــەن  تىجــارەت  ئاســىياغا 

ئىلىــم تەرەققىياتــالر،  يەرلەردىكــى  ئــۇ  بالىلىرىغــا  -دائىــم 
-پــەن يېڭىلىقلىــرى ھەققىــدە ســۆزلەپ بېرەتتــى . ئوغۇللىــرى 
ئىچىدە نىســبەتەن ھۇشــىيار بولغــان ئابدۇراخماننىــڭ ئېڭىدا 
دائىــم ئاشــۇ چــەت ئەللەرنىــڭ ئىلىــم - پــەن تەرەققىيــات 
قــاالق،  ئــۆز خەلقىنىــڭ  يۇرتىنىــڭ،  ئــۆز  بىلــەن  ئەھۋالــى 
ــى. 1933  ــۇپ تۇراتت ــى روشــەن سېلىشــتۇرما بول بىچــارە ھالىت
ــدا  ــەھەر ئارىلىقى ــارا ش ــەن ق ــۇش بىل ــرى ئات ــڭ ئاخى - يىلنى
ــى  ــك قېن ــڭ كىندى ــىلەردىن ئۆزىنى ــان كىش ــاپ تۇرىدىغ قاتن
تۆكۈلگــەن ماكانــى- ئاســتىن ئاتۇشــتا زامانىــۋى، يېڭىچــە 
ــات  ــش تەشــۋىق - تەرغىب ــى تەســىس قىلى ــى مەكتەپلەرن پەنن
مۇھەممــەت  بېرىلىۋاتقانلىقىنــى،  ئېلىــپ  ھەرىكىتىنىــڭ 
ــىتە  ــۆزى بىۋاس ــە ئ ــۇ خىزمەتك ــڭ ب ــى ئەپەندىم)تەۋپىق(نى ئەل
قوماندانلىــق قىلىۋاتقانلىقىدىــن ئىبــارەت ئادەمنــى ھاياجانغا 
ئابدۇراخمــان،  ئاڭلىغــان  خوش-خەۋەرنــى  ســالىدىغان 
خــۇددى يۇقىتىــپ قويغــان نەرسىســىنى قايتــا تېپىۋالغانــدەك 
خــوش بولــۇپ قاتتىــق ھاياجانالنــدى. ئارزۇ-ئارمانلىرىنىــڭ 
ــىز  ــن چەكس ــدا تۇرۇۋاتقانلىقىدى ــش ئالدى ــا ئايلىنى رېئاللىقق
دادىســىغا  تاشــالپ  ئىشــىنى  قىلىۋاتقــان  ســۆيۈنۈپ، 
ئېلىــپ،  رازىلىقىنــى  تولــۇق  ئۇنىــڭ  قىلىــپ،  مۇراجىئــەت 
ئائىلــە،  باال-چاقىلىــرى بىلــەن بىرلىكتــە قــارا شــەھەردىن 
ئايرىلىــپ، ئــۆزى تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن ئاســتىن ئاتۇشــنىڭ 
ــتى. ــپ ماكانالش ــا كېلى ــەدەم جايغ ــى ق ــتارچى كەنتىدىك ئىش

ئەپەنــدى  ئەلــى  مۇھەممــەت  يىلــى   -  1934
باشــچىلىقىدا ئــازاق يېزىســىنىڭ ئــوڭ ئېرىــق كەنتىدىكــى بىــر 
مەدرىســەدە1 قىســقا مۇددەتلىــك بىــر دارىلمۇئەللىمىــن يەنــى، 
يېتىشــتۈرۈش كۇرســىنىڭ ئېچىلىدىغانلىقىدىــن  مۇئەللىــم 
ــان  ــۆز يېزىســىدا قۇرۇلغ ــان ئ ــان شــائىر ئابدۇراخم خــەۋەر تاپق
ســۇنۇپ،  ئىلتىمــاس  مەســئۇلىغا  ھەيئىتىنىــڭ  ئاتىــالر 
ــىنىڭ  ــۇش ئارزۇس ــدە ئوق ــۇ دارىلمۇئەللىمىن ــە ش ــڭ ئەن ئۆزىنى
كۆچــۈپ  شــەھەردىن  قــارا  ئۈچۈنمــۇ  شــۇنىڭ  بارلىقىنــى، 
مۇھەممــەت  ئىلتىماســىنىڭ  ئېيتتــى.  كەلگەنلىكىنــى 
دارىلمۇئەللىمىنــدە  يەتكۈزۈلــۈپ،  ئەپەندىمگــە  ئەلــى 
ئالدۇرۇلغانلىقىدىــن  تىزىمغــا  رەســمىي  ئۇقۇشــقا 
يەتكۈزگــەن  خوش-خەۋەرنــى  بــۇ  شــائىر،  ھاياجانالنغــان 
تــۇرۇپ:  قۇچاقــالپ  مەســئۇلىنى  ھەيئىتىنىــڭ  ئاتىــالر 

قىلســۇن،—  رەھمــەت  ئالــالھ  رەھمــەت،  —ســىلەرگە 
كىيىــن  بىلدۈرگەندىــن  مىننەتدارلىقىنــى  قايتا-قايتــا  دەپ 
تەييارلىغىنــى  جىددىــي  بېرىشــنىڭ  دارىلمۇئەللىمىنگــە 
ــەت  ــان مۇھەمم ــتاز بولىدىغ ــە ئۇس ــا ئۆزىگ ــۇ تاپت ــدى. ش قىل

ــۈز كۆرۈشــۈش ئىســتىكى  ــدۇرراق ي ــەن بال ــم بىل ــى ئەپەندى ئەل
ــۇ ئىشــىكىگە  ــەن ئ ــى. شــۇنىڭ بىل ــۇ ئالدىرىتاتت ــى تېخىم ئۇن
مىنىــپ، ســۇلتان ســۇتۇق بۇغراخــان قەبرىگاھــى مــاكان تۇتقان 
ــىگە  ــى  مەھەللىس ــازار بېش ــھەدنىڭ ب ــۇرت - مەش ــى ي قەدىم
ئاقارتىــش  مائارىــپ   - مەدەنىــي  ۋاقىتلىــق  جايالشــقان 
ــم  ــى ئەپەندى ــەت ئەل ــپ، مۇھەمم ــپ كېلى ــىغا يېتى ئۇيۇشمىس
بىلــەن كۆرۈشــتى. ئابدۇراخمــان ئۆزىگــە ئۇســتاز بولغۇســى بــۇ 
ــەر ۋە  ــى، كەمت ــى، رەڭگى-روھ ــۇغ كىشــىنىڭ قەددى-قامىت ئۇل
ئىللىــق مۇئامىلىســىگە قــاراپ، ئىنتايىــن ھاياجانالنــدى ۋە 
مەغرۇرالنــدى. ئابدۇراخمــان دىنــى ئىلىمــدە خېلــى تەربىيەگــە 
ــى  ــۈل ئازادىلىك ــل كۆڭ ــر خى ــۇ، بى ــى ئۈچۈنم ــە بولغانلىق ئىگ
بىلەن تالىپ-موللىالرغا خاس ســىلىق تەلەپپۇزدا ســۆز ئالدى: 

ــقان  ــۈن باس ــەر ئۈچ ــك خىزمەتل ــۇغ، ئەھمىيەتلى —ئۇل
ئــۇ،  دېــدى   — بولســۇن،  مۇبــارەك  قەدەملىرىگــە  قۇتلــۇق 
ســىقىپ  چىــڭ  قولىنــى  ئەپەندىمنىــڭ  ئەلــى  مۇھەممــەت 
ــا  ــز يۇرتىمىزغ ــۇ ئەزى ــى ب ــڭ ئۆزلىرىن ــۇغ ئالالھنى ــۇرۇپ،— ئۇل ت
مــەن  رەھمــەت.  مەرتىــۋە  مىــڭ  بەرگەنلىكىگــە  يەتكــۈزۈپ 
قــارا شــەھەردە يۇرتداشــالردىن ئۆزلىــرى ھەققىــدە ئــاڭالپ، 
خۇشــاللىقىمنى ئىچىمگــە ســىغدۇرالماي، ئۆزلىــرى ئاچقــان 
ــم،  ــەن كۆچــۈپ كەلدى ــە ئوقــۇش ئارزۇســى بىل يېڭــى مەكتەپت
خــۇدا نېســىپ قىلســا كامىــل ئوقــۇش ئارزۇيــۇم بــار، مــەن 
ئىشــتارچى كەنتىدىكــى چوڭاخــۇن دېگــەن كىشــىنىڭ ئوغلــى 
بولىمــەن، دادام ھازىــر قــارا شــەھەر خاجىڭــدا، مــەن قــارا 
شــەھەردىن قايتىــپ كېلىپــال يېزىمىزدىكى ئاتىــالر ھەيئىتىگە 
ماقۇللــۇق  تەرىپىدىــن  ئۆزلىــرى  ئىلتىماســىمنىڭ  ســۇنغان 
تاپقانلىقىدىن ســۆيۈنۈپ، رەھمەت- تەشەككۈرۈمنى بىلدۈرەي 
ــۇ. دەپ ئاالھىــدە كېلىشــىم،— دەپ ســۆزىنى ئاخىرالشــتۇردى ئ

—ئىشــلىرىمىزنى قوللىغانلىقىڭىزغــا كــۆپ رەھمــەت 
قولىنــى  ئابدۇراخماننىــڭ  ئەپەندىممــۇ  ئىنىم،—دېــدى 
چىــڭ ســىقىپ تــۇرۇپ، —خېلــى يىــراق يېزىدىــن كەپســىز، 
ئېلىــش  بىلىــم  گەپ-ســۆزلىرىڭىزدىن  تۇرقىڭىزدىــن، 
ئارزۇيىڭىزنىــڭ ھەقىقەتــەن كۈچلۈكلۈكــى كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتــۇ، 
ــارەتنى  ــەنچ، جاس ــل ئىش ــر خى ــن بى ــا ۋۇجۇدىڭىزدى ــۇ تاپت ش
ئــاۋۋال  مەقســىتىمىز  بىزنىــڭ  بولۇۋاتىمــەن.  كۆرگەنــدەك 
ــق  ــىلەر ئارقىلى ــەپ، س ــالرنى تەربىيەل ــل ياش ــىلەردەك قابى س
مىڭلىغان-ئونمىڭلىغــان يــاش- ئۆســمۈرلەرنى يېڭــى مەكتــەپ 
قوينىغــا جەلــپ قىلىــش، ئوقۇتــۇش، شــۇ ئارقىلىــق خەلــق 
جەنۇب-شــىمالىدا  ئۆلكىمىزنىــڭ  ئىشــلىرىنى  ئاقارتىــش 
جاھالــەت  نادانلىــق،  مىللەتنــى  پۈتــۈن  ئالــدۇرۇپ،  ئــەۋج 
ئازابىدىــن خــاالس قىلىــش. دېمــەك، بىزنىــڭ ئوقــۇپ ياراملىــق 
ــدۇر،—  ــرى ئۈچۈن ــەت تەقدى ــەن، مىلل ــىمىز - ۋەت ــادەم بۇلىش ئ
نۇرلــۇق  تۇرغــان  چاقنــاپ  ئەپەندىــم  ئەلــى  مۇھەممــەت 
ــدى،  ــۆزىنى داۋام قىل ــۇرۇپ س ــپ ت ــا تىكى ــى يىراقالرغ كۆزلىرىن
— كۆڭلىمىزگــە پۈككــەن شــۇ گــۈزەل ئــارزۇ - ئارمانلىرىمىزنــى 
روياپقــا چىقىرىــش ئىســتىكى بىلــەن بېلىمىزنــى مەھكــەم 
باغــالپ ئوقــۇ - ئوقۇتــۇش ئىشــلىرىنى دادىــل ئېلىــپ بارســاق، 
چوقــۇم  نەتىجىســى  ئىشــنىڭ  خەيرلىــك  ئىشــىنىمەنكى 
خەيرلىــك بولىــدۇ. مانــا ســىز بىلىــم ئېلىــش ئىســتىكى بىلــەن 
قــارا شــەھەردىن بــۇ يەرگــە كۆچۈپ كەپســىز، بۇمۇ ھەم ســىز ۋە 
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بىزنىــڭ ئورتــاق مەقســەت ئۈچــۈن ناھايىتــى شــەرەپلىك چــوڭ 
ــە  ــى ئەھمىيەتك ــۇر تارىخ ــتا، چوڭق ــۇل ھازىرالش ــقا ئ ــر ئىش بى
ــارەتتۇر. ــن بېش ــقا يۈزلەنگەنلىكىمىزدى ــۇغ بۇرۇلۇش ــە ئۇل ئىگ

بــۇ  ســۆزلەپ  ئەپەندىــم  ئەلــى  مۇھەممــەت 
ئــوي كۆڭلىدىكــى  ئابدۇراخمــان  كەلگەنــدە،  -يەرگــە 

بىلــەن  دېگەنلىــرى  ئەپەندىمنىــڭ  -خىياللىرىنىــڭ 
ــدى: ــن شــۇنداق ھاياجانالن بىردەكلىككــە ئىگــە ئىكەنلىكىدى

جانابلىرىنىــڭ  ئەپەندىــم  —ئىنشــائالالھ، 
ــەتتە  ــۇ مەقس ــەن، ۋە ش ــۇپ تەربىيەلىنىم ــدەك ئوق ئويلىغىنى
ئەلــى  مۇھەممــەت  ئــۇ  ئىشــلەيمەن،—دېدى  تىرىشــىپ 
بىلــەن.  ھۆرمەت-ئېھتىــرام  چوڭقــۇر  قــاراپ  ئەپەندىمگــە 

ئەپەندىــم  باشــلىنىش،—دېدى  بىــر  پەقــەت  —بــۇ 
يەڭگىــل  بىلــەن  قۇلــى  ئــوڭ  مۈرىســىگە  ئابدۇراخماننىــڭ 
ــش  ــەپ ئېچى ــە 	2 مەكت ــر 	2 كەنتت ــۇپ، — ھازى ــۇرۇپ قۇي ئ
بىــر  يېقىنقــى  ئىشــلىنىۋاتىدۇ،  جىددىــي  تەييارلىقــى 
ــى  ــەپ بىناس ــى مەكت ــدا يېڭ ــدە 	2 ئۇرۇن ــاي ئىچى ــە ئ نەچچ
دۇنياغــا كېلىــدۇ، ســىلەر ئوقــۇش پۈتتۈرگەندىــن كىيىــن 
ئاشــۇ مەكتەپلەرگــە تەقســىملىنىپ، مۇئەللىــم بولىســىلەر. 
ئىــش مانــا شــۇنداق، ســىز خاتىرجــەم ئۆيىڭىزگــە قايتىــپ 
ھەپتــە  كېلــەر  بۇيرىســا  خــۇدا  قىلىــڭ،  تەييارلىقىڭىزنــى 
ئۇقتــۇرۇش قىلىمىــز، كېرەكلىــك بىســاتلىرىڭىزنى ئېلىــپ ئــوڭ 
ئېرىــق مەدرىســىگە بېرىــپ تىزىمغــا ئالدۇرســىڭىز بولىــدۇ. 

ھېسســىياتى  ھۆرمــەت  چەكســىز  ئابدۇراخمــان 
ئۆيىگــە  تىلــەپ  ئامانلىــق   - تىنــچ  ئەپەندىمگــە  بىلــەن 
ــى  ــەر قايس ــۈپ ھ ــە ئۆت ــر ھەپت ــن بى ــە ئارىدى ــى. دەرۋەق قايتت
ئارقىلىــق  ھەيئەتلىــرى  ئاتىــالر  كەنتلەردىكــى   - يېــزا 
دارىلمۇئەللىمىنــدە ئوقۇشــقا تىزىمالتقــان ياشــالرغا ئۇقتۇرۇش 
بېرىــپ  كېچىكمەســتىن  ھــەم  ئابدۇراخمانمــۇ  قىلىنــدى، 
تىزىمغــا ئالــدۇردى. دارىلمۇئەللىمىننــى باشــقۇرىدىغان كىشــى 
مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەندىم، كۇرســانتالرغا دەرس ئۆتىدىغانمۇ 
شــۇ مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەندىــم بولــۇپ، دارىلمۇئەللىمىننىڭ 
ــدى.  ــان ئى ــتىگە ئالغ ــۆزى ئۈس ــۇز ئ ــى يالغ ــق خىزمىتىن بارلى
ئۆتىلىدىغــان دەرســلىكلەر ئانــا تىــل، تارىــخ، جۇغراپىيــە، 
ماتېماتىــكا، تەبىئــەت، مىللــەت تەربىيەســى، ناخشــا، رەســىم، 
ــن باشــقا  ــي مەشــىق قاتارلىقالردى ــەر كەســپى، ھەربى ــول ھۈن ق

ــا ــقۇن ناخش ــرى، جۇش ــتىكا تۈرلى ــل گىمناس ــەر خى ــە ھ -يەن
-مارشــالرغا ماسالشــتۇرۇپ مــەش دەسســەش، پۇتبــول قاتارلىــق 
ــەن  ــا كىرگۈزۈلگ ــلىكلەر قاتارىغ ــۇ دەرس ــوپ تۈرلىرىم ــقا ت باش
ــن كىيىــن  ئىــدى. ئابدۇراخمــان دارىلمۇئەللىمىنگــە كىرگەندى
مۇددەتلىــك  قىســقا  بــۇ  تىرىشــتى،  بىلــەن  زېھنــى  پۈتــۈن 
ــدۈز  ــپ كېچــە - كۈن ــەت بىلى ــىنى غەنىيم ــەش كۇرس تەربىيەل
ئارىســىدا  ساۋاقداشــلىرى  ئۆگىنىــپ،  قېتىرقىنىــپ  دېمــەي 
دەرســلىكلىرىدە  پــەن  تۈرلــۈك  چېلىقتــى،  كۆزگــە  تىــزال 
ئۇســتازىنىڭ  باھالىنىــپ  بولــۇپ  ئەالچــى  باشــتىن-ئاخىر 
ــەت  ــتازى مۇھەمم ــن ئۇس ــر جەھەتتى ــى. بى ــىنىقىدىن ئۆتت س
ئەلــى ئەپەندىــم كــۇرۇس جەريانىــدا ئىجــاد قىلىــپ ئۆگەتكــەن 
ناخشــا، مارشــالرنى كۆڭــۈل قۇيــۇپ ئــاڭالپ ۋە ئۆگىنىــپ، 

ــپ  ــىنى كېڭەيتى ــەزەر دائىرىس ــى ۋە ن ــن تونۇش ــەر جەھەتتى ھ
ئەســەرلىرىنى  شــائىرالرنىڭ  كىالسســىك  ھەمــدە  بــاردى،  
ــڭ  ــېئىرى تاالنتنى ــەن ش ــدا يېتىلگ ــش جەريانى ــۇپ ئۆگىنى ئوق
ۋاقىتلىرىدىــن  بــوش  ســىرتقى  دەرســىدىن  تۈرتكىســىدە، 
ــدى،  ــغۇل بول ــەن مەش ــى بىل ــېئىر يېزىقچىلىق ــپ ش پايدىلىنى
ئــۇ ھــەر قېتىــم يازغــان شــېئىرىنى ئۇســتازىغا كۆرســىتىپ 
ــى.  ــن ئۆتكۈزەتت ــڭ تەھرىرلىگىدى ــى، ۋە ئۇنى ــى ئاالتت پىكىرىن
كىيىنكــى كۈنلــەردە ئۇســتازى مۇھەممەت ئەلــى ئەپەندىمنىڭ 
ئىلىم-مەرىپەتنــى، ئازادلىــق - ھۆرلۈكنــى، ئەدلى-ئادالەتنــى 
مەدھىيەلەيدىغــان مەزمۇنــى چوڭقــۇر، سىياســىي - ئىدىيــەۋى 
پۇرىقــى كۈچلــۈك، ۋەتەن-مىللەتكــە بولغــان ســاپ مېھىــر- 
ــەس  ــۇ ئۆلم ــان ئاش ــەن يۇغۇرۇلغ ــرى بىل ــەت تۇيغۇلى مۇھەبب
بىــر  ناخشا-مارشــلىرى، تەۋســىيە-نۇتۇقلىرىنىڭ تەســىرىدە 
ــدى. ــان ئى ــپ چىقق ــى يېزى ــېئىر - غەزەللەرن ــر ش ــۈم نادى تۈرك

كۇرســىمۇ  تەربىيەلــەش  مۇئەللىــم  ئايلىــق  ئالتــە 
مائارىــپ   - مەدەنىــي  ۋاقىتلىــق  ئاخىرالشــتى.  غەلىبىلىــك 
ــە،  ــى بۇيىچ ــڭ ئورۇنالشتۇرۇش ــما ھەيئىتىنى ــش ئۇيۇش ئاقارتى
پىالنلىــق  كەنتلەرگــە   - يېــزا  قايســى  ھــەر  مۇئەللىملــەر 
ئەلــى  مۇھەممــەت  مۇئەللىملــەر  يېڭــى  تەقســىملەندى، 
ــن باشــالپ  ھــەرـ  ــدە ئوڭئېرىقتى ــڭ يېتەكچىلىكى ئەپەندىمنى
بىــر يېــزا، كەنتكــە يېتىــپ بارغانــدا، شــۇ يەرگــە تەقســىم 
لەڭگــەر،  مېڭىــپ،  ئورۇنالشــتۇرۇپ  مۇئەللىمنــى  قىلىنغــان 
مېيــى، ئىشــتارچى قاتارلىــق يېــزا - كەنتلەرنــى ئايلىنىــپ، 
تاكــى ۋاق ـ ۋاق، كىچىڭىزگە بارغاندا مۇئەللىملەر تەقســىماتى 
ــى  ــدا ئۇســتازى مۇھەممــەت ئەل ــۇ جەريان ــۇالر ب ئاخىرالشــتى، ئ
مۇئەللىــم«  »بىــز  ئۆگەتكــەن  ئىشــلەپ  ئــۆزى  ئەپەنــدى 
تەڭكــەش  بارابانالرغــا  ســۇناي  ـ  ناغــرا  مارشــنى  دېگــەن 
قوللىرىنــى  ـ  پــۇت  ھالــدا  خــاس  ھەربىيلەرگــە  قىلىــپ، 
ــوۋالپ،  ــەن ت ــاۋاز بىل ــۈ ئ ــقۇن كۆتۈرەڭگ ــتۇرۇپ، جۇش ماسالش
ئىدىيەســىنى  مەرىپەتچىلىــك  يېڭــى  ئاممىســىغا  خەلــق 
قىلــدى: ئاتــا  روھ  مەنىــۋى  كۈچلــۈك  قىلىــپ  تەشــۋىق 

بىز مۇئەللىم يۇرتالردا مەكتەپ ئاچىمىز،
خەلقىمىزگە يوپيورۇق نۇرالر چاچىمىز.

تاالي يىلالر زۇلمەتتە تېنەپ خار بولدۇق،
ئىلىم ـ ئېرپان يولىغا شۇنچە زار بولدۇق. 

خۇراپاتتا قالدۇرۇپ ئەزدى زالىمالر،
كۆزلىرىمىز قارىغۇ كۆپ ناچار بولدۇق.

  
بىزنىڭ ماڭغان يولىمىز سائادەت يولى،  
بىز ۋەتەننىڭ يېڭىدىن ئېچىلغان گۈلى.

ئوقۇتىمىز ئەۋالدنى يېڭى پەن بىلەن،
پۇختا بولسۇن مەكتەپنىڭ بېسىلغان ئۇلى.

يورۇق تاڭغا تەلپۈندى ۋىاليىتىمىز، 
ئىلىم بىلەن تىكلىنەر ئىناۋىتىمىز،

                                 
مەنبە بولدى ئېرپانغا يۇرتىمىز ئاتۇش،

ئېرپان بىلەن ئېچىلغاي سائادىتىمىز.     
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بىلــەن    نەتىجــە  ئــەال  كۇرۇســنى  ئابدۇراخمانمــۇ 
ــان  ــدە قۇرۇلغ ــى كەنتى ــەۋە مېي ــىغا ت ــازاق يېزىس ــالپ، ئ تامام
ــۇپ  ــم بول ــاش مۇئەللى ــەم ب ــر، ھ ــە مۇدى ــالنغۇچ مەكتەپك باش
ــايىم  ــپ، س ــە ھەســەن ھاجــى تالى ــۇ مەكتەپت ــدى. ب بەلگىلەن
ئاخــۇن، تــۇردى ئاخــۇن ئەپەنــدى، يۈســۈپ ئاخــۇن خەلپىتىــم، 
ــۇالر  ــۇپ، ئ ــار بول ــەر ب ــق مۇئەللىمل ــەت ســاۋۇر قاتارلى مۇھەمم

-بىلــەن ھــەر قايســى جەھەتلەردىــن تــەڭ ھەمكارلىشــىپ، ئۆز
ــش ئاساســىدا، يۈزلىگــەن ئۆســمۈر ــش -ئۆگىتى ــارا ئۆگىنى --ئ

-بالىالرنــى مەكتــەپ قوينىغــا جەلــپ قىلىــپ داغدۇغۇلــۇق 
ھالــدا ئوقۇ-ئوقۇتــۇش ھەرىكىتىنــى باشــلىۋەتتى. يېڭىچــە 
تەرەپدارلىرىغــا  كونىلىــق  قارشــى  ئوقۇتۇشــىغا  پــەن 
ــەن  ــى بىل ــالر ھەيئىت ــت ئاتى ــۈن، كەن ــۇرۇش ئۈچ ــل ت تاقابى
ھەمكارلىشــىپ كــەڭ دېھقانــالر ئاممىســىنى قولغــا كەلتــۈرۈپ 
ــدى. ــپ ماڭ ــاغالم ئېلى ــك، س ــى تەرتىپلى ــۈك خىزمەتلەرن تۈرل
يوليورۇقــى  ۋە  پىالنــى  ھەيئىتىنىــڭ  مائارىــپ  ناھىيەلىــك 
ــتىن  ــدۈرۈپ ئىش ــل ھەرىكەتلەن ــى دادى ــە مۇئەللىملەرن بويىچ
ســىرتقى كــەچ كــۇرۇس، يەنــى ســاۋات چىقىرىــش ســىنىپلىرىنى 
ــش  ــاش ۋە ياشــالرنىڭ ســاۋات چىقىرى ــۇرا ي تەشــكىللەپ، ئوتت
ھەرىكىتىگــە ئاكتىپلىــق بىلــەن ئەســتايىدىل رەھبەرلىــك 
قىلــدى. نەتىجىــدە ســاۋات چىقىرىشــقا تېگىشــلىك يــاش 
كۆپرەكىنىــڭ  دىــن   -%80  -  %70 ياشــالرنىڭ  ئوتتــۇرا  ۋە 
ئاشــۇرۇلدى. ئەمەلگــە  پىالنــى  چىقىرىــش  ســاۋاتىنى 

ئارىلىقىــدا،  يــاز  بىلــەن  ئەتىيــاز  يىلــى   -  1936
مەجىددىــن ئەپەندىنىــڭ يېتەكچىلىكىدىكى قەشــقەر شــەھەر 
ئىزچىلىــرى ئاســتىن ئاتۇشــقا قىلغــان زىيارەت ســەپىرىدە، دەل 
ئابدۇراخمــان شــائىر ئورۇنالشــقان مېيى باشــالنغۇچ مەكتىپىگە 
چۈشــۈپ، بــۇ يــەردە بىــر كېچــە قونــۇپ ئۆتــۈپ كېتىشــنى 
اليىــق تاپىــدۇ، ئابدۇراخمــان شــائىر باشــلىق بارلىــق مۇئەللىــم 
ــرى،  ــۇرت مۆتىۋەرلى ــەرۋەر ي ــالر، ھەمــدە تەرەققىيپ ۋە ئوقۇغۇچى
دېھقان ياشــالر بىرلىكتە تەشــكىللىنىپ، ئىزچــى مېھمانالرنىڭ 
ئۇالرنىــڭ  ئالىــدۇ،  قارشــى  قىزغىــن  چىقىــپ  ئالدىغــا 
مېھمانــالر  ئېزىــز  ئۇيۇشــتۇرۇپ،  زىياپــەت  مــول  شــەرىپىگە 
ــا«  ــە »مەرھاب ــە شــۇ زىياپەتت ــدا كۈتۈۋالىــدۇ. شــائىر ئەن قاتارى
قىلىــدۇ: دېكالماتســىيە  غەزەلنــى  مۇنــۇ  تېمىــدا  دېگــەن 

 مەرھابا مېھمانى ئىزچى ئارقاداشالر مەرھابا                        
خۇش كېلىپسىز يۇرتىمىزغا قەدىردانالر مەرھابا. 

نەچچە ئون چاقىرىم پىيادە يول يۈرۈپ تاغالر ئېشىپ،                       
كەلدىڭىزلەر خۇش مۇبارەك شاد قەدەملەر مەرھابا.

بەختىيار،سىز شوخ ئېچىلغان يېڭى مەكتەپ گۈللىرى،               
سىزگە ھىممەت يار بولسۇن قەلبداشالر مەرھابا.         

                                                                              
ئەۋۋىلىدىن بىر بىر تىنىق بىر روھ بولۇپ كەلگەن ئىدۇق،

كەلدى ئېرپان يېڭى پۇرسەت شادىيانالر مەرھابا.

بىر نىيەتتە قول بېرىپ ئەيلەشكە گۈلزار ئۆلكىنى،                  
قوزغۇلۇپ بىز دەس تۇرايلى جانىجانالر مەرھابا. 

  

ئابدۇراخمان يازدى نەزمە ئىزچى دوستالر شەنىگە،            
بىلدۈرۈپ ئىززەت ۋە ھۆرمەت ئېھتىرامالر، مەرھابا.

  
   1936 - يىلى 6 - ئاي

   
ئاخىرالشــتۇرغاندا،  دېكالماتســىيەنى  شــائىر 
ئۈزۈلمىــدى،  ســادالىرى  ئالقىــش  ھازاغىچــە  بىــر  ســورۇندا 
ئەپەنــدى  مەجىددىــن  مەســئۇلى  ئىزچىلىــرى  قەشــقەر 
بىلــەن:  ئېھتىــرام  كېلىــپ، ســەمىمىي  ئالدىغــا  شــائىرنىڭ 

—بارىكالــال خــۇش زابــان2 شــائىر، ئاپىرىــن ســىزگە. 
ئالــالھ رازى بولســۇن، نۇســرەت ئاتــا قىلســۇن، ســىزنىڭ شــېئىر 
تاالنتىڭىــز، مەزمۇنغــا بــاي غەزەل-مىســرالىرىڭىز شــۇ تاپتــا 
مېنــى ئاجايىــپ ئويغــا ســالدى، ســىزنىڭ شــېئىرىڭىز مېنىــڭال 
پۈتمــەس  چېھرىگــە  ئەھلىنىــڭ  ســورۇن  پۈتــۈن  ئەمــەس، 
كېلىــپ  دەپ   — قىلــدى،  ئاتــا  ھاياجــان  ۋە  خۇشــاللىق 
ــى  ــۇش خىزمىتىن ــڭ ئوقۇ-ئوقۇت ــالنغۇچ مەكتىپىنى ــى باش مېي
ــان شــائىر باشــلىق  ــدى، شــۇنداقال ئابدۇراخم ــدە ماختى ئاالھى
ئاتىــالر  ھەمــدە  زاتالرغــا،  مەرىپەتپــەرۋەر  مۇئەللىملەرگــە، 
شــۇ  شــائىر  بىلــدۈردى.  تەشــەككۈر  ئەزالىرىغــا  ھەيئىتــى 
ئىزچىلىرىغــا: ئۇنىــڭ  ۋە  ئەپەنــدى  مەجىددىــن    يەردىــال 

ئۇســتازىمىز  ھەممىســى  مۇۋەپپەقىيەتلەرنىــڭ  —بــۇ 
مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەندىمگــە مەنســۇپ، بىــز ئۇنىڭدىــن 
ئارقىدىنــال مۇھەممەتئەلــى  چەكســىز پەخىرلىنىمىــز،—دەپ 
غەزىلىنــى  تۆۋەندىكــى  يازغــان  ئاتــاپ  ئەپەندىگــە 
قىلــدى: دېكالماتســىيە  بىلــەن  تەنتەنــە  ئاجايىــپ 

بۈگۈن يۇرتقا يېتىپ خوشلۇق يېڭىچە يول بىلەن ماڭدۇق،               
ــدۇق. ــى يان ــان كەب ــا چولپ ــە گوي ــۇ مىللەتك ــۈك ب ــپ ھۆرل كېلى

                                                                  
دەۋرانغــا،                بــۇ  ئېيتتــى  ئاپىرىــن  خەلقىــم  ئانــا  مۇبارەكلــەپ 
ئارمانغــا. شــۇ  كۈلگــەن  يولىــدا  ئاقارتىــش  ئــەل  مائارىــپ، 

                                                            
بولــدى،          قــەرز  بىزگــە  قۇتۇلمــاق  باالســىدىن  ساۋاتســىزلىق 
جىمىكــى ئەر-ئايالغــا ئۆگىنىــش ھــەر جايــدا پــەرز بولــدى.

                                                      
ئاجايىــپ بىــر ماھــارەت ســاھىبى-تەۋپىق چىقىــپ شــۇ دەم،               
ھەمــدەم. بولدىلــەر  خەلققــە  تەشــۋىقى-تەرغىبات  قىلىــپ 

                                             
يىگىرمــە تــۆت ئورۇنغــا ســالدى يېڭــى پەننــى مەكتەپلــەر،            
ئايــا، چاقمــاق كەبــى تېــز بولــدى ھەرىكــەت، تاپتــى بەرىكەتلەر.

                                                      
»مۇئەللىــم بىز‹‹ دېگەن مارشــنى ئوقۇشــتۇق ھەممىمىــز ياڭراق، 
بولــۇپ خۇرســەن جىمــى خەلــق ئالــدى قوينىغــا بولــۇپ ئامــراق.

         
ــالپ،       ــى بوي ــەن كەنتلەرن ــدۇق بەلگىلەنگ ــوپ تارال ــم ب مۇئەللى
ــالپ. ــىدىن تال ــا ياخش ــەر ئورۇنغ ــى ھ ــئۇل بېكىتت ــپ مەس قىلى

   
ــئۇل،   ــۇپ مەس ــە بول ــى مەكتەپك ــم مېي ــۇ بەلگىلەندى ــى مەنم ك
ســۆيۈندى ئابدۇراخمانمــۇ بــۇ تەقســىمنى كــۆرۈپ مەقبــۇل.         
  1935 - يىلى1 - ئاي                     
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ــرى  ــقەر ئىزچىلى ــلىق قەش ــدى3 باش ــن ئەپەن مەجىددى
بىــر  يەنــە  ئۈچــۈن  غەزىلــى  بــۇ  شــائىرنىڭ  ئابدۇراخمــان 
مەجىددىــن  ياغــدۇردى.  ئالقىش-ســادالىرىنى  قېتىــم 
تۈركىيەدىكــى  ئەپەندىنىــڭ  ئەلــى  مۇھەممــەت  ئەپەنــدى 
كېلىــپ:  ســۆزلەپ  ئىش-ئىزلىرىنــى  تەســىرلىك 

ئۇيغــۇر  ئەپەنــدى  ئەلــى  —مۇھەممــەت 
ئىسمى-جىســمىغا  ئوغلــى،  ھەقىقىــي  خەلقىنىــڭ 
ماختىــدى.     بىلــەن  ســۆيۈنۈش  تەۋپىــق،—دەپ  اليىــق 
مەكتەپتــە  مېيــى  كۈنــى  شــۇ  ئىزچىلىــرى  قەشــقەر 
كەتتــى... يــۈرۈپ  قــاراپ  مەشــھەدكە  ئەتىســى  قونــۇپ، 

ــەن  ــۇ ئىلگىرىلىگ ــدى تېخىم ــى ئەپەن ــەت ئەل مۇھەمم
ــۇ  ــن ئاقس ــرى، جۈملىدى ــقا ناھىيەلى ــقەرنىڭ باش ــدا قەش ھال
ــدۇرۇش،  ــەۋج ئال ــى ئ ــەپ مائارىپىن ــى مەكت ــۇ يېڭ ۋىاليىتىدىم
پىــالن  ،مۇشــۇ  چىقىــدۇ-دە  تــۈزۈپ  پىالنىنــى  كېڭەيتىــش 
بويىچــە ھەمــدە ئەينــى ۋاقىتتىكــى ئاقســۇ ۋىاليەتلىــك ئۇيغۇر 
ئۇيۇشمىســىنىڭ باشــلىقى، مائارىپچــى مۇھەممــەت ئىمىــن 
ــڭ  ــازدا ئۆزىنى ــى ي ــەن 1935 - يىل ــى بىل ــوپىزادىنىڭ تەلىپ س
مېيــى  مەسلىھەتچىســى،  قابىــل  ئوقۇغۇچىســى،  تاالنتلىــق 
باشــالنغۇچ مەكتىپىنىــڭ مۇدىــر ھــەم بــاش مۇئەللىملىــك 
شــائىر  ئابدۇراخمــان  كېلىۋاتقــان  ئۆتــەپ  ۋەزىپىســىنى 
10 نەچچــە كىشــىنى ئاقســۇغا مەرىپەت تەشــۋىقات-  قاتارلىــق
ئۇالرنــى  ئەۋەتتــى،  ئۈچــۈن  بېرىــش  ئېلىــپ  -تەرغىباتــى 
خېنىمنىــڭ  مېھــرى  يېزىســىدىكى  ئېگەرچــى  ئاقســۇنىڭ 
مەســئۇلى  مائارىپىنىــڭ  ئاقســۇ  چاغدىكــى  شــۇ  بېغىــدا، 
ــەت  ــدى، مۇھەمم ــۇد ئەپەن ــى، مەھم ــەت ھاج ــال مۇھەمم مول
ئىمىــن ســوپىزادە قاتارلىــق كىشــىلەر قىزغىــن كۈتۈۋالــدى. 
ــۇددەت  ــڭ دوســتلىرى ئاقســۇدا قىســقا م ــان ۋە ئۇنى ئابدۇراخم
تــۇرۇپ »مەرىپــەت مارشــى«، »ئىزچىــالر مارشــى«، »تــۇر ئەمدى 
ــاي  ــە ب ــش كۈچىگ ــش ۋە ئويغىتى ــق قوزغىتى ــاداش« قاتارلى ئ
ناخشا-مارشــلىرىغا بىرلەشــتۈرۈپ، ئاتۇشــتا يېڭــى مائارىپنىــڭ 
قانــداق ئۈنۈملــۈك ئۇســۇلالر بىلــەن يولغــا قويۇلغانلىقــى، 
كەلتۈرۈلگەنلىكــى  قولغــا  نەتىجىلەرنىــڭ  زور  قانــداق 
تەشــۋىقى-تەرغىباتنى  جانلىــق  ۋە  ئەتراپلىــق  ھەققىــدە، 
ــە  ــى زىل-زىلزىلىگ ــۇ ۋىاليىتىن ــۈن ئاقس ــدۇرۇپ، پۈت ــات ياي قان
ــى  ــەت ئەل ــوپىزادە مۇھەمم ــن س ــەت ئىمى ــۈردى. مۇھەمم كەلت
غــا  تەربىيەلــەش كۇرســى«  ئاچقــان »مۇئەللىــم  ئەپەنــدى 
قىزىقتــى، ھــەم ئۇنىــڭ نەتىجىســىدىن ئىلھاملىنىــپ، شــۇ 
بــۇ  قــۇرۇپ،  مەكتىپىنــى  دارىلمۇئەللىمىــن  ئاقســۇ  يىلىــال 
شــائىر  ئابدۇراخمــان  بولــدى.  مەســئۇل  ئــۆزى  مەكتەپكــە 
ۋە  تەرغىباتــى  كۈچلــۈك  مۇئەللىملەرنىــڭ  يــاش  باشــلىق 
ئاقســۇ جامائەتچىلىكىنىــڭ قىزغىــن ئــاۋاز قوشۇشــى، بولۇپمــۇ 

ــالپ ــىرىپنىڭ قول ــاز ش ــى نىي ــەرۋەر ۋال ــەرۋەر، مەرىپەتپ -خەلقپ
ــە  ــىدە يېڭىچ ــى تەۋەس ــۇ ۋىاليىت ــەن ئاقس ــى بىل -قۇۋۋەتلىش
پەننــى مەكتەپلــەر قۇرۇلۇشــقا باشــلىدى. يەنى ئاقســۇ شــەھەر 
ــى، ئاقســۇ، كونىشــەھەردە  ــا« مەكتىپ ــۈر غازىئات ــدە »تۆم ئىچى
»ســادىقىيە«  »يۈنۈســىي«،  »ئىســمائىلىيە«،  »نىيازىيــە«، 
مەكتەپلىــرى، ئۈچتۇرپانــدا »ســۇتۇق بۇغراخان«، »ئابباســىيە« 
»ســاباھ«،  توخســۇدا  »ئىقبالىيــە«،  بايــدا  مەكتەپلىــرى، 
كەلپىنــدە »ھەمىدىيــە«، ئاۋاتتــا »گۈلشــەن« نامــى بىلــەن 

ــاش ــان ي ــۈرۈپ مىڭلىغ ــەد كۆت ــن ق ــەر ئارقا-ئارقىدى -مەكتەپل
-ئۆســمۈر بالىالرنــى ئۆزىنىــڭ ئىللىــق قوينىغا ئالــدى. دېمەك، 
ــەر  ــون نەچچــە نەپ ئابدۇراخمــان شــائىر يېتەكچىلىكىدىكــى ئ
مۇئەللىمنىــڭ پۈتــۈن ئاقســۇ ۋىاليىتىنــى قاپلىغــان قىســقا 
مۇددەتلىــك  مائارىپ تەشــۋىقى-تەرغىبات ھەرىكىتى ئاجايىپ 
زور ئۈنــۈم بىلــەن نەتىجىلەنگــەن ئىــدى. ئابدۇراخمــان شــائىر 
ــى  ــۇدىكى بۇرچىن ــەر ئاقس ــاش مۇئەللىمل ــچىلىقىدىكى ي باش
ــن  ــپ كەلگەندى ــقا قايتى ــپ، ئاتۇش ــادا قىلى ــەن ئ ــەرەپ بىل ش
كىيىــن  مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەنــدى ئــۆزى ئۇالرنىــڭ ئالدىغــا 
زور  كەلتۈرگــەن  قولغــا  ئۇالرنىــڭ  ۋە  كۈتۈۋالــدى،  چىقىــپ 
ئېيتتــى...   ئاپىرىــن   - تەھســىن  يۈكســەك  نەتىجىلىرىگــە 

1935 - يىلــى 9 - ئايــالردا، جەنۇبــى شــىنجاڭ ھەربىــي 
ــى ۋە  ــۇت مۇھىت ــى مەھم ــاش قوماندان ــن ب ــڭ مۇئاۋى رايونىنى
رەھبەرلىرىنىــڭ  مەســئۇل  مائارىپقــا  ۋىاليىتىنىــڭ  قەشــقەر 
تەكلىپــى بىلــەن مۇھەممەت ئەلــى ئەپەندى باشــچىلىقىدىكى 
0	 نەپەر ئىزچى	 قەشــقەر شــەھىرىگە »مىللەت باغچىســى«غا 
بــاردۇق.  ئۈچــۈن  قاتنىشــىش  مۇراســىمىغا  بېســىش  ئــۇل 
مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەنــدى بىــز 0	 نەپــەر ئىزچىدىــن ســىرت 
ئابدۇراخمــان  ئوقۇغۇچىلىرىدىــن  مۇنــەۋۋەر  ئــەڭ  ئۆزىنىــڭ 
شــائىر باشــلىق بىر-نەچچــە مۇئەللىمنىمــۇ بىرگــە ئېلىۋالغــان 
ئىــدى. بــۇ يــەردە مەھمــۇت مۇھىتــى باشــلىق  ئابدۇكىرەمخــان 
ــەد  ــم، ئەھم ــۇد نەدى ــدى، مەھم ــن ئەپەن ــۇم، مەجىددى مەخس
پــەرد ئاببــاس ۋە قەشــقەر مائارىپىنىڭ يېتەكچىلىرى، قەشــقەر 
ــقەر  ــدە قەش ــدى، ھەم ــان ئەپەن ــرى نام ــە مۇدى ــانايى نەپىس س
مــارش  جۇشــقۇن  ھەيۋەتلىــك،  ئىزچىلىــرى  شــەھىرىنىڭ 
باغچىغــا كىرىــپ كەلگــەن مۇھەممــەت  بىلــەن  ســادالىرى 
ــدى، ۋە  ــى ئال ــن قارش ــى قىزغى ــڭ ئىزچىلىرىن ــى ئەپەندىنى ئەل
زىياپــەت بــەردى. زىياپەتتىــن كىيىــن قەشــقەر ئىزچىلىــرى 
خــۇددى  تەرەپتــە  ئىككــى  ئىزچىلىــرى  ئاتــۇش  بىلــەن 
ھەربىيلــەردەك ســەپ ياســاپ قاتــار تىزىلىــپ تــۇردى، مەھمۇت 
مۇھىتــى ئــاۋۋال ئــۇل بېســىپ بەرگەندىــن كىيىــن باشــقا 
رەھبەرلــەر، ئۇســتازالر ۋە ئىزچىــالر زور قىزغىنلىــق بىلــەن ئــۇل 
بېسىشــقا قاتناشــتى، باغچىغــا ئــۇل بېســىش ئاخىرالشــقاندىن 
ــن قۇرىلىۋاتقــان »مىللــەت  ــى يېڭىدى كىيىــن مەھمــۇت مۇھىت
باغچىســى«نىڭ رولــى ۋە ئەھمىيىتــى توغرىســىدا ســۆز قىلدى، 
ــۇ ســۆز  ــا مەســئۇل رەھبەرلىرىم ــڭ مائارىپق قەشــقەر ۋىاليىتىنى
قىلــدى. تەكلىپكــە ئاساســەن مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەنــدى 
كۈچلــۈك  ئەھلىنــى  مۇراســىم  بارلىــق  ســۆزلەپ  نۇتــۇق 
ــن  ــەن مەجىددى ــى بىل ــۇت مۇھىت ــالدى. مەھم ــا س ھاياجانغ
ــۇرۇپ:  ــالپ ت ــى قۇچاق ــى ئەپەندىن ــەت ئەل ــدى مۇھەمم ئەپەن

—ســىز ئىســمى - جىســمىغا اليىــق ۋەتــەن بالىســى، 
ئــوت  ئىگىســى،  ۋىجــدان  ئۇچرايدىغــان  كــەم   - كەمدىــن 
يــۈرەك يىگىــت، ئۆتكــۈر پىكىرلىــك ناتىــق، بىــز ســىزدىن 
ئىشــلەڭ،— بىلــەن  جاســارەت  تېخىمــۇ  پەخىرلىنىمىــز، 
ــن  ــەن. ئاندى ــۈك پەخىرلىنىــش تۇيغۇســى بىل دېيىشــتى كۈچل
ئورۇنالشــتۇرۇپ  ئالدىــن  ئەپەندىنىــڭ  ئەلــى  مۇھەممــەت 
قويغىنــى بۇيىچــە ئابدۇراخمــان شــائىر ســەھنىگە چىقتــى: 

بەھەمدۇلال5 بۇ مەكتەپ ئاچىلىبان گۈل ئۇزار بولدى،
زۇھۇر6 ئەيلەپ قۇياشتەك نۇرى مىللەت ئاشىكار بولدى.
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بۇ مىللەت بېشىغا چۈشكەن ئىدى دەھشەت قارا كۈنلەر،
تۈپەيلىڭدىن سېنىڭكى ئەي زەھى	 خۇش رۇزگار8بولدى

بۈگۈن سەن ئۆلكە باغىدا ئېچىلغان اللە-گۈل مەھمۇت،
ئۇلۇغ نام-شۆھرىتىڭ بىرلە كۆڭۈللەر شادىبار9 بولدى.

بۇ نېئمەت قولغا كەلدى نەچچە مىڭ جانالر بېرىپ قۇربان،
كېتىپ زۇلمەت زىمىستانى بۈگۈن ھۆرىيەت باھار بولدى.

  
  ھەممە جايدا قۇرۇلدى بۇ مائارىپ مەكتىپى روشەن،

قاراڭغۇ كېچىدە قالغان ئىدۇق ئەمدى نەھار10 بولدى.

  ۋەتەن مىللەت ئۈچۈن ھىممەت كەمەرىدە بىلىن باغالپ،
تۇلۇن ئەيلەپ قۇمۇلدىن بىزگە بىر ئاپتاپ نىسار11 بولدى.

ئېتى غۇجامنىياز ھاجى، مۇجاھىت12 قەھرىمان غازى،
چىقىپ ئەردى بۇ زات، دۈشمەن يۈرەگى پار-پار بولدى.

  ئاسارەت زەنجىرى قول-پۇتىمىزغا باغالقلىق ئەردى،  
بۇ زاتنىڭ قۇدرىتىدىن ئۇشبۇ زەنجىر تارىمار بولدى.

  سېنىڭ ۋەسپىڭنى13 يازدى، ئابدۇراخمان ئاتۇش ئىشتارچى،
بولۇپ خادىم	1  بۇ مىللەتنىڭ غېمىدە بى قارار بولدى.   

1935 - يىلى 9 - ئاي            
شــائىرنىڭ بــۇ غەزىلــى ئاخىرلىشىشــى بىلــەن تــەڭ 
ئالقىش-چــاۋاك ساداســى مەيداننــى بىــر ئالــدى، مەھمــۇت 
چىــڭ  قولىنــى  شــائىرنىڭ  ئىلكىــدە  ھاياجــان  مۇھىتىمــۇ 
ــەردى،  ــا ب ــرى باھ ــا يۇقى ــائىرلىق تاالنتىغ ــڭ ش ــىقىپ، ئۇنى س
ئەنــە شــۇ مىنۇتتىــن باشــالپ ھەممەيلــەن ئۇنــى پەخىرلىنىــش 
»شــائىر  شــائىر«،  »ئابدۇراخمــان  تۇيغۇســىدا  ھۆرمــەت  ۋە 
ئاتايدىغــان  بىلــەن  نــام  چىرايلىــق  دېگــەن  ئەپەنــدى« 
ــۇل بېســىش  ــدى. شــۇ كۈنكــى »مىللــەت باغچىســى« غــا ئ بول
ئاخىرلىشــىپ،  تەرتىپلىــرى  كــۈن  بارلىــق  مۇراســىمىنىڭ 
مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەنــدى ئىزچىالرنــى باشــالپ نوبېشــى 
مەيداندىكــى  تەييارلىنىۋاتقانــدا،  قايتىشــقا  مەكتىپىگــە 
بارلىــق ئاممــا ئاتــۇش ئىزچىلىرىنىــڭ بىــر ناخشــا ئوقــۇپ 
ــە  ــي ھالەتت ــقۇن ھەربى ــز جۇش ــدى. بى ــەپ قىل ــىنى تەل بېرىش
ئەلــى  مۇھەممــەت  ۋە  بولــدۇق،  ھازىــر  تىزىلىــپ  ســەپكە 
ئەپەندىنىــڭ ئالدىغــا چىقىــپ دىرىژورلــۇق قىلىشــى بىلــەن ئــۇ 
ئــۆزى ئىجــاد قىلىــپ بىزگــە ئۆگەتكــەن تۆۋەندىكــى ناخشــىنى 
ئورۇنلىــدۇق: بىلــەن  ئــاۋاز  يۇقىــرى  جاراڭلىــق  ھەيــۋەت 

قۇتۇلۇش يولىدا سۇدەك ئاقتى بىزنىڭ قېنىمىز،
سەن ئۈچۈن ئەي يۇرتىمىز بولسۇن پىدا بۇ جېنىمىز.

قان كېچىپ ھەم جان بېرىپ ئاخىر قۇتۇلدۇردۇق سېنى،
قۇتۇلۇشقا قەلبىمىزدە بار ئىدى ئىمانىمىز.

يۇرتىمىز بىز يۈز-كۆزىڭنى قان بىلەن پاكىزلىدۇق،
ئۆرلىگەن يالقۇن بىلەن پاكالندى بەلكى نامىمىز.

  يارۇ-ھەمدەم بولدى بىزنىڭ ھىممەتىمىز سەن ئۈچۈن،
شانۇ-شۆھرەتلىك ئىدى ھىممەت بىلەن ئەجدادىمىز.

ئاتىالرنىڭ جەڭلىرى ئۆچمەيدۇ تارىخ بېتىدىن،
نەسلى قالدى جەڭگىۋار بىز ئۇنىڭ ئەۋالدى بىز.  

چىقى جان ھەم ئاقتى قان، بولدى ياۋدىن ئەل ئامان،
ياشىسۇن مىڭ ياشىسۇن گۈزەل ئىستىقبالىمىز.

  
ئاۋازلىــق  يۇقىــرى  جاپپــار  قۇربــان  ساۋاقدىشــىمىز 
ــدى  ــان، بول ــى ق ــەم ئاقت ــان ھ ــى ج ــۇپ »چىقت ــىچى بول ناخش
ــپ  ــە چىقىرى ــرانى ئەۋجىگ ــەن مىس ــان« دېگ ــەل ئام ــن ئ ياۋدى
ــپ(،  ــن، مەن)مۇئەللى ــن كىيى ــەن ئېيتقاندى ــاۋاز بىل ــرى ئ يۇقى
ئاخىرقــى  ئۈچىمىــز  مەھمــۇدى  ســەلەي  ۋارىــس،  ئابــدۇل 
بىلــەن  ماھــارەت  يۇقىــرى  تاماملىــدۇق.  ئوقــۇپ  مىســرانى 
لەرزىگــە  باغچىنــى  پۈتكــۈل  ناخشــا  بــۇ  ئورۇنلىغــان 
ئولتۇرۇشــلۇق  ئەتراپىــدا  باغچــە  ھەتتــا  بولــۇپ،  ســالغان 
كۈچلــۈك  كېلىشــىپ،  بىلــەن  توپ-توپــى  ئاھالىلىرىمــۇ 
ھاياجــان ۋە ھــەۋەس بىلــەن ئاڭلىغــان، ۋە تەھســىن-ئاپىرىن 
ســادالىرىنى ياغدۇرىشــقان ئىــدى. »مىللــەت باغچىســى«غا 
ئۇيۇشــتۇرۇلغان  بىلــەن  مۇناســىۋىتى  بېســىش  ئــۇل 
ئاخىرالشــتۇرغاندىن  شــۇنداق  ئەنــە  ئويۇننــى  كەچلىــك 
كىيىــن بىــز نەي-بارىبانلىرىمىزنــى ياڭرىتىــپ، ئۇســتازىمىز 
بىــر  يەنــە  قىلغــان  ئىجــاد  ئەپەنــدى  ئەلــى  مۇھەممــەت 
ــكەن  ــۇپ، چۈش ــق ئوق ــى جاراڭلى ــان كۈنلىرى«ن ــا »ئېرپ ناخش
جايىمىــز - نوبېشــى مەكتىپىگــە قــاراپ يــۈرۈپ كەتتــۇق...

ئەلــى  مۇھەممــەت  كــۈزدە،  بــاش  يىلــى   -  1936
قانچــە  بىــر  قاتارلىــق  شــائىر  ئابدۇراخمــان  ئەپەنــدى 
مۇئەللىمنــى ئۆز-ئىچىگــە ئالغــان 0	 نەپــەر ئىزچىنــى باشــالپ 
ــق  ــېغىر ئارقىلى ــۇم س ــپ، ق ــا چىقى ــھەتتىن يولغ ــۇش مەش ئات
تاشــمىلىق،  ئوپــال،  يېڭىســار،  شــەھەر،  يېڭــى  پەيــزاۋات، 
توققــۇزاق... قاتارلىــق ناھىيــە يېزىالرنــى ئايلىنىــپ ئېلىــپ 
بارغــان، ئۇيغــۇر يېڭــى مائارىپــى تارىخىدىكــى چوڭقــۇر رېئــال 
زور  ئاالھىــدە  تەســىرى  ئىجتىمائىــي  ئىگــە،  ئەھمىيەتكــە 
ــۋىقاتى  ــك تەش ــار مەرىپەتچىلى ــق ئىلغ ــر قېتىملى ــان بى بولغ
ئاخىرىقــى  بىــز،  ســەپىرىدە  ســاياھەت  قىلىنغــان  مەركــەز 
بېكــەت – قەشــقەر شــەھىرىدە بىر-نەچچــە كــۈن تــۇردۇق. 
ــە  ــر قانچــە مەكتەپت ــز شــەھەر ئىچىدىكــى بى ــدا بى ــۇ جەريان ب
ــەپ  ــدە مەكت ــتۇردۇق، ھەم ــە ئالماش ــۇپ تەجرىب ــە بول زىيارەتت
ۋە مائارىــپ تارماقلىرىنىــڭ يىغىن-زىياپەتلەرنــى ئۇيۇشــتۇرۇپ 
كۈتۈۋېلىشــىغا نائىــل بولــدۇق. ئۇزاق ســەپەرلەرنى بېســىپ زور 
ئۇتۇقــالر بىلــەن قايتىــپ كەلگــەن بــۇ مەرىپــەت جەڭچىلىرىنى 
جەنۇبــى شــىنجاڭ ھەربىي رايونىنىــڭ مۇئاۋىن باش قوماندانى 
ــەرىپىمىزگە  ــدى، ۋە ش ــۇت مۇھىتىمــۇ قىزغىــن كۈتۈۋال مەھم
كاتتــا زىياپــەت ئۇيۇشــتۇرۇپ، ئاتۇشــتىكى يېڭــى مائارىــپ 
شــانلىق   كەلتۈرگــەن  قولغــا  تەرەققىياتىغــا،  ئىشــلىرىنىڭ 
بــۇ  بــەردى. شــۇنداقال  مۇۋەپپەقىيەتلىرىگــە يۇقىــرى باھــا 
ــى  ــان رولىن ــڭ ئوينىغ ــى ئەپەندىنى ــەت ئەل ــە مۇھەمم جەھەتت
ــارىتىگە،  ــەك جاس ــڭ يۈكس ــتۈرۈپ، ئۇنى ــۇق مۇئەييەنلەش تۇل
ئەلــى  ئېيتتى.مۇھەممــەت  ئاپىرىــن  پاراســىتىگە  ئەقىــل 
ــى زور  ــڭ ئاتۇشــنىڭ مائارىپىن ئەپەندىمــۇ مەھمــۇت مۇھىتىنى
كــۈچ بىلــەن قولــالپ، ماددىــي ۋە مەنىۋى جەھەتتىــن كۈچلۈك 
نامىدىــن  خەلقــى  ئاتــۇش  پۈتــۈن  بەرگەنلىكىگــە  مــەدەت 
رەھمەت-تەشــەككۈرلەر بىلــدۈرۈپ ئۆتتــى. ئەنــە شــۇ زىياپەتتە 
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ئابدۇراخمــان شــائىرمۇ مەھمــۇت مۇھىتىغــا ئاتــاپ يازغــان 
تۆۋەندىكــى مۇخەممىســىنى دېكالماتســىيە قىلغــان ئىــدى:

سانا15 خالىققا16 بولسۇنكى ئەدەمدىن	1  ئەيلىدى  مەۋجۇت،  
بەنى ئادەم ياراتىپ ھەم شىپى قىلدى ئەنى مەھمۇد،   
تەكەببۇر ئەيلىدى شەيتان خۇدا دەرگاھىدىن مەردۇد18،

بىرسى ئۆزگە ئەردى مۇھەممەت مۇستافا مەخسۇت19،
مۇھەممەت ئىممىتىدىن چىقتى تۇرپاندىن ئۇشۇل مەھمۇت.

نەيچە يىلدىن بېرى زۇلمەتتە ئەردى ھەم بولۇپ ۋەيران،
بۇ زۇلمەتتىن قۇتۇلماققا تۈمەنمىڭ جان بېرىپ قۇربان،

يېتىپ خارلىق، جاھالەت زەنجىرىدە ھەم بولۇپ سەرسان،
تاپالماستىن شىپا دەردكە ، بۇ مىللەت بولدى كۆپ ۋەيران،
چىقىپ ئەل بەختىگە شۇ دەم پاناھ بولدى بۈگۈن مەھمۇد.

ئايا ئەي شاھى ئادىل جۈملىمىزنى20 ئەل-ئامان قىلدىڭ،
مائارىپ-مەكتىپىنى تەربىيەت ئەيلەپ راۋان قىلدىڭ،
بۇ مىللەت يولىدا دەريانى نىلدەك قان راۋان قىلدىڭ،

نەتىجىسىگە بۇ قاننىڭ ئىلمۇ-ھىكمەتنى ئايان قىلدىڭ،
ئېچىپ بەردىڭ بۈگۈن دارىلفۇنۇندىن بىزگە، يول مەھمۇت.

سىنىڭ ۋەسپىڭنى ئېيتتى بۇ كىشى بۇلبۇل سۇخەنداندۇر21،
ئاتاسىدۇر چوڭاخۇن، شائىر ئىسمى ئابدۇراخماندۇر،  

قەسەمكى بۇ مائارىپ يولىدا گوياكى پەرۋاندۇر22،
سىپاتىڭنى قىلىپ تەرىپ ئۇشۇل نەزمىنى يازغاندۇر،

ئۈمۈددۇركى ھۇزۇرۇڭدا قوبۇل بولغاي سۆزۈم مەھمۇد.      
   1936 - يىلى 10 - ئاي                 
ــۇ مۇخەممەســنى  مەغــرۇر ھېسســىيات بىلــەن  شــائىر ب
شــۇ قــەدەر ھەيۋەتلىــك ۋە جۇشــقۇن دېكالماتســىيە قىلدىكــى 
ــاش  ــۇ ي ــدى. ب ــق ھاياجانالن ــى قاتتى ــىم ئەھل ــۈل مۇراس پۈتك
تاالنــت ئىگىســىنىڭ مەنەغــا بــاي، مەزمۇنى چوڭقــۇر، كۈچلۈك 
مىســرالىرىنى  شــېئىرى  تولغــان  ھېسســىياتقا  ئىنقىــالۋى 
بېرىلىــپ  ئەســتايىدىل  بىلــەن  زوقمەنلىــك  ئاجايىــپ 
ئاڭلىغــان مەھمــۇد مۇھىتــى ئورنىدىــن دەس تــۇرۇپ شــائىرغا 
ئاالھىــدە ھۆرمــەت نەزىــرى بىلــەن قــاراپ ئۇنىــڭ قولىنــى 
چىــڭ ســىقتى، پېشانىســىگە ســۆيدى، ۋە يېنىــدا ئولتۇرغۇزۇپ:  

ــەت،  ــە رەھم ــرەت ھىممىتىڭگ ــۇم، غەي ــال ئوغل —بارىكال
مەن بۇ قەدەر مەدھىيەلەشكە اليىق ئەمەسمەن، ئەمما سېنىڭ 
ــى  ــدى، ناھايىت ــا قىل ــە روھ ئات ــمىمغا يېڭىچ ــېئىرىڭ جىس ش
ــىل  ــڭ ھاس ــۇن، مۇرادى ــم بەرس ــالھ ئەجىر-ئىزى ــم. ئال جانالندى
ــلىرىڭالر  ــۇش ئىش ــپ، ئوقۇ-ئوقۇت ــىلەرنىڭ مائارى ــۇن، س بولس
گۈللــەپ راۋاجالنســۇن. ســىلەرنى مۇشــۇنداق قابىــل، تاالنتلىــق 
ــۆپ  ــە ك ــى ئەپەندىمگ ــەت ئەل ــپ تەربىيەلىگــەن مۇھەمم قىلى
ــەپ ئىشــلىرىڭالرنى  ــەن ســىلەرنىڭ مائارىپ-مەكت ــەت. م رەھم
ــي قولاليمــەن، كۈچۈمنىــڭ بارىچــە مــەدەت بىرىمــەن —  قەتئى
دەپ، يــاش شــائىرغا روھــى جەھەتتىــن مــەدەت ۋە ئىلھــام 
ــۇ  ــى ئەپەندىم ــەت ئەل ــالردا مۇھەمم ــۇ مىنۇت ــەردى. دەل مۇش ب
ئــۆزى بىۋاســىتە تەربىيەلــەپ يېتىشــتۈرگەن بــۇ يــاش شــائىرغا 
بىلــەن،  تۇيغۇســى  ئىپتىخارلىــق  ۋە  زوقمەنلىــك  بولغــان 
بېرىۋاتاتتــى...  قىلىــپ  تەرىپىنــى  ئۇنىــڭ  يېنىدىكىلەرگــە 

ئاخىرقــى  ئاينىــڭ   -  	 ئەتىيــاز.  يىلــى   -  1937
ــى، ئاســتىن  ــە كۈن ــر جۈم ــرا كېلىدىغــان بى مەزگىللىرىگــە توغ
ــىگە  ــاغ مەھەللىس ــەۋە قۇمب ــە ت ــھەت كەنتىگ ــنىڭ مەش ئاتۇش
جايالشــقان ئوتتــۇرا مەكتەپنىــڭ  بىــر ســىنىپىدا، ھــەر ئىككــى 
ھەپتىــدە بىــر قېتىــم ئېلىــپ بېرىلىدىغــان، ئوتتۇرا-باشــالنغۇچ 
مەكتــەپ مۇئەللىملىرىنىــڭ توپالنتى)يىغىن( بولــۇپ ئۆتتى.بۇ 
توپالنتىــدا ئاساســەن ھــەر قايســى مەكتەپلەرنىــڭ 15 كۈنلۈك 
ئوقــۇ - ئوقۇتــۇش ئەھۋالــى خۇالســە قىلىناتتــى، مۇئەللىملــەر 
ئۆزلىرىنىــڭ مەكتەپ باشــقۇرۇش، ئوقۇ-ئوقۇتۇش ئۇســۇللىرى، 
ئوقۇتــۇش مېتــودى قاتارلىقالرنــى ئوتتۇرىغا قۇيۇشــۇپ، ئۆز ئارا 
ــار،   ــەپ، ئىلغ ــاۋاقالرنى يەكۈنل ــاتتى، س ــە ئالماشتۇرۇش تەجرىب
ئىزدىنىــپ  ھەققىــدە  ئۇسســۇللىرى  ئوقۇتــۇش  پايدىلىــق 
ــال  ــا يەنى ــى يىغىنغ ــۇ تۈردىك ــەتتى. ب ــادە پىكىرلىش كەڭ-كۇش
ــم ئــۆزى بىۋاســىتە رىياســەتچىلىك  مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەندى
ئاخىرىــدا  بولــدى.  شــۇنداق  ھــەم  بۈگۈنمــۇ  قىالتتــى. 
ــۇر  ــر ق ــى بى ــۇش ئەھۋالىن ــۈك ئوقۇ-ئوقۇت ــم 15 كۈنل ئەپەندى
ــاراپ: ــە ق ــن، كۆپچىلىكك ــن كىيى ــپ ئۆتكەندى ــە قىلى خۇالس

چــۈش  بىــر  غەلىتــە  ئىنتايىــن  ئاخشــام  —مــەن 
كــۆرۈپ قاپتىمــەن، ســۆزلەپ بېــرەي، ســىلەر تەبىــر بېرىــپ 
ــا  ــان بولس ــاالم بولغ ــۈپ ئەلەيھىسس ــا يۈس ــۇ تاپت ــڭالر. ش بېقى
ــرى  ــۆز پەيغەمبەرلى ــالھ ئ ــى ئال ــى، چۈنك ــى بۇالتت ــەك ياخش ب
ئىچىــدە پەقــەت يۈســۈپ ئەلەيھىسســالمغىال ھــەر قانــداق 
چۈشــكە توغــرا تەبىــر بېرىــش خىســلىتىنى ئاتــا قىلغــان 
ــىنى  ــپ چۈش ــىكونت تۇرۇۋېلى ــە س ــر نەچچ ــۇ بى ــەن،— ئ ئىك
ئالدىغــا  مېنــى  تۆگــە  بىــر  چۈشــۈمدە  قىلــدى،—  بايــان 
ســېلىپ مەكتــەپ ئالدىغــا ئېلىــپ كېلىــپ، ســەن ســىنىپتىكى 
قىزالردىــن بىرىنــى ئېلىــپ چىقىــپ بېرىســەن دېــدى، مــەن 
ــى  ــر قىزن ــال بى ــۇپ، دەرھ ــن قورق ــۇ تۆگىدى ــان ب ــازى يام ئەلپ
ئېلىــپ چىقىــپ بەردىــم-دە، شــۇ ھامــان ئويغىنىــپ كەتتىــم...    

باســتى.  ســۈكۈت  ئېغىــر  ئىچىنــى  ســىنىپ 
مۇئەللىملــەر  ئاڭلىغــان  چۈشــىنى  ئۇســتازىنىڭ 
مەنىلىــك  بىر-بىرىگــە  چىقارماســتىن  ئــۈن 
مۇئەللىــم: بىــر  كىيىــن  ۋاقىتتىــن  خېلــى  قارىشــاتتى. 

ھېچقانچــە  بىــر  بــۇ  مېنىڭچــە  —ئەپەندىــم، 
ئويلىنىــپ  ئۇنــداق  ئەمەســكەن،  چــۈش  قورقۇنچلــۇق 
كۆڭــۈل  مۇئەللىمنىــڭ  بــۇ  ئەپەندىــم  كەتكۈدەك،—دېــدى. 
ۋە: بىلــدى  دەۋاتقانلىقىنــى  شــۇنداق  ئەتــەي  ياســاپ 

ــر  ــۈم بى ــار، كۆڭل ــەپ ب ــر گ ــتە بى ــۇ چۈش ــە ب —مېنىڭچ
نەرســىنى تۇيغانــدەك قىلىۋاتىــدۇ، ئــەڭ ياخشىســى ســىلەر 
ــورۇق  ــەن ئوچۇق-ي ــك بىل ــىماي، ئەركىن-ئازادىلى ــۈل ياس كۆڭ
بېرىــپ  تەبىــر  بىــر  ســىز  قېنــى  بېقىــڭالر،  بېرىــپ  تەبىــر 
ــۇرۇپ  ــپ ئولت ــا پېتى ــۇر خىيالغ ــائىر،—دەپ، چوڭق ــە ش بېقىڭ
ــەت  ــدى. مۇھەمم ــان شــائىرغا ئىشــارە قىل كەتكــەن ئابدۇراخم
ــار  ــى ب ــان شــائىرنىڭ نام ــرى ئابدۇراخم ــدى ئىلگى ــى ئەپەن ئەل
داڭلىــق ئۆلىماالردىــن دىنــى ئىلىــم ئالغانلىقىنــى، كۆپلىگــەن 
دىنــى كىتابالرنــى ئوقۇغانلىقىنــى، شــۇڭا بــۇ جەھەتتىمــۇ 
ــى.  ــى بىلەتت ــە ئىكەنلىكىن ــا ئىگ ــق مەلۇماتق ــى ئەتراپلى خېل
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ئويغانغانــدەك  ئۇيقۇدىــن  تۇيۇقســىز  شــائىر  ئابدۇراخمــان 
ــە  ــدى. چــۈش تەبىرىگ ــتازىغا قارى ــى، ۋە ئۇس ــپ كەتت ئەندىكى
ــەن  ــتازى كۆرگ ــەن، ئۇس ــە ئاساس ــر ئوقۇغان-بىلگەنلىرىگ دائى
كۆڭلىگــە  ئــۆز  ئۇنىــڭ  تەبىرمــۇ  بېرىلىدىغــان  چۈشــكە 
جۈرئــەت  چىقىرىشــقا  ئاغزىدىــن  ئەممــا  ئىــدى،  روشــەن 
دەپ  ياخشــى-يامان  چــۈش  چۈنكــى،  قىاللمايۋاتاتتــى. 
ئايرىلىدىغانلىقــى ئۈچــۈن، چــۈش تەبىرىگــە قارتــا قارشــى 
تەرەپنــى كــۆزدە تۇتقــان ئاساســتا ئويلىنىــپ بىــر نېمــە دېيىش 
ــەن  ــى. چــۈش كۆرگ ــدان بىلەتت ــۇ ئوب ــى ئ ــۇ تەرىپىن ــرەك، ب كې
ھــەر قانــداق بىــر ئــادەم ئــۆزى كۆرگــەن چۈشــنىڭ ھامــان 
خەيرىلىــك بۇلىشــىنى ئــارزۇ قىلىــدۇ. شــۇ تاپتــا شــائىرمۇ 
ئۇســتازى كۆرگــەن ئاشــۇ قاباھەتلىــك چۈشــنىڭ ئاقىۋىتىنىــڭ 
ــراق  ــە؟. بى ــارزۇ قىلىدۇ-ھ ــەدەر ئ ــىنى نە-ق ــك بۇلىش خەيرىلى
ــۇق ...  ــن قورقۇنچل ــىچە ئىنتايى ــرى، ئەكس ــنىڭ تەبى ــۇ چۈش ب

شــائىردە  ئابدۇراخمــان  كــۆزى  ھەممەيلەننىــڭ 
چۈشــۈمنىڭ  بــۇ  ســۆزلەڭ،  »قېنــى  ئۇســتازىمۇ  ئىــدى. 
دېگەنــدەك  كۈتۈۋاتىمــەن«  ســىزدىن  تەبىرىنــى  توغــرا 
ســۇكۇناتتىن  ئېغىــر  شــائىر  تۇراتتــى.  تىكىلىــپ  ئۇنىڭغــا 
ئاچتــى: ئېغىــز  تەســلىكتە  ئىنتايىــن  كىيىــن 

تۆگــە ماڭغــان  ســېلىپ  ئالدىغــا  -—ئۆزلىرىنــى 
قىــز بەرگــەن  چىقىــپ  ئېلىــپ  ئۆزلىــرى  --ئەزرائىــل، 

ــنىڭ  ــا چۈش ــەن، ئەمم ــن دەپ ئوياليم ــڭ جېنىمىكى -ئادەمنى
ئۇنىــڭ  ناتايىــن،  ئايلىنىشــى  رېئاللىققــا  ھەممىســىنىڭال 
بۇنــداق چۈشــنى چۈشــنىڭ  ئۈســتىگە ســەھەردە كۆرگــەن 
 - غــەم  ئارتۇقچــە  شــۇڭا  كونىــالر،  دەيــدۇ  »پوقــى« 
ئەندىشــىنىڭ ھاجىتــى يــوق دەپ قارايمــەن،— دېــدى ئــۇ.

بىلىنــە چىرايىدىكــى  -ئابدۇراخماننىــڭ 
ئاالمىتىنــى  مەيۈســلىك  خىــل  بىــر  -بىلىنمــەس 
دەرھــال: ئەپەندىــم  ئەلــى  مۇھەممــەت  قالغــان  ســېزىپ 

قانائەتلەندىــم،  تەبىرىڭىزدىــن  ئېيتتىڭىــز،  —توغــرا 
چاغلىرىمــۇ  قالىدىغــان  تارتىــپ  ئوڭغــا  چۈشــنىڭ  ئەممــا 
ــۇرۇپ  ــە قايغ ــۈن ئانچ ــۈش ئۈچ ــۇ چ ــەن ب ــۇڭا م ــۇ، ش بولىدىغ
كەتمەيمەن،—ئــۇ ئۆزىگــە تىكىلىپ ئولتۇرغان مۇئەللىملەرنىڭ 
ــا  ــازادە كەيپىياتت ــۈن ئ ــتۇرۇش ئۈچ ــى تۇراقالش روھى-ھالىتىن
ئالالھنىــڭ  جېنــى  ئەتتى،—ھەممىمىزنىــڭ  داۋام  ســۆزىنى 
ــداق  ــتا ئۇنداق-مۇن ــز تۇرمۇش ــال بولىدىكەنمى ــدە. ھايات ئىلكى
غەم-ئەندىشــىلەردىن خالــى بولمــاق تــەس. ســىلەرگە دەپ 
بەرســەم بــۇرۇن بىــر پادىشــاھ ئۆتكــەن ئىكــەن. بىــر كۈنــى ئــۇ 
ۋەزىر-ۋۇزىرالىرىنــى ئالدىغــا چاقىرىــپ، ئــۆزى ھەممىگــە كۈچى 
يېتىدىغان شــۇنچە قۇدرەتلىك پادىشاھ بولسىمۇ، نېمىشقىدۇر 
ئېيتىــپ:   بواللمايۋاتقانلىقىنــى  نېــرى  غەم-ئەندىشــىدىن 

جىمى ئالەم مېنىڭ تۇرسا،
غەمىم كەتمەس، نەدىندۇر23 بۇ؟

   
دەپ، يۇقىرىقــى ئىككى مىســرا بېيىتنى ئوقۇغان ئىكەن، 
ئۇنىڭ ۋەزىرلىرى ئارىســىدىكى دانىشمەن، پاراسەتلىكرەك بىرى 
ــن:   ــن كىيى ــا كەلتۈرگەندى ــم بەج ــۇرۇپ تازى ــن دەس ت ئورنىدى

 ئەزەلى غەم تۇپاسىدىن،   
 بىنا بولغان بەدەندۇر بۇ!

  
—دەپ جــاۋاپ بەرگەنىكــەن. دېمــەك، يۇقىرىقــى ســوئال 
دۇنيــادا  بۇلىدىكــى،  قىلىشــقا  ھېــس  شــۇنى  جاۋابتىــن   -

ــەم ــدا غ ــدۇ، اليىقى ــان بولماي ــى ئىنس ــىدىن خال -غەم-ئەندىش
-ئەندىشىســى بولمىغــان، توختــام ســۇدەك تىپ-تىنــچ ئۆتكەن 
تۇرمۇشــنىڭمۇ تەمــى ھــەم مەنىســى بولمــاس. ئويــالپ كۆرســەم 
مەندىكــى غــەم بىرال—ۋەتــەن، مىللــەت غېمــى، ئۇندىــن باشــقا 
ئارتۇقچــە غېمىممــۇ يوقكەن—،ئــۇ ئېغىــر بىــر تىــن ئالغاندىــن 
ــر  ــز ھازى ــپ تۇرۇپتىمى ــتۇردى،— بىلى ــن ســۆزىنى داۋامالش كىيى
ۋەزىيــەت داۋالغــۇپ قالــدى، بىزگــە نىســبەتەن مۇشــۇنداق 
ــدا كۆيــۈپ،   ــى يــەپ، ئوتى شــارائىتتا ۋەتەن-مىللەتنىــڭ غېمىن
ســۈيىدە ئاققانالرنىــڭ ھاياتــى خــەۋپ -خەتەردىــن  خالــى 
ــۈن  ــر ك ــەرۋەر بى ــا ۋەتەنپ ــم بولس ــە. »كى ــدۇ،  ئەلۋەتت بواللماي
ــان  ــا، قاچ ــز. ئەمم ــز ئۆلىمى ــر ھەممىمى ــا«. ئاخى ــىلۇر دارغ ئېس
ۋە قەيــەردە، قانــداق ئۆلۈشــىمىز بىــرال ياراتقــان ئىگىســىگە 
مەلــۇم.  شــۇڭا ئېيتىمەنكــى ۋەتەن-مىللەتنىــڭ خىزمىتــى  
ئۈچــۈن ئاخىرقــى ھېســابتا ئالتــە پۇللــۇق بىــر تــال ئــوق بىلەن 
مۇكاپاتالنســام - بــۇ مــەن ئۈچــۈن زور شــانـ   شــەرەپ، —ئــۇ ئاز 
كۆرۈلىدىغــان بىــر خىــل ئىپتىخارلىــق بىلــەن مۇئەللىملەرگــە 
تەكشــى قارىۋەتكەندىــن كىيىــن دېــدى — ســىلەر ،ھەم ســىلەر 
ــاش  ــارالر، ي ــى ئىزباس ــان يېڭ ــان ـ ئونمىڭلىغ ــلىق مىڭلىغ باش
ــلىرى،  ــلىرىمنىڭ ۋارىس ــي ئىش ــۇ ھەققانى ــڭ ب ــەۋالدالر مېنى ـ ئ
داۋامالشــتۇرغۇچىلىرى. شــۇڭا مــەن ئۆزۈمنــى ھامــان خاتىرجــەم 
ــڭ  ــتىبدات ھاكىمىيەتنى ــر ئىس ــا ھازى ــەن، ئەمم ــس قىلىم ھې
ئىشــپىيون - جاسۇســلىرى ئۆزىچــە جىددىيلىشــىپ، كېچــە 
-كۈنــدۈز ئۇخلىماســتىن ئۆيمۇ-ئــۆي قاتــراپ جەمئىيەتتــە 
ياكــى  تۇتماقتــا،  كىشــىلىرىمىزنى  نوپۇزلــۇق  بــار،  ئورنــى 
بەزىلىرىــڭالر  بەلكىــم  ئالماقتــا.  ئاســتىغا  تەقىپ-نــازارەت  
قېلىشــىڭالر،  بولــۇپ  ئەگەشــكۈچى  ســەۋەبىمدىن  مىنىــڭ 
ياكــى شــۇ گۇمــان دائىرىســىگە كىرىــپ قېلىشــىڭالر مۇمكىــن، 
پەخــەس  ھالــدا  ھــەر  ئاشــۇرۇپ  ھۇشــيارلقىڭالرنى  شــۇڭا 
بولــۇڭالر. ئــەڭ مۇھىمــى ئۈمىــدۋار بولــۇڭالر، ھەقىقىــي ئــادەم 
ــەيتانغا  ــىزلىك ش ــايدۇ، ئۈمىدس ــەن ياش ــد بىل ــى ئۈمى بالىس
ــە  ــى قىلچ ــەر ئىرادەڭالرن ــىڭالرنىڭ قەيس ــەر قايس ــتۇر. ھ خاس
بوشاشتۇرماســتىن ۋەتــەن ـ مىللــەت ئالدىــدا جاۋابــكار بولۇش 
ــى ئاداققىچــە ئاتقۇرىشــىڭالرنى  ــۆز بۇرچۇڭالرن ــەن، ئ روھــى بىل
ئۈمىــد قىلىمــەن. مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەنــدى تۆۋەندىكــى 
ئاخىرالشــتۇردى؛                                                                                                            ســۆزىنى  بىلــەن  خىتــاب  شــېئىرى 

بۇ نە غەم بۇدا كېتەر،  
ئويلىما ھېچ بۇدا كېتەر.

تازا بول، قورقما، چېلىش،
زادى ھايات بۇدا كېتەر. 

ئۆلمەيىن قالسام ھايات،
بۇمۇ ھەم تۈگەپ كېتەر.

ئەپەندىنىــڭ ســۆزى)نۇتقى( ئەلــى       مۇھەممــەت 
نىــڭ تەســىرىدىنمۇ ئەيتــاۋۇر يىغىننىــڭ كەيپىياتــى ئىنتايىــن 
ــن  ــەر ھاياجاندى ــدى، يۈزل ــۇس ئال ــۈرلۈك    ت ــي ۋە س جىددى
ئــوت  گويــا  نۇرلىنىــپ،  تېخىمــۇ  كۆزلــەر  جــۈپ  قىزىرىــپ، 
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ــڭ  ــاش مۇئەللىملەرنى ــا ي ــۇ تاپت ــدى. ش ــەن ئى ــاپ كەتك چاقن
جىســمىدا  كۆۋەجــەپ،  قانــالر  ئىسســىق  تومۇرىدىكــى 
تەڭداشســىز كــۈچ ـ قۇدىرەتنــى نامايــان قىلماقتــا ئىــدى، 
باشــتىن ـ ئاخىــر يىغىننىــڭ كەيپىياتىنــى كۆڭــۈل كــۆزى 
ــەم  ــائىرنىڭ قەل ــان ش ــان ئابدۇراخم ــۈپ ئولتۇرغ ــەن كۈزۈت بىل
تۇلپــارى قەغــەز يۈزىنــى كېزىــپ توختىماســتىن چاپاتتــى، 
مۇئەللىملىرىگــە  بارلىــق  قىلغــان  ئىشــتىراك  يىغىنغــا  ئــۇ 
ســۆزىنى  ئېغىــز  بىــر  ھــەر  ئۇســتازىنىڭ  ۋاكالىتــەن، 
يالقۇنلــۇق  بولســا  يۈزىــدە  قەغــەز  تەســتىقالپ،  قەلبىــدە 
دەس  ئورنىدىــن  ئــۇ  ئىــدى.  چىققــان  تىزىــپ  مىســراالرنى 
ئــاۋازى  جاراڭلىــق  ســالىدىغان  لەرزىگــە  يۈرەكنــى  تــۇرۇپ 
ــلىدى: ــقا باش ــىيە قىلىش ــراالرنى دېكالماتس ــۇ مىس ــەن مۇن بىل

كۆيۈمچان ئوت يۈرەك باغۋەن ئۇلۇغ ئۇستازىمىز بىزنىڭ،
يۈرەكتە مەڭگۈ پاراليدۇ ئەقىدە ـ مېھرىڭىز سىزنىڭ.

كى غەمدىن تىز خاالس بولدۇق، كۆڭۈلدە قالمىدى غەشلىك،
ۋەتەن، مىللەت باھارىغا سۇقار پاك قەلبىمىز بىزنىڭ. 

 
ئۆگەتكەنسىز »ۋەتەن ئەلنى سۆيۈش ھەر كىمگە بۇرچىدۇر«دەپ،

شۇڭا سىزنى قىلىپ ئۈلگە داۋامالش ئەھدىمىز بىزنىڭ.  

  كۈرەشكە بەلنى چىڭ باغالپ ، تۇساقالرنى بۆسۈ پ تاشالپ،  
ئىلىم-ئېرپان يۇلىن بويالپ مېڭىش چىن قەرزىمىز بىزنىڭ.  

مەگەر شۇم قاغا-قۇزغۇنالر خازان قىلسا باھارىمنى،
پىدا ئەيلەپ بۇ جانالرنى يۇقاتماق شەرتىمىز بىزنىڭ.

قەسەم بەر، ئابدۇراخمان سەن چېۋەر ئۇستاز ھۇزۇرىدا،  
ۋەتەن، مىللەت ئۈمىدىنى ئورۇنداش ۋەدىمىز بىزنىڭ.  

1937 -يىلى 	 - ئاي      
يىغىنغــا  شــېئىرى  بــۇ  شــائىرنىڭ  ئابدۇراخمــان 
يــۈرەك  مۇئەللىملەرنىــڭ  بارلىــق  قىلغــان  ئىشــتىراك 
ئۇســتازىغا  قەدىــردان  ئالدىدىكــى  كــۆز  يەنــى  ســۆزى، 
ئىــدى.  ۋەدىنامىســى  قەســىمى،  تەنتەنىلىــك  بەرگــەن 
شــۇڭا شــائىرنىڭ دېكالماتسىيەســى ئاخىرلىشىشــى بىلــەن 
ھــۇررا  تــۇرۇپ  ئورۇنلىرىدىــن  بىــردەك  ھەممەيلــەن  تــەڭ 
مۇھەممــەت  كەتتــى.  چېلىشــىپ  چــاۋاك  توۋلىشــىپ، 
ھېســياتى  ئىپتىخارلىــق  يۈكســەك  ئەپەنــدى  ئەلــى 
ۋە: قۇچاقلىــدى،  چىــڭ  شــائىرنى  ئابدۇراخمــان  بىلــەن 

—ئەزىمەت شــائىر…ئەزىمەت شــائىر — دېدى پىچىرالپ 
ــۇنداق  ــە ش ــن ئەن ــى يىغى ــۇ قېتىمق ــەن.  ب ــاۋاز بىل ــرەك ئ تىت
ئۇنتۇلمــاس مەنزىرىلەرنــى قەلبلەرگە مەڭگــۈ ئۆچمەس خاتىرە 
ســۈپىتىدە نەقىشــلەپ ئاخىرالشــتى، ئەممــا ھېــچ كىــم بــۇ 
يىغىننىــڭ، ئاشــۇ خىلدىكــى ئەھمىيەتلىــك يىغىنالرنىــڭ ئەڭ 
ــدى...                   ــان ئى ــى ئويلىمىغ ــۇپ قالىدىغانلىقىن ــى بول ئاخىرىقىس

دەرۋەقــە 1937 -يىلى 5 -ئاينىڭ 	 -كۈنى)سەيشــەنبە( 
تۇرغــان   كېلىــپ  ئورنىغــا  ئىــش  ئەمدىــال  ئەتىگەنــدە 
مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەنــدى قەشــقەر ۋىاليەتلىــك ســاقچى 
ئۇنىــڭ  ۋە  ئۇبۇلقاســىم  باشــلىقى  مۇئاۋىــن  ئىدارىســىنىڭ 

ــە تاشــالندى.  ــپ تۈرمىگ ــا ئېلىنى ــن قولغ ــرى تەرىپىدى ئادەملى
مۇھەممــەت ئەلــى ئەپەندىنىــڭ قولغــا ئېلىنىشــى، قانخــور 
كۆرۈنگــەن،  كۆزگــە  ئۇيغۇرالرنىــڭ  شىســەينىڭ  شــىڭ 
بىــر  ئادەملىرىنــى  ئىگــە  ئىقتىدارىغــا  ھەرىكــەت  غوللــۇق، 
ئىنقىالبىنىــڭ  دېھقانــالر  قۇمــۇل  تاشــالپ،  قىرىــپ  تۇتــاش 
ــر  ــى بى ــۇ مىللەتن ــپ، ب ــوق قىلى ــەن ي ــك بىل ــىرىنى تېزلى تەس
مەزگىــل بــاش كۆتۈرەلمــەس قىلىــپ قويــۇش مەقســىتىدە 
ــچ  ــەن زى ــى بىل ــتۇرۇش ھەرىكىت ــۈك باس ــان ئومۇميۈزل قوزغىغ
ــڭ شەخســى  ــر ھاجىنى ــق قادى ــۇپ، مۇناپى ــىۋەتلىك بول مۇناس
ئىــدى.  ئوينىغــان  رول  قوشــۇمچە  ئىشــتا  بــۇ  ئاداۋىتىمــۇ 
ــن،  ــن كىيى ــە ئېلىنغاندى ــدى تۈرمىگ ــى ئەپەن ــەت ئەل مۇھەمم
ئۇنىــڭ ئىــشـ  ئىزلىرىغــا ۋارىســلىق قىلىــپ، پۈتكــۈل ئاتۇشــنى 
قاپلىغــان يېڭى مائارىپ ھەرىكىتىنى سۇســلىتىپ قويماســلىق 
ئۈچــۈن مەشــھەتتىكى ئىككــى ســىنىپلىق ئوتتــۇرا مەكتەپنىــڭ 
ــى  ــڭ ئاكىس ــى ئەپەندىنى ــەت ئەل ــن مۇھەمم مۇئەللىملىرىدى
ســەيپىدىن  شــائىر،  ئابدۇراخمــان  ئەپەنــدى،  نىزامىدىــن 
ئەزىزىنىــڭ ئىنىســى لىۋايىدىــن قــارى، تىجەنلىــك مولــال ئېزىــز 
ــە شــۇ كەنتتىــن  دامولالمنىــڭ ئوغلــى ئەھمــەت مەخســۇم، يەن
ئابدۇغۇپــۇر، مەزكــۇر  ئوغلــى  قۇناجىــم دېگــەن كىشــىنىڭ 
مۇھەممــەت  يــار  ئوقۇغۇچىلىرىدىــن  مەكتەپنىــڭ  ئوتتــۇرا 
)ئىزچىــالر باشــلىقى(، مىــر ئەھمــەد ســىيىت )مۇئەللىــپ(، 
ســۇلتان مامــۇت قاتارلىــق ئــون نەچچە كىشــى يىغىــن ئېچىپ، 
ئەپەندىمنىــڭ  ئەلــى  مۇھەممــەت  شــائىرنى  ئابدۇراخمــان 
بېكىتتــى. قىلىــپ  مەســئۇل  مائارىپىغــا  ئاتــۇش  ئورنىغــا 

ئېلىــپ  ئۈســتىگە  ئــۆز  ئۇســتازىمىز  —قېرىنداشــالر، 
يالغــۇز  مــەن  خىزمەتنــى،  مۈشــكۈل  بــۇ  ئىشــلىگەن 
ــا  ــم، ئەمم ــق قىالتتى ــكە ئاجىزلى ــپ ئىشلەش ــتۈمگە ئېلى ئۈس
ھېــس  ئاجىزلىــق  شــۇڭا  يۆلــەك،  مــاڭا  ھەرقايســىڭالر 
ھەممەيلەنگــە  شــائىر   ئابدۇراخمــان  قىلمايمەن،—دېــدى 
ــتۈرۈپ،  ــيارلىقىمىزنى ئۆس ــز ھوش ــاراپ،— ھەممىمى ــى ق تەكش
ــدام  ــەن داغ ــالپ بەرگ ــتازىمىز باش ــىپ، ئۇس ــچ ئىتتىپاقلىش زى
يولنــى قەتئىــي داۋام ئەتتۈرىدىغانــال بولســاق، ئىنشــائالالھ 
ــاز  ــۇ بىرئ ــدۇ،— ئ ــان بىزگــە قۇچــاق ئاچى ــە ھام ــى غەلب ئاخىرق
تۇرۇۋالغاندىــن كىيىــن ســۆزىنى داۋام قىلــدى،— ھەممىمىزگــە 
ــۇم  ــەپ. مەل ــەم مۇرەكك ــي، ھ ــەت جىددى ــر ۋەزىي ــۇم، ھازى مەل
بىلــەن،  ۋاســتىلەر  رەزىــل  خائىن-مۇناپىقــالر  بولغىنىــدەك 
ئۇســتازىمىز ئۈســتىدىن ھۆكۈمەتكــە قــارا )يالغــان( ماتېرىيــال 
ــدى.  ــەۋەب بول ــىغا س ــا ئېلىنىش ــەق قولغ ــڭ ناھ ــپ، ئۇنى يېزى
دېمــەك، ئــۇالر بىزگــە زىيانكەشــلىك قىلماقنــى كۆڭلىگــە 
پۈككــەن ئىكــەن، تۇخۇمدىــن تــۈك ئۈندۈرەلەيــدۇ، نومــۇس 
ــى  ــارا، قارىن ــى ق ــۇرۇپ ئاقن ــپ ت ــى پارقىرىتى قىلماســتىن كۆزىن
ئــاق دېيەلەيــدۇ. پەرۋاســىز قارىيالمايمىزكــى ۋەزىيــەت جىددىي 
داۋالغــۇپ تۇرغــان مۇشــۇ پەيتلــەردە، خائىن-مۇناپىقالرنىــڭ 
بىزگىمــۇ زىيانكەشــلىك قىلىشــى ئېھتىمالدىــن يىــراق ئەمەس، 
ئىشــلىرىمىزنى  تۇتــۇپ،  چىــڭ  ۋاقىتنــى  ئۈچــۈن  شــۇنىڭ 
مەكتەپلەردىكــى  قايســى  ھــەر  بېرىشــىمىز،  ئېلىــپ  دادىــل 
ئوقۇتــۇش  تۇراقالشــتۇرۇپ،  كەيپىياتىنــى  مۇئەللىملەرنىــڭ 

ئېلىــش ئالدنــى  كېتىشــىنىڭ  چېكىنىــپ  -ئىشــلىرىنىڭ 
-كۆزئالدىمىزدىكــى ئــەڭ مۇھىــم ۋەزىپىمىــزدۇر، قىسقىســى 
ئۇچقۇنــى،  مەرىپــەت  ســالغان  قەلبىمىزگــە  ئۇســتازىمىز 
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يالقۇنغــا  بىباھــا  ســىنايدىغان  ئالتۇننــى  ســاپ  ھەقىقىــي 
ئايالنســۇن.   ھەممەيلــەن شــائىرنىڭ ســۆزىنى بىــر ئېغىزدىــن 
قۇۋۋەتلــەپ، پىكىــر بىرلىكــى ھاســىل قىلغاندىــن كىيىــن 
ــپ  ــا كىرى ــدا ياتاقلىرىغ ــۇق ھال ــەر روھل ــتى. مۇئەللىمل تارقاش
ئــاكا، ســۇلتان  كىتىشــتى. مەن)مۇئەللىپ(يــار مۇھەممــەت 
مامــۇت ئۈچەيلــەن  ئــۆز ئۆيلىرىمىزگــە قايتىــپ كەتتــۇق.

ــداق  ــن مۇن ــائىرنىڭ يۈرىكىدى ــالردا ش ــۇ مىنۇت ــە ش ئەن
ئىــدى: چىققــان  ئېتىلىــپ  مىســراالر  شــېئىرى  مەردانــە 

 ۋەھىمە سالما ئەي پەلەك، ئۆلمەك ماڭا بار بىر كۈنى،
مەن ئەمەس شاھالرمۇ قالماس، ئاڭا ھەم بار بىر كۈنى.

جەۋرە سالما ئەي پەلەك، تىز پۈكمىگەي شائىر ساڭا،
بەرىبىر قورقساممۇ ئۆلمەك يەنە باردۇر بىر كۈنى.

  ئارى ئۇستاز ئېيتقىنىدەك مىڭ ئۆلەر قورققان كىشى،
تىك تۇرۇپ قورقماي ھامان ئۆلسەكمۇ ھەم بار بىر كۈنى.

  ئۆزگىچە سىرلىق قاراپ كۆزنى قىسادۇر غەيرىلەر،
قويغۇسى قاپقان-تۇزاق ئاخىر ماڭا بار بىر كۈنى.

تۈرمىنىڭ قانلىق پۇراقى كەلدى شىددەتلىك پۇراپ،
ئالغۇسىدۇر ھەر قاچان قولغا مېنى بار بىر كۈنى.

  ئىسمى-زاتىڭدۇر ئۇلۇغ راخمان	2 رەھىم25 يازەلجاالل26،
قىل تەرەھھۇم	2 نەۋ قىرانغا سەنال يارسەن بىر كۈنى.

  لەنىتى مىڭ لەنىتى بولسۇن ساڭا مەلئۇن رەقىپ،
ئۆز گۆرىنى ئۆزى قازغاي قېپ قىساسقا بىر كۈنى.

ئابدۇراخمان قورقمىغىن ساتقىن-خائىنالر ۋەھىمىدىن،
ئەل-ۋەتەن قۇربانى بولساڭ ئەل، خۇدا يار بىر كۈنى.   

1937 -يىلى 6 -ئاي  
ئابدۇراخمــان شــائىر مەســئۇللۇقىدا ئاتۇشــنىڭ مائارىپ 
ئىشــلىرى بىــر مەزگىــل ئوڭۇشــلۇق داۋامالشــقان بولســىمۇ، 
ــدەك  ــار چاغدىكى ــدى ب ــى ئەپەن ــەت ئەل ــكى مۇھەمم ئەپسۇس

-جۇشــقۇن، قىزغىــن كەيپىيــات تەدرىجىــي سۇسلىشــىپ ئوقــۇ
-ئوقۇتــۇش ئىشــلىرى چېكىنىشــكە قاراپ يۈزلەنــدى، مۇئەللىم 
روھــى چۈشــكۈنلۈك ھــەم  ئوقۇغۇچىالرنىــڭ جىســمىنى  ۋە 
قورقۇنــچ ئېگەللەشــكە باشــلىدى. چۈنكــى، مۇھەممــەت ئەلــى 
ۋەزىيــەت  كىيىــن،  قىلىنغاندىــن  ئەپەندى)تەۋپىق(قەتلــى 

خائىــن ئەگىشــىپ  بۇنىڭغــا  كەسكىنلەشــتى.  -يەنىمــۇ  
خورىكــى  -چېقىمچىالرنىــڭ  ئىشــپىيون  -مۇناپىقالرنىــڭ، 
ئۆســۈپ كۆرەڭلــەپ كەتتــى. ئاشــۇ يىلــالردا مۇھەممــەت ئەلــى 
ئەپەندىگــە ئەگىشــىپ مەرىپەت مەشــئىلىنى كۆتــۈرۈپ ماڭغان 
ئوبيېكتــى  دىققــەت  دائىرىلىرىنىــڭ  ھۆكۈمــەت  كىشــىلەر 
ــالر،  ــەرۋەر زىيالىي ــان ۋەتەنپ ــە مىڭلىغ ــدى. نەچچ ــۇپ قال بول
كىشــىلەر  بىگۇنــاھ  باي-ســودىگەرلەر،  مەرىپەتپــەرۋەر 
ئۇشــتۇمتۇت كېچىســى ئۆيىدىــن چاقىرىــپ ئېلىــپ چىقىلىــپ 
دېرەكســىز يــوق قىلىۋېتىلــدى. ئــۇزۇن ئۆتمــەي مۇھەممەتئەلى 

ــاس چــوڭ،  ــدى، ئابب ــن ئەپەن ــڭ ئاكىســى نىزامىدى ئەپەندىنى
ــۇم،  ــەت مەخس ــارى، ئەھم ــن ق ــائىر، لىۋايىدى ــان ش ئابدۇراخم
ــالر  ــار مۇھەممــەت )ئوقۇغۇچــى، ئىزچى ــۇر قۇناجــى، ي ئابدۇغۇپ
ــۇ  ــپ ش ــۇپ كېتىلى ــن تۇت ــالر ئارقا-ئارقىدى ــلىقى( قاتارلىق باش

-پېتــى ئىز-دېرىكــى بولمىــدى. بۇالرنىــڭ ھەممىســى كــۈچ
ــران  ــەۋ قى ــان ن ــۇپ تۇرىدىغ ــىتى ئۇرغ ــى، ئەقىل-پاراس -قۇۋۋىت
ياشــالر بولۇپ، ئۇالر جالالت شــىڭ  شىســەينىڭ ئۆزىگە ئادەت 
قىلغــان رەزىــل ئۇســۇلى بىلــەن يوشــۇرۇن ئۆلتۈرۈلگــەن ئىــدى.     

ــە  ــتىن بىر-نەچچ ــا ئېلىنىش ــائىر قولغ ــان ش ئابدۇراخم
بولغانــدەك  ئايــان  نەرســە  بىــر  كۆڭلىگــە  بــۇرۇن  كــۈن 
ــتا  ــۇال ناش ــۇرۇپ چاال-پ ــن ت ــەھەر ئورنىدى ــە س ــى بۇيىچ ئادىت
تۆكۈلگــەن  قېنــى  كىندىــك  ئۇتتــۇر  كىيىــن،  قىلغاندىــن 
بــاردى.  مەكتەپكــە  باشــالنغۇچ  كەنتىدىكــى  ئىشــتارچى 
مەكتەپكــە  تېخــى  ئوقۇتقۇچى-ئوقۇغۇچىــالر  ۋاقىتتــا  بــۇ 
ئوقۇغۇچىــالر  كىرىــپ  ســىنىپقا  ئىــدى.  كەلمىگــەن 
دوســكىغا  قــارا  يالغــۇز  ئــۆزى  ئورۇندۇقتــا  ئولتۇرىدىغــان 
ــدى.  ــەرق بول ــا غ ــال دېڭىزىغ ــىز خىي ــۇرۇپ چەكس ــاراپ ئولت ق
ئاالھــەزەل  ئىــدى.  قاناتالنغــان  قۇشــى  تەپەككــۇر  ئۇنىــڭ 
ــۇردى-دە،  ــن ت ــراپ ئورنىدى ــن چاچ ــائەتلەردىن كىيى ــم س يېرى
ــتازى  ــەن ئۇس ــور بىل ــپ، ب ــا بېرى ــكىنىڭ ئالدىغ ــك دوس ئىتتى
مۇھەممــەت ئەلــى تەۋپىققــا بېغىشــالپ مۇنــۇ شــېئىرىنى يازدى:                                                                 

يارنىڭ تۇرمۇشلىرىغا ھۆر-غىلمان28 ئوخشىماس،
جاي-ماكانىغا يانا تەختى سۇاليمان ئوخشىماس.

كۆزلىرى نۇرلۇق ئىرۇر قاشى قارا ئىنسانىدا،
چىشلىرىنىڭ ئاقلىقىغا ئۈنچە-مارجان ئوخشىماس.

سۆزلىسە دۇررى- گۆھەر چاچىلغىسىدۇر ئاغزىدىن،
سۆزلىرىگە بۇلبۇلى شېرىن سۈخەندان ئوخشىماس.

بىلمىدىم كەتتى قايان ئول مىھرىباندىن يوق خەۋەر،
ھەسەرىتا دەپ يىغلىسام قىلسام-دە ئارمان ئوخشىماس.

سۆزلىسەم تەرپ تۇال، يازماققا ماغدۇر مەندە يوق،
باشتا قەدرىن بىلمىدىم ئەمدى پۇشايمان ئوخشىماس.   

  1937 -يىلى 8 - ئاي            
1937 -يىلــى يــاز ئايلىرىنىــڭ بىــر كۈنــى ئاســتىن 
بولغان-مەشــھەد  بــازار  قەدىمــى  چــوڭ  ئــەڭ  ئاتۇشــدىكى 
مــەن  كوچىــدا  بىــر  تــەۋە  مەھەللىســىگە  بازاربېشــى 
ــم.  ــىپ قالدى ــەن ئۇچرىش ــاكا بىل ــان ئ ــپ( ئابدۇراخم )مۇئەللى
بىــز قىزغىــن ساالم-ســەھەتتىن كىيىــن، يولنىــڭ بىــر چېتىگــە 
پاراڭالشــتۇق.  ئــاز  بىــر  ئەســلەپ  كەچمىشــلەرنى  ئۆتــۈپ 
ســىقىپ  چىــڭ  قولۇمنــى  مېنىــڭ  ئــۇ  ئارىلىقىــدا  پــاراڭ 
دېــدى: بىلــەن شــۇنداق  ئۈمىدۋارلىــق  بىــر خىــل  تــۇرۇپ، 

—ئىنىــم مىــر ئەھمــەت ســىزمۇ شېئىر-ناخشــا ئوقۇشــقا 
ھېرىســمەن، بــۇ جەھەتتــە قىزىقىشــىمىز بىــر، ئۇنىڭ ئۈســتىگە 
ئۈچ-تــۆت يىــل ئۇســتازىمىز تەۋپىقنىــڭ ئۆيىــدە تــۇرۇپ ، ھــەم 
ئۇنىــڭ بىلــەن بىرگــە كــۆپ يەرلەرگــە بېرىــپ، ئۇنىــڭ مۇنتىزىم 
تەربىيەســىنى ئالغانســىز، گەرچــە مەندىــن 	 - 8 ياش كىچىك 
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بولســىڭىزمۇ، زېھنىڭىــز خېلــى ئۆتكــۈر، ھــەم ئەقىللىــق ســىز، 
تۇرۇۋاتىــدۇ،—دەپ  داۋالغــۇپ  ناھايىتــى جىددىــي  ۋەزىيــەت 
قويــۇن يانچۇقىدىــن بىــر كىچىــك دەپتەرنــى ئېلىــپ قولۇمغــا 
تۇتقۇزغاندىــن كىيىــن، يانچۇقۇمغــا سېلىشــىمنى ئىشــارەت 
قىلــدى. مــەن دەپتەرنى ئاۋايالپ يانچۇقۇمغا ســالدىم . ئۇ يەنە:

—ئىلگىــرى ســىز مــەن يازغــان بىــر قىســىم شــېئىر- 
غەزەللەرنــى ئاڭلىغــان، ھەم خاتىرىلىۋالغــان ئىدىڭىز، يېنىمدا 
ســاقالپ يۈرگــەن بــۇ دەپتەردىكــى شــېئىرالرمۇ ســىزگە يادىــكار 
بولــۇپ قالســۇن. باشــقىالرغا كۆرســەتمەي، ئىمــكان بــار يادقــا 
ئېلىۋېلىــپ كۆيدۈرۈۋەتكىنىڭىــز ياخشــىراق. مۇبــادا غەيــرى 
ــا، ســىزگە دىشــۋارچىلىق  ــا چۈشــۈپ قالس كىشــىلەرنىڭ قولىغ
پەلەكنىــڭ  كېلىــپ،  كۈنلــەر  بىــر  شــۇنداق  ئەپكېلىــدۇ. 
ســۆزلىيەلەيدىغان  ئەركىــن  چۈشــۈپ،  ئىزىغــا  ئــۆز  چاقــى 
ــم،  ــار، بۇرادەرلىرى ــت- ي ــكارىالپ، دوس ــدە ئاش ــالر كەلگەن چاغ
شــاگىرتلىرىمنىڭ ئەســلەپ قويۇشــى ئۈچــۈن يــول ئېچىــپ 
دېــدى. ئىنشــائالالھ،—  ئۈمىدتىمــەن،  دېگــەن  بېرەرســىز 

ئارىــالش  تىتــرەك  ســۆزلىرى  ئاخىرقــى  شــائىرنىڭ 
كەتكــەن  قىزىرىــپ  كۆزلىــرى  ئۇنىــڭ  چىقتــى،  بــوش 
تۇراتتــى...                                                          لىغىــرالپ  يــاش  جىيەكلىرىــدە  بولــۇپ، 

شــائىرمۇ  ئابدۇراخمــان  ئايــالردا   -  9 -يىلــى   1937
جالــالت شــىڭ شىســەينىڭ قانلىــق تۇرمىســىغا تاشــالندى 
ۋە سانســىزلىغان بىگۇنــاھ قېرىنداشــلىرى بىلــەن بىرلىكتــە 
 26 ئەمدىــال  ئــۇ  چاغــدا  شــۇ  ئۆلتۈرۈۋېتىلــدى.  يوشــۇرۇن 
ياشــنىڭ قارىســىنى ئالغــان ئىــدى.   شــائىر تولىمــۇ يــاش 
كەتتــى. ئەممــا ئۇنىــڭ ھاياتــى ھەقىقىــي ئــۆز مەنىســىنى 
ئۇســتازىمىز  باشــتىن-ئاخىر  ئــۇ  ھايــات.  شــانلىق  تاپقــان 
ــى بېســىپ قىممەتلىــك  ــى ئەپەندىنىــڭ ئىزىن مۇھەممــەت ئەل
ــەت ئىشــلىرى ئۈچــۈن بېغىشــلىدى.  ــەن - مىلل ــى ۋەت ھاياتىن
ئارزۇ-ئىســتەكلىرىنى  گــۈزەل  ئــەڭ  دۇنياســىدىكى  مەنىــۋى 
چېچىــش  ئۇرۇقــى  مەرىپــەت  قەلبىگــە  خەلقىنىــڭ  ئــۆز 
ــق  ــۇ خەلقىنىــڭ خۇشــاللىقى ئارقىلى ــدۇردى. ئ ــق نۇرالن ئارقىلى
خۇشــاللىق تاپتــى، قايغۇســىغا يىغلىــدى. ئۇنىــڭ شــېئىرلىرى 
ــن  ــى، جۈملىدى ــالر قوزغىلىڭ ــۇل دېھقان ــى قۇم 30 - يىلالردىك
شــۇ ۋاقىتتىكــى رېئــال تارىخــى شــارائىتنىڭ مەھســۇلى بولــۇپ، 
شــېئىرلىرىدا  ئــۆز  شــائىر  ئىگــە.  سىياســىۋىلىققا  روشــەن 
)تەۋپىــق(  ئەپەنــدى  ئەلــى  مۇھەممــەت  ۋەتەن-مىللەتنــى، 
ئۇنىــڭ  ۋە  ھەرىكىتــى  مەرىپەتچىلىــك  يېڭــى  قوزغىغــان 
ئەركىنلىك-باراۋەرلىكنــى،  مۇۋەپپەقىيەتلىرىنــى،  شــانلىق 
ئۈچــۈن  ھۆرلــۈك   - ئازادلىــق  تەڭلىكنــى،   - دېموكراتىيــە 
ــڭ  ــالر ئىنقىالبىنى ــى، دېھقان ــي قەھرىمانالرن كۆرەشــكەن مىللى
غەلىبــە مېيۋىلىرىنــى مەدھىيەلىــدى... ئــۇ يېقىنقــى زامــان 
ئۇيغــۇر ئەدەبىيــات تارىخىدىــن مۇناســىپ ئــورۇن ئېلىشــقا 
خادىملىــرى،  ئلىم-پــەن  شــائىر.  يــۈرەك  ئــوت  تېگىشــلىك 
شــائىرنىڭ  تەتقىقاتچىلىرىنىــڭ  تارىخــى  ئەدەبىيــات 
ئىجادىيەتلىرىگــە  ئەدەبىــي  پائالىيەتلىــرى،  ھاياتــى 
زۆرۈر  ھەقتــە  بــۇ  كۆرۈشــىنى،  يۈرگــۈزۈپ  تەتقىقــات  قارتــا 
ئىزدىنىشــلەردە بولۇشــىنى تەۋســىيە قىلىمــەن.  ئاخىرىــدا 
ــەن  ــەن تەمىنلىگ ــى بىل ــال مەنبەس ــك ماتېري ــى قىممەتلى مېن

رۇزاخــۇن،  ھاجــى،  ئابدۇكىــرەم  مۇھەممــەت،  قــارى  ئابلىــز 
مۇھەممــەت قــارى ھۈســەيىن قاتارلىــق يولداشــالرغا  چىــن 
ئۇنىــڭ  بىرگــە،  بىلــەن  ئېيتىــش  تەشــەككۈر  قەلبىمدىــن 
ســۇنىمەن: ھۇزۇرۇڭالرغــا  شــېئىرلىرىنى  قىســىم  بىــر 

بىسمىلالھىررەھمانىررەھىم   
مەگەر ئش باشلىساڭ ئەۋۋەلكى بىسمىلالھ بىلەن باشال،   

تەۋەككۇل قىل شۇ ئالالغا بىخۇتلۇق كەيپىنى تاشال.
بۇنىڭدا خاسىيەت كۆپتۇر ئەمەل قىلسا ئاڭا ھەر كىم،  
يۇلۇقماس زەررە-زەخمەتكە داۋام ياد ئەيلىسە ھەر كىم.

      ***        ***        ***
زۇلۇم-كۈلپەت ئازابى خەلقىمىزنى خارۇ-زار ئەتمىش،  

  دىيارىدىن جۇدا قىپ ھەر تەرەپكە الماكان29 ئەتمىش.  

تاپالماسدىن شىپالەر باغرى خۇن بوپ نالە-زار ئەيلەپ،  
شېئىر-داستان ، قۇشاقتا ھالىنى بىر-بىر بايان ئەتمىش. 

  
پۇجۇر30 ، پىسقى-پاساتالر كۆپ ئۇرۇن ئالدى بۇ ئەل ئىچرە،

شۇ ئىللەتلەر تۈپەيلىدىن كىشى تەركى جاھان ئەتمىش. 
  

تىلى ئۆتمەس بۇ ئەلدە مەنسىپى يوق بارچە مەخلۇقنىڭ،
ھۇقۇقسىزلىق باالسى جۈملىمىزنى بىزابان31 ئەتمىش.  

كۆرۈڭ دوست-يار ، قېرىنداش ھەم نەپەس بوپ بىناۋالەرگە،
يۈرەكلەرنىڭ سىرىنى ئەھلى-ئالەمگە بايان ئەتمىش.  

  زامانغا باق بۇرادەر باشقىالرغا كۆز يۈگۈرتكىن ھەم،  
قىلىپ جەۋالن ھاۋادا بىر ئاجايىپ ئاشىيان32 ئەتمىش.  

   نادانلىقنىڭ چۆلىدە بى ھۈنەرلەر بولدىلەر سەرسان،
ئۇشۇل تارىخ گۇۋاھتۇر ھەم ئۇنىڭ يولىن يامان ئەتمىش. 

 
بىلىم ئەھلى ئۇلۇغدۇر ھۆرمىتى چوڭ ئەل-ۋەتەن ئىچرە،
ئىلىم- ھېكمەت يولىدا ئەجرى قىلغانغا ئاسان ئەتمىش.

قىالي دېسەم سۆزۈم كۆپ، ئەتىۋارى يوق بۇ مىللەتنىڭ،
  ئادالەتكە ئورۇن يوق ئېركىمىز نە زەپىران33 ئەتمىش.

  ئۈمۈت بىرلە ياشايدۇ ئاقىالنالر يەتسە ھەم كۈلپەت،  
كى ھىممەتسىز كىشىلەر سۇبھى تاڭغا دەر گۇمان ئەتمىش. 

 
  ئامال ئىزلە قۇتۇلغىن بۇ نادانلىق چۆلىدە يۈرمە،  

  يېڭى پەنگە قەدەم قوي ئابدۇراخمان دەپ تامام ئەتمىش.   
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              ***            ***        ***   
  خۇداغا ھەمدۇلەر34 بولسۇن ئەجەپ قۇتلۇق زامان كەلدى،   

  زابانسىز بىناۋالەرگە بولۇپ يار خۇش زابان كەلدى.

   پىغان چەككەن بۇ مىللەتنىڭ بىمارىغا شىپا ئىزلەپ،
قۇمۇل ، تۇرپان دىيارىدىن يېنىپ يالقۇن نىشان كەلدى.   

                                                               
   زۇلۇمغا قارشى ئوت ئاچتى ، دېھقانالر قوزغۇلۇپ ھەر ياق،

قولىدا نەيزە، كالتەكلەر ئۇرۇپ دۈشمەننى شان كەلدى.

غەپلەت بۆشىكىدە ئۇخالپ ، زىمىستان قەھرىدە مۇزالپ،
مادارىدىن جۇدا بولغان بۇ مىللەتكە ئامان كەلدى.

جاھالەتكە بىرىپ خاتەم ئېچىلدى اللە-رەيھانالر،
ئىلىم-ئىرپانسىرى دادىل ماڭارغا يول راۋان بولدى.

  ئىلىڭگە مەدھىيلەر سۇنغىن يېزىپ ئەشئار شۇ دەۋراندا،
شۇ تاپتا ئابدۇراخمانغا بولۇپ يار شادىمان كەلدى.  

1935 -يىلى 2 - ئاي   
         ***        ***       ***    

  مەرىپەتنىڭ ئاشىقى ئول پاسىبان35 كەتتى قايان.
شان-شەرەپنىڭ ساھىبى ئول جانىجان كەتتى قايان.            

                                                                           
   بىلمىدىم ئەھۋال نىچۈك ھاڭ-تاڭدا قالدىم بىخەۋەر،               

  يوق ئۇچۇر ئۇندىن يەنە ئول مىھرىبان كەتتى قايان.  
                                                                                              
زاھىرى36 ھەم باتىنى37 گۆھەر سۈپەت شۇڭقار ئىدى،                        
خىسلىتى ئالەمشۇمۇل ئول قەدىردان كەتتى قايان.                     

                                                                           
قەھرىتان-سوغ، جۇت- بۇرانالر كار قىاللمايتى ئاڭا،                        

تەڭدىشى يوق گاڭ ئىرادە، قەھرىمان كەتتى قايان.            
                                                                                    
ناتىقى ئۆتكۈر زابانى ئەھلى غەيۇر38 نامى پاك،                        

مەرىپەتنىڭ كۈيچىسى ئول باغىبان كەتتى قايان.     
                                                                                             
مىللىتىمنىڭ دەردىگە دىلكەش بولۇپ ئىزلەپ شىپا،                  

سۈپىتى خەيرۇلبەشەر39 ئول نەۋقىران كەتتى قايان.      
                                                                                          

  بەستىدۇر قارىغاي سۈپەت سۇلماس ئەبەتكە ياشىرىپ،                     
نامى ئۆچمەس شانى ئۇلۇغ پەھلىۋان كەتتى قايان.        

                                                                                           
تەربىيەتچىم ، سىردىشىم قابىل تاالنتلىق ماھىرىم،                  
مىسلى يوق ئېرپان خۇمارى ، ئاقىالن كەتتى قايان.                
                                                                                   
مىللىتىمگە سىڭدۈرۈپ ئەجىرىمنى ئۆلسەم رازىمەن                    
دەپ، قەسەميات ئەيلىگەن ئول شانى-شان كەتتى قايان.       
                                                                                      
ئابدۇراخمان چۆكمە غەمگە ، ھىممىتىڭنى يار قىل،                     
ھەم داۋامال ئەل ئىشىنى غالىبان0	 كەتتى قايان.                                                           
1937 -يىلى 5 - ئاي                        

                           ***            ***        ***
نېمە بولدى بۇدەۋران، كەتتى قۇتراپ غەيرىلەر شۇ دەم.               

كۆڭۈلگە بىئاراملىق نالە-ئەپغان1	 يەتتىلەر شۇدەم.          
                                                                                      

قىلىپ مىكرى2	 شاياتۇن ئەھلى مىللەتكە قىلىبان قەست،              
تۇمان قاپالپ دىيارنى يەنە دىشۋار43 كەلدىلەر شۇ دەم.               
                                                                                

بولۇپ ئۈلپەت زامانغا، مەدھىيە سۇنغان ئىدىم بىر پەس،                  
نە بولدى قان ئىچەرلەر نەۋ باھارنى بۇزدىلەر شۇ دەم.                                     

                                                           
قىلىبان بىز جىھاتلەر ، قولغا كەلتۈرگەن ئىدۇق ھۈرلۈك،            
كى بىر جالالت بۇ ئەلنى خانۇ-ۋەيران ئەتتىلەر شۇ دەم.                 

                                                                         
قىسىلدى سۆزنى ئاشكارە قىاللماي ئابدۇراخمانمۇ،    

خۇداغا ئىلتىجا ئەيلەپ ئۈمىدۋار بولدىلەر شۇ دەم.                                                   
1937 -يىلى 	 -ئاي                                    

                                 ***        ***        ***
ياش ئىدىم، شائىر ئىدىم، چىققان تىلىم شۇ دەۋرىدە،

تاڭ ئېتىپ كۈلگەن ئىدىم ئاز بىر مەھەل نۇر تەپتىدە.            
                                                                              

ھاۋانى باستى تۇمان، كۈن نۇرىنى ياپتى مانا،                          
چىقتى غالجىر ئىت، چايانالر ھوۋلۇشۇپ قۇتراپ يانا.          

                                                                                   
نېمە بولدى بۇ زامان ئۆرگۈلدى دەۋران باشقىچە،                        

غەمگە چۈمدى قايتىدىن يىغالپ قېرى ھەم ياشقىچە.
1937 - يىلى 8 - ئاي

1988 - يىلى، ئاتۇش                                                                                                                
ئىزاھات                                        

بــۇ مەدىرىســەنى ئــۇز زامانىســىدىكى ئــوڭ ئېرىقلىــق بــاي مــال تۇداجى . 1
ــن  ــەت ئىمى ــق مۇھەمم ــۇپ، ئەنجانلى ــالدۇرغان بول ــى س ــە كىش دىنگ
ــان.            ــلىك قىلغ ــالر مۇدەرىس ــال قاتارلىق ــز دامۇل ــۇپىزادە(،مولال ئابلى )س

ئــاۋاز.   . 2 خــۇش  زابــان:  خــۇش 
ئەپەندىنىــڭ . 3 ئەلــى  مۇھەممــەت  ئەپەنــدى  مەجىددىــن 

تۈركىيەدىــن بىللــە كەلگــەن دوســتى بولــۇپ، 1934 - يىلىدىــن 
قەشــقەر   ، بىرلىكتــە  بىلــەن  بايۋەچچــە  تۇرغۇنجــان  باشــالپ 
يېتەكچىلىــك  ئاساســلىق  مەكتىپىنىــڭ  باشــالنغۇچ  نوبېشــى 
مائارىپچــى. تۆھپىــكار  پائالىيەتچــان،  ئىشــلىگەن  خىزمىتىنــى 

مۇھەممــەت،   . 	 يــار  مەشــھەدتىن   ئاتــۇش  ئىزچــى  نەپــەر   	0 بــۇ 
مامــۇت،  ســۇلتان  ســىيىت،    ئەھمــەد  مىــر  ئبىراھىــم،  قۇربــان 
ــس،  ــەتەڭ، ئابدۇلۋارى ــىر س ــان، ناس ــەت قۇرب ــار، مۇھەمم ــان جاپپ قۇرب
توختــى بــەگ، خېلىــل قــاۋۇل،  زۇنــۇن ئاخــۇن، نــۇر مۇھەممــەت، 
ھېلىــم،  مۇھەممــەت  مەھمــۇدى،  ســەلەي  ئابدۇقادىــر،  دامولــال 
رېھىــم  تــۇردى،  ئابدۇرىشــىت  قادىــر،   ئابلىــز  ھۈســەن،  ياســىن 
ياقــۇپ ھاجــى،   ســاۋۇت  ئابدۇخالىــق،  ئىبىراھىــم،  ئەھمــەد  گاگا، 
مۇھەممــەت  قاســىمجان،         ئلىيــاس،  ئىمىــن  ئابلەھــەت، 
ــال  ــەلەي، ئاب ــان س ــن ئابدۇراخم ــوب، ئازغاندى ــەت ب ــاي، ئابلەھ جان
پاشــا،  ئوڭئېرىقىتىــن  ســەلەي،  ئابلىكىــم  تەختىيۈندىــن  ئــاكا، 
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تىجەندىــن ئابلەھــەت، ئابلەھــەت كىچىــك، تۆكۈلدىــن غوجئاخــۇن، 
مەھمــۇدى،  ئابدۇكىــرەم  بويامەتتىــن  نــورۇز،  ئەيســا  ســۇنتاغدىن 
ــن  ــۇر، تېتىردى ــل مەنس ــن ھابى ــان، ۋاقۋاقتى ــاس قۇرب ــن ئابب ئارغۇدى
ــارەت.  ــن ئىب ــن ئۆمــەر ســەلەي قاتارلىقالردى ــال، بۆگەندى ــت كام مىجى

بەھەمدۇلال: ئالالغا ھەمدۇ ئېيتىش.. 5
زوھۇر: كۆرۈنۈش.  . 6
زەھى: تېخى، ئەجەپمۇ، راستىنال ھەقىقىي، چىن. . 	
روزىگار: تىرىكچىلىك.  . 8
شادىبار: شاتلىققا تولۇش، خوش بۇلۇش. . 9

نەھار: كۈندۈز، يورۇقلۇق.. 10
نىسار: چاچقۇ، چېچىش، بېشىدىن ئۆرۈش. 11
مۇجاھىت: جىھاد قىلغۇچى.     . 12
ۋەسپى: تەرىپلەش، مەدھىيەلەش. . 13
خادىم: خىزمەتكار، مۇالزىم، ماالي.      . 	1
سانا: ماختاش، مەدھىيەلەش.        . 15
خالىق: ياراتقۇچى، خەلق ئەتكۈچى.   . 16
ئەدەم: يوقلۇق،نابۇت،ئۆلۈم.   . 	1
مەردۇد: قوغالنغان، رەت قىلىنغان، شەيتان   . 18
مۇستافا: تالالنغان، ئېسىل، پاك. مەخسۇت: مەقسەت، تىلەك . 19
سۇخەندان: شېرىن سۆزلۈك، گەپدان، ناتىق.     . 20
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)تامام(                                          

ئاپتور سابىق ئاتۇش شەھەرلىك مەدەنىيەت يۇرتىدىن ئارامغا 
چىقىپ )1920 -  يىلى تۇغۇلغان( 1991 - يىلى 10 - ئاينىڭ 18 - 

كۈنى  ئالەمدىن ئۆتكەن.                     

مەريەم ئابدۇراخمان شائىر قىزى:

  مەرھــۇم شــائىرنىڭ قىــزى مەريــەم ئابدۇراخمــان 1939 - يىلــى 
ئاتــۇش شــەھرىنىڭ ئىشــتارچى كەنتىــدە زىيالىــي ئائىلىســىدە 
ــن 1956 - يىلىغىچــە  ــى 9 - ئايدى ــا كەلگــەن. 1948 - يىل دۇنياغ
باشــالنغۇچ ۋە ئوتتــۇرا مەكتەپلــەردە ئوقۇغــان. 1956 - يىلــى 9 
- ئايدىــن 1959 - يىلــى	 - ئايغىچــە شــىنجاڭ ئۆلكىلىــك 2 - 
ــى 	1  ــالپ ئۈرۈمچ ــەن تامام ــە بىل ــەال نەتىج ــى ئ دارىلمۇئەللىمىنن
تەڭرىتــاغ  يىلــى   - ئىشــلىگەن. 1978  مەكتەپتــە  باشــالنغۇچ   -
ئىشخانىســىغا  تەتقىقــات  مائارىــپ  رايونلــۇق  )تىيانشــان( 
ــۇمچە  ــدە قوش ــۇرۇش مەكتىپى ــم ئاش ــۇق بىلى ــەن ۋە رايونل يۆتكەلگ
يىلــى ئۈرۈمچــى شــەھەرلىك مائارىــپ  دەرس ئۆتكــەن. 1982 - 
پارچــە   18 جەريانىــدە  خىزمــەت  يۆتكەلگــەن.  ئىدارىســىغا 
ئــۇ  قالدۇرغــان.  يېزىــپ  ماقالىــالر  ئىلمىــي  دائىــر  ئوقۇتۇشــقا 
ئىلغــار  شــائىرنىڭ  ئابدۇراخمــان  پېداگــوك  مەرھــۇم  دادىســى 
ــك ئىشــالرنى  ــان ئەھمىيەتلى ــپ، نۇرغۇنلىغ ــا ۋارىســلىق قىلى روھىغ
ھاۋالىســى  نازارىتىنىــڭ  مائارىــپ  رايونلــۇق  ئاپتونــوم  قىلغــان. 
تىــل  مەكتــەپ  باشــالنغۇچ  تۈزۈمدىكــى  يىللىــق  بــەش  بىلــەن 
يېزىــپ  پىروگراممىنــى  ئوقۇتــۇش  گىرامماتىــكا  ئەدەبىيــات،   -
چىققــان، ئالتــە يىللىــق تۈزۈمىدىكــى پىروگراممىغــا قاتناشــقان. 
ئوقۇتــۇش  مەكتەپلەرنىــڭ  رايوندىكــى  ئۇيغــۇر  پۈتــۈن  بــۇ 
ــۈن  ــالر ئۈچ ــە ئوقۇتقۇچى ــۇ يەن ــان. ئ ــا قىلىنغ ــدە قولالنم خىزمىتى
»گىرامماتىــكا  قولالنمىســى«،  پايدىلىنىــش  »ئوقۇتۇشــتا 
يېزىشــقا  قولالنمىالرنــى  قاتارلىــق  مېتودىكىســى«  ئوقۇتــۇش 
ــق  ــل - يېزى ــى، تى ــپ نازارىت ــۇق مائارى ــوم رايونل ــقان.  ئاپتون قاتناش
ــەن  ــلەر ئۆتك ــلىرىدا دەرس ــال كۇرس ــان ئوقۇتقۇچى ــى ئاچق كومىتېت
ۋە لېكســىيەلەر ســۆزلىگەن. ئــۇ ئاپتونــوم رايونلــۇق باشــالنغۇچ 
ــلىقى،  ــن باش ــڭ مۇئاۋى ــات جەمئىيىتىنى ــي تەتقىق ــەپ ئىلمى مەكت
ئاپتونــوم رايونلــۇق »غۇنچــە مۇكاپاتــى« تەتقىقــات جەمئىيىتىنىــڭ 
ــات  ــات تەتقىق ــۇق تىل-ئەدەبىي ــوم رايونل ــى، ئاپتون ــەت ئەزاس ھەيئ
جەمئىيىتىنىــڭ مۇئاۋىــن بــاش كاتىپــى قاتارلىــق نۇرغۇنلىغــان 
ــى ئۆتىگــەن. ــەن مۇناســىۋەتلىك ۋەزىپىلەرن ــپ ساھەســى بىل مائارى

ــۇ  ــەن ياشــاۋاتىدۇ. ب ــزى ۋە نەۋرىســى بىل ــر ئىســتانبۇلدا قى ھازى
ــدا قىلغــان ياردىمــى ئۈچــۈن  ماقالىنىــڭ ئېــالن قىلىنىشــى جەريانى
رەھمەت ئېيتىمىز، تېنىگە ساالمەتلىك ۋە ئۇزۇن ئۆمۈر تىلەيمىز. )ت( 
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بىــر  چــوڭ  كېســەللىكلىرى  تومــۇر  قــان  يــۈرەك 
بولغــان  بۇزۇلۇشــىدىن  مىزاجىنىــڭ  يــۈرەك  بولــۇپ،  تېمــا 
يــۈرەك كېســەللىكى،  تاجىســىمان  يــۈرەك كېســەللىكلىرى، 
مۇســكۇل  يــۈرەك  كېســەللىكى،  يــۈرەك  رېماتىزىملىــق 
كېســەللىكى، يــۈرەك مۇســكۇل ياللۇغــى، يۇقىــرى قــان بېســىم 
كېســەللىكى قاتارلىــق تۈرلەرگــە بۆلىنىدۇ. ئۇالرنىــڭ ئىچىدىن 
دەرىجىســى  خەتەرلىــك  ھــەم  ئۇچرايدىغىنــى  كــۆپ  ئــەڭ 
كېســەللىكى  يــۈرەك  تاجىســىمان  بولغىنــى  يۇقىــرى  ئــەڭ 
ــۈرەك مۇســكۇللىرىنى  ــە بولســا ي ــۇپ، تاجىســىمان ئارتېرىي بول
خىــل  ھــەر  ئارتېرىيــەدۇر.  تەمىنلەيدىغــان  بىلــەن  قــان 
ــىل  ــالر ھاس ــي خىلىت ــي تەبىئى ــدە غەيرى ــەۋەبلەردىن بەدەن س
ــۇپ، يــۈرەك قــان تومۇرلىرىغــا تەســىر قىلســا، تاجىســىمان  بول
ــىپ  ــىپ ۋە قېتىش ــى قېلىنلىش ــى پەردىس ــڭ ئىچك ئارتېرىيەنى
ــكۇلىغا  ــۈرەك مۇس ــەر ي ــدۇ. ئەگ ــلۇقى تارىيى ــۇر بوش ــان توم ق
قــان ۋە ئوكســىگېن ۋاقىتلىــق يېتىشمىســە كىلىنىكىــدا يــۈرەك 
ســانجىقى يەنــى تــۆش ســۆڭەك ئارقىســى تۇتقاقلىــق ئاغرىــش، 
ئاغرىــق ســول مــۈرە بىلــەن ئىچــى تەرىپــى ۋە چىمچىــالق 
ــەن  ــۇش بىل ــى قىســقا بول بارماققىچــە تارقىلىش،ئاغرىــش ۋاقت
ئىپادىلىنىــدۇ. ئەگــەر يــۈرەك مۇســكۇلىغا ئــۇزاق ۋاقىــت قان ۋە 
ئوكســىگېن يېتىشمىســە يۈرەك تىقىلمىســى بولۇپ، ئەســلىگە 
قايتۇرغىلــى بولمايدىغــان يــۈرەك مۇســكۇللىرىدا نېكروزلىنىش 
ئۇچرايــدۇ. خەۋپكــە  ھاياتــى  بىمارنىــڭ  چىقىــپ  كېلىــپ 

مۇشــۇ  كېســەللىكلىرى  تومــۇر  قــان  مېڭــە  يــۈرەك، 
ئەســىردىكى ئۆلگــەن ئىنســانالرنىڭ بىرىنچــى نومۇرلــۇق چــوڭ 
ــۈرەك  ــۇرالر تاجىســىمان ي ــدى. شــۇڭا دوخت ــۇپ قال ــى بول قاتىل
كېســەللىكلىرىنى بىمارالرنىڭ بەدىنىدىكى مىناغا ئوخشــىتىپ 
بىمــار بــۇ »مىنــا« غــا قايســى ۋاقىتتــا دەسســىۋالىدىغانلىقىنى 
بىلمەيــدۇ دە، دەسسىۋالســا تۇيۇقســىز ئۆلــۈپ كېتىــدۇ. ئەگــەر 
بالــدۇر بايقىلىــپ ئالدىنى ئالســا داۋالىغىلــى بولىدىغانلىقىنى 
ئوتتۇرىغــا قويماقتــا . يــۈرەك قــان تومــۇر كېســەللىكلىرى 
ــپ  ــە كۆپىيى ــن كۈنگ ــىپ، كۈندى ــا ئەگىش ــا تەرەققىياتىغ دۇني
يىلدىــن يىلغــا ياشلىشــىپ، تــۆۋەن ياشــلىقالر گۇرۇپپىغــا 
ــلۇقىنىڭ  ــرەك بوش ــۈرەك كۆك ــدۇ. ي ــي قىلىۋاتى ــاراپ تەرەققى ق
چــوڭ  جايالشــقان،  تەرىپىگــە  ســول  ســەل  ئوتتۇرىســىنىڭ 
مۇشــتۇمچىلىك  ئۆزىنىــڭ  ئادەمنىــڭ  ھــەر  - كىچىكلىكــى 
ــارەت  ــن ئىب كېلىدىغــان ئىككــى داالنچــە ، ئىككــى قېرىنچىدى
تــۆت بوشــلۇققا ئىگــە رەئىــس ئەزاالردىــن بېرى ھېســابلىنىدۇ .

يــۈرەك ھامىلــە چاغدىــن باشــالپ ئىنســان ھاياتــى 
توختىماســتىن  مىنۇتمــۇ  بىــر  قــەدەر  ئاخىرالشــقانغا 
بەدەندىكــى قاننــى پۈتــۈن بەدەنگــە ئايالنــدۇرۇپ، بەدەندىكــى 
ئوكســىگېن  ۋە  ئوزۇقلــۇق  ھۈجەيرىلەرنــى  توقۇلمــا  ئــەزا 
زىيانلىــق  خىــل  ھــەر  بەدەندىكــى  تەمىنلــەپ،  بىلــەن 

تېگىشــلىك  توشــۇپ  ۋاقتىــدا  ئــۆز  ماددىالرنــى  كېرەكســىز 
ئارقىلىــق  چىقىرىــش  ســىرتىغا  بــەدەن  بىلــەن  يولــالر 
ئوينايــدۇ. رول  مۇھىــم  قىلىشــتا  كاپالەتلىــك  ھاياتلىققــا 

ــۇپ،  ــە بول ــان نەيچ ــان ئاقىدىغ ــا ق ــۇرالر بولس ــان توم ق
ئىبــارەت.  دىــن  تومــۇرالر  قىلــدام  ۋە  ۋىنــا  ئارتېرىيــە  ئــۇالر 
ئــۇالر خــۇددى تــەرەپ تەرەپكــە تۇتاشــقان قاتنــاش تورىغــا 
ئوخشــاش پۈتــۈن بەدەننــى قاپلىغــان بولــۇپ، بىــر ئادەمنىــڭ 
ئۇزۇنلۇقــى  ئومۇمىــي  تومۇرالرنىــڭ  قــان  بەدىنىدىكــى 
تەخمىنــەن 150 مىــڭ كىلومېتىــر كېلىــدۇ. يەنــى ئېكۋاتورنــى 
ــن  ــان يۈرەكتى ــا ق ــە بولس ــدۇ. ئارتېرىي ــقا يېتى ــۆت ئايلىنىش ت
دىــۋارى  ئۇنىــڭ  نەيچــەدۇر،  ئاقىدىغــان  بەدەنگــە  پۈتــۈن 
قىسقىراشــچانلىققا  كۈچلــۈك  ۋە  ئېالســتىكلىققا  قېلىــن، 
ئۇنىــڭ  قېتىشىشــى  بوتقىســىمان  ئارتېرىيەنىــڭ  ئىگــە، 
قــان  قېتىشــىپ  ۋە  قېلىنلىشــىپ  پەردىلىــرى  ئىچكــى 
كېســەللىكتۇر. قالىدىغــان  تارىيىــپ  بوشــلۇقى  تومــۇر 

يۈرەككــە  بەدەندىــن  پۈتــۈن  قــان  بولســا  ۋىنــا 
ئاقىدىغــان نەيچىــدۇر، ئۇنىــڭ دىــۋارى نېپىــز. بىــر قىســىم 
ۋىنــا بەدەننىــڭ ئىچىــدە، ئــۇ ئارتېرىيەســىگە يېقىــن ھــەم 
يانــداش بولــۇپ خــۇددى قــوش يۆلىنىشــلىك تۆمــۈر يولىــدەك 
ھــەر قايسىســىدىكى قــان ئــۆز ئــارا قارشــى يۆلىنىشــتە ئاقىــدۇ. 

ــەن  ــۇر بىل ــل توم ــك قىزى ــەڭ كىچى ــۇرالر ئ ــدام توم قىل
قىلــدام  تومــۇرالردۇر.  تۇتاشــتۇرىدىغان  تومۇرىنــى  كــۆك 
ــكوپ  ــەت مىكروس ــۇپ پەق ــە بول ــۇ ئىنچىك ــۇرالر چاچتىنم توم
ئوتتــۇرا  تومــۇرالر  قىلــدام  بولىــدۇ.  كۆرگىلــى  ئاســتىدىال 
ھېســاب بىلــەن ســەككىز مىكرومېتىــر بولــۇپ 1250 تــال 
ــر ســانتىمېتىر  ــاران بى ــدا ئ ــە بۇققان ــى بىرلىكت ــدام تومۇرىن قىل
ــۇڭا  ــز ش ــى نېپى ــۋارى ناھايىت ــڭ دى ــدام تومۇرنى ــدۇ. قىل كېلى
دىۋارىدىــن  ئۇنىــڭ  ئوكســىگېن  ۋە  ماددىــالر  ئوزۇقلــۇق 
ســىرغىپ ئۆتــۈپ، توقۇلمــا - ھۈجەيرىلەردىكــى كېرەكســىز 
ماددىــالر ۋە كاربــون تــۆت ئوكســىد بىلــەن ئالمىشــااليدۇ.

گىرىپتــار  كېســەللىكلىرىگە  تومــۇر  قــان  يــۈرەك 
ئېلىــش  ئالدىنــى  ئۇنىــڭ  ۋە  ســاقلىنىش  بولۇشــتىن 
تونــۇش،  كېســەللىكلىرىنى  تومــۇر  قــان  يــۈرەك  ئۈچــۈن 
پەيــدا  ئۇنىــڭ   ، ســەۋەبلەرنى  قىلىدىغــان  پەيــدا  ئۇنــى 
ئاقىۋىتــى  ۋە  ئاالمىتــى  كېســەللىك  جەريانــى،  بولــۇش 
مۇھىــم. ئىنتايىــن  ئىگىلــەش  پۇختــا  قاتارلىقالرنــى 

ســەۋەبى: ئاساســلىق  ئۇنىــڭ 

ئۆزگىرىشــى تەبىئىــي  غەيرىــي  قــان خىلىتىنىــڭ   .1

جايــالردا  ئىسســىق   - نــەم  يۇقىــرى  تېمپېراتۇرىســى 
ــىق  ــۇددەت ئىسس ــۇزۇن م ــلەش، ئ ــۇرۇپ ئىش ــۇددەت ت ــۇزۇن م ئ

ئۇيغۇر تېبابىتىدە يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش 
ھەققىدىكى   كۆرسەتمىلىرى 

)مۇدىر ۋىراچ، پىروفېسسور(  مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى ) تۈركىيە(
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تەبىئەتلىــك قۇۋۋەتلىــك يېمەكلىكلەرنــى داۋاملىــق ئىســتېمال 
ــەك  ــق يېم ــش، ئەمگــەك ۋە ھەرىكــەت قىلماســلىق، تاتلى قىلى
ئىچمــەك، گــۆش، ياغ،ھالــۋا، پىشــقان مېــۋە - چىــۋە ھــەم 
قىلىــش،  ئىســتېمال  كــۆپ  زىيــادە  شىرنىســىنى  ئۇالرنىــڭ 
تاماقنــى يەپــال يېتىۋېلىــش، ئىسســىق تەبىئەتلىــك دورىالرنــى 
قاتارلىــق  راھەتپەرەســلىك  قىلىــش،  ئىســتېمال  كــۆپ 
مىقدارلىرىــدا  بىرلىــك  خىلىتــى  قــان  تۈپەيلــى  ســەۋەبلەر 
ئارتىــپ كېتىــش ۋە ســۈپەت جەھەتتــە زىيــادە، قويۇلــۇش 
ــەللىكلىرى  ــۇر كېس ــان توم ــۈرەك ق ــانال ي ــدۇ-دە، ئاس ــۈز بېرى ي
پەيــدا بولىــدۇ. بــۇ خىــل يــۈرەك قــان تومــۇر كېســەللىكلىرىدە 
ــرى  ــەللىك ئاالمەتلى ــڭ كېس ــان خىلىتىنى ــي ق ــي تەبىئى غەيرى
كۆرۈلــۈپ، تومــۇرى چــوڭ ھەرىكىتــى دولقۇنلــۇق ســالىدۇ، 
ــدۇ. كۆكــرەك ساھەســى  ــۈرەك رىتىمســىزلىكى كۆرۈلى ــدە ي بەزى
يــۈرەك  بولــۇش،  مۇجۇلغانــدەك  يــۈرەك  يېقىمســىزلىنىش، 
قىزىرىــش،  كــۆزى  كېتىــپ،  تېزلىشــىپ  بەزىــدە  ھەرىكىتــى 
ــەدەن  ــي ب ــش، ئومۇمى ــاش قېيى ــىش، ب ــى ئېلىش ــدە كۆڭل بەزى
ــڭ  ــۇش، ئېغىزنى ــادە بول ــۇزلۇقى زىي ــىزلىنىش، ئۇسس ماغدۇرس
كۆرۈلىــدۇ. ئاالمەتلــەر  قاتارلىــق  بولــۇش  تاتلىــق  تەمــى 

تومــۇر  قــان  يــۈرەك  بولغــان  خىلىتىدىــن  قــان 
ئىسســىق  ئۈچــۈن  ئېلىــش  ئالدىنــى  كېســەللىكلىرىنى 
تەبىئەتلىــك، قۇۋۋەتلىــك تاتلىــق ۋە مايلىــق يېمەكلىكلەردىن 
پەرھىــز قىلىنىــدۇ. قــان خىلىتىنــى تەڭشــەپ نورمالالشــتۇرۇش 
ئىچمەكلەرنــى  يېمــەك  تەبىئەتلىــك  ئىسســىق  ئۈچــۈن 
ــۈيىنى  ــېرىق س ــڭ س ــتىدا قېتىقنى ــى ناش ــەر كۈن ــەش، ھ چەكل
بولــۇپ  قەۋزىيــەت  تــۇرۇش،  يۇيۇنــۇپ  مۇنچىــدا  بېرىــش، 
قېلىشــتىن ســاقلىنىش، تامىقىغا ســوغۇق تەبىئەتلىك قاننىڭ 
ھارارىتىنــى پەســەيتكۈچى تاماقالرغــا ئوســۇڭ، تەرخەمــەك، 
قاتارلىقالرنــى  ئــۆرۈك  قــارا  چىــالن،  يۇمغاقســۈت،ئەينۇال، 
قوشــۇپ بېرىــش. لىمــون ســۈيى، تــاۋۇز ســۈيى، ئەينــۇال ۋە 
بېرىــش،  ياســاپ  ئىچىملىــك  قاتارلىقالردىــن  ئــۆرۈك  قــارا 
مۇۋاپىــق بــەدەن چېنىقتۇرۇشــقا ئەھمىيــەت بېرىــش الزىــم.

2 . ســەپرا خىلىتىنىــڭ غەيــرى تەبىئىــي ئۆزگىرىشــى

تېمپېراتۇرىســى يۇقىــرى قۇرغــاق ئىسســىق جايــالردا 
يۈرگەنلىكىدىــن،  چۆلــدە  قىلىــپ  ســەپەر  ۋاقىــت  ئــۇزاق 
ــن  ــۆپ ئىچكەنلىكتى ــى ك ــك دورا چايالرن ــىق تەبىئەتلى ئىسس
ئەقلىــي  ئېغىــر،  يېگەنلىكتىــن،  كــۆپ  ئۇيقۇســىزلىقتىن، 
ئىشلەشــتىن،  مــۇددەت  ئــۇزاق  ھەرىكەتنــى  جىســمانىي  ۋە 
ھــاراق شــاراب ۋە قېنىــق دەملەنگــەن چــاي، قەھــۋە ھــەم 
ــتىن،  ــۆپ ئىچىش ــى ك ــك چايالرن ــىق تەبىئەتلى ــادە ئىسس زىي
ــۇزۇن  ــى ئ ــەك - ئىچمەكلەرن ــىق يېم ــادە ئىسس ــى زىي تەبىئىت
مــۇددەت كــۆپ ئىســتېمال قىلىشــتىن، ئىسســىق مەزگىلــدە 
تۈپەيلىدىــن  ئىشــلەش  مــۇددەت  ئــۇزاق  جايــالردا  قۇرغــاق 
بەدەنــدە ســەپرا خىلىتىنىــڭ بىرلىــك مىقــدارى كۆپەيســە، 
بىلــەن  كەيپىياتــى  ئىسســىق  قــۇرۇق  خىلىتىنىــڭ  ســەپرا 
ــۇر  ــان توم ــپ، ق ــدا كۈچىيى ــاس ھال ــىرىمۇ م ــالش تەس غىدىق
كەلتــۈرۈپ  بۇزۇلۇشــىنى  ئىسســىقتىن  قــۇرۇق  مىزاجىنىــڭ 
ســەپرا  كەتكــەن  ئېشــىپ  مىقــدارى  بىرلىــك  چىقىرىــدۇ. 
خىلىتىنىــڭ كۈچلــۈك غىدىقــالش تەســىرى نەتىجىســىدە قــان 

تومــۇر ۋە يــۈرەك قــان تومۇرلىرىــدا ياللۇغلىنىــش قاتارلىــق 
ــۇق يېتىــپ  پاتولوگىيەلىــك ئۆزگىرىــش قــان تومۇرالرغــا قۇرۇقل
قاتارلىقــالر  بــۇزۇش  ئېالســتىكلىقىنى  تومۇرالرنىــڭ  قــان 
كېلىــپ  كېســەللىكلىرى  تومــۇر  قــان  يــۈرەك  ئارقىلىــق 
چىقىــدۇ.  بــۇ خىــل يــۈرەك قــان تومــۇر كېســەللىكلىرىدە، 
يــۈرەك ھەرىكىتــى تېزلىشــىپ كېتىــش، ئىچــى تىتىلــداش، 
ــىز،  ــەدەن راھەتس ــي ب ــىزلىق، ئومۇمى ــۇش، ئۇيقۇس ــارام بول بىئ
چىرايــى  بىرگــە  بىلــەن  ئاالمەتلــەر  يېقىمسىزلىنىشــتەك 
ســارغۇچ، بەدىنــى ئــورۇق، ئاغــزى ئاچچىــق ئۇسســۇزلۇق كــۆپ، 
ــى  ــز، ھەرىكىت ــى تې ــۇرۇپ قوپۇش ــۇش، ئولت ــۇرۇق بول ــۇرۇن ق ب
قااليمىقــان، روھــى ھالىتــى تۇراقســىز، ســۈيدۈكى قىزىلغــا 
باغــالش،  گــەز  ســېرىق  تىلىنــى  كېلىــش،  ســارغۇچ  مايىــل 
ســوغۇق  ســوقۇش،  كۈچلــۈك  ئىنچىكــە  ئىتتىــك  تومــۇر 
نەرســىلەردىن راھەتلىنىــش قاتارلىــق ئاالمەتلــەر كۆرۈلىــدۇ.

تومــۇر  قــان  يــۈرەك  بولغــان  خىلىتىدىــن  ســەپرا 
ئىسســىق  ئۈچــۈن  ئېلىــش  ئالدىنــى  كېســەللىكلىرىنىڭ 
قىلىشــتىن  ئىســتېمال  كــۆپ  دورىالرنــى  تەبىئەتلىــك 
چەكلــەش، قــان خىلىتىدىــن بولغــان يــۈرەك قــان تومــۇر 
ئىشــلىتىلىدىغان  ئېلىشــقا  ئالدىنــى  كېســەللىكلىرىنىڭ 
ئۇســۇلالرنى قوللىنىــش الزىــم. غىزاســىغا ســەپرا خىلىتىنــى 
تەڭشــەپ نورمالالشــتۇرغۇچى يېمــەك ئىچمەكلەردىــن ســوغۇق 
ــى  ــى تائامالرن ــدا قىلغۇچ ــۈك پەي ــە ھۆلل ــك بەدەنگ تەبىئەتلى
بېرىــش كېــرەك. مەســىلەن: شــوۋىگۈرۈچ، پالــەك، ئوســۇڭ، 
تەرخەمــەك، ســەي كاۋىســى قاتارلىقالرنــى قوشــۇپ تەييارالنغان 
ــورا  ــۈيى، غ ــاۋۇز س ــن ت ــرەك . مېۋىلەردى ــش كې ــى بېرى تائامالرن
ســۈيى، زىرىــق ســۈيىنى بېرىــش ھەمــدە غــەم - ئەندىشــە 
ــەك  ــدا ئۇخــالش، ب ــدا تامــاق يېيىــش، ۋاقتى قىلماســلىق، ۋاقتى
جاپالىــق ئېغىــر ئىشــالرنى قىلىشــتىن بولۇپمــۇ ھــاۋا ئىسســىق 
الزىــم. ســاقلىنىش  قىلىشــتىن  ئەمگــەك  ئېغىــر  كۈنلــەردە 

ــى ــي ئۆزگىرىش ــرى تەبىئى ــڭ غەي ــەم خىلىتىنى 3. بەلغ

ــۇزۇن مــۇددەت ھــۆل ســوغۇق تەبىئەتتىكــى يېمــەك -  ئ
ئىچمەكلــەر ۋە ھەرخىــل ســەي - كۆكتاتالرنى كۆپ ئىســتېمال 
ــۆپ  ــن ك ــۆل يېغى ــى ھ ــۈك ياك ــۇنىڭدەك ھۆلل ــتىن، ش قىلىش
ئىشــلەش،  تــۇرۇپ  مــۇددەت  ئــۇزاق  رايونــالردا  ياغىدىغــان 
ســوغۇق زەيلىــك ئورۇنــالردا ئــۇزۇن تۇرۇۋېلىشــتىن ، ســوغۇقلۇق 
تامــاق يېگەندىــن كېيىنــال مۇنچىغــا كىرىــپ يۇيۇنغانلىقتىــن، 
ــمانىي  ــن، جىس ــۇرۇپ قالغانلىقتى ــۇددەت ت ــۇزۇن م ــدا ئ مۇنچى
بەدەننــى  شۇغۇلالنماســلىقتىن  كــۆپ  بىلــەن  ھەرىكــەت 
شــاپتۇل،  تــاۋۇز،   - قوغــۇن  چېــۋە،   - مېــۋە  ســوۋۇتقۇچى 
ئىســتېمال  كــۆپ  قاتارلىقالرنــى  ئــۆرۈك  ئەينۇال،قــارا 
لىمــون،  ئىچىملىكلــەر،  ســوغۇق  گازلىــق  قىلغانلىقتىــن، 
تۆۋەنلەتكۈچــى  ھارارەتنــى  تەبىئىــي  قاتارلىــق  ئاپېلســىن 
ــق  ــش قاتارلى ــتېمال قىلى ــۆپ ئىس ــادە ك ــى زىي يېمەكلىكلەرن
خىلىتىنىــڭ  بەلغــەم  تەبىئىــي  بەدەندىكــى  ســەۋەبلەردىن 
مىقــدارى كۆپىيىــپ كېتىــش ياكــى ئۇنىــڭ ســۈپىتى ئۆزگىرىــش 
تۈپەيلىدىــن، بەلغــەم خىلىتــى تەركىبىگــە ســەۋدا خىلىتىنىڭ 
بەلغــەم  چىقىرىــپ،  كەلتــۈرۈپ  قېلىشــىنى  قوشــۇلۇپ 
خىلىتىنىــڭ چۆكمىگــە چۈشــۈش ۋە قــان تومــۇر ئىچىــدە 
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ئۇيۇتمىالرنــى ھاســىل قىلىــش پۇرســىتىنى ئاشــۇرۇۋېتىدۇ. بــۇ 
خىــل نورمالســىز بەلغــەم خىلىتــى ئۆزىنىــڭ ھــۆل ســوغۇقلۇق 
يېپىشــقاقلىقى بىلــەن قــان تومۇردىكــى ئېقىــش ســۈرئىتى 
قاننىــڭ  قىســىمىنىڭ  تەركىبلىــك  قاننىــڭ  ئاســتىالپ، 
ــى  ــوق ئېقىمىن ــارەت ئ ــىدىن ئىب ــىمىغا ئېقىش ــي قىس مەركىزى
ــىتىنى  ــىش پۇرس ــەن ئۇچرىش ــۋارى بىل ــۇر دى ــان توم ــۇزۇپ، ق ب
ــان  ــقان ق ــۈرئىتى ئاستىالش ــش س ــدە ئېقى ــۇرۇۋېتىدۇ، ھەم ئاش
ــى  ــەۋدا خىلىت ــقان س ــالر ۋە ئۇيۇش ــى ئامىل ــى ئۇيۇتقۇچ ئېقىم
ياكــى قــان پىالســتىنكىلىرىنى ســوۋۇتۇپ قويغانلىقتىــن ئۇنــى 
ســۇيۇلدۇرۇپ كېتەلمىگەچكــە قــان تومۇرلىرىــدا نوكچىالرنىــڭ 
ــۈرەك  ــدۇ – دە، ي ــپ رول ئويناي ــۈن ئاكتى ــى ئۈچ شەكىللىنىش
ــدۇ. ــدا بولۇشــىغا ســەۋەب بولى ــۇر توسۇلۇشــنىڭ پەي ــان توم ق

ــي  ــان تومــۇر كېســەللىكلىرىدە روھى ــۈرەك ق ــل ي ــۇ خى ب
ھالىتــى سۇسلىشــىش، ھۇرۇنلــۇق ،نەپــەس ســىقىلىش، يــۈرەك 
ســۇ ئىچىــدە تۇرغانــدەك ھېــس قىلىــش، ئومۇمىــي بــەدەن 
ــاپ  ــرى بوش ــكۇللىرى پەيلى ــول مۇس ــۇت ق ــىزلىنىش، پ يېقىمس
ــدا  ــىق پەي ــۇلۇق ئىشش ــدا س ــۆز قاپاقلىرى ــۇت ۋە ك ــش، پ كېتى
بولــۇش، ئۇيقــۇ كــۆپ، بەدەن ئېغىر ۋە ماغدۇرســىزلىق كۆرۈلۈپ 
روھىــي جەھەتتىــن ھېچقانــداق ئىشــقا قىزىقمــاس بولــۇپ 
قېلىــش، ســوغۇق ھــاۋا ســوغۇق تەبىئەتلىــك نەرســىلەرنى 
كۆڭلــى خالىماســلىق، بۇرنىدىــن پۇتــال ئېغىزىدىــن شــال كۆپ 
ئېقىــش، ئىسســىق ھــاۋا، ئىسســىق تەبىئەتلىــك نەرســىلەردىن 
ــوم  ــۇرى ت ــۇش، توم ــۇق بول ــاق قوي ــۈيدۈكى ئ ــش، س راھەتلىنى
ئاســتا كۈچســىز ســوقۇش قاتارلىــق ئاالمەتلــەر كۆرۈلىــدۇ.

    بەلغــەم خىلىتىدىــن بولغــان يــۈرەك قــان تومــۇر 
كېســەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، بەلغەم خىلىتىنى 
تەڭشــەپ، نورمالالشــتۇرغۇچى قان ئايلىنىشــىنى جانالندۇرۇپ، 
بەدەننــى قىزىتىدىغــان قــۇرۇق ئىسســىق تەبىئەتتىكــى يېمــەك 
ــىق  ــۇت ۋە ئىسس ــەن نوق ــى بىل ــەر گۆش ــن كەپت ئىچمەكلەردى
ــل،  ــۇر، زەنجىۋى ــن، قەلەمپ ــن كاۋاۋىچى ــى دورىالردى تەبىئەتتىك
تەييــارالپ  شــورپا  بىلــەن  قاتارلىقــالر  ئاقمــۇچ  تاشــاڭ، 
ئىچىشــكە بېرىــش، قــوي گۆشــى، مــۇچ، ســەۋزە، سامســاق، خــام 
ــزى،  ــدۇق مېغى ــزى، پىن ــاڭاق مېغى ــۈدە، ي ــاز، ك ــل، پىي زەنجىۋى
ــەك  ــان يېم ــن تەييارالنغ ــق ۋە ئۇالردى ــېرىقى قاتارلى ــۇم س تۇخ
- ئىچمەكلەرنــى كــۆپ ئىســتېمال قىلىــش، ھــۆل ســوغۇق 
تەبىئەتلىــك يېمــەك – ئىچمەكلەردىــن ۋە كــۆپ  ئۇخــالپ 
ــم. ــش الزى ــز قىلى ــلىقتىن پەرھى ــەت قىلماس ــك ھەرىك يېتەرلى

	. ســەۋدا خىلىتىنىــڭ غەيــرى تەبىئىــي ئۆزگىرىشــى 

ــەك  ــى يېم ــوغۇق تەبىئەتتىك ــۇرۇق س ــۇددەت ق ــۇزۇن م ئ
ــى كــۆپ  ــون، پىدىگــەن قاتارلىقالرن ــا، لىم ــن ئارپ ئىچمەكلەردى
ــەش  ــۇزۇن ياشــاش،كۆپ تەرل ــدا ئ ــاق رايون ــەك قۇرغ ــش، ب يېيى
يوقىتىــش،  نەملىكىنــى  بەدەننىــڭ  ســۈرۈپ  ئىچــى  ياكــى 
ــر ئىشــالرنى  ــق ئېغى ــەك جاپالى ــش، ب ــاچ قېلى ــت ئ ــۇزۇن ۋاقى ئ
ــە،  ــاكا، نەش ــلەش، تام ــاي ئىش ــۇزۇن ئۇخلىم ــەك ئ ــش، ب قىلى
زەھەرلىــك  قۇرىتىدىغــان  بەدەننىــڭ  قاتارلىــق  خېروئىــن 
بىرلىــك  خىلىتىنىــڭ  ســەۋدا  ســەۋەبىدىن  چېكىملىكلــەر 

ــك  ــڭ بىرلى ــەۋدا خىلىتىنى ــدۇ، س ــىپ كېتى ــڭ ئېش مىقدارىنى
ســوغۇق  قــۇرۇق  بەدەنــدە  كەتكەنــدە  ئارتىــپ  مىقــدارى 
كەيپىيــات كۈچىيىــپ كېتىــدۇ . بــۇ خىــل قــۇرۇق ســوغۇق 
قــان  قــان خىلىتىنــى تەدرىجىــي قويۇلــدۇرۇپ،  كەيپىيــات 
ــڭ  ــان تومۇرىنى ــۇپ، ق ــى قۇرۇت ــي نەملىكن ــڭ تەبىئى تومۇرىنى
تۆۋەنلىتىــدۇ.  ئۆتكۈزۈشــچانلىقىنى  ۋە  ئەۋرىشــىمچانلىقى 
بۇنىــڭ نەتىجىســىدە قــان خىلىتىنــى ئاســاس قىلغــان باشــقا 
خىلىتالرنىڭ تەركىبىدىكى ئاســان چۆكمىســىگە چۈشــىدىغان 
ــڭ  ــان تومۇرىنى ــدا ئولتۇرۇشــۇپ، ق ــۇر دىۋارى ــان توم ــالر ق ماددى
ــۋال  ــۇ ئەھ ــدۇ، ب ــۈرۈپ چىقىرى ــىنى كەلت ــىمان قېتىش بوتقىس
ــرى  ــان تومۇرلى ــاش ق ــە ئوخش ــە، يۈرەكك ــدا تۈزىتىلمىس ۋاقتى
كىچىــك، نــازۇك - ئىنچىكــە ئــەزاالردا توســۇلۇش يــۈز بىرىــدۇ.

ــۇرالردا  ــان توم ــى ق ــي ســەۋدا خىلىت ــرى تەبىئى ھــەم غەي
ئاســانال چۆكمــە پەيــدا قىلىــپ، قــان تومــۇر ئىچكــى دىۋارىنــى 
ــان  ــۈرەك تاجســىمان ق ــش ي ــۇر قېتى ــان توم قېلىنالشــتۇرۇپ، ق
ــل  ــۇ خى ــدۇ. ب ــدا قىلى ــنى پەي ــي توسۇلۇش ــۇرالردا تەدرىجى توم
كۆپىنچىلىرىــدە  كېســەللىكلىرىنىڭ  تومــۇر  قــان  يــۈرەك 
ئــادەم كۈندىــن كۈنگــە جــۈدەپ كېتىــش، روھىــي ھالىتــى 
ــات  ــش، پ ــۈرەك ئېغى ــش، ي ــۇپ قېلى ــىلىك بول ــەم - ئەندىش غ
- پــات قوزغۇلــۇپ تــۇرۇش، ئايالــالردا ھەيــز قااليمىقانلىشــىش، 
قاتارلىقالردىــن  بولــۇش  قۇرغــاق  كــۆزى  ۋە  بۇرۇنــى  ئېغىــز 
ســېلىش،  ئاســتا  ئىنچىكــە  ،تومــۇرى  كــەم  ئۇيقــۇ  باشــقا 
قورقۇنچلــۇق  بولۇپمــۇ  قىلىــش،  خىيــال  كــۆپ  گۇمانخــور، 
قالىــدۇ. بولــۇپ  قاتارلىقــالر  قىلىــش  كــۆپ  خىيالالرنــى 

تومــۇر  قــان  يــۈرەك  بولغــان  خىلىتىدىــن  ســەۋدا 
كېســەللىكلىرىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ئۈچــۈن، ھــەر كۈنــى 
تۇرۇش،ســەۋدا  چۈشــۈپ  مۇنچىغــا  ئىسســىق  قېتىــم  بىــر 
ئىسســىق  ھــۆل  نورمالالشــتۇرغۇچى  تەڭشــەپ  خىلىتىنــى 
ســۈتى،  ئۆچكــە  ئىچمەكلەردىــن   - يېمــەك  تەبىئەتتىكــى 
ســېمىز  مېغىــزى،  بــادام  كۈنجــۈت،  پۇرچــاق،  ســېرىق 
ــور،  ــارا م ــداش، ق ــل بۇغ ــەۋزە، قىزى ــى، س ــۇ گۆش ــك توخ يەرلى
ئۇالردىــن  ۋە  قاتارلىقالرنــى  ئــۈزۈم  قــۇرۇق  قېقــى،  ئەنجــۈر 
ياســالغان يېمــەك ئىچمەكلەرنــى يېيىــش، قــۇرۇق ســوغۇق 
ئــۇزۇن  بــەك  ئىچمەكلەردىــن،   – يېمــەك  كەيپىياتتىكــى 
ئەندىشــە   - غــەم  ئىشلەشــتىن،  جاپالىــق  ئۇخلىمــاي 
الزىــم. تۇرۇشــى  يىــراق  قاتارلىقالردىــن  ھەســرەت  قايغــۇ 

پايدىالنغان ماتېرىيالالر:

تېخنىكومــى  ئالىــي  تېبابەتچىلىكــى  ئۇيغــۇر   .1
 2005 )دەرســلىك(،  ئىلمىــي  كېســەللىكلەر  ئىچكــى 
نەشــرىياتى  ســەھىيە  نەشــرى   –  1 ئــاي   –  3 يىلــى   –

ئىلمىــي  دورىگەرلىــك  تېبابەتچىلىــك  ئۇيغــۇر   .2
ئىســتانبۇل(،  ســان  تۇنجــى  يىلــى   –  2019( ژۇرنىلــى 
ۋەخپــە  تەتقىقــات  تېبابىتــى  ئۇيغــۇر  ئەنئەنىــۋى 

3. ئىزدىنىش ژۇرنىلى )2021 – يىللىق 1 – سان ئىستانبۇل ( 
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مۇھەببــەت بىــر خىــل ســەنئەتمۇ؟ ئەگــەر شــۇنداق بولســا 
ئــۇ بىلىــم ۋە تىرىشــچانلىق تەلــەپ قىلىــدۇ. ياكــى مۇھەببەتنــى 
ســەۋەبىدىن  مەسىلىســى  پۇرســەت  كەچــۈرۈش  باشــتىن 
ــىمۇ؟  ــاللىق تۇيغۇس ــان خۇش ــەرال  يولۇقىدىغ ــك ئادەمل تەلەيلى
ئىشەنســىمۇ  كېيىنكىســىگە  كىشــىلەر  كۆپلىگــەن  گەرچــە 
لېكىــن بــۇ كىچىــك كىتــاب ئالدىنقىســىنى ئاســاس قىلغــان. 

دەپ  ئەمــەس  مۇھىــم  مۇھەببەتنــى  كىشــىلەر 
نۇرغۇنلىغــان  ئــۇالر  تەشــنا؛  ئۇنىڭغــا  ئــۇالر  قارىمايــدۇ. 
مۇھەببــەت  تولغــان  بەختســىزلىككە  ۋە  بەختلىــك 
كۆرىدۇ،يۈزلىگــەن  كىنوالرنــى  ســۆزلەنگەن  ھېكايىلىــرى 
ناخشــىالرنى  كېرەكســىز  مۇناســىۋەتلىك  مۇھەببەتكــە 
مۇناســىۋەتلىك  مۇھەببەتكــە  تېخــى  ھېچكىشــى  ئاڭاليــدۇ. 
ئويلىمايــدۇ. دەپ  بــار  نەرســىلەر  تېگىشــلىك  ئۆگىنىشــكە 

ــم ياكــى ھەممىســى  بــۇ ئاالھىــدە پوزىتســىيە ئۇنــى ئايرى
زۆرۈر  تۈرلــۈك  نەچچــە  بىــر  قىلىدىغــان  ھىمايــە  بىرلىكتــە 
ــى  ــىلەر مۇھەببەتن ــەن كىش ــان. كۆپلىگ ــاس قىلغ ــەرتنى ئاس ش
ئاساســى جەھەتتىــن باشــقىالرنى ســۆيۈش ئەمــەس بەلكــى 
ســاالھىيىتى  ســۆيۈش  ۋە  ســۆيۈلۈش  تەرىپىدىــن  باشــقىالر 
دەپ قارايــدۇ. بۇنــداق بولغانــدا ئــۇالر دۇچ كېلىدىغــان ســوئال 
ــداق قىلىــپ ســۆيۈملۈك  ــرەك، قان ــداق ســۆيۈلۈش كې بولســا قان
بولــۇش كېــرەك . بــۇ نىشــانغا ئىنتىلىــش جەريانىــدا، ئــۇالر بىــر 
قانچــە يولغــا ئەگىشــىدۇ. بىــرى، بــۇ يــول بولســا مۇۋەپپەقىيــەت 
ــار  ــى ي ــى چېك ــەڭ ئاخىرق ــڭ ئ ــي ئورۇنىنى ــش، ئىجتىمائى قازىنى
بەرگۈچــە كۈچلــۈك ۋە بــاي بولــۇش، بولۇپمــۇ ئەرلــەر. يەنــە 
بىــرى، بەدىنىنــى ۋە ســىرتقى كىيىنىشــىنى گۈزەللەشــتۈرۈش 
قاتارلىــق ئۇســۇلالر ئارقىلىــق ئۆزىنــى جەلپــكار قىلىــش، بولۇپمــۇ 
ئايالــالر. ئۆزىنــى جەلپــكار قىلىدىغــان باشــقا ئۇســۇلالر ئــەر 
ئايالغــا ئورتــاق. مەسىلەن،قائىدە-يوســۇنلۇق بولۇش،قىزىقارلىق 
ــۇش،  ــراق بول ــقا ئام ــاردەم قىلىش ــقىالرغا ي ــش، باش ــاراڭ قىلى پ

بولــۇش  بەرمەيدىغــان  ئــازار  بولۇش،باشــقىالرغا  كەمتــەر 
ــرى  ــۇن يوللى ــنىڭ نۇرغ ــۆيۈملۈك قىلىش ــى س ــالر. ئۆزىن قاتارلىق
خــۇددى ئىلگىــرى ئۆزىنــى غەلبىگــە ئېرىشتۈرۈشــنىڭ يولىغــا 
ئوخشــايدۇ، يەنــى »دوســتنى ئۇتــۇش ۋە باشــقىالرغا تەســىر 
ــان  ــىلەر تونۇيدىغ ــەن كىش ــە، كۆپلىگ ــىتىش«. ئەمەلىيەتت كۆرس
ۋە  بولــۇش  داڭلىــق  بولســا  ماھىيەتتــە  بولــۇش  ســۆيۈملۈك 
جىنســىي جەھەتتىــن جەلپــكار بولــۇش ئۇقۇمىنىــڭ بىرىكمىســى.

بــۇ پوزىتســىيەنىڭ ئارقىســىدىكى يەنــە بىــر زۆرۈر شــەرت 
ــوق  بولســا مۇھەببەتكــە مۇناســىۋەتلىك ئۆگىنىدىغــان نەرســە ي
ــدار  ــاراش مۇھەببەتنىــڭ مەسىلىســى بولســا ئىقتى ــۇ ق دېگــەن ب
دېگــەن  مەسىلىســى  ئوبيېكــت  بەلكــى  ئەمــەس  مەسىلىســى 
قىياســتىن ئىبــارەت. كىشــىلەر ســۆيۈش قىيىــن ئەمــەس لېكىــن 
تەرىپىدىــن  ئۇنىــڭ  ۋە  ســۆيۈش  تالــالپ  ئوبيېكتنــى  توغــرا 
ــى  ــىيەنىڭ ھازىرق ــۇ پوزىتس ــدۇ. ب ــن دەپ قاراي ــۆيۈلۈش قىيى س
جەمئىيــەت تەرەققىياتىــدا يىلتىــز تارتقــان بىــر قانچــە ســەۋەبى 
ــەن  ــۈز بەرگ ــر ســەۋەب بولســا يىگىرمىنچــى ئەســىردە ي ــار. بى ب
ــا  ــى كىشــىلەرنىڭ ســۆيۈش ئوبيېكتىغ ــر چــوڭ ئۆزگىرىش،يەن بى
بولغــان تالالشــقا نىســبەتەن ھۆرمەتنىــڭ كېلىــپ چىقىشــى. 
ئەنئەنىــۋى  نۇرغۇنلىغــان  دەۋرىــدە،  خانلىــق  ۋىكتورىيــە 
شەخســى  تەبىئىــي  مۇھەببــەت  قاراشــالردا  مەدەنىيەتتىكــى 
كەلتــۈرۈپ  توينــى  ئــۇ  شــۇڭا  ئىــدى،  ئەمــەس  كەچۈرمىــش 
ئارقىلىــق  مۇراســىم  بولســا   تــوي  ئەكســىچە،  چىقىراتتــى. 
ئائىلىســى  ئۆزلىرىنىــڭ  ياكــى   - بولىــدۇ  مۇقىمالشــتۇرۇلغان 
ياكــى  ۋە  تەرىپىدىــن  ۋاســىتىچى  تــوي  ياكــى  تەرىپىدىــن 
ئۇنــداق كېلىشــتۈرگۈچىلەرنىڭ ياردىمــى يــوق ئەھــۋال ئاســتىدا 
مۇقىمالشــتۇرۇلىدۇ؛ ئــۇ ئىجتىمائىــي مۇالھىــزە ئاساســىدا بولىدۇ، 
ھــەم تــوي قىلغاندىــن كىيىــن مۇھەببــەت ھاســىل بولىــدۇ دەپ 
قارىلىــدۇ. ئاخىرقــى نەچچــە ئــەۋالد غــەرب ئەللىــرى دۇنياســىدا، 
ــۈك تارقالغــان.  ــڭ ئۇقۇمــى ئومۇميۈزلۈكل ــك مۇھەببەتنى رومانتى
ئامېرىكىــدا بولســا ئەنئەنىــۋى تەبىئىيلىكنــى ئويلىشــىش تېخــى 
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پۈتۈنلــەي كــەم ئەمــەس ئىــدى. مۇتلــەق كــۆپ قىســىمدىكى 
كەچۈرىدىغــان  بېشــىدىن  شەخســى  ئــۆزى  بولســا  كىشــىلەر 
»رومانتىــك  بارىدىغــان  باشــالپ  قىلىشــقا  تــوي  ئاخىــرى  ۋە 
مۇھەببەت«نــى ئىزدەيتتــى. بــۇ مۇھەببەتنىــڭ ئەركىنلىكىگــە 
بولغــان يېڭــى ئۇقــۇم رولىنىــڭ مۇھىملىقىغــا قارشــى ھالــدا 
ــۈردى. ــرى س ــدە ئىلگى ــى زور دەرىجى ــڭ مۇھىملىقىن ئوبيېكتىنى

بولســا  بولغىنــى  مۇناســىۋەتلىك  زىــچ  ئامىلغــا  مۇشــۇ 
خۇسۇســى  بىــر  يەنــە  مەدەنىيىتىنىــڭ  زامــان  ھازىرقــى 
ئېرىشــىش  مەدەنىيىتىمىــز  پۈتكــۈل  بىزنىــڭ  ئاالھىدىلىكــى. 
ئالماشــتۇرۇش  ئــارا  ئــۆز  نىيەتتــە  ياخشــى  ۋە  نەپســىمىز 
ــان كىشــىلىرىنىڭ  ــى زام ــان. ھازىرق قارىشــىمىزنى ئاســاس قىلغ
ــدا،  ــڭ دېرىزىســىگە قاراشــتىكى ھاياجان خۇشــاللىقى دۇكانالرنى
مەيلــى نــەخ پــۇل بىلــەن بولســۇن ياكــى مۇددەتكــە بۆلــۈپ 
ھەممىســىنى  نەرســىنىڭ  ســېتىۋااللىغۇدەك  بولســۇن  تۆلــەپ 
كىشــىلەر  بۇنــداق  تۇرىــدۇ.  بولــۇپ  مەۋجــۇت  سېتىۋېلىشــتا 
باشــقىالرغىمۇ ئوخشــاش نــەزەر بىلــەن قارايــدۇ. ئەرلــەر ئۈچــۈن 
جەلپــكار ئايالــالر، ئايالــالر ئۈچــۈن جەلپــكار ئەرلــەر دەل ئــۇالر 
چىرايلىــق  ئادەتتــە  »جەلپكارلىــق«  مۇكاپــات.  ئېرىشــكەن 
ئورالغــان، كىشــىلەر ياخشــى كۆرىدىغــان ۋە خاراكتېــر بازىرىــدا 
نېمىنىــڭ  كۆرســىتىدۇ.  خالتىســىنى  ســۈپەت  قوغلىشــىدىغان 
دەۋرنىــڭ  شــۇ  قىاللىشــى  ئادەمنــى ھەقىقىــي جەلپــكار  بىــر 
فىزىكىلىــق ۋە روھىــي جەھەتتىكــى مــودا ئېقىمىغــا باغلىــق. 
ــان،  ــاكا چېكىدىغ ــىردە،ھاراق ئىچىدىغان،تام ــى ئەس يىگېرمىنچ
قــاۋۇل، مــودا قىــزالر جەلپــكار ھېســابلىناتتى؛ بۈگۈنكــى كۈنــدە 
بولســا مــودا ئائىلــە تۇرمۇشــى ۋە ئۇياتچانلىقنــى تەلــەپ قىلىــدۇ. 
ئەســىرنىڭ  مۇشــۇ  ۋە  ئاخىــرى  ئەســىرنىڭ  ئونتوققۇزىنچــى 
باشــلىرىدا، ئــادەم بىــر جەلپــكار »خالتــا« بولــۇش ئۈچــۈن 
چوقــۇم ئاكتىــپ ئالغــا ئىنتىلىدىغــان ۋە  بۈيــۈك ئىرادىلىــك 
كېــرەك.  بولۇشــى  ســەۋرچان  ۋە  چىقىشــقاق  يەنــە  بولۇشــى، 
مەيلــى قانــداق بولۇشــتىن قەتئىينــەزەر باشــقىالرنى ياخشــى 
ئۆزىنىــڭ  ئاشــۇنداق  پەقــەت  ئادەتتــە  كــۆرۈش ھېسســىياتى 
بىلــەن  تــاۋارالر  بولغــان  مۇمكىنچىلىكــى  ئالماشــتۇرۇش 
مۇناســىۋەتلىك. مــەن باھــا تالىشــىمەن؛ ئوبيېكتىــم بولســا ئۇنىڭ 
ئىجتىمائىــي قىممــەت نۇقتىئىنەزەرىدىــن قارىغانــدا كۆڭۈلگــە 
ياقىدىغــان بولۇشــى كېــرەك، شــۇنىڭ بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا مىنىــڭ 
كۈچــۈم  يوشــۇرۇن  ۋە  ئارتۇقچىلىــق  يوشــۇرۇن  ۋە  ئاشــكارا 
قاتارلىقالرنــى ئويلىشــىپ تــۇرۇپ مېنــى خالىشــى كېــرەك. ئىككــى 
ئــادەم قارشــى تەرەپنىــڭ كەمچىلىكىنــى ئويلىشــىپ تۇرۇپمــۇ  
تاپتىــم دەپ قارىغــان  ئــەڭ ياخشــى ئوبيېكتىنــى  بازاردىكــى 
چاغــدا ھەققــى سۆيۈشــكەن بولىــدۇ.  تەرەققىــي قىلدۇرغىلــى 
تالىشىشــتا خــۇددى  باھــا  بــۇ  كــۈچ   يوشــۇرۇن  بولىدىغــان 
ھەقىقىــي نەرســە ســېتىۋالغانغا ئوخشــاش دائىــم ئويلىنىشــقا 
يۆنىلىشــى  بازارلىشــىش  ئوينايــدۇ.  رول  زۆرۈر  ئەرزىگــۈدەك 
مۇھىــم ئــورۇن تۇتقــان ۋە ماددىــي جەھەتتىكــى مۇۋەپپەقىيــەت 
كۆرۈنەرلىــك مۇھىــم قىممەتكــە ئىگــە بولغــان بىــر مەدەنىيەتتــە 
ئوخشــاش  مۇناســىۋەتلىرىنىڭ  مۇھەببــەت  ئىنســانالرنىڭ 
ئالماشــتۇرۇش شــەكلىدە قۇرۇلۇشــى، ھــەم ئۇنىــڭ تــاۋار ۋە 
ئەمگــەك بازىرىنــى باشقۇرۇشــى ھەيرانقاالرلىــق ئىــش ئەمــەس.

بــۇ پەرەزنــى كەلتــۈرۈپ چىقىرىدىغــان ئۈچىنچــى بىــر 

خاتالىــق بولســا مۇھەببەتتىكــى تۇنجــى قېتىــم مۇھەببەتنــى 
»ھېــس قىلىــش« كەچۈرمىشــى بىلــەن مەڭگــۈ مۇھەببەتلىشــىش 
ھالىتىــدە تۇرۇشــنىڭ ئارىلىشــىپ كېتىشــى، ياكــى توغرىــراق 
نىــڭ  »تــۇرۇش«  ئىچىــدە  مۇھەببــەت  ئېيتســاق  قىلىــپ 
ئارىلىشــىپ كېتىشــىدۇر. ئەگــەر ئىككــى ئــادەم خــۇددى بىــز 
ھەممىمىــز شــۇنداق بولغانــدەك ناتونــۇش ئادەملــەر بولســا، 
ــۆز  ــۇالر ئ ــۈپ ئ ــام ئۆرۈل ــۇالر ئارىســىدىكى ت ــن تۇيۇقســىز ئ لېكى
ئــارا يېقىــن ھــەم ئىككىســى بىرلىشــىپ كەتكەنــدەك ھېــس 
ئــادەم  مىنۇتــالر  كەتكەندىكــى  بىرلىشــىپ  بىــر  بــۇ  قىلســا، 
ھاياتىدىكــى ئادەمنــى ئــەڭ خۇشــال قىلىدىغــان ئــەڭ ھاياجانغــا 
ســالىدىغان كەچۈرمىشــلەرنىڭ بىــرى. ئــۇ بېكىنىۋالغــان، يالغــۇز 
ۋە مۇھەببەتســىز ئادەملــەر ئۈچــۈن تېخىمــۇ گــۈزەل ۋە مۆجىــزە 
خاراكتېرلىــك بولىــدۇ. بــۇ تۇيۇقســىز يېقىنلىــق مۆجىزىســى ئەگەر 
جىنســى جەلپكارلىــق ۋە مۇكەممەللىــك بىلــەن بىرلەشتۈرۈلســە 
بــۇ  لېكىــن  بىرىــدۇ.  يــۈز  ئاســان  تېخىمــۇ  باشالنســا  ياكــى 
خىلدىكــى مۇھەببــەت تەبىئىتىدىــن ئىلىــپ ئېيتقانــدا ئــۇزۇن 
داۋامالشــمايدۇ. ئىككــى ئــادەم ئــۆز ئــارا ياخشــى بىلىشــكەن 
ــك  ــڭ مۆجىزىلى ــارا ئۆزىنى ــارا ب ــى ب ــڭ قىيىنلىق ــدا، ئۇالرنى چاغ
خاراكتېرىنــى يوقىتىــدۇ، تاكــى ئۇالرنىــڭ قارشىلىشىشــىلىرى، 
ئۈمىدسىزلىنىشــلىرى ۋە بىــر بىرىدىــن زىېرىكىشــلىرى باشــتىكى 
قــەدەر.  يوقاتقانغــا  نەرســىنى  ھەممــە  قالغــان  ھاياجاندىــن 
ــدۇ:  ــىنى بىلمەي ــڭ ھېچقايس ــۇالر بۇنى ــتا ئ ــە، باشلىنىش ئەلۋەتت
ــارا  ئەمەلىيەتتە،ئــۇالر بىردەملىــك قاينــاق ھېسســىيات ۋە ئــۆز ئ
»مەپتــۇن« بولۇشــنى مۇھەببــەت چوڭقۇرلۇقىنىــڭ ئىســپاتى دەپ 
بىلىــدۇ، لېكىــن ئــۇ بەلكىــم پەقــەت ئۇالرنىــڭ بــۇرۇن قانچىلىــك 
مۇمكىــن. قىلىشــى  بولــۇپ  ئىســپاتى  يالغۇزســىرىغانلىقىنىڭ 

ئىــش  ئاســان  سۆيۈشــتىنمۇ  يەنــى  پوزىتســىيە—  بــۇ 
ئىســپاتالر  كۈچلــۈك  گەرچــە  قاراشــنى  بــۇ  دېگــەن  يــوق 
شــۇنداق  يەنىــال  تۇرســىمۇ  ئېنىقــالپ  ئەمەســلىكىنى  ئۇنــداق 
باشــالنغان  بىلــەن  ئــارزۇ  ۋە  ئۈمىــد  زور  تارقالغــان.   كــەڭ 
ھېچقانــداق بىــر ئىــش ياكــى بىــر كارخانــا  مۇھەببەتتــەك 
ئىشــالرمۇ  باشــقا  ئەگــەر  ئۇچرىمايــدۇ.  مەغلۇبىيەتكــە  كــۆپ 
مۇھەببەتكــە ئوخشــاش كــۆپ مەغلۇبىيەتكــە ئۇچرىســا كىشــىلەر 
ئۇنىــڭ ســەۋەبىنى بىلىشــكە تىرىشــقان ۋە قانــداق قىلغانــدا 
ــى  ــەن ۋە ياك ــى ئۆگەنگ ــى بولىدىغانلىقىن ــى قىلغىل ــى ياخش ئۇن
ئۇنىڭدىــن ۋاز كەچكــەن بوالتتــى. لېكىــن باشــقا ئىشــالرنىڭ 
شــۇڭا  ئەمــەس،  مۇمكىــن  بولۇشــى  ئوخشــاش  مۇھەببەتكــە 
بىــرال  پەقــەت  يېڭىشــنىڭ  مەغلۇبىيىتىنــى  مۇھەببەتنىــڭ 
تېپىــش  ســەۋەبىنى  مەغلۇبىيەتنىــڭ  بــۇ  بار،يەنــى  ئامالــى 
قىلىــش. تەتقىــق  مەنىســىنى  ھەقىقىــي  مۇھەببەتنىــڭ  ۋە 

مۇھەببەتنىــڭ  بولســا  قــەدەم  بىرىنچــى  باســىدىغان 
ياشاشــمۇ  خــۇددى  تونــۇش،  ئىكەنلىكىنــى  ســەنئەت  بىــر 
قانــداق  بىــز  ئەگــەر  ئوخشــاش؛  بولغانغــا  ســەنئەت  بىــر 
باشــقا  چوقــۇم  بىــز  بولســاق،  ئۆگەنمەكچــى  سۆيۈشــنى 
ســەنئىتى  ياغاچچىلىــق  مۇزىــكا،  مەســىلەن،  ســەنئەتلەرنى، 
قاتارلىقالرنــى  ســەنئىتى  قۇرۇلــۇش  ۋە  تېبابەتچىلىــك  ياكــى 
كېــرەك. تۇتۇشــىمىز  يــول  ئوخشــاش  تۇتقانغــا  ئۆگىنىشــتە 

قايســى؟ باســقۇچالر  زۆرۈر  ئۆگىنىشــتىكى  ســەنئەتنى 
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 بىــر ســەنئەتنى ئۆگىنىــش جەريانىنــى ئاددىــي ھالــدا 
نەزەرىيەگــە  بىــرى،  بولىــدۇ؛  بۆلۈشــكە  بۆلەككــە  ئىككــى 
پۇختــا بولــۇش؛ يەنــە بىــرى، ئەمەلىيەتكــە پۇختــا بولــۇش. 
بولســام،  ئۆگەنمەكچــى  ســەنئىتىنى  تېبابــەت  مــەن  ئەگــەر 
مــەن بىرىنچــى بولــۇپ ئــادەم بەدىنىگــە ئائىــت نەرســىلەرنى 
ــە  ــەن ھەمم ــرەك. م ــىم كې ــل كېســەللىكلەرنى بىلىش ۋە ھەرخى
ــۇ  ــۇ ھەرگىزم ــان چاغدىم ــپ بولغ ــى ئۆگىنى ــە بىلىملىرىن نەزەرىي
مــەن  چىقالمايمــەن.  ھۆددىســىدىن  ســەنئىتىنىڭ  تېبابــەت 
پەقــەت ئۆگەنگــەن نەزەرىيــە بىلــەن ئەمەلىيەتنــى بىرلەشــتۈرۈپ 
ــال  ــان چېغىمدى ــڭ بىۋاســىتە سەزگۈســىگە ئايالندۇرالىغ ئۆزۈمنى
ئاندىــن ھەقىقىــي يېتىشــكەن ھېســابلىنااليمەن، بــۇ ھەرقانــداق 
لېكىــن،  ھالقىســى.  مۇھىــم  ئۆگىنىشــنىڭ  ســەنئەتنى  بىــر 
ھەرقانــداق بىــر ســەنئەتنى ئۆگىنىــپ ئۇســتا بولۇشــتا نەزەرىيــە 
ۋە ئەمەلىيەتنــى ئۆگىنىشــتىن باشــقا يەنــە ئۈچىنچــى بىــر ئامىــل 
ــۇم  ــر ســەنئەتنىڭ ئۇستىســى چوق ــى بى ــدۇ، يەن ــك بولى كېرەكلى
دۇنيــادا بــۇ ســەنئەتتىنمۇ مۇھىــم باشــقا نەرســە بولماســلىقى 
تېبابەتكــە ۋە  قــاراش مۇزىكىغــا،  بــۇ  كېــرەك دەپ قارايــدۇ. 
كېلىۋېرىــدۇ.  توغــرا  مۇھەببەتكىمــۇ  ھەتتــا  ياغاچچىلىققــا، 
ئۇالرنىــڭ  كىشــىلەر  مەدەنىيىتىمىزدىكــى  دەل  بــۇ  بەلكىــم 
مەغلۇبىيىتــى شــۇنچە ئېنىــق تۇرســىمۇ، يەنــى قەلبىنىــڭ چوڭقــۇر 
ــۇ ســەنئەتنى  ــقا ب ــدا ســۆيگۈگە تەشــنالىق بولســىمۇ نېمىش قېتى
ــى  ــى بولۇش ــوئالنىڭ جاۋاب ــەن س ــمايدۇ دېگ ــكە تىرىش ئۆگىنىش
ئىشــنى ســۆيگۈدىن  بىــر  باشــقا  بىــز ھەرقانــداق  مۇمكىــن.  
مۇھىــم دەپ قارايمىــز، يەنــى مۇۋەپپەقىيــەت، نــام- ئابــرۇي، 
دەل  كۈچىمىزنــى  ئېنېرگىيــە  ھەممــە  بىــز   - ھوقــۇق  پــۇل، 
ئىشــلىتىپ  ئاشۇرۇشــقا  ئەمەلگــە  مەقســەتلىرىمىزنى  مۇشــۇ 
مۇھەببــەت ســەنئىتىنى ئۆگىنىشــكە ئاساســەن قالدۇرمىــدۇق.

 بىــر ئــادەم ئۆگىنىش ئارقىلىق پۇل ۋە نام-ئابرۇي تاپقىلى 
بولىدۇ دەپ قارىلىدىغان ئاشــۇ نەرســىلەرال ئۆگىنىشكە ئەرزىمدۇ 
ۋە ياكــى »پەقــەت« ئــادەم روھىغىــال پايدىســى تېگىدىغــان،  
لېكىــن ھازىرقــى زامانــدا پايدىســى يــوق دەپ قارىلىدىغــان 
مۇھەببــەت بىزنىــڭ ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئېنېرگىيــە ۋە كــۈچ ســەرپ 
قىلىشــقا ھوقۇقىمىــز يەتمەيدىغــان قىممــەت باھالىــق  بۇيۇممــۇ؟

مۇھەببــەت  بايانىــم  تۆۋەندىكــى  بەلكىــم،  بــۇ  ئەممــا 
ــدى  ــدۇ: ئال ــزە قىلى ــن مۇالھى ــدا ئېتىلغاندى ــەنئىتىنى يۇقىرى س
بىلــەن مــەن مۇھەببــەت نەزەرىيەســىنى بايــان قىلىمــەن، ھەمــدە 
ئىككىنچــى  ئىگىلەيــدۇ؛  قىســمىنى  كــۆپ  كىتابنىــڭ  بــۇ  ئــۇ 
قىلىمــەن-  بايــان  ئەمەلىيىتىنــى  مۇھەببەتنىــڭ  بولــۇپ 
خــۇددى  توغرىســىدا  ئەمەلىيــەت  مۇھەببەتتىكــى  چۈنكــى 
ــار.  ــەنچە ب ــاز چۈش ــى ئ ــال ناھايىت ــاھەدىكى ئوخشاش ــقا س باش

1. مۇھەببەت - ئىنسانالر مەۋجۇتلۇق مەسىلىسىنىڭ 
جاۋابى

مۇھەببەتكــە مۇناســىۋەتلىك ھەرقانــداق بىــر نەرزىيــە 
مەۋجۇتلــۇق  ئىنســانالر  ۋە  نەزەرىيەســى  ئىنســانالر  چوقــۇم 
ــالر ئارىســىدىكى  ــز ھايۋانات ــەن باشــلىنىدۇ. بى نەزەرىيەســى بىل
مۇھەببەتنــى  ھالەتتىكــى  بــاراۋەر  ئەلۋەتتــە  مۇھەببەتنــى، 
چۈشــەنگىنىمىزدە، ئۇالرنىــڭ بىر-بىرىگــە تارتىشىشــى بولســا 

ئۇالرنىــڭ تۇغمــا ئىقتىدارلىــق قورالــى ئىكەنلىكىنــى ۋە بــۇ تۇغمــا 
ــەردە  ــر قىســمىال ئادەمل ــاز بى ــەت  ئ ــڭ پەق ــق قورالنى ئىقتىدارلى
يــۈز بېرىدىغانلىقىنــى بايقايمىــز. ئىنســانالر مەۋجۇتلۇقىدىكــى 
ھايۋاناتــالر  ئىنســانالر  شــۇكى،  ئەمەلىيــەت  بىــر  مۇھىــم 
ماسلىشىشــچانلىق  تۇغمــا  ۋە  دۆلىتىدىــن  پادىشــاھلىق 
قابىلىيىتىدىــن تەدرىجىــي تەرەققىــي قىلىــپ پەيــدا بولغــان، 
ھەمــدە ئىنســانالر گەرچــە تەبىئەتتىــن ئايرىلىــپ باقمىغــان 
بولســىمۇ لېكىــن تەبىئەتتىــن ھالقىغــان؛ ئىنســانالر تەبىئەتنىــڭ 
ــا  ــال قالس ــن ئايرىلىپ ــانالر تەبىئەتتى ــەر ئىنس ــمى، ئەگ ــر قىس بى
ئۇنىڭغــا قايتالمايــدۇ؛ ئەگــەر ئىنســانالر جەننەتتىــن تاشــالپ 
دەســلەپكى   ئويلىســىمۇ،  قايتىشــنى  چىقىرىۋىتىلىدىكــەن، 
تەبىئــەت بىلــەن بولغــان  بىرلىــك چۈشەنچىســىدىكى ئىككىنچــى 
ئۇالرنىــڭ  بىلــەن  قىلىچــى  كەســكىن  پەرىشــتە  دەرىجىلىــك 
ــى ۋە  ــى كۈچ ــەت ئەقل ــانالر پەق ــدۇ. ئىنس ــۇپ قالى ــى توس يولىن
ــى  ــى تولدۇرغىل ــش، ئورنىن ــى تېپى ــق كۈچ ــى ئىتتىپاقلى ــر يېڭ بى
بولۇشــتىن  پەيــدا  ئىنســانالر  يوقالغــان  ھالــدا  بولمايدىغــان 
بۇرۇنقــى ئىتتىپاقلىــق ئەمــەس بەلكــى ئىنســانالر بىردەكلىكىنــى 
باســااليدۇ. ئالدىغــا  ئارقىلىقــال  قىلــدۇرۇش  تەرەققىــي 

ئــادەم تۇغۇلغانــدا، ئىنســانالر ئىرىقــى ۋە شەخســمۇ ھــەم 
ئىقتىدارغــا ئوخشــاش ئېنىــق بولغــان ھالەتتىــن چىقىرىۋېتىلىــپ، 
ئېنىــق بولمىغــان، نامەلــۇم ۋە ئوچۇق بىر ئەھۋالغا تاشــلىنىدۇ. بۇ 
يەردە ھەقىقەتەن پەقەت ئۆتمۈشــكە مۇناســىۋەتلىك نەرســىلەرال 
بار—لېكىن كەلگۈســىگە مۇناســىۋەتلىكىدىن پەقــەت ئۆلۈمال بار. 

ئــادەم ئەقىــل - پاراســەتكە ئىگــە. ئۇنىڭــدا ئۆزىنىــڭ 
ئۆزىنــى،  ئــۇ  بــار؛  ســېزىم  نىســبەتەن  ئىكەنلىكىگــە  ھايــات 
بولغــان  مۇمكىــن  بېرىشــى  يــۈز  ۋە  ئۆتمۈشــنى  باشــقىالرنى، 
كەلگۈســى ئىشــالرنى ھېــس قىالاليــدۇ. ئــۇ ئۆزىنىــڭ ئايرىــم بىــر 
ھەقىقىــي جىســىم ئىكەنلىكىنى، ئۆزىنىڭ قىســقا ھايــات ئۆمرىنى، 
ــۇپ، ئىرادىســىگە قارشــى  ــىرت تۇغۇل ــڭ ئىرادىســىدىن س ئۆزىنى
ھالــدا ئۆلــۈپ كېتىدىغانلىقىنــى، ئۆزى ســۆيىدىغان كىشــىلەردىن 
بــۇرۇن ئۆلــۈپ كېتىدىغانلىقىنــى ياكــى ئــۇالر ئۇنىڭدىــن بــۇرۇن 
ئۆلــۈپ كېتىدىغانلىقىنــى، ئۆزىنىــڭ يالغۇزسىرىشــىنى ۋە يەككــە- 
ئالدىــدا  جەمئىيــەت  ۋە  تەبىئــەت  ئۆزىنىــڭ  يېگانىلىكىنــى، 
ــڭ ھەممىســى  ــدۇ، بۇالرنى ــى ھېــس قىالالي ئامالســىز ئىكەنلىكىن
چىدىغىلــى  مەۋجۇتلۇقىنــى  يــوق  بىرلىكــى  تەنھــا،  ئۇنىــڭ 
ــم  ــۇ بەلكى ــدۇ. ئ ــدۇرۇپ قويى ــە ئايالن ــر تۈرمىگ ــان بى بولمايدىغ
ئەقلــى ھوشــىنى يوقىتىشــى مۇمكىــن، ئۆزىنــى بۇ تۈرمىدىــن ئازاد 
قىلىــپ چىقالماســلىقى ۋە ئۆزىنــى بىــر شــەكىلدە ياكــى باشــقىالر 
ــن. ــلىكى مۇمكى ــەن بىرىكتۈرەلمەس ــا بىل ــىرتقى دۇني ــەن، س بىل

ئەلۋەتتــە  ئــۇ  قىلىــدۇ.  پەيــدا  تەشۋىشــنى  يالغۇزلــۇق 
ھەممــە تەشۋىشــنىڭ مەنبەســى. يالغۇزلــۇق خــۇددى ئۇشــتۇمتۇت 
باشــقىالر تەرىپىدىــن توختىتىلىــش ۋە كۈچىنــى ئىشلىتىشــكە 
ــەۋەبتىن،  ــۇ س ــدۇ. مۇش ــرەك بىرى ــتىن دې ــوق بولۇش ــى ي قۇدرىت
نەرســىلەرنى،   - دۇنيانــى  ۋە  قىلىــش  ئامالســىز  يالغۇزلــۇق 
ئىشــالرنى ۋە كىشــىلەرنى - ئاكتىــپ ھالــدا چۈشەنمەســلىك 
بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. بــۇ دېگەنلىــك دۇنيــا مىنىــڭ ئىقتىدارىــم 
يەتمىگــەن ئەھــۋال ئاســتىدىمۇ مــاڭا تاجــاۋۇز قىالاليــدۇ. شــۇڭا 
يالغۇزلــۇق كۈچلــۈك تەشۋىشــنىڭ مەنبەســى. ئۇنىڭدىــن ســىرت، 
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ــدۇ.  ــىياتىنى قوزغاي ــق ھېسس ــش  ۋە خىجىللى ــۇس قىلى ــۇ نوم ئ
ــش  ــس قىلى ــق ھې ــش ۋە خىجىللى ــۇس قىلى ــى نوم يالغۇزلۇقتىك
ئانىنىــڭ  ھــاۋا  ۋە  ئاتــا  ئــادەم  ئىنجىلدىكــى  كەچۈرمىشــى 
ــا  ــاۋا ئان ــەن ھ ــا بىل ــادەم ئات ــان. ئ ــان قىلىنغ ــىدە باي ھېكايىس
مېۋە«ســىنى  دەرىخىنىــڭ  بىلىــم  يامانلىقنىــڭ  ۋە  »ياخشــى 
يېگەندىــن كىيىــن، ھەم ئۇالر قارشــى چىققاندىــن كىيىن) پەقەت 
قارشــىلىق قىلىشــقا ئەركىنلىــك بولســىال ئاندىــن ياخشــىلىق ۋە 
ــەن  ــەت بىل ــى دەســلەپكى تەبىئ ــۇالر ئۆزىن ــدۇ(، ئ ــق بولى يامانلى
ــن  ــانغا ئايالنغاندى ــپ ئىنس ــازاد  قىلى ــن ئ ــان ھايۋانلىقىدى بولغ
كىيىــن، يەنــى ئــۇالر ئىنســان بولــۇپ تۇغۇلــۇپ  ئۆزىنىــڭ يالىڭاچ 
ئىكەنلىكىنــى كۆرگــەن ۋە نومــۇس ھېــس قىلغــان.  بىــز بىــر 
قەدىمكــى ۋە دەســلەپكى رىۋايەتنــى ئونتوققۇزىنچــى ئەســىردىكى  
ســاختا ئەخــالق قارىشــىغا ئوخشــاش پــەرەز قىلىشــىمىز، ھەمــدە 
ــش  ــڭ كۆپىيى ــق ئۇالرنى ــى ئارقىلى ــم نۇقتىس ــەڭ مۇھى ــڭ ئ ئۇنى
ئەھۋالنــى  ئوســال  بىــر  ئىكەنلىكىــدەك  ئوچــۇق  ئەزاســىنىڭ 
ــى  ــداق بولمىق ــڭ ئۇن ــۇ؟ بۇنى ــىمىز كېرەكم ــۈرۈپ چىقىرىش كەلت
چۈشــىنىش  ھېكايىنــى  بىــر  روھىدىكــى  ۋىكتورىيــە  تــەس، 
ئارقىلىــق ئۆزىمىزنىــڭ تۆۋەندىكــى بىــر نۇقتىنــى چۈشــۈرۈپ 
ــى  ــۆزى ۋە قارش ــالر ئ ــەر ۋە ئايال ــز: ئەرل ــى بايقايمى قويغىنىمىزن
تەرەپنــى ھېــس قىلغــان چاغــدا ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ يالغۇزلۇقىنــى،  
ئايرىۋىتىلگەنلىكىنــى ۋە ئۆزلىرىنىــڭ ئوخشىماســلىقلىرىنى ھېــس 
تــەۋە  ئوخشــىمىغان جىنســقا  ئۆزلىرىنىــڭ  بولۇپمــۇ  قىلغــان، 
ئىكەنلىكىنــى ھېــس قىلغــان. لېكىــن ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ يالغــۇز 
ــن كىيىــن بىر-بىرىگــە  ۋە ئايرىۋىتىلگەنلىكىنــى ھېــس قىلغاندى
ناتونــۇش ھالەتنــى ســاقلىغان، چۈنكــى ئــۇالر تېخــى ئــۆز- 
ــق  ــۇ ئېنى ــۇ ئەمەلىيەتم ــارا ياخشــى كۆرۈشــنى ئۆگەنمىگــەن) ب ئ
بولدىكــى، ئــادەم ئاتــا ھــاۋا ئانىنــى ئەيىبلــەش ئارقىلىــق ئۆزىنــى 
ــق  ــەت ئارقىلى ــان(. مۇھەبب ــى قوغدىمىغ ــاۋا ئانىن ــان ھ قوغدىغ
بىرلىشــىش يــوق بولغــان ئەھــۋال ئاســتىدا ئىنســانالرنىڭ يالغــۇز 
ۋە ئايرىلىــپ كېتىشــى نومۇســنىڭ مەنبەســى. شــۇنىڭ بىلــەن 
بىــر ۋاقىتتــا ئــۇ يەنــە خىجىللىــق ۋە تەشۋىشــنىڭ مەنبەســى.

ئۆزىنىــڭ  بولســا  ئىنتىلىشــى  چــوڭ  ئــەڭ  ئادەمنىــڭ 
يالغۇزلۇقىنى يېڭىش تەشناســى، ئۆزىنىڭ تەنھالىق تۈرمىســىدىن 
ئايرىلىــش تەشناســى. بــۇ مەقســەتنى ئىشــقا ئاشۇرۇشــتىكى ئــەڭ 
چــوڭ مەغلۇبىيىتــى ئۇنىــڭ ئەقلــى- ھوشــىنى يوقاتقانلىقىدىــن 
ــپ  ــتىن كېلى ــۇز قېلىش ــەي يالغ ــى پۈتۈنل ــدۇ. چۈنك ــرەك بىرى دې
چىققان ئاالقزەدىلىكىنى پەقەت يالغۇزلۇق ھېسســىياتى يوقالغان 
ســىرتقى دۇنيادىــن ئىدراكــى ھالــدا ئايرىلىشــال يېڭەلەيــدۇ، 
ــان. ــان ۋە يوقالغ ــن ئايرىلغ ــۇ ئاشــۇ ســىرتقى دۇنيادى چۈنكــى ئ

  ھەرخىــل يــاش ۋە ھەرخىــل مەدەنىيەتتىكــى كىشــىلەر 
ئوخشــاش بىــر مەســىلىنى ھــەل قىلىشــقا دۇچ كەلــدى: قانــداق 
قىلىــپ يالغۇزلۇقنــى يىڭىمىز،ئىتتىپاقلىــق ۋە بىرلىكنــى ئەمەلگــە 
ــىي  ــڭ شەخس ــەخس ئۆزىنى ــر ش ــپ بى ــداق قىلى ــۇرىمىز، قان ئاش
تۇرمۇشــىدىن ھالقىــپ چىقىــپ بىرلىــك تاپىمىــز. بــۇ ســوئال 
دەســلەپكى ئۆڭكــۈردە ياشــىغان ئادەملەرگىمــۇ، ئۇالغلىرىغــا 
ــك  ــىردىكى دىھقانغىمــۇ، فونىيەلى ــۇ، مىس ــان مالچىغىم قارايدىغ

ئەســىردىكى  ئوتتــۇرا  ئەســكەرگىمۇ،  رىملىــق  ســودىگەرگىمۇ، 
راھىبقىمــۇ، ياپونىيەلىــك ســامورايغىمۇ، ھازىرقــى زاماندىكــى 
دۇكانچىغىمــۇ ھەمــدە زاۋۇتچىغىمــۇ ھەممىســىگە ئوخشــاش. بــۇ 
ــدا  ــا پەي ــر تۇپراقت ــۇ ئوخشــاش بى ســوئال ئوخشــاش، چۈنكــى ئ
بولــۇپ تارقالغــان:  ئىنســانالرنىڭ ئەھۋالــى ۋە ئىنســانالرنىڭ 
ــۇ  ــى ب ــىمايدۇ. چۈنك ــوئال ئوخش ــۇ س ــارائىتى. ب ــۇق ش مەۋجۇتل
ئىنســانالرنىڭ  كۆرۈشــى،  ياخشــى  ھايۋاناتالرنىــڭ  ســوئالغا 
باشــقىالرنى  ياكــى ھەربىيلەرنىــڭ  قىلىشــى  قۇربــان  ئۆزىنــى 
بويسۇندۇرۇشــى، قىممــەت باھالىــق بويۇمالرغــا بولغــان ئــۆز 
مەيلىچــە بېرىلىشــى، ئاددىــي تۇرمــۇش كەچۈرۈپ ئۆز نەپســىدىن 
ســەنئەت  قىلىشــى،  خىزمــەت  ھالــدا  مەجبۇرىــي  كېچىشــى، 
ــق يارىتىشــى، تەڭرىگــە بولغــان مۇھەببىتــى  جەھەتتــە يېڭىلى
ۋە ئىنســانغا بولغــان مۇھەببىتــى قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى 
جــاۋاب بېرەلەيــدۇ. يەنــە نۇرغۇنلىغــان جاۋابــالر بــار - ســاناپ 
تۈگەتكىلــى بولمايدىغــان ئىنســانالر تارىخىنىــڭ خاتىرىلىــرى. 
ئۇنىــڭ ئەكســىچە، ئەگــەر بىــرى مەركەزگــە ئەمــەس بەلكــى 
ــۇ   ئەتراپتىكــى كىچىــك ئوخشىماســلىقالرغا ســەل قارايدىكــەن ئ
بېرىلگــەن جاۋابنىــڭ تولىمــۇ چەكلىــك، ھــەم پەقــەت ئاشــۇ 
ئوخشــىمايدىغان مەدەنىيەتتــە ياشــىغان ئادەملەرنىــڭال جــاۋاب 
بېرەلەيدىغانلىقىنــى بايقايــدۇ. دىــن ۋە پەلسەپەســىنىڭ تارىخــى 
ســانىنىڭ  ۋە  ھەرخىللىقىنىــڭ  جاۋابنىڭ،ئۇالرنىــڭ  شــۇ  دەل 
چەكلىكلىكىنىــڭ تارىخــى. مەلــۇم دەرىجىدىــن ئىلىــپ ئېيتقانــدا، 
ئىندىۋىدۇئالالشــتۇرۇش  يەتكــەن  شــەخس  بىــر  جــاۋاب  بــۇ 
يېتىلىــدۇ،  ئۆزلــۈك  بالىــدا  بــوۋاق  بەلگىلىنىــدۇ.  تەرىپىدىــن 
ــەن  ــى ئانىســى بىل ــال ئۆزىن ــۇ يەنى ــدۇ؛ ئ ــاز يېتىلى ــەك ئ ــراق ب بى
ــۇق  ــىال يالغۇزل ــدا بولس ــى يېنى ــدۇ، ئانىس ــس قىلى ــر دەپ ھې بى
ھېــس قىلمايــدۇ. ئۇنىــڭ يالغۇزلــۇق ئېڭــى ئانىســىنىڭ ئۇنىڭغــا 
تــەن جەھەتتىــن يېقىــن تۇرۇشــى، يەنــى ئانىســىنىڭ كۆكســى ۋە 
ــدۇ.   ــن يوقىتىلى ــى تەرىپىدى ــن تۇرۇش ــا يېقى ــىنىڭ ئۇنىڭغ تېرىس
ئېڭــى  ئىندىۋىدۇئاللىــق  ۋە  يالغۇزلــۇق  بالىنىــڭ  كىچىــك 
پەقــەت ئانىســىنىڭ تــەن جەھەتتىكــى يېقىنلىقــى يېتەرلىــك 
چۈنكــى  قىلىــدۇ،  تەرەققىــي  ئاندىــن  چاغدىــال  بولمىغــان 
ئۇنىڭــدا يالغۇزلۇقنــى يېڭىدىغــان يېڭــى يولــالر ھاســىل بولىــدۇ.

شــۇنىڭغا ئوخشاشــال، ئىنســانالر بــوۋاق مەزگىللىرىــدە 
تۇپــراق،  قىلىــدۇ.  ھېــس  بىــردەك  بىلــەن  تەبىئــەت  ئۆزىنــى 
ھايۋانــالر ۋە ئۆســۈملۈكلەر يەنىــال ئىنســانالرنىڭ دۇنياســى. 
بــۇ  ئەلۋەتتــە  پەرقلەندۈرىــدۇ،  ھايۋانالردىــن  ئۆزىنــى  ئــۇ 
ھايــۋان  تۇتېــم  ۋە  قىياپــەت  تاشــقى  ئوخشــاش  ھايۋانالرغــا 
ياكــى ھايــۋان ئىالھنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالمايــدۇ.  ئىنســانالر 
ــۇالر  ــېرى، ئ ــە ئايرىلغانس ــتىن قانچ ــتىكى باغلىنىش ــى باش ئىرىق
ئۆزىنــى تەبىئــەت دۇنياســىدىن شــۇنچە يىراقالشــتۇرۇۋېتىدۇ، 
ــدۇ. ــىپ بارى ــۇنچە ئېش ــنالىقىمۇ ش ــش تەش ــن قىچى يالغۇزلۇقتى

 )داۋامى بار(

ئنگلىزچىدىن  تەرجىمە قىلغۇچى پىسخولوگ  سەمىرە ئەركئۇيغۇر 
)تۈركىيە(
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كــۈز ئايلىرىــدا ســارغىيىپ ئالتــۇن رەڭگــە كىرگــەن 
ــى  ــاڭا خاتىرەمدىك ــرى م ــتوكھولم كوچىلى ــەھەر س ــۈزەل ش گ
ــى  ــى ئەســلىتىدۇ. ئىل ــان ئىلىن ــول ھوســۇل شــادلىقىغا تولغ م
ۋادىســىدا ھــەر يىلى كــۈز ئايلىرىــدا دېھقانالر ئاشــلىقلىرىدىن، 
چارۋىچىالرنىــڭ  ئالســا،  ھوســۇل  مېۋىلىرىدىــن  باغۋەنلــەر 
ماللىــرى تاغدىــن ســەمىرىپ كېلەتتــى، ھەممــە ئۆيلــەردە 
ئۆزىگــە يارىشــا ئەلۋەكچىلىــك بولــۇپ كىشــىلەر چېھرىــدە 
ــى. مــول ھوســۇل شــادلىقىغا ئەگىشــپ  ــۋە قىالتت شــادلىق جىل
ھــەر خىــل تــوي - تۆكۈنلەرمــۇ مۇشــۇ كــۈز ئايلىرىــدا كۆپلــەپ 
ئومۇملىشىشــتىن  مەدەنىيىتــى  رېســتوران  ئۆتكۈزۈلەتتــى. 
بــۇرۇن تــوي ۋە نەزىرلــەر ئۆيلــەردە ئۆتكۈزۈلىدىغــان بولغاچقــا 
شــۇ مەرىكىنىــڭ ئاساســلىق تامىقــى بولغــان پولــۇ ياكــى 
قورداقنىــڭ تەييارلىــق ئىشــلىرى ھويلىنىــڭ خىلــۋەت جايىغــا 
ئېســىلغان داش قازاننىــڭ ئەتراپىــدا بوالتتــى. كاال ياكــى قــوي 
سويۇشــقا قاسســاپ، تامــاق ئېتىشــكە ئاشــپەز بېكىتىلگەندىن 
 - ئاغىنــە  خولۇملىــرى،   - خوشــنا  ســاھىبخاننىڭ  كېيىــن 
دوســت بۇرادەرلىــرى ســەۋزە ئاقــالش ،قەلەمچــە قىلىــش، گــۆش 
پىشــۇرۇش، گــۆش پارچىــالش، گــۈرۈچ يۇيۇشــقا ئوخشــاش 
ئىشــالرغا ياردەملىشــىپ، قــازان بېشــىنى ئــاۋات قىلىۋېتەتتــى.

بىــر كــۈن بــۇرۇن قىلىنىدىغــان بــۇ تەييارلىــق ئىشــالر تۈگــەپ 
ئەتىســى بامداتتىــن يېنىــپ كېلىدىغــان جامائــەت بىلــەن بــۇ 
مەرىكىلــەر باشــلىنىپ كېتەتتــى. مېھمانــالر ئۆيگە باشــلىنىپ، 
ــۇپ  قولىغــا ســۇ ئېلىنىــپ، داســتىخان ســېلىنىپ، چــاي قۇيۇل
ــاق  ــپ تام ــاش تارتىلى ــن ئ ــن كېيى ــتا قىلغاندى ــالر ناش مېھمان
يېيىلىــپ بولغاندىــن كېيىــن مېھمانالرنىــڭ قولىغــا قايتــا 
بامداتتىــن  ســەھەر  ئۇزىتىالتتــى.  ئاندىــن   ئېلىنىــپ  ســۇ 
ــۈمەيتتى.  ــادەم ئۆكس ــىدا ئ ــازان بېش ــۇ ق ــە ب ــەچ خۇپتەنگىچ ك
بىــر  خىزمــەت قىلىشــقا بەلگىلەنگەنلەردىــن باشــقا يەنــە 
قىســىم كىشــىلەرمۇ قــازان بېشــىدا ئولتۇرۇۋېلىــپ خىزمــەت 
قىلىۋاتقانالرغــا ئاجايىــپ قىزىــق گەپلەرنــى قىلىــپ بېرىــپ 
قىزىقچىالرنــى  بــۇ  ئاشــپەزلەرمۇ  زېرىكتۈرمەيتتــى.  ئۇالرنــى 
ــى قازاننىــڭ ئاســتىدىكى  قاچــۇرۇپ قويماســلىق ئۈچــۈن ئۇالرن
مــەررە گــۆش بىلــەن مېھمــان قىلىــپ تۇراتتــى. ھــەر بىــر 
ئۆيگــە  كېلىــپ  مەرىكىگــە  ئىككىدىــن  بىــر  مەھەللىــدە 
بولــۇپ،  ئادەملــەر  ئۇزايدىغــان  بېشــىدىال  قــازان  كىرمــەي 
ــن  ــەن ئۇزىغاندى ــەت بىل ــپ جامائ ــە كىرى ــۈن ئۆيگ ــۇالر ئۈچ ئ
كــۆرە  قــازان بېشــىدا ئولتــۇرۇپ ئــۇزاش بىرئــاز ئەركىنــرەك 
ئەركىــن  چاقچاقــالر   - كۈلكــە  بېشــىدا  قــازان  تۇيۇالتتــى. 
ــۆش مەرھەمىتىگــە  ــەررە گ ــن باشــقا ئاشــپەزنىڭ م قىلىنغاندى
ئەممــا  ئىــدى.  بــار  پۇرســەتلەرمۇ  ئاالھىــدە  ئېرىشىشــتەك 
قــازان بېشــىمۇ كۆپۈنچــە ھالــالردا ئاشــپەز، گــۆش تۇتقۇچىــالر 
ــان  ــا، خالىغ ــا ئېلىنغاچق ــۇرۇن كونتۇرۇللۇقق ــن يوش تەرىپىدى
ــى.  ــول قويۇلمايتت ــىگە ي ــىغا كېلىش ــازان بېش ــىلەرنىڭ ق كىش
بېشــىغا  قــازان  ياقمايدىغانــالر  دىتىغــا  ئۇالرنىــڭ  ئەگــەر 

كېلىــپ قالســا - ھــە قېنــى، مــاۋۇ مېھماننــى ئۆيگــە باشــالڭالر 
دەپ ھــە - ھــۈ بىلــەن ئــۇ كىشــىنى ئۆيگــە ئەكىرىۋېتىــپ 
چىقاتتــى. بېشــىدىن كــۆپ ئىشــالر ئۆتكــەن نۇرغــۇن تارىخىــي 
بىلىدىغــان، گەپلىــرى يۇمۇرىســتىك قىززىقچــى  ۋەقەلەرنــى 
ئادەملەرنىــڭ گېپىنــى ئــاڭالش ئۈچــۈن ئاشــپەزلەر ئۇالرنــى 
ــتىن  ــىغاچ چۈش ــەپ تىڭش ــپ گ ــىغا ئولتۇرغۇزۇۋېلى ــازان بېش ق
ــن  ــر قازاندى ــا بى ــن ئايالالرغ ــتىن كېيى ــە، چۈش ــۇرۇن ئەرلەرگ ب
ــا  ــى يولغ ــۈز مېھمانن ــە ي ــپ نەچچ ــىتىپ ئېتى ــى ئوخش پولۇن
ســاالتتى. بىزنىــڭ مەھەللىدىمــۇ غۇپــۇر ئىســىملىك قىزىقچــى 
ئــادەم بولــۇپ ئــۇ كىشــى مەھەللىمىزدىكــى مەرىكىلــەردە قــازان 
ئىدى.چۈنكــى  بىــرى  مېھمانالرنىــڭ  ئۇزايدىغــان  بېشــىدىن 
ئۇنىــڭ گەپلىرىگــە مەھەللىدىكــى ھەممەيلــەن ئامــراق بولــۇپ 
نەلەردىــن تاپىدىكىــن ھــەر قېتىــم ئاجايىــپ يېڭــى ھــەم 
قىززىــق گەپلىــرى بىلــەن قــازان بېشــىدا خىزمــەت قىلغانالرنــى 
كۈلــدۈرۈپ تېلىقتۇرۇۋېتەتتــى. بىــر قېتىــم  قوشــنىمىزنىڭ قىــز 
تويىــدا ئايالالرغا پولۇ بېســىۋاتقان شــاكىر ئىســىملىك ئاشــپەز 
غۇپۇركامنىــڭ گېپىگــە بېرىلىــپ كېتىــپ ئاشــنى شــاكىراب 
ــە  ــە ئىگ ــەن لەقەمگ ــاكىراب« دېگ ــاكىر ش ــۇپ »ش ــپ قوي قىلى
ئىــدى. خوشالشــقان  مەڭگۈلــۈك  ئاشــپەزلىكتىن  بولــۇپ 

بىــر قېتىــم غۇپــۇركام قــازان بېشــىدا بىزگــە بــۇرۇن 
چاقچاقچىالرنىــڭ لەقەمنــى ۋاســىتە قىلىــپ تــۇرۇپ ئۆزئــارا 
ــپ  ــر ئىشــنى ئېيتى ــداق بى چاقچاقلىشــىدىغانلىقىنى دەپ مۇن
تەكشۈرۈشــكە  يېزىدىــن  مەھەللىمىزگــە  ئىــدى.  بەرگــەن 
ئۈچــۈن  كۈتۈۋېلىــش  گۇرۇپپىســىنى  كادىــرالر  كەلگــەن 
بىــر ســورۇن ھازىــرالپ مانتــا،  ئىلــى دەرياســىنىڭ بويىغــا 
پولــۇ قاتارلىــق تامــاق تەييــارالش ۋەزىپىســىنى ئالغــان1 - 
ــۆپ  ــا ك ــۇز ئوغۇلغ ــى ئوتت ــلىقى مەھەللىمىزدىك ــا باش گۇرۇپپ
ئارىالشــمايدىغان ســاددىراق بىر ھارۋىكەشــنى 2 - گۇرۇپپىدىن 
قاســقان ئەكىلىشــە بۇيــرۇپ قويــۇپ گۇرۇپپــا ئىشخانىســىدىن 
چىقىــپ كېتىپتــۇ. ھارۋىكــەش ئاتنــى ھارۋىغــا قېتىــپ بولــۇپ 
قاســقاننى قەيەردىــن ئەكېلىدىغانلىقىنــى ســوراپ ئىشــخانىغا 
كەنــت  قاســقان  ھارۋىكەشــكە  غۇپــۇركام  كىرىپتــۇ.  قايتــا 
ــەش  ــۇ. ھارۋىك ــەن دەپ قويۇپت ــڭ ئ ۆيىدىك ــلىقى توختىنى باش
ــۇ.  ــپ كەپت ــە كىرى ــڭ ئ ۆيىگ ــۈرۈپ توختىنى ــكە ئۈلگ دەل چۈش
ــر  ــون نەچچــە كادى ــۇ چاغــدا تەكشــۈرۈش گۇرۇپپىســىدىكى ئ ب
ــەن،  ــان ئىك ــپ ئولتۇرغ ــۇزلۇق ئىچى ــدە ئۇسس ــڭ ئۆيى توختىنى
ــى  ــلىقى مېن ــا باش ــال » گۇرۇپپ ــۇالرنىڭ ئالدىدى ــەش ش ھارۋىك
ســىزنىڭ ئۆيىڭىزدىكــى قاســقاننى ئەكــەل دەپ ئەۋەتتــى« 
لەقىمــى  باشــلىقىنىڭ  كەنــت  دېگــەن  توختــى  دەپتــۇ. 
كۈلۈشــۈپ  پاراققىــدە  ھەممەيلــەن  بولغاچقــا  »قاســقان« 
ھارۋىكەشــكە:  تاتىرىــپ   - قىزىرىــپ  توختــى  كېتىپتــۇ. 
»قاســقان كېــرەك بولســا كەنتنىــڭ ئاشخانىســىغا بارمامســەن 
دەپتــۇ.   » قىلىــدۇ  نېمىــش  ئۆيۈمــدە  مېنىــڭ  قاســقان 

»قازان بېشىدىن ئۇزايدىغان« مېھمانالر
                                مىرزەخمەت مۇھەممەت )شىۋېتسىيە(
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قىقــاس  ئۆيدىــن  ئوخشــىتىپ  توختىنــى  كادىــرالر  بىــراق 
توختــى  باشــلىقى  كەنــت  ئۆتمــەي  چىقىرىۋېتىپتۇ.ئــۇزۇن 
ئېلىۋېتىپتــۇ. ئەمىلىدىــن  باشــلىقلىق  گۇرۇپپىنىــڭ   -  1

غۇپۇركامالرنىــڭ ئەلــى ئىســىملىك  بىــر ئاغىنىســى 
ــى  ــان دۇكىنىن ــۇڭ ئاتىدىغ ــڭ ي ــالردا كىگىزچىلەرنى ئولتۇرۇش
قىزىقچىلىــق  دوراپ  ئاۋازنــى  ئۇرغاندىكــى  بىلــەن  مۇشــتا 
قىلىدىغــان بولىۋاپتــۇ، بىــر كۈنــى غۇپــۇركام ئىشــىكىنىڭ 
دېھقــان  بىــر  مەھەللىدىكــى  قوشــنا  تۇرســا  ئالدىــدا 
تونۇشــى ئــات ھارۋىســىغا ئىككــى  تاغــار يۇڭنــى بېســىپ 
كېلىــپ قاپتــۇ . » نەگــە ماڭدىــڭ « دەپ سورىســا »يېــزا 
كىشــى.  ئــۇ  دەپتــۇ   » دۇكىنىغــا  پاختــا  مەركىزىدىكــى 
»ۋاي نېمــە قىالرســەن يىــراق يەرگــە بېرىــپ، مــاۋۇ تــۆۋەن 
شــۇنىڭكىگىال  ھــە  تونۇيســەنغۇ  ئەلىنــى  كوچىدىكــى 
يۇڭىڭنىــڭ  تاغــار  ئىككــى  بــۇ  ســائەتتىال  يېرىــم  بارســاڭ 
غوپــۇركام. دەپتــۇ  ئۇچۇرۇۋېتىــدۇ«  تۇرپانغــا  توپىســىنى 

ھايــال ئۆتمــەي ھېلىقــى دېھقــان ئەلىنىڭ دەرۋازىســىنى 
قېقىپتــۇ. ئەلــى دەرۋازىنــى ئاچســا ھېلىقــى دېھقــان »مــاۋۇ 
ئەلــى  دەپتــۇ.  ئىدىــم«  كەلگــەن  دەپ  ئاتقــۇزاي  يۇڭالرنــى 
ــن  ــرى تەرىپىدى ــڭ ئاغىنىلى ــن بۇنى ــن كېيى ــەل ھەيرانلىقتى س
دېھقاندىــن  بىلىــپ  ئىكەنلىكىنــى  چاقچــاق  قىلىنغــان 
ســوراپتۇ: » ســىزگە كىــم مېنىــڭ يــۇڭ دۇكىنــى ئاچقانلىقىمنــى 
دەپ بــەردى؟«. » ھــە مــاۋۇ يۇقىــرى كوچىدىكــى غۇپــۇر«.

»دۇكاننىغــۇ  چاندۇرمــاي  دېھقانغــا  ئەلىمــۇ 
يۇڭىنــى  جاۋىغــا  غوپۇرنىــڭ  ئاخشــام   بىــراق  ئاچقــان 
دېھقاننــى  دەپ  بۇزۇۋالدىــم«  دۇكاننــى  دەپ  ئاتىمــەن 
ئىــدى«. جاۋغــا  لەقىمــى  »غوپۇركامنىــڭ  ســاپتۇ.  يولغــا 

غۇلجــا شــەھىرىدە ئۇيغــۇرالر زىــچ ئولتۇراقالشــقاچقا  
بىزنىــڭ مەھەللىدىكــى غۇپۇركامــدەك پاراڭچــى، خەلقنىــڭ 
كــۆپ  خېلــى  چوڭلىــرى  يــۇرت  ئېرىشــكەن  ھۆرمىتىگــە 
ــەت  ــوپ، غوجىئەخم ــەت ئاگات ــەرەن، ئابل ــۇت ج ــۇپ ماخم بول
ــالردا  ــۇ كۆپىنچــە ھال ــم تامچــى قاتارلىقالرم ۋاســىل، ئابدۇكېرى
گەپدانلىقــى،  ئۆزلىرىنىــڭ  ئۇزايدىغــان،  بېشــىدىن  قــازان 
ۋە  قىزىقچىلىقــى  موللىقــى،  تەجرىبىســىنىڭ  تۇرمــۇش 
خەلقىنىــڭ  شــەھەر  بىلــەن  ســېخىيلىقى   خالىــس، 
ــداق  ــىلەر ئىدى.بۇن ــۆيۈملۈك كىش ــكەن س ــە ئېرىش ھۆرمىتىگ
كىشــىلەرنىڭ قــازان بېشــىدا تــۇرۇپ بېرىشــى ئــۆي ئىگىســىگە 
كۆرۈلگــەن  ئىچىــدە  جامائــەت  ئــۇالر  بولــۇپ،  مــەدەت 
قىالتتــى. ھــەل  بىلــەن   ئاقىالنىلىــق  مەســىلىلەرنىمۇ 

دەرۋازا  ئــۈچ  شــەھىرىنىڭ  غۇلجــا  قېتىــم  بىــر 
مەھەللىســىدىكى  بىــر تويــدا غوجىئەخمــەت ۋاســىل بىــر 
ياشــنىڭ دادىســى بىلــەن ئازارلىشــىپ قالغانلىقىنــى بىلىپ ئۆز 
بېشــىدىن ئۆتكــەن مۇنــداق بىــر ئىشــنى ســۆزلەپ بەرگەنىــدى.
غوجىئەخمــەت ئــاكا 	1 ، 18 ياشــالر چېغىــدا  دادىســى بىلــەن 
مــازار يېزىســىنىڭ توقــاي مەھەللىســىدە ئ ۈگــۈت قىلىنغــان 

ــى  ــى كۆۋرۈكن ــدا يولدىك ــپ ماڭغان ــە ئېلى ــى تۈگمەنگ بۇغداين
ــى ساســلىققا  ــات ھارۋىن ــۇ. دادىســى ئ ــپ كېتىپت كەلكــۈن ئېلى
ــقا  ــۇغا چېلىشىش ــداي س ــپ  بۇغ ــا پېتى ــارۋا پاتقاقق ــاپتۇ. ھ س
ئوغلىنىــڭ  بۇغداينــى  تاغــار  بىــر  دادىســى  قالغانــدا،  ئــاز 
ــقا  ــن چىقىرىش ــى پاتقاقتى ــۇپ ھارۋىن ــپ قوي ــىگە ئارتى مۈرىس
باشــالپتۇ. بــۇ چاغــدا غوجائەخمەتــكام  پاتقاققــا بەلگىچــە 
چۆكــۈپ  پاتقاققــا  مــەن  »دادا  دادىســىغا:  ئــۇ  چۆكۈپتــۇ. 
كېتىۋاتىمــەن « دېســە،  دادىســى »ســېنىڭ پاتقــاق بىلــەن 
ــۇ.  ــە« دەپ ۋارقىراپت ــۇغا تەگكۈزم ــى س ــە ئىشــىڭ، بۇغداين نېم

ــن  ــپ ئاندى ــن چىقىرى ــى پاتقاقتى ــات ھارۋىن ــى ئ دادىس
بۇغداينــى ۋە ئوغلىنــى قىرغاققــا ئېلىــپ چىقىپتــۇ. بــۇ چاغــدا 
كېتىۋاتســام  چۆكــۈپ  »مــەن  ئىچىــدە  غوجائەخمەتــكام 
رەنجىپتــۇ.  قاتتىــق  دەپ  غېمىــدە«  بۇغداينىــڭ  دادام 
ئۆينىــڭ  بىــر  بولــۇپ  دادا  غوجائەخمەتكاممــۇ  كېيىــن 
ــن  ــلىغاندا ئاندى ــقا باش ــس چىقىرىش ــم ئى ــن ئايرى تۇرخۇنىدى
مەســئۇلىيەتتىن   ئۆزىگــە  ســەپىرىدە  تۈگمــەن  دادىســىنىڭ 
ھــەم  چۈشــىنىپتۇ.  بەرگىنىنــى  دەرس  قېتىملىــق  بىــر 
دادىالردىــن بىھــۇدە ئاغرىنماســلىقنى، ئۇالرنىــڭ ھــەر دائىــم 
ھېلىقــى  ئېيتىــپ  قىلىدىغانلىقىنــى  ئ ويــالپ  ئىشــنى  بىــر 
ياشــنى قايىــل قىلغــان  ئىــدى. شــۇندىن كېيىنمــۇ ھــەم 
ــودا  ــەپ م ــەن گ ــە ئىشــىڭ« دېگ ــەن نېم ــاق بىل ــېنىڭ پاتق »س
ئارىســىدا. بــار كىشــىلەر  بۇنىڭدىــن خەۋىــرى  بولغانىــدى 

بــەزى  ئىشــالر،  ناچــار  بەزىبىــر  ئىچىدىكــى  يــۇرت 
قــازان  مۇشــۇنداق  كۆڭۈلســىزلىكلەرمۇ  ئائىلىلەردىكــى 
بىلــەن  قولــى  كىشــىلىرىمىزنىڭ  ئۇزايدىغــان  بېشــىدىن 
ھەتتــا  بوالتتــى،  ھــەل  ئىچىدىــال  يــەڭ  بېشــىدا  قــازان 
ــىدىغان  ــىلىپ، ئاجرىش ــۇ ئوڭش ــى تويالرم ــۇش ئالدىدىك بۇزۇل
قاالتتــى. تۇتــۇپ  ئۆيىنــى  ئىسســىق  خوتۇنالرمــۇ   - ئــەر 

گەپلىرىنىــڭ  كىشــىلەرنىڭ  بــۇ  چاغــالردا  شــۇ 
يۇمۇرىســتىك تەرىپىگــە قىزىقىــپ كۈلگــەن بولســام بۈگــۈن بــۇ 
گەپلەرنىــڭ تەكتىگــە يوشــۇرۇنغان قىممەتلىــك ئۈگۈتلەردىــن 
ئــوزۇق ئېلىۋاتىمــەن. ئۇالرنىــڭ بــەزى كىشــىلەردىكى ناچــار 
تەنقىدلــەپ،   بىلــەن  تىــل  يۇمۇرىســتىك  ئىللەتلەرنــى 
خالىســانە  بولۇشــىغا  ياخشــى  ئەخالقىنىــڭ  جەمئىيــەت 
ــىپ،  ــپ ئارىلىش ــلىرىغا ئاكتى ــەت ئىش ــقان، جامائ ــە قوش تۆھپ
رىشــتىمىزنى بىــر- بىرىمىزگــە چىــڭ باغلىغــان، كۆڭۈلنــى 
ئاتــا  كــۈچ  ئاكتىــپ  بىلــەن  چاقچاقلىــرى  ياشــارتقۇچى 
تېخىمــۇ ھېــس  ئىكەنلىكىنــى  ئېســىللىرىمىز  قىلىدىغــان  
ئېشــىپ  ئەللىكتىــن  يېشــىم  بۈگــۈن  مانــا  قىلىۋاتىمــەن. 
ــلىغاندا  ــكە باش ــەپەلىرىنى چۈشىنىش ــەزى پەلس ــڭ ب ھاياتنى
ھــەر بىــر مەھەللــە ۋە يۇرتالردىكــى ئ ۆزىنىــڭ ئېســىللىقى، 
قىلىشــىغا،  ئېتىــراپ  خەلقنىــڭ  بىلــەن  ســېخىيلىقى 
ئۇيغــۇرالر  مۆتىۋەرلىرىمىزنىــڭ  ئېرىشــكەن  ھۆرمىتىگــە 
ــب  ــر تەركى ــم بى ــان مۇھى ــا بولمايدىغ ــەم بولس ــىدا ك تۇرمۇش
ئىكەنلىكىنــى بىلدىــم ھــەم ئۇالرنــى چەكســىز ســېغىندىم. 
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   — ۋاي، جان!!! ۋاي، خۇدايىم! مەڭســۈر، تۇرۇڭ، ئۆيگە 
ئوغــرى چۈشــتى! ۋاي قانداقمــۇ قىالرمــەن!!! — مايســىخاننىڭ 
ۋاي ســېلىپ چىقىــراپ ، ئۆينىــڭ تــۈن جىمجىتلىقىنــى بــۇزدى. 
مەڭســۈر  ياتىدىغــان  ســىياقىدا  ئــادەم  ئۆلــۈك  ئۇخلىســا، 
ئاڭقىرالمــاي،  بىلــەن ھېچنەرســىنى  ئويغانغىنــى  چۆچــۈپ 
ــى  ــاش ئاتت ــرى ت ــن بى ــدى. — دېرىزىدى ــۇپ قال ــاڭ بول ئاڭ-ت
قايســى  قىلغۇلۇقتــۇ!  نېمــە  بــۇ  ئەلــەم!  ۋاي،  دەۋاتىمــەن. 
ــالرەي! –  ــۇ پوقى ــۈر، توخ ــىڭنى يېگ ــىدۇ؟! بېش ــڭ ئىش ئوغرىنى
ھېلىدىــن ھېلىغــا ئېغىــزى بېســىلمايۋاتقان مايســىخاننىڭ 
مۈرىســىنى يېپىــپ تۇرىدىغــان قــارا چاچلىرى چۇۋۇلــۇپ يۈزىنى 
پۈتۈنلــەي توســۇۋالغانىدى. ئۆينىڭ چىرىغىنــى ياندۇرۇۋەتكەن 
بولســىمۇ، خوتۇنىنىــڭ مۇشــۇ چىرايىنــى كۆرگــەن مەڭســۈرنىڭ 
نېمانچــە  خوتــۇن!  ۋۇي،   — كەتتــى.  شــۈركىنىپ  تېنــى 
چىرقىرايســەن. دۇنيانى بېشــىڭغا كىيىپســەنغۇ! – تېرىكتى ئۇ. 

— تــوۋۋا قىلدىــم، خۇدايىــم! ئۆيگــە قارىغىنــە، مانا مۇنۇ 
ــى  ــڭ ئەينەكلىرىن ــپ، دېرىزىنى ــن ئېتى ــە! تاالدى تاشــقا قارىغىن
بــۇ؟!  قىلغىنىــدۇ  كىمنىــڭ  قىلىۋەتتــى.  كۇكۇم-تالقــان 
ئانىســىنىڭ چۇقــان سېلىشــىدىن، ئارىلىقى بىر يــاش كىچىك، 
يۈگۈرۈشــۈپ  ئوغلــى  ئىككــى  بىلــەن  قىــزى  چۆچۈرىــدەك 
ــڭ ئاســتىغا ئالغــان مايســىخان  ــى قانىتىنى ــدى، ئۇالرن چىقىۋى
ئۆپكىســىنى ئارانــال باســتى. كەنجىســى ئانىســىنىڭ بۇزۇلغــان 
چىرايىنــى كــۆرۈپ، قورققىنىدىــن يىغالۋاتاتتــى. مەڭســۈر نېمــە 
ــن  ــەنگەندەك، ئورنىدى ــدى چۈش ــى ئەم ــە بولۇۋاتقانلىقىن ۋەق
ھويلىغــا  ســۆرەپ  كالىچىنــى  پۇتىغــا  تــۇردى.  ئىرغىــپ 
چىقتــى. ھويلىنىــڭ چىرىغىنــى يېقىۋېــدى، تۇرۇپ-تۇرۇپــال 
ــى  ــىك ئالدىن ــى ئىش ــتە ئىت ــۇق پىس ــان قانج ــاپ كېتىدىغ يوق
قورۇســىدا  مەڭســۈرنىڭ  يۈرۈپتــۇ.  غىڭشــىپ  چۆرگۈلــەپ، 
كۈچــۈك ۋاقتىــدا ئاللىقاياقالردىــن پەيــدا بولــۇپ قېلىــپ، 
بالىلىــرى ئۇنى كاال ســۈتىگە نــان چىالپ بېرىــپ بېقىۋالغانتى. 
ئەنــە شــۇنىڭدىن بۇيــان كۈچۈكنىــڭ يېشــى ئۇلغايغىنــى 
ــىلەر  ــات كىش ــا ي ــا ھويلىغ ــدى. ھەتت ــۆزى يوغانمى ــەن ئ بىل
ــدى.  ــۋار ئى ــر جانى ــان بى ــاۋاپ قويمايدىغ ــىمۇ، ق ــپ قالس كىرى
ــن  ــۇ تەرەپتى ــدى. ئ ــال قورۇســىغا قارى ــى م ــڭ ئالدىدىك ئۆيىنى

مەرىشــىپ ۋە  پۇشقۇرۇشــى  ســىيىرنىڭ  بىلــەن  -قويلىــرى 
ھەممــە  ئاڭالنمىــدى.  ھېچنەرســە  باشــقا  -مۆرەشــلىرىدىن 
نەرســە ئــۆز ئورنىــدا تۇرغانــدەك بىلىنــدى ئۇنىڭغــا. ھويلىنىڭ 
بوسۇغىســىغا كېلىــپ، توغرىســىغا ياتقــان كوچىغــا نــەزەر 
ســالدى. ئاينىــڭ كۈمــۈش نــۇرى يېيىلىــپ، بــۇ كوچىنــى تــۈن 
ــك  ــاق كېپەنلى ــن ئ ــى. يىراقتى ــۇپ تۇراتت ــۇۋا يورۇت ــدا غ يېرىمى
بىــرى ئالدىــراش كېتىــپ بارغانلىقىنــى بايقىغــان مەڭســۈر، 
كۈلــۈپ،  دەپ  »ھا-ھا-ھا-ھــا«  ئــاۋازدا  ئىنچىكــە  ئۇنىــڭ 

نەرســىلەرنى دەپ »چىــر بىــر  مىســالىدا  -بىــردە مەخلــۇق 
-چىــر« چېقىرىغانلىقىنــى ئاڭلىــدى. ئــۇ ياق-بــۇ ياقتىكــى 
قوشــنىالر مايســىخاننىڭ ئەندىشــىگە تولغــان دات-پەريادىنــى 

ئاڭلىغــان بولســا كېــرەك، ئەتىمالىم، پەنجىرىنىڭ پەردىســىنى 
تاقىۋالغــان  بولمىســا،  قويغىنــى  قــاراپ  ئېچىــپ،  قىيــا 
ئىشــىكىنى ئېچىــپ، ئەھــۋال ســوراپ بىرەرســى چىقمىــدى. 

— ۋاي، ئالــالھ ! يىــالن كىرىۋاپتــۇ ئۆيگە! مەڭســۈر، نەدە 
ــدۇق!  ــان بول ــدى. ۋاي، ئۆلىدىغ ــان بول ــالن چاقىدىغ ــىز! يى س
— ئۆينىــڭ ئىچكىرىدىــن يېڭىباشــتىن مايســىخاننىڭ دەرد 
-پەريــادى ئاڭالنــدى. ئۇنىڭ چىرقىرىغان ئاۋازىغــا بالىلىرىنىڭ 
توۋالشــلىرى جــور بولــۇپ، يۈرىكىگــە ئەمــدى ســۈرلۈك قورقۇنچ 
ئۇچقۇنىنــى ســەپتى. باال-چاقىســى تەشۋىشــكە چۈشــۈرۈۋاتقان 
ئۆيگــە كىرىشــى بىلــەن ئۇالرنىــڭ ھەممىســى كارىۋاتنىــڭ 
قالغانلىقىنــى  قۇچاقلىشــىپ  بولــۇپ،  غۇژمــەك  ئۈســتىدە 
بىــر  چوكىــدەك  گىلەمــدە  ئاال-يېشــىل  يەردىكــى  كــۆردى. 
يىــالن بېغىــرالپ، ئۆينىــڭ بۇلۇڭىغــا تاقىشــىپ تــۇرۇپ قاپتــۇ. 
مەڭســۈر پۇتىدىكــى كالىچىنــى ســېلىپ، پانــا ئىزدەۋاتقــان 
يىالننــى ئــۇرۇپ، مىجىقىنــى چىقاردىــدە، قۇيرۇقىدىــن تۇتــۇپ، 
تاالغــا تاشــلىۋەتتى. ئەنــە شــۇنىڭدىن كېيىنــال بــۇ ئۆيــدە 
يېرىــم كېچىــدە يــۈز بەرگــەن قااليمىقانچىلىــق ھــەم تەشــۋىش 
ــىخان  ــان مايس ــەپ ئۇخالتق ــى بەزل ــدى. بالىلىرىن ــپ قال جىمى
ئۆچۈرمىــدى.  چىراغنــى  لېكىــن  ياتتــى.  كېلىــپ  ئورنىغــا 
بېســىۋېلىپ،  يۈرىكىنــى  بىلــەن  ئالىقىنــى  ئــوڭ  ئــۇ 
مەڭســۈر  قوياتتــى.  تارتىــپ  »ئــۇھ«  ھېلىغــا  ھېلىدىــن 
ــن  ــن ئورنىدى ــن كېيى ــاز ئولتۇرغاندى ــدا بىرئ ــڭ قىرى كارىۋاتنى
تۇردىــدە، تاالغــا چىقماقچــى بولــۇپ، چىراغنــى ئۆچــۈردى.

تىنىــق  مايســىخاننىڭ  ئۆچۈرمــەڭ، —   — چىراغنــى 
ــن  ــدۇردى. ئاندى ــى يېڭىباشــتىن يان ــاڭالپ، چىراغن ــى ئ ئاۋازىن
ــۇردى.  ــپ ئولت ــە كېلى ــى بەلدىڭگ ــىك ئالدىدىك ــن ئىش كېيى
ئاقتاشــلىق يېزىســىنىڭ يازلىــق ئاخشــىمىدا ئاســمان ســۈتتەك 
مانا-ئەنــە  يۇلتــۇزالر  جىلۋىلىنىۋاتقــان  ئىــدى.  ئوچــۇق 
چۈشــىدىغاندەكال  تۆكۈلــۈپ  قوينىغــا  زېمىــن  ئاســماندىن 
ئاســتىالپ  ئــاي  كۈمــۈش  قوينىــدا  كائىناتنىــڭ  تۇرىــدۇ. 
ئــۈزۈپ يۈرىــدۇ. تــاغ تەرەپتىــن كېلىۋاتقــان شــامال ئۇنىــڭ 
تەن-بەدىنىنــى ســىيپاپ ئۆتتــى. ئەتــراپ جىــم. كوچىنىــڭ 
كوچىغــا  بــۇ  ســۇۋادانالر  تىكىلگــەن  قانىتىغــا  ئىككــى 
يارىشــىپ، كۈنــدۈزى ســۆلەت تۆكــۈپ تۇرغىنــى بولمىســا، 
ســۈرلۈك  قۇدرىتــى  شــامالالرنىڭ  تەۋرەتكــەن  كېچىســى 
بىلىنــدى. قويغانــدەك  بارلىققــا كەلتــۈرۈپ  بىــر ھالەتنــى 

***

يېزىنىــڭ  داڭقــى  تاشــالرنىڭ  ئــاق  ئاقتاشــلىقتىكى 
ــان  ــۇزۇن زام ــە ئ ــا يەتكىنىگ ــپ، يىراقالرغ ــىدىن ھالقى چېگراس
كۈننىــڭ  كۈنــدۈزى  بېقىــپ،  ئاســمان-پېلەككە  بولــدى. 
ــا،  ــەن يۇلتۇزالرغ ــى جىلۋىلىگ ــان، كېچىس ــەپىقىنى ئېمىدىغ ش
بېغىشــالپ،  زېمىنغــا  نۇرلىرىنــى  ســوغۇق  غــۇۋا،  ئاينىــڭ 

مەن سېنى سۆيگەن ئىدىمغۇ...
)ھېكايە(

تېلمان نۇراخۇنوۋ )قازاقىستان(
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ــىرتىدا  ــڭ س ــالر يېزىنى ــاق تاش ــان ئ ــان يوغ ــى مۇزلىتىدىغ يەرن
ئوڭتەي-توڭتــەي چېچىلغــان. پەقــەت زېمىننىــڭ كــۆز يېشــى 
بۇالقنىــڭ  سۈپ-ســۈزۈك  چىقىۋاتقــان  ئۇرغــۇپ  مىســالىدا 
قوينىــدا قالغــان مونچاقتــەك ئــاق تاشــلىرى ســۇنىڭ بىــر خىــل 
ئېقىشــى بىلــەن ئۆتكــەن ۋاقىــت جەريانىــدا ســىلىقلىنىپ، 
يالىنىــپ ياتاتتــى. يېزىدىكــى قېرى-چۆرە، مويســىپىتلەر ئاشــۇ 
ــتا  ــدەك، باش ــن قىزغانغان ــقىدۇ ، ئادەملەردى ــالرنى، نېمىش تاش
ئەمــەس،  بالىالرنىــال  كىچىــك  ئالغۇزمىغــان.  ھېچكىمگــە 
بەلكــى چوڭالرنىمــۇ ئەيمەندۈرىدىغــان »بــۇ ئــاق تاشــالرغا 
ئــۇزاق قاراپ تۇرســا، تاشــنىڭ رەڭگــى كۆزگە ئىلىنىــپ، كۆزىگە 
ئــاق چۈشــۈپ قالىــدۇ. قولىغــا تۇتســا، پېســى ئاغرىقىغــا دۇچــار 
بولىــدۇ« دېگــەن گەپلىــرى ھەممىنــى چۆچۈتــۈپ قويغــان. 
لېكىــن شــەھەر ۋە باشــقا يېزىلىــق يــات كىشــىلەر، ھاياتنىــڭ 
گېپىنــى  مۆتىۋەرلەرنىــڭ  شــۇ  بىلىدىغــان  ئاق-قارىســىنى 
ــى  ــان يولۇچ ــىدىن كېلىۋاتق ــمىدى. ئارقا-ئارقىس ــا قىس قۇالقق
ــىغا  ــالرنى خالتا-خالتىس ــاق تاش ــاق ئ ــاياھەتچىلەر ئۇشش -س
ســېلىپ كېتىدىغــان بولۇۋېلىشــتى. ئۇالرنىــڭ ئېيتىشــىچە، 
شــەھەر بازارلىرىــدا مۇشــۇ ئــاق تاشــالرنىڭ خۇنــى بەكمــۇ 
قىممەتلــەپ، بازىــرى ئىشــتىك ئىكەنمىــش. پــال ئاچىدىغانــالر 

-ۋە زەرگەرلــەر زور خۇمارلىقــى بىلــەن ئــاق تاشــالرنى بــۇالپ
-تــاالپ ســېتىۋالغۇدەك. ئاقتاشــلىقالرنىڭ بىرەرســى بۇنىــڭ 
ــىنىڭ  ــىمۇ، يېزىس ــى كۆرمىس ــا ئىكەنلىكىن ــەدەر بىباھ ــۇ ق ش
ئــاڭالپ  يەتكەنلىكىنــى  يەرگــە  خېلــى  داڭقى-شــۆھرىتى 
خۇرســەن بولۇشــاتتى. قانچــە كىشــى كېلىــپ، مۇشــۇ تاشــالرنى 
يىغىــپ ئەكەتكەنلىكىنىمــۇ ھېچكىــم بىلمەيــدۇ ھــەم ئۇنىــڭ 
ھېســابىنى ئېلىۋاتقان ھېچكىم يوق. ئاقتاشلىقتا توي-تۆكۈن، 
ــى بولىۋىرمىگەچكــە  ــۈم ۋە نەزىر-چىراغــالر ھــەر كۈن ياكــى ئۆل

ئــەر كۆتــۈرۈپ،  ئەپكــەش  خوتۇن-قىزلىــرى  يېزىنىــڭ   ،-
-يىگىتلىــرى ئېشــىكىگە تۇڭالرنــى ئارتىــپ »مۆلــدۈر بۇالققــا« 
كېلىشــەتتىدە، نۆۋەتلىشــىپ ســۇنى چېلەكلىرىگــە، تۇڭلىرىغــا 
ــڭ«  ــدۈر بۇالقنى ــى. »مۆل ــا چۈشــۈپ كېتەتت ــدۇرۇپ، پاراڭغ تول
يولىنــى يادقــا ئېلىۋالغانــدەك كېلىۋاتقــان ئېشــەكنى مەڭســۈر 
ــۇ  ــا، ئ ــالپ قويمىس ــى« دەپ تىل ــۇ، ھارىم ــالپ »چ ئارىالپ-ئارى
ــىغا  ــۇالق بېش ــوق. ب ــى ي ــىنى قايرىغىن ــن بېش ــۋار يولىدى جانى
تۇرغــان  چۆرىدىشــىپ  ئۇنــى  مەڭســۈر،  كەلگــەن  يېتىــپ 
ــرى  ــەن. بەزىلى ــال كۆرگ ــى يىراقتىن ــە خوتۇن-قىزالرن بەش-ئالت
قويغــان.  يەرگــە  ئايرىــپ،  چېلەكلىرىدىــن  ئەپكەشــلىرىنى 
ئوڭغــا،  بىــردە  چۈشــۈرمەي،  مۈرىســىدىن  ئايــال  ئىككــى 
بىــردە ســولغا تولغىنىــپ، چېلەكلىرىنــى ھــاۋادا لەيلىتىــپ 
كۈلۈشــۈۋاتقان  پاراق-پــاراق  تۇرۇپ-تۇرۇپــال  ئوينايتتــى. 
مەڭســۈرگە  يىراقتىــن  ســۆزلىرى  خوتۇن-قىزالرنىــڭ  شــۇ 
ــى  ــۇرۇپ، ئۇپۇقن ــنىڭ ئولت ــل قۇياش ــۇ مەزگى ــى... ب ئاڭالنمايتت
»قانغــا« بوياۋاتقــان پەيتــى ئىــدى. ئۇنىــڭ ئېشــىكى »مۆلــدۈر 
ھاڭرىۋەتتــى.  تۇيۇقســىز  كېلىپــال،  يېقىنلىشــىپ  بۇالققــا« 

— تــوۋۋا، مەڭســۈرجان، بېشــىڭدىكى ئوينــى ئېيتالماي، 
ــە؟!  ــۇ نېم ــپ قويدۇڭم ــنى ئۆگىتى ــار قىلىش ــىكىڭگە ئىزھ ئېش
– دەپ جاراڭلىــق ئــاۋازدا ســۆزلىگەن نۇربۈۋىنىــڭ گېپىگــە 
كۈلۈشــتى.  چۇرقىرىشــىپ  خوتۇن-قىــزالر  چوڭ-كىچىــك 
كەتتــى. قىزىرىــپ  بويۇنلىرىغىچــە  چىرايــى  مەڭســۈرنىڭ 

 — مــال ئىگىســىنى دورىمىســا — ھــارام دېيىشــىدۇ. 
ــان  ــى تاپق ــۈچ بالىن ــە، ئ ــا كەلگىچ ــۈر ئوتتۇزغ ــڭ مەڭس بىزنى

-ئوغــۇل بالىــدە! — ھا-ھــا، ھى-ھــى. ئاقتاشــلىقنىڭ خوتــۇن
تەققــى ئۇالرنىــڭ  كۆڭــۈل.  خــۇش  ناھايىتــى  --قىزلىــرى 

ــى.  ــاپ كېتەتت ــە ئوخش ــەكلىمۇ بىر-بىرىگ ــى، چىراي-ش -تۇرق
ــرى  ــلىق، بەدەنلى ــۇق قاش ــۈك، قوي ــاق يۈزل ــۇق، ئ ــۇرا بويل ئوتت
چاچلىرىنــى  قوڭــۇر  قــارا  تۈســىدىكى  داۋخــان  تولــۇق، 
ــى مەيدىســىگە  ــى دۈمبىســىگە، بىرىن ــۆرۈپ، بىرىن ــە ئ ئىككىگ
ماتاســىدىن  شــايى  ئاياللىــرى  يېزىنىــڭ  تاشــالۋاتاتتى. 
ــۇالق  ــۇ ب ــى كىيىشــكە خۇشــتار. ھازىرم تىكىلگــەن كۆينەكلەرن
ھەممىســى  جۇۋانالرنىــڭ  تۇرغــان  چۆگىلىشــىپ  ئەتراپىــدا 
ــپ  ــەك ۋە ھوشــۇقىنى يېپى ــك شــايىدىن كۆين ــل رەڭلى ھەرخى
ــتىدەك  ــرى جېنەس ــكەن. لەۋلى ــى كىيىش ــان تامبالالرن تۇرىدىغ
ــا مۇشــۇ  ســۈزۈك قىزىــل. ئايالالردىكــى بــۇ خىــل ســۈپەتنى مان
بۇالقنىــڭ«  »مۆلــدۈر  ئاقىدىغــان  ئۆركەشــلەپ  ئۇرغــۇپ، 
قىلىشــاتتى. ســەۋەب  دەپ  ئىچكەنلىكتىــن  ســۈيىنى  پــاك 

ئاقتاشــلىقنىڭ  گەپمىكــەن.  شــۇمۇ  ۋىيــەي،   —  
يەتمىشــتىن  قۇدرىتــى   - قــۇۋۋەت  يىگىتىنىــڭ  ھەربىــر 
مەســتۈرەم  دېــدى   — تۈگىمەيــدۇ،  زادى  ئاشســىمۇ، 
ئــۇ  ئايــال.  قالغــان  تاقــاپ  ياشــالرغا  ئەللىــك  ئىســىملىك 
ئۆزىدىــن  تۇتۇۋاتاتتــى.  نەزەرىــدە  شــۆلگەينى  ئاۋاكــرى 
ــپ،  ــە ئۆيلىنى ــان زۈبەيدەگ ــۇل قالغ ــك، ت ــاش كىچى ــۇز ي ئوتت
ئايالــالر  تۇغۇۋالــدى.  قىــز  كېيىــن خوتۇنــى  يىلدىــن  بىــر 
مەســتۈرەمنىڭ گەپلىرىگــە يەنــە كۈلۈشــتى. خوتۇن-قىــزالر 
تۇراتتــى.  چېتىــدە  بــۇ  مەڭســۈر  چېتىــدە،  ئــۇ  بۇالقنىــڭ 

ــەن ھەرقايســىڭالرنىڭ  ــزالر! م ــۈزەل قى ــەت، گ — مەرھەم
خىجالىتىدىــن چىقىشــقا تەييــار، — دېــدى مەڭســۈر. ۋۇجۇدىدا 
ئاللىقاياقالردىــن پەيــدا بولغــان غايىۋانــە كــۈچ تەســىرىدە 
ــان  ــالر چۇق ــۇ. ئايال ــلىدى ئ ــاۋاب بېرىشــكە باش ــپ، ج جانلىنى
ئارىســىدا  ئايالالرنىــڭ  بــۇ  كۈلۈشــتى.  يەنــە  سېلىشــىپ، 
ــالمبەگنىڭ  ــابلىنىدىغان ئىس ــق ھېس ــلىقالرنىڭ ھاللى ئاقتاش
ــقا  ــە ياش ــون ئالت ــال ئ ــدى. ئەندى ــار ئى ــىگۈلمۇ ب ــزى ئايش قى
تولــۇپ، پــەرى مىســالىدا قەددى-قامىتــى زىلۋالىشــىپ كەتكەن 
ئايالالرنىــڭ  چــوڭ  يــاش  قانچــە  بىــر  ئۆزىدىــن  قىــز،  بــۇ 
بولۇۋاتقــان  قىزىــدى.  قۇالقلىــرى  ئــاڭالپ،  گەپلىرىنــى 
قارىتىۋاتاتتــى.  يەرگــە  كۆزىنــى  ئويۇلــۇپ،  گەپلەردىــن 
مەڭســۈرنىڭ بارلىــق دىققەت-ئېتىبــارى ئايشــىگۈلگە چۈشــتى. 

قىلىۋەرســە،  ئــاۋارە  كېچــە  ھــەر  مايســىخان   —
چاقچــاق  ئايالالرنىــڭ  دېگــەن   — قالمــاس،  ماغدۇرۇڭمــۇ 
پاراڭلىرىمــۇ، ئۇنىــڭ قۇلىقىغــا كىرمىــدى. مەڭســۈر ئېشــىكىگە 
ئارتىۋالغــان تۇڭالرنــى چۈشــۈرۈپ ، بۇالقنىــڭ يېنىغــا قويــدى.

خۇرســىنغان  ئــۇ  دېــدى   — خــەپ،   —  
قاپتىمــەن.  ئۇنتــۇپ  چۆمۈچنــى   — ھالــدا، 
قىلىدىغىنىچــۇ؟!  چــاال  ئىشــنى  مايســە...  مۇشــۇ 

ئېغىزىڭغــا  ســۈمۈرۈۋېلىپ،  ســۈيىنى  بۇالقنىــڭ   —
ــوزۇپ.  ــى س ــۈۋى لەۋلىرىن ــدى، — نۇرب ــۇ، — دې ــۇپ بېرەيم قۇي
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ئارقىســىغا  ئۈركــۈپ،  ئايالدىــن  كېلىۋاتقــان  ئالدىغــا 
پۇتلىشــىپ،  نەرســىگە  بىــر  ئــۇ  كەتكــەن  ســوقچۇپ 
كۈلۈشــتى.  يەنــە  ئايالــالر  قالــدى.  ئولتــۇرۇپ  يەرگــە 

— ئەركىنگــە ئېيتىمــەن! – دېــدى ئۇ كۆزىنــى ئااليتىپ. 

ئەركىنىــم  مېنىــڭ  ۋىي-يــەي،   —
ئىشــەنمەيدۇ.  ھەرگىزمــۇ  ســاڭا 

ئېرىنىــڭ  ئايــال  شــوخ  ئېيتىمــەن.  بەرىبىــر   —
ئارىــدا  شــۇ  كەتتــى.  نېــرى  ئــاڭالپ،  ئىســمىنى 
مانــا  ئــاكا،  مەڭســۈر   — كەلــدى:  يېنىغــا  ئايشــىگۈل 
ئــاۋازدا.  تىنىــق  دېــدى   — ئېلىــڭ،  چۆمۈچۈمنــى  مېنىــڭ 

ئايشــىگۈلنىڭ  ئــۇ  دەلەلىــدى   – سى...ســىزچۇ؟   —
ــەر مەڭســۈرنىڭ يۈرۈكىگــە  ــۇ كۆزل ــاراپ. ب خۇمــار كۆزلىرىگــە ق
يىراقتــەك  شــۇنچە  مۇســاپە  قــەدەم  بىــر  ياقتــى.  ئوتنــى 
كۆرۈنــۈپ، جېنەســتە لەۋلىرىدىــن ھەســەل ئاقىدىغانــدەك 
بىلىنــدى. قولىنــى نازىنىــن قىزغــا سۇنۇشــقا تايىــن تېپىۋىدى، 
بەئەينــى تارتىشــىپ قالغانــدەك ھالەتنــى باشــتىن كەچــۈردى. 
ــق  ــۈردەك قاتتى ــان ۋە تۆم ــدەك يوغ ــڭ بازغان ــىگۈل ئۇنى ئايش
قولىغــا چۆمۈچنــى تۇتقۇزۇۋېــدى، ناھايىتــى ئىللىــق تۇيغــۇالر 
دىلىدىــن ئويغانــدى. قىــز قولىنــى دەرھــال ئارقىســىغا تارتتــى. 

كۈتــۈپ  تولدۇرۇۋالغۇچــە  تۇڭلىرىڭىزنــى  ســىز   —
كۆزلــەر،  شــەھال  بــۇ  كۈلۈمســىرەپ.  دېــدى   — تۇرىمــەن، 
بۇلبــۇل گويــا جاراڭلىــق ئــاۋاز شــۇ دەقىقىــدە مەڭســۈرنىڭ 
بولۇۋاتاتتــى... تەڭكــەش  رىتمىغــا  ســوقۇش  يــۈرەك 

 *** 

تاشــلىق  ئېگىز-ئېگىــز  يېزىســى  ئاقتاشــلىق 
خــۇددى  بولــۇپ،  جايالشــقان  ئېتىكىگــە  دۆڭلۈكلەرنىــڭ 
كېلىــپ  ۋۇجۇدقــا  ئۇشــتۇمتۇت  ئالىقىنىــدا  ئالەمنىــڭ 
قالغانــدەك، ياســالما شــەكلىدە يالغــۇز كۆرۈنەتتــى. بــۇ يېزىغــا 
ــىپ،  ــا ئۇلىش ــزا يوللىرىغ ــول يې ــق ي ــان توپىلى ــپ بارىدىغ ئېلى
ئۇنىــڭ كــۈن چىقىــش تەرىپىدىكــى دۆڭلۈكلەرگــە كېلىــپ 
مۆلچەرلىــك  تىرنــاق  باغرىــدا  دۆڭلۈكلەرنىــڭ  ئۈزۈلىــدۇ. 
ئۇششــاق تاشــالردىن تارتىــپ، تــا ئاتنىــڭ بېشــىدەك ھــەر 
يوغــان ئــاق تاشــالر يــەر باغرىــدا ياتاتتــى. شــۇنىڭ ئۈچــۈن بــۇ 
يېزىنىــڭ نامىنــى »ئاقتاشــلىق« دەپ ئاتىغــان بولســا كېــرەك، 
ــىپ  ــق ئىسس ــاز قاتتى ــدا ي ــۇ يېزى ــاز ب ــۇرى ئ ــال. يامغ ئېھتىم
ئايلىنىــدۇدە، شــامال  ئۇنغــا  توپىســى  زېمىننىــڭ  كەتســە، 
ــى.  ــپ كېتەتت ــراپ كۆتىرىلى ــمانغا پۇرقى ــا، ئاس ــپ قالس چىقى
قىشــتا ياققــان قارالرنــى شــامال يەنــە شــۇ ئاقتاشــلىقنىڭ 
ــان.  ــەدەپ كېتىدىغ ــۇ ئ ــوغۇق تولىم ــدەپ، س ــە ھەي دۆڭلىرىگ
شۇڭالشــقىمۇ ئاقتاشــلىقالر يــازدا »ۋاھ، نېمــە دېگــەن ئىسســىق 
ــور شــەكلىدىكى رەخــت  ــك ۋە ت ــۇ يېنى ــۇ« دېيىشــىپ، تولىم ب
كىيســە،  ياقتــۇرۇپ  كىيىم-كېچەكنــى  تىكىلگــەن  ماتــاالردا 
قىشــتا »پاھــۇي، ئىــت قاتىرايدىغان ســوغۇققۇ بۇ« دېيىشــىپ، 
ــا،  ــىرىلگەن چاپانالرغ ــن ش ــەن يۇڭىدى ــى بىل ــڭ تېرىس قوينى
تۇماقالرغــا ئورىلىپ-يۆگىلىــپ، پۇتىغــا پىيمــا كىيىپ، قىشــنى 

دېھقــان.  تەڭدىن-تولىســى  ئاقتاشــلىقالرنىڭ  چىقىراتتــى. 
ئۇالرنىــڭ نېنىمــۇ، جېنىمــۇ ئېتىــز. ھەركىــم ئــۆز جېنىنــى 
ئائىلىســى بىلــەن بېقىۋاتقــان زامانــدا، بىر-بىرىگــە بولغــان 
قىزغىنىشــمۇ يــوق ئەمــەس. »چۈجىنــى كــۈزدە ســانىغاندا« 
ھوســۇلى مولــراق چىقىــپ قالغانالرغــا، تازنىــڭ بېشــىغا پاختــا 
چاپلىغانــدەك ئۈنگــەن ھوســۇلىغا نــارازى بولغــان ۋە بىــر 
مەزگىلگىچــە دۈمبىســىنى قارىتىپ يۈرىدىغــان ئادەملىرىدىنمۇ 
دېگىنــى  باشــلىنار«  ئۆيدىــن  »جىــدەل  ئەمــەس.   خالــى 
راســت ئوخشــايدۇ. ئەنــە شــۇ ھوســۇلدارلىقالرغا نىســبەتەن 
ھوسۇلســىزلىقالر مۇشــۇ قۇتلــۇق زېمىننىــڭ دېھقانچىلىققــا 
ئايرىغــان يەرلىرىنــى بۆلۈشــكەندە، توغــرا تەقســىم قىلىنمــاي، 
يولىــدا  قېرىنداشــلىق-تۇغقانچىلىق  بويامچىلىــق،  كــۆز 
توغرىالۋەتكــەن دېيىشــىپ، بــاي بولۇۋاتقــان يۇرتداشــلىرىغا 
تــۈزۈم  بولمىســا،  قىلىشــاتتى.  تەنىلىرىنــى  كۆرەلمەســلىك 
ئۆزگەرگەندىــن كېيىــن تېرىلغۇلــۇق يەرنــى بۆلــۈپ بولغىنىغــا 
نەچچــە يىــل ئۆتــۈپ كەتســىمۇ، كۆڭلــى قالغــان دېھقانــالر بــۇ 
ــتۈرۈپ  ــدەك سۆرەش ــا پايتىمى ــە كون ــۇ كۈنگىچ ــى مۇش پاراڭن
يېرىــم  يېشــىل،  ياتىســى  يېرىــم  شــۇنداق  ئەنــە  يۈرەتتــى. 
ياتىســى ســارغىيىپ، يەرگــە ياپراقــالر تۆكۈلۈۋاتقــان كــۈز ئېيــى 
ــق  ــى يېزىلى ــن ياك ــم يىغى ــڭ دائى ــزا ھاكىمىيىتىنى ــدى. يې ئى
مۇراســىم، چارە-تەدبىرلەرنــى ئۆتكۈزىدىغــان، كــەڭ يەرنىــڭ 
مەيدانىــدا چوقچىيىــپ تۇرغــان يەككە-يالغــۇز كۇلۇبنىــڭ 
ــان  ــكە بويالغ ــل تۈس ــدى. قىزى ــالر يىغىل ــا دېھقان ــوڭ زالىغ چ
ــۇپ  ــدە تول ــىلەر لىققى ــە كىش ــق بەلدىڭلەرگ ــاچ تاختايلى ياغ
ــەردۇ  ــا، كىمل ــان بولس ــن قايتق ــەردۇ ئېتىزدى ــۇردى. كىمل ئولت
ــن  ــەن. ئەتىگەندى ــىپ كەلگ ــى ئىچىش ــن چايلىرىن ئۆيلىرىدى
بېــرى تەرگــە چۆمــۈپ ئىشــلىگەنلىكتىن تــۆت دانــە دېرىزىســى 
بــار بــۇ زال ئاچچىــق تەرنىــڭ پۇرىقىــدا بىخســىپ كەتتــى. 
ئۇنــى ئــاز دېگەنــدەك، بەزىلــەر پايتىمــا يۆگــەپ كىيگــەن 
كەشــىنى يېشــىپ، قىزىــپ تەرلىگــەن پۇتلىرىنــى يالىڭاچــالپ، 
ــان شــامالالردا  ــۈپ كىرىۋاتق ــن ئۈزۈلۈپ-ئۈزۈل ئوچــۇق دېرىزىدى
ســوۋۇتقاندەك بولۇشــاتتى. كۆممىقوناقچىــالر بىــر تــەرەپ، 
كۆكتاتچىــالر بىــر تــەرەپ، بۇغدايچىــالر بىــر تەرەپ بولۇشــۇپ، 
ــزدا بولغــان ئىشــلىرىنى، سەرگۈزەشــتىلىرىنى بىر-بىرىگــە  ئېتى

ــر ــىۋاتقان، »خى ــى قىلىش ــۇر پاراڭالرن -ئېيتىشــىپ، گۇڭۇر-مۇڭ
نەزەرغوجــا  ھاكىمــى  يېــزا  ئىــدى.  كۈلۈشــۈۋاتقان  -خىــر« 
ــى  ــڭ پارىڭ ــۇ دېھقانالرنى ــەھنىگە كۆتۈرۈلگەندىم ــپ، س كىرى
پاپكىســىنى  قىزىــل  قولىدىكــى  ئــۇ  پەقــەت  توختىمىــدى. 
چۈشــكۈرۈپ،  قېتىــم  ئىككــى  قويــۇپ،  ئۈســتىگە  ئۈســتەل 
ــان  ــالپ قايناۋاتق ــال، پورۇق ــن كېيىن ــم قاقىلىۋالغاندى ــر قېتى بى
قازانغــا ســوغۇق ســۇ قويۇلغانــدەك، يىغىلغانــالر ئاستا-ئاســتا 
جىــم بولۇشــقا باشــلىدى. — يولداشــالر، قېنــى جىــم بواليلــى... 
ــم  ــورۇم، يىغى ــا -ئ ــى ئورم ــاش مەسىلىس ــڭ ب ــۇ يىغىنىمىزنى ب
قىزىــل  ھاكىــم  دېگــەن   — بولماقچــى،  ئائىــت  -تېرىمگــە 
پاپكىســىنى ئېچىــپ، قويــۇن يانچۇقىدىــن قەلىمىنــى ئالــدى. 

ــدى  ــقۇ، — دې ــۋال ئەمەس ــۇدەك ئەھ ــە ئۇرغ — مەيدىگ
بــاش كىشــى.  ياغــاق  ئەللىــك ياشــلىق مەخســىم دېگــەن 
ئولتۇرغاچقــا،  ئوتتۇرىــدا  بەلدىڭلەرنىــڭ  زالدىكــى  ئــۇ 
ئالدىدىكىلــەر دۈررىــدە ئارقىســىغا بۇرۇلۇپ، ئۇنىڭغا قاراشــتى. 
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تــۇردى  ئورنىدىــن  ئەنــدى  دەپ  پــاراڭ، —  ھــەق   —
ــەن.  ــپ كېلىۋاتىم ــرى ئېيتى ــن بې ــە زاماندى ــەن نەچچ ــۇ. — م ئ
ســۇغىرىۋاتقان  ئېتىزنــى  بىلــەن  ســۈيدۈكى  ئاســماننىڭ 
بولمىســام، ئېرىقتــا لىققىدە ئاقىدىغان ســۇ قەيەرنــى، كىمنىڭ 
يېرىنــى ســۇغۇرۇۋاتقانلىقىنى مــەن بىلمەيمەنمــۇ، يولداشــالر!؟ 

بولســا،  يىغىــن  قاچانــال  مەخســىم،  ھــۇي،   —
ئولتۇرغــان  تەرەپتــە  ئىشــىك  قىلىســەن، —  مۇشــۇ گەپنــى 
قاشــلىق  قوشــما  قويــۇق  بويلــۇق،  ئېگىــز  تارمۇشــتەك 
بولــدى.  ئۈزمەكچــى  گېپىنــى  ئۇنىــڭ  ئىســمايىل 

ــاق، قارىنــى  ــۋاي، ئالــدى بىلــەن ئاقنــى ئ ــا قارى — توخت
ــەر يىلــى بــۇ پارىڭىڭنــى  ــەرق قىلىۋااليلــى. — ھ ــارا دەپ پ ق
ئــاڭالپ، قۇالقــالر پاختىالشــتى، — دېدى ئۇ. ھەممە كۈلۈشــۈپ 
كەتتــى. مەخســىمنىڭ قۇلىقــى ســەللىمازا ئاڭلىمايدىغــان 
 . ئىــدى  بــار  لەقىمــى  دېگــەن  »پــاڭ«  ئۇنىــڭ  بولغاچقــا، 
ــز  ــى ئېگى ــوڭ قولىن ــدە، ئ ــن تۇردى ــم ئورنىدى ــا ھاكى نەزەرغوج
كۆتــۈرۈپ ، دېھقانالرنىــڭ جىم بولۇشــىنى يەنــە تەلەپ قىلدى. 

— ئېيتقــان گېپىــڭ راســت. ئاممــا ســېنىڭ يېرىــڭ 
يۇقىرىغــا  ســۇنى  قالغــان.  چۈشــۈپ  جايغــا  شــۇنداق 
ــان  ــۇ كېلىدىغ ــاڭا س ــا، م ــۇ. — بولمىس ــى بولمايدىغ ئېقىتقىل
چۆكتــى.  ئورنىغــا  مەخســىم  بېرىــڭالر...  ئايرىــپ  يەرنــى 
ــىپ  ــىدىكى كىرلىش ــۈر بېش ــان مەڭس ــدا ئولتۇرغ ــڭ يېنى ئۇنى
دوپپىســىنى  تىكىلگــەن  پليوتســتىن  يېشــىل  كەتكــەن، 
ســۆزلىدى. تۇتقىنىچــە  ســىقىمالپ  ئالىقىنىغــا  يېشــىپ، 

ــپ بارمايدىكــەن. مېنىڭچــۇ؟   — مەخســىمگە ســۇ يېتى
كۆپەيتمىســەڭالر  مۆلچەرىنــى  ۋاقىــت  تۇتىدىغــان  ســۇ 
بولمايــدۇ، نەزەرغوجــا. ۋاقىتنىــڭ قىســلىقىنى ئــاز دېگەنــدەك، 
يۇقىرىقــى ئېتىــز قوشــنا ئىســالمبەگ ئاكامنىــڭ بالىلىــرى 
ــدۇ.  ــا قىلى ــپ، تولىمــۇ خاپ ــان ســۇنى ئېچىۋېلى ــاڭا كېلىۋاتق م
زالنىــڭ  كۆزلىرىنــى  ئــۇ   — بارمۇســەن؟  ئــاكا،  ئىســالمبەگ 
ئۇنــى  ئارىســىدىن  ئولتۇرغانالرنىــڭ  تىكىــپ،  ئىچىگــە 
ھاكىمغــۇ،  ســەن   — تاپالمىــدى.  بولدىــدە،  ئىزدىگەنــدەك 
ئوغرىــالش  ســۇ  مۇشــۇنداق  يىلــدا  ئەندىكــى  نەزەرغوجــا، 
كاللىســىنى  جۇۋاينىمەكلەرنىــڭ  شــۇ  تۇتۇۋالســام،  بولســا، 
كەتمــەن بىلــەن ئۈزۈۋالىمــەن، — دەپ ئورنىغــا ئولتــۇردى. 

توخــۇ  بىلجىرالۋاتىســەن،  دەپ  نېمــە  ســەن   —
ســوزۇپ  پۇتلىرىنــى   – گاچــا!  يەۋالغــان،  پوقىنــى 
قوزغالغــان  ئورنىدىــن  پۇتلىشــىپ،  ئولتۇرغانالرغــا 
ئىســالمبەگ ھۈرپەيگىنىچــە مەڭســۈر تەرەپكــە ئالدىرىــدى. 

– كىمنى ئوغرى دېمەكچىسەن؟! 

— پەيلىڭنى بۇزما، قوي. 

— ئۆزۈڭنى تۇت، ئىسالمبەگ. 

— پاشــىنىڭ چاققىنىغــا ئــادەم ئۆلمەيــدۇ. بولــدى، 
ئۇنــى  چۇرقىرىشــىپ،  —دېھقانــالر  ئولتــۇر،  ئورنۇڭــدا 
ئولتۇرغــۇزۇپ قويــدى. كەكــە ســاقاللىق كەرىــم ئورنىدىــن 

ئــۇ ئاقتاشــلىق يېزىســىنىڭ يىگىتبېشــى  قېــرى -تــۇردى. 
يېــزا  پۈتكــۈل  ئەمــەس،  ئارىســىدا  -چۈرىلەرنىــڭال 
بەزىلىــرى  بولغاچقــا،  كىشــى  ســاقاللىق  يالغــۇز  بويىچــە 
ھۆرمــەت  دەپ  يىگىتبېشــى«  »كەرىماخــۇن  ئۇنــى 
ئاتىشــاتتى.  دەپ  ســاقال«  »كــەرى  بەزىلىــرى  بىلدۈرســە، 

ــاڭ  ــەن ئان ــۇ داداڭ بىل ــۇكام، نەزەرغوجــا. ئېتىڭنىغ — ئ
ئــەزان قىچقىرىــپ، راســا ئوخشــىتىپ قويغــان ئىكــەن. بــۇ 
ــر خىــل  ــن كېيىــن، ھەممىگــە بى ئاقتاشــلىققا غوجــا بولغاندى
مۇشــۇنداق  يىلــى  ھــەر  بوالتتــى.  ئوبــدان  نــەزەر سالســاڭ 
جاڭجال-جېــدەل  چاقىرىۋالىســەنۇ،  دەپ  پىغىــن   - يىغىــن 
بىلــەن ئۆيلەرگــە تارقايمىــز. ئاقتاشــلىقنىڭ بىــر ئۆســتەڭ 
ــپ  ــدەك كېرىلى ــمانغا پاقالن ــان زار. ئاس ــە دېھق ــۈيىگە بارچ س
ياتقــان ئاقتاشــالرنى باغرىغــا ئېلىــپ كېلىۋاتقــان ئەزىــم ســۇنى 
ــپ ئەكەلســەك،  ــا تارتى ــە ســىڭدۈرۈۋەتكۈچە، تۇرب ــۇرۇق يەرگ ق
ســۇ ھەممىگــە يېتەتتــى. مۇنــداق ماجىــرا بولمايتتىغــۇ ؟! 
ــۇل« دەپ  ــالىمىز. »ماق ــا س ــى يادىڭغ ــەر يىل ــۇ ھ ــۇ گەپنىم ب
ــان  ــمايدۇ. قاچ ــە ئاش ــەن ئەمەلگ ــڭ بىل ــىڭنى ئېغاتقىنى بېش
ھــەل قىلىــپ بېرىســەن زادى؟.. ســۆھبەت جەريانــى باشــقا 
ئېقىمغــا ئۆرۈلۈۋېــدى، باياتىــن ھەس-ھــەس بولۇشــۇۋاتقانالر 
كەتتــى.  چۇرقىرىشــىپ  قولــالپ،  يىگىتبېشــىنى  كەرىــم 

— توغرا، نەق پاراڭ!

 — بۇ يىگىتبېشىنىڭ ئوغۇل بالىلىق گېپى! 

— يۈز ياشا، كەرىم ئاكا! 

— ســاقىلىڭدىن ئۆرگىلــەي، — دېيىشــىپ دېھقانــالر 
چۇقــان شــۇنداق،  مانــا  يىغىــن  كەتتــى.  -جانلىنىــپ 

ھەس-ھــەس  يىغىندىــن  تامامالنــدى.  بىلــەن  -قىقــاس 
ــىك  ــەن ئىش ــى بىل ــە كېلىش ــۈر، ئۆيگ ــان مەڭس ــۇپ قايتق بول
كــۆردى. مايســىخاننى  خوتۇنــى  تۇرغــان  كۈتــۈپ  ئالدىــدا 

 — ئېشــەكنى توقــۇپ، ئىككــى تۇڭنــى ئارتىــپ قويــدۇم. 
دېــدى   — كەلســىلە،  ئېلىــپ  ســۇ  بۇالقتىــن«  »مۆلــدۈر 
قۇچىقىدىكى بالىســىنى دۈمبىسىگە ھاپاشالۋالغان مايسىخان.

 — نېمىشكە ئۆزۈڭ بارمىدىڭ؟ – توڭلۇق قىلدى 
مەڭسۈر. 

— بالىالرنىڭ التا-پاتىلىرىنى يۇيۇپ ، چوالم تەگمىدى. 

بالىنــى  باغچــە  بىــر   ! ئەســتاغپۇرۇلال   —
ئۈچنــى  قىلدىڭغــۇ.  گــەپ  بېقىۋاتقانــدەك 
بوالرســەن؟!  نېمىمــۇ  تۇغقانــدا  ئوننــى  تۇغۇپســەن. 

ئوننــى  مــەن  بىلىــدۇ.  ئــۆزى  خۇدايىــم   —
يــوق.  قىلىۋاتقىنىــم  ئارمــان  دەپ  تۇغىمــەن 
شــۈكرى.  قىلىۋالســام،  چــوڭ  بالىنــى  ئــۈچ  مۇشــۇ 

تەييارمــۇ؟  تامىقىــڭ  كاپشــىما.  تــوال   —
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ئــەر بولىــدۇ.  تەييــار  كەلگىچــە،  ئېلىــپ  ســۇ   —-
»مۆلــدۈر  بىــرى  ھالــدا،  رەنجىشــكەن  ئىككىســى  -ئايــال 
كەتتــى. كىرىــپ  ئۆيىگــە  بىــرى  ماڭســا،  بۇالققــا« 

***

»مۆلــدۈر بۇالقتىــن« بىــر چاقىرىــم ئارىلىقتــا بۈككىــدە 
ئۆمــۈر  ئــۇزاق  يېزىدىكــى  بــار.  جــاي  تاللىــق  ئۆســكەن 
زامانــالردا  بىــر  قارىغانــدا،  ئېيتىشــىغا  ســۈرۈۋاتقانالرنىڭ 
ــن  ــەر ئۆز-ئۆزلۈكىدى ــۇ ي ــان ب ــاپ كېتىدىغ ــا ئوخش ئورمانلىقق
كېتىپتۇمىــش.  قــۇرۇپ  دەل-دەرەخلــەر  قاغجىــراپ، 
ــىپ،  ــى كېس ــى تالالرن ــى ئاھەلس ــۇ زاماندىك ــلىقنىڭ ش ئاقتاش
بەزىلىــرى قــورۇ -جــاي سالســا، بەزىلىــرى ئوتــۇن قىلىــپ، 
تاقىرلىققــا  كېيىــن  شــۇنىڭدىن  ئىكــەن.  ياققــان  ئوچاققــا 
ــاق  ــى ئاي ــان بالىس ــا ئىنس ــۇ جايغ ــش. ب ــپ كەتكەنمى ئايلىنى
ــرى چۈشــۈپ، پورلىشــىپ  ــالردا، ئالالھنىــڭ نەزى باســمىغان يىل
ــەر  ــپ، كۆچەتل ــخ تارتى ــن بى ــڭ تۈۋىدى ــەن كۆتەكلەرنى كەتك
ھاســىل بولغانمىــش. كېيىــن تېرەكلــەر ئۆســۈپ-كۆكلەپ، 
بوســتانلىققا  قايتىدىــن  تارتىــپ،  بــوي  ئاســمان-پېلەك 
تېرەكلىكنــى  بــۇ  بۇيــان  شــۇنىڭدىن  مانــا  ئايلىنىپتــۇ. 
ئاقتاشــلىقالر »جەننەتلىــك بــاغ« دەپ ئاتىۋالغــان ئىكــەن 
بىــر  تالالرنىــڭ  مىســالىدىكى  جەننــەت  ھەقىقەتــەن  ۋە 
كــۆك  كەســمەپتۇ.  كەمگىچــە  مۇشــۇ  ھېچكىــم  تېلىنىمــۇ 
ئېشــىكىنى يېتەكلــەپ كېلىۋاتقــان ئاقتاشــلىق يېزىســىنىڭ 
يىگىتبېشــى، كەكــە ســاقاللىق كەرىمنىــڭ كۆزلىــرى ئەنــە 
ــپ،  ــا« كۈننىــڭ قىزى ــدۈر بۇالقق ــۇ »مۆل ــدى. ئ ــا ئى شــۇ تاللىقت
ــال  ــى يېڭى ــدى. تېخ ــپ كەل ــدە يېتى ــان پەيتى ــە چىقق ئەۋجىگ
ــىنىڭ  ــىكى ئىگىس ــۆك ئېش ــان ك ــا تۇرغ ــىدىكى باغالقت قورۇس
ــدەك،  ــاپ كەتكەن ــە، چاڭق ــپ كەلگىچ ــا يېتى ــن بۇالقق ئۆيىدى
كەرىــم ســاقال تۇڭلىرىنــى چۈشــۈرگۈچە، بېشــىنى بۇالققــا 
تىقىــپ، ســۇنى ئىچىشــكە باشــلىدى. بىــر چاغــدا ئېشــەك 
ئۇسســۇزلۇقۇنى قانــدۇرۇپ، بېشــىنى كۆتــۈردى. كەرىــم ســاقال 
يەكتىــز  قويــدى.  يېنىغــا  بۇالقنىــڭ  يېشــىپ،  تۇڭلىرىنــى 
ئولتــۇرۇپ، چۆمۈچــى بىلــەن تۇڭنــى تولدۇرماقتــا. ئۇنىــڭ 
كــۆزى يەنــە تاللىققــا ئۇالنــدى. »ئــۆي، ئېتىــز دەپ قانچــە 
كېلىــش  ئارىــالپ  بىــر  تاللىقنــى  كەتتــى.  ئۆتــۈپ  ۋاقىــت 
ــەن  ــم يېگ ــمايۋاتىدۇ« دەپ ۋايى ــچ ئاش ــە ھې ــم ئەمەلگ نىيىتى
ــەر  ــان ئ ــپ بارغ ــپ كېتى ــان قىلى ــى نىش ــى تاللىقن يىگىتبېش
ئېشــىكىنى  كىشــى  ئــەر  قالــدى.  بايقــاپ  ئايالنــى  بىلــەن 
يۆتىلىۋاپتــۇ. مۈرىســىدە ئەپكەش. ئايالنىڭ شــايى كۆينىكىنى 
ــە. ــامالالر يەلپۈمەكت ــن ش ــان ئىزغىرى ــن كېلىۋاتق ــاغ تەرەپتى ت

ئــۆزى  ئۆزىگــە  دەپ   – كىمــدۇر؟  بــۇالر   —  
ســاقال  كەرىــم  قالغــان  تېڭىرقــاپ  قويــۇپ،  ســوئال 
قىلىــپ،  نېــرى  تۇڭدىــن  ســۈيىنى  ئالغــان  چۆمۈچىگــە 
قالــدى...  ســەزمەي  تۆكۈۋەتكەنلىكىنىمــۇ  يەرگــە 

 — يــوق،  قىــز  گــۈزەل  ســىزدەك  ئاقتاشــلىقتا   —
بىلىكىدىــن  ئىنچىكــە  ئايشــىگۈلنىڭ  مەڭســۈر  دېــدى 
ــن.  ــن كېيى ــە ئىچكىرىلىگەندى ــۇپ، تېرەكلىكك تۇتماقچــى بول

ئــاكا.  مەڭســۈر  ئاشــۇرۇۋەتتىڭىز،  پــاھ،   —

قېتىــدا  يۈرۈكىمنىــڭ  گېپىــم.  چىــن  يــاق!  يــاق،   —
ئېيتىشــقا  گەپلەرنــى  مۇشــۇ  ســېزىم،  ئوتلــۇق  ياتقــان 
ئەنــدى  مەڭســۈر   — ئايشــىگۈل،  قىلىۋاتىــدۇ،  مەجبــۇر 
قاچــۇردى.  ئۆزىنــى  قىــز  يېقىنلىشــىۋىدى،  ئۇنىڭغــا 

ســىز...  ئــاكا...  مەڭســۈر  دېمــەڭ،  ئۇنــداق   —
بارغــۇ.  ئائىلىڭىــز  ســىزنىڭ  ئايالىڭىــز...  ســىزنىڭ 
چىرايلىــق...  ئايــال...  ياخشــى  ھــەدەم  مايســىخان 

ئاپامنىــڭ  — خەپ...خــەپ! مايســىخان، مايســىخان. 
تەتۈرلىكــى بولمىســا، مــەن ئۇنىڭغــا ئۆيلەنمەيتتىــم. مــەن 
ســۆيگۈم  چىــن  ئۇنــى  مــەن  قويۇۋېتىمــەن.  ئۇنــى  ئەنــدى 
ــر  ــە، ئايشــىگۈل بى ــوق... كېلىڭ ــم ي ــەن ئىلكىمگــە ئالغىنى بىل
ــۇ  ــۇردى. ب ــى قاچ ــن ئۆزىن ــە ئۇنىڭدى ــز يەن ــۆيۈۋاالي... — قى س
ــا قارايغــان  دۆرەم مەڭســۈرنىڭ لەۋلىــرى ئايشــىگۈلنىڭ ئاپتاپت
بولــۇپ  ئــوت  تەنلىــرى  قىزنىــڭ  ئۆتتــى.  تېگىــپ  بوينىغــا 
ئــەر كىشــىنىڭ لەۋلىــرى  بــۇ بىرىنچــى ســۆيۈش،  يانــدى. 
ــىگۈل  ــدى ... ئايش ــى ئى ــى غىدىقلىش ــەم تېنىن ــى مەرت بىرىنچ
كۆينىكىنىــڭ ئېتەكلىرىنــى جۆنــدەپ، چۇۋۇلغــان چاچلىرىنــى 
ئەســلىگە كەلتۈرگــەن پېتــى ئۇششــاق قــەدەم بېســىپ، كېتىــپ 
ــە،  ــۈرنىڭ كۆزىگ ــان مەڭس ــاراپ تۇرغ ــىدىن ق ــى. ئارقىس باراتت
»مۆلــدۈر  مېڭىشــى  تولغــاپ  بېلىنــى  ئىنچىكــە  ئۇنىــڭ 
بۇالقتــا« بەزىــدە پەيــدا بولــۇپ، پاكىــز ســۇدا تولغىنىــپ 
ئــۈزۈپ يۈرىدىغــان قۇمچاقالرغــا ئوخشــاپ كەتتــى... كەرىــم 
ســاقال بــۇ ۋىســال دەقىقىلىرىگــە داخىــل بولــۇپ قالــدى. 

— تــوۋۋا، — دېــدى ئــۇ ســاقاللىرىنى ئوچۇمــالپ، — 
ــڭ  ــۇ بەدبەخلەرنى ــوۋۋا، ب ــە؟.. ت ــەن، ھ ــۇنداقمۇ بولىدىك مۇش
ــەر  ــم! ئادەمل ــم، خۇدايى ــوۋۋا قىلدى قارا-ھــە؟! ئەســتاغپۇرۇلال، ت
ــى  ــپ يۈرگىنىن ــڭ قىلى ــۇ اللمىنى ــدۇ، زادى؟ مۇن ــە بولۇۋاتى نېم

ــا ــدى؟ ي ــە كۆرۈن ــا نېم ــالمبەگنىڭ قىزىغ ــۇ، ئىس ــارا. ئەۋۇچ -ق
ــا ــدەل چىقىدىغــان ئوخشــايدۇ. ي ــال، ئاقتاشــتا چــوڭ جې --ئال

ــان  ــەي قىلىۋاتق ــڭ بىلىپ-بىلم ــاددا نادانالرنى ــۇ س ــم! ب -رەببى
ــن  ــى -قازادى ــى باالي ــى كەچۈرگەيســەن... يۇرتۇمىزن گۇناھلىرىن
ــە  ــن تېخىچ ــن كېيى ــك دەقىقىلەردى ــەن!!! لەززەتلى ساقلىغايس
بەدەشــقان  يەرگــە  داق  چىقمــاي،  ئىچىدىــن  تاللىقنىــڭ 
قوزغىــالي  ئورنىدىــن  مەڭســۈر،  ئولتۇرۇۋالغــان  قــۇرۇپ 
ــە،  ــپ ئولتۇرغىنىچ ــە تىزلىنى ــاقالمۇ يەرگ ــم س ــدۇ. كەرى دېمەي
نېمىلەرنــى  يەنــە  خۇدادىــن  تىكىــپ،  كۆزىنــى  ئاســمانغا 
تىلىدىــدە، پۇتىنىــڭ ئۇچىــدا يەرنــى دەسســەپ، »مۆلــدۈر 
بۇالقتىــن« تۇڭلىرىغــا ســۇنى تولــدۇرۇپ ، ئۆيىگــە كېتىــپ 
ئــۇ  باســتى.  تەشۋىش-ئەندىشــە  قالــدى. كەرىــم ســاقالنى 
تاللىقتىكــى ۋەقەنــى كۈنــدە دېگــۈدەك يادىدىــن چىقىرالمــاي، 
ــۇ  ــىلە تېخىم ــان مەس ــدا بولغ ــتۇمتۇت پەي ــىناتتى. ئۇش خۇرس
خەلقــى  يــۇرت  بولســا،  كېتىدىغــان  مۇرەككەپلىشــىپ 
ئالــدى بىلــەن يىگىتبېشــىنى ســوراققا تارتىشــى مۇمكىــن. 

— قانداق قىلســام بوال؟ – يەنە ئۆزىدىن ئۆزى ســورىدى 
ــى  ــن، كۆڭلىن ــۈرەك قېتىدى ــڭ ي ــن ئۇنى ــاقال. لېكى ــم س كەرى
قاندۇرغــۇدەك جــاۋاب ئاڭالنمىــدى. ئــۇ بىــردە ھويلىســىغا 
چىقىــپ، بىــردە ئۆيىگــە كىرىــپ، ئىــچ پۇشــۇقىنى تېخىمــۇ 



2022-يىللىق 2 - سان

	2

ئۆرلىتىۋەتكەن دىلىدىكى ۋەس-ۋەســە مېڭىســىنى قوچۇۋەتتى.

بولمايــدۇ.  يەتكۈزمىســەم  ئىســالمبەككە   –  
قويســۇن.  قىســىپ  قۇيرۇقىنــى  قىزىنىــڭ  جۇۋاينىمــەك 
-يىغىلىشــالردا  يىغىــن  ئىــت  اللمــا  دېگــەن  مەڭســۈر 
ئېيتىشــقان.  ئېيتىشــىنى  بىلــەن  ئىســالمبەك  دېســە  ھــە 
قالغىنــى  چېتىشــىپ  بىلــەن  قىــزى  ئۇنىــڭ  ئەنــدى  ھــە، 
مەقســىتىنى  خىيــال  قاينىغــان  قەلبىــدە  تــوۋۋا!!!  قانــداق، 
ــالمبەگنىڭ  ــاقال ئىس ــم س ــان كەرى ــۈرۈپ ماڭغ ــدا كۆت ئالىقىنى
ــدى.  ــە ئېيتالمى ــەن ئۆزىگ ــى بىل ــپ كىرگىن ــىكىنى چېكى ئىش
ھەققىــدە  مەســىلىلىرى  بەزىبىــر  يۇرۇتنىــڭ  ۋاقىــت  بىــر 
بېتــى  مەســىلىنىڭ  ســېلىۋاتقان  ئەندىشــىگە  پاراڭالشــتى. 
ئېچىلمــاي، بېشــىنى ســاڭگىلىتىپ، ئۆيىگــە يېنىــپ كەلــدى. 

   ...ئاقتاشــلىقنىڭ ئاســمىنى يەرگــە يېقىــن دېيىشــىدۇ. 
ــى  ــان يۇلتۇزلىرىن ــرى پارلىغ ــت. كېچىلى ــەس، راس ــان ئەم يالغ
ــا  ــدۈزى پاخت ــقا، كۈن ــالپ سانېۋېلىش ــر تال ــپ، بى ــا ئېلى قولغ
ــدەك  ــقا مۇمكىن ــا مىنگىشىۋېلىش ــەن بۇلۇتلىرىغ ــال ئۈزگ مىس
ــتىنى  ــى ئىش ــايى كۆينىكىن ــىگۈل ش ــدى. ئايش ــا ئى يېقىنلىقت
بىلــەن كەيدىــدە، پۇتىنىــڭ ئۇچىــدا دەسســەپ، ئۆيىدىــن 
كوچىلىرىدىكــى  يېــزا  كەلــدى.  بېشــىغا  بــۇالق  چىقىــپ، 
كەتكەنــدەك.  كۈچىيىــپ  تەرەپتــە  بــۇ  شــامالالر  ســالقىن 
ــەھال  ــىگۈلنىڭ ش ــىدىن ئايش ــڭ ئارىس ــان يۇلتۇزالرنى مىڭلىغ
ئۇنىڭغــا  ئــاي،  كۈمــۈش  كەلگــەن  ئامراقلىغــى  قامىتىگــە 
ئــاي »مۆلــدۈر بۇالقنىــڭ«  بولــدى.  بــۇ كېچىــدە ھەمــراھ 
ســۈيىدىن  بۇالقنىــڭ  ئايشــىگۈل  يورۇتتــى.  ئەتراپىنــى 
ئوچۇمــالپ ســۈزۈك ھــەم مــۇزدەك ســۇنى چېچىــپ، يۈزىنــى 
ۋاقىتقــا  بىرئــاز  ســۇ  كۆلچىكىدىكــى  بــۇالق  نەملىــدى. 
ــەن  ــۆز ئەكســى بىل ــدى. ئايشــىگۈل ئ ــە تىنچى ــپ، يەن چايقىلى
ســۇ بېتىــدە جۇاللىنىــپ تۇرغــان ئايغــا بېقىــپ ســۆزلىدى.

ــدۇرۇپ  ــداق كۈنلەرگــە قال ــى قان ــاھ، مەڭســۈر! مېن  — ئ
قويــدۇڭ؟ ھاياتىمنىــڭ مۇشــۇ بۇالقتــەك ســاپ بولۇشــىنى، 
بەختنــى ئارمــان قىلمىغانمىدىــم ؟.. تەقدىرىــم ئاقتاشــلىقنىڭ 
ئۇنــدەك توپىســىدەك ســوغۇق شــامالالردا توزۇشــقا تايىــن 
تاپتــى. بېرىلگــەن ۋەدىلــەر ئەنــە شــۇ توپىالرغــا كۆمۈلگىنىمــۇ 
بــۇ؟! مــەن ســېنى چىــن ئەقىــدەم بىلــەن ســۆيگەن ئىدىمغــۇ... 
چۈشــكەن  ئۈزۈلــۈپ  كۆزلىرىدىــن  ئاھــۇ  ئايشــىگۈلنىڭ 
ــڭ  ــۇالق ســۈيىنى ئۆركەشــلىتىۋەتتى. ئاينى تامچــە ياشــلىرى ب
دەقىقــە  بىــر  بېتىــدە  ســۇنىڭ  ئۆركەشــلىگەن  ئەكســىمۇ 
ــە پەيــدا  ــدا يەن چايقىلىــپ، يېڭىباشــتىن كۈلۈمســىرىگەن ھال
ــىپ،  ــى يېش ــايى كۆينىكىن ــۇرۇپ، ش ــن ت ــز ئورنىدى ــدى. قى بول
ئىككــى  قورســىقىنى  تۇرغــان  پومپىيىــپ  يالىڭاچالنــدى. 
ئەركىلەتكەنــدەك  بىلــەن دەســلەپ  ئالىقانلىــرى  قولىنىــڭ 
كــۆز  ئېقىۋاتقــان  كۆزلىرىدىــن  ئاھــۇ  كېيىــن  ســىلىدى. 
ياشــلىرى بىلــەن كۈچىنىــڭ بارىچــە بېســىپ، تــۆۋەن ســېرىدى. 

-ۋاي، دا-ئا-ئــات!.. ھامىلىــدار بولــۇپ قالغــان ئايشــىگۈل ئاتــا
ــەن  ــا بىل ــىقىنى الت ــۇپ، قورس ــن قورق ــىنىڭ غەزىپىدى -ئانىس

ــڭ  ــىدە ئانىنى ــە، نارەس ــۇپ باغالۋەتكەچك ــڭ بوغ ــۇ چى تولىم
بالىياتقۇســىدا تۇنجۇقــۇپ قالغــان ئىكــەن. تاشــالندى بالىنــى 
ئەتىگەنــدە ســۇغا بارغانــالر تېپىۋېلىشــتى... بــۇ ۋەقەنىــڭ 
ســادىر بولغىنىغــا بەش-ئالتــە يىــل بولــۇپ كەتتــى. شــۇ 
ــن خــەۋەر  ــۇپ قويغانلىقىدى ــڭ تۇغ ــدا ئىســالمبەگ قىزىنى چاغ
تېپىــپ، ئوتــۇن يارىدىغــان ئــاي پالتىســىنى كۆتــۈرۈپ چىقتــى.

 — مەڭســۈر ھاڭگىنىــڭ بېشــىنى چاپىمــەن. مېنــى 
بــۆرە  بىلــەن  جان-جەھلــى  دەپ   — خااليىــق،  تۇتمــاڭالر، 
بىــر  قىزىنــى  ئىســالمبەگ  كىيىۋالغــان  تەتــۈر  جۇۋىســىنى 
ــى  ــق ئۇن ــى. خەل ــا يىقىتت ــىنىڭ ئايىغىغ ــۇرۇپ، ئانىس ــۇش ئ م

ــنى ــىگۈلنىڭ ھۆس ــدى. ئايش ــە يولالتمى ــۈرنىڭ ئۆيىگ -مەڭس
تــوزۇپ  ئوخشــاپ  گۈللەرگــە  ســولغان  كــۈزدە  -جامالــى 
ئۆيىــدە  بەزىــدە  ئاداشــتى.  ئەقلىدىنمــۇ  بارا-بــارا  كەتتــى. 
ئىــچ  كىيىۋېلىــپ،  پۇتىغــا  پوپۇچىنــى  كونــا  ســۆرەيدىغان 
كىيىملىرىنــى ئالماشــتۇرمايال »مۆلــدۈر بۇالققــا« چىقىۋاالتتــى. 
ــى  ــپ، ھەممىن ــاش ئېتى ــا ت ــا، ئۇالرغ ــۆرۈپ قالس ــى ك ئادەملەرن
قوغالۋېتەتتىــدە، يەرگــە يېنىچــە يېتىــپ، ئۆزىچــە ســۆزلەتتى.

ــەن؟...  ــم ياتىس ــكە جى ــاالم، نېمىش ــاڭچۇ، ب  — يىغلىس
ھە-ئە-ئــە، ئاپاڭنــى ئاياۋاتىســە-ئە-ئەن تايلىق... مەن ســېنى 
ــم،  ــم، جېنى ــېنى كۈتەلمىدى ــەن س ــاالم... م ــم، ب قوغدىيالمىدى
ھۇ-ئۇ-ئــۇ، ھۇ-ئــۇ... — دەپ يــەر بېتىنــى ســىالپ يىغلىۋەتتــى 
ــۈك  ــا« ئۆل ــدۈر بۇالقت ــاي »مۆل ــۆز ئاچم ــا ك ــورۇق دۇنياغ ــۇ. ي ئ
تۇغۇلغــان بالىســىنى ئــۇ مۇشــۇ يەردىــن دائىــم ئىزدەيتتــى. 
ــم  ــە قېتى ــا بىرنەچچ ــۇ بۇالقت ــەن مۇش ــڭ بىل ــۈرمۇ ئۇنى مەڭس
ــى رۇســالپ،  ــڭ قەددىن ــىگۈل ئۆزىنى ــان. ئايش ــىپ قالغ ئۇچرىش
چۇۋۇلغــان چاچلىرىنــى تــۈزەپ، ئالدىغــا كېلىشــىنى كۈتەتتــى. 
ــن مەڭســۈر بېشــىنى ئىچىگــە تىقىۋېلىــپ، ئايشــىگۈلنى  لېكى
ئەقلىدىــن  پەيتلــەردە  شــۇنداق  ســېلىۋاالتتى.  كۆرمەســكە 
ئازغــان قىــز چاچلىرىنــى يۇلــۇپ ، چىرقىــراپ يىغالۋېتەتتــى ....

***

مەڭســۈر ئائىلىسىنى يېرىم كېچىدە پاراكەندىچىلىككە 
چــارە  ئاممــا  بىلىــدۇ.  ئىكەنلىكىنــى  ئايشــىگۈل  ســالغان 
تاالدىكــى  چۆكــۈپ،  ئويغــا  پېتىنالمىــدى.  قوللىنىشــقا 
نامەلــۇم.  ئولتۇرغانلىقــى  ۋاقىــت  قانچىلىــك  بەلدىڭــدە 
ــقان  ــەش ھاۋۇش ــەن تەڭك ــى بىل ــەكنىڭ ھاڭرىش ــاڭگا ئېش ھ
ئىتالرنىــڭ ۋە يېقىنــال بىــر يەردىــن خورازنىــڭ قىقــاس ســېلىپ 
قىچقىرىشــى ئاڭالنــدى. ئــۇ شــۇ چاغدىــال ئۆيىگــە كىــردى. 
ــۇ.  ــى مايســىخان ئۇخــالپ قاپت ــۇپ كەتكــەن ئايال ــۇ قورق بەكم
ــردە  ــۈر بى ــان مەڭس ــا ياتق ــۈرۈپ، ئورنىغ ــى ئۆچ ــق چىراغن يېنى
ــدى.  ــە ئۇخلىيالمى ــۈپ، تۈزۈككىن ــولغا ئۆرۈل ــردە س ــا، بى ئوڭغ
ــۇ ئۆچــۈپ،  ــەۋاق. ئاســماندىن يۇلتۇزالرم ــى ن ئۇيقۇســى قاچقىن
يېزىنىــڭ قوينىنــى بىــر مەزگىلگــە ئورۇۋالغــان قاراڭغۇلــۇق 
تــۈن پەردىســى ئېچىلىــپ، تــاڭ سۈزۈلۈشــكە باشــلىغان ئىــدى.
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ھەمىدىيە مەدرىسى كاتالوگى

قەشــقەردىكى  دەۋرىــدە،  سۇاللىســى  قاراخانىيــالر 
تالىپالرنىــڭ  ۋاقىتتىكــى  شــۇ  مەدرىســىدە  ھەمىدىيــە 
ئۈچــۈن،  بولســۇن  قواليلىــق  پايدىلىنىشــىغا  ئوقۇشــىغا، 
ئىبنــى  ھۈســەيىن  ئۇســتازى  قەشــقەرىنىڭ  مەھمــۇد 
خەلــەپ قەشــقەرى دېگــەن كىشــى ئــەرەب- پارســچىدىكى 
رەتلــەپ،  يىغىــپ،  كىتابلىرىنــى  پايدىلىنىــش  ئوقۇشــلۇق، 
شــۇ كىتابالرنىــڭ كاتالوگىنــى تــۈزۈپ چىققانلىقــى مەلــۇم.

ئۇلۇغبەگ قەدىمكى ئەسەرلەر كاتالوگى 

تۆمۈرىيلەر دەۋرىدە، ئوتتۇرا ئاســىيادا، ئۆز زامانىســىنىڭ 
ھۆكۈمرانــى ئۇلۇغبەگنىــڭ پەرمانــى بىلــەن قەدىمكــى كىتــاب- 
قوليازمىــالر توپــالپ، رەتلىنىپ، ئــوردا پۈتۈكچىلىرى تەرىپىدىن 
تۈزۈلگــەن. كاتالوگــى  ئەســەرلەر  قەدىمكــى  مەخســۇس 

ئەلشىر نەۋائىي قىسمەن ئىلمىي ۋە ئەدەبىي 
ئەسەرلىرىنىڭ كاتالوگى 

ۋە  شــائىر  ئۇلــۇغ  ياشــىغان  ئەســىردە   -  15
ــن«  ــۇل لۇغەتەيى ــي »مۇھاكىمەت ــىر نەۋائى ــۇر ئەلش مۇتەپەكك
ئەدەبىــي  ۋە  ئىلمىــي  ئۆزىنىــڭ  ئەســىرىدە  ناملىــق 
كىرگۈزگــەن كاتالوگــى  قىســمىنىڭ  بىــر  ئەســەرلىرىنىڭ 

ئەلشىر نەۋائىي مەجالىسۇن نەفائىس كاتالوگى 

ۋە  شــائىر  ئۇلــۇغ  ياشــىغان  ئەســىردە   -  15
نەفائىــس«  »مەجالىســۇن  نەۋائىــي  ئەلشــىر  مۇتەپەككــۇر 
ئۇالرنىــڭ  ۋە  شــائىر  نەپــەر   458 ئەســىرىدە  ناملىــق 
كىرگۈزگــەن. تىزىمىنــى  ئەســىرىنىڭ  نەچچىدىــن  بىــر 

مۇجىزى كاتالوگى

1854 - 1855 - يىللىــرى )ھىجرىيــە 1	12 - يىلــى( 
نىئمەتۇلــال  مولــال  بىننــى  ئىســمەتۇلال  مولــال  يېزىلغــان 
مۇجىزىنىــڭ »تەۋارىخىــي مۇســىقىييۇن« ناملىــق ئەســەرگە 
خەرىــرى، فارابــى، نەۋائىــي، ئاماننىســاخان قاتارلىــق 	1 نەپــەر 
ــال  ــە كىرگۈزۈپ ــپ بويىچ ــتازلىرىنى تەرتى ــام ئۇس ــكا- مۇق مۇزى
مۇزىــكا  قىلغــان  ئىجــاد  ئۇســتازنىڭ  بىــر  ھــەر  قالمــاي، 
ئالغــان. رويخەتكــە  ئەســەرلىرىنىمۇ  ئەدەبىــي  ۋە  ئەســىرى 

زوھۇررىدىن ھېكىمبەگ كىتاب- قوليازمىالرنىڭ 
كاتالوگى

بېگــى  ھاكىــم  قەشــقەرنىڭ  ئەســىردە   -  19  
زوھۇررىدىــن ھېكىمبــەگ ئەينــى دەۋرنىــڭ مەشــھۇر ئالىــم- 
ــب  ــۇن كاتى ــەۋرۇز ئاخ ــزارى، ن ــم نى ــن ئابدۇرەھى ئۆلىمالىرىدى

زىيائــى، تــۇردى نازىــم غېرىبــى قاتارلىقالرنــى تەكلىــپ قىلىــپ، 
ــەن. ــى تۈزدۈرگ ــڭ كاتالوگىن ــاب- قوليازمىالرنى ــى كىت قەدىمك

ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىياتى قوليازمىلىرىنىڭ 
كاتالوگى 

مۇزېيىغــا  يەرلىــك  شــىنجاڭ  يىلــى   -  1957
تەييارلىــق كــۆرۈش باشقارمىســى تىــل، تارىــخ، ئەدەبىياتقــا 
»ئۇيغــۇر  تاپقــان  تەركىــب  ئەســەردىن  پارچــە   		 دائىــر 
كاتالوگى«نــى  قوليازمىلىرىنىــڭ  ئەدەبىياتــى  كالسســىك 
تــۈزۈپ، شــۇ يىلــى 5 - ئايــدا مىــخ مەتبەئــەدە باســتۇردى.

شىنجاڭ كىتابلىرى كاتالوگى

1962 - يىلــى شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق 
تارىخىنــى  ۋە  جەمئىيىتــى  مىللەتلــەر  ســانلىق  ئــاز 
ــەر  ــو پەنل ــى، جۇڭگ ــىنجاڭ مۇزېي ــى ش ــۈرۈش گۇرۇپپىس تەكش
تەتقىقــات  مىللەتلــەر  شۆبىســى  شــىنجاڭ  ئاكادېمىيەســى 
ئورنــى، شــىنجاڭ ئەدەبىيــات- ســەنئەتچىلەر بىرلەشمىســى 
ئورۇنــالردا  قاتارلىــق  ئۇنىۋېرســىتېتى  شــىنجاڭ  ۋە 
ســاقلىنىۋاتقان سىياســىي، ئىقتىســادقا ئائىــت 2	1 پارچــە 
ئەســەر،  پارچــە   10	 ئائىــت  پەلســەپەگە  دىــن،  ئەســەر، 
)جەمئىــي  ئەســەر  پارچــە   21	 ئائىــت  ئەدەبىياتقــا  تىــل- 
493 پارچــە ئەســەر(نىڭ تىزىمــى كىرگۈزۈلگــەن »شــىنجاڭ 
كىتابلىــرى كاتالوگى«نــى تــۈزۈپ شــاپىگىرافتا باســتۇرغان.

شىنجاڭ رايونىدىكى كىتابالر مۇندەرىجىسى 
توپلىمى 

ســانلىق  ئــاز  رايونلــۇق  ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر  شــىنجاڭ 
ــەش، نەشــر  ــەر قەدىمكــى ئەســەرلىرىنى يىغىــش، رەتل مىللەتل
قىلىــش، پىالنالش رەھبەرلىك گۇرۇپپا ئىشخانىســى »شــىنجاڭ 
رايونىدىكــى كىتابــالر مۇندەرىجىســى توپلىمــى« )1 -، 2 - 
قىســىم(نى 1985 - يىلى شاپىگىراف باسمىسىدا ئېالن قىلدى.

ئۇيغۇر، ئۆزبېك، تاتار قەدىمكى ئەسەرلەر 
تىزىملىكى 

»ئۇيغــۇر،  ئــورۇن  يۇقىرىقــى  يەنــە  يىلــى   -  1988
تىزىملىكى«نــى  ئەســەرلەر  قەدىمكــى  تاتــار  ئۆزبېــك، 
قىلــدۇردى. نەشــر  نەشــرىياتىدا  ئۇيغــۇر  قەشــقەر 

قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى كىتابالر مۇندەرىجىسى 

دىلبــەر ياقــۇپ، ئابالجــان تۇرغۇنــالر تۈزگــەن »قەشــقەر 
ئۇيغــۇر نەشــرىياتى كىتابالر مۇندەرىجىســى« ناملىــق كاتالوگ 
1990 - يىلــى قەشــقەر ئۇيغــۇر نەشــرىياتى تەرىپىدىــن نەشــر 
قىلىنــدى. بــۇ كاتالوگقــا 1981 - يىلىدىــن 1990 - يىلىغىچە 

بىزنىڭ كاتالوگلىرىمىز* 
مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا )ئەنگلىيە(

* ئاساسلىق  غەيرەت ئابدۇرەھمان ئوزغارنىڭ »ئۇيغۇرچە ئەسەرلەر كاتالوگى ھەققىدە« ناملىق ماقالىسىگە ئاساسەن  تەييارالندى.
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مەزكــۇر نەشــرىياتتا نەشــر قىلىنغــان كىتابــالر كىرگۈزۈلگــەن.

ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخىي ماتېرىيالالر كاتالوگى 

شــىنجاڭ  تۈزگــەن  ســابىت  تۇرســۇنمۇھەممەد 
 1991 بۆلۈمــى  ماتېرىيالــالر  دەرســلىك  ئۇنىۋېرســىتېتى 
ئەدەبىياتــى  »ئۇيغــۇر  باســتۇرغان  شــاپىگىرافتا  يىلــى   -
تارىخىــي ماتېرىيالــالر كاتالوگى«غــا ئۇيغۇرچــە، خەنزۇچــە، 
ئەرەبچــە،  نېمىســچە،  ياپونچــە،  ئىنگلىزچــە،  رۇســچە، 
پارچــە،   3540 ئاالقىــدار  تىلالردىكــى  ئۆزبېكچــە  تۈركچــە، 
ئۇيغــۇر كالسســىكلىرى ۋە ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىــدا بەلگىلىــك 
خىــل  بىرقانچــە  ئەدىبلەرنىــڭ  شــائىر،  بــار  تەســىرى 
تىلدىكــى باســما ۋە قوليازمــا ئەســەرلىرىدىن 660 پارچــە، 
ــەن. ــى كىرگۈزۈلگ ــال تىزىملىك ــە ماتېرىي ــي 200	 پارچ جەمئى

مىللەتلەر نەشرىياتى ئۇيغۇرچە كىتابالر 
مۇندەرىجىسى 

ــى1953  ــر بۆلىم ــۇر تەھرى ــرىياتى  ئۇيغ ــەر نەش مىللەتل
-  يىلىدىــن 1993 - يىلىغىچــە 0	 يىلدىــن بۇيــان نەشــر 
كۆرســەتكۈچى.  ئومۇمىــي  كىتابالرنىــڭ  تۈرلــۈك  قىلغــان 

ئۇيغۇر تارىخىغا ئائىت ماقالىلەر كاتالوگى 

رەخىمــە ئوســمان، خالىــدە شــاھرەھمان قاتارلىقــالر 
تۈزگــەن »ئۇيغــۇر تارىخىغــا ئائىــت ماقالىلــەر كاتالوگــى« 
1993 - يىلــى شــىنجاڭ خەلــق نەشــرىياتى تەرىپىدىــن نەشــر 
قىلىنــدى، بــۇ كاتالوگقــا 1980 - يىلىدىــن 1989 - يىلىغىچە 
بولغــان ئارىلىقتىكــى ئۇيغۇرچــە گېزىــت )»شــىنجاڭ گېزىتــى« 
دىــن ئېلىنغانلىــرى 1950 - يىلدىــن بۇيانقىنــى ئــۆز ئىچىگــە 
ئالىدۇ(، ژۇرنالالردا ئېالن قىلىنغان ئۇيغۇر تارىخى تەتقىقاتىغا 
ئائىــت 2600 دىــن ئارتــۇق ماقالــە ۋە تارىخىــي ماتېرىيــال 
قىلىنغانلىرىنىمــۇ  تەرجىمــە  ئۇيغۇرچىغــا  )خەنزۇچىدىــن 
كىرگۈزۈلگــەن. تىزىمــى  الرنىــڭ  ئالىــدۇ(  ئىچىگــە  ئــۆز 

مەرىپەت بۇلىقى قەشقەر ئۇيغۇر نەشرىياتى 
كاتالوگى

بۇلىقــى  »مەرىپــەت  تۈزگــەن  تۇرغــۇن  ئابالجــان 
 -  1996 كاتالــوگ  ناملىــق  نەشــرىياتى«  ئۇيغــۇر  قەشــقەر 
ئىچكــى  تەرىپىدىــن  نەشــرىياتى  ئۇيغــۇر  قەشــقەر  يىلــى 
 -  1981 كاتالوگقــا  بــۇ  قىلىنغــان،  نەشــر  قىســىمدا 
نەشــرىياتتا  مەزكــۇر  يىلىغىچــە   -  1996 يىلىدىــن 
كىرگۈزۈلگــەن. كىتابــالر  بارلىــق  قىلىنغــان  نەشــر 

ئۇيغۇر تىلى تەتقىقاتىغا ئائىت ئەسەرلەر 
كاتالوگى 

راھمــان خانبابــا تۈزگــەن كاتالــوگ ئاساســىدا شــىنجاڭ 
تەتقىقــات  تىــل  ئاكادېمىيەســى  پەنلــەر  ئىجتىمائىــي 
ــا  ــى تەتقىقاتىغ ــۇر تىل ــەن »ئۇيغ ــالپ تۈزگ ــتىتۇتى تولۇق ئىنس
يىللىــرى  ئەســەرلەر كاتالوگــى« 1998 -، 1999 -  ئائىــت 
قىلىنــدى، ئېــالن  ئــۇالپ  ژۇرنىلىــدا  تەرجىمــە«  ۋە  »تىــل 

چەت ئەللەردىكى تىلشۇناسلىق ۋە ئۇيغۇر تىلى 
تەتقىقاتى كاتالوگى

ئۇلتــاش  تۇرســۇن  ياســىن  بىلــەن  روزى  تۇرنىســا 
ــى  ــۇر تىل ــى تىلشۇناســلىق ۋە ئۇيغ ــەن »چــەت ئەللەردىك تۈزگ
شــىنجاڭ  يىلــى   -  2003 كاتالــوگ  ناملىــق  تەتقىقاتــى« 
مەزكــۇر  قىلىنــدى،  نەشــر  تەرىپىدىــن  نەشــرىياتى  خەلــق 
ــۇق تىــل تەتقىقاتچىلىرىنىــڭ  كاتالوگقــا خەلقئارادىكــى نوپۇزل
ــى  ــرى، خەلقئارادىك ــاب ۋە ماقالىلى ــم كىت ــت مۇھى ــا ئائى تىلغ
نوپۇزلــۇق تىــل تەتقىقــات ئاپپاراتلىــرى تونۇشــتۇرۇلغاندىن 
ۋە  كىتابــالر  ئائىــت  تىلىغــا  ئۇيغــۇر  مەخســۇس  ســىرت، 
ماقالىلەرنىــڭ نامــى، ئاپتــور ئىســمى، نەشــر قىلىنغــان ۋاقىــت 
ــۈل  ــدى. ئارزۇگ ــۇر بېرىل ــدە ئۇچ ــالر ھەققى ــورۇن قاتارلىق ۋە ئ
تۈزگــەن. بەســىرلەر  گۈلشــەن  ســابىت،  شــادىيە  تــۇراپ، 

يېڭى دەۋر ئەدەبىياتىغا دائىر ماقالىلەر 
بىبلىئوگرافىيىسى 

يىلــى   -  2000 نەشــرىياتى  خەلــق  شــىنجاڭ 
ئەدەبىياتــى  ئۇيغــۇر  زامــان  »ھازىرقــى  قىلغــان  نەشــر 
تەنقىدچىلىكــى« ناملىــق كىتابقــا »يېڭــى دەۋر ئەدەبىياتىغــا 
 1	00 ماۋزۇســىدا  بىبلىئوگرافىيىســى«  ماقالىلــەر  دائىــر 
بېرىلــدى. كاتالوگــى  ماقالىنىــڭ  ئارتــۇق  پارچىدىــن 

 »شىنجاڭ مائارىپى« ژۇرنىلى كاتالوگى

ژۇرنىلــى  مائارىپــى«  »شــىنجاڭ  -يىلــى   1984
چىقتــى. تــۈزۈپ  كاتالوگىنــى  ئەســەرلەر  يىللىــق   30

 »تارىم« ژۇرنىلى كاتالوگى

 30 ژۇرنىلــى  »تارىــم«  يىلــى   -  1985
چىقتــى. تــۈزۈپ  كاتالوگىنــى  ئەســەرلەر  يىللىــق 

 »بۇالق« ژۇرنىلى كاتالوگى

 9 ژۇرنىلــى  »بــۇالق«  يىلــى   -  1989
چىقتــى. تــۈزۈپ  كاتالوگنــى  ئەســەرلەر  يىللىــق 

 »تۇرپان« ژۇرنىلى كاتالوگى

 15 ژۇرنىلــى  »تۇرپــان«  يىلــى   -  1995
چىقتــى. تــۈزۈپ  كاتالوگىنــى  ئەســەرلەر  يىللىــق 

 »شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى« 
ژۇرنىلى كاتالوگى

1996 -يىلى »شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر تەتقىقاتى« 
ــى. ــۈزۈپ چىقت ــى ت ــەرلەر كاتالوگىن ــق ئەس ــى 15 يىللى ژۇرنىل

 »شىنجاڭ سەنئىتى« ژۇرنىلى كاتالوگى

ژۇرنىلــى  ســەنئىتى«  »شــىنجاڭ  يىلــى   -  2001
چىقتــى. تــۈزۈپ  كاتالوگىنــى  ئەســەرلەر  يىللىــق   20

 »شىنجاڭ ئۇيغۇر تېبابەت ئالىي تېخنىكومى 
ئىلمىي ژۇرنىلى« كاتالوگى
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تېبابــەت  ئۇيغــۇر  »شــىنجاڭ  يىلــى   -  2002
 15 ژۇرنىلــى«  ئىلمىــي  تېخنىكومــى  ئالىــي 
چىقتــى. تــۈزۈپ  كاتالوگىنــى  ئەســەرلەر  يىللىــق 

ئۇيغۇر كالسسىك ئەدەبىياتىنىڭ تېماتىك 
كاتالوگى

2005 - يىلى  ئەشرەپ ئابدۇلال ئاپتورلۇقىدىكى»ئۇيغۇر 
كالسســىك ئەدەبىياتىنىــڭ تېماتىــك كاتالوگــى« تۈزۈلــدى.

ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەدئىمىن ئەسەرلىرى 
بىبلىئوگرافىيىسى

2005 - يىلى  ئەشرەپ ئابدۇلال ئاپتورلۇقىدىكى»ئۇيغۇر 
كالسســىك ئەدەبىياتىنىــڭ تېماتىــك كاتالوگــى« تۈزۈلــدى.

مەۋجۇدات كان كاتالوگى

»مەۋجــۇدات  تۈزگــەن  توختــى  نىزامىدىــن 
 ،-  1999 ژۇرنىلىنىــڭ  مۇنبىــرى«  )»كىتــاب  كان« 
قىلىنغــان(، ئېــالن  ســانلىرىدا  يىللىــق   -  2000

نەۋائىي تەتقىقاتىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى 

»نەۋائىــي  ئاپتورلۇقىدىكــى  ئوســمان  غەيرەتجــان 
)»مىللەتلــەر  ئەھۋالــى«  ئومۇمىــي  تەتقىقاتىنىــڭ 
خەنزۇچــە(، ســان   -  3 يىللىــق   -  2003 ئەدەبىياتــى« 

جۇڭگودا مولال بىالل تەتقىقاتىنىڭ ئومۇمىي 
ئەھۋالى 

ئومۇمىــي  تەتقىقاتىنىــڭ  بىــالل  مولــال  »جۇڭگــودا   
ئاكادېمىيەســى  پەنلــەر  )قازاقىســتان  ئەھۋالــى« 
»ئۇيغۇرشۇناســلىق  چىقىرىلغــان  تەرىپىدىــن 
ســانى(،  -  	 يىللىــق   -  2000 مەجمۇئەســى  تەتقىقاتــى« 

يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن بۇيانقى ئۇيغۇر خەلق 
ئەدەبىياتىنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى 

ئۇيغــۇر  بۇيانقــى  قۇرۇلغاندىــن  جۇڭگــو  »يېڭــى   
)»شــىنجاڭ  ئەھۋالــى«  ئومۇمىــي  ئەدەبىياتىنىــڭ  خەلــق 
غــا  يىلــى«   20 تەتقىقاتىنىــڭ  ئەدەبىياتــى  ئېغىــز  خەلــق 
بېغىشــالنغان مەجمۇئەنىــڭ 2000 - يىللىــق  -2 ســانى(،

تۈركىي تىلالر دىۋانى‹نىڭ چەت ئەللەردە 
تەتقىق قىلىنىش ئەھۋالى 

»›تۈركىــي  ئاپتورلۇقىدىكــى  تاھىــر  كــۈرەش 
تەتقىــق  ئەللــەردە  چــەت  دىۋانى‹نىــڭ  تىلــالر 
تەتقىقاتــى«  يــۇرت  )»غەربىــي  ئەھۋالــى«  قىلىنىــش 
خەنزۇچــە(، ســان،   -  3 يىللىــق   -  2002

ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى دىئالېكتلىرىنىڭ 
چەت ئەللەردە تەتقىق قىلىنىش ئەھۋالى 

 »›ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر تىلــى دىئالېكتلىرىنىڭ چەت 

ئەللــەردە تەتقىق قىلىنىــش ئەھۋالى«)»شــىنجاڭ ئىجتىمائىي 
ــە(، ــان، خەنزۇچ ــق 3 - س ــرى« 2006 - يىللى ــەر ئۇچۇرلى پەنل

ئۇيغۇر تارىخىنىڭ ياپونىيەدە تەتقىق قىلىنىش 
ئەھۋالى 

ئاپتورلۇقىدىكــى  ئابدۇۋەلــى  مۇھەممــەد 
قىلىنىــش  تەتقىــق  ياپونىيــەدە  تارىخىنىــڭ  »ئۇيغــۇر 
 2000 تەتقىقاتــى«  )»تۇرپانشۇناســلىق  ئەھۋالــى« 
بىبلىئوگرافىيــە  قاتارلىــق  ســانى(   -  3 يىللىــق   -
مۇمكىــن. كۆرســىتىش  ماقالىلەرنــى  ئىلمىــي  تۈســىدىكى 

فارابى ئەسەرلىرىنىڭ بىبلىئوگرافىيىسى 

ــڭ  ــە 870 -950 يىلالر(نى ــى )مىالدىي ــم فاراب ــۇغ ئالى ئۇل
ــز،  ــوڭ دەيمى ــن چ ــى ئىنتايى ــقان تۆھپىس ــە قوش ــم- پەنگ ئىلى
لېكىــن ئۇنىــڭ زادى قانچىلىــك ئەســەر يازغانلىقــى بىزگــە 
مەلــۇم ئەمــەس ئىــدى، تۈركىيــە ئالىمــى ئەھمــەد ئاتــەش 
»فارابــى ئەســەرلىرىنىڭ بىبلىئوگرافىيىســى« ناملىــق كىتابىدا 
بويىچــە  تۈرلىــرى  پەننىــڭ ھەرقايســى  ئىلىــم-  فارابىنىــڭ 
يازغــان 160 پارچــە ئەســىرىنىڭ تىزىملىكىنــى كۆرســىتىدۇ.

فارابىي ئەسەرلىرى بىبلىئوگرافىيىسى 

فارابىيشۇناســمۇ  بىــر  ئۆزبېكىســتانلىق 
بىبلىئوگرافىيىســى«نى  ئەســەرلىرى  »فارابىــي 
پارچىدىــن   200 فارابىنىــڭ  ئۇنىڭغــا  بولــۇپ،  تۈزگــەن 
كىرگۈزۈلگــەن.  تىزىملىكــى  ئەســىرىنىڭ  ئارتــۇق 

زىيائىي ئەسەرلىرىنىڭ مۇندەرىجىسى )كاتالوگى( 

ئىجادىيــەت  ياشــاپ،  قەشــقەردە  ئەســىردە   -  19
كاتىــب  ئاخــۇن  نــەۋرۇز  ئۆتكــەن  شــۇغۇللىنىپ  بىلــەن 
ئەســەرلىرى  كەلگــەن  يېتىــپ  بىزگىچــە  زىيائىنىــڭ 
ھاياتىغــا  ئىجادىيــەت  ئۇنىــڭ  بولغاچقــا،  چەكلىــك 
 -  1991 كېلىنگەنىــدى،  بېرىلمــەي  جــاۋاب  تولۇقــراق 
يىلــى ئۇنىــڭ ئايرىــم بىــر قوليازمىســى تېپىلغــان بولــۇپ، 
زىيائىــي  ۋە  ئەســەرلىرى  بۆلــۈك  بىــر  ئۇنىــڭ  قوليازمىغــا 
كىرگۈزۈلگــەن.  )كاتالوگــى(  مۇندەرىجىســى  ئەســەرلىرىنىڭ 

ئۇيغۇر يىلنامىسى كاتالوگى 

»ئۇيغــۇر  تۈزگــەن  ئوقيــا  زۇنــۇن  مەمەتتۇرســۇن   
ئەدەبىيــات  »كالسســىك  ئەســەردە  ناملىــق  يىلنامىســى« 
ئەســىردىن   -  10 ئاســتىدا  سەرلەۋھىســى  خەزىنىســى« 
كالسســىك  ئۇيغــۇر  ئارىلىقتىكــى  ئەســىرگىچە   -  20
تىلىــدا  »ئۇيغــۇر  ۋە  كاتالوگــى  دەۋرىــي   ئەدەبىياتىنىــڭ 
سەرلەۋھىســىدە   كىتاپــالر«  قىســمەن  قىلىنغــان  نەشــر 
نەشــر  ئىســمى،  ئاپتــور  نامــى،  كىتابنىــڭ   1500
بېرىلگــەن. ئۇچــۇر  ھەققىــدە  ۋاقىــت  ئــورۇن،  قىلىنغــان 

باياز كاتالوگى

مۇھەممەتتۇرســۇن  بىلــەن  يۈســۈپ  مەمتىمىــن 
باۋىدىن1995 - يىلى نەشــىرگە تەييارلىغان »باياز 1«  بىلەن  
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ــارات رەجــەپ    ــن يۈســۈپ ، مۇھەممــەت ئوســمان، ۋە ب مەمتىمى
1997 - يىلــى نەشــىرگە تەييارلىغــان  »بايــاز 2«دە ئەللىككــە 
ــەن  ۋە  ــېئىرىلىرى كىرگۈزۈلگ ــائىرنىڭ ش ــىك ش ــن كالسس يېقى
شــائىرالرنىڭ مۇۋاپىــق تونۇشــتۇرۇلغان. ئەســەرنىڭ ئەســلى 
ــۇن  ــان بولس ــقا ئاس ــەن سېلىشتۇرۇش ــە نۇسخىســى بىل مەنبەئ
ئۈچۈن، ئەســلى ئەســەرنىڭ نامى قايســى بەتتىن ئېلىنغانلىقى 
قويۇلغــان.  ئىزاھــالپ  ئېچىــپ  ئىســكوپكا  ئاخىرىســىغا 

ئۇيغۇرچە نەشر قىلىنغان ئەسەرلەر كاتالوگى 

ئاتاۋۇلــال  ئېزىــز  تەتقىقاتچــى  ۋە  قەلەمكــەش  يــاش 
ــەرلەر  ــان ئەس ــر قىلىنغ ــە نەش ــەن »ئۇيغۇرچ ــارتېكىن تۈزگ س
)شــىنجاڭ  قىســمى(  مەدەنىيــەت   - )تارىــخ  كاتالوگــى« 
ــر  ــدا نەش ــى 	 - ئاي ــرىياتى 	200 - يىل ــىتېتى نەش ئۇنىۋېرس
ــان  ــر قىلىنغ ــە نەش ــۇق »ئۇيغۇرچ ــى تومل ــان( ۋە ئىكك قىلىنغ
تېببىــي، ئەدەبىــي ئەســەرلەر كاتالوگــى« )شــىنجاڭ خەلــق 
نەشــر  ئايــدا   -  6 يىلــى   -  2006 نەشــرىياتى  ســەھىيە 
قىلىنغــان( ئۇيغــۇر تىــل- يېزىقــى، تارىخــى، مەدەنىيىتــى، 
تېبابىتــى، ئەدەبىياتىنــى تەتقىــق قىلىشــتا ئاالھىــدە بىــر 
بــۇ  خاراكتېرلىنىــدۇ.  بىلــەن  تولدۇرغانلىقــى  بوشــلۇقنى 
ــن  ــدا تىلغــا ئېلىــپ ئۆتكــەن كاتالوگالردى كاتالوگنىــڭ يۇقىرى
ــان  ــر قىلىنغ ــە نەش ــۇكى، »ئۇيغۇرچ ــرى ش ــان يې پەرقلىنىدىغ
قىســمى( مەدەنىيــەت   - )تارىــخ  كاتالوگــى«  ئەســەرلەر 
غــا ھەرقايســى دەرىجىلىــك ئىلمىــي، ئەدەبىــي ژۇرنالــالر ۋە 
ــە  ــخ- مەدەنىيىتىگ ــۇر تارى ــان ئۇيغ ــالن قىلىنغ ــەردە ئې گېزىتل
ئاالقىــدار 	1 مىــڭ پارچىدىــن ئارتــۇق ماقالــە، شــۇنىڭ بىلــەن 
بىللــە ھەرقايســى مەتبۇئاتــالردا ئۇيغــۇر- تىــل- يېزىقىــدا 
نەشــر قىلىنغــان 1500 پارچــە كىتابنىــڭ تىزىملىكــى 335 
تــۈر بويىچــە كىرگۈزۈلگــەن. ھــەر بىــر ئەســەرنىڭ نامــى، ئاپتور 
ــۇر  ــدە ئۇچ ــت ھەققى ــورۇن، ۋاقى ــان ئ ــر قىلىنغ ــمى، نەش ئىس
بېرىلگــەن. گېزىــت - ژۇرنالــالردا ئېــالن قىلىنغــان ماقالــە- 
ــت-  ــان گېزى ــالن قىلىنغ ــورى ۋە ئې ــى، ئاپت ــەرلەرنىڭ نام ئەس
ژۇرنــال، ئۇنىــڭ قايســى يىــل، قايســى ســانىغىچە ئېنىــق ئۇچۇر 
ــي  ــي، ئەدەبى ــان تېببى ــر قىلىنغ ــە نەش ــەن. »ئۇيغۇرچ بېرىلگ
ــان  ــب تاپق ــىمدىن تەركى ــى قىس ــى« ئىكك ــەرلەر كاتالوگ ئەس
ــي،  ــي، ئەدەبى ــىي، ئىلمى ــمىغا سىياس ــى قىس ــۇپ، بىرىنچ بول
ــالردا  ــى  ژۇرنال ــك تۆۋەندىك ــۋى خاراكتېرلى ــپىي، نەزەرىيى كەس
ئېــالن قىلىنغــان 59 مىــڭ 335 پارچە ئەســەر كونكرېت تۈرلەر 
بويىچــە كىرگۈزۈلگــەن. . 2 - قىســمىغا 1951 - يىلىدىــن 
2005 - يىلىغىچــە ھەرقايســى نەشــرىياتالر نەشــر قىلغــان 
2594 پارچــە كىتــاب. بــۇ ئىككــى قىســىم كاتالوگقــا جەمئىــي 
108 مىــڭ 135 پارچــە ئەســەرنىڭ تىزىمــى كىرگۈزۈلگــەن.

1 - قىسمىغا: 

 »تارىــم« )1951 - يىلىدىــن 2005 - يىلىغىچــە 	 
بولغــان جەمئىــي 538 ســاندىكى 22 مىڭ ئەســەر(،

ــە 	  ــن 2005 - يىلىغىچ ــۇالق« )1980 - يىلىدى  »ب
ئەســەر(، پارچــە   1		0 ســاندىكى   105 بولغــان 

 »مىــراس« )1980 - يىلىدىــن 2005 - يىلىغىچــە 	 

ئەســەر(، پارچــە   1590 ســاندىكى   92 بولغــان 

 »تۇرپــان« )1981 - يىلىدىــن 2005 - يىلىغىچــە 	 
ئەســەر(، پارچــە  ســاندىكى5090   99 بولغــان 

 	 -  1980( ئەدەبىياتــى«  »قۇمــۇل   
بولغــان  يىلىغىچــە   -  2005 يىلىدىــن 
ئەســەر(، پارچــە   3957 ســاندىكى   116

يىلىدىــن 	   -  1979( قاشتېشــى«  »يېڭــى   
 146 بولغــان  يىلىغىچــە   -  2005
ئەســەر(، پارچــە   8935 ســاندىكى 

 »تەڭرىتاغ« )1986 - يىلىدىن 2005 - يىلىغىچە 	 
ئەســەر(، پارچــە  ســاندىكى 4994  بولغــان 113 

 	 1980( ماتېرىياللىــرى«  تارىــخ  »شــىنجاڭ   
 		 بولغــان  يىلىغىچــە   -  2005 يىلىدىــن   -
ســاندىكى 802 پارچــە ئەســەر( قاتارلىــق ژۇرنــال 
جەمئىــي  قىلىنغــان  ئېــالن  مەجمۇئەلــەردە  ۋە 
كىرگۈزۈلگــەن.  ئەســەر  پارچــە   838 مىــڭ   48

2 - قىسمىغا:  

»ئاقســۇ ئەدەبىياتــى« )1980 - يىلىدىــن 2005 - 	 
يىلىغىچــە ئېــالن قىلىنغــان 0	55 پارچــە ئەســەر(،

 	 - 2005 يىلىدىــن   - دەرياســى« )1978  »ئىلــى 
يىلىغىچــە ئېــالن قىلىنغــان 5097 پارچــە ئەســەر(،

 	 -  1951 ژۇرنــال  )بــۇ  مەدەنىيىتــى«  »شــىنجاڭ 
قىلىنغــان، كاتالوگقــا  نەشــر  باشــالپ  يىلىدىــن 
 -  2005 يىلىدىــن   -  1985 كىرگۈزۈلگىنــى 
يىلىغىچــە ئېــالن قىلىنغــان 1467 پارچــە ئەســەر(،

 	 -  1954 ژۇرنــال  )بــۇ  ياشــلىرى«  »شــىنجاڭ 
قىلىنغــان، كاتالوگقــا  نەشــر  باشــالپ  يىلىدىــن 
 -  2005 يىلىدىــن   -  1992 كىرگۈزۈلگىنــى 
يىلىغىچــە ئېــالن قىلىنغــان 8892 پارچــە ئەســەر(،

»شــىنجاڭ ئاياللىــرى« )1984 - يىلىدىن 2005 - 	 
يىلىغىچــە ئېــالن قىلىنغــان 5856 پارچــە ئەســەر(،

 	 -  1972 ژۇرنــال  )بــۇ  ئەدەبىياتــى«  »قەشــقەر 
قىلىنغــان، كاتالوگقــا  نەشــر  باشــالپ  يىلىدىــن 
 -  2005 يىلىدىــن   -  1980 كىرگۈزۈلگىنــى 
يىلىغىچــە ئېــالن قىلىنغــان 	1121 پارچە ئەســەر(،

 	 -  1988 ژۇرنــال  )بــۇ  مىللەتلىــرى«  »جۇڭگــو 
قىلىنغــان، كاتالوگقــا  نەشــر  باشــالپ  يىلىدىــن 
 -  2005 يىلىدىــن   -  1990 كىرگۈزۈلگىنــى 
يىلىغىچــە ئېــالن قىلىنغــان 1915 پارچــە ئەســەر(،

»كىرورەن« )ئىچكى ژۇرنال، 1979 - يىلىدىن 2005 	 
- يىلىغىچــە ئېــالن قىلىنغان4696 پارچە ئەســەر(،
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 	 -  2005 يىلىدىــن   -  1977( »مايبــۇالق« 
يىلىغىچــە ئېــالن قىلىنغــان 4759 پارچــە ئەســەر(،

»ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى« )1986 - يىلىدىن 2005 	 
- يىلىغىچــە ئېالن قىلىنغان 1709 پارچە ئەســەر(،

تېبابەتچىلىكــى 	  ئۇيغــۇر  »شــىنجاڭ 
ژۇرنىلــى«  ئىلمىــي  تېخنىكومــى  ئالىــي 
يىلىغىچــە   -  2005 يىلىدىــن   -  1991(
ئەســەر(، پارچــە   1016 قىلىنغــان  ئېــالن 

»ســاقلىقنى ســاقالش« )1983 - يىلىدىن 2005 - 	 
يىلىغىچــە ئېــالن قىلىنغــان 4685 پارچــە ئەســەر(،

ئــۇزۇن 	  )تارىخــى  مۇنبىــرى«  »كىتــاب 
ئەســەر(، پارچــە   50	 ژۇرنــال،  ئىچكــى 

»قىزىلســۇ ئەدەبىياتــى« )1952 پارچــە ئەســەر(	 

ئۇيغۇر كىتاب - ماقالىلەر ئامبىرى تورى

قۇرۇلغــان  يىلــى   -  201	 تــورى  كىتــاب  ئۇيغــۇر 
ــۇق  ــەن تول ــال بىل ــە ماتېرىي ــە 6400 پارچ ــۇپ، ھازىرغىچ بول
ــا ۋە  ــە قوليازم ــدە 500 پارچ ــڭ ئىچى ــەن. بۇالرنى ئېچىۋېتىلگ
قەدىمىــي ئەســەر، 1500 پارچىدىــن ئارتــۇق گېزىــت  - ژۇرنــال، 
ــەۋالد  ــۇت. ئ ــاب مەۋج ــە كىت ــن ئۇيغۇرچ ــا يېقى 000	 پارچىغ
قەدىمىــي  ماقالــە،  »ئۇيغۇرچــە  ئىشــلەۋاتقان   گۇرۇپپىســى 
ئەســەر ۋە قوليازمىــالر ئامبىرى«غــا ھازىرغىچــە 15  مىــڭ 
ــەر  ــەن. ماقالىل ــە كىرگۈزۈلگ ــە ماقال ــن ئۇيغۇرچ ــا يېقى پارچىغ
ئاساســەن ۋەتــەن ئىچــى - ســىرتىدا نەشــر قىلىنغــان 80 
خىلدىــن ئارتــۇق ژۇرنــال، بىــر قىســىم ماقالــە توپالملىــرى، 
ئېلىنغــان.  قاتارلىقالردىــن  بەتلىــرى  تــور  ۋە  مەجمۇئەلــەر 

www.uyghurkitap.com :تور ئادرېسى

ئېلكىتاب تورى

دۇنياســىدا  تــور  دەســلەپ   – تــورى  ئېلكىتــاب 
ئۇيغۇرچــە  ژانىردىكــى  خىــل  ھــەر  يۈرگــەن   تارقىلىــپ 
ئېلكىتابالرنــى توپــالپ ئېلىشــى بىلــەن باشــالنغان بولــۇپ 
ئــەپ  ھەرخىــل  بىرلىكتــە  بىلــەن  ئېلكىتابــالر  ھازىــر  
كىشــىلەرنىڭ   چۈشــەندۈرۈپ  توپــالپ،  ھۆججەتلىرىنــى 
پايدىلىنىــش ئۈچــۈن ســۇنۇۋاتقان خالىــس  تــور بېكىتــى. 
ــور بېتىــدە  3000 پارچىدىــن ئارتــۇق ھەرخىــل  ــۇ ت ــە ب نۆۋەتت
ــرى مەۋجــۇت.  ــاب ھۆججەتلى ــر، فورماتتىكــى ئېلكىت تىــل، ژانى

www.elkitab.org  :تور ئادرېسى

تۈركىستانىي كۇتۇپخانىسى

بولــۇپ  بېتــى  تــور  قۇرۇلغــان  يىلــى   -  2018
ماقالىــالر   – كىتــاب  تىلدىكــى  ھەرخىــل  ئۇنىڭــدا 
مۇندەرىجىســى  ئەســەرلەرنىڭ  قىســمەن  قويۇلغــان، 
تەتقىقاتچىالرنىــڭ  ياكــى  ئوقۇرمەنلــەر  بولــۇپ،  بېرىلگــەن 
بېرىلىــدۇ.  ئەۋەتىــپ  ســايىالپ  ئاساســەن  تەلىپىگــە 

www.turkistanilibrary.com  :تــور ئادرېســى

يانغىن ئېلكىتاب ئامبىرى

يانغىــن ئېلكىتــاب ئامبىرى 2015 - يىلى 9 - ئايدا تور 
دۇنياســىغا ئېــالن قىلىنغان.  ئېلكىتــاب ئامبىرىنىڭ ئۇيغۇرچە 
كىتابــالر، باشــقا تىلدىكــى كىتابــالر، مەشــھۇر يازغۇچىــالر 
ئەســەرلىرى، تىــل ئۆگىنىــش ماتېرىياللىــرى، ماقالــە، ئاۋازلىــق 
ــۆز ئىچىگــە  ــى ئ ــاب ئۇچۇرلىرىن ئەســەر ۋە مۇناســىۋەتلىك كىت
ــۇ  ــە تېخىم ــار. ئوقۇرمەنلەرگ ــل ســەھىپىلىرى ب ــان ھەرخى ئالغ
قواليلىــق يارىتىــش ئۈچــۈن، 2018 - يىلــى 5 - ئايــدا تــور 
ــدى.  ــالن قىل ــى ئې ــەپ دېتالىن ــى نۇسخىســى ۋە ئ ــەت يېڭ بېك

www.yanghin.net ئادرېســى:     تــور   

پايدىالنغان ئەسەرلەر

كۇتۇپخانىســى 	  تۈركىســتانىي 
w w w . t u r k i s t a n i l i b r a r y . c o m

»كاتالــوگ 	  ئوزغــار   ئابدۇرەھمــان  غەيــرەت 
ئەســەرلەر  قىلىنغــان  نەشــر  »ئۇيغۇرچــە  ۋە 
-يىلــى   2015 ھەققىــدە«  كاتالوگــى« 
تــورى خەلــق  كۈنــى    -  22 ئاينىــڭ   -  05

يىلنامىســى« 	  »ئۇيغــۇر  زۇنــۇن  مەمەتتۇرســۇن 
تەتقىقاتــى،  تىلــى  ئۇيغــۇر  ئەنگىلىيــە 
نەشــرى.  يىلــى   -  201	 لونــدون  

ئەدەبىيــات 	  »كالسســىك 
بەتلــەر   -560-  550 خەزىنىســى« 

قىلىنغــان 	  نەشــىر  تىلىــدا  »ئۇيغــۇر 
بەتلــەر   -  808  -  	21 كىتاپــالر«  قىســمەن 

ــن 	  ــۇن باۋىدى ــۈپ, مۈھەممەتتۇرس ــن يۈس مەمتىمى
ــاز )1(« نەشــىرگە ئۇيۇشــتۇرغۇچى؛ شــىنجاڭ  » باي
ئۇيغــۇر كالسســىك  رايونلــۇق  ئاپتونــوم  ئۇيغــۇر 
شــىنجاڭ  جەمئىيىتــى;  تەتقىقــات  ئەدەبىياتــى 
نەشــرى يىلــى   -  1995 نەشــرىياتى  خەلــق 

ئوســمان، 	  مۇھەممــەت  يۈســۈپ،  مەمتىمىــن 
مەمتىمىــن   »)2( »بايــاز  رەجــەپ،  بــارات 
رەجــەپ  بــارات  ئوســمان،  مۇھەممــەت  يۈســۈپ، 
نەشــرىياتى،  مىللەتلــەر  تەييارلىغــان.  نەشــىرگە 
نەشــرى ئــاي   -  12 يىلــى   -  1997 بېيجىــڭ  

ئامبىــرى 	  ماقالىلــەر   - كىتــاب  ئۇيغــۇر 
www.uyghurkitap.com تــورى.  

 	www.elkitab.org تــورى  ئېلكىتــاب 

 	www.yanghin.net  يانغىــن ئېلكىتاب ئامبىرى
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مەجھۇل تەييارلىغان )گېرمانىيە(

ئەقلىيە سۆزلەر

◆ جاپا تارتىپ باقمىغان بولسىڭىز باتۇر بواللمايسىز. 
  — مارىي تايلىر مور )ئامېرىكا(

◆ ئۆمرىڭىزنىڭ ئاخىرىدا ئۆزىڭىز قىلغان ئىشالرغا قارىغاندا قىلمىغان ئىشالرغا بەكرەك پۇشايمان قىلىسىز.
— كىچىك خەررىيوت جېكسون براۋن )ئامېرىكا(  

◆ كىچىك پالتا چوڭ دەرەخنى چېپىۋىتەلەيدۇ.
— يامايكا خەلق ماقال - تەمسىلى  

◆ ئەڭ ئۇلۇغ يازغۇچىنىڭمۇ يازغىنىنى ئۆچۈرىدىغان ۋاقتى بولىدۇ. 
— ئىسپانىيە خەلق ماقال - تەمسىلى

◆ يېتەكلەنگەن نۇرغۇن ئىشنى قىالاليدۇ، رىغبەتلەندۈرۈلگەن ھەممە ئىشنى قىالاليدۇ.
— يوھان ۋولفگاڭ فون گۆتې )گېرمانىيە(  

◆ باراۋەرلىك ئەركىنلىكنىڭ روھىدۇر؛ ھەتتا شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، باراۋەرلىك بولمىسا ئەركىنلىك بولمايدۇ.
— فرانسىس رايت )شوتالندىيە(  

◆ چېنىقىش ساغالملىققىال مۇھىم ئەمەس، ئۇ يەنە ساغالم ئەقىل ۋە ئىجادچانلىقنىڭ ئاساسى.
— جون ف. كەننىدىي )ئامېرىكا(  

◆ ساخاۋەتچىلىكنى ئۆيىڭىزنىڭ ئىچىدىن باشالڭ.
— توبىئاس جورج سىموللەت )شوتالندىيە(  

◆ نىشان بېكىتىپ تىرىشماسلىق - خام خىيال قىلىشتۇر.
— ناتانىئال بىرەندىن )كانادا(  

◆ يولىڭىزنى تېپىشتىن بەل قويۇۋەتمەڭ، لېكىن ئېسىڭىزدە بولسۇن، بەزىدە سۇنماسلىق ئۈچۈن ئېگىلىشكە توغرا كېلىدۇ.
 Dutch كاتىنكا خەسسىلىنك —  

◆ ياۋا غاز كۆندۈرۈلگەن تۇخۇم تۇغمايدۇ
— گېئالىك خەلق ماقال - تەمسىلى  

◆ قىيىنچىلىقالر تۈگىگەندە ئارزۇ ئارمانالرنىڭ ئەمەلگە ئاشقىنىنى كۆرىسىز.
—نامەلۇم  

◆ ھەققانىيلىق ئۇلۇغلۇقنىڭ تۇنجى قەدىمىدۇر.
— چارلىس سىممونس )برىتانىيە(  

◆ ئادەمنىڭ چىدامچانلىقىدەك چىداملىق نەرسە يوق. 
— بېرنارد ۋىللىيامس )ئەنگلىيە(

◆ بىر يەردىكى ئادالەتسىزلىك ھەممە يەردىكى ئادالەتكە تەسىر قىلىدۇ. 
— كىچىك مارتىن لۇتىر كىڭ )ئامېرىكا(

◆ قارىغۇالرنىڭ دۆلىتىدە يەكچەشمە پادىشاھتۇ.
— دېسىدېرىئۇس ئېراسمۇس )گولالندىيە(  

◆ مەن توختىماي ئۆگىنىمەن، مېنىڭ قەبرە تېشىم مېنىڭ دىپلومۇم بولىدۇ.
— ئېرسا كىت )ئامېرىكا(  

◆ خاتالىقالر خۇددى پىچاققا ئوخشايدۇ، توغرا ئىشلەتسەك كېرەكلىك بولىدۇ، خاتا ئىشلەتسەك بىزنى يارىالندۇرىدۇ.
— جامىس راسسىل لوۋىل )ئامېرىكا(   

◆ مۇھەببەت شامالغا ئوخشايدۇ، كۆرگىلى بولمايدۇ، ھېس قىلغىلى بولىدۇ.
— نىكوالس سىپاركىس )ئامېرىكا(  

◆ ئىشنى باشالش ئۈچۈن ئۇلۇغ ئاتىلىشىڭىز كېرەك ئەمەس، لېكىن ئۇلۇغ ئاتىلىش ئۈچۈن ئىشنى باشلىشىڭىز كېرەك.
— جو ساباھ )لىۋان(  

◆ يەڭگۈچىلەر بەل قويۇۋەتمەيدۇ، بەل قويۇۋەتكەنلەر يېڭەلمەيدۇ.
— ۋىنس لومباردى )ئامېرىكا(   

◆ ئەڭ قاراڭغۇ كېچىمۇ ئاياغلىشىدۇ، كۈن ھامان چىقىدۇ.
— ۋىكتور خۇگو )فرانسىيە(  
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ــتانبۇل  ــڭ تەشكىللىشــى ۋە ئىس ــۇق ھۆكۈمەتنى ــھ رايونل ــتانبۇل فاتى ــى ئىس ــەنبە كۈن ــاي يەكش 2022 - يىلــى 15 - م
ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ قوللىشــىدا ئۆتكۈزۈلگــەن Fatih Ideathon مۇسابىقىســىگە UyghurSTEM نامىــدا قاتنىشــىپ بىرىنچــى 
بولــدۇق، ئەتىگــەن ســائەت 9:00 دىــن كــەچ ســائەت 9:00 گىچــە 12 ســائەت داۋامالشــقان بــۇ مۇســابىقە كوچىالردىكــى 
ھايۋانالرنــى باشــقۇرۇش، قوغــداش، تىزىمــالش، بېقىــش، تەربىيەلــەش،… قاتارلىقالرنــى بــاش تېمــا قىلغــان بىــر پىكىرنــى 
ــڭ  ــان ھايۋانالرنى ــگاھ قىلغ ــىنىنى پاناھ ــابىقىدە ماش ــۇ مۇس ــز ب ــۇپ، بى ــابىقە بول ــۇنىدىغان مۇس ــى س ــۇپ ئۇن ــا قوي ئوتتۇرىغ
ــاس  ــابىقىگە قاتنىشىشــقا 	15 كىشــى ئىلتىم ــۇ مۇس ــى ياســاپ ســۇندۇق. ب ــوت پروجېكتىن ــر روب ــان بى ــى قۇتۇلدۇرىدىغ ھاياتىن
قىلغــان بولــۇپ، بىــز )ئىككــى ئوقۇغۇچىمىــز قوشــۇلۇپ تۆتەيلــەن( دەســلەپكى تالالشــتىن ئۆتكــەن 97 كىشــى قاتارىــدا 
مۇســابىقىگە قاتناشــتۇق، ئەســلىدە مۇســابىقىگە قاتنىشــىش شــەرتلىرىنىڭ ئىچىــدە »قاتناشــقۇچىالر 18 ياشــتىن چــوڭ 
بولۇشــى كېــرەك« دەيدىغــان شــەرت بولــۇپ، تــوردا تىزىملىتىــش باســقۇچىدا تولۇقســىز ۋە تولــۇق ئوتتۇرىــدا ئوقۇيدىغــان 
ئوقۇغۇچىلىرىمنــى قاتناشــتۇرغۇم بولســىمۇ يــاش چەكلىمىســى تۈپەيلىدىــن ئىمــكان بولمــاي قالغــان ئىــدى، مۇســابىقە 
باشلىنىشــقا 10 ســائەتتەك ۋاقىــت قالغانــدا مۇســابىقە تەشــكىللىگۈچىلىرى بىلــەن ئاالقىلىشــىپ، مۇســابىقە مەيدانىغــا 
زىيارەتچــى ســۈپىتىدە كېلىشــىگە رۇخســەت ئالدىــم. مۇســابىقە كۈنــى ئەتىگــەن ســائەت 9:00 دا مۇســابىقە باشــالنغاندا 
تەشــكىللىگۈچىلەر بىلــەن سۆزلىشــىپ، تولۇقســىز ۋە تولــۇق ئوتتــۇرا مەكتەپتــە ئوقۇيدىغــان ئىككــى ئوقۇغۇچىمىزنىمــۇ رەســمىي 
قاتناشــقۇچى ســۈپىتىدە رەســمىي ماھىــر ســۈپىتىدە تىزىمغــا ئالــدۇردۇم. ئەســلىدە يــاش چەكلىمىســىنى مۇســابىقىدىكى قانۇنىي 
ــىتېتى،  ــى ئۇنىۋېرس ــقۇچىالر بوغازئىچ ــى قاتناش ــقا گۇرۇپپىدىك ــەن. باش ــان ئىك ــپ قويغ ــۈن بېكىتى ــالر ئۈچ ــپ ۋە توختام تەرتى
يىلتىــز تېخنىــكا ئۇنىۋېرســىتېتى، مارمــارا ئۇنىۋېرســىتېتى، ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتى،… قاتارلىــق ئۇنىۋېرســىتېتالرنىڭ 
ــي  ــان ئالى ــدە ئوقۇيدىغ ــق بۆلۈملىرى ــخولوگىيە،… قاتارلى ــاد، پىس ــكا، ئىقتىس ــۇق، ماتېماتى ــى، دوختۇرل ــر ئىنژېنېرلىق كومپيۇتې
مەكتــەپ ئوقۇغۇچىلىــرى ياكــى پۈتتــۈرۈپ بولغــان كىشــىلەر بولــۇپ، نەتىجىــدە گۇرۇپپىمىزدىكــى ئۆســمۈرلەر بــۇ ئالىــي 
ــم  ــتەلگە ئايرىم-ئايرى ــەر ئۈس ــالر ھ ــى، باھالىغۇچى ــپ چىقت ــۋال كېلى ــىدىغان ئەھ ــەن رىقابەتلىش ــرى بىل ــەپ ئوقۇغۇچىلى مەكت
كېلىــپ قىلغــان ئىشــلىرىمىزنى كــۆرۈپ باھــاالپ چىقتــى. چۈشــتىن كېيىــن يەنــە بىــر قېتىملىــق تالــالش بولــۇپ، گۇرۇپپىالرنىــڭ 
ــڭ ئىچىدىمــۇ  ــۇ 15 گۇرۇپپىنى ــز ب ــدى، بى ــا تالالن ــپ ســۇنۇملىرىنى ســۇنىدىغان 15 گۇرۇپپ يېرىمــى شــاللىنىپ، ســەھنىگە چىقى
ــەت  ــۇق ھۆكۈم ــھ رايونل ــالر فاتى ــۆزلىدۇق، باھالىغۇچى ــۇت س ــپ 5 مىن ــەھنىگە چىقى ــاۋۋال س ــەڭ ئ ــپ ئ ــا تىزىلى ــى قاتارغ بىرىنچ

مۇسابىقىسىدە بىرىنچى بولدۇق 
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ۋە  پىروفېسســورلىرى  ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ  ئىســتانبۇل  مەســئۇللىرى،  تارماقلىرىنىــڭ  مۇناســىۋەتلىك  باشــقا  ۋە  باشــلىقى 
ــى قايىــل  ئادوۋكاتالردىــن تەشــكىل تاپقــان يەتتــە كىشــىلىك ھەيئــەت بولــۇپ ســۇنۇمدىن كېيىــن ســورىغان ســوئاللىرىغا ئۇالرن
قىلغــۇدەك جاۋابالرنــى بــەردۇق، ۋاقىتنىمــۇ دەل ئۈنۈملــۈك پايدىالنــدۇق، باھالىغۇچىالردىمــۇ ياخشــى تەســىرات قالــدۇردۇق.

بولــۇپ،  يېتەرلىــك  قويــۇش  ئوتتۇرىغــا  پىكرىنــى  پروجېكــت  پىالنلىغــان  قىلىشــنى  كەلگۈســىدە  مۇســابىقىدە  بــۇ 
ــلەيدىغان  ــپ، ئىش ــى يېزى ــاپ، كودېن ــي ياس ــدا ئەمەلى ــەق مەيدان ــز ن ــى، بى ــەپ قىلىنمايتت ــلەش تەل ــت ئىش ــي پروجېك ئەمەلى
ســەۋەبتىن  شــۇ  قىلــدۇق.  ھاســىل  پــەرق  خېلىــال  باشــقىالردىن  بىلــەن  پروجېكتىمىــز  پۈتتۈرگــەن  تەييــارالپ  ھالەتتــە 
باھالىغۇچىالرنىــڭ  ياكــى  مەســلىھەتچىلەر  مەيلــى  پروجېكتىمىــز  بىزنىــڭ  دېگــۈدەك  جەريانىــدا  پۈتــۈن  مۇســابىقىنىڭ 
بولســۇن ياكــى بىــز بىلــەن ئوخشــاش مۇسابىقىلەشــكۈچىلەرنىڭ بولســۇن ھەممىســىنىڭ بــەكال قىزىقىشــىنى قوزغىــدى.

بىــز ئــەڭ دەســلەپ ســەھنىگە چىققانلىقىمىــز، ســۇنۇم ۋاقتىنىــڭ ئــۇزۇن بولۇشــى ۋە باھالىغۇچىالرنىــڭ ئىككــى ســائەتتىن 
ــى  ــان ياخش ــلەپ قالدۇرغ ــەڭ دەس ــدا ئ ــاڭالش جەريانى ــۇنۇمنى ئ ــڭ س ــان ماھىرالرنى ــتىن داۋام قىلغ ــت توختىماس ــرەك ۋاقى كۆپ
تەســىراتىمىز باھالىغۇچىالرنىڭ ئېڭىدا سۇسلىشــىپ، بۇ مۇســابىقىدە بىز ئۈچىنچى ياكى ئىككىنچى بولۇپ قېلىشــىمىز مۇمكىن 
ــى  ــدۇق. مۇكاپاتىمىزن ــەك خۇشــال بول ــز ب ــدا ھەممىمى ــم، بىرىنچىلىككــە ئېرىشــكەنلىكىمىز ئېــالن قىلىنغان دەپ ئويلىغــان ئىدى
ــەپ  ــدا مەكت ــەت ئاخىرى ــەردى، پائالىي ــدى ب ــاق ئەپەن ــۇت ئ ــور ماخم ــور دوكت ــرى پىروفېسس ــىتېتىنىڭ مۇدى ــتانبۇل ئۇنىۋېرس ئىس
مۇدىــرى بىلــەن ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە پاراڭالشــتۇق، ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســىتېتىدىكى ئۇيغــۇر بالىالرغــا بولغــان قوللىشــىغا رەھمەت 
ــەش  ــى تەبرىكل ــى بولغانلىقىمىزن ــدى. بىرىنچ ــى ئىپادىلى ــن مەمنۇنلۇقىن ــۇر ئوقۇغۇچىالردى ــۇ ئۇيغ ــەپ مۇدىرىم ــم، مەكت ئېيتتى
ــدۈردۇق. ــى بىل ــم پاراڭلىشــىپ رەھمەتلىرىمىزن ــا كەلگــەن باشــقا باھالىغۇچىالرنىــڭ ھەممىســى بىلەنمــۇ ئايرى ئۈچــۈن يېنىمىزغ
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»بىلىم – كۈچ« ژۇرنىلىنىڭ مۇھاجىرەتتىكى تۇنجى سانى نەشىر قىلىندى
تەبىئىــي  ئىنســتىتۇتى«نىڭ  بىلىــگ  »قۇتادغــۇ  يۇلۇنغــان  قارمىقىــدا  ئاكادېمىيەســى  ئۇيغــۇر 
نەشــر  ژۇرنىلــى  كــۈچ«   – »بىلىــم  نەتىجىســىدە  تىرىشــچانلىقى  زىيالىيالرنــى  بۆلۈمىدىكــى  پــەن 
ئېلىنــدى. تىزىملىككــە  رەســمىي  بىلــەن  نومــۇر  بىرلىككــە  خەلقئــارا   ISSN: 2757-9492 ۋە   قىلىنــدى 

2020 -يىلى 21 - مارتتا، ئۇيغۇر ئاكادېمىيەســىدىكى 
پــەن  ئىجتىمائىــي  ۋە  تەبىئىــي  ئارتــۇق  دىــن   100
بىلىــگ  »قۇتادغــۇ  ھەمكارلىقىــدا  تەتقىقاتچىلىرىنىــڭ 
ئىنســتىتۇتنىڭ  بــۇ  ئىــدى.  قۇرۇلغــان  ئىنســتىتۇتى« 
 – پــەن  ئارتــۇق  دىــن   50 بۆلۈمىدىكــى  پــەن  تەبىئىــي 
ئاممىبــاب  تەبىئىي-پــەن  ۋەتەنــدە  تەتقىقاتچىلىرىمىــز، 
ژۇرنىلــى ســۈپىتىدە 0	 يىلدىــن ئارتــۇق نەشــر قىلىنىــپ 
توختــاپ  قىلىنىشــتىن  نەشــر  كېيىــن  -2017يىلىدىــن 
قالغــان » بىلىم-كــۈچ« ژۇرنىلىنــى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش 
ــىدىكى  ــكا ساھەس ــڭ پەن-تېخنى ــۇر تىلىنى ــق، ئۇيغ ئارقىلى
قوللىنىشــچانلىقىنى كېڭەيتىــش،  مىللىتىمىزنىــڭ ئىلىــم 
داۋامالشــتۇرۇش  يۈكسىلىشــىنى  قىلىــپ  ئاســاس  -پەننــى 
ســىرتىدا  ۋەتــەن  ژۇرنىلىنــى  »بىلىم-كــۈچ«  مەقســىتىدە 
بــۇ  ئىــدى.  قىلغــان  قــارار  چىقىرىشــنى  داۋامالشــتۇرۇپ 
ــۇ  ــە، تاراتق ــەت ئائىل ــى پەق ــا تىلىمىزن ــق ئان ــەت ئارقىلى خىزم
پــەن –  قالمــاي،  ۋە نەشــرىياتالردىال قىســمەن قوللىنىــپ 
ئۇيغــۇر  ئومۇمالشــتۇرۇش،  ئىشلىتىشــنى  تېخنىكىدىمــۇ 
ئىشــلەتكىلى  ساھەســىدە  ئىلىــم  ھېلىھــەم  تىلىنىــڭ 
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بولىدىغــان ئىپادىلــەش كۈچــى كۈچلــۈك ۋە پاســاھەتلىك 
بىــر تىــل ئىكەنلىكىنــى دۇنيــا جامائەتچىلىكىگــە نامايــان 
بىــرى. مەقســەتلىرىدىن  ئاساســىي  ژۇرنالنىــڭ  قىلىــش 

رەئىســى  پەخىــرى  ئاكادېمىيەســىنىڭ  ئۇيغــۇر 
ــان  ــۈن يازغ ــۈچ « ئۈچ ــاس »بىلىم-ك ــات ئابب ــور رىش دوكت
مەلــۇم  ئەســلەپ»  دادىســىنى  مەرھــۇم  بىغىشلىمىســدا 
پەننــى  ئالىمــى،  ئىلىمىنىــڭ  ھاياتلىــق   ، بولغىنىــدەك 
ئومۇمالشــتۇرۇش يازغۇچىســى ۋە ئالىــي مۇھەررىــر،  مەرھۇم 
دادام ئاببــاس بۇرھــان )2010-1932(، ۋەتىنىمىــزدە پــەن  - 
تېخنىكىنى ئومۇمالشــتۇرۇش، پەن-تېخنىــكا جەمئىيىتىنى 
ئەســلىگە كەلتــۈرۈش ۋە ئۇنــى رونــاق تاپقــۇزۇش شــۇنداقال 
خەلقىمىزنــى بىلىــم بىلــەن كۈچلەنــدۈرۈپ، مىللىتىمىزنــى 
 –  1980 مەقســىتىدە،  قۇتقــۇزۇش  زۇلۇمىدىــن  خىتــاي 
يىلــى »بىلىم-كــۈچ « ژۇرنىلىنــى تەســىس قىلىــپ، 10 
نەچچــە يىــل مەســئۇل بولــۇپ، »بىلىم-كــۈچ «، »پــەن 
ــان  ــر قىلدۇرغ ــى نەش ــىملىك ژۇرنالالرن ــۇش « ئىس ۋە تۇرم
ۋەتەندىكــى  ۋاقىتتــا،  ئەينــى  »بىلىم-كــۈچ«  ئىــدى. 
قىزىقىشــىنىڭ  بولغــان  ئىلىم-پەنگــە  ياشــالرنىڭ 
نۇرغــۇن  ئىچى-ســىرتىدىكى  ۋەتــەن  قوزغىلىشــىدا، 
چىقىشــىدا  يېتىشــىپ  تەتقىقاتچىنىــڭ  پــەن-  ئۇيغــۇر 
تۈرتكىلىــك رول ئوينىغــان ئىــدى. بــۇ ژۇرنــال  ۋەتەنــدە 
جەمئىــي 00	 ســاندىن ئارتــۇق نەشــر قىلىنىــپ، يېقىنقــى 
بىــر قانچــە يىلدىــن بېــرى توختــاپ قالغــان بولســىمۇ، 
ژۇرنالنــى  بــۇ  زىيالىيلىرىنىــڭ   ئۇيغــۇر  چەتئەلدىكــى 

چەتئەلــدە قايتىدىــن نەشــر قىلىشــى، بىــر تەرەپتىــن ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىمىزنىــڭ ئــۆز مىللىتىنىــڭ تەقدىرىگــە كۆڭــۈل بۆلىدىغــان 
ــدا  ــەن – تېخنىكى ــڭ پ ــۇر مىللىتىنى ــاش، ئۇيغ ــا ئوخش ــن دادامغ ــر تەرەپتى ــە بى ــە، يەن ــى ئىپادىلىس ــئۇلىيەتچانلىق روھىن مەس
قــۇدرەت تېپىــش ئىســتىكىدە يــول ئېچىپ ماڭغــان بۈيۈكلىرىمىزنىــڭ ئىزىنى داۋامالشتۇرۇشــى بولۇپ ھېســابلىنىدۇ « دەپ يازىدۇ.

»بىــز  ســۆزىدە  كىرىــش  يازغــان  ئۈچــۈن  ژۇرنــال  ئاببــاس  مەمەتئىمىــن  دوكتــور  مۇھەررىــرى  بــاش  ژۇرنالنىــڭ 
گۈللىنىشــىدە  ۋە  تەرەققىياتــى  مەۋجۇتلۇقــى،  مىللەتنىــڭ  بىــر  پەن-تېخنىــكا  ئىشــىنىمىزكى،  قەتئىــي  شــۇنىڭغا 
قوزغاشــتا،  قىزىقىشــىنى  بولغــان  تېخنىكىغــا  پــەن  ئەۋالدلىرىمىزنىــڭ  كېيىنكــى  ئوينايــدۇ.  رول  قىلغــۇچ  ھــەل 
ئەســكەرتكەن. ئاالھىــدە  دەپ  قىلىمىــز«  ئۈمىــد  دىلىمىزدىــن  چىــن  ئوينىشــىنى  رول  تۈرتكىلىــك  ژۇرنىلىمىزنىــڭ 

ئاكتىــپ  ۋە  قىلىۋاتقــان  خىزمــەت  قۇرۇلۇشــالردا  تۈرلــۈك  خەلقئــارادا  ھەيئەتلىــرى  تەھرىــر  ژۇرنالنىــڭ 
باھــاالش  ۋە  قىلىــش  قوبــۇل  ئەســەر  بولــۇپ  تاپقــان  تەركىــب  زىيالىيالردىــن  بېرىۋاتقــان  ئېلىــپ  تەتقىقــات 
بەلگىلەنگــەن. ئېنىــق  ناھايىتــى  بېتىدىــن  تــور  رەســمىي  ژۇرنالنىــڭ  ئۇســۇللىرى  قىلىــش  ئېــالن  ۋە 

مەنبە:
https://www.akademiye.org/ug/?p=161681     ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى تورى 
https://bilimkuch.org/     بىلىم-كۈچ« ژۇرنىلى تورى« 
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»تاالنتلىقالر باغچىسى« ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ رەسىملىرى*

* »تاالنتلىقالر باغچىسى« ئوقۇغۇچىلىرى  مەرۋايىت ھاپىز مۇئەللىمنىڭ يېتەكچىلىكىدە سىزغان رەسىملىرى.

ناجىال  ئىمىن، 10 ياش، ئاۋسترالىيە نەفىسە تۇردى، 9 ياش، فىنالندىيە

نازاكەت ئوغۇز، 10 ياش، ئامېرىكا مۇخلىسە ئابدۇكېرىم، 10 ياش، ئامېرىكا زەرىنە ھوشۇر، 11 ياش، ياپونىيە

زەفىرە ھوشۇر، 8 ياش، ياپونىيە ئۇيغۇرئاي غېنى، 10 ياش، گولالندىيە سۇلتانە ئاخمەت، 8 ياش، لوندون 



ھاايت كۈلكىىس

قەدىناسالر


