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مەزكــۇر ژۇرنــال ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان دۇنيــا ئەدەبىياتىدىكــى كالسســىك ۋە نادىــر ئەســەرلەرنى ئوقۇرمەنلەرگــە 
تەقدىــم قىلىــش، ئۇيغــۇر تىلىــدا ئىجادىيــەت بىلــەن شــۇغۇللىنىدىغان كەســىپ ئىگىلىــرى ۋە ھەۋەســكارالرنىڭ ئەســەرلىرىنى ئېــالن قىلىــش، 
ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنــى ۋە ئەدەبىــي تىلىنــى باشــقا تۈركىــي مىللەتلەرگــە تونۇشــتۇرۇش، شــۇنداقال ئۇيغــۇر تىلىدىكــى بىــر ژۇرنالنــى مەزمــۇن ۋە 
ســۈپەت جەھەتتىــن تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ، خەلقئارادىكــى ســۈپەتلىك ئەدەبىــي ژۇرنالالرنىــڭ سەۋىيەســىگە يەتكۈزۈشــنى مەقســەت قىلىدىغــان 

پەســىللىك ئەدەبىــي ژۇرنــال.

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

ژۇرنالغا قوبۇل قىلىنىدىغان ئەدەبىي ئەسەرلەر:
ئۇيغۇر ئەدەبىياتى تارىخىدىكى كالسسىك ۋە نادىر ئەسەرلەر؛. 1
ئىجادىي ئەسەرلەر؛. 2
باشقا تىلالردىن ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلەر؛. 3
خەلق ئارىسىغا تارقالغان ئەقلىيە سۆز، ماقال-تەمسىل، چۆچەك، قوشاق، يۇمۇر قاتارلىقالر؛. 4
ئۇيغۇرالر تەسۋىرلەنگەن رەسىملەر، فوتو-سۈرەت، ھەجۋىي رەسىملەر؛. 5
مەلۇم رايوندىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدىال قوللىنىلىدىغان سۆزلەر )لۇغەت(؛. 6

ئەسەر ئەۋەتىش ھەققىدە:
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قاتارلىقــالر( ئېنىــق ئەسكەرتىلىشــى كېــرەك.
مەنبە قىلىنغان ئەسەرلەرنىڭ ئەسلى تىلى ھەققىدىكى ئىزاھات ۋە ئەسلى تېكىستى تەمىنلىنىشى كېرەك.. 3
ئىجادىي ئەسەرلەرنىڭ ژانىرى ئەسكەرتىلىشى كېرەك.. 4
ئەۋەتىلگەن ئەسەرلەردە ئەۋەتكۈچىلەرنىڭ )ئاپتورالر ۋە نەشرگە تەييارلىغانالر( ئىسمى يېزىلماسلىقى كېرەك.. 5

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

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

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

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

تارقىتىلىــدۇ.  ھەقســىز  كۈتۈپخانىالرغــا  ئاممىۋىــي  ۋە  ئۇنىۋېرســىتېت  قىلىنىــپ،  نەشــىر  شــەكلىدە  توپــالم  يىللىــق 
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 كەمتەر ئادەم، ئۇلۇغ
ئالىم ئابدۇلئەھەد خوجايېۋ* 

ئەزىمەت زىيا** )ئۆزبېكىستان(

تارىخقــا قىزىقمايدىغــان كىشــىلەر ئاساســەن 
ــدا  ــچ بولمىغان ــادەم ھې ــر ئ ــەر بى ــك. ھ ــوق دېيەرلى ي
ئاتا-ئانىســى ۋە بوۋا-مومىســىنىڭ تۇرمــۇش ئۇســۇلى 
توغرىســىدا بىــر نەرســە بىلىشــنى ئــارزۇ قىلىــدۇ. 
بىــر  ئاددىــي  ناھايىتــى  ئــۇالر  ئۈچــۈن  بۇنىــڭ 
ئۇســۇلنى ئىشــلىتىدۇ، يەنــى - ئــۇالر ۋە  ياكــى 
بولغــان  زۆرۈر  ئارقىلىــق  تونۇيدىغانــار  ئۇالرنــى 
بولغــان  ئىگــە  ئــۇالر  بولىــدۇ.  ئىگــە  مەلۇماتارغــا 
ئۇچۇرالرنــى ئېســىدە ساقاشــقا تىرىشــىدۇ، ھەتتــا 
ــدۇ.  ــە ئالى ــەكىلدە خاتىرىگ ــا ش ــى يازم ــەر ئۇن بەزىل
بىلىــش  ئۆتمۈشــنى  دەۋرلەردىمــۇ  قەدىمكــى  ئــەڭ 
ۋەكىللىــرى  قاتــام  بــەزى  باشــقا،  ئارزۇســىدىن 
كەچمىشــلەرنى  كەچۈرگــەن  بېشــىدىن  ئۆزلىــرى 
قىســىملىرى  كــۆپ  ھەمــدە  قالدۇرۇشــقان  يېزىــپ 
بۇنىــڭ ئۈچــۈن مەخســۇس ئــادەم  تەشــكىللىگەن 
شــۇغۇللىنىدىغانار  بىلــەن  كەســپ  بــۇ  بولــۇپ، 
پۈتۈكچىلــەر، باخشــىار، تارىخچىــار دەپ  ئاتالغــان.  
تارىــخ ئىلمــى مانــا مۇشــۇنداق بارلىققــا كەلگــەن.

تارىــخ  ئوخشاشــا  كەســىپلەرگە  باشــقا 
ئىلمــى بىلــەن شــۇغۇلانغاناردىنمۇ ھەرتەرەپلىمــە  
بىلىملەرنــى بىلىــش تەلــەپ قىلىنىــدۇ. شــۇنىڭغا 
نەچچــە  بىــر  پەقــەت  ئىشــىنىمىزكى،  قەتئىــي 
ــا  ــي تەپەككۇرغ ــان، ئىلمى ــىق بىلىدىغ ــى پىشش تىلن

ــى ھەقىقىــي ســۆيىدىغان  ــەت ۋە مىللىتىن ئىگــە، دۆل
كەســپىنى  تارىخچىنىــڭ  زامانىــۋى  كىشــىلەرال 
تارىخنىــڭ  بولمىغانــدا  ئۇنــداق  قىااليــدۇ، 
ئەمــەس. مۇمكىــن  توشىيالىشــى  يۈكىنــى  ئېغىــر 

ــى ۋە  ــتان خەلق ــى، ئۆزبېكىس ــە ئايانك ھەممىگ
ــار  ــى ب ــق تارىخ ــڭ يىللى ــە مى ــر قانچ ــڭ بى دۆلىتىنى
ــلىقى  ــى ئاساس ــۇزۇن تارىخن ــداق ئ ــز بۇن ــۇپ، بى بول
ــۇالر  ــز. ئ ــا مەنبەلەرگــە ئاساســەن تەتقىــق قىلىمى يازم
ئوخشــىمىغان تىلــاردا يېزىلغــان بولغاچقــا، ھېــچ 
بولمىغانــدا ئۇالرنىــڭ بىرەرىنــى بىلمــەي تــۇرۇپ، 
ــن  ــش مۇمكى ــپ بېرى ــات ئېلى ــي تەتقىق ــۇق ئىلمى تول
ئورگاننىــڭ  ئىلمىــي  بىــر  بىــز  ئەگــەر  ئەمــەس. 
ئۇنىــڭ  ۋە  سۆزلىســەك  نۇقتىســىدىن  پائالىيىتــى 
ئاساســلىق خىزمىتــى تارىــخ بولســا، بــۇ تىلــاردا 
ھېچنېمىگــە  بولمىســا  مۇتەخەسسىســلەر  پىشــقان 
ئېنىــق. ناھايىتــى  بولمايدىغانلىقــى  ئېرىشــكىلى 

پەنلــەر  ئايــدا،   -  11 يىلــى   -  2019
ــا  ــتىتۇتىنىڭ مۇدىرلىقىغ ــخ ئىنس ــى تارى ئاكادېمىيەس
كەلگــەن  دۇچ  بىــز  كېيىــن  تەيىنلەنگەندىــن 
ــەن  ــل بىل ــى ئامى ــرى يۇقىرىق ــڭ بى قىيىنچىلىقارنى
ــاي  ــارس ۋە خىت ــەرەب، پ ــۇپ، ئ ــىۋەتلىك بول مۇناس
تىللىرىنــى ياخشــى بىلىدىغــان ۋە بــۇ تىلــار بىلــەن 

* مۆھتەرەم ئۇستاز، ئاكادېمىك، پىروفېسسور ، تارىخ پەنلىرى دوكتورى، ئۆزبېكىستان »شۆھرەت« مېدالىنىڭ ساھىبى ئابدۇلئەھەد خوجايېۋ ئەپەندىنىڭ 80  – 
يېشىغا بېغىشالنغان مەخسۇس ماقالە.

** ئۆزبېكىستان پەنلەر ئاكادېمىيەسى تارىخ ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى، تارىخ پەنلىرى  دوكتورى، پىروفېسسور
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ــەر  ــان خىزمەتچىل ــى ئوقۇيااليدىغ ــان يازمىارن يېزىلغ
قــول بىلــەن ســانىۋالغىدەكا ئــاز ئىــدى. نەتىجىــدە، 
مــاس  دەۋرلىرىگــە  ئەســىر  ئوتتــۇرا  ۋە  قەدىمكــى 
ــق  ــى تەتقى ــۇ دەۋر تارىخىن ــەكىللەنگەن، ش ــدا ش ھال
ئىــدى. يــوق  مەكتەپلــەر  ئىلمىــي  قىلىدىغــان 

روياپقــا  مەكتىپىنىــڭ  ئىلىــم  بىــر  بۇنــداق 
ــل  ــۈن تى ــى ئۈچ ــەپ تۇرۇش ــۇت دەسس ــى ۋە پ چىقىش
ــڭ  ــي. بۇنى ــە قىلماســلىقى تەبىئى ــڭا كۇپاي ئامىلىنى
ئۈچــۈن باشــقىارنى يېتەكلىيەلەيدىغــان، بولۇپمــۇ 
كەلگۈســىنى كۆرەلەيدىغــان، كەســىپتە پىشــقان ۋە 
ــارغا  ــان، ياش ــراپ قىلىنغ ــن ئېتى ــقىار تەرىپىدى باش
پىكىرلىــك   چوڭقــۇر  قىااليدىغــان  يېتەكچىلىــك 
ــاج  ــان ئېھتىي ــا بولغ ــداق ئالىمارغ ــم. بۇن ــەر الزى رەھب
ــداق  ــە، بۇن ــەن بىلل ــۇش بىل ــرى بول ــن يۇقى ئەزەلدى
كىشــىلەر  تارىــخ پەنلىــرى ئۈچــۈن ئىزچىــل كەمچىــل 
بولــۇپ كەلمەكتــە. بىــز ئۇالرســىز  تارىــخ ئىنســتىتۇتى 
ئالدىغا  قويۇلغان ۋەزىپىلەرنى ئورۇنداشنىڭ مۇمكىن 
قىسقىســى،  بىلەتتــۇق.  ئوبــدان  ئەمەســلىكىنى 
ئۆتمۈشــىمىزنىڭ زور بىــر قىســمىنى، خۇسۇســەن،  
قەدىمكــى دەۋرنــى تەتقىــق قىلىشــتا مۇھىــم بولغــان 
خىتايچــە مەنبەلەرنىڭ ســىرىنى ئاشكارىاشــتا كىمگە 
خوجايېــۋ  ئــاكا  ئەھــەد  مەسىلىســىدە  تايىنىــش 
بولغاچقىــا بىــزدە پەقــەت قىيىنچىلىــق يــوق ئىــدى.

بىــز ئۇســتاز بىلــەن 1985 - يىلــى كــۈزدە 
شــەرق  ئۇنىۋېرســىتېتنىڭ  دۆلەتلىــك  تاشــكەنت 
پەنلــەر  پۈتتــۈرۈپ،  فاكۇلتېتىنــى  تىللىــرى 
ــتىتۇتىغا ئشــقا  ئاكادېمىيەســى شەرقشۇناســلىق ئىنس
تەتقىقاتىنىــڭ  خىتــاي  تونۇشــقانتۇق.  كىرگەنــدە 
ئالىمــى  قاتاردىكــى  ئالدىنقــى  ۋە  پىشــقان  ئــەڭ 
ــەر،  ــۋ كەمت ــەد خوجايې ــان ئەھ ــام قازانغ ــۈپىتىدە ن س
ئېغىــر - بېســىق، مەدەنىيەتلىــك ۋە باشــقىارنى 
ئاالھىــدە  بىلــەن  ئىقتىــدارى  چۈشــىنىدىغان 
ئۇســتازنىڭ  ھېچكىــم  تۇراتتــى.  پەرقلىنىــپ 
كەســىپتىكى قابىلىيىتىدىــن ھېچقاچان گۇمانلىنىپ 
باققىنــى يــوق، ھەممەيلــەن ئۇنىڭ ئەســتايىدىللىق،  
قويــۇپ  تەلــەپ  قاتتىــق  ئۆزىگــە  ۋە  ســەۋرچانلىق 
تــۇرۇپ تەتقىقــات ئېلىــپ بارىدىغانلىقىنــى  بىلىــدۇ.

ئــۇزۇن ئۆتمــەي، بىــز ئۇســتازىمىز بورىبــوي 
ئاســىيا  »ئوتتــۇرا  باشــچىلىقىدىكى  ئەھمــەدوف 
ۋە خىتــاي تارىخىــي - مەدەنىيــەت مۇناســىۋىتى« 
بۆلۈمنــى  بــۇ  كەلــدۇق.  يۆتكىلىــپ  بۆلۈمىگــە 
پەنلــەر  ئىتتىپاقــى  ســوۋېت  يىلــى   -  1978
ئىنســتىتۇتىنىڭ  شەرقشۇناســلىق  ئاكادېمىيەســى 
موســكۋادىن  ئااليىتــەن  ئې.پرىماكــوف  مۇدىــرى 
بۇنىڭدىــن  بولــۇپ،  قىلغــان  تەســىس  كېلىــپ 

مۇناســىۋەتلىرى  خىتــاي   - ســوۋېت  مەقســەت، 
خىتايارنىــڭ  شــارائىتتا،  يىرىكلەشــكەن 
ئەدەبىياتلىرىــدا  ئوقۇشــلۇقلىرىدا،  ئىلمىــي 
ــەرقىي  ــىيانىڭ ش ــۇرا ئاس ــان ئوتت ــا  قويۇلغ ئوتتۇرىغ
ــي  ــەن ئىلمى ــا جاۋاب ــان دەۋالىرىغ ــە بولغ بۆلەكلىرىگ
ــدى.  ــى ئى ــش بولغانلىق ــپ بېرى ــارنى ئېلى ئىزدىنىش
ــڭ  ــات بۆلۈمىمىزنى ــي تەتقىق ــى ئىلمى ــۇ جەھەتتىك ب
بەرگــەن. بەلگىلــەپ  مەۋقەســىنى  خــاس  ئۆزىگــە 

ئومۇمىــي  ئاكا-ئــۇكا  بورىبــوي  رەھمەتلىــك 
جەھەتتىــن رەھبەرلىــك قىلىــش ھەمــدە ئــەرەب، 
ــا  ــان تەتقىقاتارغ ــاس قىلغ ــى ئاس ــارس مەنبەلىرىن پ
ــن  ــەڭ قىيى ــاكا ئ ــەد ئ ــا، ئەھ ــان بولس مەســئۇل بولغ
بۆلىكىگــە  - يەنــى قەدىمكــى خىتــاي يازمىلىرىدىــن  
چىقىــپ  تېپىــپ  ئىســپاتارنى  مۇناســىۋەتلىك 
تەھلىــل  ۋە  دەلىللــەش  يوســۇندا  ئىلمىــي  ئۇنــى 
يۈرگۈزۈشــكە يېتەكچىلىــك قىلىشــقا مەســئۇل ئىــدى.

تىلىنــى  پــارس  ياكــى  ئــەرەب  زامانىــۋى 
مىــڭ  ياكــى  يــۈز  بــەش  بىرىنىــڭ  بىلىدىغــان 
يىــل ئىلگىــرى ئۇشــبۇ تىلــاردا بارلىققــا كەلگــەن 
يازمىارنــى ئوقۇشــى ناھايىتــى تــەس. بــۇ خىزمەتنــى 
قىلىدىغانــار ئادەتتــە مەنبــە تەتقىقاتچىلىــرى، يەنــى 
ــى يېشــىپ  ــان ۋە ئوقۇغانلىرىن ــى ئوقۇيااليدىغ مەنبەن
چۈشــەندۈرەلەيدىغان مۇتەخەسســىس دەپ ئاتىلىــدۇ. 
ــز  ــپ ئاپپاراتلىرىمى ــي مائارى ــڭ ئالى ــۇس، بىزنى ئەپس
ئىلگىــرى  ھــەم ھازىرمــۇ  بۇنداق مۇتەخەسسىســلەرنى 
بۇنــداق  ئەمــەس.  قادىــر  ئانچــە  يېتىشتۈرۈشــكە 
شــارائىتتا ھەرقانــداق بىــر ئىــش ھــەر كىشــىنىڭ  
قىلىدىغــان  يېتەكچىلىــك  ئۇنىڭغــا   ۋە  ئۆزىگــە  
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كىشــىگە  باغلىق بولىدۇ. قەدىمكى خىتاي يېزىقىنى 
ئوقــۇش ۋە چۈشــىنىش ئــەرەب ۋە پــارس تىلىغــا 
قارىغانــدا كــۆپ قىيىن بولغانلىقتىــن، بۇنىڭ ئۈچۈن 
خىتايغــا بېرىــپ ئاالھىــدە تەجرىبــە توپــاش كېــرەك.

خىتــاي  قەدىمكــى  خوجايېۋنــى  ئەھــەد 
بولمايــدۇ.  مۇبالىغــە  دېســەك  پىــرى،  يېزىقىنىــڭ 
ــۇ ئۇســتازنىڭ  ــەدەر ب ــا ق ــى ھازىرغ ــە تاك ــۇ جەھەتت ب
ئالدىغــا ئۆتىدىغــان بىــرى چىقمىــدى، دەپ كېســىپ 
قولغــا  ئاســانا  نەتىجــە  بــۇ  بىــراق  ئېيتااليمىــز، 
كەلمىگــەن بولــۇپ، ئــۇ بــۇ ســەۋىيىگە يېتىش ئۈچۈن  
ئىنتايىــن ئــۇزاق  ۋە جاپالىق يولنى بېســىپ ئۆتكەن.

 1969 - يىلــى، ئەھــەد ئــاكا »19 - ئەســىردە 
تۈركىســتان  شــەرقىي  بىلــەن  ئاســىيا  ئوتتــۇرا 
ئوتتۇرىســىدىكى ســودا، ئىقتىســاد ۋە مەدەنىيــەت 
ــىنى  ــىدىكى دىسسېرتاتسىيەس ــىۋىتى« تېمىس مۇناس
ــل  ــر يى ــە بى ــكەنتتىكى 59 - مەكتەپت ــاچ، تاش يازغ
خىتــاي تىلــى ئوقۇتقۇچىســى بولــۇپ ئىشــلىگەن. 
1970 -، 1973 - يىللىــرى موســكۋادا ئاســپىرانتلىق 
ــى  ــن، 1973 - يىل ــن كېيى ــىنى تاماملىغاندى ئوقۇش
دىسسېرتاتســىيە  كۈنــى   -  14 ئاينىــڭ   -  12
ماقالىســىنى مۇۋەپپەقىيەتلىــك ئاقلىغان. ئۇســتازنىڭ 
پەنلــەر  ھاياتــى  ئىلمىــي  كېيىنكــى  ئۇنىڭدىــن 
ئاكادېمىيەســى شەرقشۇناســلىق تەتقىقــات ئورنىــدا 
ئۆتكــەن. بىلــەن  ئىشــلىرى  تەتقىقــات   - پــەن 

1978 - يىلدىــن باشــاپ »ئوتتــۇرا ئاســىيا ۋە 
خىتاي تارىخى - مەدەنىيەت مۇناســىۋىتى« بۆلۈمىدە 
ئىشلەشــكە باشــاپ، 1988 - يىلىدىــن 1994 - 
ــى  ــك خىزمىتىن ــڭ رەھبەرلى ــۇ بۆلۈمنى ــە  ب يىلىغىچ

ئۆتىگــەن ئەھــەد ئــاكا خوجايېــف 1990 - يىلــى  
»خىتــاي ئىمپېرىيەســى بىلــەن جۇڭغــار ۋە ياركەنــت  
خانلىقلىــرى ئوتتۇرىســىدىكى مۇناســىۋەتلەر )1700 
- 1760( تېمىســىدا دوكتورلــۇق ئىلمىــي ماقالىســىنى 
ئاقلىغــان. ئــۇ ۋاقىتــاردا، دوكتورلــۇق ســىنىقىدىن  
ئىــدى. ئەمــەس  ئاســان  ھازىرقىــدەك  ئۆتــۈش 

ئەھــەد خوجايېــف  ئۆزبېكىســتان مۇســتەقىل 
بولغاندىــن كېيىــن  دۆلەت قۇرۇشــتەك ئۇلۇغۋار ئىشــتا 
مۇھىــم  تۆھپــە قوشــقان ئاساســلىق كىشــىلەرنىڭ 
بىــرى. 1994 - يىلدىــن باشــاپ، تاشــقى ئىشــار 
مىنىســتىرلىكىنىڭ »سىياســىي ئانالىز ۋە ئىســتىقبال 
بەلگىلــەش« بۆلۈمىــدە بۆلــۈم ۋە باشــقارما  باشــلىقى 
بولــۇپ ئىشــلەش ئاســان ئىــش ئەمەس ئىــدى، 1996 
- يىلى  بۇ مىنىســتىرلىكىنىڭ ئاســىيا-تىنچ ئوكيان 
رايونى باشقارمىســىنىڭ باشــلىقى ، 1996 - يىلدىن 
1999 - يىلغىچــە ئۆزبېكىســتاننىڭ  خىتــاي خەلــق 
جۇمھۇرىيىتىــدە تۇرۇشــلۇق  بــاش ئەلچىخانىســىدا 
بــاش  بويىچــە  ئىشــلىرى   مەدەنىيــەت  ۋە  ئۇچــۇر 
ئىشــلىگەنلىكى  بولــۇپ  مەســلىھەتچى  ۋە  كاتىــپ 
ــق  ــە ئىقتىدارلى ــەس، يەن ــا ئەم ــا ئالىم ــڭ كاتت ئۇنى
قىلىنغانلىقىنىــڭ  ئېتىــراپ  دەپ  دىپلومــات، 
 -  2007 يىلدىــن   -  2001 ئۇســتاز  ئىســپاتى. 
يىلغىچــە،  ئۆزبېكىســتان جۇمھۇرىيىتــى پىرېزىدېنتــى 
رايونــار  ۋە  ئىســتراتېگىيەلىك  قارمىقىدىكــى 
تەتقىقــات ئىنســتىتۇتىنىڭ جۇغراپىيەلىــك سىياســەت 
باشــلىقى  بۆلۈمىنىــڭ  مۇناســىۋەتلەر  خەلقئــارا  ۋە 
ئىنســتىتۇتىمىز،  ئەلۋەتتــە  بــۇ  بولــۇپ،  بولغــان 
نەتىجىســى. زور  پەنلىرىمىزنىــڭ  تارىــخ  ئومۇمــەن 

يىلىغىچــە،   -  2019 يىلىدىــن   -  1997
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مۇناســىۋەتلىك  ئورگانلىرىــدا  دۆلــەت  ھەرقايســى 
ۋەزىپىلەرنــى ئۆتىگەندىــن كېيىــن، 2019 - يىلىنىڭ 
ــخ  ــى تارى ــەر ئاكادېمىيەس ــە پەنل ــز يەن ــدا بى ئاخىرى
ئىنســتىتۇتىغا قايتىــپ كەلــدۇق.  مىللىــي تارىــخ 
مەكتىپىمىزنــى قــۇرۇش، ئۆزبېكىســتان خەلقــى ۋە 
ــتا،  ــي ئاساس ــى ئىلمى ــي تارىخىن ــڭ ھەقىقى دۆلىتىنى
ئەســلىگە  ئاساســەن  مەنبەلەرگــە  ئىشــەنچلىك 
كەلتۈرۈشــتىن ئىبــارەت ئىنتايىــن مەســئۇلىيەتچان 
ئىشــەنچ  قورقمــاي،  ۋەزىپىلەرنــى  شــەرەپلىك  ۋە 
بىلــەن ئورۇنــداش ئۈچــۈن، بــۇ كەســپنىڭ ھەقىقىــي 
ــداكار  ــەمىمىي، تىرىشــچان ۋە پى ــان، س ــى بولغ ئەھل
مۇتەخەسسىســلەرنىڭ زۆرۈرلۈكىنــى ھەممىمىز ياخشــى 
ــى  ــز تۇنج ــەۋەبىدىن، بى ــاج س ــۇ ئېھتىي ــز. ش بىلىمى
بولــۇپ ئۇســتازىمىز ئەھــەد ئــاكا خوجايېفنــى  تارىــخ 
ئىنســتىتۇتىنىڭ بــاش تەتقىقاتچىلىقىغــا تەكلىــپ 
ــتىتۇتىمىزدا  ــانىمىزنىڭ  ئىنس ــتاز نىش ــدۇق. ئۇس قىل
خىتــاي تەتقىقاتىنىــڭ رەســمىي ئىلمىي يۆنىلىشــىنى 
تارىخىــي  تىلىدىكــى   خىتــاي   قىلىــش،  بەرپــا 
چۈشــەندۈرۈش  يوســۇندا  ئىلمىــي  ئۇچۇرالرنــى 
تەلىپىمىزگــە   كېيىــن  ئۇققاندىــن  ئىكەنلىكىنــى 
قوشــۇلدى، بىــز ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ئىنتايىــن مىننەتــدار.

بىــكار  دەپ  ئــوق«  ئاتقــان  »ۋاقىــت 
ئۇســتاز  باقســاق،  ئويــاپ  ھازىــر  ئېيتىلمىغــان. 
ــتا  ــۇ 43 ياش ــكەندە ئ ــى كۆرۈش ــەن 1985 - يىل بىل
ــان  ــا بۈگــۈن 80 ياشــقا كىرگــەن تۇغۇلغ ــدى،  مان ئى
ــىردىن  ــم ئەس ــتاز يېرى ــدۇ. ئۇس ــى كۈتۈۋېلىۋاتى كۈنىن
ئېنىقراقــى،  ئىلىم-پەنگــە،  ھاياتىنــى  كۆپــرەك 
ئۆزبېكىســتان  بولۇپمــۇ  تۈركىســتاننىڭ،  ئومۇمــەن 
خەلقىنىــڭ بــاي ۋە ئــۇزاق تارىخقــا ئىگە  ئۆتمۈشــىنى 
ــەققەتلىك  ــتەك مۇش ــش ۋە تونۇشتۇرۇش ــق قىلى تەتقى
ئىشــقا  ســەرپ قىلــدى.  ئۇســتازنىڭ ئۆزبېكىســتاندا 

ــم ــور ۋە ئىلى ــى ساھەســىدە دوكت ــاي  تەتقىقات -خىت
-پــەن خادىملىرىنــى تەربىيىلىگەنلىكــى  ھەمــدە   
جەھەتتىكــى   بــۇ  قىلىۋاتقــان  داۋام  ھېلىھــەم 
ۋە   چۈشــەنمىگەن  قىممىتىنــى  پائالىيەتلىرىنىــڭ 
چۈشــەنمەيدىغان بىرمــۇ كىشــى بولمىســا كېــرەك. 

ئــەڭ مۇھىمــى، ئەھــەد ئــاكا خوجايېفنىــڭ 
خىتــاي مەنبەلىــرى ئۈســتىدە ئىزچىــل ئېلىــپ بارغــان 

ئــۇزۇن مەزگىللىــك  تەتقىقاتى نەتىجىســىدە، ئۆزبېك 
ــتاننىڭ   ــۇرون - تۈركىس ــى، ت ــى ۋە دۆلەتچىلىك خەلق
ــي  ــقۇچلىرىنىڭ ئىلمى ــي باس ــى تارىخى ــەڭ قەدىمك ئ
ــداق مۈشــكۈل   ئاساســلىرى مۇســتەھكەملەنمەكتە. بۇن
خىزمەتنــى  ئۇچرايدىغــان  كــۆپ  قارشــىلىققا  ۋە 
نۇرغــۇن ئەھۋالــاردا ئــۆزى يالغــۇز ئىشــلەيدىغانلىقىنى 
تارىــخ   مىللىــي  ئۇســتازنىڭ   ئوياشــقاندا، 
خالىــس  قىلغــان  ئۈچــۈن  مەكتىپىمىــز  پەنلىــرى 
ــدۇ. ــۈ خاتىرىلىنى ــى مەڭگ ــڭ ئەھمىيىت خىزمەتلىرىنى

نۆۋەتتــە، ئىلىم - پــەن دوكتورلىرى ۋە چەتئەل 
تىلــى بىلىدىغانارنىڭ ســانىمۇ كۆپىيىۋاتىدۇ. بىراق، 
ئــۆز كەســپىنىڭ پىشــقان ئەھلــى، چوڭقــۇر پىكىرلىك 
مۇتەپەككــۇر،  ئەســتايىدىللىق، ئىنچىكىلىــك بىلەن  
ــق  ھەرقايســى  ــرى ئارقىلى ــان تەتقىقاتلى ــپ بارغ ئېلى
ــان، دەۋرگــە  ــق بولغ ــەردە، شــۇ دەۋر ئېھتىياجلى دەۋرل
مــاس ئىلىــم يۇرتلىرىنــى قــۇرۇپ چىقىــش بىلــەن 

بىللــە، كەمتەرلىكــى بىلــەن ھەرقانــداق يــەردە بارلىق 
ــر  ــۇش ھــەر بى كىشــىلەرنىڭ ھۆرمىتىگــە ســازاۋەر بول
ئىلىــم ئىگىســىگە نېســىپ بولۇۋەرمەيــدۇ، ئەھــەد 
خوجايېــف مانــا شــۇنداق ئــادەم ۋە ئۇلــۇغ ئالىــم.

بىــز تارىــخ ئىنســتىتۇتىغا ۋاكالىتــەن بــۇ ئۇلــۇغ 
ــى  ــان كۈنىن ــەن تۇغۇلغ ــقا كىرگ ــتازنىڭ 80 ياش ئۇس
ــۇزۇن  ــتازغا ئ ــز، ئۇس ــن تەبرىكلەيمى ــن دىلىمىزدى چى
كەلگــەن  دۇچ  ئىلمــى  تارىــخ  تىلەيمىــز،  ئۆمــۈر 
بىلــەن  بىــز  ۋەزىپىلەرنــى  شــەرەپلىك  ۋە  ئۇلــۇغ 
بىرگــە ئورۇنــداش بىلــەن بىللــە، كــۆپ يىللىــق 
ــى كۆرۈشــىگە تىلەكداشــمىز. مېھنەتلىرىنىــڭ راھىتىن
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ئۇستازنىڭ 80 يېشىنى تەبرىكلەش پائالىيىتىدىن خاتىرىلەر
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ئەھەدجان خوجايېۋ ھاياتىغا 
دوستلۇق قۇرلىرى 

ماھمۇد ھاسانىي* )ئۆزبېكىستان(

 ئەھەدجان نالىسى خۇداغا يەتتى،
 ئىلىمدە يۈكسەلدى، چىرايىغا يەتتى،
 بىر كۈنى پىرېزىدېنت يېنىدا يۈرۈپ،

 ئاخىرى ئايىغى خىتايغا يەتتى.

  ئىلىمدە بولدى بۈركۈتى الچىن،
 دېمەڭار سۆزۈمنى يالغانمۇ يا چىن.

 قەلىمى تۆككەندە ئىلىم دۇررىنى،
 الل قالدى ئىلىمگە، ئېھ، چىنۇ ماچىن!

 بىر دوستكى، ئىلمىنى دەۋراندا كۆردۈم،
 ھەتتاكى خىتاينى ھەيراندا كۆردۈم.
 بىر كۈنى ئىزدەپ بارغانتىم ئۈنى،

 قولىدا كىتاب بىلەن »داۋاندا« كۆردۈم.

 بىزگە ئېچىپ بەردى »داۋان« دۆلەتىن،
 شۇندا كۆرۈۋالدۇق ئۇنىڭ سۆلەتىن.
 ئەرشى ئىدى ئاڭا ئەزىم پايتەخت،

 ئايان قىلدى بىزگە بارلىق سەرۋەتىن.

 مۇكەممەل ئىگەللەپ خىتاي تىلىنى،
 ئۆزىگە رام ئەتتى كۆپلەر تىلىنى،

 بىكار ئۆتكۈزمىدى ئۇشبۇ ئالەمنىڭ،
 پايدا بىلەن تولغان سەكسەن يىلىنى.

 ئىلىمدىن بېزىدى ئالىم ئۆزىنى،
 ماقۇل قىالىدى بارلىق سۆزىنى.

 ساق-ساالمەت بولۇپ، دوستۇم ئەھەدجان،
شەكسىز، كۆرۈۋالسۇن »يۈز«نىڭ يۈزىنى.

AHADJON XO‘JAEV HAYO-
TIGA DO‘STLIK ChIZGILARI 

     Mahmud Hasaniy )O'zbekistan(

Ahadjon nolasi Xudoyga etdi, 
Ilmda yuksaldi, chiroyga etdi. 
Bir kuni prezident yonida yurib, 
Oxiri oyog‘i Xitoyga etdi. 

Ilmda bo‘loldi burgutu lochin, 
Demangiz so‘zimni yolg‘onmi yo chin. 
Qalami to‘kkanda ilm durini, 
Lol qoldi ilmiga, eh, Chinu Mochin! 

Bir do‘stki, ilmini davronda ko‘rdim, 
Hattoki Xitoyni hayronda ko‘rdim. 
Bir kuni qidirib borgandim uni, 
Qo‘lda kitob bilan Davonda ko‘rdim. 

Bizga ochib berdi Davon davlatin, 
Shunda ko‘ra oldik uning savlatin. 
Ershi edi unga azim poyitaxt, 
Ayon qildi bizga barcha sarvatin. 

Mukammal egallab Xitoy tilini, 
O‘ziga rom etdi ko‘plar dilini, 
Bekor o‘tkazmadi ushbu olamning, 
Foyda bilan to‘la sakson yilini. 

Ilmdan bezadi olim o‘zini, 
Ma’qul qila oldi barcha so‘zini. 
Sog‘u omon bo‘lib, do‘stim Ahadjon, 
Shaksiz, ko‘ra olsin yuzning yuzini.

* ئۆزبېكىستان پەنلەر ئاكادېمىيەسى، شەرقشۇناسلىق ئىنستىتۇتىنىڭ يېتەكچى ئىلمىي خادىمى، تارىخ پەنلىرى  دوكتورى
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ســوئال: ئەسســاالمۇئەلەيكۇم تۇرســۇن مۇھەممەد 
پەخرىدىــن ئــاكا! ســىز ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىدىكى ئاجىز 
ســاھە بولغــان بالىــار ئەدەبىياتىغــا بىــر ئۆمــۈر يــۈرەك 
قېنىڭىزنــى ســەرپ قىلىــپ، بىــر تۈركــۈم ئېســىل 
ئۇيغــۇر  زامــان  بۈگۈنكــى  ئارقىلىــق  ئەســەرلىرىڭىز 
بالىــار ئەدەبىياتىمىزنىــڭ رەڭــدار باغچىســىغا ھۆســن 
ــدە نەشــرىياتچىلىق ئىشــلىرىمىزنىڭ  قوشــتىڭىز ھەم
ســەمەرىلىك  سىلجىتىشــتا  تەرەققىياتىنــى 
ــك  ــاھەدىمۇ بەلگىلى ــۇ س ــلەپ، ب ــى ئىش ئەمگەكلەرن
ــتىياق  ــا ئىش ــىزنىڭ ئەدەبىياتق ــز. س ــە ياراتتىڭى تۆھپ
مومىلىرىڭىــز   - بــوۋا  چۆچەكچــى  باغلىشــىڭىزغا 
تەســىر كۆرســەتكەنمۇ ياكــى باشــقا ســەۋەبلەر بارمــۇ؟

جــاۋاب: ۋەئەلەيكۇم ئەسســاالم ئــۇكام ئېزىزجان، 
مــەن 1934 - يىلــى غۇلجــا شــەھىرىنىڭ توغرىكۆۋرۈك 
ئائىلىســىدە  تىجارەتچــى  ئۇششــاق  مەھەللىســىدە 
 -  1941 تارتىــپ  شــۇنىڭدىن  تۇغۇلغانىكەنمــەن. 
شــۇ  بوپتىمــەن.  تەربىيەســىدە  ئائىلــە  يىلىغىچــە 
چاغدىكى بىر ئىش زادى ئېسىمدىن چىقمايدۇ: 1940 
ــەپ  ــى يېتىل ــى، دادام مېن ــر كــۈز كۈن - يىلىنىــڭ بى
غۇلجا شــەھەرلىك 5 - مەكتەپكە )»ئۈمىد« مەكتەپ( 
ــان  ــن كىرىدىغ ــقا يېڭىدى ــۇ ئوقۇش ــاردى. ب ــپ ب ئېلى
ــز ئوقۇشــقا  ــدى، بى ــان كــۈن ئى ــى تىزىماۋاتق بالىارن
بــاردۇق. ئالدىغــا  ئوقۇتقۇچىارنىــڭ  تىزىماۋاتقــان 

−بــاال بىــر ئــاز كىچىككەن، يېشــى ســەككىزگە 
تولمىسا قوبۇل قىالمايمىز، − دېدى بىر ئوقۇتقۇچى.

باقتــى. دەپ  بىرنېمىلەرنــى  خېلــى  دادام 

مەكتــەپ  بــۇ  »ئامالســىزمىز،  ئوقۇتقۇچــى: 
تۈزۈمــى. كېلــەر يىلــى چوقــۇم قوبــۇل قىلىمىــز« 
ــاش  ــە ي ــەپ كۆزلىرىمگ ــەم ئۆرل ــدى. ئۆپك دەپ تۇرۇۋال
كەلــدى. دادام مېنــى بەزلــەپ ئۆيگــە ئېلىــپ كەتتــى، 
شــۇ كۈنىــا دادام مــاڭا ســومكا، دەپتــەر، قېرىنــداش، 
ھەتتــا «ئېلىپبــە» ئەكېلىــپ بــەردى. بۇالرنــى كۆرۈپ 
كۆڭلــۈم بىرئــاز ئېچىلــدى. ئەتــە - ئاخشــاملىرى 
«ئېلىپبــە »كىتابىدىــن بــەزى ھەرپلەرنــى دادامدىــن 
ــى ئوقۇيااليدىغــان  ــەزى خەتلەرن ســوراپ ئۆگىنىــپ، ب
بولــدۇم. كېيىنكــى يىلــى 5 - مەكتەپنىــڭ 1 - 
ســىنىپىغا كىرىــپ رەســمىي ئوقۇشــنى باشــلىۋەتتىم. 
قوشــاق،  چۆچــەك،  چاغاردىــا  شــۇ  مانــا  مــەن 

تېپىشــماق ئاڭاشــقا ئامــراق ئىدىــم. دادام كىتابخۇمــار 
ــى  ــال ياك ــت - ژۇرن ــى گېزى ــەر كۈن ــدى. ھ ــادەم ئى ئ
ــۆزلەپ  ــن س ــى، ئوقۇغانلىرىدى ــۇپ تۇراتت ــاب ئوق كىت
بېرەتتــى. مومــام ماڭا چۆچەكلەرنــى ئېيتىپ بېرەتتى. 
ــەك،  ــۇ چۆچ ــدى. ئ ــار ئى ــاكام ب ــەۋرە ئ ــر ن ــدا بى يېزى
ــۇ  ــدى. ئۇم ــتا ئى ــەك ئۇس ــماقارغا ب ــت، تېپىش بېيى
ــان.  ــپ بېرىدىغ ــى ئېيتى ــۇن چۆچەكلەرن ــە نۇرغ بىزگ
تەبىئىــي  شــۇنداق  داســتانارنى  چۆچــەك،  ئــۇ 
ئېيتاتتىكــى، ئاۋازلىرىنــى ھــەر خىــل چىقىرىــپ، ھــەر 
خىــل ھايۋانارنى دورايتتى، پېرســوناژالر بوۋاي بولســا 
بوۋايچــە، بــاال بولســا بالىچــە ســۆزلەپ بىزنــى ئۆزىگــە 
قاتتىــق رام قىلىۋاالتتــى. ھەتتــا »تاھىــر - زۆھــرە«، 
ــى  ــتانلىرىدىكى بېيىتارن ــەنەم« داس ــب - س »غېرى
ئېيتىــپ بېرەتتــى. مەكتەپتــە  ئاھاڭلىــرى بىلــەن 
بولســا تىــل - ئەدەبىيــات مۇئەللىمىمىــز دەرســنى 
قىزىقارلىــق ئۆتەتتــى. شــېئىر، ھېكايــە، مەســەللەرنى 
ســۆزلەپ بېرەتتــى. ئاســتا - ئاســتا ســاۋاتىم چىقىــپ، 
ئۆزۈممــۇ دادام ئېلىــپ كەلگــەن گېزىــت - ژۇرنالارنــى 
بــۇ مېنىــڭ ئەدەبىياتقــا،  مانــا  ئوقــۇپ تۇراتتىــم. 
ئەدەبىي ئەســەرلەرگە بولغان قىزىقىشــىمنى ئاشــۇرغان 
كۈنلىرىــم  تەتىــل  ۋە  ئېلىــش  دەم  خېمىرتــۇرۇچ. 
دەســلەپكى  مېنىــڭ  بــۇ  ئۆتمىــدى،  كىتابســىز 
بولــدى. ئاســاس  مەشــىقلىرىمگە  يېزىقچىلىــق 

ئىجادىيەتكــە  ئەدەبىــي  ســىز  ســوئال: 
ئەســىرىڭىزنى  تۇنجــى  كىرىشــكەن؟  قاچــان 
بولغــان؟ تۈرتكــە  نېمــە  يېزىشــقا 

مــەن تولۇقســىز ئوتتــۇرا مەكتەپكــە  جــاۋاب: 
ــات دەرســىگە،  ــل - ئەدەبىي ــدا تى ــان چاغلىرىم چىقق
جۈملىدىــن ئەدەبىــي ئەســەرلەرگە تېخىمــۇ قىزىقىــپ 
قالدىــم. مېنىــڭ بــۇ قىزىقىشــىمغا يۇقىرىــدا ئېيتىــپ 
ئۆتكىنىمــدەك ئالــدى بىلــەن ئائىلــە مۇھىتىمىــز، 
ئاندىــن مەكتــەپ چــوڭ تەســىر كۆرســەتتى. مەكتــەپ 
چــوڭ تەســىر كۆرســەتتى دېيىشــىمدىكى ســەۋەب، 
ــىنى  ــات دەرس ــل - ئەدەبىي ــە تى ــاردا بىزگ ــۇ چاغ ش
دەســلەپتە كېۋىــر نىيــاز مۇئەللىم، كېيىــن خۇدابەردى 
تالىــپ مۇئەللىــم ئۆتتــى. ھــەر ئىككىلىســىا شــۇ 
چاغدىكــى ئىلىدىكــى يازغۇچــى، شــائىرالر قاتارىدىــن 
ــۇالر  ــن ئ ــۇنىڭ ئۈچۈنمىكى ــدى. ش ــان ئى ــورۇن ئالغ ئ
ــق،  ــى جانلى ــىنى ناھايىت ــات دەرس ــل - ئەدەبىي تى

بالىلىرىمىز تېخىمۇ كۆپ نادىر ئەسەرلەرگە مۇھتاج*
تۇرسۇنمۇھەممەت پەخرىدىن، ئېزىزجان خۇدابەردى

)سۆھبەت خاتىرىسى(

* »ئىزدىنىش« تورىدا 2013 - يىلى ئېالن قىلبنغان )ت(
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قىزىقارلىــق ئۆتەتتــى. دەرســكە بىرلەشــتۈرۈپ شــېئىر، 
ھېكايىلەرنــى ئوقــۇپ بېرەتتــى. ئەســەر ئاپتورلىرىنــى 
يــادالپ  شــېئىرالرنى  تونۇشــتۇراتتى.  تەپســىلىي 
ــاردا  ــى يىغىلىش ــىنىپتا ياك ــى، س ــكە بېرەتت كېلىش
شــېئىر  قىلدۇراتتــى.  دېكاماتســىيە  شــېئىرالرنى 
ۋە باشــقا ژانىردىكــى ئەســەرلەرنى مەشــىق قىلىــپ 
ــڭ  ــاز مۇئەللىمنى ــر نىي ــتۇراتتى. كېۋى ــقا ئۇيۇش يېزىش
ئوتلــۇق شــائىر لۇتپۇلــا مۇتەللىپنىڭ »چىن مودەن« 
دىرامىســىنى، خۇدابــەردى تالىــپ مۇئەللىمنىــڭ ئۇلۇغ 
»كاۋكاز  تولىســتوينىڭ  لېــف.  يازغۇچىســى  رۇس 
ئەســىرى« دېگــەن پوۋېســتىنى ئوقــۇپ بەرگەنلىكــى 
ــم 1949 -  ــاز مۇئەللى ــر نىي ــىمدە. كېۋى ــۇ ئېس ھېلىم
يىلــى بىز تولۇقســىز ئوتتــۇرا مەكتەپنــى تۈگىتىدىغان 
ــېئىرلىرىمىزنى  ــان ش ــپ يازغ ــىق قىل ــى − مەش يىل
باســتۇرۇپ  شــىپوگىرافتا  تەھرىرلــەپ  توپــاپ، 
چىقارغــان  بىلــەن  نــام  دېگــەن  »ئەســتىلىك« 
پائالىيەتلــەر  يــۈرۈش  بىــر  مانــا شــۇنداق  ئىــدى. 
مېنىــڭ ئەدەبىياتقــا بولغــان ھەۋىســىمنى تەدرىجىــي 
كۈچەيتكــەن ئىــدى، شــۇنىڭ بىلــەن مــەن بــەزى 
تــۇردۇم. يېزىــپ  قىلىــپ  مەشــىق  شــېئىرالرنى 

ــا«  ــيەن ئوغلىغ ــرى »چاۋش ــۇالرنىڭ بى ــا ش مان
يازغــان  شــېئىرنى  بــۇ  مــەن  شــېئىرىم.  دېگــەن 
قارشــى  جاھانگىرلىكىگــە  »ئامېرىــكا  چېغىمــدا 
يــاردەم بېرىــش ھەرىكىتــى«  تــۇرۇپ چاۋشــيەنگە 
مەملىكىتىمىــزدە تــازا دولقۇنغــا كۆتۈرۈلۈۋاتقان مەزگىل 
ئىــدى. مــەن جۇڭگــو - چاۋشــيەن خەلقلىرىنىــڭ 
قــان بىلــەن يۇغۇرۇلغــان دوســتلۇقىدىن ئىلھاملىنىپ 
ــۇ  ــېئىر ش ــۇ ش ــم. ب ــپ چىقتى ــېئىرنى يېزى ــۇ ش ئاش
چاغــدا يەنــى 1951 - يىلىنىــڭ بېشــىدا »ئىلــى 
گېزىتــى« دە بېســىلىپ چىقتــى. بــۇ ئىــش مــاڭا 
بىلگەنلــەر   - ئاڭلىغــان  بولــدى.  ئىلھــام  چــوڭ 
ــېئىر  ــاپ ش ــۇنىڭدىن باش ــتى. ش ــى تەبرىكلەش مېن
 -  2 يىلــى   -  1951 توختاتمىدىــم.  يېزىشــنى 
ئايــدا شــىنجاڭ ئىنســتىتۇتىغا ئوقۇشــقا كەلــدۇق. 
تەلىپىمىزگــە ئاساســەن، مەكتــەپ بىزگــە تىــل - 
ئەدەبىيــات ســىنىپى ئېچىــپ بــەردى، مۇئەللىملەرنــى 
دەرســلىرىمىز  بىلــەن  شــۇنىڭ  تولۇقلىــدى. 
ساۋاقداشــلىرىم  باشــقا  مەنمــۇ  كەتتــى.  يۈرۈشــۈپ 
ــان  ــە يازغ ــان گېزىتلەرگ ــدە چىقىدىغ ــارى ئۈرۈمچى قات
ــۇردۇم.  ــدۇرۇپ ت ــان قىل ــپ ئې ــېئىرلىرىمنى ئەۋەتى ش
چىققاندىــن  خىزمەتكــە  پۈتكــۈزۈپ  ئىنســتىتۇتنى 
كېيىــن »بىزنىــڭ قانــۇن«، »بەخــت قوشــىقى«، 
»بۈيــۈك بەختىــم«، »چىــن قەلبتىــن« دېگەنگــە 
ــڭ ھەممىســى  ــم. بۇالرنى ئوخشــاش شــېئىرالرنى يازدى
گېزىــت - ژۇرنالــاردا بېســىلدى. »بەخــت قوشــىقى« 
دېگــەن شــېئىرىم 1955 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 1 - 
ــى  ــوم رايون ــۇر ئاپتون ــىنجاڭ ئۇيغ ــان، ش ــى چىقق كۈن
قۇرۇلغانلىقىغــا بېغىشــاپ چىقىرىلغــان »شــىنجاڭ 
بېســىلىپ  ســانىغا  مەخســۇس  نىــڭ  گېزىتــى« 
يەنــە  شــېئىرىم  بــۇ  بىلــەن  شــۇنىڭ  چىقتــى. 

بېيجىڭــدا چىقىدىغــان »مىللەتلــەر« ژۇرنىلىنىــڭ 
چاۋشــيەن،  زاڭــزۇ،  موڭغــۇل،  ئۇيغــۇر،  خەنــزۇ، 
قــازاق تىللىرىدىكــى ســانلىرىدا ئېــان قىلىنــدى.

ــى  ــار ئەســەرلىرى ئىجادىيىت ســوئال: ســىز بالى
بىلــەن قاچاندىــن باشــاپ شــۇغۇلانغان؟ دەســلەپكى 
چاغــاردا بالىــار ئەدەبىياتــى ژانىرىنىــڭ ئەھۋالــى 
ــدى؟ ــداق ئى ــى قان ــان ئورن ــزدا تۇتق ۋە ئەدەبىياتىمى

جــاۋاب: بالىــار ھەققىــدە مــەن دەســلەپتە بەزى 
ئەدەبىياتــى  بالىــار  باققــان.  يېزىــپ  شــېئىرالرنى 
باشــاپ  يىلىدىــن   -  1954 بىلــەن  ئىجادىيىتــى 
رەســمىي شــۇغۇلاندىم. بۇنداق بولۇشــنىڭ ســەۋەبى، 
1954 - يىلىنىــڭ بېشــىدا مېنــى ئۆلكىلىــك 2 - 
دارىلمۇئەللىمىندىــن شــىنجاڭ خەلــق نەشــرىياتىغا 
يۆتكــەپ كەلــدى. شــۇ چاغدىــن باشــاپ خەلــق 
ئىشلەشــكە  بۆلۈمىــدە  دەرســلىك  نەشــرىياتىنىڭ 
باشــلىدىم. دەرســلىك بۆلۈمىــدە ئىككــى گۇرۇپپــا 
بــار ئىــدى. بىــر گۇرۇپپــا ئوتتــۇرا مەكتەپلەرنىــڭ، 
مەكتەپلەرنىــڭ  باشــانغۇچ  گۇرۇپپــا  بىــر  يەنــە 
دەرســلىكىنى تۈزەتتــى. مــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىدىــن 
كەلگــەن مۇتەخەسســىس مەشــھۇر ئېلىباقىيېۋنىــڭ 
ئۇســتازلىقىدا باشــانغۇچ مەكتەپلەرنىــڭ »ئېلىپبە«، 
ــا تىــل«، »ئوقــۇش كىتــاب« لىرىنــى تۈزۈشــكە  »ئان
كىرىشــتىم. دەرســلىكلەرنى شــۇ چاغــاردا ســوۋېت 
ــىتىپ  ــا ئوخش ــەن كىتابارغ ــن كەلتۈرۈلگ ئىتتىپاقىدى
كىرگۈزۈلىدىغــان  كىتابقــا  لېكىــن  تــۈزۈش، 
ئاســاس  ئۆزىمىزنىڭكىنــى  تالاشــتا  تېكىســتلەرنى 
قىلىــش پىرىنســىپى بويىچــە ئىــش ئېلىــپ بــاردۇق. 
بىــر كۈنــى م. ئېلىباقىيېــف مــاڭا: »3 - ســىنىپ 
ــر  ــىراق بى ــدە ياخش ــەن ھەققى ــا ۋەت ــۇش كىتابىغ ئوق
دېــدى.  بېقىــڭ«  ئىزدەشــتۈرۈپ  كېــرەك.  شــېئىر 
ۋەتــەن ھەققىــدە بىزدىكــى ئۇيغــۇر شــائىرلىرى يازغــان 
شــېئىرالردىن ئىككــى - ئۈچنــى تالــاپ مەشــھۇركامغا 
بەرســەم، ئوقــۇپ كــۆرۈپ ياراتمىــدى. شــۇنىڭ بىلــەن 
ــدۇق.  ــا زاكاز قىل ــان ئېلىيېفق ــېئىرنى تېيىپج ــۇ ش ب
ــق  ــراق« ناملى ــا تۇپ ــف »ئان شــائىر تېيىپجــان ئېلىيې
شــېئىر يېزىــپ ئەكېلىــپ بــەردى. بــۇ شــېئىرنى 
3 - ســىنىپ ئوقــۇش كىتابىنىــڭ 1 - بېتىگــە 
ــۇر  ــدا ئۇيغ ــن شــۇ چاغ ــر ئەھۋالدى ــەردۇق. مۇشــۇ بى ب
ھالقــا  ئاجىــز  ئىنتايىــن  ئەدەبىياتىنىــڭ  بالىــار 
ئىكەنلىكىنــى، بالىــار ھەققىدىكــى شــېئىرالرنىڭ 
بــەك قىــس ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. راســت 
ئوتتۇرىلىرىغىچــە  يىلارنىــڭ   -  1950 دېگەنــدەك 
ــرى  ــى يازغۇچىلى ــار ئەدەبىيات ــۇس بالى ــزدە مەخس بى
يــوق ئىــدى. بالىــار ئۈچــۈن يېزىلغــان ئەســەرلەر 
يوقنىــڭ ئورنىــدا ئىــدى. بار ئەســەرلەرنىڭمۇ ســۈپىتى 
يۇقىــرى ئەمــەس ئىــدى، شــائىر تېيىپجــان ئېلىيېــف 
ــات  ــىنجاڭ ئەدەبىي ــدا »ش ــى 10 - ئاي 1956 - يىل
-ســەنئىتى« )ھازىرقــى »تارىــم«( ژۇرنىلىنىــڭ 10 
- ســانىدا ئېــان قىلىنغــان »ئەدەبىياتىمىزنىــڭ 
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ئۇيغــۇر  ماقالىســىدە  دېگــەن  نــەزەر«  بۈگۈنىگــە 
ئەدەبىياتىنىــڭ ئومۇمىــي ئەھۋالــى ئۈســتىدە كەڭــرى 
توختىلىــپ كېلىــپ: »... ئۇيغــۇر بالىــار ئەدەبىياتــى 
ھەققىــدە ســۆز ئېچىــش تولىمــۇ كۆڭۈلســىز. داۋۇت 
ــر  ــن، كېۋى ــۇنمۇھەممەد پەخرىدى ــوف، تۇرس تۇرەخمەت
باشــقا  شــېئىرلىرىدىن  بىرنەچچــە  نىيازالرنىــڭ 
ــەس،  ــۇ ئانچــە ياخشــى ئەم ــوق. بارلىرىم ــە ي ھېچنېم
بالىلىرىمىزنىــڭ تەلىپىنــى قاندۇرالمايــدۇ...« دەپ 
ئىــدى.  شــۇنداق  راســتتىنا  ئەھــۋال  يازغانىــدى. 
بــەزى تەرجىمــە ئەســەرلەرنى ھېســابقا ئالمىغانــدا، 
ــەرلىرى  ــار ئەس ــان بالى ــرى يازغ ــڭ ئاپتورلى ئۆزىمىزنى
بــەكا ئــاز ئىدى. دەرســلىكلەرگە، بولۇپمۇ باشــانغۇچ 
ــل  ــڭ تى ــۇرا مەكتەپلەرنى ــىز ئوتت ــەپ ۋە تولۇقس مەكت
- ئەدەبىيــات ئوقۇشــلۇقلىرىغا ئۆزىمىزنىــڭ يازغۇچــى 
تاپالمايتتــۇق،  ئەســەرلەرنى  يازغــان  - شــائىرلىرى 
كەلمەيتتــى.  ئۇيغــۇن  تەلەپكــە  تېپىلغانلىرىمــۇ 
ــڭ  ــار ئەدەبىياتىنى ــۇر بالى ــاردا ئۇيغ ــۇ چاغ ــەن ش م
بالىــار  ئىكەنلىكىنــى،  ھالقــا  ئاجىــز  ئىنتايىــن 
ــك  ــوق دېيەرلى ــەرلەرنىڭ ي ــان ئەس ــدە يېزىلغ ھەققى
بــۇ ھــال  ئىكەنلىكىنــى ئېنىــق تونــۇپ يەتتىــم. 
ــى  ــر كۈن ــدى. بى ــېلىپ قوي ــا س ــق ئويغ ــى قاتتى مېن
ــەزى  ــىزمۇ ب ــام س ــۇكام، ئاڭلىس ــاڭا: »ئ ــھۇركام م مەش
شــېئىرالرنى يازغــان ئىكەنســىز. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە 
ــۇنداق  ــىز. ش ــپىدە ئوقۇپس ــات كەس ــل - ئەدەبىي تى
بولغاندىــن كېيىــن ســىزمۇ يازمامســىز« دەپ قالــدى، 
بــۇ گــەپ بىلــەن جۈرئەتلىنىــپ بالىــار ئۈچــۈن بــەزى 
شــېئىرالرنى يېزىــپ باقتىــم. شــۇ شــېئىرلىرىمدىن 
»داھىيغــا«، »مــاي خاتىرىســى« دېگەن شــېئىرلىرىم 
كىتابلىرىغــا  ئوقــۇش  مەكتەپلەرنىــڭ  باشــانغۇچ 
ــان  ــڭ ج ــىنىپ«، »مېنى ــى س ــدى. »ئەالچ كىرگۈزۈل
شــېئىرلىرىم  دېگــەن  »مەكتىپىــم«  دوســتۇم«، 
)ھازىرقــى  ســەنئىتى«،   - ئەدەبىيــات  »شــىنجاڭ 
ــەن  ــىقى« دېگ ــر قوش ــا، »پىيونې ــم«( ژۇرنىلىغ »تارى
شــېئىرىم شــۇ چاغدىكــى »شــىنجاڭ گېزىتى«گــە 
بېســىلدى. بــەزى پېشــقەدەم شــائىرالر، دوســت - 
ــپ  ــدە يېزى ــار ھەققى ــق بالى ــى داۋاملى ــەر مېن بۇرادەرل
ــدۇردى. 1956 -  ــۇدەك دەپ ئىلھامان تۇرســىڭىز بولغ
ــى  ــرى« )ھازىرق ــىنجاڭ پىيونې ــدە »ش ــى ئۈرۈمچى يىل
»شــىنجاڭ ئۆســمۈرلىرى«( گېزىتــى نەشــر قىلىنــدى. 
بۇنىــڭ بىلــەن بالىــار ئەدەبىياتــى سەھنىســى يەنــە 
كېڭەيــدى. بالىــار ھەققىــدە يېزىلغــان شــېئىرالر 
ئەســەر  ئۈچــۈن  بالىــار  باشــلىدى.  كۆپىيىشــكە 
يازىدىغــان ئاپتورالرنىڭ ســانىمۇ ئېشىشــقا باشــلىدى. 
ژانىرلىرىــدا  باشــقا  ئەدەبىياتىنىــڭ  بالىــار  بىــراق 
مەســىلەن: نەســر، دىرامــا تۈرلىرىــدە ئەســەرلەر يەنىــا 
يــوق ئىــدى. شــۇڭا 1950 - يىلاردىكــى ئۇيغــۇر 
بالىــار ئەدەبىياتىنــى تېخى شــەكىللەنمىگەن، يېڭى 
بىــخ ســۈرۈۋاتقان ئەدەبىيــات دېيىشــكە بوالتتــى. 

ئوقۇيدىغــان  ياقتــۇرۇپ  بالىــار  ســوئال: 
»تىنىــش  بۇالقــار«،  ئىچكــەن  ســۇ  »مــەن 

شــېئىرىڭىزنىڭ  ناملىــق  ســۆھبەتتە«  بەلگىلىــرى 
بېرەمســىز؟ ســۆزلەپ  جەريانىنــى  يېزىلىــش 

ســۆھبەتتە«  بەلگىلىــرى  »تىنىــش  جــاۋاب: 
ئۈرۈمچىــدە  يىلــى   -  1979 شــېئىرىم  دېگــەن 
يېزىلغــان. تىنىــش بەلگىلىــرى خــەت ســاۋاتى بار ھەر 
ــي  ــلىك ئىلمى ــىگە تېگىش ــڭ بىلىش ــداق ئادەمنى قان
 - قائىــدە  بەلگىلىرىنــى  تىنىــش  شــۇڭا  ســاۋات. 
قانۇنىيەتلىرىگــە ئاساســەن ئىشــلىتىش زۆرۈر. لېكىــن 
ــۇزاق يىللىــق كۆزىتىشــىم  ــۇ مەســىلىدە ، مېنىــڭ ئ ب
يېتەرســىزلىكلەر  نۇرغــۇن  ئېيتقانــدا،  بويىچــە 
يېشــىدىكى  مەكتــەپ  بــۇ  كەلــدى.  ســاقلىنىپ 
بالىــار ئارىســىدىا ئەمــەس، چــوڭار ئارىســىدىمۇ 
ــۇردى.  ــېزىلىپ ت ــدا س ــىمىغان ھال ــى ئوخش دەرىجىس
ئۆيــدە بالىارنىــڭ تاپشــۇرۇقىنى كــۆرۈپ بەرگــەن 
چاغلىرىمدىمــۇ بــۇ ھال بايقالدى. نەشــرىياتقا نۇرغۇن 
قــول يازمىــار كېلىدۇ، بۇالردىمــۇ ئاپتورالرنىڭ تىنىش 
ھېــس  ئىشــلەتمىگەنلىكىنى  توغــرا  بەلگىلىرىنــى 
قىلىــپ قالىمــەن. تىنىــش بەلگىلىرىنــى جايىــدا، 
ھادىســىلىرى  ئىشلەتمەســلىك  ئورۇنلــۇق  توغــرا، 
تەھرىرلــەر بىلــەن كوررېكتورالردىمــۇ ئۇچــراپ قالىــدۇ. 
ۋە  كىتاباردىــن  ژۇرنــال،   - گېزىــت  بۇنىڭغــا 
ــۈرۈش  ــالارنى كەلت ــەپ مىس ــن كۆپل ــقا يازمىاردى باش
ئىشلىتىشــتىكى  بەلگىلىرىنــى  تىنىــش  مۇمكىــن. 
بېرىــش،  كۆرســىتىپ  ئەھۋالارنــى  يۇقىرىقىــدەك 
ــلىتىش  ــۇق ئىش ــرا، ئورۇنل ــى توغ ــش بەلگىلىرىن تىنى
مەقســىتىدە، يۇقىرىقــى شــېئىرنى يازغــان ئىدىــم. 

دېگــەن   بۇالقــار«  ئىچكــەن  ســۇ  »مــەن 
شــېئىرىم 1993 - يىلــى يېزىلــدى. بــۇ شــېئىردا 
ــدا  ــەپ قوينى ــش، مەكت ــە كىرى ــڭ مەكتەپك »مەن«نى
ئوقــۇپ تېخىمــۇ كــۆپ بىلىملەرگــە ئىگــە بولــۇش 
ــدۇرۇش  ــنالىقىنى قان ــان تەش ــە بولغ ــى، پەنگ ئارزۇس
ــىغا  ــۇش يېش ــۈرۈلگەن. ئوق ــرى س ــى ئىلگى ئىدىيەس
يەتكــەن بالىنىــڭ مەكتەپكــە كىرىــپ ئوقۇشــتىن 
ــە  ــەن« ئەن ــدۇ. »م ــى بولماي ــەك ئارزۇس ــقا يۈكس باش
شــۇنداق ئارزۇســىغا ئېرىشــىش يولىــدا نۇرغــۇن كــۈن 
ــەن  ــپ بەرگ ــى ئېلى ــدۇ، دادىس ــى ئۆتكۈزى - تۈنلەرن
ــى  ــۆز قارىچۇقىن ــى ك ــداش، ئېلىپبەن ــەر، قېرىن دەپت
قوينىغــا  مەكتــەپ  ئاخىــر  ئاســراپ  ئاســرىغاندەك 
كىرىــدۇ. شــۇنىڭ بىلــەن »مەن« نىڭ ئائىلىســىدىن 
ــەت  ــاب، جەمئىي ــەپ، كىت ئالغــان بىلىملىرىگــە مەكت
ئۇپۇقــى  بىلىــم  قوشــۇلۇپ  بىلىملــەر  بەرگــەن 
ئارقــا  تەشــنالىقى  بولغــان  بىلىمگــە  كېڭىيىــدۇ، 
- ئارقىدىــن كــۆز ئاچقــان بــۇالق ســۇلىرى بىلــەن 
ياشــىرىپ تېخىمــۇ كــۆپ بىلىم ئېلىشــقا، كېلەچەككە 
تەلپۈنىــدۇ. مــەن بۇ جەرياننــى لىرىكىلىق چېكىنىش 
قىلدىــم.  ھەرىكــەت  بېرىشــكە  يورۇتــۇپ  بىلــەن 

ســوئال: ســىز بالىــار ئەســەرلىرىنى يازغانــدا 
»بالىلىــق« مەزگىلىڭىزگــە قايتىــپ تــۇرۇپ يازامســىز؟ 
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ســىزنىڭچە، بۇ ســاھەدە يېزىشــنىڭ قىيىنلىقى نەدە؟

جــاۋاب: مــەن بالىــار ئۈچــۈن بىــرەر ئەســەر 
يېزىــش نىيىتىگــە كەلســەم ئالــدى بىلــەن بالىارنــى 
تېمــا  تەســىرلەندۈرەلەيدىغان  قىزىقتۇرااليدىغــان، 
تالايمەن. بۇ تېمىدىكى ئەســەرنى قايســى ياشــتىكى 
بالىــار ئۈچــۈن يېزىشــنى كالامــدا پىشــۇرۇۋېلىپ، 
ئاندىــن قەلەمنــى قولۇمغا ئالىمــەن. قەلەم تەۋرەتكەن 
بالىارنىــڭ  باســقۇچىدىكى  يــاش  شــۇ  چېغىمــدا 
ــۇرۇپ يېزىشــنى داۋاماشــتۇرىمەن.  يېشــىغا قايتىــپ ت
مانــا بــۇ بالىــار ئەدەبىياتــى ئەســەرلىرىنى ئىجــاد 
قىلىش ۋە تەرجىمە قىلىشــتىكى تۈپ پىرىنســىپ. بۇ 
پىرىنســىپقا يەنــى بالىارنىــڭ يــاش ئاالھىدىلىكىگــە 
ئېتىبارنــى كۈچەيتىشــكە، بۇنــى بالىــار ئەســەرلىرىنى 
يېزىشــتا ئۆلچــەم قىلىشــقا توغــرا كېلىــدۇ. بىــزدە 
بــەزى بالىــار ئەســەرلىرى باركــى، قارىســىڭىز بالىــار 
ئۈچــۈن يېزىلغانــدەك قىلىــدۇ. ئوقۇســىڭىز تىلــى 
ئېغىــر، چۈشىنىكســىز، بالىــار تىلىغــا ئوخشــىمايدۇ. 
ــاب  ــى كىت ــۇ بالىارن ــە ئ ــۋال كۆرۈلۈۋەرس ــداق ئەھ بۇن
ئوقۇشــتىن بىــزار قىلىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن تەكــرارالپ 
ئېيتىمەنكــى، بالىار ئۈچۈن ئەســەر يازغاندا ئۇالرنىڭ 
ــى،  ــىنى، دىتىن ــى، چۈشەنچىس ــاش ئاالھىدىلىكىن ي
بىلىــم دەرىجىســىنى ئېنىــق ھېســابقا ئېلىــش كېرەك. 
ــەرلىرىمىزنىڭ  ــان ئەس ــا يازغ ــەرت ئورۇنانمىس ــۇ ش ب
بولمايــدۇ. رولــى  ئۈنۈمــى،  مەنپەئەتــى،  بالىارغــا 

ــدا  ــەر يازغان ــار ئۈچــۈن ئەس ــوئال: ســىز بالى س
قايســى نۇقتىارغــا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىســىز؟

ــدا  ــەر يازغان ــار ئۈچــۈن ئەس ــەن بالى ــاۋاب: م ج
بېكىتىۋالىمــەن.  ئوبيېكتنــى  بىلــەن  ئالــدى 
ــاش باســقۇچىنى، شــۇ باســقۇچتىكى  ــڭ ي ئوبيېكتنى
پىســخولوگىيە  ۋە  فىزىيولوگىيــە  بالىارنىــڭ 
بىلىمىنــى،  ئاالھىدىلىكىنــى،  جەھەتتىكــى 
ئالىمــەن.  ھېســابقا  دىتىنــى  چۈشەنچىســىنى، 
ئــاۋۋال بېكىتىۋالغــان تېمامنــى يورۇتــۇش ئۈچــۈن 
بولۇشــىغا  يۇمۇرلــۇق  قىزىقارلىــق،  ئەســەرنىڭ 
ئاالھىــدە دىققــەت قىلىمــەن. مەلۇمكــى، قىزىقىــش− 
ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ كــۈچ. كىچىــك كىتابخــان ئاشــۇ 
ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ كۈچنىــڭ تۈرتكىســىدە ئەســەرگە 
ــتېتىك زوق  ــلىك ئېس ــەردىن تېگىش ــدۇ، ئەس بېرىلى
ئالىــدۇ. ئەســەر قىزىقارلىــق بولمىســا، ۋەقــە، دېتالــار 
ئەســەردىن  كىتابخــان  تارتالمىســا  ئۆزىگــە  ئۇنــى 
زېرىكىــش ھېــس قىلىــپ قالىــدۇ. مۇنــداق ھالەتنىــڭ 
مەيلــى  ئەســەرنى  ئۈچــۈن  بولماســلىقى  پەيــدا 
دىرامــا  ياكــى  ھېكايــە  مەيلــى  بولســۇن،  شــېئىر 
ــقا،  ــپ يېزىش ــۇق قىلى ــق، يۇمۇرل ــۇن، قىزىقارلى بولس
بولۇشــىغا  مــاس  دىتىغــا  بالىــار  چۈشىنىشــلىك، 
شــېئىرنى  بەزىلــەر  كېــرەك.  بېرىــش  ئەھمىيــەت 
ئاددىــي يېزىــپ بالىارنىــڭ ئاغزىغــا ســېلىپ بەرمەي، 
قىلىــپ،  تەھلىــل  ئــۆزى  ئوقــۇپ،  بالىــار  ئۇنــى 

پىكىــر يۈرگۈزەلەيدىغــان قىلىــپ يېزىــش كېــرەك 
ياكــى  تېپىشــماققا  نەرســىلىرىنى  يازغــان  دەپ، 
ســىرلىق مەســىلىگە ئايانــدۇرۇپ قويىــدۇ. مېنىڭچــە، 
ــلۇق،  ــە ئوقۇش ــى قانچ ــە - مەزمۇن ــەرنىڭ ئىدىي ئەس
مەنىلىــك، شــەكلى ئاددىــي، ئىخچــام بولســا شــۇنچە 
ياخشــى. مــەن يازماقچــى بولغــان شــېئىرنى ۋەقەلىــك 
ــەپ  ــۇق ئىپادىل ــادىيانە، يۇمۇرل ــقا، ش ــپ يېزىش قىلى
بېرىشــكە تىرىشــىمەن. مۇنــداق ئەســەرلەر بالىارنىــڭ 
ئېســىدە ئاســان قالىــدۇ. ئــۇالر بۇنــداق ئەســەرلەردىن 
ــرى  ــىز، پىك ــدۇ. چۈشىنىكس ــەپ ئاالالي ــلىك ن تېگىش
قاتمــال، ۋەز - نەســىھەت، شــوئارۋازلىق تەرغىــب 
قىلىنغــان ئەســەرلەردىن بولســا ئاســانا زېرىكىــپ 
دىققــەت  يېزىشــتا  ئەســەر  مــەن  بــۇ  كېتىــدۇ. 
ــۇكى،  ــا ش ــر نۇقت ــە بى ــا. يەن ــر نۇقت ــان بى قىلىدىغ
ــا  ــەرنىڭ تىلىغ ــدا ئەس ــەر يازغان ــۈن ئەس ــار ئۈچ بالى
بەكــرەك دىققــەت قىلىمــەن. مەلۇمكــى ئەدەبىيــات− 
شــۇنداق.  ئەدەبىياتىمــۇ  بالىــار  ســەنئىتى.  تىــل 
ئەســەرنىڭ  يېزىلغــان  بالىارغــا  ئۈچــۈن  شــۇنىڭ 
تىلــى بالىــار چۈشــىنىدىغان، ئوينــاق، بالىــار تىلــى 
بولۇشــى كېــرەك. ئەســەر تىلىنىــڭ گۈزەللىكىنــى، 
ئۈچــۈن  ئاشــۇرۇش  ئاھاڭدارلىقىنــى  راۋانلىقىنــى، 
يېزىــپ بولغــان ئەســىرىمنى يەنــە بىــر ئوقــۇپ گــەپ 
- ســۆزلەرنى پەردازاليمــەن. ئەســەرنىڭ ۋەقەلىكــى، 
قۇرۇلمىســى، تىلــى كۆڭلۈمگــە ياققاندىــن كېيىــن 
يولايمــەن. رېداكســىيەلەرگە  مۇناســىۋەتلىك 

ســوئال: بەزىلــەر »چوڭارنى يېزىشــتا تۇرمۇشــقا 
ئەدەبىياتــى  بالىــار  كېــرەك،  چۆكــۈش  چوڭقــۇر 
قىلىشــنىڭ  ئۇنــداق  شۇغۇللىنىشــتا  بىلــەن 
ھاجىتــى يــوق« دەپ قارايدىكــەن. ســىزنىڭ بــۇ 
ــدۇ؟ ــقا بوالم ــپ بېقىش ــىڭىزنى بىلى ــى قارىش ھەقتىك

ئىجتىمائىــي   − ئەدەبىيــات  جــاۋاب: 
تۇرمــۇش  ئىجتىمائىــي  ئىنكاســى.  تۇرمۇشــنىڭ 
كۆرســىتىش  تەســىر  ۋە  مەنبەســى  ئەدەبىياتنىــڭ 
ئوبيېكتــى. يازغۇچــى، جۈملىدىــن بالىار يازغۇچىســى 
بالىــار ئەســەرلىرىنى يېزىشــتا ئالــدى بىلــەن پۈتكــۈل 
ياشــتىكى  خىــل  ھــەر  تۇرمــۇش،  ئىجتىمائىــي 
بالىارنىــڭ تۇرمــۇش سەرگۈزەشــتلىرى توغرىســىدىكى 
كېــرەك؛  بولۇشــى  ئىگــە  جۇغانمىســىغا  بىلىــم 
ياخشــى  تۇرمۇشــىنى  بالىــار  يازغۇچىســى  بالىــار 
بىلگەنــدە، ماھىيەتلىــك تۇرمــۇش پاكىتلىرىغــا ئىگــە 
ــا  ــىدىن ئۆتكۈزگەندى ــۆز تەجرىبىس ــى ئ ــۇپ ئۇالرن بول
ــى  ــوناژالر ئوبرازىن ــدۇ، پېرس ــا تاللىياالي ــى تېم ياخش
تۇرمــۇش  بالىلىــق  يارىتااليــدۇ.  كۆڭۈلدىكىــدەك 
چــوڭار تۇرمۇشــىدەك ئانچــە مۇرەككــەپ بولمىســىمۇ، 
لېكىــن ئۇمــۇ رەڭگارەڭ، خېلــى زىددىيەتلىك بولىدۇ. 
شــۇڭا بالىــار يازغۇچىســىنىڭمۇ بالىــار تۇرمۇشــى 
ھەققىــدە خىلمۇخىــل بىلىملەرگــە ئىگــە بولۇشــى 
مۇھىــم، ھالقىلىــق مەســىلە. بۇنــى ھەرقانــداق بالىــار 
ــرەك.  ــى كې ــى، ئورۇنلىش ــتە تۇتۇش ــى ئەس يازغۇچىس
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جۈملىدىــن ئۆزۈممــۇ بىــرەر بالىــار ئەســىرى يازماقچــى 
ئويايمــەن،  قايتىــپ  بالىلىقىمغــا  بولغىنىمــدا 
يېزىشــنى  كەلگەنــدە  نۇقتىغــا  بىــر  ئويلىرىــم 
ئۈچــۈن  چىقىرىــش  پۇرىقــى  دەۋر  باشــايمەن. 
ــۇش  ــى، ئۇالرنىــڭ تۇرم ھەرقايســى دەۋردىكــى بالىارن
سېلىشــتۇرىمەن.  ئەســلەيمەن،  سەرگۈزەشــتلىرىنى 
تۇرمۇشــىنى  بالىلىرىنىــڭ  دەۋر  ھازىرقــى  بولۇپمــۇ 
ــى  ــڭ ياك ــى بالىارنى ــتە ئائىلىدىك ــس ئەتتۈرۈش ئەك
نەۋرىلەرنىــڭ تۇرمــۇش ئادەتلىرىگــە، مىجەز - خۇلق، 
ســۆز - ھەرىكەتلىرىگــە، قىزىقىشــلىرىغا دىققــەت 
قىلىمــەن ۋە ئۇنــى چوڭقــۇر كۆزىتىمــەن. شــۇنىڭدەك 
مەكتەپتىكــى  تاالدىكــى،  ئۆيدىكــى،  ئۇالرنىــڭ 
ئېتىبــار  ئاالھىــدە  ئادەتلىرىگىمــۇ  تۇرمــۇش 
ــۇنداق  ــا ش ــا مان ــىغا قارىت ــار تۇرمۇش ــەن. بالى بېرىم
ئۈچــۈن  بالىــار  قىلىشــار  تەتقىــق  كۆزىتىشــلەر، 
ئەســەر يېزىشــقا مەلــۇم دەرىجىــدە ئاســاس ھازىراليــدۇ.

بالىارنىــڭ  ئەدەبىياتــى  بالىــار  ســوئال: 
ئوينايــدۇ؟ رول  قانــداق  يېتىلىشــىدە  ئۆســۈپ 

ئوقۇتقۇچىنــى  مائارىــپ  مەلۇمكــى  جــاۋاب: 
ئوقۇتــۇش  تۈرلــۈك  قىلىــپ،  ۋاســىتە  ئاساســىي 
كۆرســەتمىلىك  ۋە  دەرســلىك  شــەكلى،  ئۇســۇلى، 
قورالاردىــن پايدىلىنىــپ تەربىيەلــەش ئېلىپ بارســا، 
ئوبرازالرنــى  تۈرلــۈك بەدىئىــي  يازغۇچىســى  بالىــار 
يارىتىــپ، شــۇ ئوبــرازالر ئارقىلىق بالىارغا ئېســتېتىك 
زوق،  ئېســتېتىك  ئاشــۇ  بالىــار  بېغىشــايدۇ.  زوق 
بەدىئىــي تەســىرلەندۈرۈش تۈرتكىســىدە نېمىنىــڭ 
ياخشــى، نېمىنىــڭ يامانلىقىنــى، نېمىنىــڭ گــۈزەل، 
نېمىنىــڭ ســەتلىكىنى پــەرق ئېتىــپ چــوڭ بولىــدۇ. 
ــى  ــي ئوبرازالرن ــى ئىجابى ــرازالر ئىچىدىك ــي ئوب بەدىئى
ــدۇ  ــن نەپرەتلىنى ــپ، ســەلبىي ئوبرازالردى ــە قىلى ئۈلگ
ۋە ئۇالردىــن ئۆزلىرىنــى چەتكــە ئالىــدۇ. ئەخاقلىــق، 
نىشــان  بولۇشــنى  ئادەملەردىــن  باتــۇر  راســتچىل، 
قىلىــپ، يالغانچــى، ھــۇرۇن، يــاۋۇز ئادەملەردىــن 
يىرگىنىــپ، ئىلگىرىلــەش يولىنــى تالــاپ، پــارالق 
ــا  ــدۇ. مان ــىدۇ ۋە ئىزدىنى ــۈن تىرىش ــتىقبالى ئۈچ ئىس
ــا كۆرســىتىدىغان  ــار ئەدەبىياتىنىــڭ بالىارغ ــۇ بالى ب
رولــى. بالىــار يازغۇچىلىــرى بــۇ جەھەتتــە مۇھىــم 
مەســئۇلىيەتنى ئۈســتىگە ئالغــان. چۈنكــى بالىــار 
ئۇالرنــى  ئۈمىدىمىــز.  كېلەچىكىمىــز،  بىزنىــڭ 
ئۆزىمىزنىــڭ ئەدەبىــي ئەســەرلىرى بىلــەن تەمىنلــەپ، 
ئۇالرغــا زوق، مەنىــۋى ئــوزۇق ئاتــا قىلىشــىمىز بىزنىــڭ 
كېلەچىكىنــى  پــارالق  كۆيۈنگەنلىكىمىــز،  ئۇالرغــا 
ئەمــەس،  ئۆزىگىــا  ئۇالرنىــڭ  ئويلىغانلىقىمىــز، 
كېلەچىكىگــە، ئىســتىقبالىغا مەســئۇل بولغانلىقىمىز.

ســوئال: تۇرســۇنمۇھەممەد پەخرىدىــن ئــاكا، 
ئەدەبىياتىمىــز  «بالىــار  ئوقۇرمەنلەرنىــڭ  مــەن 
ــۇر  ــاھە»، «ئۇيغ ــز س ــى ئاجى ــۇر ئەدەبىياتىدىك ئۇيغ
تارىنــى  قەلــب  ئادەمنىــڭ  ئەدەبىياتىــدا  بالىــار 

دېگەنلىرىنــى  ئــاز»  بــەك  ئەســەرلەر  چەككــۈدەك 
ســىزنىڭچە  تۇرىمــەن.  ئــاڭاپ  پــات   - پــات 
بالىــار  قىلغانــدا  قانــداق  توغرىمــۇ؟  قــاراش  بــۇ 
بالىارنىــڭ  جاناندۇرغىلــى،  ئەدەبىياتىمىزنــى 
تۆرىدىــن  كۆڭــۈل  ئۇالرنىــڭ  ياققــۇدەك،  قەلبىگــە 
ئــورۇن ئالغــۇدەك ئەســەرلەرنى ياراتقىلــى بولىــدۇ؟

ســىزنىڭ  ئېزىزجــان،  ئىنىــم  جــاۋاب: 
بــار.  ھەقىقــەت  مەلــۇم  ئاڭلىغانلىرىڭىــزدا 
بــەزى  ئەدەبىياتىمىــز  بالىــار  ئۇيغــۇر  بىزنىــڭ 
مىللەتلەرنىڭكىگــە قارىغانــدا خېلىــا ئارقىــدا. لېكىن 
بىزنىــڭ بالىــار ئەدەبىياتىمىــزدا ئۆتكــەن ئەســىرنىڭ 
ئىلگىرىلــەش  قارىغانــدا  يىللىرىغــا   -  60  ،-  50
خېلــى بــار. بالىــار ئەدەبىياتــى قوشــۇنى خېلــى 
زورىيىــپ قالــدى، ئەســەرلەرمۇ كۆپىيىــپ قالــدى. 
ــڭ  ــان بالىلىرىمىزنى ــەرلەر مىليونلىغ ــۇ ئەس ــن ب لېكى
تەلىپىنــى، ئۇسســۇزلۇقىنى قاندۇرالمايــدۇ. مۇنــداق 
ئەدەبىياتىمىــز  بالىــار  ســەۋەب  بولۇشــىدىكى 
تەرەققىــي  ئومۇميۈزلــۈك  بويىچــە  ژانىــرالر  ھەممــە 
ئىزچىــل  ئۈچــۈن  بالىــار  كەتمىــدى.  قىلىــپ 
ئەســەر يېزىۋاتقانــار كــۆپ ئەمــەس. يېزىلىۋاتقــان 
ئەســەرلەرمۇ ئــاز، ھازىــر بالىــار ئۈچــۈن ئەســەر يېزىپ 
كۆپچىلىكــى  مۇتلــەق  ئاپتورالرنىــڭ  كېلىۋاتقــان 
ــن  ــۇ ســاھەدە ئۇزاقتى ــۇرا ياشــلىقار. ب ياشــار ۋە ئوتت
بېــرى قەلــەم تەۋرىتىــپ كېلىۋاتقانــار ســاناقلىقا، 
ــز  ــر ئۈمىدىمى ــدى. ھازى ــىنىپ قال ــر ياش ــۇ ھازى ئۇالرم
ــدى.  ــۇپ قال ــلىقاردا بول ــۇرا ياش ــەن ئوتت ــار بىل ياش
ئۇالرنىــڭ يېزىــپ، ئېــان قىلدۇرغــان ئەســەرلىرى 
ــۇ  ــدۇ. ب ــى خەزىنىســىنى بېيىتىۋاتى ــار ئەدەبىيات بالى
ئەســەرلەر كىچىــك كىتابخانارنىــڭ قىزىقىشــىنى، 
قاندۇرماقتــا.  تەشــنالىقىنى  بولغــان  كىتابقــا 
ــاراپ  ــلەرگە ق ــۇ ئۆزگىرىش ــى ب ــار ئەدەبىياتىدىك بالى
ئەھۋالنــى بىــر قــەدەر ياخشــى دېيىشــكە بولىــدۇ. 
ــدۇ. ــۆز يۇمۇشــقا بولماي ــۇ نەتىجىلەرگــە ك ــە ب ئەلۋەتت

باشــاپ  ئاخىرىدىــن  يىلارنىــڭ   -  1970
بالىــار  ئەدەبىياتىمىــزدا  بالىــار  ھازىرغىچــە 
ئىجــاد  كــۆپ  خېلــى  ئەســەرلەر  ياقتۇرىدىغــان 
قىلىنــدى. بــۇ ئەســەرلەردىن بەزىلىــرى مەملىكەتلىــك 
مۇكاپاتارغــا ئېرىشــتى. شــىنجاڭ ئۇيغــۇر ئاپتونــوم 
ــق  ــۈچ قېتىملى ــان ئ ــپ بېرىلغ ــە ئېلى ــى بويىچ رايون
نۇرغۇنلىغــان  باھاالشــتا  ئەدەبىياتىنــى  بالىــار 
بــۇ  مۇكاپاتانــدى،  ئەســەرلىرى  ئاپتورالرنىــڭ 
خۇشــال  ئادەمنــى  يەنــە  باشــقا  پاكىتاردىــن 
قىلىدىغــان بىــر ئەھــۋال يىرىــك، چــوڭ ھەجىملىــك 
كەلگەنلىكــى.  مەيدانغــا  ئەســەرلىرىنىڭ  بالىــار 
جاپپــار،  جاســارەت  ئېلىيــاس،  پەرھــات  بۇنىڭغــا 
ئەخمەتجــان قۇربــان ســابىرى، پەرھــات كازىمارنىــڭ 
مىســال  رومانلىرىنــى  قىلىنغــان  نەشــر  يېقىنــدا 
روماناردىــن  شــۇ  بولىــدۇ.  كۆرسىتىشــكە  قىلىــپ 
رومانــى  قىســىملىق  كــۆپ  ئېلىياســنىڭ  پەرھــات 
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ــەڭ  ــە ئ ــز بويىچ ــار» مەملىكىتىمى ــق بالى «كىرورانلى
يۈكســەك مۇكاپات«بــەش بىــر قۇرۇلــۇش» مۇكاپاتىغــا 
ئېرىشــتى. بۇ بىزنىــڭ ئەدەبىياتىمىزنىڭ، جۈملىدىن 
زور  ئەدەبىياتىمىزنىــڭ شــان - شــەرىپى،  بالىــار 
ئەدەبىياتىمىــز  بالىــار  بىزنىــڭ  مــەن  ئۇتۇقــى. 
نەتىجىلىرىدىــن  مۇشــۇنداق  كەلگــەن  قولغــا 
ئەدەبىياتىمىزنىــڭ  بالىــار  پەخىرلىنىمــەن. 
ئەدەبىياتىمىزنىــڭ  مەمنۇنمــەن،  تەرەققىياتىدىــن 
ــار  ــق بالى ــەن. بارلى ــۇ ئۈمىدۋارم كەلگۈســىدىن تېخىم
ئەســەر  ئۈچــۈن  بالىــار  شــائىرلىرى،  يازغۇچــى - 
بىلــەن  ئالــدى  ئاپتــورالر  خااليدىغــان  يېزىشــنى 
بالىارنىــڭ  نەزەرىيەســى،  ئەدەبىياتــى  بالىــار 
بىلــەن  بىلىملــەر  ئائىــت  ئاالھىدىلىكىگــە  يــاش 
ــۇش  ــڭ تۇرم ــپ، بالىارنى ــنى كۈچەيتى تەربىيەلىنىش
ــقا  ــكە، بايقاش ــەپ، كۆزىتىش ــى ئىگىل قانۇنىيەتلىرىن
ماھىــر بولســاق، يېزىقچىلىــق بىلىمــى ۋە يېزىقچىلىق 
ئىقتىدارىمىزنــى تىرىشــىپ يۇقىــرى كۆتۈرســەك بالىار 
ئۈچــۈن ياخشــى، نادىــر ئەســەرلەرنى كۆپلــەپ بارلىققا 
ئىزدىنىشــتە. تىرىشىشــتا،  گــەپ  كەلتۈرەلەيمىــز، 

ئەدەبىياتىمىــزدا  بالىــار  ســوئال: 
ــىار؟ ــلۇقار قايس ــىلىلەر ۋە بوش ــاقلىنىۋاتقان مەس س

جــاۋاب: بالىــار ئەدەبىياتىمىزدىكــى بوشــلۇقار 
ئىلگىرىكــى يىلارغــا قارىغانــدا تولــۇپ قالغانــدەك 
قىلىــدۇ. مۇنــداق دېيىشــىمدىكى ســەۋەب، بالىــار 
ئەدەبىياتىــدا شــېئىر كــۆپ، نەســرىي ئەســەرلەر ئــاز، 
دىرامــا يــوق ئىــدى. ھازىــر نەســرىي ئەســەرلەر خېلــى 
ــك  ــدى. يىرى ــار بول ــۇ ب ــدى. دىرامىارم ــپ قال كۆپىيى
ــا  ــتار مەيدانغ ــادا، داســتان، پوۋېس ئەســەرلەردىن بال
كەلــدى. بالىــار ئەدەبىياتىمىــزدا رومــان بولماســلىق، 
ــدى.  ــلۇق ئى ــوڭ بوش ــى چ ــار ئەدەبىياتىمىزدىك بالى
بىــر  باشــاپ  باشــلىرىدىن  يىلارنىــڭ   -  2000
ــار  ــك كىتابخان ــەڭ كىچى ــى ك ــار رومان ــە بالى نەچچ
بىلــەن يــۈز كۆرۈشــتى. بــۇ بالىــار ئەدەبىياتىمىــز 
بۆسۈشــنىڭ  بــۇ  بۆســۈش.  زور  تەرەققىياتىدىكــى 
ئىلھامىــدا يەنىمــۇ كــۆپ نادىر ئەســەرلەرنىڭ، بولۇپمۇ 
ــا  ــك ئەســەرلەرنىڭ مەيدانغ ــك، چــوڭ ھەجىملى يىرى
كۈتمەكتىمىــز.  بىلــەن  ئۈمىدۋارلىــق  چىقىشــىنى 
بالىــار  بىلــەن  قىزغىنلىــق  ھازىــر  ئۈمىدنــى  بــۇ 
ئەدەبىياتــى ئەســەرلىرىنى يېزىۋاتقــان يــاش ۋە ئوتتۇرا 
ياشــلىق يازغۇچــى - شــائىرلىرىمىزنىڭ ئاقلىشــىغا 
ئەدەبىياتىمىــزدا  بالىــار  ھازىــر  زور.  ئىشــەنچىم 
ســاقلىنىۋاتقان يەنــە بىر بوشــلۇق بالىــار ئەدەبىياتى 
ئۆتكىنىمــدەك  ســۆزلەپ  يۇقىرىــدا  ئوبزورچىلىقــى. 
ــر  ــر بى ــەرلەر ھازى ــان ئەس ــۈن يېزىلىۋاتق ــار ئۈچ بالى
قــەدەر كۆپىيىۋاتقان بولســىمۇ، ئۇالرنــى باھااليدىغان، 
يېتەرســىزلىكلىرىنى  بىلــەن  ئارتۇقچىلىقلىــرى 
كۆرســىتىپ بېرىدىغــان ئەدەبىــي تەنقىــد ئەســەرلىرى 
ئــاز. ئەدەبىياتنــى، جۈملىدىــن بالىــار ئەدەبىياتىنــى 
ئوبزورچىــار  تۇرىدىغــان  قىلىــپ  ئوپېراتســىيە 

قوشــۇنىنى كېڭەيتىــش، ئوبزورالرنــى كۆپــرەك يېزىــش 
ــى. ــى ئېھتىياج ــڭ نۆۋەتتىك ــار ئەدەبىياتىمىزنى بالى

تەتقىقاتــى  ئەدەبىياتــى  بالىــار  ســوئال: 
ئەھۋالىغــا  يېقىنقــى  تەنقىدچىلىكىنىــڭ  ۋە 
رازىمــۇ؟ بــۇ خىزمەتتىــن  قانــداق قارايســىز؟ ســىز 

جــاۋاب: بالىــار ئەدەبىياتــى تەتقىقاتــى بالىــار 
بىرلەشــكەن.  زىــچ  بىلــەن  تەنقىــدى  ئەدەبىياتــى 
ــرى  ــى تەتقىقاتچىلى ــار ئەدەبىيات ــەن بالى ــۇ ئاساس ب
تەنقىدچىلىرىنىــڭ  ئەدەبىياتــى  بالىــار  بىلــەن 
بــۇ  ۋەزىپــە.  يۈكســەك  يۈكلەنگــەن  زىممىســىگە 
بالىــار  بىلــەن  ئالــدى  قىلىشــتا  ئــادا  ۋەزىپىنــى 
ــۇلدا  ــي ئۇس ــرا ۋە ئىلمى ــى توغ ــى تەنقىدىن ئەدەبىيات
مەلۇمكــى   كېلىــدۇ.  توغــرا  يايدۇرۇشــقا  قانــات 
ــدا  ــار ئەدەبىياتى ــدى بالى ــى تەنقى ــار ئەدەبىيات بالى
بولســا  كــەم  ئىلمىــدە  ئەدەبىياتــى  بالىــار  ۋە 
ئەدەبىياتــى  بالىــار  نەرســە.  زۆرۈر  بولمايدىغــان 
تەنقىــدى بولمــاي تــۇرۇپ، بالىــار ئەدەبىياتىنىــڭ 
گۈللىنىشــىنى ئىلگىــرى ســۈرگىلى بولمايــدۇ. بــۇ 
نۇقتىنــى تەدرىجىــي چۈشــەنگەن بىزنىــڭ بالىــار 
يىلارنىــڭ   -  1980 ئەدىبلىرىمىــز  ئەدەبىياتــى 
ئەدەبىياتىمىزنىــڭ  بالىــار  باشــاپ،  باشــلىرىدىن 
شــەكىللىنىش ئەھۋالىنــى نــەزەردە تۇتــۇپ بالىــار 
ئوبزورالرنــى  ماقالــە،  بــەزى  دائىــر  ئەدەبىياتىغــا 
يېزىشــقا باشــلىدى. 1990 - يىلارغــا كەلگەنــدە 
بالىــار ئەدەبىياتــى تەتقىقاتــى ۋە بالىــار ئەدەبىياتــى 
ــقا باشــلىدى.  ــەدەر جانلىنىش ــر ق ــى بى تەنقىدچىلىك
بــۇ ئەھــۋال بالىــار ئەدەبىياتىمىزنىــڭ توغــرا، ســاغام 
ئوينىــدى.  رول  بەلگىلىــك  قىلىشــىدا  تەرەققىــي 
كالېندارچىلىــق،  ئەدەبىياتىمىزدىكــى  بالىــار 
ــازالپ،  ــىلىرى ئ ــك، شــەكىلۋازلىق ھادىس تەقلىدچىلى
ــي تۇرمۇشــىغا  ــار ئەســەرلىرى بالىارنىــڭ ھەقىقى بالى
ياندىشىشــقا يۈزلەنــدى. بالىــار ئەدەبىياتىمىزنىــڭ 
بېيىشــىغا  قىلىشــى،  تەرەققىــي  شەكىللىنىشــى، 
ئەگىشــىپ، مەتبۇئــات يۈزىــدە يــورۇق كۆرگــەن بالىــار 
توغرىســىدا  ســاھىبلىرى  ئۇالرنىــڭ  ۋە  ئەســەرلىرى 
كــەڭ  تەســىراتار  ئوبــزور،  ماقالــە،  نۇرغۇنلىغــان 
ئوبــزورالردا  ماقالــە،  بــۇ  ســۇنۇلدى.  كىتابخانارغــا 
بالىار يازغۇچى - شــائىرلىرىنىڭ يەككە ئەســەرلىرى، 
پائالىيەتلىــرى،  ئىجادىــي  توپاملىــرى،  ئەدەبىــي 
ــڭ  ــپ، ئۇالرنى ــالغا ئېلىنى ــلىرى مىس ــەنئەت قاراش س
ســەمەرىلىك ئەمگەكلىــرى، ئىجادىيــەت قىزغىنلىقــى، 
بىلــەن  ئارتۇقچىلىقلىــرى  ماھارەتتىكــى  ئەدەبىــي 
بېرىلــدى.  كۆرســىتىپ  ئېنىــق  يېتەرســىزلىكلىرى 
ــم  ــان مۇھى ــى تارتىدىغ ــدە دىققەتن ــزورالر ئىچى ــۇ ئوب ب
بىــر نۇقتــا شــۇكى، بالىــار ئەدەبىياتىمىــزدا بۆســۈش 
ــڭ  ــان ئىجادىيىتىنى ــان روم ــە بولغ ــە ئىگ خاراكتېرىگ
ــت  ــاالر گېزى ــۇ باھ ــال، ب ــۇ ھ ــى. ب ــن قىلىنىش تەلقى
- ژۇرنــال، كىتاباردىــا ئەمــەس، ھەتتــا رادىيــو ، 
ــار  ــە بالى ــۇ ئەلۋەتت ــدى. ب ــۇ تەكىتلەن تېلېۋىزورالردىم
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ئەدەبىياتىمىزنىــڭ ئومۇميۈزلــۈك تەرەققىي قىلىشــىغا، 
ــىگە  ــۇ كۆپىيىش ــەرلەرنىڭ تېخىم ــك ئەس ــر، يىرى نادى
ئەدەبىياتىمىزنىــڭ  بالىــار  مــەن  پايدىلىــق. 
خۇشــاللىنارلىق  بــۇ  كۆرۈلۈۋاتقــان  تەرەققىياتىــدا 
كۆرۈنۈشــلەردىن تولىمــۇ مەمنۇنمــەن ھەم خۇشــالمەن.

بالىــار  ئۆزگىلەرنىــڭ  بىــزدە  ســوئال: 
نەشــر  قىلىــپ  تەرجىمــە  ئەســەرلىرىنى 
بــار؟ مەســىلىلەر  قانــداق  خىزمىتىــدە  قىلىــش 

بالىــار  ئۆزگىلەرنىــڭ  بىــزدە  جــاۋاب: 
قىلىــش  نەشــر   - تەرجىمــە  ئەســەرلىرىنى 
ھەرقايســى  بۇنــى  بولۇۋاتىــدۇ.  ياخشــى  خېلــى 
تىزىلغــان  كىتابلىــرى  بالىــار  كىتابخانىارنىــڭ 
ــزدە،  ــز. بى ــن كــۆرۈپ بىلەلەيمى ــاب جاھازىلىرىدى كىت
دەســلەپكى چاغــاردا، بالىــار ئەســەرلىرى بــەك قىــس 
بولغاچقا ســوۋېت ئىتتىپاقىدىن كەلتۈرۈلگەن رۇســچە 
ۋە باشــقا تىلاردىــن ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىنغان، 
ــە  ــن تەرجىم ــار ئەدەبىياتىدى ــزۇ بالى ــن خەن جۈملىدى
بالىلىرىمىزنىــڭ  كىتابلىــرى  بالىــار  قىلىنغــان 
قىســمەن بولســىمۇ تەلىپىنــى قاندۇرغــان، بالىــار 
ــا بەلگىلىــك تەســىر  ئەدەبىياتىمىزنىــڭ تەرەققىياتىغ
ھەرقايســى  دۇنيادىكــى  ھازىــر  كۆرســەتكەنىدى. 
نادىــر  دائىــر  ئەدەبىياتىغــا  بالىــار  خەلقلەرنىــڭ 
ئەســەرلىرى توختاۋســىز تەرجىمــە - نەشــر قىلىنىپ، 
بالىــار ئەدەبىياتىمىزنىــڭ بوشــلۇقىنى تولدۇرماقتــا...

ســوئال: ســىز بالىــار ئەدەبىياتــى ئىجادىيىتىدە 
شــېئىرىيەت ژانىرىدىــن باشــقا ژانىرالردىمــۇ ئەســەر 
يېزىپســىز. شــۇ ھەقتــە بىرئــاز توختىلىــپ بېرەمســىز؟

ــەن  ــە م ــي ئىجادىيەتت ــدۇ. ئەدەبى ــاۋاب: بولى ج
يېزىشــقا  شــېئىرلىرىنى  بالىــار  زېھنىمنــى  پۈتــۈن 
ــق ئەســەرلىرىم  ــان بارلى ــڭ يازغ ــم. شــۇڭا مېنى قاراتتى
ئىچىــدە بالىــار شــېئىرلىرى ئاساســىي ســالماقنى 
ئىگىلەيــدۇ. شــېئىر يېزىشــنى ھازىرمــۇ داۋاماشــتۇرۇپ 
ــى 1980 -  ــاردا، يەن ــى چاغ ــەن. كېيىنك كېلىۋاتىم
يىلاردىــن باشــاپ بالىار پىروزىســىغىمۇ ئېتىبارىمنى 
 -  1980 مېنىــڭ  بىلــەن  شــۇنىڭ  كۈچەيتتىــم. 
يىلاردىــن ھازىرغىچــە بالىار ئۈچــۈن يازغان ھېكايەم 
30 دىــن ئاشــتى. بۇالردىــن بىرقىســمى يۇقىرىــدا 
ــرى«  ــڭ بالىلى ــڭ كوچىنى ــەن »بىزنى ــپ ئۆتك ئېيتى
بىرقىســمى  كىرگۈزۈلــدى.  توپلىمىمغــا  ناملىــق 
بالىــار  قىلىنــدى.  ئېــان  ژۇرنالــاردا   - گېزىــت 
ئۈچــۈن يازغــان ھېكايىلىرىمدىــن »بوتــكا ئالدىــدا«، 
ــى  ــاكىات«، »يېڭ ــەزى«، »ش ــىمكامنىڭ مىج »قاس
ھېكايــە«، »تەلپۈنــۈش« مــاڭا بــەك ياقىــدۇ. »بوتكا 
ــى شــىنجاڭ  ــە 2008 - يىل ــدا« ناملىــق ھېكاي ئالدى
مائارىــپ نەشــرىياتى تــۈزۈپ نەشــر قىلغــان »گۇمانتار 
»قاســىمكامنىڭ  كىرگۈزۈلــدى.  قــا  ئوقۇشــلۇق« 
مىجــەزى« ناملىــق ھېكايە تولۇقســىز ئوتتــۇرا مەكتەپ 

2 - يىللىقلىرىنىــڭ تىــل - ئەدەبىيات ئوقۇشــلۇقىغا 
كىرگۈزۈلــدى. مــەن بالىــار ئەدەبىياتىنىــڭ دىرامــا 
ــۇپ،  ــۆزدە تۇت ــى ك ــەرلەرنىڭ كەملىكىن ــدا ئەس ژانىرى
»خىجىللىــق«،  »قەلبداشــار«،  ئۈچــۈن  بالىــار 
ئەســەرلىرىنى  ســەھنە  ناملىــق  »ئۇچراشــقاندا« 
يازدىــم. بــۇالر »پــەرۋاز« ژۇرنىلىغــا بېســىلىپ چىقتى. 
مــەن 1980 - يىلارنىــڭ باشــلىرىدىن باشــاپ بــەزى 
ــن  ــۇالر 20 پارچىدى ــم. ب ــۇ يازدى ــزور، ماقالىلەرنىم ئوب
ئاشــىدۇ. شــۇالرنىڭ تۇنجىســى 1984 - يىلى»تارىم« 
ژۇرنىلىغــا بېســىلغان »ئۇيغــۇر بالىــار ئەدەبىياتىنىڭ 
ھازىرقــى ئەھۋالــى« ناملىــق ماقالــە. ئۇنىڭــدا ئۇيغــۇر 
بالىــار ئەدەبىياتىنىــڭ قىســقىچە ئەھۋالــى، تارىخىــي 
ئارقــا كۆرۈنۈشــى، بالىــار ئەدەبىياتىمىــزدا يېقىندىــن 
بېــرى پەيــدا بولغــان يېڭىلىقــار − بالىــار ھەققىــدە 
يېزىلغــان ئەســەرلەر، ئۇالرنىــڭ ئارتۇقچىلىقلىــرى، 
قىلىنــدى،  تەھلىــل  قىســقىچە  يېتەرســىزلىكلىرى 
ۋە  يازغــان  ئەســەر  ئۈچــۈن  بالىــار  جۈملىدىــن 
ــان ئاپتورالرنىــڭ ئىســىملىرى ئاتــاپ  يېزىــپ كېلىۋاتق
ئۆتۈلــدى. بــۇ ماقالــە 1985 - يىلــى شــىجياجۇاڭ 
بالىــار  مەملىكەتلىــك  ئېچىلغــان  شــەھىرىدە 
ئوقۇلــدى،  يىغىنىــدا  ئىجادىيىتــى  ئەدەبىياتــى 
كېيىــن شــاڭخەيدە چىقىدىغــان »بالىــار ئەدەبىياتى 
يۇقىرىقــى  بېســىلدى.  ژۇرنىلىغــا  تەتقىقاتــى« 
ــقا >شــىنجاڭ  ــەن نېمىش ــە »م ــقا يەن ــن باش ماقالىدى
ئۆســمۈرلىرى< گېزىتىگــە ئامــراق«، »پەرھەتىنىــڭ 
ــان«،  ــقىچە باي ــىدا قىس ــېئىرلىرى توغرىس ــار ش بالى
»مــەن قانــداق قىلىــپ بالىــار ئۈچۈن ئەســەر يېزىش 
ئويىغــا كېلىــپ قالدىــم« ناملىق ماقالىلەرنــى يازدىم.

تېمىســىدا  بالىــار  ســىز  ســوئال: 
باقتىڭىزمــۇ؟ ئويلىشــىپ  يېزىشــنى  رومــان 

جــاۋاب: مــەن نەشــرىياتتا ئىشــلەپ يۈرگــەن 
ۋاقىتلىرىمــدا چــەت ئــەل يازغۇچىلىرىنىــڭ بالىــار 
بىرنەچچىنــى  رومانلىرىدىــن  يازغــان  ئۈچــۈن 
تەرجىمىگــە  ئۇالرنــى  ئوقۇغــان،  زوقلىنىــپ 
تەييارلىغــان  نەشــرگە  تەھرىرلــەپ  ئۇيۇشــتۇرۇپ، 
ئىدىــم. شــۇ چاغاردىــن باشــاپ بىزنىــڭ بالىــار 
دەپ  يوقتــۇ،  رومــان  نېمىشــقا  ئەدەبىياتىمىــزدا 
ــش  ــان يېزى ــۈن روم ــار ئۈچ ــۆزۈم بالى ــم. ئ ئۆكۈنەتتى
چاغدىكــى  شــۇ  بىــراق  كەلگــەن.  نىيىتىگىمــۇ 
ئالدىراشــچىلىقى  خىزمــەت  مۇھىــت،  ئىجتىمائىــي 
چىقىشــىنى  روياپقــا  ئارزۇيۇمنىــڭ  بــۇ  مېنىــڭ 
ــم.  توســۇپ قويغــان ئىــدى، ئەمــدى ياشــىنىپ قالدى
ــۇنداق  ــوق. ش ــادار ي ــلۇق م ــا تۇش ــەت، ئارزۇيۇمغ نىي
تــۇردۇم،  يېزىــپ  بالادىارنــى  داســتان،  بولســىمۇ 
ئەپسۇســلىنىمەن. بــەك  يازالمىغانلىقىمغــا  رومــان 

نەزەرىيەســىدە  ئەدەبىياتــى  بالىــار  ســوئال: 
ئەســەرلەرنى  تــەۋە  ئەدەبىياتىغــا  بالىــار 
ســىزنىڭ  ئايرىيدىكــەن.  تارماققــا  تــۆت 
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تــەۋە؟ تارماققــا  قايســى  ئەســەرلىرىڭىز  بالىــار 

يېشــىغا  بالىــار  ئېيتقانــدەك  ســىز  جــاۋاب: 
پىســخولوگىيەلىك  ۋە  فىزىيولوگىيەلىــك  يەنــى 
ئاالھىدىلىكلىرىگــە ئاساســەن تــۆت تۈرگــە ئايرىلىدۇ. 
ــڭ  ــدا ئۇالرنى ــەر يازغىنىم ــۈن ئەس ــار ئۈچ ــەن بالى م
مــەن  تۇتىمــەن.  كــۆزدە  ئاالھىدىلىكىنــى  يــاش 
ــاش باســقۇچىدىكى  ــان تېمىنىــڭ قايســى ي تاللىۋالغ
بالىارغــا مــاس كېلىدىغانلىقىنــى مۆلچەرلىۋېلىــپ، 
بالىلىقىمغــا  باســقۇچىدىكى  يــاش  شــۇ  ئاندىــن 
قايتىــپ قەلــەم تەۋرىتىمــەن. مېنىــڭ شــېئىرلىرىم 
بولســۇن،  ئەســەرلىرىم  نەســرىي  ياكــى  بولســۇن 
ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە باغچــا بالىلىــرى )4 -، 5 -، 
بــار،  يېزىلغانلىــرى  ئۈچــۈن  بالىــار(  ياشــلىق   6
مەكتــەپ يېشــىدىكى بالىــار)7 -، 8 -،  ياشــلىق 
باشــانغۇچ  بــار،  يېزىلغانلىــرى  ئۈچــۈن  بالىــار( 
 ،- 11  ،- 10( يىللىقلىــرى  يۇقىــرى  مەكتەپنىــڭ 
بــار،  يېزىلغانلىــرى  ئۈچــۈن  بالىــار(  12ياشــلىق 
تولۇقســىز ئوتتــۇرا مەكتــەپ يېشــىدىكى )13 - 14 
-، 15 ھەتتــا 16 يــاش ئەتراپىدىكــى( بالىــار ئۈچــۈن 
بالىارنىــڭ  مــەن  دېمــەك،  بــار.  يېزىلغانلىرىمــۇ 
ــۆز  ــقۇچلىرىنى ئ ــاش باس ــى ي ــى تۈركۈمدىك ھەرقايس
ئەســەرلىرىمنىڭ چېگراســى قىلىــپ پەرقلەندۈرىمــەن.

ئەللىــك  چــەت  ۋە  جۇڭگــو  ســىز  ســوئال: 
ياقتۇرىســىز؟ كىملەرنــى  يازغۇچىلىرىدىــن  بالىــار 

ــى  ــار يازغۇچ ــى بالى ــەن جۇڭگودىك ــاۋاب: م ج
رۇڭــرۇڭ،  رېــن  بوچــۈي،  شــائىرلىرىدىن چېــن   -
تېيىپجــان  مۇتەللىــپ،  لۇتپۇلــا  يــەن،  كــې 
ــان ئەســەرلىرىنى  ــار ئۈچــۈن يازغ ئېلىيېفارنىــڭ بالى
يازغۇچىلىرىدىــن  ئــەل  چــەت  كۆرىمــەن.  ياخشــى 
ئاندېرســون، لېــف. تولىســتوي، مارشــاك، مېخالكــوف، 
ئۆمــەر  مۇھەممىــدى،  قــۇددۇس  دىيــار،  زەپــەر 
بالىــار  بەختىيارالرنىــڭ  ئېلىيــار  مۇھەممىــدى، 
يازغــان ئەســەرلىرىنى ياخشــى كۆرىمــەن. ئۈچــۈن 

ئەدەبىياتــى  بالىــار  ئۆزىڭىزنىــڭ  ســوئال: 
خــاس  شــەكىللەندۈرگەن  ئىجادىيىتىــدە 
جەھەتتىكــى  ماھــارەت  بەدىئىــي  ۋە  ئۇســلۇبىڭىز 
ئۆزگىچىلىكلىرىڭىــز ھەققىــدە ســۆزلەپ بېرەمســىز؟

ئەدەبىياتــى  بالىــار  مېنىــڭ  جــاۋاب: 
خــاس  ئۆزۈمگــە  شــەكىللەندۈرگەن  ئىجادىيىتىــدە 
ئۇســلۇبۇم يــوق. لېكىــن باشــقىارغا ئوخشــىمايدىغان 
يېزىــش  ئەســەرنى  بــار.  ئادەتلىرىــم  بــەزى 
ئالدىــدا ۋە يېزىــش جەريانىــدا يازماقچــى بولغــان 
قىزىقارلىــق،  چۈشىنىشــلىك،  ئەســەرلىرىمنىڭ 
يۇمۇرلــۇق بولۇشــىغا، گــەپ - ســۆزلىرىمدە ۋەز - 
ــەت  ــلىققا دىقق ــۇپ قالماس ــق بول ــىھەت، چاقىرى نەس
ــدا  ــكەن چاغلىرىم ــى كىرىش ــقا يېڭ ــەن. يېزىش قىلىم
ــۇق ئويانمايــا  كالامغــا كەلگــەن بىــرەر تېمىنــى تول

ــەپ -  ــەزى گ ــايتتىم. ب ــكە باش ــە چۈشۈرۈش قەغەزگ
ــۇپ  ــەن دەپ زورۇق ــا تۈزىتىم ســۆزلەر قاماشــماي قالس
ئاخىرالشــقاندىن  تۈزىتىــش  كېتەتتىــم.  ئولتــۇرۇپ 
مەتبۇئاتقــا  كۆچــۈرۈپ  ئاققــا  دەرھــال  كېيىــن 
يولايتتىــم. ئاشــۇنداق يازغــان شــېئىرلىرىمدىن كۆپــى 
ــاي قالــدى. شــۇنىڭ بىلــەن مــەن  ــاڭا كېيىــن ياقم م
شــېئىر ئىجادىيىتىمدىكــى بــۇ ئاددىــي ئۇســۇلنى 
يەكۈنلــەپ، تەجرىبىلەرنــى ئۆزۈمگــە ســاۋاق قىلدىــم. 
ئــاۋۋال  يېزىشــتىن  ئەســەرنى  چاغــاردا  كېيىنكــى 
ــپ،  ــۇر كۆزىتى ــق، چوڭق ــىنى ئەتراپلى ــار تۇرمۇش بالى
بالىــار ياقتۇرىدىغــان، قىزىقىدىغــان، ئىجتىمائىــي 
ئۈنۈمــى بــار تېمــا تالايمــەن، ئاندىــن شــۇ تېمــا 
ــەر  ــەن. پىكىرل ــر يۈرگۈزىم ــق پىكى ــتىدە ئەتراپلى ئۈس
ــن،  ــكەندىن كېيى ــا مەركەزلەش ــر نۇقتىغ ــدا بى كالام
توغرىســىدا  بېرىــش  ئىپادىلــەپ  قانــداق  ئۇنــى 
ــى  ــدا يازماقچ ــش داۋامى ــرار ئويلىنى ــەن. تەك ئويلىنىم
بولغــان ئەســىرىمنىڭ قۇرۇلمىســىمۇ كالامــدا پىشــىپ 
ئېلىــپ،  قەلــەم  قولۇمغــا  چاغــدا  شــۇ  قالىــدۇ. 
تۇرغۇزۇلغــان  )كۆڭلۈمــدە(  كالامــدا  ئەســەرنىڭ 
ــدا  ــايمەن. بۇنىڭ ــنى باش ــە يېزىش ــى بويىچ جاھازىس
ســىرتقى  ئىشــتىن  ئولتۇرمايمــەن.  تالــاپ  ۋاقىــت 
ــە،  ــى كېچ ــۇن )مەيل ــىدا بولس ــڭ قايسىس ۋاقىتارنى
مەيلى كۈندۈز( يېزىشــنى داۋاماشــتۇرۇۋېرىمەن. ھەتتا 
ــەن.  ــۇ يېزىۋېرىم ــاڭاپ ئولتۇرۇپم ــكا( ئ ــو )مۇزى رادىي
ئەســەرنىڭ ئاساســىي گەۋدىســى پۈتكەندىــن كېيىن، 
ئىككىنچــى  ئىشلەشــكە،  جەھەتتىــن  بەدىئىــي 
تۈرلــۈك قىلىــپ ئېيتقانــدا، پەردازالشــقا ئۆتىمــەن. بــۇ 
باســقۇچتا ئەســەر تىلىنىــڭ چۈشىنىشــلىك، ئوينــاق، 
بالىارچــە تىــل بولۇشــىغا، ســۆز - جۈملىلەرنىــڭ 
بەدىئىــي  تەســۋىرنىڭ،  بولۇشــىغا،  ئوبرازلىــق 
كــۈچ  بولۇشــىغا  ئورۇنلــۇق  راۋان،  ئىپادىلەشــنىڭ 
ســەرپ قىلىمــەن. بــۇ جەريانــدا كالامغــا ئىككىنچــى 
بىــر يېڭــى، ياخشــىراق تېمــا كېلىــپ قالســا، بۇرۇنقى 
يېزىۋاتقىنىمنــى ۋاقتىنچــە قويــۇپ تــۇرۇپ، كېيىنكــى 
ئەســەر  ئىشــلەۋېرىمەن.  ئۈســتىدە  )ئەســەر(  تېمــا 
ــەۋەبى،  ــىمنىڭ س ــە قىلىش ــداق مۇئامىل ــقا مۇن يېزىش
ــىنى  ــەرنىڭ پىششــىق بولۇشــىنى، تاكامۇللىشىش ئەس
كاپالەتكــە ئىگــە قىلىــش، جۈملىدىــن ئۆزۈمنىــڭ 
قەلىمىمنىــڭ  تــاۋالپ،  قابىلىيىتىمنــى  زېھنىــي 
يىغىــپ  كەلتــۈرۈش.  قولغــا  ئۆتكۈرلىشىشــىنى 
ئېيتقانــدا، بالىــار ئۈچــۈن يازغــان ئەســەرلىرىمدە 
ــاب، گــۈزەل  ــار ئاســان چۈشــىنەلەيدىغان ئاممىب بالى
تىــل، بالىارغــا خــاس دىــت ۋە تەســەۋۋۇر بىلــەن 
ســۇغىرىلغان ئوبرازلىــق پىكىــر، ئەســتە قالغــۇدەك 
قىزىقارلىــق ۋەقــە، دېتــال بولۇشــى الزىــم. بۇنــداق 
تەســىراتقا،  چوڭقــۇر  بالىارنــى  ئەســەر  يېزىلغــان 
ــى  ــەن بالىاردىك ــدۇ. م ــە قىلى ــە ئىگ ــدان ئۈلگىگ ئوب
ــۆزدە  ــنى ك ــى، قىزىقىش ــۇنداق ئاالھىدىلىكن ــە ش ئەن
توغرىمــۇ«،  »ئېيتىڭارچــۇ  »يــاردەم«،  تۇتــۇپ 
ــق  ــڭ زارى« قاتارلى ــدى«، »تۈگمىنى ــېيىت ئۇيال »س
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شــېئىرالرنى يازدىــم. بالىــار يۇمۇرلــۇق، ھەجۋىــي 
قىزىقىــپ  شــېئىرالرنى  بــۇ  ئىگــە  خۇسۇســىيەتكە 
ــدۇ. ــوزۇق ئالى ــۋى ئ ــەپ، مەنى ــۇپ، تېگىشــلىك ن ئوق

ۋە  بالىلىرىمىزنىــڭ  ســوئال: 
كەلگۈســى  ئەدەبىياتىمىزنىــڭ  بالىــار 
ئويلىنامســىز؟ كــۆپ  ھەققىــدە 

جــاۋاب: بالىــار بىزنىــڭ كەلگۈســىمىز. شــۇنداق 
بالىــار  ئويلىغىنىــم،  بالىارنــى  مېنىــڭ  ئىكــەن 
ئۈچــۈن ئەســەر يېزىۋاتقانلىقىــم ئەلۋەتتە كەلگۈســىنى 
ئويلىغانلىقىم، بالىارنى ســۆيگەنلىكىم، كەلگۈســىنى 
ســۆيگەنلىكىم. شــۇڭا مېنىــڭ ھازىــر  قىلىۋاتقــان 
ــى  ــاي، بەلك ــۇپ قالم ــى بول ــڭا ئىش ــىم بۈگۈننى ئىش
ــڭ  ــار يازغۇچىلىرىنى ــز بالى ــى. بى كەلگۈســىنىڭ ئىش
شــەرەپلىك.  ئىنتايىــن  ئېغىــر،  ئىنتايىــن  ئىشــى 
ــار  ــز بالى ــر. بى ــۇ ئېغى ــئۇلىيىتى تېخىم ــڭ مەس بۇنى
ئەلۋەتتــە  ئىكەنمىــز،  يازغۇچىــار  ئەســەر  ئۈچــۈن 
تىرىشــىپ،  تارتمــاي،  ئۆزىمىزنــى  مەســئۇلىيەتتىن 
دۇنياســىنى  مەنىــۋى  بالىارنىــڭ  ئىزدىنىــپ 
ئاچىدىغــان،  بۇلىقىنــى  ئەقىــل  بېيىتىدىغــان، 
قىزىقارلىــق  نادىــر،  كېڭەيتىدىغــان  تەســەۋۋۇرىنى 
ئەســەرلەرنى يېزىــش ئارقىلىق ئۇالرغــا يارقىن بەدىئىي 
بېرىشــىمىز  تىكلــەپ  ئۈلگىلەرنــى   − ئوبرازالرنــى 
چەكســىز.  كۈچــى  ئۈلگىنىــڭ  مەلۇمكــى،  كېــرەك. 
بالىــار مانــا شــۇنداق زوق، روھ ئاتــا قىلىدىغــان 
ئۈلگىلەردىــن كــۈچ تېپىــپ، مەنىــۋى دۇنياســىنى 
ــن بولۇشــقا  ــق ئادەملەردى ــە ياراملى ــدۇ، خەلقق ئۇرغۇتى
تىرىشــىدۇ. بالىــار يازغۇچــى - شــائىرلىرىنىڭ بالىــار 
ئاشــۇ. مەقســىتىمۇ  يېزىشــتىكى  ئەســەر  ئۈچــۈن 

قانچىلىــك  ھازىرغىچىلىــك  ســوئال: 
قانــداق  ئەســەرلىرىڭىز  قايســى  يازدىڭىــز؟  ئەســەر 
ــداق  ــە قان ــا يەن ــتى؟ بالىلىرىمىزغ ــا ئېرىش مۇكاپاتارغ
بولۇۋاتىســىز؟ قىلماقچــى  ســوۋغا  ئەســەرلەرنى 

باشــاپ  يىلاردىــن   -  1950 مــەن  جــاۋاب: 
ــاۋ  ــم. »چ ــپ كەلدى ــىق قىلى ــنى مەش ــېئىر يېزىش ش
ــم  ــى قېتى ــېئىرىم تۇنج ــەن ش ــا« دېگ ــيەن ئوغلىغ ش
مەتبۇئاتتــا ئېــان قىلىنغاندىــن كېيىــن رەســمىي 
شــېئىر يېزىشــقا كىرىشــىپ چوڭارغا خــاس 05 پارچە 
ــت -  ــى گېزى ــېئىرالرنىڭ كۆپ ــۇ ش ــم، ب ــېئىر يازدى ش
ژۇرنالارغــا بېســىلىپ چىقتــى.  بالىــار ئۈچۈن ئەســەر 
كىرىشــتىم.  باشــاپ  يىلىدىــن   -  1955 يېزىشــقا 
شــېئىر،  پارچــە   300 ئۈچــۈن  بالىــار  ھازىرغىچــە 
ــار  ــم. بالى ــا يازدى ــە، بىرقانچــە دىرام 30پارچــە ھېكاي
ــتۇك«،  ــل گالىس ــېئىرلىرىم »قىزى ــان ش ــۈن يازغ ئۈچ
ــۇ  ــەن س ــار«، »م ــاالم بالى ــتار«، »س ــاق دوس »ئىن
ئىچكــەن بۇالقــار« دېگــەن نامــار بىلەن تــۆت توپام 
بولــۇپ چىقتــى. بالىــار ئۈچــۈن يازغــان ھېكايىلىرىــم 

»بىزنىــڭ كوچىنىــڭ بالىلىــرى« دېگــەن نــام بىلــەن 
توپــام بولــۇپ چىقتــى. 30پارچىدىــن ئارتــۇق ماقالــە، 
ئوبــزور يېزىــپ مەتبۇئاتتــا ئېــان قىلــدۇردۇم. خەنــزۇ، 
قــازاق، ئۆزبېــك تىللىرىدىــن 50 پارچىگــە يېقىــن 
تەرجىمــە  قىلدىــم.  تەرجىمــە  ئەســەرنى  ئەدەبىــي 
قىلغــان بــۇ ئەســەرلىرىمدىن ھەممىســى دېگــۈدەك 
گېزىــت - ژۇرنالــاردا ئېــان قىلىنــدى، بەزىلىــرى 
ــەرلىرىمدىن  ــان ئەس ــى. يازغ ــۇپ چىقت ــە بول كىتابچ
»بەخــت قوشــىقى«، »يــاردەم«، »بىزنىــڭ جــاۋاب« 
)شــېئىرالر(، »ئۇيغــۇر بالىــار ئەدەبىياتىنىــڭ ھازىرقى 
ســۈپىتىنى  »كىتابارنىــڭ  )ماقالــە(،  ئەھۋالــى« 
ــر بىلــەن كوررېكتورنىــڭ  يۇقىــرى كۆتۈرۈشــتە مۇھەررى
رولــى« )ماقالــە( خەنزۇچىغــا، »بىزنىــڭ ۋەتــەن«، 
ــق  ــدە« قاتارلى ــب كىم ــى«، »ئەيى ــڭ خىتاب »رەنانى
ئــون نەچچــە شــېئىرىم قــازاق، ئۆزبېــك، قىرغىــز 
تىللىرىغــا تەرجىمــە قىلىنــدى. »تىنىــش بەلگىلىــرى 
ســۆھبەتتە« )شېئىر( 1979 - يىلى »تارىم« ژۇرنىلى 
ــتا 2 -  ــەرلەرنى باھاالش ــي ئەس ــتۇرغان ئەدەبى ئۇيۇش
دەرىجىلىــك مۇكاپاتقــا ئېرىشــتى. »يــاردەم« )شــېئىر( 
1979 - يىلــى مەملىكــەت بويىچــە ئۆتكۈزۈلگــەن 
ســەنئەت   - ئەدەبىيــات  بالىــار  نۆۋەتلىــك   -  2
ــا  ــك مۇكاپاتق ــتا 3 - دەرىجىلى ــەرلىرىنى باھاالش ئەس
يىلــى   -  1980 يەنــە  شــېئىرىم  بــۇ  ئېرىشــتى. 
ــەر  ــاز ســانلىق مىللەتل ئۆتكۈزۈلگــەن مەملىكەتلىــك ئ
ــار«  ــتا »تۇلپ ــەرلىرىنى باھاالش ــڭ ئەس يازغۇچىلىرىنى
دوســتۇم«  جــان  ئېرىشــتى. »مېنىــڭ  مۇكاپاتىغــا 
ــز  ــوم رايونىمى ــى ئاپتون ــېئىر 1981 - يىل ــق ش ناملى
بويىچــە ئېلىــپ بېرىلغــان ئەدەبىــي ئەســەرلەرنى 
باھاالشــتا 3 - دەرىجىلىــك مۇكاپاتقــا ئىگــە بولــدى. 

»ئىنــاق دوســتار« دېگــەن  شــېئىرىم ئاپتونــوم 
رايونىمىــز بويىچــە ئېلىــپ بېرىلغــان 1 - قېتىملىــق 
بالىــار ئەدەبىياتــى ئەســەرلىرىنى باھاالشــتا 2 - 
دەرىجىلىــك؛ »زور بەخــت، مۇھىــم مەســئۇلىيەت«

بالىــار   قېتىملىــق   -  2 ماقالــەم  ناملىــق 
ئەدەبىياتى ئەســەرلىرىنى باھاالشتا 1 - دەرىجىلىك؛ 
»بوۋامنىــڭ ھېكايىســى« ناملىــق داســتانىم 3 - 
قېتىملىــق بالىار ئەدەبىياتى ئەســەرلىرىنى باھاالشــتا 
2 - دەرىجىلىــك مۇكاپــات بىلــەن مۇكاپاتانــدى. 
توپلىمىــم  شــېئىرالر  دېگــەن  دوســتار«  »ئىنــاق 
1990 - يىلــى مەملىكــەت بويىچــە ئۆتكۈزۈلگــەن 
بالىــار ئوقۇشــلۇقلىرىنى باھاالشــتا 3 - دەرىجىلىــك 
بــاال  »ياخشــى  مۇكاپاتانــدى.  بىلــەن  مۇكاپــات 
 -  1990( »مــەن«  يىلــى(،   - بولىمــەن«)1989 
ــق  ــى( ناملى ــەن« )1997 - يىل ــۈزەل ۋەت ــى( »گ يىل
ناخشــا تېكىســتلىرىم ئاپتونــوم رايونىمىــز بويىچــە 
مۇنــەۋۋەر ناخشــا تېكىســتى بولــۇپ باھاالنــدى. » 
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›ماۋزېــدۇڭ ۋە ئۇنىــڭ بالىلىــرى‹ ناملىــق كىنونىــڭ 
ــزورۇم  ــو ئوب ــق كىن ــى« ناملى ــي ئەھمىيىت ئىجتىمائى
تەرىپىدىــن  شــىركىتى  كىنــو  رايونلــۇق  ئاپتونــوم 
مۇنــەۋۋەر ئەســەر بولــۇپ باھاالنــدى، جۈملىدىــن مــاڭا 
ــى  ــو ئوبزورچىس ــەۋۋەر كىن ــى مۇن ــە 1995 - يىل يەن
 1982 بېرىلــدى.  گۇۋاھنامىســى  شــەرەپ  دېگــەن 
- يىلــى ئىككــى تەرجىمــە شــېئىرىم »كــۆۋرۈك« 
مىللەتلــەر  »شــىنجاڭ  ۋە  تەرجىمىلــەر(  )ئەدەبىــي 
ــڭ 3  ــاالش ھەيئىتىنى ــرى باھ ــى« ژۇرناللى ئەدەبىيات
- دەرىجىلىــك مۇكاپاتىغــا ســازاۋەر بولــدى. 2003 
ــاالش  ــى باھ ــرى« مۇكاپاتىن ــاڭا »خانتەڭ ــى م - يىل
تەھرىــر  غۇنچىلىــرى«  »تارىــم  بىلــەن  ھەيئىتــى 
بۆلۈمــى تەرىپىدىــن »ھازىرقــى زامــان ئۇيغــۇر بالىــار 
شــەرەپلىك  دېگــەن  تۆھپىــكارى«  ئەدەبىياتــى 
ــار  ــر جۇڭگــو يازغۇچى ــەن ھازى ــدى. م ــات بېرىل مۇكاپ
يازغۇچىــار  رايونلــۇق  ئاپتونــوم  جەمئىيىتىنىــڭ، 
ئۈچــۈن  بالىــار  مېنىــڭ  ئەزاســى.  جەمئىيتىنىــڭ 
ــن  ــەس. لېكى ــۆپ ئەم ــە ك ــەرلىرىم ئانچ ــان ئەس يازغ
ــۇ  ــۆپ. ب ــەك ك ــەرەپ ب ــان - ش ــەن ش ــاڭا بېرىلگ م
شــەرەپلەر مېنىــڭ بالىــار ئەدەبىياتــى ساھەســىدە 
ئىجــاد  ئەســەر  ياخشــىراق  كۆپــرەك،  تېخىمــۇ 
كەلــدى،  بولــۇپ  ئىلھــام  ۋە  تۈرتكــە  قىلىشــىمغا 
ــئۇلىيىتىمنىڭ  ــى مەس ــار ئالدىدىك ــۇنىڭدەك بالى ش
ــار  ــاالمەتلىكىم ي ــدۇردى. س ــس قىل ــى ھې ئېغىرلىقىن
ــەن. ــپ تۇرىم ــەر يېزى ــۈن ئەس ــار ئۈچ ــىا بالى بەرس

ســوئال: تۇرســۇنمۇھەممەد پەخرىدىــن ئــاكا، 
ســىز ئــۇزاق يىلاردىــن بېــرى نەشــرىيات ساھەســىدە 
ئىشــلەپ، ئىزچىــل تۈردە ئەدەبىــي ئىجادىيەت بىلەن 
ــەن  ــار بىل ــر كىتاب ــان نادى ــۇغۇللىنىپ، نۇرغۇنلىغ ش
تۇرمۇشــىنى  مەنىــۋى  بالىلىرىمىزنىــڭ  ســۆيۈملۈك 
ۋە  خىزمــەت  ئۆزىڭىزنىــڭ  كەلدىڭىــز.  بېيىتىــپ 
ــىز؟ ــپ باقامس ــا بېرى ــلىرىڭىزغا باھ ــەت ئىش ئىجادىي

جــاۋاب: مــەن 1951 - يىلــى 9 - ئايدىن 1954 
- يىلــى 3 - ئايغىچــە ئوقۇتقۇچىلىــق قىلدىم. 1954 
- يىلــى 4 - ئايدىــن 1994 - يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە 
ــرىياتچىلىق  ــلىدىم. نەش ــىدە ئىش ــرىيات ساھەس نەش
بىلــەن ئۆتكــەن 40 يىلــدا 500 پارچىگــە يېقىــن 
ــى ئىشــلەپتىمەن.  ــڭ تەھرىرلىكىن ــاب ۋە ژۇرنالنى كىت
ــى  ــەرلەرمۇ، ئادەتتىك ــك ئەس ــدە يىرى ــڭ ئىچى بۇالرنى
تەييارالنغانلىرىمــۇ،  ئۈچــۈن  چــوڭار  ئەســەرلەرمۇ، 
بالىــار ئۈچــۈن تەييارالنغانلىرىمــۇ بــار. ئايرىــم كىتاب 
ئىگىلەيــدۇ.  ســالماقنى  زور  چىققانلىــرى  بولــۇپ 
)شــېئىرالر  يىلــار«  »شــانلىق  باشــقا  بۇنىڭدىــن 
ئەدەبىياتىدىكــى  بالىــار  »ئۇيغــۇر  توپلىمــى(، 
ــى  ــق كىتابارن ــام( قاتارلى ــي توپ ــەر« )ئەدەبى نەمۇنىل
كىتابلىرىنــى   بالىــار  قىلــدۇردۇم.  نەشــر  تــۈزۈپ 

ئىشــلەش جەريانىــدا ئەســەر كــۆرۈش، تېمــا تالــاش، 
قىلىــش  نەشــر  تەھرىرلــەش،  ئېلىــش،  پىانغــا 
ئىشــلىرىنى ئەســتايىدىل ئىشــلەپ مۇناســىۋەتلىك 
ئورۇنارنىــڭ، جامائەتچىلىكنىــڭ ئىجابىي باھالىرىغا 
»تەدبىرلىــك  »ئىزدىنىش«)رومــان(،  ئېرىشــتىم. 
بــاال« )بالىــار ھېكايىلىــرى توپلىمــى( مەملىكــەت 
ــاڭا  ــپ، م ــۇپ باھالىنى ــەر بول ــەۋۋەر ئەس ــە مۇن بويىچ
تەھرىرلىــك مۇكاپاتــى بېرىلــدى. مــەن تەھرىرلىگــەن 
كىتاباردىــن يەنــە «ئــۈچ بولــكا» قاتارلىــق بىرقانچــە 
مۇكاپاتقــا  بويىچــە  رايونىمىــز  ئاپتونــوم  كىتــاب 
ئېرىشــتى. 1982 - يىلــى مــەن ئۇيغــۇر بالىلىرىنىــڭ 
ــى كــۆزدە  ــى بولماســلىقتەك ئەھۋالن مەخســۇس ژۇرنىل
تۇتــۇپ، رەھبەرلىككــە پىكىــر ســۇندۇم. بــۇ پىكرىمنى 
ــدى.  ــتىقلىدى ۋە قوللى ــى تەس ــرىيات رەھبەرلىك نەش
ــم  ــان »تارى ــىز چىقىرىلىدىغ ــەن قەرەلس ــۇنىڭ بىل ش
ــى نەشــر قىلىــپ كــەڭ ئۆســمۈرلەرگە  غۇنچىلىــرى« ن
مۇناســىۋەتلىك  جۈملىدىــن  بالىــار،  تارقاتتــۇق. 
مــەن  بــۇ ئىشــتىن خۇرســەن بولۇشــتى.  ئورۇنــار 
تەھرىــر  ئوقۇشــلۇقلىرى  بالىــار  يىلــاردا  شــۇ 
ــم  ــۇمچە »تارى ــئۇللۇقىنى، قوش ــىنىڭ مەس ئىشخانىس
غۇنچىلىــرى « ژۇرنىلىنىــڭ بــاش مۇھەررىرلىكىنــى 
ئۆتىدىــم. بــۇ ژۇرنــال 1985 - يىلىدىــن باشــاپ 
پوچتــا ئارقىلىــق تارقىتىلىدىغــان بولدى. شــۇنىڭدىن 
بېكىتىــپ  ماقالىلىرىنــى  ژۇرنالنىــڭ  بــۇ  تارتىــپ 
ــى 1994 - يىلىغىچــە ئىشــلىدىم.  بېرىــش خىزمىتىن
مــاڭا 1983 - يىلــى كاندىــدات ئالىــي مۇھەررىــر، 
ــدى.  ــى بېرىل ــر ئۇنۋان ــي مۇھەررى ــى ئالى 1994 - يىل
نەشــرىياتنىڭ  كېيىنمــۇ  چىققاندىــن  پېنســىيەگە 
كىتابلىرىنــى تەھرىرلــەپ بېرىــش، پىكىــر تەييــارالش 
تــۇردۇم. قىلىــپ  يىلىغىچــە   -  2010 ئىشــلىرىنى 

مــەن   بولغىنىــم،  دېمەكچــى  ئاخىرىــدا 
ياخشــى  مۇھەررىرلىكنــى  نەشــرىياتچىلىقنى، 
كۆرىمــەن. شــۇڭا مېنىــڭ نەشــرىياتچىلىق بىلــەن 
ئۆتكــەن40 يىلىــم مــاڭا بىــر كۈنــدەك بىلىنىــدۇ. 
نەشــرىيات قوينىــدا ئۆتكــەن چاغلىرىــم ئېســىمگە 
چۈنكــى  كېتىــدۇ.  يايــراپ  كۆڭلــۈم  چۈشســە 
ــۇپ  ــقىيار بول ــە ئىش ــرىياتچىلىققا، مۇھەررىرلىكك نەش
ــرىياتچىلىققا،  ــۇ نەش ــەن. شــۇڭا ھازىرم كەتكەنىكەنم
بولســا  ئىشــار  مۇناســىۋەتلىك  مۇھەررىرلىككــە 
ئىجادىيەتتىمــۇ  ئەدەبىــي  تۇرۇۋاتىمــەن.  قىلىــپ 
دەرمــان  تۇشــلۇق  ئارمانغــا  ئەپســۇس،  شــۇنداق. 
بولمىغاچقــا چــوڭ ئىشــارنى قىالمايۋاتىمــەن. مېنــى 
قىلىــپ  پىــداكار  ھەۋەســمەن،  نەشــرىياتچىلىققا 
تەربىيەلىگــەن، مېنىــڭ بــۇ ســاھەدىكى ئىشــلىرىمنى 
خادىمارغــا،  ئاالقىــدار  ئۇســتازالرغا،  قوللىغــان 
ئېيتىمــەن. رەھمــەت  ســەمىمىي  ئوقۇرمەنلىرىمگــە 
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شۇبۇرشۇن ۋە دولقۇنالر*
ئالېس كارليوكېۋىچ )بېلورۇسىيە(* 

ــر  ــۇ بى ــا. بۇم ــپ بارماقت ــىغا پېتى ــۈن ئۇۋىس ك
ــۇق  ــدەك ئۇچل ــاۋۋال نەيزى ــدى. ئ ــرە ئى ــق مەنزى قىزى
نۇرالر غايىب بولۇشــتى. شۇبۇرشــۇن باياتىن يۈزلىرىنى 
غىدىقــاپ ئــارام بەرمىگــەن نۇرالرنىــڭ ئۆچكىنىگــە 
ــڭ  ــاۋا رايىنى ــەن ھ ــەت بىل ــۇ دىقق ــدى. ئ ــال ئى خۇش
ــكا  ــۇن ۋېرونى ــالدى. شۇبۇرش ــەپ س ــىگە س ئۆزگىرىش
كىتابلىرىدىــن  دەرســلىك،  ئورتــاق  ئىككىســىنىڭ 
ــدە كــۆپ نەرســىلەرنى بىلىۋالغــان.  ــى ھەققى ھــاۋا راي
كۈندىلىكنىــڭ ئىچىــدە مۆكــۈپ يېتىــپ، بەزىــدە 
ــا  ــەردە دائىم ــۇرۇپ، ي ــدە ئولت ــتەلنىڭ گىرۋىكى ئۈس
ــماننى  ــدە ئاس ــى، بەزى ــىق بولۇۋەرمەيدىغانلىق ئىسس
ئاڭلىغــان  ھەققىــدە  قاپايدىغانلىقــى  بۇلــۇت 
ئىــدى. بىــراق ھازىــر سۋىســلوچنىڭ دولقۇنلىــرى 
ــوردا  ــەن دۇك ــۈزۈپ كەلگ ــا ئ ــەك قولۋاقت ــەن خەش بىل
ياشــايدىغانلىقى  بــوۋاي  ئىســىملىك  فېنولــوگ 
ســۆزنىڭ  بــۇ  بىلمەيتتــى.  ھېچنەرســە  ھەققىــدە 
مەنىســىنىغۇ چۈشــىنىدۇ. فېنولــوگ − ئۆســۈملۈك 
قــاراپ  رايىغــا  ھــاۋا  دۇنياســىنىڭ  ھايۋاناتــار  ۋە 
مۇتەخەسســىس. تەكشــۈرەيدىغان  ئۆزگىرىشــىنى 

كەتكەندىــن  كىرىــپ  ئۇۋىســىغا  ...كــۈن 
كېيىــن، ئېگىــز ئاســماندا بۇلۇتــار پەيــدا بولۇشــتى. 
كېمىســىنى  شۇبۇرشــۇننىڭ  كۈچىيىــپ،  شــامال 
ــاياھەتچى  ــلىدى. س ــقا باش ــەس چايقاش ــز - پ ئېگى
يېپىشــىۋالدى.  مەھكــەم  گىرۋىكىگــە  كېمىنىــڭ 
ــلەپ،  ــز ئۆركەش ــۇ ئېگى ــېرى تېخىم ــار بارغانس دولقۇن
ئاتاتتــى.  ئاســمانغا  دەپ  ھــە  كېمىنــى  خەشــەك 
شۇبۇرشــۇن »قىرغاققــا چىقاالرمەنمــۇ« دەپ ناھايىتــى 
ئەندىشــىدە قالــدى. شــەھەردىن قېچىــپ كەتكىنىگــە 
ۋېرونىكىنىــڭ  باشــلىدى.  ئۆكۈنۈشــكە  يەنــە 
يــەردە  دەرســلىرىنى تەكشــۈرۈپ، ھازىــر ئىسســىق 
ئويلىــدى  دەپ  كاشــكى،  بولســامچۇ،  ئولتۇرغــان 
ئىدىــم.  ئــاالر  ســوۋغىمۇ  بــوال،  ھىممىتىگــە  ئــۇ. 
قىزنىــڭ ئانىســى بۈگــۈن »ناپالېئــون« تورتىنــى 
پىشــىرغاندۇ. ماڭىمــۇ بىزەچــە ئۇۋىقــى تېگــەر ئىــدى.

باشــلىدى،  يېغىشــقا  يامغۇرمــۇ  مانــا  »ھــە، 
ئۈســتى شۇبۇرشــۇن  ئويلىــدى  دەپ   ‐-

كــۆرۈپ.  تامچىارنــى  چۈشــۈۋاتقان  -بېشــىغا 
چاچرىتىۋاتقــان  دولقۇنــار  بــۇ  بەلكىــم،   ‐

قىارمــەن؟« قانداقمــۇ  ئەنــدى  ســۇمىكىن؟ 

ئــۇ ئەتراپىغــا قاراشــتىن قورقــۇپ، قاپ-قــارا 
ئاســمانغا تىكىلگىنىچــە جىــم ياتتــى. ســۇنى تىنماي 
ــداپ  ــۇپ، غالىل ــامالدىن قورق ــىز ش ــان ئەنس چايقاۋاتق
تىترەشــكە باشــلىدى. دۇنيانــى قاراڭغۇلــۇق باســقان. 
ــە  ــدۇ. ئەن ــە چېلىقى ــار كۆزگ ــۇش بۇلۇت ــاپ ئاق ئارى
ــى  ــڭ شەپىس ــان ئادەمنى ــىدىن يوغ ــۇالرنىڭ ئارىس ش
ــىگە  ــاياھەتچىنىڭ كېمىس ــدى. س ــدەك بول كۆرۈنگەن
تۇراتتــى.  يېقىنــا  يــۈزى  بوۋاينىــڭ  ســاقاللىق 
ــدى.  ــان ئى ــىپ قالغ ــۇغا چىلىش ــاقىلى س ــڭ س ئۇنى
ــپ  ــى چىقى ــان- ئىمان ــڭ ج ــن بالىقاينى قورققىنىدى

-كەتتــى. بىــر باال-قازانــى ســەزگەندەك، چىشــى
قاتتىــق  شــۇئان  قالــدى.  تەگمــەي  -چىشــلىرىغا 
گۈلدۈرمامــا ئاســماننى زىل-زىلىگــە كەلتۈرۈۋەتتــى.

بىلىنــەر ئاغــزى  -ســاقاللىقنىڭ 
كەلــدى: ســۆزگە  مىدىــرالپ  -بىلىنمــەس 

‐ قورقمــا، كاپىتــان، ‐ دېــدى ئــاۋاز. ‐ مۇنــداق 
جــۇدۇن - چاپقۇنــار بولــۇپ تۇرىدۇ. ئۇ بىز ئۈچۈنمۇ، 
ئورماندىكــى  ســىناق.  چــوڭ  ئۈچۈنمــۇ  تەبىئــەت 

* بېشى ئۆتكەنكى



2022-يىللىق 3 - سان

26

دەرەخ، ئېتىزالردىكــى گىيــاھ - چۆپلــەر تاۋلىنىــدۇ...

شۇبۇرشــۇن ســەل ئېســىنى يىغىۋالــدى. ئەتــراپ 
تېخىــا قاراڭغــۇ. شــۇندىمۇ، ئۈمىــد بــار. بالىقــاي 
ــى ئىزدەشــكە باشــلىدى. ئۇنىــڭ بىرەرســىگە  قىرغاقن
كېمىســىنى تىرەۋالســا، جاھــان ئىــش بــوالر ئىــدى... 
بىــراق ئــۇالر كۆرۈنمەيــدۇ. ئــۇ يەنــە ئاســمانغا قارىدى. 
ســاقاللىق بوۋاينىــڭ يــۈزى تېخىمۇ ئوچــۇق كۆرۈندى. 

‐ مــەن ســاڭا دېدىمغــۇ. زادىــا قورقما! مەن − 
فېنولوگ بوۋاي. بۇ يەردە شــۇنچە يىل ياشاۋاتســاممۇ، 
ئەتىكــى ھــاۋا رايىنىــڭ قانــداق بولىدىغانلىقىنــى 
ــن  ــى توختىغاندى ــەن. بورىن ــى بىلمەيم ــۇ ياخش مەنم
ــم،  ــدۇ. بەلكى ــا كېلى ــۆز ئورنىغ ــى ئ ــن ھەممىس كېيى
ــەر. ئەگــەر  ــر ئازدىــن كېيىــن بۇلۇتــار تارقــاپ كېت بى
ســەن ھازىــر ئــەڭ ئېگىــز دولقۇنغــا مىنىــپ، يۇقىــرى 
ئۆزۈمنىــڭ  ســاڭا  مــەن  بولســاڭ،  كۆتۈرۈلگــەن 
ــم.  ــىتەر ئىدى ــى كۆرس ــك كۈندىلىكىمن فېنولوگىيەلى
ئــۇ يەردىكــى كونــا يېزىقارنىــڭ ئىچىــدە مۇنــداق 
ســۆزلەر بــار: »ئــۇ يىلــى يــاز قۇرغــاق، كــۈز يامغۇرلــۇق 
بولــدى. يامغــۇر قۇرتــى شــۇنچىلىك كۆپەيدىكــى، 
قۇرۇتۇۋەتتــى  يــەپ  يىلتىزىنــى  بۇغداينىــڭ  قــارا 
مەجبــۇر  تېرىشــكە  ئاشــلىق  قايتــا  ئادەملــەر   .
ئااللمىــدى.  ھوســۇل  دېگەنــدەك  ئاممــا  بولــدى. 
ياڭىيونىــڭ تەمىمــۇ ناچــار ئىــدى. ئــۇ دەۋرلــەردە 
ئادەملەرنىــڭ  ئاددىــي  ياڭىيوســىز  بىلــەن  نــان 
كۈنــى خــاراب ئىــدى، قىممەتلىــك ســاياھەتچىم.

ياخشــى  ياققىنــى  يامغــۇر  چاغــدا  ئــۇ   ‐
شۇبۇرشــۇن. قاتتــى  ئــۈن  ئاســتا   ‐ بولغانــدۇ، 

جــۇدۇن مۇنــۇ  كاپىتــان!  يارايســەن،   ‐-
-چاپقــۇن تېــز تۈگەيــدۇ. ســەن بولســاڭ مېنىــڭ 
ســەكرەپ  دولقۇنغــا  پەقــەت  كېلىــۋال.  يېنىمغــا 
چىقىۋالســاڭ بولغىنــى. شــامال ئارقىلىــق ئۇچــۇپ 
ــەن.  ــاقىلىمغا يېپىشىۋالىس ــى س ــم ياك ــڭ چېچى مېنى
ھەققىدىكــى  رايــى  ھــاۋا  ئىككىمىــز  ئاندىــن 
ئوقۇيمىــز... ئولتــۇرۇپ  ئارامخــۇدا  كۈندىلىكنــى 

ــار  ــدا دولقۇن ــى ئەتراپى ــۇننىڭ كېمىس شۇبۇرش
قۇتــراپ ئەدەشــكە باشــلىدى. ھــە، دېســىا ئۇنــى 
يۇلۇۋېلىــپ، بېشــى قويغــان ياققــا ئەكەتكۈســى بــار. 
مانــا ئۇالرنىــڭ بىــرى ئېگىــز كۆتۈرۈلــدى، ئۆزىنــى 
كىچىككىنــە  ئاتتــى.  كېمىســىگە  بالىقاينىــڭ 

چىقىــپ  قىنىدىــن  كۆزلىــرى  ســاياھەتچىنىڭ 
كەتكىلــى ئــازال قالــدى. ئەگــەر فېنولوگ بــوۋاي تۆۋەن 
ــان  ــى توختىۋالمىغ ــەن ئۇن ــاقىلى بىل ــىپ، س ئېڭىش
ئىــدى. نامەلــۇم  بــوالر  قانــداق  ئاقىــۋەت  بولســا، 

ئارىــاش  ھەيــۋە   ‐ بەڭبىشــىم،  ھــە،   ‐
ســىلىق ســۆزلىدى بــوۋاي. ‐ بــۇ بىچارىنــى نېمانچــە 
قورقۇتىســەن؟ بار نېرى، يوغان كېمىلەر بىلەن ئوينا.

ــن  ــن شۇبۇرشــۇنغا قــاراپ: ‐ دولقۇناردى ئاندى
قورقمىغــان. ئۇالرنىــڭ ھەممىســى يامــان ئەمــەس. 
دېگەنــدەك،  ئــاز  يامغــۇرى  جىقنىــڭ  گۈلــدۈرى 
بۇنىــڭ كارى چاغلىــق. مېنىــڭ ســاقىلىمغا چىقىــۋال 
ياخشــى  ئەتراپىڭدىكــى  كۆردۈڭمــۇ،  دېدىمغــۇ. 
ــار! ــە تەيي ــاڭا ياردەمگ ــم س ــۇالر دائى ــى... ئ دولقۇنارن

ــىز.  ــان ئىكەنس ــى مېھرىب ــوۋا، ســىز ناھايىت ‐ ب
ئىدىــم...  قىــار  قانداقمــۇ  بولمىســىڭىز  ســىز 
يوغــان  ياخشــى.  قالغىنىــم  ئورنۇمــدا  ئــۆز  مــەن 
ســىناققا  ئەمــەس.  ئۈچــۈن  مېنىــڭ  دېڭىــزالر 
ئۇالرنــى  ئېيتتىڭىــز،  توغــرا  ســىز  كەلســەك، 
يېڭىــش كېــرەك. مــەن پەقــەت مۇشــۇ يامغۇردىــن 
ــر  ــدەك بى ــدا بولغى ــن دال ــەن. ئۇنىڭدى ــەك قورقىم ب
بوالتتــى... قىلســىڭىز  يــاردەم  تېپىشــقا  نەرســە 

كىچىــك   - ئۇلــۇغ  بــوۋاي  فېنولــوگ 
ئاندىــن  قارىــدى.  ئــۇزاق  ئەتراپىغــا  تىنىــپ 
ئېلىــپ،  يوپۇرمىقىنــى  كــەڭ  دەرەخنىــڭ  بىــر 
قويــدى. يېپىــپ  ئۈســتىگە  كېمىنىــڭ 

ــدى  ــار. ئەن ــۇ تەيي ــان، ئۆگۈزۈڭم ــا، كاپىت ‐ مان
ئەمــەس.  خەتەرلىــك  ســاڭا  يامغــۇر  ھېچقانــداق 
مــەن ئەتــە يەنــە خەۋىرىڭنــى ئالىمــەن. كۈچــۈڭ 
يەتمىســە، ئۆگۈزنــى ئېلىۋېتىشــكە يــاردەم قىلىمــەن.

ــى.  ــەت ئېيتت ــرى دوســتىغا رەھم شۇبۇرشــۇن قې
ئــۇ تۈننــى ئارامخــۇدا ئۆتكۈزۈدىغانلىغىغــا خۇشــال 
ــدى.  ــۇ ھەقىقىــي ســىناققا دۇچ كەل ئىــدى. بۈگــۈن ئ
بوۋاينــى ئۇچراتقىنىغــا  تەرەپتىــن، فېنولــوگ  بىــر 
دوســت  قانــداق  مېنىــڭ  »ئېــھ،  بولــدى.  شــات 
بىلســىغۇ«،  ۋېرونىــكا  ھازىــر  تېپىۋالغىنىمنــى 
كېتىۋاتقانــدا. ئۇيقۇغــا  كۆزلىــرى  ئويلىــدى  دەپ 

)داۋامى كېيىنكى ساندا(

رۇسچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى ئەخمەتجان ئىسراپىلوۋ )قازاقىستان(



2022-يىللىق 3 - سان

2	

ھەسرەت چەككەنلىكىم ئۈچۈن قەتلىم ۋاجىپ

مېنى ئانامغا تىلاپ بىرىڭار
تىلاپ بىرىڭار قوينىغا ئالمىغان يالماۋۇز جانانغا.

مېنى بۇ دۇنياغا سازايى قىلىڭار
سازايى قىلىڭار

ئانىسىدىن توغۇلغانلىقى بىر گۇناھ - دەپ
مېنى تۈرمىلەرگە سوالپ قويۇڭار

سۆيۈشنىڭ جازاسىنى چىكىش ئۈچۈن
سوالپ قويۇڭار ئاشۇ نۇرسىز يۈرەككە.

مېنى سۈرگۈن قىلىڭار ئۆزۈمگە
سۈرگۈن قىلىڭار ئىنسانار ئارىسىغا

چىقىپ كېتەي تېنىمنىڭ زۇلمەتلىرىدىن.
ماڭا جازا بىرىڭار

مەسىلەن، سۆيۈشۈش، قۇچاقلىشىشتەك
مېنى دارغا ئېسىڭار

مەسىلەن، نىگارنىڭ چاچلىرىغا
مېنى كۆيدۈرۋىتىڭار

مەسىلەن، ئۇ نازۇك نىگاھاردا.

ھاياتنىڭ بۇنچە دىشۋاگەرچىلىكلىرىدە
ياشىغۇدەك ھېچ مەنا قالمىدى

پەيمانىم توشتى،
مېھىرلەردىن يالتايغان

ئاسىي بىر كۆزۈم قالدى ئارقامدا.
ئۆلتۈرۋىتىڭار

ئۇرۇڭار
كۆمۈڭار

ئاخىرى، ساڭا كۈلۈشۈمنىڭ جازاسىنى چېكىمەن. 
چېكىمەن يەنە دۇنياغا كەلگەنلىكىمنىڭ جازاسىنى

چېكىمەن تىرەمنىڭ رەڭگىنى
چېكىمەن ھەسرەت

چېكىمەن چىگراالرنى
تاغارنى

چۆللەرنى
خىيانەتنىڭ بەدەللىرىنى

چېكىمەن
نوھتىن كېيىن توپان جەھلىنى
چېكىمەن يەھۋانىڭ دەرتلىرىنى
چېكىمەن زورائاستېر رىيازىتىنى

چېكىمەن سىدرىخاتا مۈشكۈلىنى
چېكىمەن قىزىل دېڭىزنىڭ ئىسيانىنى

چېكىمەن الي قۇشتىن جانغا كىرىشىمنىڭ ئۇقۇبەتلىرىنى
چېكىمەن بۇ چۆللەردە زىيانىڭ ئازابلىرىنى

چېكىمەن يېغىۋاتقان تۇپىارنىڭ ئاشۇ كۆزگە بۆھتانلىرىنى
چېكىمەن تا قىيامەتكىچە...

ۋىسال-بىزنىڭ تۇنجى گۇناھىمىز
ئالىمجان مەتقاسىم )غەمناكى(
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                                  مۇناجات
 

بىر قاداق باشاندى مۆھلەتنىڭ ئىڭراشلىرىدا
بىزگە قۇزغۇندەك تىپىرالپ سۆيۈشۈش قالدى.

ۋەدىلەر قالدى چەيلەنگەن گۈللەردىن ئېشىپ قالغان
ئۆزۈمگە قايتىش يولۇم بۇ گۈللەرگە پىدا بولدى.

ئۇنتۇپ قالدىم يولۇمنى، مەنزىلنى، سايىلىرىمنى.
ماڭا سىياھ ، چۇقان، ۋىجدان بەر

ئۆركەشلەپ چىقاي قانلىرىمنىڭ تۇرغۇن ئېقىنىدىن،
بۆسۈپ چىقاي يۈرىكىمنىڭ زىندانلىرىدىن.

ماڭا ئىپپەت، خۇلق ۋە ئازراق ئىمان بەر
بۇلدۇقاي، پىژىلداي، تولغىناي ۋە ئازراق تىپىرالي

قانداقا بولمىسۇن ئۇ يولنى تاپاي
كەچمىشىمگە سولىنىپ ئۆزۈمنى ئازاباشتىن ۋاز كېچەي

قىيان بارخاناردەك ئەگرى لېۋىڭدە جۇش ئۇراي
ۋەتىنىم دەي، ئۆيۈم دەي، جانان دەي، جان دەي

پۇرقىراپ تۈتۈندەك يالۋۇرماي، ۋولقاندەك تاشاي ئۇ ياۋۇز كۆكىسلەردىن
سەلتەنەت تەختىگە الل بولماي، غېرىب مەڭزىدە يولارغا ئايلىناي

ئۇ مەسۇم بالىنىڭ قولىدا بىر تال گۈلگە ئايلىناي
مەغرۇر لېۋەنگە رەت قىلىنىش ئالدىدا تۇرغان بولسىمۇ.

مەن ئۇ ياپراق بوالي
قەرەرسىز گۈلشەندە خازان بولغان

ئاڭقاۋ قەدەملەردە چەيلەنگەن بىغۇبار ياپراق
مەيلى مەن ئۇ بوالي

نېمە بولسام بوالي، ئەڭ خارالنغىنى بوالي
مەيلىم يوق شىكەستە قەلبتىن ئېشىپ قالغان دەرتكە
مەيلىم يوق كۆكسۈمگە نال قاققان مەجھۇل سۈرەتكە

مەيلىم يوق ئېزىلگەن، قامالغان ئاشۇ يۈرەككە.

                 ۋىسال-ئۇ بىزنىڭ تۇنجى گۇناھىمىز

جەننەتتەك قىزغىنلىققا تولغان ئاھۇ باغچىسى
رىياكار شەھۋەتلىكتىن قاچان قۇتۇلۇپ چىقىسەن؟

مەھبۇبنىڭ چېھرىدىكى پەرىشان تارتۇقلىرىمنىڭ ئىچىمدىكى ئىماگنى كۆرسىتىپ قويۇشىدىن 
ئەنسىرەيمەن.

بىپەرۋالىق يوشۇرۇنغان ئالما دەرىخى ئاستىدا سەن مېنى بىر قېتىم بولسىمۇ ئالداپ باقساڭ مەن رازى 
ئىدىم،

بۇ ئالداش ۋە يىان بىزنى تۇرى سىنادا جەم قىلسا مەن يەنە رازى ئىدىم.
بۇ جەننەت ۋە قوغلىنىش يېتەركى ئىككىمىزنىڭ ۋىسالى بولسۇن!

مامات قەييۇملىقىدا زىياغا تەشنا دىلار
ئىككىمىزنىڭ ھۇد تېغىدا قىڭغىر ئولتۇرۇپ قىلىشقان گەپلىرىمىزنى ئاڭاپ، ئىشتىنى يىرتۇق چوپانغا 

قىسسە سۈپىتدە سۆزلەپ بىرىدۇ،
بىزنىڭ كەچمىشىمىزدىن بۇيانغا ئەزەلدىن ياپراقار بىلەن ئىشىمىز بولمىغانلىقىنى ئېيتىپ چوپاننى 

ئىشەندۈرۈشكە تىرىشىمىز.
يەككە-يىگانە بەدەۋىلىكتە چىڭ تۇرۋالغان كۆڭلۈم، روھىمىزنىڭ ئىككى ئۇچىدا بىزگە مىسكىن نەيىنى 

پۈۋلەپ كۆڭلۈمىزنى ئۇتۇشقا تىرىشىدۇ.
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مەزلۇم پايانىدىكى چەكسىزلىككە ئاتالغان مايماق خەرىتىلەر بىزنىڭ ئۇچرىشىشىمىز باشانغان جاينى 
كۆرسىتىپ قويۇشقا ئىنتىلىدۇ،

 ئەمما نە بۇ قاراڭغۇ كېچە، نە ئۇ شەپەقنىڭ مەسۇمىيىتى بۇنىڭغا دال بواللمايدۇ.

شۇنداق بىز يالماۋۇزغىمۇ چىشىمىزنى بىرىپ تۇرغان
بىزنى مەنزىلگە يەتكۈزسىا ھەرگىز پۇشايمان قىلمايمىز،

تاقىر تاغار،  چوكانتالار،  گىدەيگەن ئېنسىكلوپېدىيىلەر ھەننىۋاسى بىر مۇئەمما
پەقەت سۆيگۈمىزال راس.

سىلەرنى ئىشەندۈرۈش ئۈچۈن سۇدا يەتتە پۇچىلىنىپ، ماياققا سىيسەممۇ بەرىبىر مەن گۇناھكار،
چۈنكى نەسەب شەجەرىسىدە تەنھا ياشاۋاتقان بىرال مەن.

مەن تەقدىرىمگە قارشى چىقتىم، مەسىلە مۇۋازىنەتتە،  چەكلەنگەن مېۋە پەقەت باھانە.
بىزنىڭ ئۇ يەردە ئۇچرىشىشىمىز ۋە مېنىڭ ھەممىڭارنى ئالداپ قويۇپ ئۇ يەرگە بېرىشىم تۇنجى 

گۇناھىم.
قەسەمكى، بىزنى يەنە جەم قىل، ئۇ تاغ، چوپان، زەردۇشت، دېموزى،  پرومتىت ۋە بۇددا يېنىغا 

بارمايمەن، پەقەت ۋە پەقەت سېنىا زىكىر قىلىمەن.

                   مەن ئىدىم ئۆزۈمدىن يىرگىنىپ ئۆلگەن

مەن نامەردكە يېقىن تېنىمنىڭ
قىرتاق بۇالقلىرىدىن يىرگىنىمەن

ۋە شۇ لەھزىلەردە يىرگىنىمەن
كۆز ياشلىرىمنىڭ بۇلدۇقاشلىرىدىن.
يىرگىنىمەن مارۇق چېھرىمدا مىسكىن

بىمەنە قۇياشنىڭ نۇرلىرىدىن.
يىرگىنىمەن ماڭا بىرىلگۈسى يوق،

كۇپۇرغا چۈشمەسلىكىم ئۈچۈن
ھەدىيە قىلىنغان ئاخىرقى پۇرسەتتىن.

يىرگىنىمەن
 ئوي-خىياللىرىمنى ئەسىر ئالغان تەڭرىلەر ۋە ئايالارنىڭ قىيانلىرىدىن. 

ھالبۇكى شۇ قىياندا
سەرسان چۈشۈمگە ئاپىرىدە بولغان

سىرالرنىڭ يۈرەكلىرىدىن تاشقان قان مەن ئىدىم.
تەنناز جۇۋاننىڭ قىڭغىر ئولتۇرۇپ ھەيدىۋالغان
مەپىسىدىكى پۈتۈن مەھەللىنى ئۇنىڭغا قاراتقان

قوڭغۇراق مەن ئىدىم.
مەن ئىدىم كارۋاننىڭ چۆللەردە ئۇنۇتقان ئىزلىرى

مەن ئىدىم قۇمارغا يېزىلغان خەت
مەن ئىدىم ساماغا پۈۋلەنگەن روھ 

مەن ئىدىم ئوت، ھاۋا، تۇپراق ۋە سۇ
مەن ئىدىم كاھىنارنىڭ ئەسىرلەر بويى ئېيتقان غەزىلى

مەن ئىدىم پوپنىڭ نايناق مەرغۇلى
مەن ئىدىم ئايەتتە دېيىلگەن ئىشەك.
ئاھ، مەن ئىدىم، راستىنا مەن ئىدىم

تۈن نىسپىدە ئۆلگەن شۇ بەدرەك.
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قايغۇرما! 
ئىنسانار سېنىڭ قەلبىڭنى سۇندۇرغان بولسا، قايغۇرما!

ئالاھ، »مەن پۇچۇق قەلبلەردە« دېمىدىمۇ؟
ئۇنداقتا نېمىشقا قايغۇرىسەن ئەي جان؟ 

خۇددى قۇياشتەك نۇر چېچىشنى خالىساڭ؛
كېچىدەك قاراڭغۇ نەپسىڭنى ياق! 

»دەردىم بار« دەيسەن؛
دەرد ئىنساننى ھەقكە يەتكۈزىدىغان تۇلپاردۇر.

سەن بۇنى بىلمەيسەن. 
مېنىڭا دەردىم بار دەپ ئوياپ قالما. 

شۇنى بىلكى؛ سەندىكى دەردنى نېمەت دەپ قارايدىغانارمۇ بار. 

ئۈمىد ئۈزمە؛ يۇسۇفنى ئەسلە. 
دەرد قەيەردە بولسا، دەرمان ئۇ يەرگە بارىدۇ. 

يوقسۇللۇق قەيەردە بولسا، نېمەت ئۇ يەرگە بارىدۇ.
سوئال قەيەردە بولسا، جاۋاب ئۇ يەرگە بېرىلىدۇ. 

كېمە قەيەردە بولسا، سۇ ئۇيەردىدۇر. 
سۇنى ئىزدە،

چاڭقاقلىقنىڭ تەمىنى راسا تېتىغىن، 
تېتىغىنكى، سۇالر تەھتىڭدىنمۇ، يەردىنمۇ بۇلدۇقاشقا باشلىسۇن. 

دۇنيا ماتالىرى ئالاھنىڭ تەبەسسۇمىدۇر. 
ئۇنىڭغا باق، بىراق مەست بولما. 

ال تەھزەن! قايغۇرما! 

بۇالققا دېڭىز، دېڭىزغا ئوكيان سىغمايدۇ. 
»ئاشىق« بولمىغان كىشىگە ھەرقانچە چۈشەندۈرسەڭمۇ »مەن، سەن« دەپ چۈشەنمەيدۇ. 

بۇ ھەقكە ئېلىپ بارىدىغان يول دېسەڭ ھېچكىم ئىشەنمەيدۇ. 
يۈرۈكىدە زەررىچىلىك چوغ يوق ئادەم؛

يانمايدۇ، يانالمايدۇ. 

پۇتۇم سۇندى دەپ قايغۇرما! 
ئالاھ سەندىن ئالغان پۇتنىڭ ئورنىغا قانات بېرىشى مۇمكىن.

قۇدۇقنىڭ تېگىدە قالدىم دەپ ھەسرەت چەكمە! 
يۇسۇف قۇدۇقتىن چىقىپ مىسىرغا سۇلتان بولدى، 

ئۇنۇتما!
ئارزۇيۇڭغا يەتسەڭ بىر ياخشىلىق، 

يېتەلمىسەڭ مىڭ ياخشىلىق ئىزدە... 

ئۆتمۈش ۋە كېلەچەك ئىنسانغا باغلىقتۇر. 
ھالبۇكى ھەقىقەت دۇنياسى بىردۇر. 

بۇ دۇنيا بىر چۈشتۇر. 

قايغۇرما! 
مەۋالنا جااللىدىن رۇمىي
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ئالدانما ئەي جان! 
چۈشۈڭدە قولۇڭ كېسىلسە قورقما، قولۇڭ جايىدىدۇر. 

دۇنيا بىر چۈش بولسا، بېشىڭغا كەلگەن پاالكەتلەرمۇ ئۆتكۈنچىدۇر. 
نېمىشقا بۇ قەدەر قايغۇرىسەن! 

ھەممە پاالكەتلەر بېشىڭغا كېلىپ، 
سېنى بەرداشلىق بېرەلمىگۈدەك بىر نوقتىغا ئەكەلگەن بولسا، 

ھەرگىز ۋاز كەچمە. 
چۈنكى دەل ئۇ يەر تەقدىرىڭنىڭ ئۆزگىرەيدىغان يېرىدۇر. 

بۇ دۇنيانىڭ، بۇ كائىناتنىڭ كىتابى سەندۇرسەن؛
ئاچ، ئۆزۈڭنى ئوقۇ ئەي جان. 

كائىناتنىڭ ئەڭ يىراق بۇرجىكى، سېنىڭ ئىچىڭدىكى كىچىككىنە بىر نوقتا.. . 
ئەمما سەن بۇنى بىلمەيسەن. 

قانداق دەردىڭ بولسا بولسۇن، قورقما! 
يېتەركى ئۈمىدىڭ ئالاھ بولسۇن. 

ھەممە ئادەم مەلۇم بىر نەرسىگە ئىشەنگەن بولسا، 
سېنىڭ ئىشەنچىڭ ئالاھ بولسۇن. 

ھېچقانداق بىر گۇناھ بۈيۈك ئالاھنىڭ مەرھەممىتىدىن بۈيۈك ئەمەستۇر. 
بىراق، 

سەن يەنىا گۇناھتىن يىراق تۇر! 

قايغۇرما! 
قانداق دەردىڭ بولۇشىدىن قەتئىينەزەر تاھارەت ئال، نەپەس كەبى... 

ۋە بىر جايناماز سال خانەڭنىڭ بىر بۇلۇڭىغا، 
ئولتۇر ۋە يىغا، 

خالىساڭ ھېچنېمە دېمە...
ئۇنۇتما، 

ئۇ سېنى ۋە سېنىڭ دەردلىرىڭنى سەندىن ياخشى بىلىدۇ. 
دۇئا قىلغاندا ئۇنىڭغا سۇنۇق بىر كۆڭۈل بىلەن قولۇڭنى كۆتۈر. 

چۈنكى ئالاھنىڭ مەرھەمەت ۋە ئېھسانى، دىلى سۇنۇق كىشى تەرەپكە قاراپ ئۇچىدۇ.
تاياق بىلەن گىلەمگە ئۇرغان كىشىنىڭ مەقسىتى، گىلەمنى ئۇرۇۋېلىش ئەمەس، 

چاڭ تۇزاڭنى يوقىتىش. 
ئالاھ چاڭلىرىڭنى ئۇچۇرۋەتسە، نېمىشقا قايغۇرىسەن ئەي جان! 

قايغۇرما! 
ئىشلىرىڭ قاماشمىغان بولسا، 

يا تېخىمۇ ياخشىسى بولۇشى ئۈچۈندۇر، 
ياكى راستىنا بولماسلىقى كېرەك بولغىنى ئۈچۈن بولمىغاندۇر. 

شۇ پەرۋاز قىلىۋاتقان قۇشارغا قارا! 
نە بىر دان تىكىدۇ، نە خامان يىغىدۇ. 

ئۇالرنىڭ رىزقىنى ئويلىغان ئالاھ
ساڭا بىئېتىبار قارايدۇ، دەمسەن؟
يېتەركى، سەن تىلەشنى بىل. 

خاپىلىقار خۇددى يامغۇردەك تۆكۈلگەندە،
پەقەت بېشىنى ئۇنىڭغا تۇتالىغانارال سۆيگۈ يالدامىسىگە خاتىرلىنەلەيدۇ. 
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مۇھەببەت، پېشكەللىك يولىدىكى مەلۇم بىر مەنزىلدۇر. 
غەم قەيەردىن كەلسە كەلسۇن، 

دەردى سۆيگۈ بولغانار؛
بېشىنىڭ دەردىگە چۈشمەيدۇ... 

ئىنشا، ۋەيران بولۇشىدۇر؛
ئىتتىپاقلىق، چېچىاڭغۇلۇقتا، 

تۈزەش، بۇزۇلىشتىدۇر، 
مەقسەت، گاڭگىراشتا،

مەۋجۇتلۇق، يوقلۇقتا پىنھاندۇر... 

ئىنساننىڭ ئەقلى بىلەن قەلبى ئارىسىدا چارىسىز قېلىشى نەقەدەر يامان ھە! 
ۋاقىتنىڭ بىر لەھزە قەدەر يېقىن، 

بىر ئەسىردەك ئۇزاق بولۇشى نەقەدەر ئېچىنىشلىق ھە! 
بىلەمسەن؟

ئىنساننىڭ بىلگەنلىرىنى دېيەلمەسلىكى نەقەدەر ئازابلىق ھە!
»مەن« دەپ سۈكۈتكە چۆمۈشى... 

»سەن« دەپ كۆزلىرىنىڭ مۆلدۈرلىشى... 
ئەگەر سەن ھەق يولىدا بولساڭ، 

ئۇ سېنىڭ يولۇڭنى ئېچىپ، ئاساناشتۇرىدۇ. 
ئەگەر ھەقنىڭ بارلىقى ئىچىدە يوق بولساڭ، 

سېنى ھەقىقىي بارلىققا ئېلىپ بارىدۇ. 
»مەن« دېيىشتىن قۇتۇلساڭ، سەن ئۇ قەدەر بۈيۈككى، 

ئالەمگە سىغمايسەن. 
ئۇ ۋاقىتتا سېنى ساڭا، سەنسىز كۆرسىتىدۇ. 

سۆيگۈنىڭ يەنە بىر ئىسمى سەبىردۇر؛
ئاچلىققا سەبىر قىلساڭ ئىسمى »روزا« بولىدۇ. 

ئازابقا سەبىر قىلساڭ ئىسمى »چىدامچانلىق« بولىدۇ. 
ئىنسانارغا سەبىر قىلساڭ ئىسمى »كەڭ قورساقلىق« بولىدۇ. 

بىر تىلەككە سەبىر قىلساڭ ئىسمى »دۇئا« بولىدۇ.
تۇيغۇالرغا سەبىر قىلساڭ ئىسمى »كۆز يېشى« بولىدۇ. 
سېغىنىشقا سەبىر قىلساڭ ئىسمى »ھىجران« بولىدۇ. 

سۆيگۈگە سەبىر قىلساڭ ئىسمى »ئىشق« بولىدۇ. 

مەن نېمە تىلىسەم مەۋالدىن تىلەيمەن. 
بەرسە ئۇلۇغلىقىدىندۇر، بەرمىسە ئىمتىھانىمدۇر. 

ئالاھتىن بىر نەرسە تىلىسەڭ؛
دەرۋازا ئېچىلىدۇ، يېتەركى سەن چېكىشنى بىل. 

قاچان دەپ سورىساڭ، بىلمەيمەن ئەمما، 
ئېچىلمايدۇ دەپ ئۈمىدسىز بولما، 

يېتەركى ئۇ دەرۋازىنىڭ ئالدىدا تۇرۇشنى بىل.

ئا. كەۋسەرىي تەرجىمىسى )تۈركىيە(
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ئەينا
    

ئالاھ بىزنى ياراتتى، بېرىپ ئەقىل - پەم ئەينا،        
ئەزىز قىلدى بىزلەرنى، بارچە ئىچرە ئەڭ ئەينا.

 
»سەجدە قىل« دەپ بۇيرىدى پەرىشتىنى ئادەمگە، 

ئورۇندىدى بۇيرۇقنى، بولۇپ ھەممە جەم ئەينا. 

بەردى بىزگە يەتكۈچە نېمەت، ئىززەت ئىگىمىز، 
ئاڭا شۈكۈر، قانائەت، ئەمەل بىزدە كەم ئەينا.

 
چۈشەنمەيمىز كۆپىمىز: »سىناق ئەسلى بۇ دۇنيا، 
پۇختا بولسۇن تەييارلىق، ئالدىمىز چوڭ جەڭ ئەينا«

 
خۇدا قىلدۇق بەزىمىز پۇل-ئەمەلنى، شۆھرەتنى، 
ئاڭا غۇرۇر، ئادالەت، رەھمەت بولدى يەم ئەينا. 

يول باشلىدۇق بەزىمىز ئازغۇنلۇققا، پىتنىگە، 
ئازاد بولۇپ خىزمەتتىن شەيتان ئاالر دەم ئەينا. 

يالغان ساراڭ كۆپەيدى، ساراڭغا يوق سوت دېسە، 
دەسسەر يولنى ئېگىز-پەس−راست ساراڭدەك ھەم ئەينا. 

ھايۋان بىلەن بەسلەشتۇق يەپ-ئىچىشتە، ئويۇندا، 
ئىنسانلىقنى ياراتماي، ئاتاپ بۇنى »پەن« ئەينا. 

غۇرۇر ئەرچۈن ئارتۇق يۈك، ھايا − تۈرمە قىزالرغا، 
ئەمما غەيۋەت، تۆھمەتتە ئەر-ئايالار تەڭ ئەينا. 

دېمەك يەكۈن ئەي دوستار،زامان ئەسلى تار ئەمەس، 
»ئادەم«بولساق ھەقىقىي جاھان بىزگە كەڭ ئەينا.

ماخما

مەخلۇقاتار ئىچىدە ئىنسان ئەزىز ئەڭ ماخما،
بارچە ئاڭا خىزمەتتە، رىزقى شۇنچە كەڭ ماخما.

باردۇر ئەمما بۇرچىمىز ياراتقۇچى ئالدىدا،
رازى قىلماق ئالاھنى، بولسۇن ئىرادەڭ ماخما.

سىناق قىلىپ دۇنيانى بەردى بىزگە رەببىمىز،
توغرا يولدا تۈز مېڭىپ، بۇ سىناقتا يەڭ ماخما.

لەنەتگەردى شەيتانار دۈشمەن مەڭگۈ ئىنسانغا،
قىلغىن يانماي ئارقىڭغا ئاڭا قارشى جەڭ ماخما.

پاكا دائىم روھىڭنى نىجاتلىقنى ئىزدىسەڭ،
نەپسىگە قۇل بولغانار ھايۋان بىلەن تەڭ ماخما.

يۇيۇپ تۇرغىن قەلبىڭنى ئىمان، تەۋبە سۈيىدە،
ئاقارتماق تەس قاپلىسا ئۇنى قارا رەڭ ماخما.

دۇنياغىا ئېرىشمەك بوپ قالمىسۇن نىشانىڭ،
ئۆتكۈنچى بىر جاھان بۇ، گويا كىچىك دەڭ ماخما.

باال-چاقا، مال –دۇنيا ئەسقاتمىدى ھېچكىمگە،
كىم ساق قالدى ئۆلۈمدىن؟ ئويا قويۇپ زەڭ ماخما.

غەزەللەر
تۇردىمۇھەممەد ئابدۇلالھ )تۈركىيە(

ھۆدەس 
 

گۆدەكلىك ئىچرە قەدرىڭنى بىلەلمەي قاپتىمەن ھۆددەس 
ئەجرىڭگە زەررىچە جاۋاب بېرەلمەي قاپتىمەن ھۆددەس.

بىز ئۈچۈن ئىشلىسەڭ تىنماي ئەتىدىن – كەچكىچە ئەينا، 
قولغا قول بولغىلى بىر رەت كېلەلمەي قاپتىمەن ھۆددەس. 

 مۇشتۇمدەك تۇغۇلغان باشتا، كىم ئۈچۈن ئاقاردى چاچار؟!
چوڭ بولۇپ گېپىڭگە ئەمدى كىرەلمەي قاپتىمەن ھۆددەس.

مېھىرلىك قوللىرىڭ بىلەن بېشىمنى سىلىساڭ ئاستا، 
بىزار بوپ سېنىڭدىن ھەتتا، ئۆلەلمەي قاپتىمەن ھۆددەس. 
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ئەينا: »ئەنە« نىڭ خوتەنچە دېيىلىشى.
ماخما: »ماقۇلمۇ « نىڭ خوتەنچە دېيىلىشى.

»ھۆددەس« پەقەت، ھەرگىز دېگەن مەنىلەرنى بىلدۈرىدۇ

ئىزدەندىم ئۆزۈمچە: »كىمدۇ_جاھاندا ئەڭ ئۇلۇغ ئىنسان؟« 
سەنكەنسەن ئەسلىدە، كۆزگە ئىلەلمەي قاپتىمەن ھۆددەس.

التاپەت سەندىا ئارتۇق، ساخاۋەت سەندىا ئارتۇق، 
مۇھەببەت سەندىا ئارتۇق، بىلەلمەي قاپتىمەن ھۆددەس. 

»مېنىڭدىن ئالسىڭىز رەھمەت، يولىڭىز ئاق بوالر ئوغلۇم،«
مەن ساڭا بىر قېتىم رەھمەت دېيەلمەي قاپتىمەن ھۆددەس.

 
»خۇشپۇراق گۈل ئۈنەر ئوغلۇم خالىسا مەن سۆيگەن جايدىن،«

كۆكەرگەن قولۇڭغا بىر رەت سۆيەلمەي قاپتىمەن ھۆددەس. 

»ئانا ئايىغى ئاستىدا جەننەتنىڭ ئىشىكى« دېسە، 
قاالقلىق دەپ قويۇپ باشتا ئىشەنمەي قاپتىمەن ھۆددەس. 

نادامەت ئىچىدە ئوياپ، چىشلىدىم قولۇمنى قاتتىق، 
نى سەۋەب بار شۇنچە بەستىم، چۈشەنمەي قاپتىمەن ھۆددەس. 

بەندە بىز خام سۈتنى ئەمگەن )دېمەيسەن نېمىشقا تۆھمەت؟(
كەچۈرگىن گۆدەك ئوغلۇڭنى، خاتا قىپ ساپتىمەن ھۆددەس.

 
ئۈمىدىن ئاقلىسام دەيمەن، دەرد -ئازاپ سالمىسام دەيمەن، 

بىر كۈن دەپ قالمىسام دەيمەن »مەن قارغىش ئاپتىمەن« ھۆددەس.

پەيتى تاڭ كەلگەن چېغى ئەپسۇس قارارىم قاپقار،
خاسىيەتلىك دەپ ئىشەنگەن ئاسقان تۇمارىم قاپقارا.

ياپ يېشىل بولمامتى ئەسلى قىش كېتىپ كەلگەن پەسىل،
مەن ئۈچۈن كەلمەكچى بولغان پەسلى باھارىم قاپقارا.

مىڭ قېتىم زەمزەم بىلەن يۇغان بىكاركەن ‐ ھەتتەڭەي،
باغرى زۇلمەتنىڭ مىسالى بولسا نىگارىم قاپقارا.

شۇ سەۋەپلەردىنمىكىنتاڭ يىلالرغا سوزۇلغان كېچەم،
بۇس چىقىپ يانمايدىغۇ ھېچ، چەككەن شۇ ئاھىم قاپقارا.

قانچە ياز ئۆتتى ئۆمۈردىن كۆرگەنلىرىمنىڭ بېغى گۈل،
ۋە لېكىن قاقشال قۇرۇق مېنىڭال بېغىم قاپقارا.

تۈن ئۇزاق، تاڭالر ئۇزاق، كۆزلەردە قات-قات پەردىلەر،
ھەر ئۈمىدلەنگەندە ئەپسۇس ياققان چىرىغىم قاپقارا.

قاپقارا دۇنيالىغىمنىڭ ئەپتىمگە باققان ھەر كۆزى،
قورقىمەن بولغايمۇ دەپ ياتقان مازارىم قاپقارا.

ئەي پاراچ، قىلغاي سىنى ھەتتاكى بەزىلەر مازاق،
چۈنكى تۆردە گۆش يېگەن ئۇ ئىمان ساتارىم قاپقارا.

غەزەل
ئابدۇرەھىم پاراچ )تۈركىيە(
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تۇيۇقســىز قــاۋاپ كەتكــەن ئىتنىــڭ ئاۋازىغــا 
باشــقا  ھــەم  قويارنىــڭ  مەرىگــەن  ئۇلىشــىپ 
ئاۋازلىــرى،  ئەندىشــىلىك  جانۇ‐جانىۋارالرنىــڭ 
بىتچىــت  كېچىســىنى  جىمجىــت  تېرىملىقارنىــڭ 
توخۇالرنىــڭ  قاۋاشــلىرى،  ئىتارنىــڭ  قىلىۋەتتــى. 
ــڭ  ــى، ئېشــەكلەرنىڭ ھاڭرىشــى، كالىارنى قاقىلدىش
مۆرەشــلىرى، قويارنىــڭ مەرەشــلىرى ۋە ئاتارنىــڭ 
ھادىســىغۇ،  نورمــال  يېزىچىلىقتــا  كىشنەشــلىرى 
پۈتــۈن  پاتىپاراقچىلىــق  بــۇ  بۈگۈنكــى  ئەممــا 
ئىــدى.  قىلىۋەتكــەن  تۆپــە   ‐ ئــۆرە  مەھەللىنــى 
بــۇ كىچىككىنــە مەھەللىدىكــى پۈتــۈن ھايۋانــار 
بولۇشــىغا  ئاۋازىنــى  يېتىشــىچە،  چامىنىــڭ 
قويۇۋېتىشــنى. ھەتتــا كېچىســى مىدىرلىمايدىغــان 
ئىــدى. بولغــان  غايىــپ  كۆزدىــن  ھۇقۇشــمۇ 

مەرىگــەن  بەكــرەك  ھەممىدىــن  قويلىــرى 
ئالدىــراپ  ياقۇپجــان  ئوغلــى  ئوســمىنىكامنىڭ 
ــاپىا  ــا ‐ش ــرى ھاپى ــۇردى‐دە، كىيىملى ــن ت ئورنىدى
ــاي قاراڭغۇســى بولســىمۇ  ــى. ئ كىيىــپ ســىرتقا چىقت
ئېغىــل  بولــۇپ،  ئېلىۋالغــان  قولچىراغنــى  قولىغــا 
بىــر  يەنــە  قورۇنىــڭ  ئۇنىڭغــا  ماڭــدى.  تەرەپكــە 
قــارى  تۇرســۇن  ئىنىســى  ئولتۇرىدىغــان  تەرىپىــدە 
ئىــدى.  بــار  ئارىســى  قولىــدا  ئۇنىــڭ  قوشــۇلدى. 
ئەتراپتــا ھەممــە نەرســە ئــۆز ئورنىــدا تۇرغانــدەك 
قىاتتــى. ياقۇپجــان قولچىرىغــى بىلــەن ئەتراپنــى 
يورۇتــۇپ بىــر قــۇر قــاراپ چىقتــى. ئۆزىمــۇ ئېھتىيــات 
ئالدىــراپ  ئۈچــۈن  بولغانلىقــى  كېــرەك  قىلىشــى 
ــە  ــار يەرگ ــت ب ــە ۋە ئى ــار يەرگ ــى ب ــەپ ئېغىل ‐ تېن
كۆزەتتــى.  بىلــەن  قولچىرىغــى  يولىمــاي  يېقىــن 

ــال  ــقا م ــڭ ۋە باش ــان ئىتارنى ــل قاۋىغ بىمەزگى
ۋارانارنىــڭ ئاۋازىدىــن ئويغۇنــۇپ كەتكــەن دېھقانــار 
نېمە بولغىنى بىلمەي ئالدىراپ‐ تېنەپ مەھەللىنىڭ 
ئوتتۇرىغــا يىغىلىشــقا باشــلىدى. ئۇالرنىــڭ بەزىلىــرى 
قوللىرىــدا  بولــۇپ،  چىققــان  بىلەنــا  تامباللىــرى 
ــق  ــدەك دېھقانچىلى ــارا دېگەن ــاق ۋە ئ ــەن، ئورغ كەتم
ــڭ  ــدى. ئاســتا ‐ ئاســتا ئىتارنى ــار ئى ســايمانلىرى ب
ــقا  ــى باش ــىگە ئەگىش ــكويغا چۈشىش ــلىرى پەس قاۋاش
مــال ‐ ۋارانارنىــڭ ئاۋازلىرىمــۇ ئۆچۈشــكە باشــلىدى، 
ئەممــا ئوســمىنىكامنىڭ ئىتــى توختاۋســىز قاۋاۋاتقــان 
بولــۇپ، بــۇ تەبىئىــي ھالــدا مەھەللــە مەركىزىگــە 
ــمىنىكامنىڭ  ــقا باشــلىغان كىشــىلەرنى ئوس يىغىلىش
كەلــدى.  باشــاپ  ئالدىغــا  ھويلىســىنىڭ 

مەھەللىنىــڭ  ئۆيــى  ئوســمىنىكامنىڭ 
مەھەللىنىــڭ  بېغــى  ئارقــا  بولــۇپ،  چېتىدىــرەك 
ــەن  ــەر بىل ــل مېۋىل ــدى. ھەرخى ــداش ئى ــە يان كۆلىگ
تېرىملىقارنىڭكىــدەك  باشــقا  بېغــى  تولغــان 
ئاساســەن قاشــاالنمىغان ئىــدى. ئۇنىــڭ قوتىنــى 
باغنىــڭ  شــۇ  ئەنــە  ئۇۋىســى  ئىتىنىــڭ  ۋە 
مەرەشــتىن  قويلىــرى  بولــۇپ،  ياســالغان  ئىچىگــە 
ــى.  ــى ئۈزلۈكســىز قاۋاۋاتاتت ــۇپ، ئىت توختىمىغــان بول

مەھەللىدىكــى ئەرلەرنــى ھويلىســىغا باشــاپ 
بىرگــە  بىلــەن  ئاكىســى  تۇرســۇنقارى  كىرگــەن 
ئېغىــل تەرەپكــە قــاراپ سىلجىشــتى. بىــر تېرىملىــق 
ــر  ــۇق بى ــا ئۇچل ــا بولس ــر بولس ــە بى ــى، يەن ئورغاقن
كالتىكىنــى كۆتــۈرۈپ دېگەنــدەك كەتمــەن، ئارىلىــرى 
ــۇالر ھازىرغىچــە  ــاراپ مېڭىشــتى. ئ ــا ق ــەن ئېغىلغ بىل
ــتى.  ــپ توختاش ــراق بېرى ــڭ يېنىغى ــان ئىتنى قاۋاۋاتق
ياقۇپجاننىــڭ بىــر قولىــدا قولچىــراغ يەنــە بىــر قولىدا 
ئورغــاق بولۇپ، ئۇنىڭ بېســى ئارقىدىكــى كىمنىڭدۇر 
ۋالىلداپمــۇ  يورۇقىــدا  قولچىرىغىنىــڭ  بىرىنىــڭ 
قوياتتــى. ئــۇالر ئىتنىــڭ يېنىغــا ماڭغــاچ، باشــقىارغا 
دىققــەت قىلىشــىنى تاپىلىــدى. ئىــت قوتــان تەرەپكە 
ــاپ  ــىلەرنى باش ــان كىش ــى. ياقۇپج ــاراپ قاۋاۋاتاتت ق
قوتــان تەرەپكــە ســىلجىدى. ئىــت باغلىقىدىــن ئانچە 
ــەن  ــى ئۆرۈلگ ــر تەرىپ ــڭ بى ــان قوتاننى ــراق بولمىغ يى
ــان  ــڭ يىقىلمىغ ــەر ، قوتاننى ــوي‐ ئۆچكىل ــۇپ ق بول
تەرىپىگــە توپلىشــىۋېلىپ باشــلىرىنى تىقىۋېلىــپ 
ــل  ــا قاشــاالپ ئۈســتىنى كاكى ــى. ياغاچتىن مەرەۋاتاتت
الي بىلــەن ســۇۋاپ ياســىۋالغان قوتــان خېلى مەھكەم 
بولــۇپ كىچىــك بــاش ياۋايــى ھايۋانــار ئاســانلىقچە 
قوتاننىــڭ  يورۇقىــدا  قولچىراغنىــڭ  كىرەلمەيتتــى. 
ــا  ــار مان ــەن ياغاچ ــۇنۇپ ئۆرۈلگ ــى س ــر تەرىپىدىك بى
مــەن دەپ كۆزگــە چېلىقىــپ تۇراتتــى. بۇنــى كــۆرۈپ 
ھەممەيلــەن چۆچــۈپ كېتىشــتى. بىلەكتىــن تــوم 
ھايۋاندىــن  ســۇندۇرااليدىغان  ئۇنــداق  ياغاچارنــى 
قەتئىــي ھــەزەر ئەيلــەش كېــرەك ئىــدى. قوتانغــا 
تۆكۈلگــەن  يەرگــە  ياقۇپجــان  كەلگــەن  يېقىنــاپ 
ياقۇپجــان  كــۆردى.  ئىزلىرىنــى  قــان  مۇنچــە  بىــر 
بىــر  ئەتراپنــى  بىلــەن  تېزلىــك  قولچىرىغىــدا 
ــدى.  ــا قارى ــى ئىزغ ــن يەردىك ــن كېيى چارلىۋەتكەندى

‐ نېمىكەن ئاكا؟ ‐ ئەنسىزلىك بىلەن 
سورىدى تۇرسۇنقارى ئاكىسىدىن.

‐ مەنمۇ بىلمىدىم، ئاۋۇ تەرەپتىن كەپتۇ.‐ 

تېرىمكۆلدىكى غەلىتە مەخلۇق
ھېكايە 

مەمەتتۇرسۇن زۇنۇن ئوقيا )ئەنگلىيە(
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دېدى ياقۇپجان كۆل تەرەپنى كۆرسىتىپ. 

‐ قانداق دەيسەن؟ ‐ تۇرسۇنقارى قايتىاپ 
سورىدى.

‐ قارا ماۋۇ ئىزالرغا ‐ ئۇ كۆل بىلەن قوتان 
ئارىسىدىكى چوڭقۇر ئىزنى كۆرسەتتى. 

قوتاننىڭ يېنىدا ئىككى ئىز بار ئىدى. 

‐ نېمىدۇ، بۇ ئەمدى ‐ دېدى تۇرسۇنقارى 
تەئەججۈپ بىلەن. 

ــە  ــۆل تەرەپك ــە ك ــپ يەن ــۇ كېلى ــە ئ مېنىڭچ  
كېتىپتــۇ. ‐ دېــدى ياقۇپجــان. قولچىراغنىــڭ يورۇقىدا 
ئىــز قوغــاپ قارىــدى. قولچىراغنىــڭ نــۇرى بارالىغــان 
ــەن  ــە كەتك ــۆل تەرەپك ــز، ك ــەن ئى ــە كۆرۈنگ يەرگىچ
ئىــدى. ‐ بىر نەرســە قويدىــن بىرنى ئۆلتۈرۈپ ئېلىپ 
كېتىپتــۇ ، نېمــە ئىكەنلىكىنــى بىلمىدىــم. ‐ دېــدى 
ياقۇپجــان، كېيىنــرەك ئۇالرنىــڭ قېشــىغا كەلگــەن 
چۈشــەندۈرۈپ.  ئەھۋالنــى  ئوســمىنىكامغا  دادىســى 

ئوســمىناخۇن   ‐ كېتىپتــۇ؟  ئېلىــپ   ‐
ئېلىــپ  قوينــى  بىــر  كەتتــى.  چۆچــۈپ  بــوۋاي 
ــۋان  ــۋان ئىنتايىــن خەتەرلىــك ھاي كېتەلىگــۈدەك ھاي
ــەس،  ــن ئەم ــى مۇمكى ــۆرە بولۇش ــرەك. ب ــى كې بولۇش
بوغــۇپ  باشــتىن  بىــر  قويارنــى  ئادەتتــە  بــۆرە 
چىقىــدۇ، ھــەم قوتاننىــڭ تېمىنــى ئۆرىيەلمەيــدۇ.

‐ ئۇ كۆل تەرەپتىن كەلگەن ئوخشايدۇ، يەردە 
ئىزى بار ئىكەن.

‐ قانداق ئىزكەن؟‐ بوۋاي تەپسىلىي 
بىلمەكچى بولۇپ سورىدى.

بــاش  چــوڭ  قىالمىدىــم،  ئىلغــا  مەنمــۇ   ‐
يــول  ئىككــى  ئەمــەس،  ئىزىــدەك  ھايۋاننىــڭ 
ــەن  ــى كەلگ ــەن بىرىن ــار. م ــز ب ــان ئى ــورۇلۇپ ماڭغ س
بىرىنــى  يەنــە  ئىــزى  قويغــان  قالــدۇرۇپ  چاغــدا 
ئويلىدىــم.  دەپ  ئىــزى  قالدۇرغــان  كەتكەنــدە 

‐ ســورۇلۇپ ماڭغــان دېدىڭمــۇ؟‐ بــوۋاي تېخىمۇ 
ھەيــران قالدى. 

‐ شــۇنداق، تۇرســۇن قــارى بىلــەن بىلــەن 
دېــدى  دەيمــەن‐  باقايلىمىكىــن  قــاراپ  بېرىــپ 

ســورىغانچىاپ. مەســلىھەت  ياقۇپجــان 

‐ يــاق بولمايــدۇ‐ دەپ كەســكىن رەت قىلــدى 
ــە  ــى. ئەت ــۇپ كەتت ــەچ بول ــەك ك ــر ب ــوۋاي. ‐ ھازى ب
ــر گــەپ بولســۇن. ‐ گەرچــە مەھەللىدىكىلەرنىــڭ  بى
ئوســمىنىكام  بولســىمۇ  ئېنىــق  بېرىشــى  بىرگــە 

قوشــۇلمىدى.

‐ ھېچنېمە بولمايدۇ دادا‐ دېدى ياقۇپجان. 

‐ ئۇنىڭ نېمىلىكىنى بىلمەيمىز. بۈگۈن ئارام 
ئېلىپ ئەتە كۈننىڭ يورۇقىدا ئاندىن قارايلى. 

‐ قولچىراغ تۇرسا؟

ئوبــدان  ئىزنــى  قارىســاق،  ئەتــە  ‐ ئەگــەر 
نېمــە  قــاراپ  ئۇنىڭغــا  تەكشــۈرەلەيمىز، 
ھازىــر  قىلىمىــز،  ئىلغــا  ئاســانا  ئىكەنلىكىنىمــۇ 
بولــۇپ،  ئەتراپتــا  مۇشــۇ  ھايــۋان  ئــۇ  قارىســاق، 
دېــدى  قىلىســەن؟‐  قانــداق  قالســا  ئېتىلىــپ 
ئوۋچىلىقــى  پېشــقەدەم  ئۇنىــڭ  ئوســمىنىكام. 
تۇراتتــى.  چىقىــپ  دەپ  مــەن  مانــا  گەپلىرىدىــن 

مەھەللىدىكىلــەر ئوســمىنىكامنىڭ گەپلىرىدىن 
ئىچىگــە  ئۇالرنىــڭ  باشــلىدى.  تارقاشــقا  كېيىــن 
قوقــاق چۈشــكەن ئىــدى. ياقۇپجــان بىلــەن تۇرســۇن 
ــى  ــپ ئىكك ــا دەۋەت قىلىۋېتى ــى ئۇيقۇغ ــارى بوۋاين ق
ســائەتتىن بولــۇپ كۆزەتچىلىــك قىلىشــقا پۈتۈشــتى. 

تــۈزۈك  پاتىپاراقچىلىقتىــن  كېچىدىكــى 
ئۇخلىيالمىغــان تېرىملىقــار ياقۇپجاننىــڭ كۆزىنىــڭ 
ــۈبھىدىن  ــۈرۈپ س ــىغا ئۈلگ ــى چىقىرىۋېلىش ئاچچىقىن
ئوســمىنىكامنىڭ  يېقىــن  چاشــگاھقا  ئۆتــۈپ 
ھويلىســىغا توپانــدى. ئاخشــام بىــر قارىغاندىــن 
باشــقا تېخــى ھېچكىــم ئىزنىــڭ يېنىغــا  يېقىــن 
يولىمىغــان بولــۇپ، ئوســمىنىكامنىڭ ئارقىســىدىن 
غەلىتــە مەخلــۇق قالــدۇرۇپ قويغــان ئىزنىــڭ يېنىغــا 
قــاراپ ماڭــدى. ئىــز قۇمســاڭ يــەردە بىــر  قــول 
كەڭلىكتــە يېرىــم غېرىــچ چوڭقۇرلۇقتــا يايســىمان 
قالدۇرۇلغــان بولــۇپ، ئــۇ ياينىــڭ ئىككــى تەرىپىدىــن 
ــا  ــر قارىماقق ــۇ بى ــا قانداقت ــن ئارىلىقت ــرەر مېتىردى بى
ئۆردەكنىڭ پەنجىلىك بارمىقىنىڭ ئىزىغا ئوخشىســا، 
بىــر قارىماققــا ھېچنېمىگــە ئوخشــىمايدىغان غەلىتــە 
ئىــزالر بــار ئىــدى. بــۇ كەڭلىكتــە يېرىــم غېرىــچ 
ــر  ــى ئېغى ــۈن خېل ــدۇرۇش ئۈچ ــز قال ــا ئى چوڭقۇرلۇقت
جانىــۋار  بــۇ  ئەمــەس  ئېغىــرال  كېــرەك،  بولۇشــى 
ــلەپ  ــى چىش ــۈن قوين ــر پۈت ــى بى ــۇپ تېخ ــوڭ بول چ
ــك  ــن خەتەرلى ــا، ئىنتايى ــۈدەك بولس ــپ كېتەلىگ ئېلى
ھايــۋان ئىــدى. ئــۇالر ئىــز بويــاپ ماڭــدى. ئىــز 
كەتتــى.  ئەكىرىــپ  ئىچىگــە  كۆلنىــڭ  ئۇالرنــى 

بــۇ نېمىــدۇر ئەمــدى؟ ھەممەيلەننىــڭ كاللىــدا 
بــۇ ســوئال كەچمەكتــە ئىــدى. ئــۇالر كۆلگــە ئەندىشــە 
ــۇ  ــلىق س ــڭ ئاساس ــدى. تېرىملىقارنى ــدە قارى ئىچى
مەنبەســى بولغــان بــۇ كــۆل، ئەلمىســاقتىن بېــرى 
تېرىملىقارنى ســۇ بىلــەن تەمىنلەپ كەلگەن بولۇپ، 
قىشــتىكى ئــازالپ قېلىشــىنى ھېســابقا ئالمىغانــدا 
ســۇ ئۆكســۈمەيتتى. قىشــلىرى ئاچقــان كاچكۇلىدىــن 
ســۈيىنى ئېلىــپ، ھەتتــا بــەزى ياشــار بېلىقلىرىنــى 
تۇتــۇپ ھاياتىنــى داۋام قىلىــپ كېلىۋاتاتتــى. كۆلــدە 
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ھېچبىــر زامــان غەلىتىلىــك ھېــس قىلمىغــان ئىــدى. 

بەزىلىــرى  قىزىقىــپ،  بەزىلىــرى  بۈگــۈن 
كۆپــى  تېرىملىقارنىــڭ  دېگەنــدەك  ئەنســىرەپ 
يەرلىــك  بــۇ  بولــۇپ،  يىغىلغــان  يەرگــە  بــۇ 
ــدى.  ــقان ئى ــەم بولۇش ــە ج ــۇ يەرگ ــاقالارمۇ مۇش ئاقس

‐ بــۇ كۆلــدە بىــر نەرســە بــار دەپ ئــاڭاپ 
ئــاۋۋال  بــوۋاي،  ھېيتئاخــۇن  ‐دېــدى،  باقمىغــان 

يېرىــپ.  ئېغىــز 

ــدى  ــم. ‐ دې ــان ئىدى ــاڭاپ باقمىغ ــۇ ئ ‐ مەنم
ئىســماياخۇن بــوۋاي ئۇالپــا. 

كۆلنىــڭ  تۇشــتىن   ‐ تۇشــمۇ  ئــۇالر 
كېتىشــتى.  ســۆزلەپ  كەچۈرمىشــلىرىنى 

ئېقىمىغــا  ئوتتــۇرا  دەرياســىنىڭ  تارىــم  بــۇ 
توغــرا كېلىدىغــان كــۆل بولــۇپ، يىلــدا بىــر ئىككــى 
ئۇچرىشــىش  بىلــەن  دەرياســى  تارىــم  قېتىمــا 
پۇرســىتىگە ئىگــە بوالتتــى. بۇمــۇ تارىــم دەرياســىنىڭ 
ــڭ  ــە كۆلنى ــرا كەلگەچك ــىللىرىگە توغ ــۈن پەس كەلك
ســۈيى تولۇقلىنىــپ قاالتتى.تولۇقانمىــدى دېگــەن 
تەقدىردىمــۇ كۆلنىــڭ ســۈيى ئۆكســۈپ باققىدىــن 
يــوق. كــۆل يۈزىنىــڭ مۇئەييــەن تۆۋەنلىگەنلىكــى 
پەقــەت قىرغاقلىرىــدا ئەكــس ئېتەتتــى. كۆلنىــڭ 
ســۈيى تىنىــق كــۆك بولــۇپ كۆلنىــڭ قانچىلىــك 
ــڭ  ــۇ كۆلنى ــى. ب ــم بىلمەيتت ــى ھېچكى چوڭقۇرلۇقىن
قاچاندىــن بېــرى بۇ يەردە پەيدا بولــۇپ قالغانلىقىنى 
بىلــەن  دېيەلمىگــەن  نەرســە  بىــر  چوڭارمــۇ 
تېرىملىقارنىــڭ ئاتــا‐ بوۋىســىدىن تارتىــپ مۇشــۇ 
ــڭ  ــۇ كۆلنى ــۈن، ب ــى ئۈچ ــاپ كەلگەنلىك ــەردە ياش ي
ئۇالرنىــڭ بىلىشــىچىمۇ، نەچچــە يــۈز يىللىــق تارىخى 
ــۇ  ــم مەھەللىســىدىكى ب ــدى. تېرى ــق ئى ــى ئېنى بارلىق
ــى  ــى. بۇن ــۆل دەپ ئاتايتت ــىلەر تېرىمك ــى كىش كۆلن
تارمــاق  كىچىــك  پەســىللىك  دەرياســىنىڭ  تارىــم 
بوالتتــى.  دېيىشــكە  كــۆل  قۇيۇلىدىغــان  ئېقىنــى 

ــى  ــزى ئۇالرن ــڭ ئى ــۇ مەخلۇقنى ــۈن ب ــا بۈگ مان
ســەل  كۆلنىــڭ  ئــۇالر  قىلىۋەتتــى.  بىســەرەمجان 
نېرىســىغا يىغىلىشــىۋېلىپ پــاراڭ قىلىشــىۋاتاتتى. 
ئىــدى.  كەتكــەن  كىرىــپ  كۆلگــە  دەل  ئىــز 

‐ تــۆت يىــل بــۇرۇن يۇتــۇپ كەتكــەن بــاالم 
ئارىدىــن بىرەيلــەن.  ئېســىمگە كەلــدى ‐ دېــدى 

ئــاۋاز چىققــان تەرەپكــە قارىغــان كىشــىلەر، 
كەتكــەن  يۇتــۇپ  بــۇرۇن  يىــل  تــۆت  راســتتىنا 
بالىســىنىڭ دەردىــدە بىــر تېــرە بىــر ئۇســتىخان 
كۆرۈشــتى.  ھېلىمئاخۇننــى  كەتكــەن  بولــۇپ 

ــن  ــەققەتتە قىرىقتى ــر مۇش ــۇن مىڭبى ھېلىمئاخ
بــۇرۇن  يىــل  تــۆت  پەرزەنتــى  كۆرگــەن  ئاشــقاندا 

ــى  ــۇپ كېتىش ــڭ يۇت ــدى. بالىنى ــان ئى ــپ بولغ غايى
ــۇ  ــۈن ب ــى ئۈچ ــۇپ باقمىغانلىق ــادىر بول ــدا س تېرىم
كەتكــەن  چۈشــۈپ  ساراســىمگە  مەھەللىدىكىلــەر 
ئىــدى. كەنتنىــڭ ھەتتــا يېزىنىــڭ ســاقچىلىرىمۇ 
تەشــكىللەپ  گۇرۇپپىســى  تەكشــۈرۈش  مەخســۇس 
ئىزدىگــەن بولســىمۇ، بالىنــى ئاقتىمــۇ ‐كۆكتىمــۇ 
تاپالمىدى. ھېلىمئاخۇن ھازىرغىچە بالىســىنىڭ ئىز‐
دېرىكىنــى قىلىــپ تۇرۇۋاتىــدۇ. چامىنىــڭ يېتىشــىچە 
ــا  ــى. ئەمم ــپ ئىزدەۋاتاتت ــە بېرى ــى يەرگ بارالىغانلىك
نەتىجىســى مــۇڭ‐ ھەســرەت بولــۇپ قېلىۋاتاتتــى. 

كىشــىلەرنىڭ پاراڭلىرى ئۇلغىيىشــقا باشــلىدى. 
ئۆچكىســى  تاپالمىغانــار،  كېتىــپ  يۇتــۇپ  قويــى 
ــاپ  ــرى يوق ــۇ‐ ۋارانلى ــا توخ ــار، ھەتت ــپ بولغان غايى
كەتكەنلــەر تېرىــم كۆلىنىــڭ بېشــىنى كەيــدى. ھەتتا 
ئىــدى.  كەتكــەن  يوقــاپ  ئىتىمــۇ  نەچچىســىنىڭ 
ــل  ــەن ئىجى ــرى بىل ــر ‐ بى ــەر بى ــۇ مەھەللىدىكىل ب
ــى.  ــارە ئۆتەتت ــن چ ــۇرۇق تۇغقاندى ــۇپ، ئ ــاق بول ئىن
ئۆيلىرىنــى  تېپىشــەتتى،  بىرگــە  خارمانلىرىنــى 
ــى.  ــماي تۇتاتت ــۇلىرىنى تاالش ــاتتى. س ــە سېلىش بىلل
بارىنــى  بىلىندۈرمەيتتــى.  يوقلىقىنــى  يوقنىــڭ 
تۇغقانلىرىنــى  بىرىنىــڭ  قىلىشــمايتتى.  كۆز‐كــۆز 
ئۆزلىرىنــى بىــر تۇغقــان قېرىندىشــىنى كۈتۈۋالغانــدەك 
كۈتۈۋاالتتــى. تونۇشــمايدىغانلىرى يــوق ئىــدى. بىــرى 
ئاغرىــق‐  ئەكىرەتتــى.  دورا  قوشنىســى  يۆتەلســە 
ــنىڭ  ــا ئاپىرىش ــا، دوختۇرخانىغ ــۇپ قالس ــىلىق بول س
تامــاق  بىلــەن  نــۆۋەت  ھەركۈنــى  تاشــايىنىغا، 
توشــۇيتتى. ئەممــا پوســۇققىدە يۇتــۇپ كەتكــەن ۋال‐ 
ۋارانلىــرى بۇالرنىــڭ ئارىســىغا بىــر كۆلەڭگــە بىــر 
ــم  ــەۋاق . ھېچكى ــى ن ــېلىپ قويۇۋاتقىن ــش س چېگى
بۇنىڭغــا جــاۋاب تاپالمايۋاتاتتــى. يــۇرت ئاقســاقاللىرى 
سۆزلەشــكەن  توغرىلىــق  بــۇ  ئولتــۇرۇپ  دەرقەمتــە 
ــى  ــى ياك ــپ ئۇچ ــان، يى ــداق گۇم ــىمۇ، ھېچقان بولس
ــاگاھ  ــە ن ــى. مەھەللىگ ــۇپ چىقاتت ــوق بول ــۇق ي يوچ
ئىنســانارنىڭ  ناتونــۇش  كېلىدىغــان  نــاگاھ   ‐
كــۆز  ئۇالرنىــڭ  چىقىشــىمۇ  كىرىــپ  مەھەللىگــە 
ــدى.  ــاقىت ئى ــن س ــۇالر گۇماندى ــا ئ ــدا بولغاچق ئالدى

قانــات  نەرســىلەر  يوقالغــان  بــۇ  ئەممــا 
ســوئال  دېگــەن  كەتتىمــۇ  ئۇچــۇپ  چىقىرىــپ 
ــۋەردى.  ــى قېلى ــوراق پېت ــىدا س ــىلەرنىڭ كاللىس كىش

يىــپ  ســوئالىغا  بۇالرنىــڭ  بۈگــۈن  مانــا 
ئۇچــى چىقىۋاتقانــدەك ئىــدى. ئۇالرنىــڭ ھازىرچــە 
ــدى.  ــوق ئى ــى ي ــرەر چارىس ــان بى ــن كېلىدىغ قولىدى
ــە  ــم كۆلىگ ــپ، تېرى ــپ كېلى ــە قايتى ــۇالر مەھەللىگ ئ
نېمىلەرنــى  يىغــدى.  چوڭارنىمــۇ  كېلەلمىگــەن 
كۆرگەنلىكىنــى ھەممەيلەنگــە قايتىدىــن ئېيتىــپ 
بــەردى. ھازىرقــى ئەھۋالىدىــن قارىغانــدا بــۇ جانىــۋار 
ــەن  ــايدۇ دېگ ــان ئوخش ــەت قىلىدىغ ــدە ھەرىك كېچى
قاراشــقا كەلــدى. ھازىرچــە ئۇنىڭدىــن قوغدىنىشــنىڭ 
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كېرەكلىكىنــى،  ئۆســتۈرۈش  ھوشــيارلىقنى  پەقــەت 
ۋارانارغــا  مــال‐  قويــۇش،  كۆزەتكــە  ئاخشــىمى 
بارماســلىق  يالغــۇز  كۆلبويىغــا  قــاراش،  ئوبــدان 
ئوتتۇرىغــا  پىكىرلىرىنــى  دەســلەپكى  دېگەنــدەك 
نېمىلىكىنــى  ئۇنىــڭ  دېمىســىمۇ  قويۇشــتى. 
ــداق  ــا قان ــا ئۇنىڭغ بىلمىگەنلىكــى ئۈچــۈن دەماللىقق
ــدى. ــەس ئى ــش ت ــىنى تېپى ــۇرۇش چارىس ــل ت تاقابى

ئۇالر كەنتكە ئەھۋالنى مەلۇم قىلىشقا كېلىشتى. 
ئــۇالر مەھەللــە بىلــەن كۆلنىــڭ ئارىســىدىكى يوغــان 
ــۆۋەن  ــڭ ت ــدى. ئۇنى ــە تاللى ــى كۆزەتچىلىكك توغراقن
ــىپ  ــۇپ يامىش ــوق بول ــى ي ــۆپ چاتاقارن ــمىدا ك قىس
چىقىــش بىرئاز تەســكە توختىســىمۇ، ئەمما ئۈســتىگە 
بوالتتــى.  چىقارغىلــى  ئــۆي  ياغــاچ  بىــر  كىچىــك 
ئــۇ يەرگــە بىــر كۆزەتخانــا سېلىشــنى ئوياشــتى.

ياغاچچــى  داڭلىــق  مەھەللىدىكــى 
ئــۇ  بولــۇپ،  ســورۇندا  ئۇســتاممۇ  ســىدىق 
كىچىــك  ئۈســتىگە  توغــراق  ئىككىلەنمەيــا 
بولــدى.  ماقــۇل  چىقىرىشــقا  ئــۆي  ياغــاچ  بىــر 

ســىدىق ئۇســتام شــۇ كۈنىا ئىككى شاگىرتىنى 
تۈۋىگــە  توغراقنىــڭ  دېيىشــكەن  ئېلىــپ  يېنىغــا 
ــدى. مەھەللىدىكــى ياشــارمۇ ســىدىق ئۇســتامغا  كەل
كېرەكلىك ياغاچ تاشارنى توغراق تۈۋىگە ئەكىلىشكە 
ئۈســتىگە  توغــراق  ياغاچارنــى  تەييارلىغــان  ۋە 
ئېلىشــىغا ياردەملەشــتى. توغراقنىــڭ ئۈســتىدىكى 
پۈتتــى.  كۈندىــا  ئىككــى  ئــۆي  ياغــاچ  كىچىــك 

قويغــان  تالــاپ  ئاالھىــدە  ئۇســتام  ســىدىق 
ــڭ  ــپ ئۇنى ــى ئېلى ــرەك ياغىچىن ــۈپ تې ــر ت ــان بى يوغ
بىــر يۈزىنــى چوتــى بىلــەن چېپىــپ تۈزلىيەلىگىنىچە 
بىــر ئايــاغ ســىغقۇدەك قىلىــپ تۈزلىــدى. ئاندىــن 
ئانچــە  توغراققــا  چــوڭ  ئۆيدىــن  ياغــاچ  ئۇنــى 
ــتىگە  ــڭ ئۈس ــر توغراقنى ــە بى ــان يەن ــراق بولمىغ يى
ــە  ــان مەھەلل ــران قالغ ــۆرۈپ ھەي ــى ك ــدۇردى. بۇن قون
چۈشــەندۈرۈپ:  ئۇســتام  ســىدىق  ئاقســاقاللىرىغا 

‐ بىــز بــۇ مەخلۇقنــى بىلمەيمىــز، خۇدايىــم 
دەرەخ  مەخلــۇق  بــۇ  نــاۋادا  ئەممــا  ســاقا، 
قىلىــپ  ھۇجــۇم  ئۆيگــە  ياغــاچ  ئۈســتىدىكى 
يولــى  چېكىنىدىغانغــا  يىگىتلىرىمىزنىــڭ  قالســا، 
بولۇشــى كېــرەك ئەمەســمۇ؟‐ دەپ جــاۋاب بــەردى. 

مەمنــۇن  قىســمى  بىــر  مويســىپىتارنىڭ 
بولــۇپ بېشــىنى لىڭشىتىشــتى،. بىــر قىســىملىرى 
بىلدۈرۈشــتى.  قايىللىقىنــى  ســىيپاپ  ســاقىلىنى 

قوندۇرغــان  ئۈســتىگە  توغراقنىــڭ  ئىككــى 
ئىككــى  توغرىــاپ  ئوتتۇرىســىغا  قــاپ  ياغاچنىــڭ 
ــكەن  ــڭ كېسىش ــدى. ئۇالرنى ــۇ تىكلى ــى يانت تۈۋرۈكن
ئۇچىغــا قوندۇرغــان توغــرا ياغاچنــى مىنــدۈردى. مىق‐ 

شــىنالىرى بىلــەن مۇســتەھكەملىگەندىن كېيىــن، 
ــى  ــى بادىرىن ــاق توملۇقىدىك ــال پاقالچ ــۆت ت ــە ت يەن
چــوڭ توغراقتىــن تــۈۋرۈك چىقىــپ تۇرغــان ئۇچلىرىغــا 
ــۇق  ــر قولت ــن بى ــان ياغاچتى ــۇ قوندۇرغ ــدى. ئ باغلى
ئېگىزلىكتــە باغلىغان بولــۇپ ، قوندۇرغان ياغاچنىڭ 
ئۈســتىدە ماڭغــان كىشــى ئىككــى تەرەپتىكــى ياغاچقا 
تايىنىــپ، بىمــاالل يەنــە بىــر توغراققــا بېرىۋاالاليتتى. 

ســىدىق ئۇســتام ياغــاچ ئۆينىــڭ ئاســتىغا يەنــە 
ئىككى ‐ ئۈچ سانتىمېتىر دىئامېتىرىدە تۆت ‐ بەش 
تانە تۆشــۈك ئېچىپ قويغان ئىدى. ياشــاردىن بىرى:

‐ ئۇستام بۇنىڭ نېمە پايدىسى بار ؟ ‐ دەپ 
سورىدى. 

چىقىــپ  يامىشــىپ  مەخلــۇق  ئــا  ‐ نــاۋادا 
پاراكەندىچىلىــك تۇغدۇرســا، مانــا بۇنىــڭ بىلــەن 
مۇشــۇ تۆشــۈك ئارقىلىــق ئۇنىڭغــا سانجىيســىلەر. 
‐ دەپ تېخــى يېڭىــا ئاقــاپ تەييــارالپ قويغــان 
ــى كۆرســەتتى.  نەيزىــدەك ياغاچتىــن ئىككــى ‐ ئۈچن

پۈتكەندىــن  ئــۆي  ياغــاچ  مەھەللىدىكىلــەر 
باشــاپ كۆزەتچىلىكىنــى باشــلىدى. ئــۇالر كەچلىكــى 
كېلىشــتى.  تۇرۇشــقا  كۆزەتتــە  بولــۇپ  ئىككىدىــن 
ئاخشــىمى  ئۈچــۈن  بولغانلىقــى  ۋاقتــى  يــاز 
تۇرىدىغــان  ســۈزۈلگىچە  تــاڭ  قارايغاندىــن  قــاش 
ئورغاقلىرىنــى،  بىلەنگــەن  يانلىرىغــا  بولــدى. 
ســۇ، نــان ۋە تېخــى مەھەللىنىــڭ بىردىــن بىــر 
مەخلــۇق چىقىــپ  نــاۋادا  ئېلىۋالــدى.  ناغرىســىنى 
بولۇشــتى.  چالىدىغــان  ناغرىســىنى  قالســا 

تېرىملىقــار ئۆزلىرىنىــڭ بىردىــن بىــرى ســۇ 
ئىچىدىغــان كۆلىــدە ئــات‐ ئۇالغارنــى ســۇغارمايتتى،  
ســوغىلىرى بىلــەن ســۇغاراتتى. ئــۇالر تېرىمكۆلگــە 
باقمىغــان  چۈشــۈپ  ســۇغا  بېــرى  تارىختىــن 
نەچچــە  كەلگەنلــەر  چۈشكۈســى  ســۇغا  ئىــدى، 
كىلومېتىــر مېڭىــپ تارىــم دەرياســىنىڭ يېقىنــراق 
غــول ئېقىنغــا بېرىــپ ســۇغا چۆمۈلــۈپ كېلەتتــى. 

ئارامخــۇدا  بۇرۇنقىــدەك  كۆلبويىغــا  كىشــىلەر 
نەچچــە  پەقــەت  كۈنــدە  بارالمايدىغــان، 
بېرىشــىدىغان  توپلىشــىپ  كىشــىلەر  قېتىمــا 
ئورغــاق،  قوللىرىغــا  بارغاندىمــۇ  بولۇشــتى. 
بادرىدىــن  ئــۇزۇن  بەزىلىــرى  تېخــى  كەتمــەن، 
بېرىشــاتتى.  ئېلىــپ  نەيزىلىرىنــى  ياســىۋالغان 

يېزىلىــق ھۆكۈمــەت، تېرىملىقــار تەمىنلىگــەن 
ۋە  قۇتــان  تارتىۋالغــان  رەســىمگە  ۋە  ئۇچۇرالرنــى 
ھۆكۈمەتكــە  ناھىيەلىــك  ئىزىنــى  مەخلۇقنىــڭ 
ــك  ــتى. ناھىيەلى ــۇم قىلىش ــى مەل ــۈزۈپ ئەھۋالن يەتك
تەيىنلــەپ  مۇتەخەسســىس  مەخســۇس  ھۆكۈمــەت 
قىلىــش  تەتقىــق  تەكشــۈرۈپ  كۆلىنــى  تېرىــم 
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ئېيتىشــتى.  ئەۋەتىدىغانلىقىنــى  ئــادەم  ئۈچــۈن 

قىلىــپ  داۋام  يولىــدا  ئــۆز  كۆزەتچىلىــك 
ئــۈچ  ئــۇالر كۆزەتچىلىكىنــى باشــاپ  كېتىــۋەردى. 
كــۈن بــوال‐ بولمايــا كۆزەتچىلــەر ناغرىســىنى چالدى. 
ئــۇالر ئاينىــڭ يورۇقىــدا غەلىتــە بىــر نەرســىنىڭ 
ئوســمىناخۇننىڭ  چىقىــپ  ســىزىپ  كۆلدىــن 
ــى  ــورۇلۇپ كېتىۋاتقانلىقىن ــاراپ س ــە ق ــى تەرەپك بېغ
ــۈن  ــش ئۈچ ــە كىرى ــدى. زادى مەھەللىگ ــەن ئى كۆرگ
ــدى.  ــرەك ئى ــى كې ــن ئۆتۈش ــمىناخۇننىڭ ئۆيىدى ئوس

كۆزەتچىلەرنىڭ دەپ بېرىشــىچە بۇ مەخلۇقنىڭ 
تېنــى دېڭىز يىلپىزىغا ، تۇمشــۇقى تىمســاھنىڭكىگە 
ئوخشــايدىكەن. قۇمــدا ســورىلىپ ماڭىدىكــەن. تېنــى 
ــۇ  ــاز دېگەندىم ــى ئ ــەڭ، ئۇزۇنلۇق ــن ك ــم مېتىردى يېرى
كېلىدىكــەن.  ئەتراپىــدا  مېتىــر  تــۆت   ‐ ئــۈچ 
بىــر  بولــۇپ  چــوڭ  خېلــى  ھەرىســى  ئۇنىــڭ 
قارىماققــا پۇتقــا ئوخشــايدىكەن. ئــۆزى كېلەڭســىز 
كۆرگــەن  دۇنياســىدا  ھايۋاناتــار  بولغاچقىمىكىــن 
بىلــەن  كەتكــەن  ئوخشىشــىپ  يىلپىزىغــا  دېڭىــز 
پۈتــۈن  ئۆمىلىمــەي  بــەدەن  يېرىــم  ئــۇالردەك  بــۇ 
ماڭىدىكــەن.  قۇرتىــدەك  ســازاڭ  بىلــەن  بەدىنــى 

تىمســاھقا  بېشــى  يىلپىزىغــا  دېڭىــز  تېنــى 
ئوخشــايدىغان بۇ غەلىتە مەخلۇق مەھەللىدىكىلەرنى 
كــۆل  ئــۇالر  ســېلىۋەتتى.  ساراســىمگە  تېخىمــۇ 
بويىغــا تېخىمــۇ توپلىشــىپ بارىدىغــان بولۇشــتى. 
ــراق ۋە  ــاق، قىڭ ــا ئورغ ــان قوللىرىغ ــم بارغ ــەر قېتى ھ
ئارىلىنــى ئېلىــپ باراتتــى. بولۇپمــۇ ياشــار ئاكتىپلىق 
بىلــەن بىرگــە بېرىشــىپ بېرەتتــى. دېھقانچىلىقنىــڭ 
ئەتــە  قىــار،  شــۇنداق  چاغلىرىدىغــۇ  ئارىســالدى 
‐ ئۆگــۈن ئالدىــراش بولغانــدا قانــداق قىاركىــن؟ 
ــى  ــدى مەھەللىدىك ــان ئى ــماي قالمىغ ــۇ ئوياش بۇنىم
مويســىپىتار . بۇ مەخلۇق بايقىلىپ مانا بىر ئايدىن 
كۆپــرەك ۋاقىــت ئۆتتــى. مەخلۇق ســۇ يۈزىگە ســەككىز 
ــن  ــرا ئاۋازىدى ــا ناغ ــەر قېتىملىقت ــى. ھ ــم چىقت قېتى
ئۈركــۈپ ســۇغا كىرىــپ كەتتــى. قىزىــق يېــرى بــۇ بىــر 
ــان: ــدى. ياقۇپج ــان ئى ــم چىقق ــۆت قېتى ــدە ت ھەپتى

‐ بۇ جانىۋارنىڭ يەمگە ئېھتىياجى باركەن، 
شۇڭا كېيىنكى كۈنلەردە كۆپرەك چىقىشى 

شۇنىڭدىن بولسا كېرەك‐ دەپ چۈشەندۈردى. 

‐ بۇنىڭغا بىر ئامال قىلساق بوالتتى‐ دېدى 
بىر مويسىپىت. 

‐ توغرا مۇشۇنداق مولۇندەك قاراپ شۈمشىيىپ 
ئولتۇرىمىزمۇ ؟

‐ ھەممەيلەننىڭ كۆڭلى دەككە‐ دۈككىدە، 
مەھەللىدىن سىرتقا چىقالماي ئولتۇرىمىز مانا‐ 

دېدى يەنە بىرەيلەن. 

‐ قانداق قىلىمىز؟ ناھىيەدىن مۇتەخەسسىس 
ئەۋەتىمىز دېگىلى نەۋاق ‐ دېدى مەھەللىنىڭ 

بىردىن بىر رەسمىي كادىرى. 

‐ ئۆزىمىز تۇتمامدۇق يا؟‐ دېدى تۇرسۇنقارى 
پوسۇققىدە 

‐ قانداق تۇتىمىز؟ ئۈچ ‐ تۆت مېتىر نەرسە –
تۇرسا بۇ.‐  دېدى بىرى.

تۇرسۇن قارى جىمىپ قالدى. 

‐ مەنمۇ تۇتۇشنى ئوياۋاتقىلى خېلى بولدى. 
‐ دېدى ياغاچچى سىدىق ئۇستام.

‐ سىلى بىر چارە ئوياپ تاپتىلىمۇ ‐ دەپ 
ئالدىراپ سورىدى ئوسمىناخۇن. دېمىسىمۇ ھە 

دېسىا ئۆزىنىڭ ئۆيىگە قاراپ ماڭغان بۇ مەخلۇقتىن 
جاق تويغان ئىدى. 

‐ ئوياشنىغۇ ئوياشتىم، ئەمما بىرئاز 
ھەرەجلىك ئىش،‐ دېدى سىدىق ئۇستام. 

‐ دېسىلە قانداق ھەرەج بولسا تەڭ تارتىمىز‐ 
دېدى يەنە بىر تېرىملىق. 

‐ بىز بار، بىللە قىلىمىز‐ دېدى يەنە 
بىرەيلەن مەيدىسىگە مۇشتاپ. 

‐ قاپقان قۇرساقا كۇپايە ‐ دېدى سىدىق 
ئۇستام كۆپچىلىككە تەكشى قاراپ چىقىپ. 

‐ قاپقان؟‐ ھەممەيلەن دېگۈدەك بۇ 
غەلىتە مەخلۇققا قۇرۇلىدىغان قاپقاننىڭ قانداق 

بولىدىغانلىقىنى پەرەز قىلىشالماي سىدىق ئۇستامغا 
قارىدى. 

‐ بىر قارىماققا ئاسانا، شۇ كۆپرەك ئىش 
كېتىدۇ. شۇ بويىچە قىلساق بۇ مەخلۇقنى تۇتۇش 
تەس ئەمەس. مەن كۆزەتچىلەرنىڭ ھەر قېتىملىق 

چۈشەندۈرۈشلىرىنى ئاڭلىدىم. ئۆزۈممۇ ئۇ يەرگە 
بېرىپ تەكشۈرۈپ باقتىم. ئەسلىدىغۇ بۇ مەخلۇقنى 

تۇتۇش تەس ئەمەس ئىكەن. 

‐ نېمىشقا بۇرۇنراق دېمىدىلە ئۇنداق بولسا؟‐ 
دېدى بىر تېرىملىق سىدىق ئۇستامدىن نارازى 

بولۇپ.

‐ ئۇنى تۇتىدىغان قاپقان پىانىنىمۇ مەن 
تېخى يېقىندا ئوياپ تاپتىم.‐ دېدى سىدىق 

ئۇستام ئالدىرىماي.

‐ قانداق پىان ئۇ؟‐ دەپ ئالدىراپ سورىدى 
ھېلىقى بىردىن بىر كادىر.
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‐ مەن مەخلۇقنىڭ يول لىنىيەسىنى 
سېلىشتۇرۇپ باقتىم، بىز .....‐ سىدىق ئۇستام 

قۇرۇلىدىغان قاپقاننى كۆپچىلىككە سىزىپ 
كۆرسىتىپ تەپسىلىي چۈشەندۈرۈپ بەردى. 

‐ بارىكالا سىدىقان ئۇستام‐ دېيىشتى 
ھەممەيلەن بىردەك بۇ قاپقان پىانىغا قايىل 

بولۇپ. 

ئۇســتامنىڭ  ســىدىق  مەھەللىدىكىلــەر 
ياشــاردىن  غوالســەندەك  بىلــەن  تەلىپــى 
ئۇســتام  ياغاچچــى  بــەردى.  ئۇســتامغا  بەشــنى 
ســەككىز  بىلــەن  شــاگىرتى  ئىككــى  ئۆزىنىــڭ 
كەتتــى.  كىرىشــىپ  قۇرۇشــقا  قاپقــان  كىشــى 

ــىنى  ــىي قۇرۇلمىس ــڭ ئاساس ــڭ قاپقاننى ئۇالرنى
ــىپ  ــارمۇ بېس ــى. ياش ــۈن كەتت ــۆت ك ــىغىا ت ياسىش
ــە  ــر يەرگ ــى بى ــپ ھال ــۈن ھېرى ــلىگەنلىكى ئۈچ ئىش
ــم  ــۇ جى ــدا تېرىملىقارم ــۇ جەريان ــدى. ب ــپ قال بېرى
ئولتۇرمىــدى. قاپقانچىلىــق يېرىگــە بېرىــپ ھــە‐ ھــۇ 
ــاق توشــۇپ،  دېيىشــىش بىلــەن بىرگــە ، ئۇالرغــا تام
چــاي قاينىتىــپ ھالىدىــن ئوبــدان خــەۋەر ئېلىشــتى. 

ــدى مەســىلە  ــدى، ئەم ــان ياســىلىپ بولۇن قاپق
ــتام  ــىدىق ئۇس ــدى. س ــرەك ئى ــۇرۇش كې ــى ق قاپقانن
ــپ  ــپ كېلى ــم بېرى ــە قېتى ــە نەچچ ــەن يەرگ كۆزلىگ
ــى  ــىغان قاپقانلىرىن ــۇالر ياس ــتى. ئ ــى ئاپىرىش قاپقانن
ــن  ــر كۈندى ــا بى ــۇرۇش ئۈچۈن ــە ق ــەن يېرىگ كۆزلىگ
مويســىپىتار  بولــۇپ،  كەتكــەن  ۋاقىــت  كۆپــرەك 
ئۇالرنىــڭ قاپقــان قۇرۇشــىنى تاماشــا قىلىپ تۇرۇشــۇپ 
ــن  ــكە يېقى ــى چۈش ــى كۈن ــان ئىككىنچ ــەردى. قاپق ب
قۇرۇلــۇپ بولــدى. ھەممەيلــەن قاپقــان بېشــىدىا 
ــتامنىڭ  ــان ئۇس ــۇ ئېتىدىغ ــا پول ــى تويغ مەھەللىدىك
پولۇســىغا ئېغىــز تېگىشــتى. بۇالرنىــڭ بــۇ ئىشــلىرىغا 
قــاراپ كىشــىلەر تېرىملىقارنىــڭ تېرىم كۆلىدە غەلىتە 
مەخلــۇق باركــەن دېســە قەتئىي ئىشــەنمەيتتى. ئەمما 
تېرىملىقــار ســىدىق ئۇســتامنىڭ قاپقىنىغــا ۋە بۇنــى 
ئويــاپ تاپقــان ئەقلىگە ئاپىرىــن ئېيتماي تۇرالمىدى.

تېرىم كۆلدىكى مەخلۇقنىڭ ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى 
كۈنلىــرى ئىكەنلىكىنــى ئويلىســا تېرىملىقــار خــوش 
بولــۇپ كېتەتتــى. ئــۇالر پەقــەت مەخلۇقنىــڭ كۆلدىــن 
چىقىشــىنى ساقلىســىا بوالتتــى. ئۇالر ھەتتــا قاپقانغا 
ــە  ــدى. گەرچ ــكار قىل ــۇ بى ــىنىپ كۆزەتچىلىكنىم ئىش
ــا  ــان دېيەلمىســىمۇ ، ئەمم ــور يــەردە قاپق ئاســماندا ت
ــا  ــڭ جېنىغ ــان مەخلۇقنى ــا چۈشــۈپ قالغ ــۇ قاپقانغ ب
ۋاي بولۇشــىغا تېرىملىقــار بــەكا ئىشــەنگەن ئىــدى. 

ئۇالرنىــڭ ھــەر كۈنــى قىلىدىغان ئىشــى ئەمدى 
تــاڭ ســۈزۈلەر سۈزۈلمەســتىن، كۆلبويىغــا چېپىــش 
چۈشــمىگەنلىكىنى  ھېچنېمــە  قاپقانغــا  بولــدى. 
شــۇ  كېلەتتــى‐دە،  قايتىــپ  ســالپىيىپ  كــۆرۈپ 

ــپ  ــىپ ئېلى ــە توپلىش ــىنى يەن ــۇ ئېلىش ــۈك س كۈنل
باراتتــى. ئەممــا قاپقــان قۇرغــان يەردىــن ئەمــەس 
ــى.  ــا باراتت ــاپ كــۆل بويىغ ــن دۆڭ ئات باشــقا تەرەپتى

كۈنــى  يەتتىنچــى  قــۇرۇپ  قاپقاننــى  ئــۇالر 
ــە ئاســمىنىنى  تاڭغــا يېقىــن تېرىملىقارنىــڭ مەھەلل
ئىنتايىــن زەئىــپ ئەممــا ئېچىنىشــلىق بىــر ئــاۋاز 
ــان  ــراق چىقق ــا چىقى ــل ئەمم ــن زى ــدى. ئىنتايى قاپلى
بــۇ زەئىــپ ئــاۋاز تېرىــم ئاســمىنىدا ياڭرىغــان بىلــەن 
زېمىــن تېگىدىــن چىققاندەكا ئىــدى. يېرىم كېچىدە 
تــاڭ ئالدىدىكــى قاتتىــق ئۇيقۇنىــڭ ئىسكەنجىســىدە 
ئاڭلىمىــدى.  قەتئىــي  بۇنــى  تېرىملىقــار  قالغــان 

بامــدات  بويىچــە  ئادىتــى  تېرىملىقــار 
پىشــىمدىن  ئــاش  ئىككــى  يېنىــپ  نامىزىدىــن 
ــاردى.  ــا ب ــەن كۆلبويىغ ــتام بىل ــىدىق ئۇس ــن س كېيى

كىشــىلەر كۆز ئالدىدىكى مەنزىرىدىن ھەيرانە‐ 
ھــەس قالغــان بولــۇپ، ئــۇالر قۇرغــان قاپقاند ، ئۈچ ‐ 
تــۆت مېتىــر ئەمــەس بــەش مېتىــر كەلگــۈدەك غەلىتــە 
بىــر مەخلــۇق ھوشســىز ياتاتتــى. كۆزەتچىلەرنىــڭ 
تىمســاھ  تەنلىــك  يىلپىــزى  دېڭىــز  دېگىنىــدەك، 
باشــلىق بــۇ مەخلۇقنىــڭ ئېچىلىپ قالغــان ئاغزىدىن 
ــپ  ــەن دەپ چىقى ــا م ــلىرى مان ــۈر چىش ــڭ ئۆتك ئۇنى
تۇراتتــى. بىــر قوينــى ھــام قىلىپا يەۋېتىشــى تۇرغانا 
گــەپ بولــۇپ، ئۆلــۈپ ياتقــان بــۇ مەخلۇقنــى كــۆرۈپ 
تېرىملىقــار تېنــى تېخــى شــۈركىنىپ كېتىشــتى. 
نەچچــە يىلدىــن بېــرى مۇشــۇ مەخلــۇق بىلــەن يــەردە 
ــىز ؟ ــۇن دەيس ــۇ قورقمىس ــا كىمم ــىغىنى ئويلىس ياش

بىــر  شــۇنداق  قاپقىنــى  ئۇســتام  ســىدىق 
ئۇســتىلىق بىلــەن قۇرغــان بولــۇپ، بۇنىڭغــا چۈشــۈپ 
قالغــان ئاۋنىــڭ قۇتۇلۇشــى مۇمكىــن ئەمــەس ئىــدى. 

ــر  ــە مېتى ــەن يەتت ــدى بىل ــتام ئال ــىدىق ئۇس س
تەييارلىــدى.  بەشــنى  ياغاچتىــن  ئۇزۇنلۇقتىكــى 
ئاندىــن ئۇنىڭغــا بىــر غېرىچتىــن ئارىلىــق قالــدۇرۇپ 
ــاپ  ــە توغرى ــان يەرگ ــۈك ئاچق ــى. تۆش ــۈك ئاچت تۆش
ــى.  ــوزۇق بېكىتت ــۇق ق ــا ئۇچل ــەك ئۇزۇنلۇقت ــر بىل بى
قوزۇقــاپ  شــەكلىدە  شــۇ  ياغاچنــى  بەشــىلى  ئــۇ 
بولغاندىــن كېيىــن، ئۇالرنــى قاپقــان قۇرىدىغــان 
يەرگــە ئەكەلــدى. يىگىتلــەر يەرنــى كوالپ تەكشــىلەپ 
يۇمشــىتىپ بولغاندىــن كېيىــن قاپقانلىــق ياغاچنىــڭ 
تۆتىنــى ئۇچلــۇق قوزۇقلىرىنــى كۆلگــە ئارقىســىنى 
ــم  ــپ يېرى ــە قارىتى ــمىنىكامنىڭ ئۆيىگ ــپ، ئوس قىلى
مېتىــر ئارىلىــق بىلــەن ياتقــۇزدى. ئاخىرقــى بىــر 
ــى  ــەن قوزۇقلىرىن ــق بىل ــر ئارىلى ــر مېتى ــى بى تېلىن
ــۈۋى  ــڭ ت ــۆت ياغاچنى ــۇزدى. ت ــپ ياتق ــە قارىتى كۆلگ
يەرگــە بىــر غېرىــچ چوڭقۇرلۇقتــا كۆمۈلــۈپ قوزۇقلىــرى 
ئاســمانغا  قىيپــاش  تــەڭ  بىلــەن  يــۈزى  يــەر 
قارىتىلىــپ كۆمۈلگــەن بولــۇپ، مەخلۇقنىــڭ مېڭىــش 
تــۆت  مەخلــۇق  ئۈچــۈن  بولغانلىقــى  يۆنىلىشــىدە 
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ــى  ــى. ئاخىرق ــۈپ كېتەلەيتت ــاالل ئۆت ــن بىم ياغاچتى
ــتىگە  ــەر ئۈس ــرى ي ــۇق قوزۇقلى ــڭ ئۇچل ــر ياغاچنى بى
كېلىشــىگە  مەخلۇقنىــڭ  چىقىــپ  غېرىــچ  يېرىــم 
ــۇق  ــى ئۈچــۈن مەخلۇقنىــڭ ئۇچل قارىتىــپ قويغانلىق
قــوزۇق بىلــەن ئۇچرىشىشــى بىلــەن ئارقىغــا يېنىشــى 
مەخلــۇق،  چېكىنگــەن  ئارقىغــا  بولــۇپ  مۇقــەررەر 
تەبىئىــي ھالدا قورســىقىغا توغرىانغــان قوزۇق بىلەن 
ئۈچرىشــاتتى. ئــۇ قانچــە كەينىگــە يانســا قــوزۇق 
شــۇنچە كېرەتتــى‐دە، قۇتۇلۇشــىغا ئامال يــوق ئىدى. 
ــى مۇقىمــاش ئۈچــۈن  ســىدىقاخۇن ئۇســتام ياغاچارن
خېلــى بــاش قاتۇرغــان بولــۇپ، ئــۇ ياغاچارنىــڭ 
مۇســتەھكەملىگەن  قېقىــپ  قــوزۇق  ئارىلىقلىرىغــا 
بولســا، قوزۇققــا ئېلىنغاندىــن كېيىــن ياغاچنىــڭ 
تۆشــۈككە  ئۈچۈنمــۇ  كەتمەســلىكى  ئايلىنىــپ 
ــپ  ــوزۇق قېقى ــىغا ق ــڭ ئارىس ــەن قوزۇقارنى بېكىتىلگ
باغــاپ، چىڭىتقــان ئىــدى. نــاۋادا چۆگىلەپ كەتكەن 
ــپ  ــن ئارتىلى ــۇق ئۇنىڭدى ــارە مەخل ــۇ بىچ تەقدىردىم
ئۆتىشــىگە توغــرا كېلەتتــى‐دە قوزۇققــا مىنەتتــى. 

يېقىــن  مەخلۇققــا  غەلىتــە  بــۇ  تېرىملىقــار 
يوللىماســتىن،  ئــۇزۇن خــادا ئەكېلىــپ، نوقــۇپ 
كۆزەتچىلەرنىــڭ  ھەتتــا  باقتــى،  تۈرتــۈپ  باقتــى، 
بىچــارە  كــۆردى.  ســانجىپمۇ  تايىقىنــى  ئۇچلــۇق 
ــى  ــش خېل ــپ كېتى ــن چىقى ــۇ قاپقاندى ــۇق، ب مەخل
ھەپىلەشــكەن بولــۇپ قارىماققــا بۇرنىغــا ســانجىلغان 
ياغاچتىــن قېچىــپ كەينىگــە چېكىنگەنــدە، توپىغــا 
مىلىنىــپ ياتقــان قــوزۇق ئۇنىڭ قارنىغا ســانجىلغان، 

ئۇنىــڭ قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن ھەپىلەشكەنســېرى قوزۇقار 
ــقا  ــىرى قۇتۇلۇش ــانجىلىپ ، سانجىلغانس ــا س قارنىغ
ــى  ــۇق ئىكك ــتىكى قوزۇقل ــىپ باش ــۇ ھەپىلىش تېخىم
ــڭ  ــدى. ئۇنى ــا قانســىراپ ئۆلگــەن ئى ــا بارماي ياغاچق
ئۈچــەي باغــرى ئــۇ يــەر بۇ يەردىــن كۆرۈنىــپ تۇراتتى. 
ئەتراپنــى بىــر خىــل سېســىقلىق قاپلىغــان بولــۇپ بۇ 
مەخلۇقنىــڭ قېرىنىمــۇ يېرىلىــپ كەتكەنــدەك ئىــدى. 

بــۇ  كۈنــى  بىــر  پۈتــۈن  تېرىملىقارنىــڭ 
مەخلۇقنــى بىــر تــەرەپ قىلىــش بىلــەن ئۆتتــى. 
ياغاچنــى  قارىتىلغــان  كۆلگــە  قوزۇقلىــرى  ئــۇالر 
ئېلىــپ تاشــاپ، مەخلۇقنىــڭ بېشــىنى ئارغامچــا 
بىلــەن باغلىــدى ئاندىــن بىــر ئۇچىنــى ئىككــى كاال 
ــى  ــر ئۇچىن ــە بى ــا ، يەن قوشــۇلغان ھارۋىنىــڭ ئوقىغ
ــى  ــدى. ئىكك ــا باغلى ــڭ بويۇنتۇرقىغ ــى كالىنى ئىكك
بــۇ مەخلۇقنــى قاپقاندىــن  بــەك كۈچىمەيــا  كاال 
ــى شــۇ ســۆرىگىنىچە  ــۇالر مەخلۇقن ــى. ئ ســۆرەپ چىقت
مەھەللىنى چېتىدىرەك بىر قاقاسلىققا ئېلىپ باردى. 

ــى  ــى يېشــىلمىگەن تېرىملىقــار قاپقانن گۇمان
پاكىــز تازىــاپ، چــاۋا بىلــەن قوزۇقنىــڭ قانلىــق 
ــان  ــى يوقاتق ــڭ ھىدىن ــدۈرۈپ قاننى ــى كۆي ئۇچلىرىن
تېرىملىقــار قاپقاننــى يەنــە ئــۆز پېتى قــۇرۇپ قويدى. 

ئەھۋالنــى  كادىــرى  بىــر  بىــر  مەھەللىنىــڭ 
يۈگــۈردى. يېزىغــا  ئۈچــۈن  قىلىــش  مەلــۇم 

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

ئۇخــالپ  بولســا،  مەســت  ئىچىــپ  مــەي  مەخيــور  ئەگــەر 
كېتىــدۇ.  يېششــىلىپ  ئۇيقۇسشــىدا  )مەسشــتلىىك(  قوپســا، 
ھو�شــىغا  ئۇزاققىچــە  )كىــى(  قىلســا،  مەســت  دۆەلت 
ئويغامنايــدۇ. ئۇخاليــدۇ،  تۇمتىغۇچــە  ئۆلــۈم  كەملەيــدۇ، 

ئەگــەر مىزاجىــڭ بــرى خىــل )مۆتىدىــل( بولســا، ئىسسشــىقلىق 
قىــل(. )ئىســتېامل  ئارىال�شــتۇرۇپ  ســوغۇقلۇقىن  بىــەلن 
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ئىليــا  غەزەلخانــى  ئۆلمــەس  خەلقىمىزنىــڭ 
بەختىيــا ⅩⅩ ئەســىر ئۇيغــۇر ئەدەبىياتىنىــڭ يارقىــن 
ــى  ــائىر ئىجادىيىت ــبۇ ش ــرى. ئۇش ــىيمالىرىنىڭ بى س
كاندىداتلىــق  ۋە  دىپلوملــۇق  قىلىنىــپ  تەتقىــق 
ئوقۇشــلىرىدا ئىلمىــي ماقالىــار يېزىلىــپ كەلمەكتــە. 
بۇنىڭغــا ئەگىشــىپ ۋاقىــت ئۆتكەنســېرى ئۇنىــڭ 
ئورنىنىــڭ  ئېگىلەلەيدىغــان  ئەدەبىياتىمىــزدا 
ئىجادىيىتىگــە  شــائىر  بىلىنىــپ،  مۇھىملىقــى 
ئۆســمەكتە.  ســاناپ  كــۈن  قىزىقىــش  بولغــان 
ــش  ــى يېزى ــىيەلىك ماقالەمن ــۇق دىسسېرتاتس دوكتورل
قاتنىشــىش  كونفېرېنســقا  ئەللىــك  چــەت  ۋە 
كــۆپ  يەنىمــۇ  شــائىرنىڭ  جەريانىــدا  تەييارلىقــى 
جەھەتتىــن تەتقىــق قىلىنمىغــان تەرەپلىرىنىــڭ بــار 
ئىكەنلىكىگــە كــۆزۈم يەتتــى. چــەت ئەللىــك ئىلمىــي 
ــىتېتىنىڭ  ــا ئۇنىۋېرس ــتال، كارولىن ــم كوئاس يېتەكچى
پىروفېسســورى دوكتورلــۇق دوكتورى ئاننــا ئولدفىېلد، 
بىلــەن بىرلىكتــە ئىليــا بەختىيــا ھەققىــدە ماقالىنــى 
ئالتــە ئــاي ســەرپ قىلىــپ يــازدۇق. بــۇ جەريانــدا 
ئۇنىــڭ  تونۇشــتۇرۇش،  ئەلگــە  چــەت  شــائىرنى 
ــە  ــە تەرجىم ــا بىرلىكت ــز تىلىغ ــېئىرلىرىنى ئىنگلى ش
قىلىــش بىلــەن بىرگــە، ئىجادىيىتىنىڭ يېڭى قىرى، 
يېڭــى تېمىلىرىنىــڭ ئېچىلىشــى بىلــەن ئۇالرنــى 
ــى  ــەن يېڭىلىقارن ــە كۆپلىگ ــپ ئۆزۈمگ ــل قىلى تەھلى
بىزنىــڭ: ھەممىســى  ئۇالرنىــڭ  ۋە  قوشــتۇم 

»Building the Hearth: The Multip-
le Identities of Uyghur poet Ilya Bakhtiya«

مەزكــۇر  ئالــدى.  يــەر  ماقالىمىــزدا  ناملىــق 
تونۇلغــان: ئا.ق.ش.دىكــى  ماقالــە 

»Slavic and East European Journal«

ژۇرنىلــى«  ياۋروپــا  جەنۇبىــي  ۋە  »ســىاۋىيان 
ــورى  ــرس ئىمپاكــت فاكت ــون رېيتې ــق تومس خەلقئارالى
تۇرىــدۇ. ئالدىــدا  كــۆرۈش  يــورۇق  ژۇرنىلىــدا 

ــۇ  ــائىرنىڭ قەلبىم ــەن ش ــا كەلگ ــاردا دۇنياغ باھ
بولــۇپ  ئاھاڭــداش  پەســىلگە  گــۈزەل  مۇشــۇ 
بواللىــدى.  سىردىشــى  مۇڭدىشــى،  خەلقىنىــڭ 
ئۇنىــڭ شــېئىرلىرى ئاددىــي، راۋان تىلــدا، ئاممــا 

ــىدا  ــوي ئاساس ــۇر ئ ــەپەلىك، چوڭق ــەپ، پەلس مۇرەكك
ئىنســاننىڭ  ھەرقانــداق  شــائىر  يېزىلغــان. 

-كۆڭلىدىكــى ســۆزلىرىنى، ئېيتماقچــى بولغــان ئــوي
-پىكىرنــى ئەينــى پېتىچــە شــېئىرىيەت تىلــى بىلەن 
ســاھىبىدۇر. قەلــەم  بواللىغــان  قادىــر  كۈيلەشــكە 

قازاقىســتاننى  شــېئىرلىرىدا  ئــۆز  شــائىر 
ئۆزىنىــڭ تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن، تەلىم-تەربىيــە ئالغــان 
قۇتلــۇق ۋەتىنــى دەپ قــاراش بىلــەن بىللــە، بــۇ 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  قىلىۋاتقــان  ئىســتىقامەت  تــەۋەدە 
ۋاز  ئۇنىڭدىــن  ھــەم  بىلىشــى  تېگى-تەكتىنــى 
مىســرالىرى  شــېئىر  كېرەكلىكىنــى  كەچمەســلىكى 
تارىخىــي   ئىنتىلغــان.  چۈشەندۈرۈشــكە  ئارقىلىــق 
ئۈندىگــەن. قەدىرلەشــكە  مىراســلىرىمىزنى 

ئىليــا بەختىيــا  قازاقىســتاندا تۇغۇلۇپ ئۆســتى. 
ھاياتىنىــڭ كــۆپ قىســمىنى قــازاق زىيالىيلىــرى، 
ــىدا  ــرى ئارىس ــائىر - يازغۇچىلى ــازاق ش ــەن ق كۆپلىگ
ئۆتكۈزدى ۋە ئە. تەژىباېۋ، ك. بېكخوژىن، س.مەۇلېنوۋ، 
س.مۇقانوۋالرنىــڭ نەزمىــي ۋە نەســرىي  ئەســەرلىرىنى 
ئۇيغۇرچىغــا تەرجىمــە قىلىــش ئارقىلىــق ئۇيغۇر-قازاق 
مەدەنىيەتلەرئــارا  ھــەم   كۈچەيتتــى  دوســتلۇقىنى 
مۇســتەھكەملىدى. تېخىمــۇ  باغلىنىشــنى 

شــائىر ئىجادىيىتى ئانا يۇرت ئاساســىي  نىشان 
قىلغان. ئۇنىڭ  ئاساســىي ماۋزۇســى – ئەل-يۇرتنى، 
يــەر  »تۇغۇلغــان  مەســىلەن:  كۈيلــەش.  ۋەتەننــى 
توپىسىدا« ناملىق شېرىنى مۇالھىزە قىلىپ كۆرەيلى:

مۇشۇ يەردە تۇغۇلدۇم مەن، ھەم ئۆستۈم،
مۇشۇ يەردە دەسلەپ كۆردۈم، يەر ئۈستىن،
مۇشۇ يەردە دوست قەدرىنى بىلدىم مەن،
مۇشۇ يەردە ئەمگەك سۆيۈپ، تەر تۆكتىم.

مېھمان كۈتۈش ياخشى ئادەت بۇ يەردە،
ئايىمايدۇ، سىزگە بارنى بېرىدۇ.

كونىچە ئېيتساق: »بەش كۈنلۈك شۇ ئالەمدە«.
ئۆزلىرىمۇ مېھمان بولۇپ يۈرىدۇ.

شــائىر بــۇ شــېئىرىدا ئانــا يۇرتقــا، ئاندىــن 
-ۋەتەنگــە بولغــان چەكســىز مۇھەببەتنــى، ئىزگــۈ

ئىليا بەختىيا ئىجادىيىتى تۈگىمەس خەزىنە 
دىلفۇزا روزىېۋا* )قازاقىستان(

* ئابىاليخان نامىدىكى قازاق خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر ۋە دۇنىيايۈزى تىللىرى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى، دوكتورلۇق دوكتورى
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بىلــەن  دوســتلۇق  ھــەم  تۇيغۇلىرىنــى  -ھېــس 
سۆيۈشــنى،  ئەمگەكنــى  قەدىرلــەپ،  بىرلىكنــى 
ئۇيغــۇر مىللىتىنىــڭ مېھماندوســتلۇق كەبــى ئېســىل 
خىسلىتىنى پەرزەنتلىك غۇرۇرى بىلەن تەسۋىرلىگەن.

ئەنــدى شــائىرنىڭ ئاممىبابلىققــا ئايانغــان 
شــېئىرىدىكى  تونۇشــتۇرۇش«  »ئۇيغۇرالرنــى 
قىلســاق: تەھلىــل  قۇرلىرىنــى  تۆۋەنكــى 

 
يىغىپ يۈرگەن دۇنياسىنى تويغا دەپ.

    تۆكۈۋېتىدۇ-
         »مېھمان كەلدى ئۆيگە!« دەپ.

دېسەڭ ئەگەر چۈشەنمەستىن:
    »بۇ قانداق؟«

      بىلىپ قويغىن، ئۇيغۇر دېگەن مۇشۇنداق!

ئۇيغۇر دېگەن ياخشىلىققا يارالغان،
      بىلىم-ئىلمى -

            جاھانغىمۇ تارالغان.

ئوق ئورنىدا ھەمىشەم گۈل ئۈنسۇن دەپ،
       ئەمگەك قىار-

             »ئىنسان ئامان بولسۇن!« دەپ.   
   

خەلقىنىــڭ  ئــۆز  شــائىر  قــۇرالردا  ئۇشــبۇ 
قەدىمىــي مەدەنىيىتــى، تارىخــى بىلــەن مەغرۇرالنغان، 
قىزغىــن  ھۆرمىتــى،  شــائىرنىڭ  پەخىرلەنگــەن. 
كۈيلەنگــەن.  بىلــەن  ۋىجــدان  پــاك   سۆيگۈســى 
ــۇر  ــق ئۇيغ ــېئىرى ئارقىلى ــۇ ش ــۇنداقا ب ــپ ش مۇتەللى
مىللىتىنىــڭ ئېســىل خىســلەتلىرىنى  ئېيتايلــۇق، 
بىلىمخۇمارلىق، مېھماندوســتلۇق، تىنچلىق سۆيۈش، 
ئىنسانىيلىق ۋ.ب خىسلەتلەرنىڭ ئەۋالدتىن ئەۋالدقا، 
ــتىگەن.  ــىنى ئىس ــپ تۇرىلىش ــى بېرىلى ئەســىرلەر بوي
بــۇ شــېرىنى يېزىشــتىكى ئاساســىي مەقســىتى ئۇيغــۇر 
ــا  ــەت تەرىپلەپ ــڭ خۇسۇســىيەتلىرىنى پەق مىللىتىنى
قويمــاي، بەلكــى يــاش ئەۋالدقــا ئۇالردىــن ئايرىلمــاي، 
مانقۇرتلــۇق،  ئېلىۋاتقــان  ئــەۋج  كۈنــدە  بۈگۈنكــى 
بىغەملىــك، ئىككــى يۈزلــۈك، ئىچــى تارلىــق ۋ.ب 
ــدۇ. ــى بولۇشــقا چاقىرى ســەلبىي خىســلەتلەردىن خال

كۈيچىســى.  ھەقىقــەت   – شــائىر 
ئىليــا  قىلغــان  ئەمــەل  ھەقىقەتكــە  مۇشــۇ 
يېزىلغــان  ھەققىــدە  شــائىرى  رۇس  بەختىيــا 
شــېئىرىدا: ئالدىــدا«  ھەيكىلــى   »پۇشــكىننىڭ 

دەرد. تولغــان  مــۇڭ،  تولغــان  ھەيكــەل  تــاش 
كۈلۈشنى، يىغاشنى بىلمەيدۇ.

يېشىمنى كۆرمىسۇن دەپ پەقەت.
يىغلىسا يامغۇردا يىغايدۇ.

تۇرىدۇ تاش ھەيكەل-تاش ئادەم،
تارىخقا، زامانغا چۈشەنگەن.

تۇرىدۇ ياش ھەيكەل- ياش ئادەم.
كېلەچەك ئەۋالدقا ئىشەنگەن

 − دەپ كۈيلــەپ، كۆپچىلىكنــى ئەنــە شــۇ 
يۈرىكىنــى  مۇجۇلغــان  ئىگىلىرىنىــڭ،  ھەقىقــەت 
شــائىر  مۇھىمــى،  چاقىرىــدۇ.  چۈشىنىشــكە 
مىللىتىڭگــە ئادىــل خىزمــەت قىلســاڭ، مەيلــى ســەن 
ســېنى  مىللــەت  ئايانســاڭمۇ،  ھەيكەلگــە  تــاش 
ــادەم«  كــۆرۈپ مەڭگــۈ ئۇنتۇمايــدۇ دېگــەن  »يــاش ئ
ئىدىيەنــى ئالغــا ســۈرگەن. شــۈكرىكى، تاالنتلىــق 
شــائىرنىڭ ئىســمى ھېلىمــۇ خەلق قەلبىنىــڭ تۆرىدە. 

ئېيتىشــقا  ئىشــەنچلىك  نەرســىنى  شــۇ 
شــېئىرلىرىدا  بەختىيانىــڭ  ئىليــا  بولىدۇكــى، 
ئەينــى  ئــۆز  ھاياتنــى  ئــۇ  يــوق.  ســۈنئىيلىك 
يەتكۈزۈشــكە   خەلققــە  تىلىــدا  ئانــا  پېتىچــە 
چاقىرىقــى  ۋىجــدان  شــېئىرلىرى  ئۇنىــڭ  ماھىــر. 
ــدۇ.  ــان بولى ــى ناماي ــا كەلگەنلىكىن ــى بارلىقق تۈپەيل

قازاقىســتان  مۇســتەقىل  كۈنــدە،  بۈگۈنكــى 
دىيارىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا شائىر ئۆز  ماھىيىتىنى 
يوقاتقىنى يوق، ئەكســىنچە كۆپلىگەن مۇخلىسلىرى، 
ئوقۇرمەنلىــرى ئۇنىــڭ ئىجادىيىتىدىــن ئىلھامانماقتا.

 
 »تۇرمۇشــتا ئــۆز ئۇۋاڭنــى قۇرغــان چاغــدا،
كېــرەك. دەۋەت  بىرىگــە  بىــر  ئىنســاندىن   
 يــۇرت گوياكــى ئېچىرقــاپ تۇرغــان چاغــدا، 
ــرەك.« ــەۋەت كې ــادەم ق ــى ئ ــە ياخش ئادەملەرگ

ئىليــا بەختىيــا  ئېتىلغىنىــدەك شــائىر   − 
ئۇۋىســى،  ئــۆز  ئۇيغۇرالرنىــڭ  قازاقىســتاندا 
ھەسسىســىنى  ئــۆز  قۇرۇشــىغا  ماكانىنــى   ئــۆز 
ئالتۇننــى  بــار  قولــدا  ئــەۋالد  بۈگۈنكــى  قوشــتى، 
ــورۇق  ــەڭ، ي ــۇ ك ــى تېخىم ــۆز ئۇۋىمىزن ــەپ، ئ قەدىرل
ئويايمىــز. دەپ  كېــرەك  چوڭقۇرلىتىشــىمىز  ۋە 

شــائىر ئۇنىــڭ ئىجادىيىتــى تۈگىمــەس خەزىنە. 
ئۇنــى تەتقىــق  قىلىــپ، كەلگۈســى ئەۋالدقــا مىــراس 
ســۈپىتىدە قالــدۇرۇش ھــەر بىرىمىزنىــڭ بۇرچــى.
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شــېئىر – ئۆتكــۈر تىــل، بەدىئىــي تەســۋىر، 
مۇجەسســەملەنگەن  ھېسســىيات  ئېســتېتىكىلىق 
مەنىۋىــي دۇنيــا مەجمۇئەســى. بــۇ خىــل مەجمۇئەنىڭ 
ئۆلچىنىدىغانلىقــى  بىلــەن  ۋاقىــت  ماھىيىتــى 
ــى  ــۇر ئەدەبىيات ــاق، ئۇيغ ــان بولس ــا ئالىدىغ ئېتىبارغ
ــراالرنىڭ  ــېئىرىي مىس ــەن ش ــا كەلگ ــدا بارلىقق مەيدانى
ــى،  ــردەك بولىۋەرمىــدى. يەن ــر - قىســمىتى بى تەقدى
يوقاتمــاي  قىممىتىنــى  تۈركۈمــى  شــىرالر  ئايرىــم 
دەۋرىدىــن - دەۋرىگــە كۆچــۈپ كەلگــەن بولســا، 
ئــۆز  پەقــەت  ئاكتۇئاللىقــى  ئەســەرلەرنىڭ  بــەزى 
زامانىســىنىڭ دائىرىســى بىلەنــا چەكلىنىــپ قالــدى. 
تەبىئىــي تاالنــت، يۈكســەك قابىلىيــەت ئىگىســى 
بەختىيانىــڭ  ئىليــا  شــائىر  كۆرۈنەرلىــك  بولغــان 
ــوپ  ــەن دەســلەپكى ت ــى بىل ــي مىراســى تولۇق ئىجادى
تەركىبنــى تەشــكىل قىلىدىغانلىقىنــى پەخىرلىنىــش 
ئىلكىــدە تىلغــا ئېلىــپ، ئۇنىــڭ قەلىمىگــە مەنســۇپ 
خەلقىمىزنــى   كۈنگىچــە  بۈگۈنكــى  تــا  مىســراالر 
ــى  ــەپ كېلىۋاتقانلىقىن ــەن تەمىنل ــوزۇق بىل ــي ئ روھى
شــائىر  ئەرزىيــدۇ.  قىلىشــقا  قەيــت  ئاالھىــدە 
ــۇن  ــاۋزۇ دائىرىســىنىڭ كەڭلىكــى، مەزم ئەســەرلىرى م
ــن  ــى ۋە شــەكلىي جەھەتتى ماھىيىتىنىــڭ چوڭقۇرلۇق
ســازاۋەر. دىققەتكــە  بىلــەن  خىلمۇ-خىللىقــى 

ئۇيغــۇر  يىلــى   -  1932 بەختىيــا  ئىلىيــا 
ئېيتقانــدا،   بىلــەن  تىلــى  شــائىر  ناھىيەســىنىڭ 
تېغــى  قىلســاڭ  ســەيلە  بېغــى،  »سايىلىســاڭ 
ــەن.  ــا كەلگ ــىدا دۇنياغ ــا يېزىس ــوڭ ئاچىنوق ــار« چ ب
بولغانلىقتىــن  ئىنســان  ئوقۇمۇشــلۇق  ئاتىســى 

ــۆز  ــرەك ئ ــر ئىنقىابقىچــە مەدرىســىدە، كېيىن ئۆكتەبى
ئوقۇتقــان  بالىارنــى  مەكتەپتــە  مەھەللىســىدىكى 
ــى  ــۇس، كەلگۈس ــۇت. ئەپس ــار مەۋج ــەن مەلۇمات دېگ
شــائىرغا ئاتىنىــڭ تەربىيەســىنى ئېلىــش نېســىپ 
بولمىغــان ئىكــەن. چۈنكــى دادىســىدىن كىچىــك 
ئايرىلغــان بــەش ياشــلىق ئىلىيــا بىلــەن بىللــە 
ئۇنىڭ چوڭ ئاكىســىنى 1937 - يىلى ئۆزبېكىســتاندا 
خىزمــەت قىلىدىغان دادىســىنىڭ ئىنىســى تاشــكەنت 
شــەھىرىگە ئېلىــپ كېتىــدۇ. پېداگــوكار ئائىلىســىگە 
مەكتەپكــە  شــائىر  كەلگۈســى  قالغــان  كېلىــپ 
تەييارلىنىپ، ئۆزبېكلەرنىڭ »ئالپامىش« داســتانىنى 
ــەر ئۈچــۈن  ــى گۆدەكل ــۇ يىلاردىك ــدۇ. ش ــادالپ بارى ي
بــۇ چــوڭ ئۇتــۇق بولغاچقــا، ئۇنــى بىردىــن ئۈچىنچــى 
جاھــان  ئىككىنچــى  قىلىــدۇ.  قوبــۇل  ســىنىپقا 
ــى  ــك دادىس ــەن كىچى ــى بىل ــىنىڭ باشلىنىش ئۇرۇش
ئاتلىنىــدۇ. كــۆپ ئۆتمــەي،  ۋە ئاكىســى ئۇرۇشــقا 
كىچىــك ئاپىســىمۇ كــۆز يۇمىــدۇ. 1941 -يىلــى، 
يەنــى بــەش يىلىدىــن كېيىــن، ئىلىيــا بەختىيــا 
تۇغۇلغــان يۇرتىغــا — ئانىســى رەۋىخــان غەنىېۋانىــڭ 
قولىغــا قايتىــپ كېلىــدۇ. بالىلىقنىــڭ بەختىيــار 
ئېغىــر،  ســەپتىكى  ئارقــا  ئۇنتۇلــۇپ،  چاغلىــرى 
ــدۇ.  ــوڭ قىلى ــدۇرال چ ــى بال ــات ئىلىيان ــكۈل ھاي مۈش

ئاھــۇ قىز-چوكانارنىــڭ  ھــەم  -قېرى-چۆرىلــەر 
ــپ،  ــىياتىنى ئويغىتى ــى ھېسس ــڭ ئىچك -زارى بالىنى
تۆكۈلىــدۇ.  بولــۇپ  قــۇرالر  شــېئىرىي  قەلبىدىــن 

ئاياغاشــقاندىن  بىلــەن  غالىبىيــەت  ئــۇرۇش 
غالجاتتــا، كەتمەنــدە  كېيىــن، كېلەچــەك شــائىر 

خەلق قەلبىگە يول 

تاپقان شائىر 

شائىرەم باراتوۋا* )قازاقىستان(

* ئاباي نامىدىكى قازمپۇنىڭ ئوقۇتقۇچىسى، فىلولوگىيە پەنلىرىنىڭ نامزاتى.
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ئىنتېرناتتا تۇرۇپ ئوقۇيدۇ. 1953 - يىلى ئالمۇتىدىكى 
ئابــاي نامىدىكــى پېداگوگىــكا ئىنســتىتۇتىنىڭ قازاق 
تىلــى ۋە ئەدەبىياتــى فاكۇلتېتىغــا ئوقۇشــقا چۈشــۈپ، 
كېيىــن،  تاماملىغاندىــن  مۇۋەپپەقىيەتلىــك  ئۇنــى 
كەتمــەن  پائالىيىتىنــى  ئەمگــەك  يىلــى   -  1957
باشــايدۇ.  مۇئەللىملىكتىــن  مەكتىپىــدە  ئوتتــۇرا 
مۇھەررىــر  نەشــرىياتىغا  »ژازۇش«  يىلــى   -  1958
ــې  ــو -تېلېۋىدېنى ــرەك رادىي ــدۇ. كېيىن ــۇپ كېلى بول
كومىتېتىنىــڭ ئۇيغــۇر رېئاكسىيەســىدە باش مۇھەررىر 
ئىلىيــا  يىلــى   -  1973 ئاتقۇرىــدۇ.  ۋەزىپىســىنى 
بەختىيــا موســكۋا شــەھىرىدىكى ئىككــى يىللىــق 
ئىنســتىتۇتىغا  ئەدەبىيــات  نامىدىكــى  گوركىــي  م. 
ــك  ــى مۇۋەپپەقىيەتلى ــەم ئۇن ــدۇ ھ ــقا ئەۋەتىلى ئوقۇش
كىرىشــىدۇ. ئىشــقا  ئىجادىــي  بىرەتــوال  تامامــاپ، 

ئۇنىــڭ مەتبۇئاتتــا ئېان قىلىنغان دەســلەپكى 
شــېئىرى »ئۆكتەبىر « دەپ ئاتىلىپ، 1950 - يىلى 
7 - نويابىــردا ئۇيغــۇر ناھىيەســىنىڭ »ســتالىنچى« 
ئېــان قىلىنىــدۇ. ئەنــدى دەســلەپكى  گېزىتىــدە 
»دوستارغا سوغا« توپلىمى 1955 - يىلى نەشرىدىن 
ــم« )1958(،  ــن »ئارمىنى ــدۇ. شــۇنىڭدىن كېيى چىقى
ــى « )1963(،  ــۇالق« )1961(، »تىيانشــان يىگىت »ب
تەۋەســى«  »ئىلــى   ،)1969( تىكــەن«  ۋە  »گــۈل 
 ،)1981( ئۆتىــدۇ«  شــۇنداق  »ئۆمــۈر   ،)1978(
»ھايــات داۋانلىــرى« )1982( ناملىــق توپاملىــرى 
كىتابخــان تەرىپىدىــن قىزغىــن قارشــى ئېلىنىــدۇ.

ئــى. بەختىيــا زامانداش ھەم قەلەمداشــلىرىدىن 
خــاس  ئۆزىگــە  ھالــدا  پەرقلەنگــەن  كەســكىن 
ئــاۋازى بىلــەن پوئېزىيــە سەھنىســىدە كۆرۈنــۈپ، 
ئايانــدى.  شــائىرىغا  ســۆيۈملۈك  خەلقىمىزنىــڭ 
مەنســۇپ  قەلىمىگــە  ئەدىــب  كۈنــدە  بۈگۈنكــى 
كەســىپ  خىــل  ھــەر  مۇخلىســلىرى  شــېئىرالرنىڭ 
ئىگىلىرىــدۇر : مۇئەللىــم ، دوختۇر، ئىشــچى-دېھقان، 
ناۋايــار... ئــەڭ ياخشىســى، ئىليــا بارلىــق خەلقىنىــڭ 
قەلبىگــە يــول تېپىــپ، مەنىۋىــي جەھەتتىــن يېقىــن 
مەنســۇپ  قەلىمىگــە  شــائىر  بواللىــدى.  دوســتى 
ئايلىنىــش  ئاممىبابلىققــا  خىــل  بــۇ  مىســراالرنىڭ 
خــاس  ئىجادىغــا  ئۇنىــڭ   ئــاۋۋال  ئــەڭ  ســىرى 
يەنــى،  كېــرەك.  بولســا  باغلىــق  ئاالھىدىلىككــە 
ــە  ــەن ئارتۇقچ ــۆزلەر بىل ــۈزەل س ــېئىرنى گ ــب ش ئەدى
ھۆســۈندارلىق  تاشــقىرى  ھەددىدىــن  بېزەشــتىن، 
ــە  ــراالرنى مەيلىچ ــاقلىنىپ، مىس ــتىن س ــا قىلىش ئات
ياراتتــى.  ئۇســۇلدا  قاراپايىــم  يېنىــك،  ئاددىــي، 
ئوقۇغىنىمىــزدا  رەت  بىــر  شــېئىرلىرىنى  ئەدىــب 
خۇسۇســىيىتىمۇ  قېلىــش  ســاقلىنىپ  يادىمىــزدا 
شــۇنىڭغا باغلىــق بولســا كېــرەك.  قىسقىســى، ئىليــا 
ــا. ــەن بىباھ ــى بىل ــا ئەســەرلىرى خەلقچىللىق بەختىي

ئىليــا بەختىيــا − ھايــات تەتقىقاتچىســى. ئــۇ 
ــەن،  ــپ، كۆرگ ــە ئۆگىنى ــى ھەرتەرەپلىم ــۈر يولىن ئۆم

بايقىغــان، شــاھىتى بولغــان تــاالي كۆرۈنۈشــلەرنى 
ئۆزىچــە باھالىغــان ھالــدا، مەنىۋىــي ماھىيىتىنــى 
ئېچىــپ، تەھلىــل قىلىدۇ. راســت، ئىنســان تۇراقســىز 
دۇنيانىــڭ تىرىكچىلىــك قاينىمىغــا پەنــت بولىدۇدە، 
ــەرك  ــەتلىرىنى ت ــۇرات- مەقس ــان، م ــر ئارزۇ-ئارم ئاخى
ئېتىــپ ھايــات بىلــەن خوشلىشــىدۇ. بۇنــى چوڭقــۇر 
تەقدىــرى ھەققىــدە  ئىنســان  چۈشــەنگەن شــائىر 
كىتابخانغىمــۇ  نۆۋىتىــدە  ئــۆز  ئويلىنىــدۇ،  كــۆپ 
ــى  ــات قانۇنىيەتلىرىن ــى، ھاي ــالىدۇ. قىسقىس ــوي س ئ
مۇكەممــەل تەتقىــق قىلغــان شــائىرنىڭ تۈككــەن 
ــول، توپلىغــان تەجرىبىســىمۇ يېتەرلىــك.  تۈگۈچــى م

ــتىن  ــائىر باش ــى. ش ــۈر كۈيچىس ــا − ئۆم ئىلي
تارازىســىدا  ئــوي  ســىناقارنى  تــاالي  كەچۈرگــەن 
ئۆلچــەپ، خۇالســە-يەكۈن چىقارغــان ھالــدا كىتابخان 
نەزىرىگــە تەقدىــم قىلــدى. ئــۇ »ئۆمــۈر شــۇنداق 
يەيمــەن«،  غەلۋىــر«، »غــەم  ئۆتىــدۇ«، »ھايــات 
»بــەزەن ھايــات رەھىمســىزغۇ، قاتتىققــۇ...«، »ھايات 
– كەشــتە توقۇيمــەن« كەبــى شــېئىرلىرىدا ئۆمــۈر 
ــڭ  ــى، دۇنيانى ــار ئىكەنلىكىن ــۇ ب ــەردە ئۆلۈمم ــار ي ب
تۇراقســىزلىقىنى ئەســكەرتىدۇ. ھاياتنىــڭ ئاچچىــق 
غېمىنــى  ئــۆز  شــائىر  ئىپادىلىگــەن  ھەقىقىتىنــى 
ــى  ــڭ غېمىن ــەم مېھمانلىرىنى ــە ئال ــۇ ئۆتن ــەس، ب ئەم
يەيــدۇ. زامانداشــلىرىنىڭ ئۆمرىگــە ئەندىشــە، ۋايىــم، 
جاۋابــكار  ئۆزىنــى  بېقىــپ،  ئىلكىــدە  تەشــۋىش 
ســۈپىتىدە ســېزىنىدۇ. ئــۇ بەزىــدە كىتابخــان دىلىنــى 
بەزلــەپ، مۇڭ-قايغۇســىنى بۆلۈشۈشــكە ئىنتىلســا، 
بەزىــدە كەلگۈســىگە بولغان ئۈمىد - ئىشــەنچلىرىنى 
پەيــدا قىلىــدۇ. شــائىرنىڭ بــۇ خىــل ماۋزۇدىكــى 
ــى ئەكــس  ــات ھەقىقىت ــاۋۋال ھاي ــەڭ ئ شــېئىرلىرىدا ئ
ئېتىلگەن. ھەر بىر ئۇيغۇر پەرزەنتى يادقا بىلىدىغان 
تۆۋەندىكــى مىســراالر پىكىرىمىزگــە دەلىــل بوالاليــدۇ:

ھايات – غەلۋىر، ھەممىمىزنى تاسقايدۇ،
بىرسى كۈلۈپ، بىرسى يىغاپ قاقشايدۇ.
بەخت دېگەن كەلمەيدىكەن ئۆزىدىن،
ئەتىمالىم، ھايات شۇنداق ئوخشايدۇ؟!

نــازۇك لىرىــكا ھــەم مۇڭلــۇق رىتىــم بىلــەن 
كىتابخــان  مىســراالر  شــېئىرىي  بــۇ  يۇغۇرۇلغــان 
بــۇ  شــائىرنىڭ  تاپىــدۇ.  يــول  بىردىــن  قەلبىگــە 
ئىنســانارغا  بارلىــق  تەشۋىش-ئەندىشىســى  خىــل 
ئورتــاق ئىكەنلىكــى، ھەقىقــەت. دېمــەك، ئەدىــب 
مەنپەئەتىنــى  كۆپچىلىــك  غېمــى،  ئــەل  پەقــەت 
كۆزلىگــەن. ئــى. بەختىيــا ھاياتقــا شــائىرانە كــۆز 
ــدى.  ــۈردە باھاالشــنى بىل ــائىرانە ت ــاراپ، ش ــەن ق بىل
ــەر  ــتازنىڭ ھ ــوڭ ئۇس ــەن چ ــۈر دېگ ــى، ئۆم قىسقىس
ــر  ــەر بى ــارىنىڭ ھ ــان ش ــىناقلىرىدا تاۋالنغ ــل س خى
باشــايدۇ. ئىلكىگــە  ئــوي  كىتابخاننــى  شــېئىرى 
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ئەســلى پوئېزىيــە ۋە مۇھەببــەت بىر-بىرىگــە 
چەمبەرچــاس باغلىــق چۈشــەنچىلەر. قەلبىــدە بــۇ 
ئۇلــۇغ ســېزىمنى ھېــس قىالمىغــان ئىنســاننىڭ 
ــەت  ــەس. مۇھەبب ــن ئەم ــىمۇ مۇمكى ــادكار بولۇش ئىج
دېگىنىمىــزدە پەقــەت ئــۆز يارىغــا بولغــان ســۆيگۈ 
بىلەنــا  چۈشــەنچە  دائىرىدىكــى  تــار  دېگــەن 
ۋەتىنىنــى،  كېــرەك.  قالماســلىقىمىز  چەكلىنىــپ 
خەلقىنــى، ئانــا يۇرتىنى سۆيۈشــنى بىلگەن ئىنســانا 
ئــۆز ئاشــىغىنى تاپااليــدۇ، ئىشــق ئوتىــدا كۆيەلەيــدۇ. 
ــۇپ  ــە مەنس ــائىر قەلىمىگ ــز، ش ــى بولغىنىمى دېمەكچ
ــدە  ــڭ قەلبى ــك شــېئىرالردىن ئۇنى ــىم كۆپچىلى بېس
ــۆيگۈ  ــۇغ س ــى، ئۇل ــەت ئوتىن ــان مۇھەبب ــارالپ تۇرغ پ
شــائىرنىڭ  ئەمــەس.  تــەس  بايقــاش  ســېزىمىنى 
مېھىر-مۇھەببىتــى  بولغــان  يۇرتىغــا  تۇغۇلغــان 
بۆلەكچــە. راســت، ھــەر قانــداق شــائىر ئــۆز كىندىــك 
ئۆتۈشــى  كۈيلــەپ  دىيارىنــى  تۆكۈلگــەن  قېنــى 
سۆزســىز، ئاممــا بــۇ جەھەتتىــن ئېلىــپ قارىغاندا ئى. 
ــان ســۆيگۈ-مۇھەببىتىنى  ــا بولغ ــڭ يۇرتىغ بەختىيانى
ئۆزگىچــە.  ئۇسۇل-ئۇســلۇبىمۇ  قىلىــش  ئىزھــار 
ــدۇ: ــل بوالالي ــراالر دەلى ــى مىس پىكرىمىزگــە تۆۋەندىك

ــەن، ــان ئىك ــاپ ئالغ ــى باغ ــرى مېن ــۇرت مېھ ي
ــەن. ــان ئىك ــۇش يالغ ــم بول ــۇرۇپ يېتى ــۇرت ت ي
تاما-تامــا، ئىشــقى  ۋەتــەن  شــۇندىكى 
ئىكــەن. قالغــان  بــوپ  يۈرىكىــم  ھازىرقــى 

ھــەر قانــداق ئىنســان مەيلــى ئۇنىــڭ دانــا 
بولۇشــىدىن قەتئىــي نــەزەر، ئانــا يۇرتــى ئالدىــدا 
ئۆزىنــى ئاددىــي بىــر گۆدەك-پەرزەنــت ســۈپىتىدە 
جۈملىدىــن،  ھەقىقــەت.  قىلىدىغانلىقــى،  ھېــس 
ئىليــا بەختىيانىــڭ ئانــا يــۇرت، يېــزا تەبىئىتــى، 
ئەمگەكچى ئاھالىســى ھەققىدە شــېئىرلىرىنى كۆزدىن 
يــۇرت  ئــاۋۋال  ئــەڭ  شــائىرنىڭ  كەچۈرگىنىمىــزدە 
پەرزەنتــى ئىكەنلىكىنــى چوڭقــۇر ھېــس قىلىمىــز.

ئــۇ پوئېزىيــە مەيدانىغــا ئۆزى بىلــەن بىللە ئانا 
يۇرتىنــى، يۇرتداشــلىرىنى ئېلىــپ كىــردى. ئەدىــب بۇ 
خىل ماۋزۇ ئاساســىدا يېزىلغان شــېئىرلىرىدا كىندىك 
قېنــى تامغــان جاينــى ماختىنىــش، پەخىرلىنىــش 
ئاچىنوقــا  دەرھەقىقــەت،  ئالىــدۇ.   تىلغــا  بىلــەن 
شــائىر تىلــى بىلــەن ئېيتقانــدا، »سايىلىســاڭ بېغى، 
ســەيلە قىلســاڭ تېغــى بــار« گــۈزەل يېزىارنىــڭ 
بىــرى. ئەدىــب يۇرتىغــا بولغــان مېھىر-مۇھەببىتىنــى 
»مېنىــڭ يېــزام«، »تۇغۇلغــان يەرگــە كــۆز سالســام«، 
يــەر  »تۇغۇلغــان   ،» قۇلىقىغــا  »مېھمانارنىــڭ 
ــار«،  ــم ب ــە مۇھەببىتى ــان ئەلگ ــىدا«، »تۇغۇلغ توپىس
ــۈم شــېئىرىي  ــر تۈرك ــى بى ــا خــەت« كەب ــا يۇرتق »ئان
ــل  ــۇ خى ــز ب ــدۇ. بى ــق ئىپادىلەي ــەرلىرى ئارقىلى ئەس
شــېئىرلىرىدىن ئانا يۇرتى، ئۇنىڭ گۈزەل مەنزىرىسى، 
مېھماندوســت خەلقــى بىلــەن يېقىندىــن تونۇشــىمىز.

ــائىر  ــى،  ش ــت قىلىمىزك ــدە قەي ــۇنى ئاالھى ش
ــۇ ــى رەڭم ــىم تەبىئىتىن ــڭ تىلس ــا يۇرتىنى -ئاچىنوق

يېــزا  ئارقىلىــق  ســىزىش  بىلــەن  بوياقــار  -رەڭ 
كىتابخــان  مەنزىرىســىنى  گۈزەللىــك  چۆمگــەن 
ــېئىرالر  ــل ش ــۇ خى ــدۇ. ب ــا گەۋدىلەندۈرى ــۆز ئالدىغ ك
لىرىكىلىــق  تونۇشــقىنىمىزدا  يېقىندىــن  بىلــەن 
قەھرىماننىــڭ مەنىۋىــي بايلىقىغــا ، رەســىم ســىزىش 
ــى،  ــز. يەن ــل بولۇمى ــىز قايى ــە ئىختىيارس چېۋەرلىكىگ
بايقىشــى،  گۈزەللىكىنــى  تەبىئــەت  ئەدىبنىــڭ 
دىققەتنــى  بۆلەكچــە  تەسۋىرلىشــى  سېزىشــى، 
مەنســۇپ  قەلىمىگــە  شــائىر  قىلىــدۇ.  جەلــپ 
تۆۋەندىكــى مىســرالىرىنى نــەزەر ئاغــدۇرۇپ كۆرەيلــى: 

رەھىمسىز كۈز سۆلىتىنى ئەپكېتىپ،
تۇردى شۇ تال سايىسى يوق يالىڭاچ.
شوخ شامالغا ياغلىغىنى پۇالڭلىتىپ،

دودىلىنىپ تۇرغان ئەركە قىز ئوخشاش.

تونــۇش  ھەممىگــە  تۇرىمىزكــى،   كــۆرۈپ 
تەبىئــەت كۆرۈنۈشــى. بىــراق شــائىر ئۇنــى ھېــچ 
ھــەم  تاپالمىغــان  كەلمىگــەن،  ئويىغــا  كىمنىــڭ 
ئېيتالمىغــان يېڭىچــە تەســۋىر ئارقىلىــق كۆرســىتىپ 
بېرىــدۇ. جانســىز تەبىئەتكــە جــان بېرىــش ئارقىلىــق 
خىيالىنــى  ئوقۇرمــەن  گۈزەللەشــتۈرۈپ،  تېخىمــۇ 
ــىرلىرىنى   ــەت س ــب تەبىئ ــايدۇ. ئەدى ــەيلىگە باش س
جان-تېنــى بىلــەن چۈشــىنىپا قالماســتىن، ئۇنىــڭ 
بىلــەن سىردىشــىدۇ، مۇڭدىشــىدۇ. پېيزاژ كارتىنىســى 
بېرىلگــەن كۆپلىگــەن شــېئىرلىرىدا ئوخشــىتىش، 
ئوخشــاش  ئېپىتېــت  مېتافــورا،  سېلىشــتۇرۇش، 
ۋاســىتىلەرنى ئۇتۇقلۇق قولانغان، شۇنىڭغا قارىغاندا 
بىزنىــڭ كــۆز قارىشــىمىز بويىچــە، تەسۋىرلەشــنىڭ بۇ 
خىــل ئۇســۇللىرىنى گويــا ھېــچ بىــر قىيىنچىلىقســىز 
شــائىرنىڭ  دەرھەقىقــەت،  ســېزىلىدۇ.  تاپقانــدەك 
تەتقىقاتنــى  ئاالھىــدە  شــېئىرلىرى  خىــل  بــۇ 
قىلىمىــز.  قەيــت  قىلىدىغانلىقىنــى  تەلــەپ 
شــائىر ئىجادىيىتىــدە ئۇرۇش ماۋزۇســى ئاالھىدە 
ئــورۇن ئىگەللەيــدۇ. بارلىــق خەلققــە ســىناق بولغــان 
ئۇلــۇغ ۋەتــەن ئۇرۇشــى ئۇنىــڭ بالىلىــق دەۋرىگــە دۇچ 
كەلگەچكــە، ئارقــا ســەپتىكى ئىنســانار باشــتىن 

جاپــا تۇرمۇش-تىرىكچىلىكنــى،  -كەچۈرگــەن 
ــل  ــۇ خى ــڭ ب ــىدۇ. ئۇنى ــۆرۈپ ئۆس ــەققەتنى ك -مۇش
قەھرىمانــار:  ئاساســىي  شــېئىرلىرىدا  ماۋزۇدىكــى 
ــپ  ــەت قازىنى ــلىتىپ، غالىبىي ــاچ چىش ــا توغ ئوغلىغ
قايتىشــىغا ئۈمىــد باغلىغــان ئانىار، ئۆز سۆيگۈســىگە 
قوشــۇاللمىغان ياشــار، ئاتىســىنىڭ يولىغــا قــاراپ 
ســارغايغان سەبىيلەردۇر. چۈنكى شائىر ئادەملەردىكى 
بــۇ قايغۇ-ھەســرەتلەرنى كــۆرۈپ ئۆســتى،  ئۇالرنىــڭ 
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دەردىگــە دەرمــان بولــۇش مەقســەتتە كىچىكىدىــن 
ئىــدى.   توقۇغــان  شــېئىرلىرىنى  قىسقا-قىســقا 

بالىار ئەدەبىيات ھەققىدە گەپ قوزغىغىنىمىزدا 
بەختىيانىــڭ  ئــى.  بولــۇپ  دەســلەپتىكىلەردىن 
ئەســەرلىرى  كــۆز ئالدىمىزغــا گەۋدىلىنىــدۇ. ئــى. 
بەختىيــا بالىــار ئەدەبىياتىغىمــۇ ناھايىتــى چــوڭ 
ئاغدۇرغــان.  نــەزەر  بىلــەن  -ئىلتىپــات  ھۆرمــەت 
ئــۆز خەلقىنىــڭ  ئېلىنىــڭ،  ئــۆز  شــائىر  چۈنكــى 
كەلگۈســى بالىــار قولىــدا ئىكەنلىكىنــى ياخشــى 
ــۇپ  ــائىرى بول ــار ش ــكىي »بالى ــەنگەن. بېلىنس چۈش
شــەكىللىنىش قىيىــن، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن بۆلەكچــە 
تاالنــت بىلــەن تۇغۇلۇش كېــرەك« دەپ تەكىتلىگەن.

قايتانمــاس  شــۇنداق  مانــا  بەختىيــا  ئــى. 
تاالنــت ئىگىســى !ئىليــا بەختىيــا قەلىمىگە مەنســۇپ 
ــىنىڭ  ــائىر پوئېزىيەس ــەرلەرنى ش ــاتىرىكىلىق ئەس س
قاراشتۇرســاق  ســۈپىتىدە  بۆلۈمــى  ھوســۇلدار 
شــېئىرلىرىدا  خىــل  بــۇ  شــائىر  خاتاالشــمايمىز. 
يېقىمســىز  ھاياتنىــڭ  ئارقىلىــق  قەلىمــى  ئۆتكــۈر 
بولۇپمــۇ،  كۈرىشــىدۇ.  بىلــەن  كۆرۈنۈشــلىرى 
ــى  ــى ئوي-پىكرىن ــا قارش ــىزلىككە، نادانلىقق ئادالەتس
بىلدۈرۈشــتە، ئىنســانارنىڭ ســەلبىي خىســلەتلىرىنى 
ئۇســتىلىق  ئۇســۇلىنى  بــۇ  ئەدىــب  ئاشكارىاشــتا 
بىلــەن قوللىنىــپ، كۆپلىگــەن شــېئىرىي مىســراالرنى  
مەنســۇپ  قەلىمىگــە  ئۇنىــڭ  كەلتــۈردى.  بارلىققــا 
ــى«،  »چاقىرىلمىغــان  ــودا دېگــەن كېيىــن چىقت »م
روزىمــۇ؟«،  ئۆزىمــۇ،  »ئەيىبــكار  مېھمانــار«، 
شــېئىرلىرى  كەبــى  خوتــۇن«  يامــان  »ئاچچىغــى 
ــدۇ. ئاتالمىــش شــېئىرىي  ــال بوالالي پىكرىمىزگــە مىس
ناتونــۇش  ئۈچــۈن  بىــز  قەھرىمانلىــرى  ئەســەرلەر 
ــۇ  ــا ئەتراپىمىزدىنم ــا، ھەتت ــى ھاياتت ــەس، ئۇالرن ئەم
ئۇچرىتىشــقا بولىــدۇ. دېمــەك، شــائىر بۈگۈنكــى كــۈن 
ئادىمىنــى كــۆز ئالدىمىزغــا يارقىــن گەۋدىلەندۈرىــدۇ. 

مەلۇمكــى، ســاتىرىدا ئادالەتلىــك، ئادىللىــق 
مەســىلىلىرى مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئىگــە. ســاتىرىلىق 
تولــۇق  ئۆزگىچىلىكىدىــن  مۇنــداق  شــېئىرالرنىڭ 
خــەۋەردار بولغــان ئەدىــب بــۇ خىــل شــېئىرلىرىدا 
ئاقىانــە  كۆرۈنۈشــلەرنى  ســەلبىي  ئىنســاناردىكى 
كــۆز بىلــەن كــۆرۈپ، تەنقىدىــي ئاساســتا باھااليــدۇ. 

نۇقســان خاراكتېرىدىكــى  -ئىنســان 
-كەمچىللىكلەرنــى يۇقىــرى ســەمىمىيلىك بىلــەن 
ــي  ــڭ ئومۇمى ــۆزى ياشــىغان دەۋرنى ــپ، ئ ــۇل قىلى قوب
قىلىشــقا  ھاســىل  كۆرۈنۈشــىنى  تىپىكىلىــق 
تۇرمۇشــنى  ئەدىــب  جەريانــدا،  بــۇ  ئىنتىلىــدۇ. 
قەھرىمانلىرىنىــڭ  تەســۋىرلەپ،  دائىرىــدە  تــار 
ســەلبىي خىســلەتلىرىنى ئۆچمەنلىــك تۇيغۇســىدا 
ــى،  ــۇ ئەتراپىدىك ــراق . ئ ــەن يى ــتىن تامام ئىپادىلەش
يەنــى  ئــۆزى كــۆرۈپ يۈرگــەن ئادەملەرنىــڭ مىجەزىنى 

قىلىــش  تەتقىــق  ئۆگىنىــش،  ھەرتەرەپلىمــە 
نەتىجىســىدە چــوڭ ئىجتىمائىــي خۇالســە-پىكىرلەرنى 
ئالغــا ســۈرىدۇ ھــەم ئاالھىــدە بەدىئىــي دۇنيــا ھاســىل 
قىلىــدۇ. شــۇ ســەۋەبتىن ئەدىــب ئىجادىيەتتــە زور 
كەلتۈرىــدۇ. قولغــا  ئۇتۇق-مۇۋەپپەقىيەتلەرنــى 

لىرىكىلىــق، ئېپىكىلىــق ۋە درامىلىــق ژانىــرالردا 
ــەن  ــى بىل ــۆز ئاالھىدىلىك ــان ئەســەرلەردىن  ئ يېزىلغ
ســاتىرىكىلىق   پەرقلىنىدىغــان  دەرىجىــدە  مەلــۇم 
ئېلېمېنتارنىڭمــۇ  يۇمۇرلــۇق  شــېئىرالردا 
ــاق،  ــان بولس ــكە ئالىدىغ ــىدىغانلىقىنى ئەس ئۇچرىش
قابىلىيەتمــۇ  بــۇ خىــل  ئىليــادا  ئــەڭ ياخشىســى 
شــېئىرلىرىدىن  مۇنــداق  بولغــان.  يېتەرلىــك 
ــى  ــەش، چاقچاقچ ــاۋاب ، ھەزىلك ــائىرنىڭ ھازىرج ش
ئەمــەس.  تــەس  بايقــاش  بولغانلىقىنــى  ئىنســان 

ــپ،  ــان قىلى ــى قۇرب ــاالي لەززىتىن ــڭ ت ھاياتنى
ــا  ــان  ئىلي ــى تاللىغ ــڭ زەخمەت-ئازابىن ئىجادىيەتنى
بەختىيــا ئــۆز خەلقىگە شــېئىرىي مىســرالىرىنى چاشــقا 
مىســراالرنى  شــېئىرىي  ئەدىــب  چاچتــى.  قىلىــپ 
ــىمۇ  ــت ئۆتس ــە، ۋاقى ــنى بىلگەچك ــدەك تىزىش مارجان
ئۇالرنىڭ قىممىتى ھەرگىز يوقالمىدى. چۈنكى  ئىليا 
ــە  ــڭ قەلبىگ ــر ئۇيغۇرنى ــەر بى ــدە ھ ــا تىرىكى بەختىي
ئــۆز ھەيكىلىنــى ئورنىتىــپ كەتكــەن بۈيــۈك شــائىر...
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شائىرنىڭ ھاياتى ۋە ئىجادىيىتى

پۈتكــۈل ئۆمرىنــى ئېلىــم، يۇرتــۇم، خەلقىــم، 
ــائىرىمىز  ــەن  ش ــپ ئۆتك ــېئىر يېزى ــم دەپ ش ۋەتىنى
ــاق   ــتانلىقارنىڭ  ئورت ــق قازاقس ــا بارلى ــا بەختىي ئىلي
شــائىرى. قازاق  ۋە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ  دوســتلۇقىنىڭ 
ئالتۇن كۆۋرۈكىنى سالغان  ئۇيغۇر  خەلقىنىڭ خەلق 
شــائىرى، ســاتىرىك، لىرىــك، بالىــار  شــائىرى ئىليــا 
ــەن   ــا  بەرگ ــرا باھ ــە توغ ــڭ  ئىجادىيىتىگ بەختىيانى
قازاقىســتان جۇمھۇرىيىتىگــە »مىــڭ ئالقىشــار يــار 
بولســۇن! يۇرتىمىــز تىنــچ، خەلقىمىــز ئامان بولســۇن! 
« دېگەن   تىلەك بىلەن سۆزۈمنى باشلىماقچىمەن.

ــي دوســتلۇق«   ــي دوســتلۇق - ئەبەدى »ئەدەبى
دېگەنــدەك، مېنىڭچــە، ئەدەبىياتتا چېگــرا بولمايدۇ،  
ــازاق   ــى، ق ــى، مەيل ــۇر بواليل ــى، ئۇيغ ــى، مەيل چۈنك
ئۇنىڭــدا   بىــرال  مەيدانــى  ئەدەبىياتنىــڭ  بواليلــى 
ئىنســان، ئۇنىــڭ ھاياتــى، جەمئىيەتتىكــى ھــەر خىل  
ۋەقەلــەر ئورتــاق تەســۋىرلىنىدۇ. بــۇ يىلقــى يىلىدا 90 
ــا  ــىمىز ئىلي ــان يۇرتدىش ــاپ ئولتۇرغ ــى توي يىللىغىن
ــت  ئىگىســى.  ــا تاالن بەختىيــا كــۆپ قىرلىــق تۇغم
ئۇيغۇرالرنىــڭ  قازاقىســتانلىق  بەختىيــا−  ئىليــا 
شــائىرى.  نوۋاتــور    ئىپتىخــارى  ماختىنىشــى، 
ئۇنىــڭ شــېئىرلىرىنى ئوقۇغىنىمىــزدا،  ۋەتىنىمىــز 
ــرى  ــرالر، تەڭ ــى، قى ــڭ تەبىئىت ــتان دىيارىنى قازاقىس
ــار،  ــۈزەل يېزى ــقان گ ــە  جاياش ــرى ئېتەكلىرىگ تاغلى
ئۇيغــۇر ناھىيەســىنىڭ  يېزىلىــرى  بىلــەن  بىپايــان 
ــدا   ــىلەن: »گۆژىلغى ــدۇ. مەس ــان بولى ــرى  ناماي دااللى
ــە 3«،  ــزام«، »بۆدۈن ــڭ  يې ــرەك«، »مېنى ــۇز تې يالغ

»تيان-شــان  شــېئىرلىرىدىن«، »شان-شــۆھرەتلىك 
ســالىمى«   »شــائىر  مېنىــڭ«،  بــار  رېســپۇبلىكام 
)قازاقىســتاننىڭ 50 يىللىــق تويىغــا بېغىشــايمەن(،  
»ياركەنــت ناۋاســى« شــېئىرلىرىدا، ئانــا يۇرتىمىزنىڭ 
گــۈزەل تەبىئــەت تەســۋىرلىرىنى بايقىســاق، » ئىلــى  
تاالشــقان   ئاســماننى  كــۆك  شــېئىرىدا  ۋادىســى« 
كەتمــەن تاغلىــرى، كۈمــۈش بۇالقلىــرى، تاغىــل داال،  
سۇســىز قالغــان تاقىــرالر، »شــېرىن«، »ئابدۇلــا 
تاغلىرىنىــڭ   جۇڭغــار  ســوۋخوزلىرى،  روزىباقىېــۋ« 
ئوتتۇرىــدا ئاققــان ئىلــى دەرياســىنىڭ ســۈيى بىلــەن 
ياشــلىرى  يېــزا   ئۆزلەشــتۈرگەن  يەرلەرنــى  تىــڭ 
دىلشــات ۋە ئەخمەتلەرنىــڭ ئادىــل  ئەمگەكلىــرى زور 
ــدا: ــېئىرىنىڭ ئاخىرى ــان. ش ــەن يازغ ــش بىل ماختىنى

ۋاقىت دېگەن، ھايات دېگەن قىزىققۇ؟
يىلار كېلىپ  ئۇتۇغىنى تىزىپتۇ.

چوقۇپ يۈرۈپ مەن بىر داستان يازغىچە،
ھايات ئۆزى تاالي داستان يېزىپتۇ.

— دەپ ئاياغاشتۇرىدۇ.

خەلقىنىــڭ  ھەقىقىــي   − بەختىيــا  ئىليــا 
ئىچىدىــن قاينــاپ چىققــان ئۇلــۇغ خەلق شــائىرى، ئۇ 
ھــەر قاچــان ئۆزىنىــڭ تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن  يۇرتىنــى،  
يۇرتداشــلىرىنى ئۇنتۇمىــدى، ھــەر دائىــم ئەمگەكچان،  
ئــاق كۆڭــۈل ئىشــلەمچان ئاددىــي دېھقاننــى،   يېــزا 
يېزىشــنى  شــېئىرلىرىنى  ئۇلۇغايدىغــان  خەلقىنــى 
توختاتمىــدى. مەســىلەن: »ئاگرونــوم«، »ئالتــۇن 
بىلــەن  قىــز  »شــوپۇر  قىــز«،  تاقىغــان  يۇلتــۇز 

ئىليا بەختىيا − قۇتلۇق ماكان كۈيچىسى  
گۈلچېھرە روزىېۋا* )قازاقىستان(

* »م. تاىپوۋ  نامىدىكى  ئوتتۇرا  مەكتىپى ك.م.م نىڭ  ئۇيغۇر  تىلى  ۋە ئەدەبىياتى  پەنىنىڭ   مۇئەللىمى 
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»ئەمگــەك  ھېســابى«،  »دېھقــان  ســۆھبەت«، 
ــە«   ــى كۆزەتت ــەپە «، »ئوتاردىك ــا س ــى«، »بوزغ توي
يۇرتداشــلىرىغا  يۇرتىغــا،  ئانــا  شــېئىرلىرىدا 
يەتكۈزگــەن.  مۇھەببىتىنــى  چەكســىز  بولغــان  
»بالىلىــق  چاغنــى ئەســلەش« شــېئىرىدا شــائىر:

چىقاتتىم قىر بېشىغا- چاقماق تاشقا،
ئوت چىقاتتى  ئۇرغاندا تاشنى تاشقا.

ئاشۇنداق ئوت بىلەن مەن ئويناپ ئۆستۈم،
ئاچىنوقا  يۇرتۇمنىڭ ئوتى  باشقا.

ــى   ــا چېچىن ــەش بارماقت ــدەك، ب –دەپ يازغىنى
ــدە    ــى، ئۆيى ــڭ ئەركىس ــۆز يۇرتىنى ــكەن ئ ــاراپ ئۆس ت
ئانىســىغا، تــاالدا يۇرتىغــا ئەركىلــەپ ئۆســكەن شــوخ،  
ــرەك، تېتىــك شــائىرى، ئاچىنوقىنىــڭ  شــىرغۇران   زې
يىگىتــى ھەتتــا، ھاياتىنىــڭ ئاخىرقــى  دەملىرىگىچــە  
شــېئىرىدا: ســېغىنغاندا«  يۇرتىنــى  »ئانــا 

ئەنە دۆڭلەر،
           مانا باغار،

                    بۇ بۇالق.
شېغىل چۈشكەن ئېگىز قىردىن غار غۇالپ، 

كۆيۈك چاچار غولنىڭ سۈيى شاقىراپ،
كۆرۈك تۇرار ئېتىزلىققا يول سوراپ.

       ***
يامان يارنى كەتكەن يەنە سۇ كوالپ، 

ئاپپاق  بۇلۇت  ئاسمىنىدا  نۇر  بۆلەپ،
ئانا  يۇرتنىڭ كۆرۈنۈشى  بىر  بۆلەك.

***
ھەممىسىا تونۇش ماڭا ئانا يۇرت،
سېنى دېسەم يۈرىكىمدە يانار ئوت.

***
ئانا  يۇرتۇم دىلغا يېقىن ئۆز دەيمەن،

ئەتىمالىم، باشقا يۇرتقا تۆزمەيمەن.

− دەپ يازغــان مىســرالىرىنى ئوقۇغىنىمىــزدا  
پــاك مۇھەببىتىنــى كــۆرۈپ، مۇشــۇنداق كــۆپ قىرلىــق 
ئالاھنىــڭ  بەرگــەن  يۇرتىغــا  ئاچىنوقــا  شــائىرنى 
سوۋغىســىغا تەشەككۈر ئېيتىپ، مۇشۇنداق شائىرىمىز 
بىلــەن ماختىنىمىــز، مەدھىيەلەيمىــز، مەغرۇرلىنىمىــز.

ماۋزۇلىرىغــا  شــېئىرلىرىنىڭ  بەختىيــا  ئىليــا 
سانســىز.  خىلمۇ-خىــل،   − ئــۇالر  توختالســاق 
ھېــچ  تۈزۈلۈشــىمۇ  شــېئىرلىرىنىڭ  ئۇنىــڭ 
كىمنىڭكىگــە ئوخشــىمايدۇ، ھــەر بىــر شــېئىرى بىــر 
مەزمۇنىغــا  مــەن شــائىرنىڭ شــېئىرلىرىنى  دۇنيــا. 
ئۆگەندىــم:  بۆلــۈپ  تۈرلەرگــە  تۆۋەندىكــى  قــاراپ 

ئانا يۇرت، ۋەتەن ماۋزۇسى: 

يۇرتــداش  »يىراقتىكــى  يېــزام«،  »مېنىــڭ 
قىزغــا«، »ئانــا يۇرتتىكــى باھــار«، »بالىلىــق چاغنى 
ــەن«،   ــپۇبلىكام«، »ۋەت ــڭ رېس ــلەش«، »مېنى ئەس
ــدە«،   ــەن ھەققى ــىدا«، »ۋەت ــەر توپىس ــان ي »تۇغۇلغ
»ۋەتەنپەرۋەرنىــڭ  جاۋابــى«، »ئانــا يۇرتقــا خــەت«،  
»تۇغۇلغــان   سالســاڭ«،  كــۆز  يەرگــە  »تۇغۇلغــان 
ســۆزۈم« »ئاخىرقــى  بــار«،  مۇھەببىتىــم  ئەلگــە 

ئۇلۇغ ۋەتەن  ئۇرۇشى ماۋزۇسى: 

ــى«،  ــولدات ئانىس ــى«، »س ــار خاتىرىس »يىل
ــام توغرىلىــق ســۆز«، »ســولدات بىلــەن  »چــوالق تاغ
گــۈل ھەققىــدە بالــادا«، »ئۇرۇش باشــانغان كۈن«، 
»مۇھەببەتســىز  ســۆزى«،  ســولداتنىڭ  »يارىــدار 
يېــزا  يىللىرىدىكــى  »ئــۇرۇش  يــۈرەك«،  قالغــان 
كۆرۈنۈشــى«، »مــەن كــۆردۈم«، »قارىغــۇ ئىــت«، 
»دان ھەققىــدە ئــوي«، »ئــۇ كۈنى 9 - ماي ئىدى«.

تىنچلىق ۋە  خەلقلەر دوستلۇقى ماۋزۇسى:

»مايغــا  ســاالم«،  خەلقىگــە  »كورېيــە 
»ســاقچى  تومســون«،  »كىچىككىنــە  ســوغا«، 
ــل  ــن قى ــى«، »ئارىمىزدى ــتلۇق يول ــت«، »دوس يىگى
ئۆتمــەس«،  »قــۇل بازىرىــدا«، »ئــاق كەپتــەر«، 
شــەھىرى«،  »تىنچلىــق  ئۆكتەبىــر«،  »شــانلىق 
ــت  ــۈرەش«، »دوس ــۈن ك ــق ئۈچ ــۆزى تىنچلى ــۇ ئ »ب
خېتــى«، »ئازادلىــق يولىدىكــى ئازابلىــق يــول«.

ئانــا  تىــل  ۋە  ئــۆز  خەلقىگــە  بېغىشــانغان  
شــېئىرلىرى:

»ئانــام  تىلىــم«،  دانــا   - تىلىــم  »ئانــا   
بالــادا«،  توغرىلىــق  »غەزەلخــان  مەقســىتى«، 
ــەرقىي  ــۆز«، »ش ــدە س ــتازالر ھەققى ــار ۋە ئۇس »ئاتى
تونۇشــتۇرۇش«،  زارى«، »ئۇيغۇرالرنــى  تۈركىســتان 
ئەلــى  »بەيــرەم  مۇھەببــەت«،  »مۇقامارغــا 
تارىخىدىــن«،  ئەلــى  »بەيــرەم  دەپتىرىدىــن«، 
»بەيــرەم  ئەلــى  يولىــدا«، »بوۋىــار  ئۆســتەڭلىرى«

ھايات، ئىنسانار تەقدىرى توغرىلىق 
پەلسەپىلىك شېئىرلىرى:

»ھايــات كىتابــى«، »ئارمىنىــم«، »ھايــات- 
ســۆزۈم«،  »ئاخىرقــى  توقۇيمــەن«،  كەشــتە 
»ئەتىمالىــم«،  دەيمىــز«،  تاتلىــق  »ھاياتنــى 
»تارىختــا  ئوخشــايدۇ«،  شــۇنداق  »ھايــات 
بىلــەن  »مېنىــڭ  تاالشــماڭار«،  دەپ  قالىمــەن 
ئۆتىــدۇ«. شــۇنداق  »ئۆمــۈر  مۇڭداشــقىن«، 
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ئۇلۇغ شەخســلەرگە  بېغىشــانغان  بېغىشــلىما  
شېئىرالر:

)پ.  خــەت«  يېزىلغــان  بىلــەن  »قــان 
لۇمۇمبىنىــڭ ئــۆز ۋەتەنداشــلىرىغا يازغــان خېتىدىن(، 
)ۋ.ۋ.تېرېشــكوۋاغا  ھەقىقــەت«  ھەققىــدە  »ئانــا 
بېغىشــايمەن(، »شــائىر بېغى«  )غالجات يېزىســىدا  
»ئۆمــۈر  يارالــدى((،   بــاغ  ئاجايىــپ  بىــر  يەنــە 
مەڭســۈروۋقا  )نەســرىدىن  ھــە؟«  قىزىــق،  دېگــەن 
)ھوشــۇرباقىېۋا  ئۇلــۇغ«  »ئانــا  بېغىشــايمەن(، 
زەينەپبــۈۋى ئانىمىزغا(، »يالداما تۆتلىك« )س.م-قا(

ــېئىرالر:  ــان ش ــەر ئالغ ــى ي ــەت لىرىكىس مۇھەبب
»مۇھەببــەت تېڭــى«، »پــاك مۇھەببەت ســۆزۈم بار«، 
»ۋەدە«، »شــۇنداق قىينــاش بارمىكىنــە؟«، »قانــات 
قاقسۇن مۇھەببەت«، »مېنى كۈت«، »يارىم بەرگەن 
ــەت  ــرى«، »مۇھەبب ــۈل تامچىلى ــق«، »كۆڭ قولياغلى
ئارزۇســى«، »دەپتىمــەن«، »قىزالرغــا بىــر ســۆز بار«، 
»ياشــلىق ھەققىــدە ســۆز«، »مۇھەببــەت ھەققىدە«، 
دېگــەن  »ئاشــىق  قالغانــدۇ؟«،  نــەدە  قىــز  »ئــۇ 
نېمــە؟«، »مۇھەببەتســىز قالغــان يــۈرەك «، »كۆڭــۈل 
ــىمغا«. ــوالر ئىش ــىا ب ــۇق كاش ــى«، »يالغۇزل خاھىش

شائىرالرغا، شېئىرىيەتكە بېغىشانغان شېئىرالر:

كۈنىــدە«،  »شــائىرالر  ئابايغــا«،  »ئۇلــۇغ 
ســالىمى«،  بالــادا«، »شــائىر  ھەققىــدە  »ئۆمــەر 
پەيغەمبىــرى«،  »پوئېزىيــە  تىلىكــى«،  »شــائىر 
»شــائىر  ئالدىــدا«،  ھەيكىلــى  »پۇشــكىننىڭ 
»شــائىرنىڭ  ئــوي«،  بېشــىدىكى  قەبــرى 
ــا« ــائىر ئىنىلىرىمغ ــام«، »ش ــول تامغ ــى«، »ق يۈرىك

رۇبرىكىســى  بازارلىــق«  »بالىارغــا 
شــېئىرالر(: يېزىلغــان  ئۈچــۈن  )بالىــار 

بــاال«،  »باتــۇر  ئالىــم«،  »چاتاقچــى 
تىكتىــم،  »كۆچــەت  ياقمــاس«،  »ئىــش 
ــەم«،  ــتىچى ئايش ــان«، »كەش ــتۈردۈم«، »گۈلخ ئۆس
»كىتــاپ«. »ئوغلىقىــم«،  »مولانىيــاز«، 

ھەجۋىــي  ۋە  ســاتىرىلىرى  ئۆتكــۈر  ئــەڭ 
نــەدە  ئىســتۇدېنت  »شــۇ  شــېئىرلىرى:  ھەزىــل  
دەمســىز؟«، »چاقىرىلمىغــان مېھمانــار«، »مــودا« 
دېگــەن كېيىــن چىقتــى«، »ئەخمــەق قۇشــقاچ«، 
ــۇق«،  ــار دەيتت »مۇشــۇنداق – مۇشــۇنداق دوســتار ب
»بىــر  تالىشــى«،  خىزمەتــكار  »قېچىرنىــڭ 
باشــقىار. ۋە  ۋەقەســى«  >ئاشــخانا<  رايوندىكــى 

»كــۈز«،  »يــاز«،  لىرىكىســى:  تەبىئــەت 
»قىــش«، »باھــار«، »باھــار كەلدى تاۋاق ياســاپ«، 
»ئــاي قارايــدۇ ئېڭىشــىپ كــۆك ئاســماندىن«، »ئــاق 
بۇلــۇت«، »تــاڭ«، »كــۈز رەســىملىرى«، »باھــار 

كەلــدى«، »دەســلەپكى قــار«،  »ئۇچىــدۇ قــارالر، 
دېھقانارنــى  كېلىــدۇ  »كــۈز  قــارالر«،  چۈشــىدۇ 
بــاي قىلىــپ«، »كــۈز كېلىــدۇ  قــول بېرىــپ«، 
»ئۆســەك ھەققىــدە رىۋايــەت«، »ئۆســەكنىڭ يازلىــق 
ــىمى«،  ــاغ رەس ــۈز«، » ت ــەكتە ك ــىمى«، »ئۆس رەس
»باھارىــم« ئاپتىپىڭنــى«،  باھارىــم،  »بــەر، 

ئىليا بەختىيا  ئىجادىيىتىنىڭ قازاق 
ئەدەبىياتى بىلەن باغلىنىشى

ئــۆزى تۇغمــا تاالنتلىــق،  ئابــاي نامىدىكــى 
ــى  ــى بۆلۈمىن ــى ۋە ئەدەبىيات ــازاق تىل ــڭ ق ئا.د.ئۇ.نى
ئاياغاشــتۇرۇپ، قــازاق ئەدەبىياتىنىــڭ ۋەكىللىرىنىڭ 
ئەســەرلىرى بىلــەن ياخشــى تونۇش بولغــان، تەرجىمە 
ئەتكــەن، ئۆزىمــۇ قازاقچە شــېئىرالرنى يازغــان ئىكەن. 
موســكۋادا مۇقاغالــى  ماقاتاېــۋ  بىلــەن بىرلىكتــە 
ئالىــي ئەدەبىيــات مەكتىپىــدە ئىككــى  يىــل ئوقــۇپ، 
ئۆگىنىــپ،  –ســىرىنى  قىــر  يېزىشــنىڭ  شــېئىر 
ــەرپ  ــە س ــى ئىجادىيەتك ــل ۋاقتىن ــڭ 30 يى ھاياتىنى
ئېتىــپ، ئونغــا يېقىــن شــېئىرالر توپلىمىنــى ياراتقان.

ئىليا-بەختىيــا  ۋە  ماقاتاېــۋ  »مۇقاغالــى 
دوســتلۇقى − دوســتلۇقنىڭ  ئالتــۇن كۆۋرۈكــى«

مۇقاغالــى ماقاتاېۋنــى قــازاق پوئېزىيەســىنىڭ 
ئۇلــۇغ چوققىســى دەپ تونۇيمىــز. ئىليــا بەختىيــا 
تاالنتــى  تۇغمــا  شــېئىرىيىتىدە  ئۇيغــۇر  بولســا، 
كەتكــەن  قالــدۇرۇپ  ئىــز  ئۆزگىچــە  ئارقىلىــق 
پوئېزىيەمىــز ســەردارى دەپ باھــا بېرىپ  كېلىۋاتىمىز.

بۇ ئىككى شائىرنىڭ ھاياتى  ۋە ئىجادىيىتىدە 
قانــداق ئوخشاشــلىقار ۋە ئايرىمچىلىقــار بــار؟ بــۇ 
ــلىق   ــېئىرىيىتىدىكى ئوخشاش ــائىرنىڭ ش ــى ش ئىكك
كېلىــپ   نەدىــن  ئورتاقلىقــار  ئايرىمچىلىقــار،  ۋە 
ئەســەرلىرىدىكى  شــائىرالرنىڭ  بــۇ   چىققــان؟ 
ــادىپىيلىقمۇ؟ ــۇق تاس ــن ئۇيغۇنل ــۇن   جەھەتتى مەزم

شــائىرلىرىمىزدىن  باشــقا  شــائىرالرنىڭ  بــۇ 
ئاالھىدىلىكلىــرى نېمىدە؟‐ دېگەن ســولار تۇغۇلىدۇ.

مۇشــۇ ســوئالارنى تەھلىــل قىلىــش ئۈچــۈن  
كــەڭ    ئىجادىيەتلىرىنــى  ۋە  ھاياتــى  شــائىرالرنىڭ 
تــۈردە ئۆگىنىــپ، تۆۋەندىكــى پىكىرگــە كەلدىــم.

ياشــىغان   ئۇالرنىــڭ  بىلــەن  ئالــدى 
ھــەر  بىرىنچىدىــن،  توختالســاق،  دەۋرىگــە 
ئادەملىــرى،  زاماننىــڭ  بىــر  شــائىر  ئىككــى 
يــاش.  بىــر  پەرقــى  يــاش  ئۇالرنىــڭ  يەنــى 

فېۋرالــدا   -  8 يىلــى   -  1931 ماقاتاېــۋ  م. 
ــى  ــا  1932 - يىل ــا بەختىي ــا،  ئىلي ــان بولس تۇغۇلغ
ھــەر   ئىككىنچىدىــن،   تۇغۇلغــان.  مارتتــا   -  18



2022-يىللىق 3 - سان

51

ئىككــى   ئىجادكارنىــڭ بالىلىــق چېغــى ئۇلۇغ ۋەتەن  
كىچىكىدىــن  كەلگەنلىكتىــن،  توغــرا  ئۇرۇشــىغا 
كــۆپ  جاپــا - مۇشــەققەت تارتقانلىقتىــن، 10 - 11  
ياشــلىرىدىن باشاپ  شــېئىرالرنى يېزىشقا باشلىغان.

ــتازلىق   ــى  ئۇس ــەر  ئىككىس ــن، ھ ئۈچىنچىدى
شــەھىرىدە  ئالمۇتــا  تالــاپ،  كەســپىنى 
ــل  ــا تى ــاش ئەۋالدالرغ ــاپ، ي ــتىتۇتارنى  تامام ئىنس
ــەن  ــش بىل ــلىرىدىن دەرس بېرى ــات دەرس ۋە ئەدەبىي
تۆتىنچىدىــن،  باشــلىغان.  ئىجادىيەتنــى  بىللــە  
توغــرا ســۆزلۈك، ھەقىقەتچىلىكــى  ھــەر   شــائىر 
بولــۇپ،  قۇربانــى  مەنسەپپەرەســلەرنىڭ  ئۈچــۈن  
ئاخىرىغىچــە  ھاياتلىرىنىــڭ  قالســىمۇ،  ئىشســىز  
قەلەملىرىگــە   ســۇ قۇيمــاي، تــازا  ۋىجدانىنــى، 
ــى  ــر يۈكىن ــەن پوئېزىيەنىــڭ ئېغى ــى   بىل ــاك قەلب پ
ئارتىپ،   ئۆز   خەلقلىرىگە ئادىل خىزمەت ئەتكەن.

ئوخشاشــلىق   ئىجادىيەتلىرىدىكــى  ئۇالرنىــڭ 
ۋە  مەزمــۇن جەھەتتىــن ئۇيغۇنلۇقــار تاســادىپىي 
فىلولــوگ  تاالنتلىــق،  تۇغمــا  شــائىرالر  ئەمــەس، 
قىــر-  يېزىشــنىڭ  شــېئىر  بولســىمۇ،  پېداگــوكار 
ــى.  ــق قىاتت ــۈن ئازلى ــۇالر ئۈچ ــش ئ ــىرىنى ئۆگىنى س
ــلىرىدا  ــڭ باش ــائىرالر 1970 - يىلارنى ــقا، ش شۇڭاش
دۇنيــا  نامىدىكــى  گوركىــي  م.  موســكۋادىكى 
يىللىــق  ئىككــى  ئىنســتىتۇتىنىڭ  ئەدەبىياتــى 
ــا  ــان. مان ــە ئوقۇغ ــىدا بىلل ــات  كۇرس ــي ئەدەبىي ئالى
ــائىرالر  ــن ش ــن كېيى ــم ئالغاندى ــكۋادا بىلى ــۇ موس ش
ئىجادىــي ئىزدىنىــپ، يېڭىلىــق يارىتىــپ، نوۋاتورلۇق  
ياراتقــان. شــېئىرالرنى  ئاالھىــدە  مەزمۇنــى  بىلــەن 

بەختىياالرنــى    ئىليــا  ۋە  ماقاتاېــۋ  مۇقاغالــى 
دەپ  شــائىرالر  تەقدىــرداش  قــۇرداش،  زامانــداش، 
بېســىپ  ئۇالرنىــڭ  چۈنكــى،  بولىــدۇ،  ئاتاشــقا 
دەۋر  بىــر  ئىجادىيىتــى  يولــى،  ھايــات  ئۆتكــەن 
بولغانلىقتىــن، شــېئىرلىرىدىكى مــاۋزۇالردا كۆپلىگــەن   
ئۇلــۇغ  مەســىلەن،  بايقايمىــز.  ئوخشاشــلىقارنى 
چېغىــدا  بالىلىــق  يىللىرىــدا  ئۇرۇشــى  ۋەتــەن 
ســالغان  قەلبىگــە  بالىارنىــڭ  يــاش  ئۇرۇشــنىڭ 
تۇرمۇشــىنى،  خەلقنىــڭ  يېزىاردىكــى  يارىســىنى، 
يېزىنىــڭ كۆرۈنۈشــىنى، ئىنســانارنىڭ تەقدىرلىرىنــى 
ــېئىرلىرىدا  ــائىرالر ش ــان. ش ــپ يازغ ــاۋزۇ ئېتى ــاش  م ب
دېگــەن    ‐ بولمىســۇن!«  ئــۇرۇش  »ئەنــدى 
پىكىرنــى   ئوخشــاش ئالغــا ســۈرگەن. مەســىلەن:

بولماسن سوغىس، بولماسىن!
ئانا ژېسىر، باال ژېتىم قالماسىن.

سۇراپىل سوغىستىڭ قىىندىغىن،
ئېشكىمنىڭ باسىنا سالماسىن.

بولماسىن سوغىس، بولماسىن!
 م. ماقاتاېۋ

مەسىلەن:
ئادەمنى ئېتىش ئۈچۈن مىلتىق ئالماي،
قولىغا ئەندى دېھقان كەتمەن ئالسۇن.
سولداتالر ماڭغان يەردە قەبىر قالماي،

تىنچلىقنىڭ مەڭگۈ ئۆچمەس ئىزى قالسۇن!

 »يارىدار سولداتنىڭ سۆزى«
 ئىليا بەختىيا

شــۇنداقا، ۋەتــەن، تۇغۇلغــان يۇرتقا مۇھەببەت، 
تەبىئــەت  بېغىشــانغان شــېئىرالر،  ئــۆز خەلقىگــە 
ئۇلۇغــاش  پەزىلەتلەرنــى  ئىنســانىي  لىرىكىســى، 
ئوخشــاش مەســىلىلەردە چوڭقۇر پەلســەپىۋى ئوي بار.

شــېئىرلىرىغا  كۆپلىگــەن  شــائىرالرنىڭ 
ئايلىنىــپ  ناخشــىغا  يېزىلىــپ،  ئاھــاڭار 
كەتتــى. تارىلىــپ  كــەڭ  ئارىســىغا  خەلــق 

ــەن  ــى بىل ــازاق ئەدەبىيات ــا بەختىيانىــڭ ق ئىلي
باغلىنىشــى ئــۇ قــازاق تىلــى ۋە ئەدەبىياتــى بۆلۈمىنــى 
ئاياغاشــتۇرغان. ئۇلــۇغ شــائىر ئابــاي قۇنانباېۋنــى 
ئۆزىگــە ئۇســتاز تۇتقان. ســەبىت مۇقانوۋنىڭ »ئۇيغۇر 
قىزى« پوئېمىســىنى ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلغان.

چوڭقــۇر   شــېئىرلىرىدا  بەختىيانىــڭ  ئىليــا 
ــارا  ــۇق ق ــەككىز قۇرل ــڭ س ــازاق خەلقىنى ــك ق مەنىلى
كــۆپ.  شــېئىرلىرى  يېزىلغــان  شــەكلىدە  ئۆلېڭــى 
ــڭ  ــي، خەلقنى ــى ئاددى ــائىرنىڭ تىل ــى ش ــەر ئىكك ھ
ــن،  ــلىك يېزىلغانلىقتى ــن، چۈشىنىش ــە يېقى قەلبىگ
ئــوڭاي. چۈشــىنىش  يــادالش،  ئۇالرنــى 

ئادەملــەر   ئــۇالر  ئېيتســاق،  خۇالســىلەپ 
ئارىســىدىكى، ئۆمۈردىكــى تەبىئەتتىكــى ماسلىشــىش 
ھەققانىــي   ئەتتــى،  پــاش  ئۇيغۇنلۇقنــى  بىلــەن 
ھاياتنــى  بىلــەن  ئىلھــام  ھەققانىــي  تەۋرەنــدى، 
تەســۋىرلىدى.  رېئــال  قېلىپىــدا  ئەينــى  ئــۆز  
ئۆزگىنىــڭ جــان ســىرىنى ئۇقــۇش ئۈچــۈن ئۆزلىرىنــى 
ــدى. ئۆمۈردىكــى ياشــلىق،  ــب قىل تەكشــۈردى، تەرغى
ئىنســانىي  ئوخشــاش  مۇھەببــەت  ياخشــىلىق، 
ئېســىل خىســلەتلەر ئۇقۇملىرىنــى پوئېزىيــە قۇدرىتــى 
ــىدا  ــە دۇنياس ــتۇردى. پوئېزىي ــەن باغاش ــەن بىل بىل
ــك   ــر چېۋەرلى ــەن، ماھى ــك بىل ــى  گۈزەللى ــۆز ئويىن ئ
بىلــەن يەتكۈزۈشــنى بىلىــش - ئىككىنىــڭ بىرىنىڭ 
قولىدىــن كەلمەيــدۇ. بــۇ پەقــەت ئىلھامــى ناھايىتــى  
يۇقىــرى، شــېئىر يېزىــش قابىلىيىتــى بــار  چــوڭ 
تاالنــت ئىگىســىنىڭ قولىدىنا كېلىدۇ. مانا شــۇنداق 
تاالنتلىق شائىرلىرىمىز مۇقاغالى ماقاتاېۋ  ۋە ئىليا - 
بەختىيــاالر كېلەچەكتــە يــاش ئەۋالدالرنىــڭ ئۇالرنىــڭ 
شــېئىرلىرىغا ئادىــل باھــا  بېرىدىغانلىقىغــا چوڭقــۇر 
ئىشــىنىپ، ئۆزلىرىگــە  ئۆزلىــرى باھا بېرىپ كەتكەن. 
شۇڭاشــقا، بــۇ  ئىككــى خەلقنىــڭ شــائىرلىرىنى 
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ئاتاشــقا بولىــدۇ دەپ  »ئەســىر شــائىرلىرى« دەپ 
 - دوســتلۇق  »ئەدەبىــي  ســەۋەبى،  ئويايمــەن. 
دوســتلۇقنىڭ  دېگەنــدەك،  دوســتلۇق«  ئەبەدىــي 
ئالتۇن كۆۈرۈكى ســالغان تاالنتلىق شــائىرلىرىمىزنىڭ 
ــابايمەن.  ــدۇ دەپ ھېس ــا مەڭگــۈ قالى ــى   تارىخت نام

ئىليا بەختىيا ئەسەرلىرىنىڭ  تىلى ۋە 
ئۆگىنىلىشى 

تاالنــت   قىرلىــق  كــۆپ  بەختىيــا −  ئىليــا 
ئىگىســى - لىرىــك، ســاتىرىك، بالىــار شــائىرى، 
تەرجىمــان. ئەســلى، ئىنســانغا نــان، ســۇ، ھاۋا-ئۆمۈر 
قانــداق ھاجەت بولســا، پوئېزىيەمۇ شــۇنداق ھاجەت. 
ــەن  ــە م ــپاتاپ بەرگەچك ــۆزى ئىس ــڭ ئ ــى ھاياتنى بۇن
پوئېزىيەگــە تېخىمــۇ »ئاشــىق« بولــۇپ كەتتىــم. 
لىرىــكا يېزىشــنى ياخشــى كۆرىمــەن. ئىنســان قەلبى، 
قايغــۇ، شــادلىق، مۇھەببــەت، قىسقىســى ھايــات 
ــۆزۈم خالىغــان،  ھەققىــدە يازســام، يازغــۇم كېلىــدۇ. ئ
يــۈرەك ســەزگەن ھېــس - تۇيغۇنــى، ئــۆز بېشــىمدىن 
ئــۇالر  لېكىــن  ســۆزلەيمەن.  ۋەقەلەرنــى  ئۆتكــەن 
باشــقا بىرىنىــڭ قەلبىگــە ئورتــاق بواللىســىا، قەلــەم 
ئالىمــەن،‐  دەپ   يازغــان شــائىرنىڭ لىرىكىســى 
ــلىك،  ــىلىق، چۈشىنىش ــا  س ــق، تىلغ ــا ئىللى قۇالقق
ئاددىــي خەلــق تىلىــدا  يېزىلغــان. تاپقــان ئــوي 
قاناتلىــق،  مىســراالرغا  چىرايلىــق،  - پىكىرلىــرى 
ياســىلىپ،  بىلــەن  تىــل   شــېئىرىي  ئوبرازلىــق 
ــان.  ــپ، بويالغ ــەن رەندىلىنى ــدە« بىل ــي »رەن بەدىى
شــائىرنىڭ شــېئىرلىرىدا ئــوي - پىكىــر چېچىلمــاي، 
شــائىرنىڭ  ئاياغاشــقان.  دەل  باشــلىنىپ،  دەل 
ئەســەرلىرىدە ســەرەمجانلىق پاكىزلىــق بولغانلىقتىــن، 
تــازا ســالماقلىق  يېزىلغــان لىرىكىلىــق شــېئىرلىرىدا 
گۈزەللىك، ھاياتقا ئاشىقلىق، تەبىئەت كۆرۈنۈشلىرى  
ئاجايىــپ چىرايلىــق مەزمــۇن بىلــەن يارىتىلغــان.

ئىليــا بەختىيانىــڭ ســاتىرىكىلىق شــېئىرلىرىدا 
ــار،   ــات قىلىق ــىدىغان ي ــىدا ئۇچرىش ــانار ئارىس ئىنس
كۈلكــە«   »ئاچچىــق  نۇقســانار  كەمچىللىــق 
ــائىر  ــۇالردا ش ــان. ئ ــتىغا ئېلىنغ ــا ئاس ــق قامچ ئارقىلى
ئەينەكتىــن«    - »شــېئىر  ئۆزلىرىنــى  ئادەملــەر 
بەدىئىيلىككــە  ئۈچــۈن  تونۇشــى  كــۆرۈپ 
ــان. ــى ياراتق ــى، قىياپىتىن ــادەم ئوبرازىن ــدا   ئ قارىغان

شــائىر ھــەر بىــر توپلىمىــدا بالىارغا بېغىشــاپ   
»بالىارغا بازارلىق« رۇبرىكىســىدا شېئىرالردىن چاچما 
چاچقــان. بــاال پىسخولوگىيەســىنى ياخشــى بىلگــەن 
شائىر ئۇالرنىڭ تىلىنى تېپىپ، ياخشىلىققا، ئەمگەك 
ئېتىشــكە، ئادەمگەرچىلىككــە، چوڭنــى ھۆرمەتلــەش،  
كىچىكنــى ئىززەتلەشــكە چاقىرىدىغــان تەربىيــەۋى 
ــان. ــپ چىقق ــېئىرالرنى يېزى ــرى ش ــى يۇقى ئەھمىيىت

شائىر ئەسەرلىرىنىڭ  بەدىئىي قىممىتى

قىســقارتىپ ئېيتقانــدا، ئىجادىيــەت يولىمــۇ، 
تــاغ يولــى ئوخشــاش، داۋانــار ئېشــىپ چوققىغــا 
داۋانلىــرى«  »ھايــات  قولىڭىزدىكــى  ئۆرلەيــدۇ. 
شــۇ ھەشــىمى، جاپاســى تــوال ســەپەرنىڭ ئوتتــۇز 
شــۇ  توپامغــا  بــۇ  لېكىــن  پەللىســى.  يىللىــق 
بىــر  ئۈچتىــن  يازغانلىرىمنىــڭ  ئىچىــدە  يىلــار 
ــى  ــەڭ ياخش ــم ئ ــمىا كىرگۈزۈلدى.ئوقۇغۇچىلىرى قىس
مەنمــۇ  تەنقىدچىلىرىــم،  بېــرەر  باھــا  قازىلىرىــم، 
ــەن،  ــڭ بىرىم ــكەن كۆپنى ــىگە چۈش ــاد بەيگىس ئىج
ــۇم،  ــق ئورن ــە اليى ــزدا  ئۆزۈمگ ــۇ ئەدەبىياتىمى مېنىڭم
ــەن،‐ دەپ   ــار، دەپ ئېيتااليم ــام ب ــول تامغ ــم، ق ئىزى
ــەدە  يېزىــپ كەتكــەن شــائىرمۇ »قەدىرلىســەڭ قەدىرل
تىرىكىمــدە،    ئۆلگەنــدە ئۇنىــڭ كىمگە كېرىكى بار؟ 
‐دەپ بارلىغىمىزغــا نەســىھەت ئېتىــپ، ھاياتنىــڭ  
تىرىكىمىــزدە  قەدرىمىزگــە  بىرىمىزنىــڭ   - بىــر 
ــى. ــپ ئۆتت ــن رەنجى ــەپ، ھاياتتى ــىمىزنى تىل يېتىش

 
قىش كەينىدىن ياز كېلەر،

نۆۋەتلىشىپ ئۆتىدۇ.
ياخشىاردىن نام قاالر،
ئۆمۈر شۇنداق ئۆتىدۇ.

خەيــر، ئادالەتنــى ياقلىغــان، ھەقىقــەت ئۈچــۈن 
ئۆســكەن   ئىچىــپ  چاينــى  ئەتكــەن  كۈرەشــكەن، 
ئىلياســىدىنمۇ  قىيمــاس  ئۆلۈمگــە  ئۇيغۇرنىــڭ 
تاالشــتا  تاالشــقان  تەخــت  مەنســەپ،  ئايرىلــدۇق. 
يۇلتۇزىمىــز  يــورۇق  دۇنيــادا  بىۋاپــا  قالغــان 
كۆچتــى، شــائىر ئۆلــدى، بىــر قەلــەم ســۇندى...

يىراقاردىــن  يۇلتــۇزالر  يۇلتــۇز،  يــورۇق 
شــائىر  ئۆتكەنســېرى  يىلــار  چاقنىغانــدەك، 
ئىجادىيىتىنــى كــەچ  چۈشــىنىپ  كەلمەكتىمىــز. 

شائىر ئىنىم، سەن يىراققا بارغايسەن،
مەن ئالمىغان چوققىارنى ئالغايسەن.

شائىر بولساڭ- بۈركۈت بولغۇن، سا بولما،
مەن يازمىغان شېئىرنى سەن يازغايسەن،

مەن تىلەكداش، ئىز ئۆچۈرمەي قالغايسەن.

پوئېزىيەنىــڭ  شــائىرنى  يازغــان  ‐دەپ 
باغرىدىــن   تەڭرىتــاغ   ئىنتىلغــان  چوققىســىغا 
قىلىمىــز.   قىيــاس  قۇشــىغا  شــۇڭقار  قاناتانغــان 
بىــر  يىلــدا  يــۈز  بولــۇپ  شــائىرى«  »ئەســىر 
تۇغۇلىدىغــان شــائىرىمىزنىڭ ئىزباســارلىرى چوقــۇم 
ــىنىمىز. ــدۇ دەپ ئىش ــېئىرالرنى يازى ــان ش ــۇ يازمىغ ئ
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ئۇ كۈنى يۇرت ئۆيلىرىگە كىرمىدى، 
ھاياجاندا ھارغىنىنى بىلمىدى.

ئۇلۇغ توينى ئۇزاق كۈتكەن تۇرغۇنالر، 
يولغا قاراپ كۆزىنىمۇ ئىلمىدى. 

كالېنداردا مەيرەم كۈنى يوق ئىدى، 
لېكىن يۇرتتا شۇ كۈنى ئىش توختىدى. 
ئۇزاق يولدىن كەلگەن ئەزىز مېھمانالر، 

ئاۋۋال توختاپ، شائىر قەبرىن يوقلىدى.

قىز-چوكانالر تۈرۈۋېتىپ جەينەكنى، 
قولغا ئالدى كەپكۈر بىلەن ئەلگەكنى.

چوڭ-كىچىكمۇ ياسىنىۋېلىپ بۇ كۈنى، 
كىيىپ چىقتى مىللىي دوپپا، كۆينەكنى. 

ساز-نەغمىلەر ياڭراپ كەتتى ئاخشىمى،
ئوچۇق بولدى تۇغۇلغان يۇرت ئاسمىنى.

ھەسەل تىللىق ئوماققىنا بالىالر، 
چېقىۋەتتى ئۇسسۇل بىلەن ناخشىنى.

ئۇ كۈن يۇرتتا ھېچبىر ئارمان يوق ئىدى، 
كۆڭلىدىكى غەم-ئەندىشە توختىدى، 
»شائىرىمنىڭ تويىغا« دەپ ساقلىغان،

بوۋايالرمۇ قۇربان قىلدى توقلىنى.

»ئىليا!« دەپ باشالپ ھەممە گەپلەرنى،
ئوقۇپ بەردى يەتكەن ساالم-خەتلەرنى. 

ئۇلۇغ تويغا يىغىلغان يۇرت - جامائەت …
ياد ئەيلىدى شۇ غەنىيمەت پەيتلەرنى.

ئۇنتۇماپتۇ خەلق، شائىر ئۆلمىدى!
ھېچكىم بۇ كۈن »ئىليا ئۆلدى« دېمىدى.

تەۋرەپ كەتتى تەسىرلىنىپ ئانا يۇرت،
)يۇرتنى بەلكى شائىر روھى يۆلىدى(

شۇ ئۇلۇغ كۈن! 
                     ئۇنتۇلماس توي باشالندى! 

شائىرنى دەپ ئۈستەل ئۈستى راسالندى، 
ئەدىپ قەلبى سېزىپتىغۇ، كىم بىلسۇن؟

»قارغا باال، ئاپپىغىن« ئەل ئەسكە ئالدى. 

ئۇ كۈنى 90 يىللىق توي ئىدى 
سابىرەم ئەنۋەروۋا )قازاقىستان(

)ئى. بەختىيانىڭ 90 يىللىق تويىدىن كېيىنكى تەسىرات(
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شائىرنىڭ 90 يېشىنى تەبرىكلەش پائالىيىتىدىن خاتىرىلەر
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»قەبرە ئالدىدىكى ئارمانالر«دىن 
كەلگەن ئىلھام

قەبرىســتانلىقىنى-  مەشــھۇرلىرىنىڭ  »ئــۇالر 
بولغۇچــى  گــۇۋاھ  تارىخقــا  مەدەنىيەتكــە، 
موزىيىغــا ئاياندۇرغــان. ىىــز ئۆزىمىزنىــڭ تارىخــى 
مەشــھۇرلىرىمىزنىمۇ  دەۋرداش  مەشــھۇرلىرىمىزنىمۇ، 
قەدىرلىمىســەك، تونۇمىساق، دۇنيانى تونۇغىنىمىز – 
چۈشەنگىنىمىزنىڭ نېمە ئەھمىيىتى؟« دەپ يېزىپتۇ، 
»قەبــرە ئالدىدىكــى ئارمانار« نىڭ ئاپتورى ســەلىمە.
ئا.كامــال. ئــۇ يەنــە، مەشــھۇرلىرىمىزنى ئۇنتۇماســلىق، 
ئەۋالدمــۇ – ئــەۋالد يــاد ئېتىــپ تــۇرۇش ئۇچــۇن، 
شــۇنداق بىــر »خەزىنــە كۆلچىكــى «بولســا، ئۇنىڭغــا 
كۈندە»بىــر تەڭگــە« تاشاشــنى ئارمــان قىلىپتــۇ.

... بالىلىــق ۋاقىتلىرىمــدا، قۇلىقىمغــا ســىڭىپ 
ئىســىم  بــۇ  دېگــەن  پالــۋان«  كەتكــەن »ســادىر 
مــاڭا ئاجايىــپ تەســىراتارنى قوزغايتىيــۇ، لېكىــن 
بەزىــدە بىزدىــن بەكمــۇ يىــراق غايىۋانــە چۆچەكتــەك 
كانىكۇلــاردا  بولــۇپ،  چــوڭ  ســەل  بىلىنەتتــى. 
ــان  ــات ئاڭايدىغ ــات - پ ــزدا پ ــا بارغانلىرىمى غۇلجىغ
ــۇ  ــە، ئ ــڭ قەلبىمگ ــاقلىرى مىنى ــۋان قوش ــادىر پال س
ئەمــەس،  پالــۋان«  »غايىۋانــە  چۆچەكلەردىكــى 
مەردانــە  قالدۇرغــان  ئىــز  دىيارىــدا  ئىلــى  بەلكــى 
ــلىغان. ــقا باش ــرەك بېرىش ــن دې ــۋان ئىكەنلىكىدى پال

بىــز  مەھەللىنىــڭ  ۋە  تۇغقانارنىــڭ 
تۇرســۇننىڭ  )ئابلىمىــت  بالىلىــرى  دېمەتلىــك 
ــدى(  ــار ئى ــزدا ب ــۇ ئويۇنلىرىمى ــى چىمەنگۇلم ھەدىس
ئىــدۇق: ئوينىغــان  ئېيتىــپ  قوشــاق  مۇنــداق 

‐ دۈم – دۈم،
‐ لەببەي – لەببەي.    

‐ ئاتا – ئاناڭ نەدە؟ 
‐ ئەسكى سامانلىقتا.

‐ نېمە قىلىۋاتىدۇ؟
‐ ئاش ئېتىۋاتىدۇ.

‐ ماڭا قېنى؟
‐ قاغا چوقۇالپ كەتتى.

‐ بار، قاغىنى تۇتۇپ كەل،
يېرىمىنى ئۆزۈڭ يە،
يېرىمىنى ماڭا بەر!

)مەرھۇمــە   ئاپامدىــن  چــوڭ  پاتىگــۇل  مــەن 
مەكتەپنىــڭ  باشــانغۇچ   -  5 شــەھەرلىك  غۇلجــا 

ئوقۇتقۇچىســى ئىــدى( بــۇ قوشــاقنىڭ مەنىســىنى 
زامانىســىدا  پالــۋان  »ســادىر  ئــۇ:  سورىســام 
بالىــار شــۇنداق ئوينايتتىكــەن« دېگــەن ئىــدى.

سادىر مەنۇ، سادىر مەن،
سادىر بولماي كىمدۇر مەن.

تاغ يولىنى سورىساڭ،
بىرنى قويماي بىلۇرمەن.

                                           
»قازانچى« دېگەن يەرنى،                                         

چېرىكلەر تاپالمايدۇ.
يىراقتىن قاراپ تۇرسام،

بىر دوڭدىن ئاشالمايدۇ.
                                         

دېگەن قوشــاقارنى  ئېيتىشــىپ: ‐ »ئەنە ئاۋۇ 
تاغــار ســادىر مۆككــەن تاغــار«، »قازانچــى دېگەنچــۇ 
- قــارادۆڭ تەرەپتىكــى بىــر  مەھەللــە«،‐ دېيىشــىپ 
ــار.  ــەۋرە تۇغقان ــراق ن ــن چوڭ ــەندۈرەتتى مەندى چۈش

دادامدىن سادىر پالۋاننىڭ ھېكايىلىرىنى 
ئېيتىپ بېرىشنى سورىغانلىرىمدا: »

ئات مىندىم كۆرەڭ قاشقا،
سەكرەتتىم تاشتىن – تاشقا.

چېرىك  ئاتىدۇ  تاشقا،  
سادىر  ئاتىدۇ  باشقا.

قار كېچىپ توال مېڭىپ،
ئۆتۈكۈمنى ھۆل قىلدىم.
تاشقا مالخاي كىيگۈزۈپ،

چېرىكلەرنى گول قىلدىم.
  

ــا  ــەر  تاقق ــى چېرىكل ــادىرنى تۇتقىل ــى، س ــۇ دېگىن ب
تاشــقا  مالخىيىنــى  ئۆزىنىــڭ  ســادىر  چىققانــدا، 
كىيگۈزۈپ قويۇپ، ئۆزى باشــقا تەرەپكە مۈكۈنۈۋالغان. 
تاشــقا  كىيگــەن  مالخــاي  ئالدىنىــپ  چېرىكلــەر 
ئاتقــان، ســادىر ئەپلــەپ چېرىكنىــڭ بېشــىغا ئاتقــان.

 
يامۇلدا توال يېتىپ،                                                                                                                                           

               چېچىم بىر قۇچاق بولدى.
مەن يامۇلدىن قاچقاندا،
قوۋۇرغام پىچاق بولدى.

سادىر پالۋاننىڭ ھېكايىلىرى 
باھارى )ئاۋسترالىيە(
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يامۇلنى تېشىپ قويۇپ، 
ئىككى چىقتىم تاالغا.

مېنى باققان بەش يايى،
ئەمدى قالدى باالغا.

ــاي  ــەن  توختىم ــار بىل ــادىر زالىم ــى، س ــۇ دېگىن ب
كــۆرەش قىلىــپ كــۆپ قېتىــم يامۇلغــا پاالنغــان. ھــەر 
قېتىمــدا ئــۆزى ئامــال قېلىــپ قېچىــپ چىققــان« 
ئېســىمدە... ھېلىمــۇ  بەرگەنلىــرى  ســۆزلەپ  دەپ 

ئــۆزى  ســادىرنىڭ  قىلىــپ،   شــۇنداق 
قوشــاقلىرى  ئۇنتۇمىغــان  خەلــق  توقۇغــان، 
ــە  ــى »غايىۋان ــادىر ھەققىدىك ــى س ــى مېن بالىلىقتىك
ــدى. ــەن ئى ــاپ كىرگ ــا باش ــن رېئاللىقق چۆچەك«تى

پالــۋان  ســادىر  كىيىــن،  يىلاردىــن   –  80
ھەققىــدە كۆپــرەك بىلىشــقا باشــلىدىم. چۈنكــى، بىــز 
يۈتتــۈرۈپ قويغــان بىلىم خەزىنىســى – كىتابار، شــۇ 
ــدى.  ــدا بولۇشــقا باشــلىغان ئى ــن پەي دەۋردە قايتىدى

بىلدىمكى، مەشــھۇرلىرىمىزنى ئۇنتۇماســلىقنىڭ 
بىــر ئوبــدان ئۇســۇلى – ئــاق قەغەزگــە قــارا قەلەمنــى 
ئىشەنگۈســى  ئادەمنىــڭ  ئۇالرنىــڭ  يۈگۈرتــۈپ، 
ئىرادىســى،  باتــۇر   - قورقمــاس  كەلمىگىــدەك 
ھېكايىلىرىنــى،  ھەققىدىكــى  قەلبــى  ئەلســۆيەر 
نامايــان  لېنتىســىدەك  كىنــو  كەچۈرمىشــلىرىنى 
ئەۋالدالرغــا  قوشــاقلىرىنى  بېرىدىغــان  قىلىــپ 
تەڭگە«نــى  »بىــر  مۇشــۇ  ھازىرچــە  قالــدۇرۇش... 
تاشــاش... كۆلچىكى«گــە  »خەزىنــە  بولســىمۇ 
ســەنئەتنىڭ   - مەدەنىيــەت  ۋە  تارىــخ  )ئەگــەر، 
ــا  ــق يادالنس ــەل ئارقىلى ــان ھەيك ــى بولغ جۇغانمىس
ــە!( ــى ئەلۋەتت ــى بېرەتت ــك تۇيغۇس ــۇ پەخىرلى تېخىم

»بىــر  كۆلچىكى«گــە  »خەزىنــە  مېنىڭمــۇ 
مــەن  شۇغىنىســى  كەلــدى،  تاشــلىغۇم  تەڭگــە« 
ــدا،  ــەس. قولۇم ــى ئەم ــا ئەدەبىياتچ ــى ي ــا تارىخچ ي
ســەلىمە . ئــا. كامــال كۆرۈشــۈپ كەلگــەن ســادىر 
پالۋاننــى قايتــا »تىرىلدۈرگــەن«، مــەرد، ســېخى، 
»ســادىر  ياســىننىڭ  تۇرســۇن  مۇئەللىــم  پىــداكار 
پالۋاننىــڭ  تۇرۇپتــۇ.  كىتابــى  ناملىــق  پالــۋان« 
ھېكايــە  نەۋرىلەرگــە  ئىخچامــاپ  ھېكايىلىرىنــى 
مەكتەپلىرىنىــڭ  تىــل«  »ئانــا  باقــاي؟!  يېزىــپ 
ــە...،  ــۇپ بەرس ــا ئوق ــى ئەۋالدالرغ ــرى، ئىزچ پەرۋانىلى
بالىلىرىنــى ئۇيقــۇ ئالدىــدا پەپىلەۋاتقــان يــاش ئانىار  
بەرســە...؟!  ئېيتىــپ  قىلىــپ  ھېكايــە  بالىلىرىغــا 

كەبــى  تامچــە  بىــر  تەڭگــە«  »بىــر 
قۇرۇتمىســاق؟!... «نــى  كۆلچىكــى  »خەزىنــە 

سادىر پادىچى

1798 - يىلىنىــڭ يېقىملىــق باھــار پەســلىدە، 
موللىتوختىيــۈزى  دىيارىنىــڭ  ئىلــى  گــۈزەل 
خوشــئەخمەتنىڭ  ھاشــارچى  يېزىســىدا،  دېگــەن 
باشــقا  كەپتــۇ.  دۇنياغــا  ئوغــۇل  بىــر  ئۆيىــدە، 
پاقانــدەك ســېمىز  ۋە  قارىغانــدا چــوڭ  باللىرىغــا 
ــۇ.  ــات قويۇپت ــادىر«دەپ ئ ــا »س ــۇ بوۋاقق ــان ب تۇغۇلغ
ئىكــەن. يەتتىنچىســى  بالىارنىــڭ  ســادىر، 

ئەســلىدە  ئىســمى  دادىســىنىڭ  ســادىرنىڭ 
چاقچــاق،  خــۇش  ئــۇ  ئىكەنتــۇق.  ئەخمــەت 
ئۇنــى  باشــقىار  بولغاچقــا  ئــادەم  پېئىــل  خــۇش 
ئۇنىــڭ  چاقىرىدىكــەن.  »خۇشــئەخمەت«دەپ 
ئەســلى يۇرتــى − خوتەننىــڭ قارىقــاش دېگــەن 
 –  1767 بولــۇپ،  مەھەللىســى  توقمــاق  يېرىنىــڭ 
ــا ھەيدەلگــەن 6000  يىللىرىدىكــى ســۈرگۈندە ئىلىغ
ــا  ــلەپتە غۇلج ــۇالر دەس ــەن. ئ ــرى ئىك ــڭ بى ئائىلىنى
يېزىســىغا  دېگــەن  ئۆســتەڭ  ئــارا  ناھىيەســىنىڭ 
قارىقاشــلىقار  خوتــەن  كېيىــن  ئورۇنلۇشــۇپ، 
توپلۇشــۇپ ئولتۇرغــان موللىتوختىيۈزىگــە كۆچــۈپ 
كەلگــەن ئىكــەن. دادىســى خۇشــئەخمەت ھاشــار، 
بىــكار  زادىــا  ئىشــلىرىدىن  تېرىقچىلىــق  ئالــۋان، 
بواللمايدىكــەن. ســادىر ئــون ياشــقا كىــرە -كىرمەيــا 
ئانىســى رابىخاننىــڭ قولىغــا قــول، پۇتىغــا پــۇت 
بولــۇپ چىداملىــق، ئەقىللىــق، پۇختــا ئــادەم بولــۇپ 
ــئەخمەتتەك  ــى خۇش ــاپتۇ. دادىس ــقا باش ــوڭ بولۇش چ
ــن  ــا، چوڭاردى ــچان بولغاچق ــل، تىرىش ــۇش پېئى خ
ئــاڭاپ  تېپىشــماقارنى  قوشــاق،   - چۆچــەك 
دۇتتــار،  نــەي،  قــوۋۇز،  ھەتتــا  يادلىۋالىدىكــەن 
ئۆگىنىــپ،  چېلىشــنىمۇ  ســازالرنى  قاتارلىــق  راۋاپ 
ئۈلگۈرىدىكــەن. بولۇشــقىمۇ  ناخشــىچى  ئۇســتا 

ــدە، ئائىلىســىنىڭ  ســادىر 12 ياشــارغا كىرگەن
بېقىــش،  پــادا  ئۇچــۇن  يېنىكلىتىــش  يۈكىنــى 
ئوتــۇن ئەكىلىــش ئىشــلىرىنى قىلىدىغــان بوپتــۇ. 
پادىچــى ســادىرنىڭ »ھەيــدە، پــادا - كاالڭنــى« 
دېگــەن ئــاۋازى ئاڭلىنىشــى بىلــەن مەھەللىدىكــى  
قەيســەر،  گايىــت،  ئىســمايىل،   - دوســتلىرى 
ھەيدىشــىپ  كالىلىرىنــى  ئابدۇرۇســۇلار  توختــى، 
كالىارنــى  يىغىلىدىكەنــدە،  ســىرتىغا  مەھەللــە 
بىــرى   - بىــر  قويۇۋېتىــپ،  ئوتاشــقا  چۆپلۈككــە 
ئىــدۇق...«  دوســت  ئــاداش   – »ئــاداش  بىلــەن 
دېگــەن ئويۇنارنــى ئوينايدىكــەن. كىچىــك پادىچــى 
ســادىر ئۆزىــدە بــار بولغــان خىســلەتلىرى بىلــەن 
ســادىرنى  ئــۇالر  قىلغاچقــا،  خــوش  دوســتلىرىنى 
ئۇالرغــا: ســادىر  كۆرىدىكــەن.  ياخشــى  بەكمــۇ 

يــاڭاق  ئىــدۇق،  دوســت  باققانــدا  »پــادا   ‐
بولمايلــى!  دېگەنــدەك  ئايرىلــدۇق«  چاققانــدا 
ئېيتىدىكــەن. ســۆزلىرىنى  كۆڭــۈل  دەپ   ‐
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ــر  ــان بى ــار بېقىۋاتق ــى بالى ــى پادىچ ــر كۈن بى
ــاي  ــپ چىقالم ــۈپ كېتى ــا چۈش ــتاڭ يارغ ــاق قىس تورپ
ــپ  ــى تارتى ــۇالپ تورپاقن ــى ئ ــار ئارقانارن ــۇ. بالى قاپت
چىقارماقچــى بولغانــدا ئارقــان ئۈزۈلــۈپ كېتىپتــۇ.

قىلىــڭار،‐  قــات  ئىككــى  ئارقاننــى   ‐
ئۇالرغــا. ســادىر  ۋارقىراپتــۇ،  دەپ 

‐ ئىككــى قــات قىلســاق قانــداق يېتىــدۇ،‐ 
بولۇشــۇپ. تــاڭ   - ھــاڭ  بالــار  دېيىشــىپتۇ، 

سادىر:

ئۆزۈمنــى  مــەن  يېرىگــە  يەتمىگــەن   ‐
ئۇاليمــەن، ‐ دەپ قىســتاڭ يارغــا ســەكرەپ چۈشــۈپ، 
ــۇرۇپ  ــۈرۈپ ت ــەڭ كۆت ــەن ت ــى بىل ــۆز بوي ــى ئ تورپاقن
تورپاقنــى  بىلــەن  ئارغامچــا  تاشــلىغان  بالىــار 
ــى  ــار تورپاقن ــان بالى ــدا تۇرغ ــدە، يۇقىرى باغايدىكەن
تارتىــپ چىقىرىۋالىدىكــەن. شــۇنىڭ بىلــەن پادىچــى 
ــۇ  ــەن ۋە تېخىم ــران قالىدىك ــەر ســادىرغا ھەي ئاغىنىل
ــان  ــى تۇغۇلغ ــادىرنىڭ، يېڭ ــەن. س ــل بولىدىك قايى
ــى  ــۈرۈپ چېنىقىۋاتقانلىقىن ــى كۆت ــەر كۈن ــى ھ موزاين
بىلەتتىكــەن. ئابدۇرۇســۇلا  ئاغىنىســى  پەقــەت 

كۆڭۈللــۈك  شــۇنداق  ئــۇالر  كۈنــى  بىــر   ‐
ــان تورپاقنىــڭ ئىگىســى  ئويناۋاتســا، ســادىر بېقىۋاتق
توختــى يــۈز بېگــى كېلىــپ قىلىــپ »تورپاقنــى 
تەرلىتىۋېتىپســەن« دېگــەن باھانــە بىلــەن ســادىرنى 
ــەن.  ــا بويېۋېتىدىك ــىنى قانغ ــتى - بېش ــۇرۇپ ئۇس ئ
نالــە قىلمــاي چىدايدىكــەن.  ســادىر ھېچقانــداق 
توختــى يــۈز بېشــى: »ئۆلــۈپ قالدىمــۇ نېمــە ؟« 
قارىغانــدا،  ئۇنىڭغــا  توختــاپ  ئۇرۇشــتىن  دەپ 
ــن  ــان كۆزلىرىدى ــپ ئېچىلغ ــادىرنىڭ »الپ« قىلى س
كېتىدىكــەن... چاقنــاپ  ئۇچقۇنــى  غــەزەپ 

»تۈلكــە«دەپ  يىراقتىــن  تۇيۇقســىزال، 
ــاۋازالر بىلــەن تــەڭ ئېتىلىــپ كەلگــەن  ۋارقىراشــقان ئ
چــوڭ بىــر ئــوۋ قۇشــى، قانغــا مېلىنىــپ ياتقــان 
ســادىرنى ئۆتكۈر تىرناقلىرى بىلەن چاڭگالاپ ئاپتۇ. 
ســادىر، جــان ئاچچىقىــدا ئــوڭ قولى بىلەن قۇشــنىڭ 
كــەڭ قاناتلىرىنــى قامالــاپ، ســول قولــى بىلــەن 
قۇشــنىڭ كانىيىنــى پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن بوغۇپتــۇ. 
ئوۋچــى بەگلــەر ئــات چاپتــۇرۇپ يېتىــپ كەلگىنىــدە، 
ئۆلــۈك قۇشــنىڭ ئاســتىدا ســادىر قانســىراپ ياتقــان. 
ــۈل  ــش تۈگ ــچ ئاغرىتى ــادىرغا ئى ــىزلەر س ــۇ رەھىمس ئ
يەنــە  ســادىرنى  دەپ  ئۆلتۈرۈپســەن«  »قۇشــنى 
قامچىاپتــۇ ھــەم »قاپــان ئالغــۇدەك قۇشــىمىزنى 
نەرسىســىنى  بىــرەر  شــۇمتەكنىڭ  بــۇ  ئۆلتۈرگــەن 
ئىلىۋااليلــى« دېيىشــىپ، ســادىر بېقىۋاتقــان توختــى 
يــۈز بېگىنىــڭ ئــاال كالىســىنى ئېلىــپ كېتىپتــۇ. 
كــۆز چاناقلىرىنىــڭ ئەتراپىغــا قــان ئۇيــۇپ كەتكــەن 
ســادىر ھوشــىنى يىغىــپ، بــۇ قانخۇرالرنــى تونۇۋاپتــۇ.   

ئەلــەم،  ۋە  خورلــۇق  كۈندىكــى  شــۇ 
قەلبىنــى  يۇمــران  ســادىرنىڭ  گــۆدەك 

قالدۇرۇپتــۇ... يــارا  ئۇنتۇلغۇســىز  ئۆرتــەپ 

ئۈچــۈن  كاال  ئەكەتكــەن  بەگلىــرى  مانجــۇ 
ــە  ــۈز بېگىگ ــى ي ــى توخت ــۈن ئائىلىس ــادىرنىڭ پۈت س
ــل  ــى يى ــۇ ئىكك ــلەپتۇ. ب ــا ئىش ــل بىكارغ ــى يى ئىكك
ئىچىدە ســادىرنىڭ ئانىســى رابىخان ۋە روزى، رەۋەي، 
مايمىخــان  مايســىخان،  تىلىۋالــدى،  ئىگەمبــەردى، 
ــن  ــى – كەينىدى ــرى كەين ــاكا - ھەدىلى ــق ئ قاتارلى
دادىســى  ئائىلىــدە  چــوڭ  بــۇ  بولــۇپ،  ۋاپــات 
قاتــار  بىــر  بــۇ  قالىدىكــەن.  ھايــات  ئىككىســىا 
ــە  ــەن، ئىچىگ ــۆز، دەردم ــادىرنى كەمس ــەر س پاجىئەل
ئىنتىقــام ئوتــى تولغــان بالىغــا ئاياندۇرۇۋېتىدىكــەن. 

ســادىق  قوشنىســى  دادىســى،  ســادىرنىڭ 
ســادىقنىڭ  ئۆتەتتىكــەن.  يېقىــن  بىلــەن  بىلــەن 
ئىككىســىا  ھېۋىزىخــان  قىــزى  ئائىلىســىدىمۇ 
قالغــان بولــۇپ، ئانىســى مودەنخاندىــن ۋاقىتســىز 
ئايرىلغــان ھېۋىزىخــان، ھويلىســىدىكى گۈللۈكتىكــى 
ــۇ – رەڭ  ــلىتىدىغان رەڭم ــىنى ئەس ــان ئانىس مېھرىب
مودەنگۇللەرنىــڭ سۇســىراپ چاڭقــاپ كەتكىنىگــە 
ــۈز  ــى ي ــى توخت ــى مەھەللىدىك ــر كۈن ــاي، بى چىدىم
بېگىنىــڭ يېرىگــە ئېقىۋاتقــان ســۇدىن بىلىنــەر- 
ــۇ  ــە س ــۈك تەرەپك ــپ گۈلل ــۇق ئېچى ــەس يوچ بىلىنم
باشــاپ قويۇپتــۇ. ســۇ تېخــى گۈللۈككــە يېتىــپ 
يېتىــپ  ۋارقىرىشــىپ  چېرىــك  ئــۈچ  كەلمەيــا 
ــدا  ــى بولۇۋاتقان ــى ئۇرماقچ ــان قىزن ــپ ھېۋىزىخ كېلى
ســادىق  دادىســى  ئۈچــۈن  قۇتۇلــدۇرۇش  قىزىنــى 
ــەر  ــەن چېرىكل ــۇنىڭ بىل ــەن. ش ــۈرۈپ كېلىدىك يۈگ
ســادىقنى باغــاپ ئاپىرىــپ ئۆســتەڭگە باســىدىكەن. 
قىلغــۇدەك  قــان  يۈرەكنــى  قىزنىــڭ  ھېۋىزىخــان 
بالــدۇر  ھەممىدىــن  ســادىر  ئاڭلىغــان  نالىســىنى 
يېتىــپ كېلىــپ، ئىككــى چېرىكنى مولــاق ئەتكۈزۈپ 
ــەن. ــادىقنى قۇتقۇزۋالىدىك ــپ، س ــتەڭگە يىقىتى ئۆس

نۇرغــۇن  چېرىــك،  بىــر  كەتكــەن  قېچىــپ 
ــى  ــادىرنى تۇتماقچ ــپ س ــاپ كېلى ــى باش چېرىكلەرن
بولۇشــۇپتۇ. ســادىر ئەپچىللىــك بىلــەن ئۆيىنىــڭ 
چاپلىشــىپ  ســوزۇلۇپ  ئۇزۇنىســىغا  تورۇســىدا 
تۇرۇۋالغاچقــا چېرىكلــەر ئۇنــى ئىــزدەپ تاپالمــاي، 
قىــز،  لىكىــن  قىيناپتــۇ.  ئــۇرۇپ  ھېۋىزىخاننــى 
بەرمەپتــۇ.  دەپ  يەرنــى  مۇكۈنۈۋالغــان  ســادىر 
ئاتقــا  ھېۋىزىخاننــى  چېرىكلــەر  چىدىمىغــان 
مەردانــە  ســادىر  بولۇۋاتقانــدا،  ســۆرەتمەكچى 
كەپتــۇ: چىقىــپ  ئېيتىــپ  ناخشــا  قىياپەتتــە 

 
ئۆلتۈرسەڭ مېنى ئۆلتۈر،
زۇلۇم سالما خەقلەرگە.
ئوغۇل باال مەن سادىر،

تېتارمەن، سەندەكلەرگە.

ياڭراتقانچــە  ناخشىســىنى   ســادىر 
مېڭىپتــۇ... قــاراپ  يامۇلغــا  قېتىــم  تۇنجــى 
)داۋامى كېيىنكى ساندا(
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پەرخىنۇر مومام

بەرىكــەت،  ئاالھىــدە  ئۆيــدە  بــار  مومــا 
ئىسســىقلىق بولىدىغــان ئوخشــايدۇ. پەرخىنــۇر مومــام 
ــۈپىتى  ــا س ــمەن ئان ــۈل، دانىش ــاق كۆڭ ــى ئ ناھايىت
ــەش  ــۇ. مېھنەتك ــاقلىنىپ قاپت ــدە س ــەن خاتىرەم بىل
مومــام تاماققــا بــەك ئۇســتا بولىدىغــان. ئۆيىمىزدىكــى 
مېيىزلىــك  تۈرلۈك-تۈمــەن،  پەشــتىن  يوغــان 
»ئايــال  پىشــىرىلەتتى.  تائاملىرىمىــز  مىللىــي 
ســەرەمجان  پىششــىق،  ئىشــلىرىدا  ئــۆي  كىشــى 
ئاپــام بىلــەن  ئــۇ،  بولۇشــى كېــرەك« دەيدىغــان 
قىشــنىڭ  تەييــارالپ،  ســەيلەرنى  تۈرلۈك-تۈمــەن 
دەۋردىمــۇ  ئېغىــر  ۋەزىيــەت  قىاتتــى.  غېمىنــى 
ــى تەمكىنلىــك  پاراكەنچىلىككــە بېرىلمــەي، ئۆزلىرىن
كېرەكلىكىنــى  قىلىــش  نېمــە  تۇتــۇپ،  بىلــەن 
بېرەتتــى. مەســلىھەتىنى  ئېيتىــپ،  ئېنىــق 

ســەرەمجان  قاچــان  ھــەر  كىيىنىــپ  پاكىــز 
»قۇلىقىمىزغــا  كېرەكلىرىنــى  يۈرۈشــىمىز 
قويۇۋېتىدىغــان« مومــام بىلــەن قورچــاق ئويۇنىغــا 

ئۇخــاپ  دېگــەن  مۇلتفىلــم  تېلېۋىــزور،  باراتتــۇق. 
ــل  ــەر خى ــار. ھ ــان ۋاقىت ــىمىزگە كىرمەيدىغ چۈشۈش
قويۇلىدىغــان.  ھويلىــاردا  مەيدانــاردا،  ئويۇنــار 
ــورۇپ  ــام ق ــزدا موم ــا بارغىنىمى ــاق ئويۇنىغ ــۇ قورچ ش
بەرگــەن پوچاقتىــن يانچۇقىمىزنــى تولدۇرۋاالتتىــم.

قورچاقارنىــڭ ھەرىكەتلىرىنــى زور قىزىقىــش 
بىلــەن تاماشــا قىلىدىغــان  بالىارنىــڭ يانچۇقلىــرى 
ئويــۇن ئاخىرىــدا بوشــاپ، ئولتۇرغــان بەلدىڭلەرنىــڭ 
كېتەتتــى.  توشــۇپ  شــاكىلىغا  شىمىشــكا  ئورنــى 
بىزنىــڭ ئورنىمىــز تــازا قالغىنىنــى كۆرگــەن چاغدىــا، 
ــەس،  ــكا ئەم ــۈن شىمىش ــە ئۈچ ــە نېم ــز بىزگ مومىمى
ئىــدۇق. بەرگىنىنــى چۈشــەنگەن  قــورۇپ  پوچــاق 

قىلىــپ  ئىــش  جىســمانىي  بىزنــى  مومــام 
تۇرۇشــىمىزغا ئۈندەيتتــى. دادام بىلــەن ئاپــام خىزمەت 
بىلــەن  نــۆۋەت  بولمىغانــدا  ئۆيــدە  بىلــەن  بابــى 
ــى  ــى. »ئېدەنن ــى يۇيغۇزاتت ــاپ، ئېدەنن ــى تازى ئۆين
ــازا يۇيســاڭار بولمامــدۇ؟« دەپ باشــقا  ۋاققاســتەك  ت
نەۋرىلىرىگــە مېنــى ماختــاپ قوياتتــى. ياخشــى مىجــەز 
كۆرۈنگــەن  بىلــەن  ئىش-ھەرىكىتــى  -خۇلقــى، 

ئۆتمۈشنىڭ ئۆچمەس خاتىرىسى
ۋاققاس مەمەدىنوۋ )قازاقىستان(
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ئۇنتۇمايتتــى. رىغبەتلەندۈرۈشــنى  نەۋرىلىرىنــى 

ــى  ــدەكا ياخش ــڭ ئوغلى ــى ئۆزىنى ــام دادامن موم
كۆرەتتــى. داداممــۇ مومامنى بۆلەكچىــا ھۆرمەتلەيتتى.

ــام دادام ســىرتقا  ــى موم ــر كۈن ــدا بى ــاال ۋاقتىم ب
ــى  ــال كىش ــا: »ئاي ــا ئاپامغ ــى بىلەن ــپ كېتىش چىقى
ھــەر قاچــان ئــەر كىشــىنى ھۆرمەتلىشــى كېــرەك. ئــەر 
ــان  ــۆۋەن تۇتق ــەي ت ــر پەلەمپ ــى بى ــىدىن ئۆزىن كىش
ــدۇ« دەپ نەســىھەت  ــى ســاقاپ قاالالي ــال ئائىلىن ئاي

ئــۈن ئېيتقانلىرىنــى  مومامنىــڭ  ئاپــام  -قىلــدى. 
-تۈنســىز تىڭشــاۋاتاتتى. مېنىڭچــە، ئاپــام مومامنىــڭ 
بــۇ ســۆزلىرىگە ھاياتىنىــڭ ئاخىرىقــى تىنىقلىرىغىچــە 
ئەمــەل قىلىــپ، دادامنــى ئاالھىــدە ھۆرمەتلەپ ئۆتتى. 

مومامنىــڭ  كۆرۈنىدىغــان  يــاۋاش  بىزگــە   
دادىــل  پىكرىنــى  ئۆزىنىــڭ  پەيتتــە  كېــرەك 
ــم. ــان ئىدى ــا بايقىغ ــۇ ۋاقىتت ــى ش ئېيتااليدىغانلىقىن

1959 - يىلى ئىيون ئېيىدا مەكتەپتىن چىققان 
ۋاقتىمــدا كىتــاب -دەپتەرلىرىــم ســېلىنغان جىلتەمنى 
كۆتۈرگەن بويى گېزىتخانىنىڭ ئالدىدىكى ماشــىنىغا 
ــر  ــن بى ــڭ كۆزلىرىدى ــدا مومامنى ــۇ چاغ ــم. ش ئولتۇردى
ــرى  ــاڭا ياشــاڭغىرىغان كۆزلى ــۇ م ــم. ئ ــى بايقىدى غەمن
ــىۋال،  ــەن خوشلىش ــڭ بىل ــاالم، مەكتىپى ــەن: »ب بىل
ــدى. ــەن ئى ــىۋال« دېگ ــەن خوشلىش ــڭ بىل بالىلىقى

كىندىــك قېنىــم تۆكۈلگــەن زېمىــن بىلــەن، 
ئۇنىــڭ قوينىدا قالغان بەڭباشــلىقىم بىلەن شــۇنداق 
خوشاشــقان ئىدىم. چۈنكى ۋەتەندىن ئايرىلغان باال 
ئۈچــۈن بەڭباشــلىقنىڭ ئىزناســى قالمايدىغانلىقىنــى 
ئىــدى... كۆرســەتكەن  ھاياتىمىــز  كېيىنكــى 

ئانا زېمىندا قالغان بالىلىقىم 

ئابدۇكېرىــم  قاســىمى،  ئەخمەتجــان  دادام 
ئابباســوف، زۇنــۇن تېيىپــوۋ، مەرغۇپ ئىســقاقوۋ، غېنى 
ــڭ  ــق ھەرىكىتىمىزنى ــي ئازادلى ــق مىللى ــۇر قاتارلى بات
ــا،  ــىۋەتتە بولغاچق ــۇق مۇناس ــەن قوي ــرى بىل رەھبەرلى
ئــۇالر بىزنىــڭ ئۆيگــە پات-پاتــا كېلىــپ تۇرىدىكەن. 
پەرزەنتلىــك  ئىككىســى  ھــەر  ئارىــدا  يېقىــن 
يەتكــەن  كۆككــە  بېشــى  بولىدىغانلىقىغــا 
ئەخمەتخــان قاســىمى بىلــەن دادام »ئەگــەر كىمنىــڭ 
ئائىلىســىدە ئوغــۇل پەرزەنــت يــورۇق دۇنياغــا كەلســە 
ئىســمىنى »ئادىــل«، يەنــە بىــر ئۆيــدە قىــز تۇغۇلســا 
»ئادالــەت« قويىدىغانلىقىنــى « كېلىشــىپ، قــول 
ئېلىشــىدۇ. شــۇنداق قىلىــپ، خەلقىمىــز ئادالەتلىــك 
ياشىســۇن.  جەمئىيەتتــە  قىلغــان  تەنتەنــە 
ــل  ــان دادى ــەت قىلىدىغ ــل خىزم ــە ئادى »ۋەتىنىمىزگ
ئەزىمەتلــەر كــۆپ بولســۇن«، دېگــەن سەپداشــار 
ئىكــەن.  بولغــان  كېلىشــىم  ئۆزئــارا  ئارىســىدا 
ئەخمەتجــان قاســىمنىڭ ئائىلىســىدە قىــز تۇغۇلــۇپ، 
قويىــدۇ. »ئادالــەت«  كېلىشــكەندەك  ئىســمىنى 

ــەن  ــدا، دادام يۈكلەنگ ــۆزى يورۇغان ــڭ ك ئاپامنى
ۋەزىپــە بويىچــە كېتىــپ قالغــان ئىكــەن. دۇنياغــا كۆز 
ئاچقــان مېنــى باغرىغــا باســقان ئاپامنــى غۇلجىدىكــى 
رۇســارنىڭ كلىنىكىســىدىن ئەســەت ئىســھاقوۋ، مۇسا 
قاراباشــېۋالر ئېلىــپ چىقىــدۇ. كېچىكتۈرمــەي بالىنىڭ 
ئىســمىنى قويۇۋېتەيلــى دېيىشــىپ، گومىنداڭنــى 
دەپ،  چىقىرايلــى  قوغــاپ  ئــۇرۇپ  »ۋاققاســاپ« 
ــپ،  ــابقا ئېلىنى ــرى ھېس ــھاقوۋنىڭ پىك ــەت ئىس ئەس
ئــەزان چاقىرىپ ئىســمىمنى »ۋاققــاس« دەپ قويىدۇ.

دادام كەلگەندىــن كېيىــن ئوغلىنىــڭ ئىســمىنى 
قويغانارنــى رەنجىتىــپ قويۇشــنى خالىمىغــان بولســا 
ــر  ــە بى ــا يەن ــدۇ. ئامم ــىلىق بىلدۈرمەي ــرەك، قارش كې
بولغــان  بىلــەن  قاســىمى  ئەخمەتجــان  تەرەپتىــن 
ۋەدىگــە ۋاپادارلىــق قىالمىغانلىقىنــى ئويــاپ خېلــى 
ئەپەندىنىــڭ  ئەخمــەت  ئوخشــايدۇ.  قىينالغــان 
ــەت«،  ــدا ئىســمىنى »ئادال ــز تۇغۇلغان ئائىلىســىدە قى
ئوغــۇل تۇغۇلغانــدا »ئادىــل« دەپ ئاتايــدۇ. ئەخمــەت 
ئەپەنــدى دادامغــا خاپــا بولغانلىقىنــى بىلدۈرمىگــەن 
ــى  ــە ۋەتەنن ــقان ۋەزىيەتت ــا قېلىپاش ــىمۇ، ئامم بولس
ئــازاد قىلىشــتەك ئۇلــۇغ مۇددىئــا ھەممىدىــن ئۈســتۈن 
تۇرغانلىقىنــى ھــەر ئىككىســى ياخشــى چۈشــىنەتتى. 
ــۈرەش  ــپ، ك ــى تىكى ــۈن جېنىن ــق ئۈچ ــەن، خەل ۋەت
قەھرىمــان  تۇرغــان  يالقۇنــاپ  ئارزۇســى  قىلىــش 
تۇراتتــى. كۈتــۈپ  ئىشــار  بۈيــۈك  ئاتىارنــى 

مــەن ئاجايىــپ گــۈزەل دىيــاردا، مۇشــۇ تۇپراققــا 
چەكســىز مۇھەببــەت باغلىغــان ئائىلىــدە دۇنياغــا 
كەلدىــم. مــەن يــورۇق دۇنيانىــڭ ئىشــىكىنى ئاچقــان 
يىلــى بــۇ مۇقــەددەس تۇپــراق نەپەســنى بوغقــان، 
زۇلمەتنــى ســىلكىپ ئاغــدۇرۇپ، ئەركىــن تىنىقاردىــن 
ــۇرۇپ  ــۇش ئ ــى ج ــش خاھىش ــاالۋەت ئېلى ــۇزۇر -ھ ھ
دەســلەپكى  قىشــنىڭ  ئىكــەن.  دەۋر  تۇرغــان 
قەھرىتــان ئېيىــدا دۇنياغــا كەلگــەن ئوغۇلارنىــڭ 
قويوشــىمۇ  ئىســىم  دەپ  »ۋاققــاس«  تۇنجىســىغا 
ــەن.  ــار ئىك ــى ب ــلۇق تارىخ ــە چۈش ــۇنداق ئۆزىگ ئاش

ــك  ــدا كىندى ــوۋاق ۋاقتىم ــق ب ــون ئايلى ــەن ئ م
قېنىــم تامغــان مۇقــەددەس دىيــاردا كــۆك بايــراق 
لەپىلــدەپ، ئەســىرلەر مابەينىــدە ئەجدادتىــن ئەۋالدقا 
ئارزۇســى  مۇســتەقىللىق  ئارزۇ-ئۈمىــد،  ئۆتكــەن 
ــراق  ــۆك باي ــەر ئىكــەن. ك ــان پەيتل ــا ئايانغ رېئاللىقق
لەپىلــدەپ، مىللىــي ئارمىيــە مــارش بىلــەن ئۆتكەنــدە 
قۇچىقىدىكــى  يېشــى  كــۆز  مومامنىــڭ  پەرخىنــۇر 
مېنىــڭ ئۈزۈمنــى يۇيــۇپ چۈشــكەن. دەل شــۇ ۋاقىتتــا 
ئويناقــاپ، ئېمىزگۈنــى چىشــلەپ ئۈزۈۋېتىدىغانــدەك 
ئويناقــاپ تۇرغــان ئاتنىڭ ئۈســتىدە ئولتــۇرۇپ، مېنى 
ــۇ  ــپ، »ب ــىدە كۆتۈرۈۋېلى ــن دەسس ــڭ قولىدى ئانامنى
ســىلەرنىڭ ۋەتىنىــڭار، بۇنىڭدىن كېيىن ســىلەر ئۆز 
يېرىــڭاردا ئەركىــن ياشايســىلەر!«، دېگەن ســۆزلەرنى 
تەۋرىنىــپ ئېيتىــپ، لەپىلدىگــەن ئاي-يۇلتۇزلــۇق 
ــۇم،  ــۇ. »ئوغل ــپ كەپت ــا ئېلى ــڭ يېنىغ ــۆك بايراقنى ك
ــى  ــات ئۈســتىدە مېن ــڭ!« دەپ ئ ــۇ ســېنىڭ ۋەتىنى ب
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ئېگىــز كۆتۈرگەنــدە، مېنىــڭ ئۈزۈمــدە تەبەسســۇم 
جىلۋىلىنىــپ، گۆدەكلىــك كۈلكــەم ئەكس ئەتكەندە، 
ئىككــى  ياققــان،  ئۆزىنــى  ئۈزۈمگــە  ســەبىيلىك 
ــەن ئاۋايــاپ تارتىــپ  ــرى بىل ــاۋۇل قوللى ــى ق مەڭزىمن
ــرى  ــۋار ســەپداش ئاغىنىلى ــان دادامنىــڭ جەڭگى قويغ
ئوفىتســېرلىرى  ئارمىيەنىــڭ  مىللىــي  بولغــان 
ئېلىشــىپتۇ. قۇچاقلىرىغــا  ئــۆز  نۆۋەتلىشــىپ، 

بالىلىــق دەۋرىمىــزدە چۆچــەك ۋە ھېكايىلەرنــى، 
ئاجايىــپ - غارايىــپ ۋەقەلەرنــى ئېيتىــپ بېرىدىغــان 
يۇقىرىدىكــى  مومىمىــز  پەرخىنــۇر  مېھرىبــان 
تەســىرلىك،  شــۇنچىلىك  خاتىرىلەرنىمــۇ  بــۇ 
مەزمۇنلــۇق ھېكايــە قىلىــپ بېرەتتــى. مومامنىــڭ 
ئېتىغــا  دادامنىــڭ  ئاڭاۋېتىــپ،  ھېكايىلىرىنــى 
يالمــاپ  تىرىكلىكنــى  بارچــە  مىنىــپ،  ســەكرەپ 
ــە  ــان يەتت ــەۋپ تۇغدۇرىدىغ ــا خ ــان ، ئادەمزاتق يۇتق
ــۇق  ــدا ئاي-يۇلتۇزل ــاراپ، ئۇچى ــا ق باشــلىق ئەجدىھاغ

ــۇر ــان بات ــپ ماڭغ ــى ئېلى ــار نەيزىن ــى ب -ئەلەمچىس
بــۇ  ھــە،  كىرىۋاالتتىــم.  قىياپىتىگــە  -پالۋانــار 
مېنىــڭ بالىلىــق دەۋرىمدىكــى خىيالىــي تەســەۋۋۇرۇم 
ــۆھبەتلەر  ــان س ــەن بولغ ــام بىل ــا موم ــدى . ئامم ئى
ھېلىمــۇ يادىمــدا، تەســەۋۋۇر-خىيالىم كــۆز ئالدىمــدا.

-‐ مومــا، نېمىشــكە بىزنىــڭ باياراقتــا ئــاي
ــار؟ ــۇز ب -يۇلت

‐ بــاالم، قاراڭغــۇ تۈنــدە يورۇقلــۇق بېرىدىغــان، 
ئاداشســاڭ يــول كۆرســىتىدىغان بــۇ نېمــە؟

‐ ئاي-يۇلتۇز.

‐ موما نېمىشكە رەڭگى كۆك؟

ــدا  ــاڭ ئاتقان ــن ت ــىدىن كېيى ــۈن قاراڭغۇس ‐ ت
قانــداق رەڭنــى كۆرىســەن؟ قــارا بۇلۇتــار كەتكەندىــن 

ــدۇ؟ ــداق كۆرۈنى ــن ئاســمان قان كېيى

‐ كۆك رەڭدە، موما.

مومامنىــڭ  باراڭلىقتــا  كېچىلىــرى  ئايدىــڭ 
ــاراپ  ــا ق ــى ئاي-يۇلتۇزغ ــپ، كۆكتىك ــدا يېتى قۇچىقى

ئوي-خىيالىمىــز بىــر تىلســىم دۇنيــادا ئۈزەتتــى.

‐ مومــا ئەگــەر ئاي-يۇلتــۇز بولمىســا يورۇقلۇقنى 
ــم بېرىدۇ؟ كى

يــول  يۈرىكىنــى ســۇغىرىۋېلىپ،  ئۇنداقتــا   ‐
ــى  ــڭ يۈرىك ــدۇ. ئۇالرنى ــەر چىقى ــايدىغان ئادەمل باش

مەشــئەلدەك يانىــدۇ.

‐ ئادەم يۈرەكسىز ياشىيالمايدىغۇ، موما؟

‐ ئۇالرنىــڭ يۈرىكى ئىنســانار ئۈچــۈن ئەبەدىي 
ياشــايدۇ. جېنىنــى ۋەتىنــى، خەلقــى ئۈچــۈن تەقدىــم 
قىلغانارنىــڭ يۈرىكــى كۆكتــە يۇلتــۇز بولــۇپ پاراليدۇ.

قــاراڭار،  ســېلىپ  ســەپ  ئاســمانغا   ‐
شــۇنداق  يۇلتــۇزالر  يــورۇق  ئــەڭ  تۈندىكــى 
قەھرىمانارنىــڭ يۈرىكىــدۇر . ئــۇالر يەردىكىلەرنــى 
بېرىــدۇ. يۆنىلىــش  نىشــانغا  يېتىلــەپ، 

‐ موما ھەممە يۈرەكلەر يۇلتۇزغا ئايلىناالمدۇ؟

‐ ياق، باالم. ۋەتىنى، خەلقى ئۈچۈن كۆيگەن 
يۈرەكا كۆكتە يورۇق بېرىدۇ.

‐ يۈرەكمۇ كۆيەمدۇ، موما؟

‐ كۆيمىسە يورۇق نەدىن چىقىدۇ، باالم، 
كۆيگەن يۈرەكا يورۇق بېرىدۇ ئەمەسمۇ.

كۆزىمىــز  قاراڭغۇلۇقتــا  چاغــدا  شــۇ 
جىمىرالشــلىرى  يۇلتۇزالرنىــڭ  تىكىلگــەن 
ــى. ــاپ كېتەتت ــلىرىگە ئوخش ــڭ دۈپۈلدەش يۈرەكلەرنى

كىرگەندىــن  مەكتەپكــە  باشــانغۇچ  بىــز 
»دانكو«ســىنى  گوركىينىــڭ  ماكســىم  كېيىــن 
بىــر  ھــەر  ئېيتقــان  مومامنىــڭ  ۋاقىتتــا  ئوقۇغــان 
ــۇنداق  ــق ش ــتى. »...جاڭگاللى ــا چۈش ــۆزى يادىمغ س
قاراڭغۇلۇقتىكــى دۇنيــا يارالغاندىــن بۇيــان قانچــە 
ــا شــۇالرنىڭ  ــا، گوي ــەر ئۆتكــەن بولس ــۇ كېچىل قاراڭغ
ھەممىســى بــۇ يەرگــە يىغىلغانــدەك بولــۇپ قالــدى... 
ــەن  ــى بىل ــىنى قول ــڭ كۆكس ــا ئۆزىنى ــو بىردىن دانك
ــز  ــىدىن ئېگى ــپ، بېش ــى يۇلۇۋېلى ــدە، يۈرىكىن ياردى
ــاش،  ــە ئوخش ــۇددى كۈنگ ــۈرەك خ ــۈرەك. ي ــپ ي قىلى
ــدى  ــا ئەن ــدى. مان ــورۇق الۋۇلدى ــۇ ي ــا كۈندىنم ھەتت
مەشــئەلى  مۇھەببــەت  ئۇلــۇغ  بولغــان  ئادەملەرگــە 
پۈتــۈن جاڭگاللىــق جىم-جىــت  يورۇغــان  بىلــەن 
بولــۇپ قالــدى. قاراڭغــۇ زۇلمــەت يورۇقچىلىقتىــن 
ئىچكىرىســىدىكى  جاڭگاللىقنىــڭ  قېچىــپ، 
تىقىلــدى...« بېرىــپ  ســازلىققا  سېســىق 

ــڭ  ــۈر ئۆزىنى ــم ئۆتك ــب ئابدۇرېھى ــق ئەدى داڭلى
ماكســىم  مۇقەددىمىســىدە  رومانىنىــڭ  »ئىــز« 
ئەســىرىدىكى  مەشــھۇر  دۇنياغــا  گوركىينىــڭ 
ئىنقىــاب  مىللىــي  كەلتــۈرۈپ،  پارچىنــى  بــۇ 
قىلغــان.  قىيــاس  »دانكوغــا«  ســەركەردىلىرىنى 
يېشــىم ئۇلغايغانســېرى مومــام ئېيتقانــدەك »كۆيگــەن 
بېرىدىغىنىنــى«  يورۇقلــۇق  ئىسســىقلىق،  يــۈرەكا 
تېخىمــۇ ئېنىــق چۈشىنىشــكە باشــلىدىم. مىللىــي 
بورانلىرىــدا  ئىنقىــاب  قەھرىمانلىــرى،  ئازادلىــق 
شــۇ  ئاپامــدەك  دادامــدەك،  شەخســلەر،  تاۋالنغــان 
دانكوغــا  نەزىرىمــدە  مېنىــڭ  نامايەندىلىــرى  دەۋر 
ئوخشــاش كىشــىلەردىن ئىــدى. بوۋىمىــز ھەمدەمبــەگ 
ھاجــى غوجانىيــاز، ئەخمــەت ئەپەندىــدەك بۈيــۈك 
نامايەندىلــەر ئۆزلىرىنىــڭ يۈرىكىنى مەشــئەل قىلىپ، 
ــدى. ــۇپ قال ــامچىاردىن بول ــەتكەن باش ــول كۆرس ي

بەزىــدە تۈنــدە يۇلتۇزالرغــا قــاراپ ئويلىنىــپ 
ئىچىــدە  يۇلتۇزالرنىــڭ  چىمىرلىغــان  قالىمــەن. 
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ئاتا-ئانىلىرىمنىــڭ،  بوۋا-مومىلىرىمنىــڭ،  مېنىــڭ 
ئىكەنلىكىگــە  بــار  يۈرىكــى  ئاكا-ھەدىلىرىمنىــڭ 
ــە  ــەن. پەرزەنتلىرىگ ــى ئىزدەيم ــىنىمەن ۋە ئۇالرن ئىش
بەرگــەن  يۆنىلىــش  نىشــانغا  كۆرســەتكەن،  يــول 

ئۈچــۈن  مېنىــڭ  يۈرىكــى  ئاتا-ئانامنىــڭ 
ئايانغــان. يۇلتۇزغــا  ھــەم  مەشــئەل  ئۆچمــەس 
ئالمۇتا شەھىرى 

)داۋامى كېيىنكى ساندا(

بىــر  يوللىســام  ماقالەمنــى  نەچچــە  بىــر 
 - ئــۈن  تاشــتەك  چۈشــكەن  قۇدۇققــا  يىلغىچــە 
ماقالەمنىــڭ  مېنىــڭ  كېتىــپ،  يوقــاپ  تىنســىز 
ئېلىــپ تاشــلىۋەتكەن تىرنىقىغــا تــەڭ كەلمەيدىغــان 
ماقالىلــەر كەينى-كەينىدىــن ئېــان قىلنىۋەرگەندىــن 
ــر  ــاي »تەھرى ــا چىدىم ــرى ئاچچىقىمغ ــن ئاخى كېيى
ــاپ،  ــەردۇ؟« دەپ ئوي ــداق ي ــەن زادى قان ــۈم دېگ بۆل
ماقالەمنــى  پارچــە  بىــر  يارىغــان  ئــەڭ  ئۆزۈمگــە 
چاپتىــم. بۆلۈمىگــە  تەھرىــر  ژۇرنــال  ئېلىــپ 

كوچــا ئاپتوبۇســىغا ئولتــۇرۇپ، باشــقىاردىن 
ــرى  ــى ئاخى ــر بۆلۈمىن ــدەك تەھرى سۈرۈشــتۈرۈپ دېگەن
ــۇ  ــۇرى ھىجايغىنىدىنم ــوال مەجب ــم. ت ــپ كىردى تېپى
قورۇقــار  بولمىغــان  مــاس  يېشــىغا  ئىشــقىلىپ 
ــەدەپ بىلــەن  ــا ئ ــر ئاكىمىزغ ــز ســالغان بى يۈزىگــە ئى
ــتۇرغاندىن  ــا تونۇش ــى ئۇنىڭغ ــپ، ئۆزۈمن ــاالم قىلى س
ئېيتتىــم. ســەۋەبىنى  كېلىــش  كېيىــن، 

......
‐نىم ماقالە؟

ئۇنىڭغــا  قولــاپ  ئىككــى  ماقالەمنــى 
ــرى  ــۇ كۆزگــە ئىلماســلىق نەزى ــم،  ئ تاپشــۇرۇپ بەردى
بىــر  مــاڭا  ئۈســتىدىن  ئەينىكــى  كــۆز  بىلــەن 

كېيىــن، خۇشــياقمىغاندەكئۆرۈپ -قارىۋەتكەندىــن 
باشــلىدى. يۈگۈرتۈشــكە  كــۆز  -چــۆرۈپ 

جىــق،  نېمانــداق  نەقىللــەر  بــۇ   ‐
ئــاز؟ نېمانــداق  گېپــى  ئۆزىڭىزنىــڭ  ســىز 

بولغاندىكىــن... ماقالــە  ئىلمىــي  شــۇ   ‐

‐ ئىلمىــي ماقالــە دەڭ، ‐ ، دېــدى ئۇ ئاغزىنىڭ 
بىر تەرىپىدە ھىجىيىپ، ‐ پىكىرىمۇ بەك ئاددىيكەن.

پايدىســىز  ئۆزۈمگــە  تاكاللىشىشــنىڭ 
تىرنــاق  ئامالســىز  بىلىــپ،  ئىكەنلىكىنــى 
كىردىــم. قىياپەتكــە  بىچــارە  تاتــاپ 

‐ ھــە بولــدى، ســىز قايتىپ تۇرۇڭ،ياراپ قالســا 

ــاي ئىچىــدە تېلېفــون قىلىمىــز. بىــز ســىزگە ئالتــە ئ

قىلدىــم. ئــاۋارە  ئاكا،ســىزنى  بولىــدۇ   ‐

ــاقاپ  ــاقلىدىم. ئاشــۇنداق س ــە شــۇنداق س يەن
ــى،  ــۈپ كەتت ــى ئۆت ــر يېرىم ــە بى ــن يەن ــە ئايدى ئالت
خــەۋەر يــوق. ئاخىرى بىر كۈن چىدىمــاي ماقالەمنىڭ 
قولتۇقۇمغــا  ئۈچــۈن  قىرقىــش  نەقىللىرىنــى 
قىســىپ ســىنىپقا ماڭســام، ئالدىنقــى مەۋســۇمدە 
دەرس بەرگــەن بىــر ئوقۇتقۇچــى ئۇچــراپ قالــدى.

جەرياننــى  ئــۇزاق  بــۇ  ئۇ؟مــەن  نېمــە   ‐
ئۆزگەرتىشــكە  ئۇنــى  ئاخىرىــدا  ســۆزلەپ 
ئۇنىڭغــا  ماقالىنــى  ئېيتىــپ،  ماڭغانلىقىمنــى 
قــۇر  بىــر  باشــلىرىغا  ماقالىنىــڭ  ئــۇ  تەڭلىدىــم. 
ئېچىلىــپ: يۈگۈرتكەندىــن كېيىــن چىرايــى  كــۆز 

‐ ماقالــەڭ بولىدىكــەن، بولــدى مــاڭا بــەر، 
ــان  ــە ئۆتىدىغ ــن شــۇ تەرەپك ــڭ چۈشــتىن كېيى مېنى
 ‐ باقــاي،  ئاپىرىــپ  مــەن  ئىــدى،  بــار  ئىشــىم 
جاياشــتۇرۇپ. سومكىســىغا  ماقالەمنــى  دېــدى 

قىيمــاي  كــۆزۈم  ئۆزگەرتىشــكە  مېنىڭمــۇ 
ياقتــى. خــوش  ياغــدەك  گــەپ  بــۇ  تۇرغانــدا 
ســانىنى  كېيىنكــى  ژۇرنالنىــڭ  بىلــەن  شــۇنىڭ 
باشــلىدىم. ساقاشــقا  بىلــەن  تەقەززالىــق 

كۈنلىرىمنىــڭ  يۈرگــەن  ئارىــاپ  كىتابخانــا 
ــم.  ــى ســانىنىمۇ ئۇچراتتى ــڭ يېڭ ــۇ ژۇرنالنى ــدە ئ بىرى
ۋاراقلىدىــم،  ژۇرنالنــى  بىلــەن  ئىشــەنچ  ئۈمىــد، 
دەرۋەقــە ماقالــەم ئەدەبىياتقــا ئائىــت ســەھىپىنىڭ 
ئىســىم  بىــراق،  تۇراتتــى.  ئۇرۇنــدا  بىرىنچــى 
خــۇددى  يەرلــەردە  دېگــەن  ئورنــى  خىزمــەت  ۋە 
ئالمىشــىپ قالغانــدەك مېنىــڭ ئىســمىمنىڭ ئورنىغــا 
ــقا،  ــن باش ــى يېزىلغاندى ــى ئوقۇتقۇچىمىزنڭك ھېلىق
نەقىللــەر يەنــە شــۇ »جىــق« پېتــى، پىكىرلــەر يەنــە 
تۇراتتــى. ئۆزگەرمــەي  پېتــى  شــۇنداق »ئاددىــي« 

)باغداش تورىدىن ئېلىندى(

ئازغۇن ماقالە
)فېليەتون( 
ئا. ئىمىن
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بۇلۇڭغــۇر  ئاســتىنى  گۈمبىزىنىــڭ  ئاســمان 
بۇلۇتــار قاپــاپ، ئــۇالر كــۆك گۈمبىزىگــە مەھكــەم 
ئوچۇق-ســۇر  قاراڭغۇلــۇق  يېپىشــىۋالغاندەك. 
ــاپ،  ــڭ قۇچاق ــى چى ــىمۇ، پەزان ــە ئايلىنىۋاتس رەڭگ
ئۇنىڭدىــن ھېــچ ئايرىلغۇســى كەلمەيتتــى. دەســلەپ 
قۇيــاش  چاچقــان  شــولىلىرى  بىرەن-ســەرەن 

ــرە ــى بى ــپ، قاراڭغۇلۇقن ــن بېشــىنى كۆتۈرى -ئۇپۇقتى
-تــوال قوغلىۋەتتــى. كۈننىــڭ يۈزىدىكــى تەبەسســۇمى 
قــارا  تــۇم  ئاســماننىڭ  باشــلىغاندا،  كۆرۈنۈشــكە 
ئايانــدى.  رەڭگــە  كۆكــۈچ  ئېچىلىــپ،  پەردىســى 
ــورازالر  ــان خ ــى ئاچق ــەپەقلەردىنا كۆزىن ــى ش بىرىنچ
ــا. ــى ئويغاتماقت ــى جــاكارالپ، ئادەملەرن ــاڭ ئاتقىنىن ت

قۇشــارنىڭ بەس-بەســتە سايراشــلىرى گويــا 
چالغــۇ ئەســۋابارنىڭ ماساشــقان نەغمە-ناۋالىرىدەك. 
ــۇۋۋەت ئالغــان دەرەخلەرنىــڭ شــاخلىرى  ــدە ق كۆكلەم
تــاغ تەرەپتىــن چىققــان مەيىــن شــامالدا ئۇسســۇل 
ــدەك  ــاۋاك چالغان ــۇددى چ ــرى خ ــاپ، يوپۇرماقلى ئوين
تەمكىــن شــىلدىراليدۇ. بارا-بــارا جىمى ئالــەم يورۇدى. 
ئاســمان ئاپپــاق ئېچىلىــپ، تاغاردىكــى قارىيىــپ 
تۇرغــان قارىغايــار ئوچــۇق كۆرۈنۈشــكە باشــلىدى. 
مەھەللــە  بىلــەن،  باشلىنىشــى  كۈننىــڭ  يېڭــى 

ــش ــۇرۇپ ئى ــەھەر ت ــدەك س ــرى ئادەتتىكى -نۇرغۇنلى
-ئوقەتكــە كىرىشــىپ كېتىشــتى. تــاڭ بىلــەن بىللــە 
ــدى. ــار ئى ــان ب ــىدا ئارم ــڭ قېش ــەن يورۇقلۇقنى يۈرگ

ــپىچىم،  ــكەن، خۇش ــى كېلىش ــۇ – ئەندىزىس ئ
كۆزلىــرى كۆپ-كــۆك، چاچلىــرى ئالتــۇن رەڭلىــك. 
شــوخ  ھالــدا،  ئەجەبلەنگــەن  ئۆپ-چۆرىســىگە 
ئوغاقتەك سەكرەپ قەدەم تاشاپ كەلمەكتە. تاشلىق 
ــالىرىدىن  ــۇنغان قاش ــى س ــڭ بويىدىك ــەڭ كوچىنى ك
لىككىــدە ئاتــاپ، كونــا ئۆينىــڭ ئوچــۇق تۇرغــان 
ــۆي ئىچىگــە قارىــدى. دېرىزىســى تۈۋىگــە كېلىــپ، ئ

تاملىرىدىــن ھاكنىــڭ رەڭگــى ئۆچــەي دەپ 
ــىرلىرى كۆچــۈپ  ــى س ــڭ بۇلۇڭىدىك ــان بۆلۈمىنى قالغ
كەتكەن كونا كارىۋاتنىڭ تىك تۆمۈرلىرى ئارىســىدىن 
ــر  ــەك بى ــتى ئېيىقت ــان، بەس ــپ قالغ ــرى چىقى پۇتلى
كىشــى تېخــى ئۇخاۋاتاتتــى. ئەســلى بــۇ كەمــدە 
مەھەللىــدە ھەممــە ئويغــاق، يازنىــڭ بىــر كۈنــى 
قىشــنىڭ ئــون كۈنىگــە تېتىيدىغــان ۋاق ئەمەســمۇ؟!

ئارمــان دېرىزىنىــڭ يېنىــدا تــۇرۇپ، قاتتىــق 
كۈلۈۋەتتــى. ئــاۋۇ ئــادەم ئورنىدىــن چاچــراپ تۇردىــدە، 

ئورۇندۇققــا ئىلىنغان، پۇشــقاقلىرىنىڭ بىقىندا قىزىل 
ســىزىقى بــار كونــا شــىمنى كىيــدى، ھــاۋارەڭ ھەربىي 
كۆينىكىنىڭ تۈگمىســىنى ئېتىۋېتىپ، روپۇرىسىدىكى 
تاشــەينەكتىن ئارماننىــڭ قىياپىتىنــى كــۆرۈپ قالدى.

دېرىــزە  ئــۇ  دېــدى   − بولــدى؟  −نېمــە 
بۈرجىكىدىــن ســىنچىاپ قــاراپ تۇرغــان ئارمانغــا. 
بولمامــدا؟ كىيســەم  كىيىملەرنــى  بــۇ   −

ــدە  ــان كۆزلىرى ــۇپ، ئويچ ــەت بول ــان خىجال ئارم
تــۇرۇۋەردى. قارىغىنىچــە  تىكلىنىــپ  يەرگــە 

قاتتــى  ئــۈن   − مەيلــى،  −سۆزلىمىســەڭ 
ئــەر تېرىككــەن ئەلپــازدا، − فورمىنــى پاگونســىز 
ئــۆز   – كىيىمەنمــۇ  بەلدىكســىز  كىيىمەنمــۇ، 
كىيىملەرنــى  يېڭــى  مــاڭا  يېقىنــدا  ئىختىيارىــم! 
قۇرالمــۇ  بىلــەن  گۇۋاھنامىســى  بېرىــدۇ، خىزمــەت 
بېرىــدۇ. ئۇنــى ئــاز دېســەڭ، مېدالغــا ســۇنۇپتۇ. مېنــى 

ئارمان*
ۋىليام مولوتۋ )قازاقىستان(

)ھېكايە(

ئاپتورنىڭ »مۇساپىر« ناملىق توپلىمىدىن ئېلىندى)ت(
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ــدۇ، شــۇنى  ــى دەي ــار كاتان ــەر كومىسس مەھەللىدىكىل
ــوڭ  ــدا، ئ ــۆزلەرنى ئېيتقان ــۇ س ــۇ ب ــەن؟ − ئ بىلەمس
ئۆســۈپ  چېكىســىدىكى  بىلــەن  بارماقلىــرى  قــول 
قويــدى. تــۈزەپ  ســىاپ،  چاچلىرىنــى  قالغــان 

تاپشــۇرۇقنى  مۇھىــم  ئاالھىــدە  بۈگــۈن  ئــۇ 
ئورۇنلىشــى كېــرەك. تۈنۈگــۈن ئۇنىڭغــا »تاپشــۇرۇق« 
ــنى  ــكارى ئىش ــاقچى خىزمەت ــى س ــۇ بۇرۇنق ــەن ب بەرگ
ــى  ياخشــى بېجىرســە، كىتېــل ســوغا قىلىدىغانلىقىن
ئېيتقــان. ئاالھىــدە مۇھىــم ئىشــى− ســاقچىنىڭ 
ياقىــاپ،  ســۇ  داۋاملىــق  ســۇغىرىش،  بېغىنــى 
توپــاش. مەلۇمــات  ھەققىــدە  ئۆرۈۋالغانــار  ئۇنــى 

چاپىنــى  ئالىدىغــان  ســوغىغا  ئەســلى 
ئۈلگىدىكــى  كونــا  كىيىلمەيدىغــان  ھازىــر 
ھېســابتىن چىقىرىلغــان چاپــان. ئــەر كۆزلىرىنــى 
ئارمانغــا  تۇرغــان  ئالدىــدا  دېرىــزە  ئۈزمــەي، 
كۆتۈرىــپ  ئۇنــى  بىــرى  قارىدىــدە،  ئېتىــپ  الپ 
چۈشــتى. السســىدە  كارىۋاتقــا  تاشــلىغاندەك، 

پەيــدا  دەســلەپ  ســەن  ئېســىڭدىمۇ،   −
ســەن  كەتتىــم.  ســېغىنىپ  ۋاقىتارنــى  بولغــان 
ئــۇ  مــەن  قاپســەن،  پېتــى  بــاال  شــۇ  تېخىــا 
چاغــاردا ئەســكەردىن كەلگــەن نەۋقىــران يىگىــت 
قايتتىــم،  ئۇنۋانىــدا  ســېرژانت  چــوڭ  ئىدىــم. 
ــۇرۇپ  ــى تاپش ــە ھۆججەتلىرىمن ــىيا مەكتىپىگ مىلىتس
قىلىۋاتاتتىــم...  تەييارلىــق  ئىمتىھانارغــا  قويــۇپ، 
چاغــار... شــۇ  چىقمايــدۇ  چۈشــۈمدىن  ھېلىمــۇ 

ئۇ ئورنىدىن تۇرۇپ، تاالغا چىقتى، چېلەكتىكى 
قۇيــۇپ،  يۇيغۇچقــا  قــول  ســۈيىنى  تــاغ  مــۇزدەك 
راھەتلىنىــپ يۈز-كۆزىنــى يــۇدى، خېلىــا ئۆســۈپ 
كەتكــەن ســاقاللىرىنى ئېلىــپ، چاچلىرىنــى تارىــدى.

غولــى  تۈۋىدىــن  دېرىزىنىــڭ  ئارمــان 
پۇتالمىغانلىقتىــن،  ۋاقىــت  ئــۇزۇن  يوغــان، 
قويــۇق  قالغــان  دەپ  ئايلىنــاي  ئالمىغــا  ياۋايــى 
ئۆتۈۋالــدى. ئارقىســىغا  دەرەخنىــڭ  شــاخلىق 

كىرىــپ،  ئۆيگــە  قايتىدىــن  ئــادەم  ئــاۋۇ 
بۆلمىســىدىكى گىلەمنىــڭ يۇقىرىســىغا ئىلىنغــان 
ــار دۇنياســىغا  ــپ، خىيال ــى رەســىمنى ئېلى رامكىدىك
قويــۇق  ئۆتمۈشــنىڭ  ئۇنىــڭ  بولــدى.  غــەرق 
ســەزگەن  كەتكىنىنــى  كىرىــپ  چاتقاللىقىغــا 
چىقتىــدە،  كوچىغــا  چىقارمــاي  تىۋىــش  ئارمــان 
كەتتــى. مېڭىــپ  تەرەپكــە  چىقىــش  كــۈن 

 * * *

تاشــلىق يولدىــن ئاســفالت كوچىغــا چۈشــكەن 

ئارمان يېزىنىڭ ئوتتۇرىســىدا جاياشــقان ئۆينىڭ باغ 
تەرىپىدىــن چىقىۋاتقان ناخشــىنى ئاڭلىدى. يۈرەكنى 
ئەگىــزدەك ھەســرەتكە تولغان بۇ ناخشــىنىڭ مۇڭلۇق 
مەتىنــى بىلــەن ئاھاڭىــدا يەككــە كىشــىنىڭ ئەمەس، 
بەلكــى بىــر خەلقنىــڭ دەردى بــاردەك تۇيۇالتتــى. 
ــۈن  ــى ك ــاغ ئىچىدىك ــكەن ب ــۈك ئۆس ــۆرۈك ب ئالما-ئ
ياغاچتىــن  تۇرىدىغــان  چۈشــۈپ  كۆلەڭگــە  بويــى 
تەكىيىنــى  گۈللــۈك  شــايە  بۈگلۈكتــە  ياســالغان 
قولتۇقــاپ، ئــۈچ ئىلىكتەك قېلىن چۈشــەكتە يېنىچە 
ئېيتىۋاتاتتــى: ناخشــا  غىڭشــىپ  بــوۋاي  ياتقــان 

تۆھمەتلەر بىلەن ئاق بولسا قارا،
جانار قىينىلىپ، دىل بولسا يارا.

نېمىلەر كەلسە، كەلسۇن بېشىمغا،
ۋەتىنىم سەن جان، جاندىن ئەزىز...

تۇرغــان  تېپىــپ  تېشــىغا  كۆپــۈپ،  ئۇنىــڭ 
ــەن  ــى كەتمىگ ــى كۈچ ــن، ھېل ــۇر لىرىدى ــەك توم بىل
جىســمانىي  ئۆمرىنىــڭ  قوللىرىدىــن  قــاداق 
ئەمگەكتــە ئۆتكەنلىكــى بايقىاتتــى. كۈنــدە كۆيگــەن 
ئىزالرمــۇ  يۈزلىرىدىكــى قورۇقــار ســالغان چوڭقــۇر 
بــوۋاي ھاياتىنىــڭ يېنىــك بولمىغانلىقىدىــن دېــرەك 
بەرگەندەك. كۆپنى كۆرگەن مويســىپىت چېھرىسىدىن 
ــدە  ــان كۆزلىرى ــوت چاقنىغ ــىمۇ، ئ ــپ تۇرس ــۇر تېمى ن
ســېزىلەتتى. غەم-غۇسســە  مــۇڭ،  بىــر  قانداقتــۇ 

ئارمــان مېۋىلىــرى ســارغىيىپ قالغــان قېــرى 
ئۆرۈكنىــڭ تۈۋىدىكــى ئورۇندۇققــا كېلىــپ ئولتــۇردى. 
قاتتــى: ســۆز  توختىتىــپ،  ناخشىســىنى  بــوۋاي 

− بىردەم سېنى ئۇنتاي دېسەم، زادى 
بولمىدىغۇتاڭ؟! ئارمان، مەمنۇن بولۇپ كۈلۈمسىرەپ 

قويدى.

بــار  ئۈمىــد  ئۆلمىگــەن جانــدا  ئالــام!  »يــا 
ــاردى.  ــە ب ــر يەرگ ــۇ بى ــۇ جانم ــراق ب ــەن، بى دەيدىك
ماۋنىــڭ  تەككــۈر  قارغىــش  كۆرمىدىــم؟  نېمــە 
»ســەكرەپ ئىلگىرىلــەش« سىياســىتى ئاقىۋىتىــدە 
مىليونلىغــان قانداشــلىرىم ئاچارچىلىقتىــن قىرىلدى. 
ــەدەم  ــلىق ھ ــۇپ، 16 ياش ــى بول ــپ قۇربىن دادام تەقى
ــەرك  ــى ت ــىپ ۋەتەنن ــە ئەگىش ــز كۆچ-كۆچك ئىككىمى
ــدا  ــۇ قېتى ــڭ ئ ــدۇق. چېگرانى ــۇر بول ــكە مەجب ئېتىش
ــر ســىڭلىم  ــم، بى ــى ئىنى ــەن ئىكك ــام بىل ــارە ئان بىچ
قالــدى. ئارىلىقتــا چېگــراالر يېپىلىــپ، ئــۇزۇن يىلــار 
ــدۇم.  ــم بىلــەن دىدارلىشىشــتىن مەھــرۇم بول ئەزىزلىرى
تۇرمۇشــۇم  كېيىــن،  قىيىنچىلىقاردىــن  بەزىبىــر 
ئــارزۇالپ  بىلــەن  جۈپتــۈم  ھــاالل  ياخشــىاندى، 
تاپقــان 5 بــاالم ھاياتتــا ئــۆز ئورۇنلىرىنــى تاپتــى. 
ــتا،  ــم سېغىنىش ــلىقى  ھاياتى ــەڭ ئېچىنىش ــراق، ئ بى
كۆيۈنۈشــتە ئۆتــۈپ بارىــدۇ«. شــۇ دەھشــەتلىك يىلار 
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شــېرىن  قىياپىتــى  ئانىســىنىڭ  قالغــان  قوينىــدا 
ئەســلىمە بولــۇپ، ئەســلىمە بويىچــە قېلىــپ كەتتــى. 
ھېلىمــۇ ئانىســىنىڭ قەبرىنــى كۆرۈشــكە نېســىپ 
قىلىپتىكــەن تېخــى. ۋەتەننــى تــەرك ئەتكەندىــن 
بىلــەن  ئانىســى  ئورنىــدا  ئاتــا  ئــۇ،  ئېتىبــارەن، 
قېرىنداشــلىرىنىڭ بېشــىنى قوشــالمىدى، قەدىردانــى 
كــۆپ  كەتتــى.  بولــۇپ  دۇنيالىــق  ئــۇ  ئانىســى 
يىلاردىــن كېيىــن قېرىنداشــلىرى بىلــەن ئۇچراشــتى. 
ئــاران تېپىشــقان قېرىنداشــلىرى بىلــەن ئەندىــا 
مۇدھىــش  ئورناتقانــدا،  مۇناســىۋەتلەرنى  قويــۇق 
ــر  ــادا ھېچبى ــلىدى. دۇني ــكە باش ــۈز بېرىش ــەر ي ۋەقەل
ۋەھشــىلىكنى  ئەشــەددىي  قىلمىغــان  مەملىكــەت 
ئىمانسىز-ۋىجدانســىزالر:  ئاياندۇرغــان  ئادەتكــە 
»چــەت ئەلــدە ئۇرۇق-تۇغقانلىرىــڭار بــار ئىكــەن، 
ــى  ــز ئىدىيەلىرىن ــەن ئارىلىشــىپ، پارتىيەمى ــۇالر بىل ئ
 − چۈشــۈردىڭار«،  داغ  شــەنىگە  بۇرمىلىدىــڭار، 
ــا  ــەن ناھەقتىن ــى بىل ــى ئوغل ــىنى ئىكك دەپ ئىنىس
جــازاالش الگېرىغــا قامىــدى. كەنجــى ئىنىســىنىڭ 
ــم ئېلىــپ،  ــدە بىلى ــات ئەل ــى ي ــەن قىزىن ــى بىل ئوغل
ــۇرلىرى«،  ــەل ئۇنس ــەت ئ ــەن »چ ــى ئۆزگەرگ مەۋقەس
تۈرمىگــە  مۇددەتكــە  ئــۇزاق  چاپــاپ،  يــاال  دەپ 
ئىككىنچــى  دەردىــدە  بالىلىرىنىــڭ  تاشــلىدى. 
بولــۇپ،  گىرىپتــار  كېســىلىگە  يــۈرەك  ئىنىســى 
ئايالــى  ئىنىســىنىڭ  كەنجــى  ئۆتتــى.  دۇنيادىــن 
ــانغان  ــە تاش ــوتلىنىپ، تۈرمىگ ــەق س ناھەقتىن-ناھ
بېشــىغا  كۆيــۈپ،  كۆيۈكىــدە  پەرزەنتلىرىنىــڭ 
كەلگــەن دەرد-ئەزىيەتلەرنــى كۆتۈرەلمــەي، ئېســىدىن 
ــات  ــاۋۋال ۋاپ ــون نەچچــە يىــل ئ ــدى. ئ ئادىشــىپ قال
بولىدىغــان،  قىــزى  بىــرال  بولغــان سىڭلىســىنىڭ 
ئىز-تىزســىزال  يــوق،  خــەۋەر  ھېــچ  ئۇنىڭدىنمــۇ 
ــۇ  ــدا، ئ ــر خەۋەرلەرگــە قارىغان ــى. بەزىبى ــاپ كەتت يوق
ــكە  ــدا ئىشلىتىش ــى فابرىكى ــۇ ئىچكىرىدىك مەزلۇمنىم
ئوخشــايدۇ... كەتكــەن  ئېلىــپ  مەجبۇرىــي 

مەخســۇس  بۇرىــدى،  موخــوركا  بــوۋاي 
تولــدۇردى.  بىلــەن  ئەپچىللىــك  ئۇنــى  قەغەزگــە 
ئارمــان بوۋايدىــن كــۆز ئۈزمــەي، ئۇنىــڭ ھەربىــر 
كۆزەتمەكتــە. بىلــەن  دىققــەت  ھەرىكىتىنــى 

»توسما مېنى يار، چېكەي بىر نەپەس،
ئۆرگۈلدى پەلەك تاماكا بايان.

ئەمەستى ماڭا چېكىش بىر ھەۋەس،
كۆيىدۇ يۈرەك، تاماكا بايان«...

ئابدۇرېھىــم  بولمىســا،  ھاســىرىغىنى  ســەل 
ــۇز، زور  ــۈك تەلەپپ ــوۋاي يېت ــېئىرىنى ب ــڭ ش ئۆتكۈرنى
ئىجتىھــات بىلــەن تولــۇق يادقــا ئېيتتــى. ئــورۇن 
ئالغــان ئــازراق جىم-جىتلىقتىــن كېيىــن: »يا، ئالاھ! 
يــا، رەھمــان! خەلقىــم بېشــىدىكى كۈلپەتلەرنــى يــوق 

ــىز  ــان، ۋىجدانس ــلەنچۈك يەيدىغ ــپ، پاقا-كەس قىلى
ھارامارنىــڭ دەككىســىنى بەرگەيســىز! − دەپ دۇئــا  
بــوۋاي قــاداق قوللىــرى بىلــەن يۈزىنــى  قىلغــان 
ســىاپ، بېشــىنى كۆتــۈرۈپ، ئاســمانغا قــاراپ قويدى.

نېمــە  بىــر  قىلســاڭچۇ!  گــەپ   −
مېھىــر  ئاتىلىــق  ئارمانغــا  ئــۇ   − دېســەڭ! 
قارىــدى. ئىلكىــدە  نىجــات  ئۈمىدلىــك  بىلــەن 

ئارمــان ئورنىدىــن تــۇرۇپ، ئارقىســىغا داجىــدى، 
ــەن  ــى ئۈزۈلگ ــلىرى يىپ ــۆز ياش ــۇپ، ك ــى بۇزۇل كۆڭل
تۆكۈلــدى.  مارجانــاردەك  چۈشــكەن  مونچاقتىــن 
ئــۇ باغدىــن تېــز چىقىــپ كېتىشــكە ئالدىرىــدى.

 * * *

ئارمــان كــەچ كىرگىچــە ئــۇ كوچىدىــن بــۇ 
كوچىغــا ئۆتــۈپ، ئــۇ ئۆيدىــن بۇ ئۆيگە بــاش تىقىپ، 
مەھەللىدىكــى خېلــى يەرلەرنــى چــارالپ چىقتــى. 
ــى  ــڭ غەربىدىك ــۇ مەھلىنى ــن، ئ ــا يېقى ــۈن پاتارغ ك
يېڭــى ســېلىنغان، ســىرتقى تاملىــرى ۋال-ۋۇل قىلىپ 
ــق ھەشــەمەتلىك  ــان يېشــىل چېدىرلى ــراپ تۇرغ يالتى
ئۆيگــە كەلــدى. قىيــا ئوچــۇق تۇرغــان ئىشــىكتىن 
ــڭ  ــۇز ئايالنى ــۆي ئىگىســى – يالغ ــان ئ كىرگــەن ئارم
قوشــنا جۇۋان بىلەن ھاشــقىندا ئولتۇرغىنىنى كۆرۈپ، 
تىۋىــش چىقارمــاي، نېرىقــى بۆلمىگــە كىرىــپ كەتتى. 
ــال  ــى، ھاي ــەن چېغ ــى تۈگىگ ــڭ گېپ ــى ئايالنى ئىكك
قىلمايــا، قوشــنا ئايــال خوشلىشــىپ چىقىپ كەتتى.

قــەدەم  ئاســتا  ھاشــقىنغا  ئارمــان 
جىرىڭلىــدى: يانفونــى  ئايالنىــڭ  تاشــلىدى. 

− ئاللو، ھە، تىڭشاۋاتىمەن!

− دوستۇم، ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ، قانداق 
سىز؟

− ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم، ئۆزىڭىزچۇ؟

− مەنغۇ ياخشى... ياخشى دېگىنىمنى قاراڭ، 
ئانچىا ئەمەس.

− تىنچلىقمۇ، نېمە بولۇپ قالدى؟

− قېيىنئاتام بىلەن قېيىنئانام ئاغرىۋاتىدۇ. 
ئەھۋالى بەك ئېغىر ئۇالرنىڭ. شۇ، بايامقى بېشىنى 
يەيدىغان »كوروناۋىرۇسى«. سىزنىڭ بىر تونۇش 

دوختۇرىڭىز بار ئىدى، شۇنىڭ نومۇرىنى ئاالي 
دېگەنتىم.

ياردەملىشــەلمىدىغۇ،—  دوختۇرمــۇ  ئــۇ   −
كۆزلىــرى  ئېچىلغــان،  يېرىــم  ئاغــزى  ئايــال 
قالغــان  قــاراپ  بىلــەن  ئۈمىدســىزلىك  يىراققــا 
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قالــدى. ئويلىنىــپ  ھــازا  بىــر  قىياپەتتــە 

ياخشــى  بەرســىڭىز،  ھەرھالــدا،   −
ماختىشــىدىغۇ. ھەممىســى  دەپ  دوختۇركــەن 

ئەۋەتــەي. ۋاتســاپتىن  ھازىــر  مەيلــى،   −

خوشاشــمايا،  ئايــال  بۇزۇلغــان  كۆڭلــى 
تىترىگــەن قوللىــرى بىلــەن يانفــون تۈگمىســىنى 

ــارام ــن ت ــدى. كۆزلىرىدى ــى تاقى ــىپ، تېلېفونن -بېس
-تــارام يــاش ئېقىــپ، ئارمانغــا قــاراپ يىغلىــدى.

كەلدىــڭ؟  نېمىگــە  ئەنــدى   −
ئايــال. ســورىدى  ئارىــاش  يىغــا   −

كەتمىگــەن  يىــراق  »مەنغــۇ  ئارمــان 
بولغانــدەك،  دېمەكچــى  ئىدىــم« 
تۇراتتــى. قــاراپ  تەرىقىســىدە  ئەجەبلىنىــش 

تىرىشــىپ،  يىــل  شــۇنچە  تــوۋا،   −
دېگەنــدەك  يېمەي-ئىچمــەي  تىرمىشــىپ، 
بــاال  ســالدۇق.  ئــۆي  يــۈرۈپ  تىــرەپ  تاپــان 
ئەمدىچــۇ؟! قىلــدۇق.  چــوڭ  پەپىلــەپ،  تاپتــۇق، 

ھۆركىــرەپ  تۇتالمــاي  ئۆزىنــى  ئايــال   −
كەتكەنلىكتىــن،  قورقــۇپ  ئارمــان،  يىغلىۋەتتــى. 
ئاســتا ئارقىســىغا داجىــدى. − ھەممــە نەرســەم بــار، 
ــدۇ،  ــىغۇم كېلى ــادا ياش ــقا دۇني ــەن باش ــراق تامام بى
بىــر  بۇنىڭدىــن  كەلمەيــدۇ!  ياشــىغۇم  ياق-يــاق، 
قاتتىــق  كىنەيمــەن،  ئۆمرۈمنــى  بۇرۇنقــى  يىــل 
چاغارنــى. ئاۋۋالقــى  يىلــا  بىــر  ســېغىنىمەن، 

ئاققــۇزۇپ،  قىلىــپ  بــۇالق  ياشــلىرىنى  كــۆز 
ئايــال،  يىغلىۋالغــان  چىققىچــە  پۇخادىــن 
خېلىدىــن كېيىــن ســۈيى تارتىلغــان تۈگمەنــدەك 
ــەرۋاز  ــمىنىغا پ ــار ئاس ــىز خىيال ــپ، پايانس تىنچلىنى
ــق  ــېلىپ، قاتتى ــۈن س ــڭ ئ ــى. ئايالنى ــپ كەتت قىلى
ئۆزىگــە  ئاســتا  كېتىــپ،  چۆچــۈپ  يىغلىشــىدىن 
كەلگــەن ئارمــان، پۇتىنىــڭ ئۇچىــدا يــەر دەسســەپ، 
چىقتــى. ئۆيدىــن  ئاســتاغىنا  شــامالدەك  يېنىــك 

* * * 

ئــوت  قويــۇپ،  بېشــىنى  ئۇپۇققــا  كــۈن 
ــپ، ئاســتا ــڭ رەڭگىگــە ئوخشــاش قىزىرى -يالقۇنىنى

گۇگــۇم  كىرىــپ،  تۈســكە  قارامتۇ-قىزىــل  -ئاســتا 
پەردىســى  كــۆك  ئوچــۇق  ئاســماننىڭ  چۈشــتى. 
قوينىــدا  ئۇنىــڭ  ئالمىشــىپ،  پەردىگــە  ســۇر-قارا 
باشــلىدى. كۆرۈنۈشــكە  يۇلتــۇزالر  جىمىرالۋاتقــان 

ــۈرۈپ،  ــپ ي ــە مېڭى ــۇ ئۆيگ ــن ب ــۇ ئۆيدى ــۇالر ئ ئ
ھېرىــپ قالغــان ئارماننــى ئەندىــا كــۆردى. يۇلتــۇزالر 
ئۇنــى توناتتىمېكىــن؟! ئــۇالر ئۆزىگــە قىزىقتۇرغــان 

ــن؟ ــى بىلىدىكى ــدە نېمىلەرن ــان ھەققى ــەن، ئارم بىل

ئۈزمــەي  كۆزىنــى  رەســىمدىن  بويــى  كــۈن 
بارمىــدى. »ئىشــىغا«  ئــەر  ئولتۇرغــان  قــاراپ 

− بېغۇبار كۈنلەر، خەپ، ئىســىت ياشــلىق!− 
دەپ يەنــە ئويــار دەرياســىدا پاالقــاپ ئــۈزۈپ كەتتــى.

ــۇپ  ــان بول »شــۇ چاغــار چۈشــۈمگە كــۆپ مېھم
قايتقــان  ئەســكەردىن  مېنىــڭ  مانــا  كېلىــدۇ... 
يــاش  كىيگــەن  كىيىــم  ھەربىــي  پەيتلىرىــم، − 
يىگىتلــەر گەۋدىلەنگــەن رەســىمگە كــۆزى تېشــىلىپ 
كېتــەي دەپ قــاراپ، مۇالھىزىســىنى داۋاماشــتۇردى 
تېببىــي  توپــاپ،  −ھۆججەتلىرىمنــى  ئــەر. 
ئىمتىھاننــى  بىرىنچــى  ئۆتتــۈم.  تەكشۈرۈشــتىن 
جىددىــي  قالغانلىرىغــا  تاپشــۇرۇپ،  »تۆتكــە« 
ئىمتىھانغــا  ئىككىنچــى  كۆرۈۋاتاتتىــم.  تەييارلىــق 
ئىككــى كــۈن قالغــان كۈنىمــۇ يادىمــدا. كېيىــن نېمە 
بولــۇپ كەتتىكىتــاڭ زادى، ئانچــە ئېســىمدە يوق...«.

شــۇ  ھاياتىدىكــى  تىرىشســىمۇ،  قانچــە  ئــۇ 
ــى،  ــا ئاالاليتت ــى يادىغ ــان ۋەقەلەرن ــا بولغ ۋاقىتقىچى
قالغــان ئۆمــرى بىــر بۇلۇڭغــۇر، خاتىرىســى ئاجىــز 
قالغانــدا،  ئــازال  ئىمتىھانغــا  ئىككىنچــى  ئىــدى. 
كەچتــە ئىســتىراھەت بېغىــدا كېلىۋاتقــان يىگىــت 
يولدىــن يىــراق يــەردە بىــر ئاجىزنىــڭ ياردەمگــە 
چاقىرغــان ئاۋازىنــى ئاڭايــدۇ. ئــاۋاز چىققــان تەرەپكــە 
كۆلەڭگىســىنى  ئادەمنىــڭ  ئىككى-ئــۈچ  قــاراپ، 
كېلىــپ،  يېقىنــاپ  قالىــدۇ.  كــۆرۈپ  غىل-پــال 
ياشــار   20  - 18 تويوۋالغــان،  »تەنتــەك ســۇغا« 
چامىســىدىكى ئــۈچ يىگىتنىــڭ بىــر يــاش قىزنــى 
زورلىماقچــى بولۇۋاتقانلىقىنــى كۆرىــدۇ. ئــاۋۋال ئۇالرنى 
بــۇ نىيىتىدىــن قايتىشــقا چاقىرىــدۇ، ئــاۋۇالر ئۇنىــڭ 
ســۆزلىرىگە پىســەنتمۇ قىلمىغاندىن كېيىن، زەردىسى 
قاينــاپ، بۆرىلەرنىــڭ قورشــاۋىدا قالغــان كېيىــك 
مىســالى ئاجىزنــى قوغداشــقا كىرىشــىدۇ. ئــۇ قىزنىــڭ 
ــرى  ــان، چاچلى ــە تارتىۋاتق ــۇپ ئۆزىگ ــى تۇت كۆينىكىن
ــر  ــى بى ــڭ لۈكچەكن ــى تارمۇشــتەك چى ــۇزۇن، بەدىن ئ
مــۇش بىلەن يىقىتىــدۇ، ئۇنىڭدىن قۇتۇلغان قىزنىڭ 
قاچقىنىنــى كۆرىــدۇ. ئارقىســىدا تۇرغــان ئىككىســىگە 
بۇرۇلغىچــە، بېشــىغا قاتتىــق زەربە تېگىدۇ. ھوشــىنى 
ئېســىنى  ئــۇ  ياتقــان  ســائەتچە  بىــر  يوقىتىــپ، 
ــۇزۇن  ــان ئ ــۇپ ئولتۇرغ ــى تۇت ــدا يۈزىن ــدا، نېرى يىققان
چاچلىقنــى ۋە مىلىتســىيا خادىملىرىنــى كۆرىــدۇ.

چاچلىــق  ئــۇزۇن  ســوتتا  بولــۇپ،  ســوت 
لۈكچەكنىــڭ ئېڭىكــى ســۇنغان بولســىمۇ، ھەقىقــەت 
كۈنــدەك  ئــون  ئــۇ  ئاقلىنىــدۇ.  ئــۇ  يېڭىــپ، 
مىلىتســىيا  ئارىلىقتــا،  داۋاالنغــان  ئاغرىقخانىــدا 
كەتكــەن.  ئۆتــۈپ  ۋاقتــى  ئىمتىھانــار  مەكتىپىــدە 
بېشــى  كېيىنمــۇ،  چىققاندىــن  دوختۇردىــن 

قويغــان ئاغرىــپ،  قاتتىــق  بولمــاي،  -ياخشــى 
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-تۇتقىنىنــى بىلمــەي قالىدىغــان بولــۇپ قالغــان. 
ياخشــى  داۋاالنســىمۇ،  قېتىــم  نەچچــە  يىگىــت 
ــپ، ئېســىدىن ئاداشــتى. ــدى، باشــتىن كېتى بواللمى

يېنىــپ  ئۆيىگــە  ئادەمنىــڭ  ئــاۋۇ 
بىلمــەي،  قىارىنــى  نېمــە  ئارمــان  كەلگــەن 
كېتــەي دېســە،  بىرە-تــوال  قالــدى.  تەڭقىســلىقتا 
ئېچىنىشــلىق. ھالــى  ئــۇۋال،  كىشــىگە  مونــۇ 

ئارىســالدى  شــۇنداق  ئارمــان 
كەتتىــدە: تېرىكىــپ  ئــەر  تۇرغانــدا، 

ــا!  ــاڭ، كــەت! كۆزۈمگــە كۆرۈنگۈچــى بولم − م
ــەن  ــپ يۈرەمس ــخىرە قىلى ــى مەس ــەي مېن ــەن ئەت س
ئۈســتەلگە  بىلــەن  مۇشــتى  تۈگۈلگــەن  ؟! −دەپ 
چېكــە  تۈرۈلــۈپ،  قوشــۇمىلىرى  ئــۇردى.  بىرنــى 
ۋۇجۇدىدىــن  ئۇنىــڭ  كەتتــى.  كۆپــۈپ  تومۇرلىــرى 
ئىكەنلىكــى  بەلەنــت  كۈچنىــڭ  قــارا  بويىدىكــى 
ــس  ــك ئەك ــدە بىچارىلى ــىمۇ، كۆزلىرى ــپ تۇرس بىلىنى
ــىمنى  ــى رەس ــۇ قولىدىك ــدى ئ ــى. ئەن ــپ تۇراتت ئېتى
تاالغــا  دېرىزىدىــن  تۇرغــان  ئوچــۇق  قانىتــى  بىــر 
بىرنېمىلەرنــى  چۈشىنىكســىز  ئېتىــپ،  قارىتىــپ 
دەپ، قاتتىــق ۋارقىراشــقا باشــلىدى. ئارمــان: »ســەن 
ســەل تىنچانغانــدا كېلىمــەن، مۇمكىــن، ئەنــدى 
دېدىــدە،  ئــال!« −  دەم  يېتىــپ  كەلمەيمــەن... 
بىــردەم ئارقىســىغا بۇرۇلــۇپ، بىــردەم قەتئىيلىــك 
ــى. ــپ كەتت ــن چىقى ــاپ، ئۆيدى ــەدەم تاش ــەن ق بىل

* * *

ئەتــراپ قاپ-قاراڭغۇلۇققــا چۆكتــى. قاراڭغــۇ 
ــوۋاي  ــەن ب ــقا ئادەتلەنگ ــەن، ئۇخاش ــى بىل چۈشۈش
دۇئــا قىلىــپ، كونــا ئۈمىــد -ئارزۇلىــرى ئىلكىــدە 
ئۇيقۇغــا غــەرق بولــدى. ئــۇ ئەنــدى ئارماننــى چۈشــىدە 

كۆرۈشــى مۇمكىــن. يىغــاپ، كۆزلىــرى قىزىرىــپ، 
قايتىــپ  ئايــال،  كەتكــەن  ئىششــىپ  قاپاقلىــرى 
كەلگــەن ئارمانغــا خــۇش كۆرمىگــەن ئەلپــازدا قارىدى. 
پۈتكــۈل جاھاننــى ھەلەيكۈنگــە ســالغان، لەنــەت 
ئائىلىســىگە  ئۇنىڭمــۇ  »كوروناۋىرۇســى«  تەككــۈر 
ــاپ  ــى يالم ــپ، قەدىردانلىرىن ــپ كېلى ــەت ئېلى پاالك
ئەكەتتــى. باشــتا ئاتىســىدىن ئايرىلدى، دادىســىنىڭ 
قىرىقىنــى بەرمــەي تــۇرۇپ، ئانىســى بــۇ دۇنيانى تەرك 
ــى  ــاي، يولدىش ــى تولم ــىنىڭ يىل ــى. ئاتا-ئانىس ئەتت
شــۇ ۋاباغــا دۇچ كەلــدى. ياشــلىغىغا قارىمــاي، يەنــە 
ئامالارنــى  بارچــە  كەلگــەن  قولىدىــن  دوختــۇرالر 
ــڭ ئەپســۇس، 25  ــپ، شــۇنچە كۈرەشســىمۇ، مى قىلى
ــە  ــن مەڭگۈگ ــەن جۈپتىدى ــە ئۆتك ــرى بىلل ــل ئۆم يى
ــاپ  ــزى ئارى ــۇز قى ــان يالغ ــارزۇالپ باقق ــدى. ئ ئايرىل
ئىلكىدىكــى  بىراۋنىــڭ  ئۇمــۇ  تۇرســىمۇ،  كېلىــپ 
ئاجىــز. ئۇنىڭدىــن قانــداق رەنجىســۇن، قونغان قىرى 
يىراقتــا، ئاندىــن چۆچۈرىــدەك ئــۈچ بالىســى بــار. 
يولدىشــى ئىككىســى »ئاتا-ئانىمىزنى چەت ئەللەرگە 
كېلىمىــز!« ئالغــۇزۇپ  دەم  ئوينىتىــپ،  ئاپىرىــپ 

قىلىۋېــدى...  نىيەتلەرنــى  ياخشــى  دەپ   −
قولىــدا دۇنيــا بــار بولســىمۇ، ئەنــدى مانــا ئەزىزلىــرى 
ــاپ  ــەر ئوي ــى بەدنىيەت-مۇرتەتل ــوق. قايس ــدا ي يېنى
پۈتــۈن  ۋىرۇســنى؟!  ئەژدىھــار  شــۇ  چىقاردىكىــن 
زادى! قىلىۋەتتىغــۇ  ئاستىن-ئۈســتىن  دۇنيانــى 

ئايــال ئارمانغــا ئالىيىــپ قارىۋىــدى، ئارمــان 
چىقتــى.  ئۆيدىــن  پېتــى  ســاڭگىاتقان  بېشــىنى 
ئايالمــۇ ئۇنــى بىــر مەھــەل ئۇنتۇشــقا تىرىشــىپ، 
ئويــاپ  ئۇنى-بۇنــى  بــار،  ھــەم  چارچىغانلىقىمــۇ 
يېتىــپ، ئۇيقۇغــا كەتتــى. تــۈن ئۆزىنىــڭ دېگىنىنــى 
قىلــدى. ئادەملەر كۈنــدۈزى ئاالھىدە دىققەت قىلىپ، 
نــەزەر ئاۋدۇرغــان ئارمان ئەندى ئېتىبارســىز قالغاندەك 
ــدى. ــب بول ــا  شــۇڭغۇپ، غايى ــۈن قوينىغ ــۇپ، ت بول

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

ئەزىــز  ھەقىقىــي  كۆرســەتكۈچىەلر  ئىــززەت  ئەزىزەلرگــە   
قەدىرلىكتــۇر. ئەزىزلىــك  ۋە  ئىــززەت  )�ــۇڭا(  بولىــدۇ، 

ئەسشــتايىدىل، توغرا يول تۇتۇ�شــىن خالىســاڭ ، گېلىڭىن پاك تۇت.

اتللىياملايــدۇ. دوســت  كىــى  بوملىســا،  ئەس-ھــۇىش 
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بــەز  چــوڭ  ئــەڭ  ئورگانىزمدىكــى  جىگــەر 
تۇلــۇق  جەريانىغــا  ئالمىشــىش  مــاددا  بولــۇپ 
رولــى  بەدەندىكــى  جىگەرنىــڭ  قاتنىشــىدۇ. 
بەدەننــى پەرۋىــش قىلىــش، قوغــداش، ئەزاالرنــى 
بولغــان  زۆرۈر  ئۈچــۈن  ھاياتلىــق  ئوزۇقانــدۇرۇش، 
پىششــىقاپ  ماددىارنــى  ئوزۇقلــۇق  خىــل  ھــەر 
ــك،  ــل زەھەرلى ــى ھەرخى ــي بەدەنن ئىشــلەش، ئومۇمى
ــت  ــي خىلى ــاقاش، تەبىئى ــن س ــق ماددىاردى زىيانلى
قارشــى  كېســەللىكلەرگە  بەدەننىــڭ  ئىشــلەش، 
ــى كۈچەيتىــش  ــەت كۈچــى( ن ــۇرۇش كۈچــى) تەبىئ ت
قاتارلىــق فىزىيولوگىيەلىــك خىزمەتلەرنــى بېجىرىــدۇ.

مــاددا  ئاساســلىق  بەدەندىكــى  جىگــەر 
ــادەم بەدىنىدىكــى  ئالماشــتۇرۇش مەركىــزى بولــۇپ، ئ
پائالىيەتلەرگــە  فىزىيولوگىيەلىــك  بارلىــق 
ئېنېرگىيەســى  ئىسســىقلىق  قىلىدىغــان  ســەرپ 
يېمەكلىكلــەر  كېلىــدۇ،  يېمەكلىكلەردىــن 
ــم  ــدا ھەزى ــم ئەزالىرى ــار ھەزى ــى ئوزۇقلۇق تەركىبىدىك
قىلىنىــپ، قــان تومۇرالرغــا ســۈمۈرۈلگەندىن كېيىــن، 
جىگەرنىــڭ پىششــىقاپ ئىشلىشــى بىلــەن بەدەنگــە 
ــات  ــاغام ھاي ــپ، س ــە ئايلىنى ــق تەركىبلەرگ پايدىلى
كەچۈرۈشــنى كاپالەتكە ئىگە قىااليدۇ. شــۇڭا جىگەر 
كېســەللىكلەرنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش ســاغام ھاياتلىق 
كاپالىتــى. ۋە  ئاساســى  ماددىــي  پائالىيىتىنىــڭ 

قىلىــش  ھەزىــم  يېمەكلىكلــەر 
ھــەر  ئۇالردىكــى  ۋە  ئــەزاالر  سىستېمىســىدىكى 
خىــل قۇۋۋەتلەرنىــڭ فىزىيولوگىيەلىــك خىزمىتــى 
بىلــەن ھەزىــم بولــۇپ، يېمەكلىــك تەركىبىدىكــى 
ئوزۇقلــۇق ماددىــار قانغــا شــۈمۈرۈلۈپ، جىگەرگــە 
ــۇۋۋەت  ــي ق ــن جىگەردىكــى تەبىئى ــن كىيى كەلگەندى
) قۇۋۋىتــى تەبىئىــي(، ئوزۇقاندۇرغۇچــى قــۇۋۋەت 
ياردىمىــدە  قاتارلىقارنىــڭ  غازىيــە(  قۇۋۋىتــى   (
ئىلگىــرى  رېئاكسىيەلىشىشــنى  جىگەردىكــى 
پائالىيىتىنــى  ھاياتلىــق  بەدەننىــڭ  ســۈرۈپ، 
تەمىنلەيدىغــان  بىلــەن  ئاســاس  ماددىــي 
ۋە  بەلغــەم  قــان،  ســەپرا،  ســۇيۇقلۇق  مۇرەككــەپ 
ــدۇ.  ــت ھاســىل بولى ــۆت خىلى ــارەت ت ســەۋدادىن ئىب

كەلتــۈرۈپ  كېســەللىك  خىــل  ھــەر  ئەگــەر 
جىگەرنىــڭ  تۈپەيلىدىــن  ســەۋەبلەر  چىقارغۇچــى 
ــەر  ــى ھ ــى جىگەردىك ــا ياك ــى بۇزۇلس ــلى مىزاج ئەس
جىگەرنىــڭ  كەتســە،  ئاجىــزالپ  قۇۋۋەتلــەر  خىــل 
خىلىت ھاســىل قىلىش، زاپاس ســاقاش، زەھەرلىك 

تەركىبلەرنــى پارچىــاپ زەھەرســىزلەندۈرۈش قاتارلىــق 
ــدە  ــدۇ -دە، بەدەن ــقۇنلۇققا ئۇچراي ــرى توس خىزمەتلى
ــدۇرۇش  ــى ئوزۇقان ــەزا، توقۇلمىارن ــت ) ئ ــام خىلى خ
خىلىــت(  بولمىغــان  ئىگــە  ســاالھىيىتىگە 
شــەكىللىنىدۇ. بــۇ خىــل خــام خىلىــت توقۇلمــا، 
ــە  ــاالھىيىتىگە ئىگ ــدۇرۇش س ــى ئوزۇقان ھۈجەيرىلەرن
بولمىغاچقــا ئورگانىزم تەرىپىدىــن قوبۇل قىلىنمايدۇ، 
بۇنىــڭ بىلــەن بەدەنــدە مــاددا ئالمىشــىش خىزمىتــى 
توســقۇنلۇققا ئۇچــراپ، جىگــەر ئاجىزلىقــى، جىگەرنى 
مــاي قاپــاش، قــان مېيــى يۇقىرىــاش، ســېمىزلىك، 
ــش،  ــۇرى قېتى ــە توم ــىم، ئارتېرىي ــان بېس ــرى ق يۇقى
ئىششــىقى،  يىرىڭلىــق  ياللۇغــى، جىگــەر  جىگــەر 
ــەر  ــق جىگ ــى قاتارلى ــەر راك ــش ۋە جىگ ــەر قېتى جىگ
بولىــدۇ. پەيــدا  كېســەللىكلەر  خاراكتېرلىــك 

بەدەننىــڭ  ئومۇمىــي  كېســەللىكلەر  بــۇ 
ھەرىكىتىگــە، ســۆڭەكنىڭ كۆتۈرۈش كۈچىگە تەســىر 
يەتكــۈزۈش بىلــەن بىرگــە قــان تومۇرالرنــى تارايتىش، 
قاننىــڭ ئېقىمىنــى تۆۋەنلىتىش، پۇتنىڭ بېســىمىنى 
ھەتتــا  كۆپتــۈرۈش،  تومۇرالرنــى  ئاشــۇرۇۋېتىش، 
تومــۇرالردا يېرىلىــش قاتارلىقارنــى پەيــدا قىلىــش 
نەتىجىســىدە بارا - بارا نەپەس قىيىنلىشىش، يۈرەك 
ھەرىكىتــى نورمالسىزلىشــىش، قــان بېســىمى يۇقىــرى 
ئۆرلــەش، مېڭــە - يۈرەكتــە ھەرخىــل كېســەللىك 
ــي  ــا تەرەققى ــش قاتارلىقارغ ــۈز بېرى ــلىرى ي ئۆزگىرىش
ــدۇ.  ــەۋپ يېتى ــا خ ــتا ھاياتىغ ــتا – ئاس ــپ ئاس قىلى
جىگــەر كېســەللىكلىرى ۋە ئۇنىڭدىــن بولىدىغــان 
ئۈچــۈن: ئېلىــش  ئالدىنــى  كېســەللىكلەرنىڭ 

ــى مۇۋاپىــق ئىســتېمال  1. يېمــەك -  ئىچمەكن
تەركىبىدىكــى  ئىچمــەك   - يېمــەك  قىلىــش، 
ماددىلىــرى  ھاياتلىــق  ئورگانىزمنــى  ئوزۇقلۇقــار 
بىلــەن تەمىنلەيدىغــان ئاساســىي مەنبــە بولــۇپ، 
ھاياتلىــق ئوزۇقلۇقتىــن ئايرىالمايــدۇ. ئوزۇقلۇقــار 
يېمەكلىكلــەر تەركىبىدىكــى ئاقســىل، مــاي، قەنــت، 
ۋىتامىنارنــى  تۈرلــۈك  ۋە  ســۇ  ماددىــار،  مىنېــرال 
كۆرســىتىدۇ. ئــۇالر ھاياتلىــق ئۈچــۈن بەدەنــدە ســەرپ 
قىلىنىدىغــان مۇرەككــەپ ســۇيۇقلۇق تــۆت خىلىتنــى 
بىرىكمىلەردىــن  ئاساســىي  قىلغۇچــى  ھاســىل 
ــڭ ســان -  ــەك - ئىچمەكلەرنى ــارەت. شــۇڭا يېم ئىب
ــەن  ــى ت ــال بولۇش ــق نورم ــە مۇۋاپى ــۈپەت جەھەتت س
ھېســابلىنىدۇ.   بولــۇپ  كاپالىتــى  ســاالمەتلىكنىڭ 
ــى  ــۈز بېرىش ــەللىكلەرنىڭ ي ــدا كېس ــىچە بولغان ئەكس
ــال  ــدۇ. نورم ــرالپ بېرى ــت ھازى ــى مۇھى ــۈن ئىچك ئۈچ

ئۇيغۇر تېبابىتىدە جىگەر كېسەللىكلىرى ۋە ئۇنىڭدىن بولىدىغان 
كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ھەققىدىكى كۆرسەتمىلىرى

                           
    )مۇدىر ۋىراچ، پىروفېسسور(  مۇتەللىپ ئەلى ھاجى ئەمچى ) تۈركىيە(
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مــاددا  ماددىــار،  ئوزۇقلــۇق  بەدەندىكــى  ئەھۋالــدا 
مەلــۇم  قىلىنىــپ،  ســەرپ  جەريانىــدا  ئالمىشــىش 
بىرخىــل ئوزۇقلۇققــا ئېھتىيــاج تۇيۇلغانــدا بەدەندىكى 
كەلگــەن  بارلىققــا  يىغىندىســىدىن  قۇۋۋەتلەرنىــڭ 
تەبىئــەت كۈچىنىــڭ ياردىمىــدە بەدەندە كــەم بولغان 
ئىچمەكلەرگــە  يېمــەك –  بولغــان  ئىگــە  ماددىغــا 
بولغــان ئاچلىــق ســېزىمى پەيــدا بولىــدۇ – دە، كــەم 
ــى  ــان يېمەكلىكلەرن ــيا بوالاليدىغ ــام ئەش ــا خ ماددىغ
ــى  ــنى كۆڭل ــى يېيىش ــش ياك ــۇرۇپ يېيى ــادەم ياقت ئ
تارتىــپ ئىســتېمال قىلىــش ئارقىلىــق ئوزۇقلۇقارنىــڭ 
مۇشــۇ  ســاقلىنىدۇ.  تەڭپۇڭلۇقــى  بەدەندىكــى 
نۇقتىدىــن ئۇيغــۇر تېبابىتــى ســاقلىقنى ســاقاش 
ئىلىمــدە يېمەكلىكلەرنى مۇۋاپىقاشــتۇرۇپ ئىســتېمال 
كــۆپ  تۈرىنىــڭ  يېمەكلىكلەرنىــڭ  قىلىشــتا 
بولۇشــىنى، مىقدارىنىــڭ ئــاز بولۇشــىنى تەكىتلەيــدۇ. 
مۇتەخەسسىســلىرى  ئوزۇقلۇقشــۇناس  ياپونىيــە 
ــڭ 30  ــڭ تۈرىنى ــا يېمەكلىكنى ــۈك تاماقت ــەر كۈنل ھ
ــدۇ. ــلىقىنى تەشــەببۇس قىلى ــەم بولماس ــن ك خىلدى

تۈرىدىكــى  زىرائــەت  1(دانلىــق 
قىلىــش: ئىســتېمال  مۇۋاپىــق  يېمەكلىكلەرنــى 

يېمەكلىكلەرنــى  تۈردىكــى  زىرائــەت  دانلىــق 
ــرىقىنى  ــقى قاس ــڭ تاش ــدا ئۇالرنى ــتېمال قىلغان ئىس
ئۇچراتماســلىق  زىيانغــا  ياكــى  ئايرىۋەتمەســلىك 
ئارپــا  قونــاق،  بۇغــداي،  گــۈرۈچ،  الزىــم. چۈنكــى 
قاتارلىقارنىــڭ تــۈرى ۋە رەڭگىنىــڭ ئوخشىماســلىقىغا 
ئاساســەن ھــەر خىــل بولىــدۇ. بــۇ پۇرچــاق تۈرىدىكــى 
ئوزۇقلــۇق  پوســتىدىكى  زىرائەتلەرنىــڭ  دانلىــق 
ماددىــار كــۆپ بولىــدۇ. شــۇڭا ئۇالرنــى ئىســتېمال 
ــەر  ــڭ ھ ــا ئۇنى ــى بولس ــڭ قايسىس ــتا ئۇالرنى قىلىش
بىرىدىــن تــەڭ مىقــداردا ئېلىــپ، پاكىــز يۇيــۇپ، 
ئارىاشــتۇرۇپ، ئېزىــش ماشىنىســىدا ئېزىــپ، ئــۇن 
قىلىــپ قاســراقلىرى بىلــەن قوشــۇپ، چامغــۇر، بېــدە 
ــى  ــۆرۈك قېق ــدە ۋە ئ ــاق، جىگ ــاز، سامس ، كاۋا، پىي
قاتارلىقــار بىلــەن ئۇمــاچ قىلىــپ ئېچىــپ بەرســە 
جىگــەر كېســەللىكلىرى ۋە ئۇنىڭدىــن بولىدىغــان 
بولىــدۇ. ئالغىلــى  ئالدىنــى  كېســەللىكلەرنىڭ 

يېمەكلىكلەرنــى  تۈردىكــى  2(گــۆش 
قىلىــش: ئىســتېمال  مۇۋاپىــق 

ئۆســۈپ  بەدەننىــڭ  ئوزۇقلىنىــش  نورمــال 
يېتىلىشــىنى ئىلگىــرى ســۈرىدۇ، ئارتــۇق قىســمى 
بىلــەن  مۇســكۇل  ئاياندۇرۇلــۇپ  مايغــا  جىگــەردە 
زۆرۈرىيــەت  ســاقلىنىپ  زاپــاس  ئارىلىقىــدا  تېــرە 
يېمەكلىكلــەر  گۆشســىز  ئىشــلىتىلىدۇ،  بولغانــدا 
بىلــەن ئوزۇقلىنىــش ئارقىلىــق نۇرغــۇن مەســىلىلەرنى 
ئاقســىلىنى  ھايۋانــات  بولســىمۇ،  قىلغىلــى  ھــەل 
تولۇقاشــتىن ئىبارەت مۇھىم مەســىلىنى ھەل قىلىش 
تــەس. گۆشســىز تامــاق يېيىــش بەدەننىــڭ مىزاجىنى 
تەڭپۇڭلۇقىنــى  خىلىتارنىــڭ  تەبىئىــي  تەڭشــەپ 

ــدۇ.  ــاردەم بېرى ــقا ي ــاالمەتلىكنى ئاسراش ــاقاپ، س س
گۆشســىز تاماقتــا ۋىتامىنــار مــول بولــۇپ، مــاددا 
ئالمىشــىش فۇنكسىيەسىنى ياخشىاپ، ئورگانىزمنىڭ 
ئوزۇقلىنىشــنى كۈچەيتىــدۇ. بەدەندىكــى ھەرخىــل 
ياغارنــى تۆۋەنلىتىــپ، جىگەرنــى مــاي قاپــاش، 
بولغــان  ئۇنىڭدىــن  ۋە  يۇقىرىــاش  مېيــى  قــان 
بولىــدۇ. ئازايتقىلــى  كېســەللىكلەرنى  ھەرخىــل 

ئەممــا ئــۇزۇن مــۇددەت گۆشســىز تامــاق يېيىــش 
ــىز  ــى گۆشس ــىز. چۈنك ــاغاملىقىغا پايدىس ــەن- س ت
ــۆۋەن  ــى ت ــىقلىق ئېنېرگىيەس ــەردە ئىسس يېمەكلىكل
ئىبــارەت  جىگەردىــن  بەدەندىكــى  بولغانلىقتىــن، 
خىزمىتــى  سىستېمىســىنىڭ  ئالماشــتۇرۇش  مــاددا 
ئــەڭ  ئۇچــراپ،  بۇزغۇنچىلىققــا  ھالــدا  تەدرىجىــي 
ــاددا ئالماشتۇرۇشــنىڭ تەڭپۇڭســىزلىقىنى  ــدا م ئاخىرى
كەلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ. چۈنكــى ئۆســۈملۈك تۈرىدىكــى 
قىلىشــقا  پەيــدا  قــان  تەركىبىــدە  يېمەكلىكلــەر 
قاتنىشــىدىغان مانــگان، تۆمــۈر ۋە مىــس قاتارلىــق 
مىكــرو ئىلمېنىتــار كەمچىــل بولىــدۇ. ئۆســۈملۈك 
ئورنىنــى  ئاقســىلىنىڭ  ھايۋانــات  ئاقســىلى 
گۆشســىز  پۈتۈنلــەي  شــۇڭا  باســالمايدۇ.  مەڭگــۈ 
تامــاق يېمــەي ، مايســىز قــارا گۆشــنى مۇۋاپىــق 
تاماقارنــى  گۆشســىز  ۋە  گۆشــلۈك  ئىشــلىتىپ، 
بەرســە  ئوزۇقلىنىــپ  خىــل  كــۆپ  ماساشــتۇرۇپ، 
جىگــەر كېســەللىكلىرى ۋە ئۇنىڭدىــن بولىدىغــان 
بولىــدۇ. ئالغىلــى  ئالدىنــى  كېســەللىكلەرنىڭ 

تۈرىدىكــى  مېــۋە  ۋە  3(كۆكتــات 
قىلىــش: ئىســتېمال  مۇۋاپىــق  يېمەكلىكلەرنــى 

كۆكتــات ۋە مېــۋە تۈرىدىكــى يېمەكلىكلەرنىــڭ 
تەتقىقاتاردىــن  فارماكولوگىيەلىــك  قىســمى  كــۆپ 
ــىي،  ــدە كالتس ــڭ تەركىبى ــىچە، ئۇالرنى ــۇم بولۇش مەل
يــود  مىــس، ســىنك،  مانــگان،  تۆمــۈر،  فوســفور، 
ــو  ــل ئامىن ــۆپ خى ــار ۋە ك ــرو ئېلېمېنت ــق مىك قاتارلى
كىســاتاالر، ۋىتامىنــار بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئاساســلىق 
ــى  ــار تەڭپۇڭلۇقىن ــەپ خىلىت ــى تەڭش ــى مىزاجن رول
ــان  ــدۇرۇش، ق ــى تىنچان ــۇش، مېڭىن نورمالاشتۇرۇش
شــېكەرنى  قاندىكــى  تۆۋەنلىتىــش،  بېســىمىنى 
ھەزىمنــى  ئېچىــپ  ئىشــتىھانى  تۆۋەنلىتىــش، 
ياخشــىاش قاتارلىــق شــىپالىق تەســىرى بولــۇپ، 
ئۇالرنــى مۇۋاپىــق مىقداردا ئىســتېمال قىلىپ بەرگەندە 
بولغــان  ئۇنىڭدىــن  ۋە  كېســەللىكلىرى  جىگــەر 
نۇرغــۇن كېســەللىكلەرنىڭ ئالدىنــى ئالغىلــى بولىدۇ.

تەكىيــەكاۋا،  تەرخەمــەك،  كۆكتاتاردىــن: 
قاپــاق،  ھــۆل  سامســاق،  پىيــاز،  ســەۋزە، 
المنارىيــە  كاللەكبەســەي،  كەرەپشــە،  پىدىگــەن، 
قېرىنقــۇالق  خەيــدەي(،  ياكــى  يوســۇنى  )دېڭىــز 
قاتارلىقــار... ئالقــات  بېــدە،  موگــۇ،  )مــور(، 

ئەينــۇال،  قارىئــۆرۈك،  تــاۋۇز،  مېۋىلەردىــن: 
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شــاپتۇل، ئــۆرۈك، بېھــى، ئالمــا، چىــان، بانــان، 
دوالنــا، ئاپېلســىن، يــاڭاق مېغىــزى، ئــۆرۈك مېغىــزى، 
يــەر ياڭىقــى مېغىــزى، مايمــۇن شــاپتۇل، بۆلجۈرگــەن 
قاتارلىقارنــى مۇۋاپىــق ئىســتېمال قىلىــپ  بەرســە 
جىگــەر كېســەللىكلىرى ۋە ئۇنىڭدىــن بولىدىغــان 
بولىــدۇ. ئالغىلــى  ئالدىنــى  كېســەللىكلەرنىڭ 

ئىســتېمال  ئىچمەكلەرنــى   – يېمــەك   )4
ئىشــار: قىلىدىغــان  دىققــەت  قىلىشــتا 

رىتىملىــق  تامــاق  ۋاق  ئــۈچ  كۈندىلىــك   )1
بولۇشــى كېــرەك. بىــر ۋاقىتنــى ئــاز يــەپ، يەنــە 
الزىــم.  يېۋالماســلىق  كــۆپ  بــەك  ۋاقىتنــى  بىــر 

يۇمشــاق  ئىمكانقــەدەر  يېمەكلىكلەرنــى   )2
لەززەتلىنىــش  تەمىدىــن  يۇتــۇپ  ئاســتا  چاينــاپ 
كېــرەك. ئۇزارتىــش  ۋاقتىنــى  يېيىــش  ھەمــدە 

بىــر  مۇقىــم  تاماقنــى  ۋاقلىــق  ھــەر   )3
كەتســە،  ئېچىــپ  قورســاق  يېيىــش،  ۋاقىتتــا 
الزىــم. يېۋالماســلىق  جىــق  تۇتالمــاي  ئۆزىنــى 

ياكــى  ســۈنئىي  يېمەكلىكلــەر،  تاتلىــق   )4
خىمىيەلىك پىششــىقاپ ئىشــلەنگەن يېمەكلىكلەرنى 
ئىمكانقــەدەر يېمەســلىك ياكــى ئــاز يېيىــش كېــرەك.

قىلىــش: ھەرىكــەت  مۇۋاپىــق   .2

ــش  ــان ئايلىنى ــش ق ــەت قىلى ــق ھەرىك  مۇۋاپى
ئايلىنىــش  قــان  جاناندۇرىــدۇ،  سىستېمىســىنى 
قوبــۇل  ئوزۇقلــۇق  تومۇرالردىــن  قــان  جانانغانــدا 
قىلىۋاتقــان بارلىــق ئــەزا - توقۇلمىارمــۇ جانلىنىــدۇ. 
ــۇل  ــۇق قوب ــە تول ــۇق بەدەنگ ــەن ئوزۇقل ــۇنىڭ بىل ش
قىلىنىــپ ئېنېرگىيەگــە ئايلىنىــپ ســەرپ بولــۇپ 
ــدۇ،  ــپ قالماي ــدە يېغىلى ــۇق بەدەن ــدۇ، ئوزۇقل تۈگەي
يۈرەكتىــن  ۋە  مېڭــە  جىگــەر،  بىلــەن  شــۇنىڭ 
ئىبــارەت رەئىــس ئەزاالرنــى مەركــەز قىلغــان ئــەزا 
سىســتېمىارنىڭ ھاياتــى كۈچــى ئېشــىپ پۈتــۈن 
ــى  ــۇرۇش كۈچ ــى ت ــەللىكلەرگە قارش ــڭ كېس بەدەننى
»تەبىئــەت«  كۈچلىنىــدۇ،  كۈچــى«  »تەبىئــەت 
ــدۇ،  ــەل بولماي ــانلىقچە كېس ــادەم ئاس ــە ئ كۈچلەنس
كېســەل بولغاندىمــۇ ئاســانا ســاقىيىپ كېتىــدۇ.

ياشــاۋاتقان  كۈنىمىــزدە  قىلغانــدا  خۇالســە 
ســاقاپ  ســاقلىقنى  خەلقلىــرى  مىللــەت  ھــەر 
ــاراپ،  ــەل ق ــقا س ــى ئېلىش ــەللىكلەرنىڭ ئالدىن كېس
ھازىرقــى زامــان پــەن – تېخنىــكا ۋە مېدىتســىنا 
ھازىرقــى  كۈتــۈپ،  ئۈمىدلەرنــى  چــوڭ  ئىلمىدىــن 
زامــان پــەن - تېخنىكىســى ھەممىنــى ھــەل قىااليدۇ 
قورقمايدىغــان  بولۇشــتىن  كېســەل  قــاراپ  دەپ 
ھــەر  دوختۇرخانىــار  ھالبۇكــى  قالــدى.  بولــۇپ 
كېســەلنى  ئېغىــز  مۇرەككــەپ  ۋە  ئاددىــي  قانــداق 
ــدۇرۇپ  ــن قۇتۇل ــم خەتەردى ــق خېيى ــتا ۋاقىتلى داۋاالش
ــەلنىڭ  ــىمۇ، كېس ــا قىالىس ــىپالىق ئات ــەلگە ش كېس
ئالدىنــى ئېلىــش ۋە ئــۈزۈل كېســىل داۋاالشــتا بارلىــق 
مەســىلىلەرنى تولــۇق ھــەل قىلىــپ كېتەلمەيــدۇ. 
چۈنكــى »ئوزۇقلــۇق باشــقۇرۇش مۇتەخەسسىســى« 
ــدا بولۇشــىدا  ــا كېســەللىكلەرنىڭ پەي ــق كىتابت ناملى
ئىرســىيەت ئامىلــى %15، جەمئىيــەت ئامىلــى 10%، 
مۇھىــت ئامىلــى %7، دورا، ئوكــۇل، ئوپېراتســىيە 
ــاقاپ  ــاقلىقنى س ــەت %8، س ــق داۋاالش پەق ئارقىلى
ــى  ــى ئېلىــش ئۈچــۈن ئۆزىن كېســەللىكلەرنىڭ ئالدىن
ئاســراش ئامىلــى %60 دەپ خۇالســە چىقىرىلغــان.

    دېمەك جىگەر كېسەللىكلىرى ۋە ئۇنىڭدىن 
ئېلىــش  ئالدىنــى  كېســەللىكلەرنىڭ  بولىدىغــان 
ــراپ،  ــى ئاس ــتا ئۆزىمىزن ــي تۇرمۇش ئۈچــۈن ئىجتىمائى
يېمــەك - ئىچمەكنىــڭ نورمــال بولۇشــىغا، ھەرىكــەت 
قىلىــپ ئورگانىزمىنىــڭ ھاياتــى كۈچىنى ئاشۇرۇشــقا، 
ياخشــى تۇرمــۇش ئادىتىنــى يېتىلدۈرۈپ،زىيانلىــق 
يېمەك – ئىچمەك، روھىي كەيپىيات جىددىيلىكتىن 
يىــراق تۇرۇشــقا ئەھمىيــەت بەرســەك، دوختۇرخانىارغا 
قالمايــدۇ.  ھاجىتــى  قىلىشــنىڭ  مۇراجىئــەت 

پايدىالنغان ماتېرىيالالر:

1. ئۇيغــۇر تېبابەتچىلىكــى ئالىــي تېخنىكومــى 
ئىچكــى كېســەللىكلەر ئىلمىي )دەرســلىك(، 2005 - 
ــاي 1 - نەشــرى ســەھىيە نەشــرىياتى.  ــى 3 - ئ يىل

2. ئىكسىرى ئەزەم - ھەكىم مۇھەممەد ئەزەمخان 
)مۇتەللىــپ ئەلــى ھاجى ئەمچى تەرجىمىســى(، 2006 
- يىلى 9 - ئاي 1 - نەشــرى ســەھىيە نەشــرىياتى. 

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

ئوخشــايدۇ. جازىغــا  قــۇرۇق  كىششــىەلر  يــوق  ئەس-ھــۇىش 

اتپتۇراملايــدۇ. روانق  ئىششــىن  كىــى  بوملىســا،  ئەقــى 
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بېيجىڭ، مەلۇم مېترو بېكىتى...

يەر ئاســتى مېتــرو ئالمىشــىش بېكىتى بەئەينى 
ــتىدە  ــەر ئۈس ــايتتى. ي ــىغا ئوخش ــڭ ئۇۋىس چۈمۈلىنى
بىــر »كامار«دىــن كىرگــەن بىلــەن يــەر ئاســتىدىكى 
ــانا  ــى ئاس ــار ئادەمن ــاش يول ــۇن ئىرماش-چىرم نۇرغ
ــان  ــمەكچى بولغ ــۆزى چۈش ــى. ئ ــۇرۇپ قۇياتت قايمۇقت
مېترونىــڭ توغــرا يۆنىلىشــتىكى ســاقاش سۇپىســىنى 
كەلگىلــى  يۇرتتىــن  ياقــا  مەنــدەك  تېپىۋېلىــش 
ــانغا  ــە ئاس ــەھرالىقتا ئۈنچ ــر س ــان بى ــۇزۇن بولمىغ ئ
توختىمايتتــى. ھەرخىــل رەڭ، ھەرخىــل ئىرقتىكــى 
توختىمــاي   چۈمۈلىلــەردەك  خــۇددى  كىشــىلەر 
ــادەم  ــە ئ ــى. ھەمم ــا ئۆتۈشــۈپ تۇراتت ئۇياقتىن-بۇياقق
ــم ئىشــقا  ــر مۇھى ــى، خــۇددى بى ــز ماڭاتت شــۇنداق تى
كېچىكىــپ قېلىۋاتقانــدەك. تەمتىــرەپ ياكــى خىيــال 
ســۈرۈپ ماڭغانارنــى ئۇچراتقىلــى بولمايتتــى. ئادەتتــە 
ــوك ســوققاندەك  ــاق دوســتلىرىمنىڭ »ت ــە ماڭس بىرگ
ماڭىدىكەنســەن«، »خەقلــەر ئوغرىمىكىــن دېمىســۇن 
ــلىرىدىن  ــە« دېيىش ــاي ماڭ ــەل ئالدىرىم ــاداش، س ئ
ــى  ــىلەرنىڭ ھېل ــە، كىش ــم، ئەمدىلىكت قۇتۇاللمايتتى
ســوقۇپ  مۈرەمنــى  ســول  ھېلــى  مۈرەمنــى،  ئــوڭ 
ئۆتــۈپ كەتكىنىنــى كــۆرۈپ، ئۆزۈمنىــڭ ئۇالرنىــڭ 
تىــز مېڭىشــىغا دەخلــى قىلىۋاتقانلىقىمنــى ھېــس 
قىلدىــم -دە ئىختىيارســىز قەدىمىمنــى تېزلىتىــپ 
ئۇرۇنــدۇم.  ماسلىشىشــقا  ســۈرىتىگە  ئېقىمنىــڭ 
ئېغىزغــا  بۆلۈنگــەن  لىنىيەگــە  خىــل  نەچچــە 
بىلەلمــەي چەتكــە  مېڭىشــنى  قاياققــا  كەلگەنــدە 
چىقىــپ بىــردەم ھاڭۋىقىــپ تۇرغاندىــن كېيىــن، 
ــۆزۈم  ــىدىن ئ ــىش خەرىتىس ــە ئالمىش ــى لىنىي تامدىك

ــم ــتە تاپتى ــمىنى تەس ــڭ ئىس ــان بېكەتنى -بارىدىغ
مېتروغــا  تــۇرۇپ  تەرەپتــە  قايســى  لېكىــن  -يــۇ، 
چىقىشــنى بىلەلمــەي ئۇياق-بۇياققــا قارىدىم. بېكەت 
ــان  ــىتىپ قويىدىغ ــول كۆرس ــى ي ــرى ياك خىزمەتچىلى
نېرىراقتىكــى  پەقــەت  كۆرۈنمەيتتــى،  پىدائىيــار 
ــر بېشــىغا  ــدا تاقى ــڭ يېنى ــق ســاقاش ئۆيىنى ئامانلى
كىيىۋالغــان  چۆكــۈرۈپ  شەپكىســىنى  قاســقان 
ــى  ــىش ئاپپارات ــاقچى سۆزلىش ــر س ــەت بى ــۆرۈن تەل س
قاپاقلىرىنــى  ئېتىــپ،  كەينىگــە  قولىنــى  تۇتقــان 
ــى. ــېلىپ تۇراتت ــەپ س ــا س ــە ئۇياق-بۇياقق تۈرگىنىچ

ئوياشــقان  سوراشــنى  بېرىــپ  يېنىغــا  ئۇنىــڭ 
ئىــش  بىــر  بۇرۇنقــى  كــۈن  بولســاممۇ،نەچچە 
ــم. ــن ياندى ــۇ نىيىتىمدى ــال ب ــپ دەرھ ــا كېلى يادىمغ

ــدە  ــرو بېكىتى ــر مېت ــرى بى نەچچــە كــۈن ئىلگى
ــر  ــپ بى ــۇدۇل بېرى ــدا ئ ــىدىغان چاغ ــە ئالمىش لىنىي
ســاقچىدىن يــاردەم ســورىغان ئىدىــم، مــاڭا يــول 
كۆرسىتىشــنى قويــۇپ كىملىكىمنــى ســوراپ، ئاندىــن 
قويــۇپ  ئاپپاراتارغــا  بىــر  قانداقتــۇر  قولىدىكــى 
تەكشــۈرۈپ، بــۇ يــەردە نېمە ئىــش قىلىدىغانلىقىمنى 
ئىكەنلىكىمنــى  ئوقۇغۇچــى  كەتتــى،  ســوراپ 
يــۇ،   - سېلىقاشــتى  ســەل  تەلەپپــۇزى  ئــاڭاپ 
ــى  ــدۇ گۇمانلىنىۋااتقانلىق ــا نېمىلەردىن ــن يەنى لېكى
ئاخىــرى  ئــەڭ  ئىــدى.  ئايــان  ئۇنىــڭ چىرايدىــن 
مىنىــڭ  ئەسكەرتمىســەم  تۈگــەپ  ســورايدىغانلىرى 
ــدى.  ــان ئى ــول ســورىغانلىقىمنى ئاللىقاچــان ئۇنۇتق ي
ــى  ــا ماڭىدىغانلىقىمن ــدا قاياقق ــياقمىغان ئاھاڭ خۇش
شــۇنىڭدىن  تاپالمــاي  ئــادەم  بــەردى.  دەپ 
يــاردەم ســورىغىنىمغا پۇشــايمان قىلغــان ئىدىــم.

شــۇڭا بــۇ قېتىــم دەرھــال بــۇ نىيىتىمدىــن 
يېنىــپ، تامدىكــى خەرىتىگــە قــاراپ يــۈرۈپ بىــر 
يۆلىنىشنى شۇمىكىن دەپ پەرەز قىلدىم ۋە تەۋەككۈل 
تــۇردۇم. قىلىــپ شــۇ تەرەپتــە مېترونــى ســاقاپ 

مېتــرو  كەلــدى.  مېترومــۇ  ئۆتمــەي  ئــۇزاق 
ــۇددى  ــەڭ خ ــەن ت ــى بىل ــىك ئېچىلىش ــاپ ئىش توخت
ھېســىپنىڭ تۆشــۈك يېرىدىــن ئېتىلىــپ چىققــان 
پورتتىــدە چۈشــەتتى  ئــادەم   نۇرغــۇن  گۈرۈچتــەك 
ــاپ  ــە تارق ــەر تەرەپك ــە ھ ــۇپ ئاچقۇچ ــى يۇم ۋە كۆزن
چۈشــۈپ  ئاخىــرى  چۈشــىدىغانارنىڭ  كېتەتتــى. 
تۇرغانــار  بولــۇپ ســاقاپ  رەت  ئىككــى  بولغىچــە 
مېتروغــا  دېگەنــدەك  ئىتتىرىشــىپ  بىر-بىرىنــى 
ۋە  ئەتىگــەن  ئىتترىشىشــىنى  بۇنــداق  چىقاتتــى، 
كەچتىكــى ئىشــقا چىقىــش ۋە ئىشــتىن چۈشــۈش 
ۋاقتىــدا كۆرىدىغــان بولســا، خــۇددى شــۇ قېتىملىقــى 
ئاشــۇ ئادەملەرنىــڭ ئــەڭ ئاخىرىقــى پۇرســىتىدەك، 
چىقىپاۋالســا  قىستالســىمۇ  قانچــە  مەيلــى 
بولىدىغانــدەك شــۇنداق ئۆزىنــى ئۇراتتــى. ئىككــى 
يېپىلىۋاتقــان  بىســىدەك  قايچىنىــڭ  تەرەپتىــن 
ــى، ياكــى  ئاپتوماتىــك ئىشــىك كىملەرنىــڭ چاپىنىن
يەنــە  قىســىۋېلىپ  سومكىســىنى  دۈمبىســىدىكى 

ئوغرى*
)ھېكايە (

»مىسرانىم« مۇنبىرىدىن ئېلىنمىشتۇر )ت.(
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بېكــەت  چاغــاردا  شــۇنداق  كېتەتتــى.  ئېچىلىــپ 
ئادەملەرنــى  تىققانــدەك  ســامان  تاغارغــا  خادىمــى 
يېپىلىشــىغا  ئىشــىكنىڭ  ئىتتىرىــپ  ئالدىغــا 
ــى كۆرگــەن  ــى. شــۇنداق مەنزىرىن ــك قىاتت كاپالەتلى
ــى  ــەن، تۇۋاقن ــاڭمۇ پاتقانس ــا پاتس ــدا »قازانغ چېغىم
ــن  ــراالر يادىمدى ــەن مىس ــەن؟« دېگ ــداق ياپقانس قان
كېچىــپ قاالتتــى. ۋە ياكــى »مانا، چوڭ شــەھەردىكى 
مەدەنىيــەت؟« دەپ ئۆزۈمگــە كۈلۈمســىرەپ قوياتتىم...

ــا  ــت بولمىغاچق ــراش پەي ــداق ئالدى ــر ئۇن ھازى
كىشــىلەر مېتروغــا چىققۇچــە ئۇنچــە ئەسەبىيلىشــىپ 
كەتمىــدى. ئادەملــەر ئۈنچــە كــۆپ بولمىســىمۇ بىــكار 
ئېســىلىپ  تۇتقۇچقــا  قىلمايتتــى.  بــاردەك  ئــورۇن 
تــۇرۇپ، مېترونىــڭ مېڭىــش يۆلىنىشــىنى كۆرســىتىپ 
ــى  ــن بارماقچ ــق خەرىتىدى ــان ئېلېكتىرولىتلى تۇرۇۋاتق
بولغــان بېكەتنــى ئىزدەشــكە باشــلىدىم. كەينىمدىن 
بىــرى قىســتاپ ئۆتۈۋىــدى جەينىكىم يېنىمــدا تۇرغان 
بىــر قىزنىــڭ سومكىســىغا يېنىــكا تېگىــپ كەتتــى، 
ئۇنىڭغــا قارىشــىم بىلــەن تــەڭ ئــۇ مــاڭا قاراپــا 
چىرايــى دەرھــال ئۆزگــەردى-دە، بىرخىــل ئەنســىزلىك 
ــر  ــە بى ــىنى يەن ــۈرۈلۈپ سومكىس ــراق س ــەن يىراق بىل
مۈرىســىگە ئېســىۋالدى. باشــقىارنىڭ ســەۋەنلىكى 
ئۈچــۈن »كەچــۈرۈڭ« دەپ  قويۇشــنى ئوياشــقان 
بولســاممۇ ئۇنىــڭ قايتۇرغــان بــۇ ئىنكاســى غۇرۇرۇمغــا 
»نېمانچــە  قىلمىدىــم.  گــەپ  باشــقا  تەگكــەچ 
زاماننىــڭ  ھازىرقــى  كېتىدىغانــدۇ  بــوپ  نــازۇك 
ــەزگۈرمىدۇ؟«  ــۇنچە س ــا ش ــى بىزگى ــرى، ياك ئادەملى
كالامــدا يەنــە چىگىــش خىيالــار پەيــدا بولــۇپ 
باشــلىدىم. مۇنازىرىلىشىشــكە  بىلــەن  ئۆز-ئــۆزۈم 

ــۇپ،  »— سۇۋىشــىپ كەتكەنگــە شــۇنچە ھودۇق
ھاجىتــى؟  نېمــە  تەشۋىشلىنىشــنىڭ  ئاشــۇنچىۋاال 
بــاردەك... كېســەل  يۇقۇملــۇق  مەنــدە  خــۇددى 

ــى يــوق،  ــۇالر كېســەلدىن ھودۇققىن ــا، ئ —توخت
ئۆزۈڭگــە تەســەللى بېرىۋاتامســەن؟ يــاق، شــۇنچە 
ئوچــۇق تۇرمامــدۇ، ســومكىغا كېســەل يۇقمايــدۇ،  
ســىنى  ئــۇ  ئوچۇقــى  گەپنىــڭ  ئوغرى‘يۇقىــدۇ. 
دەمســەن؟  نېمىشــقا  قالــدى.  دەپ  ئوغرىمىكىــن 
ــايتتى،  ــڭ ئوخش ــەن، نەرى ــا ئوخشايس ــەن ئوغرىغ س
ــۇڭ  ــۇ بۇرۇت ــە، ئاش ــاقال-بۇرۇتۇڭ، ھ ــاق، س قاش-قاپ
ــم   ــى قېتى ــاردۇ؟ ئالدىنق ــىڭدە ب ــايدۇ. ئېس ــازا ئوخش ت
ــز دەپ  ــاق بەرمەيمى ــىنجاڭلىقارغا يات ــدە ش تيەنجىن
ئوچــۇق ئېيتقــان مېھمــان كۈتۈشــتىن يېنىــپ چىقىپ 
كېتىۋاتقىنىڭــدا  كوچىــدا  بىــر  كېچىــدە  يېرىــم 
ــى  ــك بىرىن ــان  يەرلى ــپ كېتىۋاتق ــىپىت مىنى ۋېلىس
ــن  ــڭ. لېكى ــڭنى كۆرگەنتى ــر يۇرتدىش ــان بى بۇالۋاتق
قورقــۇپ،  قېلىشــتىن  ئارىلىشــىپ  ئىشــقا  ئارتــۇق 

پوســماڭنى چۆكــۈرۈپ كىيىــپ يولۇڭغــا راۋان بولغــان 
خوجايىنىدىنمــۇ  مېھمانخانــا  ئاندىــن  ئىدىــڭ. 
بالىنىڭمــۇ  شــۇ  ئىدىــڭ.  رەنجىتمىگــەن  ئارتــۇق 
ســېنىڭكىدەك بۇرۇتــى بــار ئىــدى... يەنــە ئېســىڭدە 
بــاردۇ؟ تېخــى يېقىنــدا مۇشــۇ شــەھەردە كۈپكۈندۈزدە، 
ــڭ  ــر قىزنى ــان بى ــن كېلىۋاتق ــاڭ ئالدىڭدى كېتىۋاتس
كەينىدىــن ئىككىســى قىســتاپ ئۆتــۈپ، چۆچــۈپ 
قارىشــىغا يەنــە بىــرى كەينىدىــن كېلىــپ چاققانلىــق 
ئېلىــپ  نېمىنىــدۇر  ســومكىدىن  قىزنىــڭ  بىلــەن 
شــۇنداق تىــز غايىــب بولغــان ئــۈچ يىگىــت، قارىماققا 
ــرەك  ــى كىچىك ــك، بەلك ــەڭ دېمەتلى ــەن ت ســەن بىل
كېلــەر. ھــە، شــۇالرنىڭمۇ ســېنىڭكىدەك بۇرۇتــى بــار 
ــۇپ  ــىڭدىدۇ؟ قورق ــى ئېس ــڭ چىراي ــۇ قىزنى ــدى. ئ ئى
ــن  ــاي كۆزلىرىدى ــن ۋارقىراشــقىمۇ پېتىنالم كەتكىنىدى
يــاش قۇيۇلــۇپ شــۇ يــەردە قاققــان قوزۇقتــەك تــۇرۇپ 
ــدۇڭ...« ــا راۋان بول ــەنمۇ يولۇڭغ ــدى. س ــان ئى قالغ

ئەنــە شــۇنداق خىيالــار بىلــەن يەنــە بىــر 
ــۈش ــدەك چۈش ــدۇق. بايىقى ــپ بول ــە كېلى -بېكەتك

قوزغالــدى.  يەنــە  مېتــرو  كېيىــن  -چىقىشــتىن 
يەنــە  بىلــەن  دىققــەت  قايتىــپ  خىيالدىــن 
ــاتتىن  ــا!« توس ــلىدىم. »ئاپ ــقا باش ــە قاراش خەرىتىگ
بايقىدىــم،  چىقىۋالغانلىقىمنــى  يۆلىنىشــكە  تەتــۈر 
يەنــە بىــر بېكەتتــە چۈشــۈپ قارشــى يۆلىنىشــكە 
مېڭىشــقا  تەرەپكــە  ئىشــىك  ئويــاپ  ئولتۇرۇشــنى 
تۇيۇقســىزال: قىــز  بايىقــى  تەمشىلىۋاتســام، 

— تېلېفونــۇم يۈتتــى،— دەپ ئەنســىز ۋارقىراشــقا 
چىقاتتــى.  يىغامســىراپ  ئــاۋازى  باشــلىدى، 
قىلغانــدەك  ئۈمىــد  قىلىشــنى  يــاردەم  بىرەرىنىــڭ 
قارايتتــى،  ئەتراپتىكىلەرگــە  ئىپادىــدە  بىرخىــل 
ــى  ــكاس چىقمىغانلىقىن ــن ئىن ــن  ھېچكىمدى ئاندى
كــۆرۈپ سومكىســىنى ساراســىمە ئىچىــدە ئاختۇرۇشــقا 
باشــلىدى. تېخــى بايىــا ئۇنىڭ بىر ئالمــا تېلېفوننى 
سومكىســىدىن ئېلىــپ يەنــە ســېلىپ قويغىنىنــى 
بوپتــۇ.  ســوقۇپ  بىردەمدىــا  مانــا،  كۆرگەنتىــم. 
»كىممــۇ سوققاندۇ؟«شــۇنداق ئويــاپ تۇرۇشــۇمغا ئــۇ 
ــاراپ  ــردەم ق ــۇ، بى ــاڭا تىكىلدى-ي ــاتتىن م ــز توس قى
ئاختۇرۇشــقا  سومكىســىنى  يەنــە  كېتىــپ  تــۇرۇپ 
بىــر  يەنــە  ئۆزۈمچىــا  خــۇدا،«  باشــلىدى.»ئاھ! 
باشــلىدىم. كېلىشــكە  تۇيغۇســىغا  گۇنــاھ  خىــل 

ناھىيەلىــك  مەكتەپتىكــى چېغىمــدا  ئوتتــۇرا 
ئېغىزىغــا  كىرىش-چىقىــش  كىتابخانىنىــڭ 
بىخەتەرلىــك سىستېمىســىنى يېڭىدىــن ئورناتقــان 
ــاچ  ــپ كېتىۋاتق ــۇپ چىقى ــۆرۈپ بول ــاب ك ــدى. كىت ئى
يــۈز  ئالمىغانلىقىــم  ھېچنېمــە  ئۆزۈمگــە  گەرچــە 
پىرســەنت ئېنىــق تۇرســىمۇ، »نــاۋادا شــۇ ماشــىنا 
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قانــداق  قالســا  كېتىــپ  ســايراپ  خاتالىشــىپ 
قىارمــەن؟« دېگــەن ئەخمىقانــە بىــر خىيــال بىلــەن 
كۆڭلــۈم بىرخىــل ساراســىمىگە چۈشــكەن ئىــدى. 
ــىمىگە  ــل ساراس ــر خى ــۇنداق بى ــەم ش ــر ھ ــا ھازى مان
چۈشــۈپ قېلىۋاتاتتىــم. ئەتراپتىكــى ھېچكىمنىــڭ 
قىاتتــى،  يوقتــەك  ئارىاشقۇســى  ئىشــقا  ئارتــۇق 
ئۇنىڭغــا كۆزىنىــڭ قۇيرۇقىــدا قــاراپ قويــۇپ خــۇددى 
ــى.  ــە كىرىۋاالتت ــدەك قىياپەتك ــش بولمىغان ــچ ئى ھې
باشــلىدى،  ئاستىاشــقا  ســۈرئىتى  مېترونىــڭ 
قاپتــۇق.  كــەپ  بېكەتكــە  كېيىنكــى  دېمــەك، 
قىــز تېخىمــۇ تىت-تىــت بولۇشــقا باشــلىدى ۋە:

تېلېفونۇمنــى  ئاڭلىدىڭارمــۇ؟  كۆپچىلىــك   —
ــن  ــىراپ. ھېچكىمدى ــدى يىغامس ــدى. دې ــرى ئال ئوغ
ــە  ــىك تەرەپك ــىدىغانار ئىش ــدى. چۈش ــادا چىقمى س
تەرەپكــە  شــۇ  مەنمــۇ  باشــلىدى.  سۈرۈلۈشــكە 
يەنىــا  لېكىــن  -يــۇ،  بولــدۇم  ماڭماقچــى 
باشــلىدىم. ئېلىشىشــقا  بىلــەن  ئــۆزۈم  ئىچىمــدە 

»— ناۋادا چۈشۈپ كەتسەڭ ئۇ سېنى ئوغرىلىدى 
دەپ قالىــدۇ، دېمىســىمۇ ئــۇ ســەندىن گۇمانانغان...

— گۇمانانســا گۇمانانمامــدۇ، مېنىــڭ نېمــە 
تۇرسام،ئىشــقىلىپ  ئوغىرلىمىغــان  مــەن  كارىــم، 
كېلەلەيمــەن... يــۈز  ۋىجدانىمغــا  مــەن 

ــۇ، خــەق  ــم كۆرۈپت ــى كى — ســىنىڭ ۋىجدانىڭن
ســېنى ئوغــرى دەپ قېلىۋېرىــدۇ، خەقنىــڭ ‘ئۇيغــۇرالر 
شــۇ. كۈچىيىــدۇ  تېخىمــۇ  قارىشــى  ئوغرى’دېگــەن 

ــر تەرەپلىمىلىــك  ــەكا بى ــداق ئويلىســا ب — بۇن
-بولمامــدۇ؟ قايســى مىللەتتــە ئوغــرى يوقكــەن؟  بىــر

ــك  ــە ۋەكىللى ــر مىللەتك ــادەم بى ــى ئەســكى ئ -ئىكك
قىامدىكــەن؟ بۇنــداق ئويــاش بــەكا بىمەنىلىــك...

— مەنىلىكمــۇ، بىمەنىلىكمــۇ مۇھىمــى خــەق 
شــۇنداق ئويايــدۇ. ئەلۋەتتــە بىر-ئىككــى ئەســكى 
قىالمايــدۇ،  ۋەكىللىــك  مىللەتكــە  بىــر  ئــادەم 
ــى  ــە ئادەمن ــە ھەمم ــر مىللەتك ــم بى ــچ كى ــن ھې لېكى
ــا  ــن باھ ــپ ئاندى ــىتىك قىلى ــۈرۈپ، ئىستاتىس تەكش
ئــادەم   بىر-ئىككــى  ئۇچراتقــان  ئــۆزى  بەرمەيــدۇ، 
ــدۇ.  ــىرنى بىرى ــان تەس ــى يام ــى ياك ــا ياخش ئۇنىڭغ
رول  ئاچقۇچلــۇق  باھاســىدا  ئۇنىــڭ  تەســىر  بــۇ 
ئوينايــدۇ. نــاۋادا بىــر يــات مىللــەت ســاياھەتكە 
ــا،  ــەن بولس ــى كۆرگ ــن بىرن ــۇر ئوغرىدى ــك ئۇيغ پىلى
ئۇچراتمىغــان  ئۇيغۇرنــى  باشــقا  كېيىــن  ئۇندىــن 
ــەن  ــرى< دېگ ــۇالر ئوغ ــى >ئۇيغ ــۈر بوي ــۇ ئۆم ــا ئ بولس
ــۇنداق  ــى ش ــدۇ، ۋە ياك ــۈپ كېتى ــەن ئۆت ــاراش بىل ق
قاراشــتىن  ياخشــى  باشــقا  ئاڭلىغــان  ئــۇ  قــاراش 

ئــادەم  –ئىككــى  بىــر  شــۇڭا  بولىــدۇ.  ئۈســتۈن 
بەزىــدە باشــقىارنىڭ نەزىرىــدە بىــر مىللەتكــە ئــۆزى 
بىلمىگــەن ھالــدا ۋەكىللىــك قىلىــپ قالىــدۇ...«

مېترو توختاشقا باشلىدى، شۇ چاغدا تۇيۇقسىز 
بىــر خىيــال كالامغا كەلدى-دە، ئۇ تەرەپكە ســۈرۈلۈپ 
ۋە: تەڭلىدىــم  ئۇنىڭغــا  چىقىرىــپ  تېلېفونۇمنــى 

بېقىــڭ،  ســايرىتىپ  تېلېفونىڭىزنــى   —
ئــۇ  بولســا...  ئېتىۋىتىلمىگــەن  تېخــى  نــاۋادا 
دېيىشــنى  نېمــە   قالــدى،  تۇرۇپــا  قــاراپ  مــاڭا 
تۇراتتــى. ھالەتتــە  گاڭگىرىغــان  بىلمــەي 

— چاققــان بولــۇڭ مېتــرو ھازىــرال توختىســا 
تېلېفوننــى  قالمايــدۇ. شــۇنداق دېگــەچ  پۇرســەت 
ــۇ  ــۇندىا ئ ــم. ش ــن تەڭلىدى ــۇ يېقى ــا تېخىم ئۇنىڭغ
دەپ  »رەھمــەت«  بولــۇپ  كەلگەنــدەك  ھوشــىغا 
تېلېفوننــى قولىغــا ئېلىــپ نومۇرنى بېســىپ ئەتراپنى 
تىڭشاشــقا باشــلىدى. قېرىشــقاندەك ســىگنال ئۇنچــە 
ياخشــى ئەمــەس ئىــدى، شــۇڭا تېلېفوننىــڭ ئۇالنغان 
ــرو  ــى. مېت ــى بولمايۋاتاتت ــن بىلگىل ئۇالنمىغانلىقىدى
ــۈپ-چىقىش  ــق چۈش ــر قېتىملى ــە بى ــدى. يەن توختى
تېلېفوننىــڭ  پەســتىن  تۇيۇقســىز  باشــاندى. 
ئــاۋازى ئاڭانــدى. ئىككىلىمىــز  بــوش ســايرىغان 
ــدۇق. ــە قارى ــن بىر-بىرىمىزگ ــومكىغا ئاندى ــەڭا س ت

 — ئــۇ.  دېــدى  ئەمەســتۇ،  ئۇنــداق   —
ســومكامنى شــۇنچە ئاختۇرغــان تۇرســام. شــۇنداق 
سومكىســىدىكى  ئولتــۇرۇپ  زوڭزىيىــپ  دېگــەچ 
ئــاۋاز  تــۇردى.  ئالغىلــى  ھەممــە نەرســىنى يەرگــە 
ــم  ــرى جى ــن بى ــدا بايدى ــۇ چاغ ــىۋاتاتتى. ب داۋاملىش
ئويــۇن  ئەمــدى  نەچچەيلەنمــۇ  ئولتۇرۇۋالغــان 
قىزىقىۋاتقىنىنــى ســەزدى بولغــاي ئۇنىــڭ بېشــىمىزغا 
ــومكىدىكى  ــۇردى. س ــى ت ــومكىغا قارىغىل ــپ س كېلى
لېكىــن  ئېلىۋەتتــى،  ھەممىســىنى  »دۇنيا«نىــڭ 
تېلېفــون كۆرۈنمەيتتــى، شــۇ چاغدا ئۇ سومكىســىنىڭ 
ــا  ــۆردى-دە، چىرايىغ ــۈكلۈكىنى ك ــتىرىنىڭ تۆش ئەس
كۈلكــە يۈگــۈردى. تېلېفــون ســومكىنىڭ ئەســتىرنىڭ 
ــەر خــۇددى شــۇنداق  ــى. ئەتراپتىكىل ــن چىقت ئىچىدى
بولۇشــىنى بۇرۇنا پەرەز قىلغاندەك »شــۇ ئەمەســمۇ« 
بېرىــپ  ئورۇنلىرىغــا  قويــۇپ  غودۇڭشــىپ  دەپ 
ئاالقزەدىلىكتىــن،  بايــا  ئــۇ  ئەســلىدە  تۇرۇشــتى. 
ــڭ  ــى، ئۇنى ــان چېغ ــدان ئاختۇرمغ ــىنى ئوب سومكىس
مېلــى  دۇككان«نىــڭ  »بىــر  ســومكىدا  ئۈســتىگە 
ــى. شــۇنچە نەرســىنىڭ ئارىســىدىن  ــەك قىاتت تولۇقت
بىرنەرســە ئاختــۇرۇپ تېپىشــمۇ ئاســان ئەمەســتە.

ــرو بايىقــى بېكەتتىنمــۇ قوزغىلىــپ بولغــان  مېت
ئىــدى. تەتــۈر يۆلىنىشــكە ئاللىبــۇرۇن ئىككــى بېكەت 
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ــۇنداق  ــۈم ش ــن كۆڭل ــم، لېكى ــان ئىدى ــپ بولغ مېڭى
ــۇرۇپ  ــى قايت ــز تېلېفونۇمن ــى قى ــازادە ئىــدى. ھېلىق ئ
ــقىكىن  ــدى، نېمىش ــەن ئى ــەت« دېگ ــەچ »رەھم بەرگ
بــۇ ئاددىيغىنــە بىــر ســۆز مېنــى شــۇنچە خــۇش 
قىلغــان ئىــدى. مــەن ئۇنىڭغــا ئۇچرىغــان قانچىنچــى 
شــىنجاڭلىق، بۇرۇتــى بــار ئۇيغــۇر بۇنىســى مــاڭا 
نامەلــۇم، لېكىــن ئۇنىــڭ شــۇنىڭغا ئىشــەنگىنىگە 
ئىشــەنچىم كامىلكى، مەن ئۇ ئۇچراتقان شــىنجاڭلىق 
بۇرۇتــى بــار ئۇيغــۇر، لېكىــن ئوغــرى ئەمــەس ئىدىــم.

2
شىنجاڭنىڭ جەنۇبىدىكى چەت بىر يېزا يولى.

ياتقــۇزۇش  قارامــاي  بۇرۇنــا   يىــل  نەچچــە 
ئېلىنىــپ  زەيكــەش  تەرىپىدىــن  ئىككــى  ئۈچــۈن 
نېمىشــقىكىن  يولىغــا  يېــزا  كۆتۈرۈلگــەن  ئېگىــز 
تېخىچــە ئىــش باشــانمىغان ئىــدى. ئەينــى ۋاقىتتــا 
ــادەم بويــى كۆتۈرۈلــۈپ ،ئۈســتى  ئەســلى ئورنىدىــن ئ
قاڭدىلىــپ ئەينەكتــەك قىلىنغــان يــول مانــا ئەمــدى 
ــدە  ــا، بىريەرلىرى ــە توپ ــا كەلگۈچ ــرى تىزغ ــر يەرلى بى
چوقچىيىــپ  تاشــار  يوغــان  بېشــىدەك  ئــادەم 
چىققــان، ئوي-دۆڭگــەل، زادى تــاش يــول ياكــى 
ــەن  ــۇپ كەتك ــىز بول ــەرق ئەتكۈس ــى پ ــا يوللىقىن توپ
ئوتتۇرىســىدىكى  يېــزا  ئىككــى  يــول  بــۇ  ئىــدى. 
چۆللۈكنــى كېســىپ ئۆتەتتــى. بىــر يېزىنىــڭ بازىــرى 
ــڭ  ــى يېزىنى ــۇ ئىكك ــۇپ ب ــازار بول ــاق ب ــۇ قاين تولىم
ناھىيەدىــن  يېزىاردىــن،  باشــقا  ئادەملىرىدىــن 
ھەتتــا شــەھەردىنمۇ ئاالرمەن-ســاتارمەنلەر كېلىــپ 
ــڭ  ــۇ  ھېيتنى ــى ئاۋاتاشــتۇراتتى. بولۇپم ــزا بازىرىن يې
ئالدىدىكــى بــازاردا بــۇ ئىككــى يېزىدىــن ھەممــە 
شــوپۇرالرمۇ  كېلەتتــى.  بازارغــا  دېگــۈدەك  ئــادەم 
ــاپ  ــا قاچى ــى راس ــۇپ، ئادەمن ــڭ تۇت ــەتنى چى پۇرس
ــان  ــدا كېتىۋاتق ــاردا يول ــى ۋاقىت ــى. ئادەتتىك ماڭاتت
ئۈنــى  ئادەمنــى ماشىنىســىغا چىلــاپ  ھەرقانــداق 
ــازا  ــا ت ــداق ۋاقىتت ــوپۇرالر بۇن ــان ش ــۈپ  كېتىدىغ پۈت
بــازارالپ چىققــان  ئېشــىۋاتاتتى. ھېيــت بازىرىنــى 
دېھقانارنىــڭ خالتا-بوخچىســى ســەل چوڭراقلىرىنــى 
باســقىلى ئۇنىمــاي، ياكى»خالتاڭغــا مانچــە پــۇل، 
ئــۆزۈڭ مانچــە پــۇل كىــرا بېرىســەن« دەپ تۇرۇۋاالتتى. 
دېيىشــكەنلەرمۇ  قىلســاڭارچۇ«  ئىنســاب  »ســەل 
بوالتتــى، بۇنىــڭ بىلــەن شــوپۇرالر »ئــاكا، مــاۋۇ تۆمۈر 
ــدۇ،  ــەن ماڭى ــاي بىل ــەن، م ــاڭ ماڭمايدىك ــۇ قۇيس س
مــاي بىلــەن« دەپ قاقشــايتتى. شــۇنىڭ بىلــەن 
شــوپۇرنىڭ دېگىنىگــە كۆنمەكتىــن باشــقا چــارە يــوق 
ــپ شــوپۇرغا  ــەزى كىشــىلەر ماشــىنىغا چىقى ــدى. ب ئى
ــەل  ــەر دەپ س ــى ئەتراپتىكىل ــىتە دېيەلمىگەنن بىۋاس
بولســىمۇ ئىچىنى بوشــىتىۋاالتتى، »ھېيتمۇ تۈگەيدۇ 

ــى،  ــەل يۈكۈڭن ــەن؟ ئەك ــاكا، كېتەمس ــى،>ۋاي ئ تېخ
كېتىســەن  دەپمــۇ  بىرىمــەن<  تاشــاپ  ھوياڭغــا 
ــەي-كۆكتات،كۈنجۈت  ــپ س ــۇنداق قىلى ــى«. ش تېخ
-كېپەكنــى بېســىپ، ئادەمنــى ئىشــىك يېپىلمىغىچە 
ــوڭ  ــى. چ ــاڭاپ ماڭاتت ــدا ئىغ ــى يول ــاپ بايىق قاچى
ئانامنىــڭ ئۆيــى يەنــە بىــر يېزىــدا بولۇپ، بىــز ئاۋۋال 
قاينــاق يېــزا بازىرىغــا بېرىــپ شــۇنداق ماشــىنىاردىن 
ــادەم  ــداق ماشــىنىدا ئ ــۇق. بۇن بىرىگــە چىقىــپ باراتت
قىســتىلىپ قىينالغــان بىلــەن، ھەرخىــل ئادەملەرنــى 
ئاڭايتتــى. گەپلەرنــى  ئاڭلىمىغــان  ئۇچرىتىــپ، 

ــى  ــەي ياردەمچ ــۇزاق ئۆتم ــپ ئ ــىنا قوزغىلى ماش
شــوپۇر كىرا يىغىشــقا باشــلىدى. ماشــىنىنىڭ ئىچىدە 
ــڭ ئۈســتىگە  ــدى، ئۇنى ــوق ئى ــۇدەك بوشــلۇق ي ماڭغ
ماشــىنىمۇ چــوڭ بولمىغاچقــا كىشــىلەر بىر-بىرســىگە 
سۇنۇشــۇپ تەرەپ-تەرەپتىن كىرا تۆلەشــكە باشلىدى. 
ــن  ــۈپ كەتكەنلىكىدى ــڭ ئۆس ــرى كىرانى ــدۇر بى كىم
غۇدۇڭشــۇپ قويغــان ئىــدى، بــۇ گــەپ ماشــىنىدىكى 
 – بەردى.تــەرەپ  بولــۇپ  خوتۇنغــا  نەچچــە  بىــر 
تەرەپتىــن چۇرقىرىشــىپ »شــۇ ئەمەســمۇ، ئاباجــان، 
ئەرزانــراق قىلســاڭار بولىــدۇ شــۇ كىرانــى« دېۋىــدى، 
ياردەمچــى شــوپۇر ســەل چېچىلىــپ قالــدى، ئوشــۇق 
چۈشەندۈرگىســى كەلمىــدى بولغــاي قوپالــا قىلىــپ: 
ــەر  ــا كېل ــەن بولس ــر كەلگ ــرا ئېغى —تۇرســۇنخاچا، كى
ــۆك  ــىا، ك ــە بارس ــڭ ئۆيگ ــى بىزنى ــا كۈن ــە ئازن ھەپت
مىدىنــى قېتىــپ بىرىمەن، شــۇنىڭغا چىقىپ باســىا، 
كىــرا كەتمەيــدۇ،— دېۋىــدى .ئىككــى تەرەپتىكــى 
ئورۇنــدۇق ئوتتۇرىســىدىكى تاغــار ئۈســتىدە ئولتــۇرۇپ  
ئــۇزۇن پايپىقىدىــن بىــر قانچــە بىر ســوملۇق پۇلارنى 
ــدى: ــوش كەلمى ــان تۇرســۇنخانمۇ ب ــپ رەتلەۋاتق ئېلى

ماڭســام  مىدىڭىزگــە چىقىــپ  قوتــۇر  ئــۇ   —
ــن،  ــەپ كېتەرمىكى ــازار تۈگ ــە ب ــا بارغۇچ ــەن بازارغ م
ــە باغــام  ــام ئالت ــداق بولمىغاندىمــۇ دەڭگــە قويس ئۇن
ــەن  ــۈپ كەتك ــى ئۆت ــۇ ئىچ ــان ئ ــدۇ ھەقاچ ــدە يەي بې
مىدىڭىــز. شــۇڭا ئــەڭ ياخشىســى يەنىــا مۇشــۇ تۆمــۈر 
ھارۋىڭىزغــا چىقــاي. ماشــىنىدىن كۈلكــە كۆتۈرۈلــدى.

يولىــدا  چــۆل  ئــاڭاپ  پاراڭارنــى  شــۇنداق 
ئىنســى باشــقا  ماشــىنىدىن  -كېتىۋاتاتتــۇق، 

گــەۋدە  بىــر  يولىــدا  چــۆل   بــۇ  يــوق  -جىــن 
بولســىمۇ  قالغــان  يېقىنــاپ  ماشــىنا  كۆرۈنــدى. 
شــوپۇر  قويمايتتــى.  قــاراپ  كەينىگــە  كىشــى  ئــۇ 
ــى  ــىكنىڭ تۇتقۇچىن ــداق، ئىش ــۇ قان ــى تونىدىم ئۇن
ســورىدى: ئاباجاندىــن  تۇرغــان  ئــۆرە  تۇتــۇپ 

— ئاباجان، ئاۋۇ كىشى خۇداۋەدىكاممۇ 
)خۇدابەردى ئاكا( نېمە؟
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— بۇ چۆلدە پىيادە مېڭىشقا پېتىنىدىغان 
يەنە كىم بار، چوقۇم شۇ، ئېلىۋااليلى، ماشىنىنى 

توختاتمىساق ئۇ ماشىنا توسمايدۇ.

— ئاجايىــپ ئادەمــدە بــۇ، دەپ قويــدى شــوپۇر 
ــى.  ــىنىنى توختاتت ــۈپ ماش ــەل ئۆت ــن س ۋە ئۇنىڭدى
لېكىــن ئــۇ كىشــى خــۇددى ماشــىنىنى كۆرمىگەنــدەك 
ماشــىنىنىڭ يېنىدىــن ئۆتــۈپ كەتمەكچــى بولۇۋىدى، 
ئاباجــان ماشــىنىدىن چۈشــۈپ ئۇنــى توختاتتــى. 
كىشــىگە  غەلىتــە  بــۇ  ھەممەيلــەن  ماشــىنىدىكى 
ھەيــران بولــۇپ قارايتتۇق. بولۇپمۇ شــوپۇرنىڭ بايىقى  
گەپلىرىنــى ئــاڭاپ بــۇ ئــادەم مــاڭا تېخىمــۇ ســىرلىق 
بىلىنىۋاتاتتــى. ئاباجــان بىــر نېمىلەرنــى دەپ ئۇنــى 
ــاچ: ــن چىقق ــۆزى كەينىدى ــاردى-دە، ئ ماشــىنىغا چىق

— خۇدەدىــكام چىقتــى، يانچۇققا ھېزى بواليلى 
ــىا،  ــان سالس ــى چاقق ــۇنخاچا پۇللىرىن ــە. تۈس ئەمس
ــتىن  ــول ئۇزىتىش ــۇ ق ــكام پايپاققىم ــا خۇدەدى بولمىس
ــە  ــە كۈلكىگ ــى يەن ــىنا ئىچ ــدى. ماش ــدۇ. دېۋى يانماي
تولــدى. تۇســۇنخانمۇ كۈلكىدىــن توختــاپ جاۋابــەن:

— خۇدەدىكام قېرىدى ئەمدى، ئۇنداق يۈرەك 
نېمە ئىش قىلسۇن،— دېدى

ــدۇ  ــۈل قېرىماي ــەن كۆڭ ــان بىل ــادەم قېرىغ — ئ
دېــدى  ئۈزۈكنــى.  قولىدىكــى  قــاراڭار  جۇمــا. 
تۇرغــان  تۇتــۇپ  تۇتقۇچنــى  ئۇنىــڭ  ئاباجــان. 
قولىنىــڭ نامســىز بارمىقىــدا قــارا كۆزلــۈك كۆمۈشــمۇ، 
ــدى. ــېلىقلىق ئى ــۈزۈك س ــر ئ ــاۋۇر بى ــۇ ئەيت ئاليومىنم

— كىــم بىلىــدۇ، ئۇنىمــۇ بۈگــۈن بىــر بىچارنىڭ 
يايمىســىدىن ئوغىرلىدىمــۇ، تېخــى. گەپكــە قېتىلدى 
ــۇ كىشــى بولســا ئۈندىمــەي جىــم  يەنــە بىرەيلــەن. ئ
ــدەك،  ــى ئاڭلىمايۋاتقان ــۇددى ھېچنىمىن ــى. خ تۇراتت
ماشــىنىنىڭ ئىچىدىكــى ھېچنېمــە ئۇنــى ھەيــران 
كــەڭ،  يەلكىســى  بــوي،  ئېگىــز  قالدۇرمايتتــى. 
تەتــۇر ئۇســقان، بېشــىغا قىرغىــز قالپىقــى ياكــى 
ــۇ  ــەن ب ــاق كىيگ ــز قالپ ــدەك كىگى لوپنۇرلۇقارنىڭكى
ــۇت  ــۇپ مەزم ــى تۇت ــى تۆمۈرن ــادەم ئىشــىك تۈۋىدىك ئ
بــۇ  كاللىســىغا  ھېچكىمنىــڭ  شــۇڭىمۇ  تۇراتتــى. 
ــا  ــدى.  توپ ــەن ئى ــش كەلمىگ ــورۇن بېرى ــىگە ئ كىش
ــق  ــل قىزىللى ــر خى ــا بى ــن يەنى ــقان يۈزلىرىدى باس
كەتمىگــەن، كىرلەشــكەن ئــۇزۇن قــارا چاپاننىــڭ 
قارىماققــا  كۆينىكىمــۇ  ئــاق  كىيگــەن  ئىچىگــە 
ــى  ــى. بىلىدىك ــدەك قىاتت ــى بولغان ــى خېل يۇمىغىل
كۆك پوســتىغا گىردىدەك بىرنەرســە يۆگەلگەن ئىدى.

توغرۇلــۇق  كىشــى  بــۇ  ئەمــدى  كىشــىلەر 
باشــلىدى. سۆزلەشــكە  بەس-بەســتە 

ئۈزۈككــە  كويلــۇق  بىــر  خۇدەدىــكام   —
ئەمــەس. ئوغــرى  بۇزىدىغــان  ئۆزىنــى 

دېســە  ئوغــرى«  »خــۇدەدى  ھــە،   —
يوقكەنمىــش. بىلمەيدىغانــار  يۇرتتــا  بــۇ  بــۇرۇن 

— ھــە، دادامنىــڭ ئېيتىشــىچە، بــۇ ئــادەم ھازىر 
70 ياشــاردىن ئاشقانمىش، ياش ۋاقىتلىرىدا شۇنداق 
يامــان ئوغرىكەنتــۇق. بايارنــى بەك قاقشــاتقانمىش...

تۇتۇلــۇپ  ئۆمرىــدە  ئادەمنــى  بــۇ   —
راســتمۇ؟ دېيىشــىدىكەنغۇ؟  باقمىغــان 

بولــۇپ  مــەرد  ئاجايىــپ  ئــۇ  شــۇنداق،   —
باينىڭكىگــە  پاالنــى  »بۈگــۈن  ھەتتــا  بەزىــدە 
ــەن.  ــن ئوغرىايدىك ــۇپ ئاندى ــىمەن« دەپ قوي چۈش
ئــۆي ئىگىســى كېچىچــە ئۇخلىمــاي چــارالپ يۈرســىمۇ 
ــر ئىــش قىلىــپ ئوغرىــاپ كېتىدىكەنــدۇق. يەنــە بى

قېتىــم  بىــر  ئاڭلىغــان.  مەنمــۇ  ھــە،   —
بىرىنىڭكىگــە  كېچىســى  قويــۇپ  دەپ  شــۇنداق 
ــە  ــر نەچچ ــەن بى ــۇنىڭ بىل ــۇ، ش ــمەكچى بوپت چۈش
بــاي مەسلىھەتلىشــىپ بــۇ ئوغرىنــى زادى بىــر تۇتــۇپ 
مــات قېلىشــقا پۈتۈشــۈپتۇ، ئــۇالر ئۇنىڭغــا كۈچــى 
خۇدەدىــكام  يېتىــپ  كــۆزى  يەتمەيدىغانلىقىغــا 
ھويلىغــا چۈشۈشــىگە بىــر تاغــار بۇغداينــى ئۈســتىگە 
تاشــاپ ئاندىــن تۇتماقچــى بوپتــۇ ھەمــدە ئــادەم 
توپــاپ ئۆگزىــدە بىــر تاغــار بۇغداينــى تەييــارالپ 
مــاراپ يېتىپتــۇ، دېگەنــدەك خۇدەدىــكام ھويلىغــا 
ــىگە  ــڭ گەجگىس ــى ئۇنى ــۇالر بۇغداين ــىگە ئ چۈشۈش
تاشــاپتۇ، خۇدەدىكام دۈم چۈشــۈپتۇ، قالغانار ئەمدى 
تۇتۇلغانســەن دەپ يوپۇرۇلۇپ كېلىشــىگە ئويلىمىغان 
يەردىن دۈمبىســىدىكى بۇغداينى چۆرۈپ تاشلىۋېتىپ 
نەچچــە ئەركەكنىــڭ ئارىســىدىن قېچىــپ كېتىپتــۇ...

قىلماقتــا  داۋام  يولنــى  ئىغــاڭاپ  ماشــىنا 
ئادەمگــە  بــۇ  تۇرغــان  ئالدىمدىــا  كــۆز  ئىــدى، 
تېخىمــۇ ھــەۋەس بىلــەن قاراشــقا باشــلىدىم. ئــۇ 
يەنىــا شــۇ بىــر خىــل ئىپادىــدە تۇراتتــى. كــۆز 
باتۇرغــا ئوخشــاش »ئوغــرى«الر،  ئالدىمغــا غېنــى 
يــاق ھەقىقىــي قەھرىمانــار كېلىشــكە باشــلىدى. 
ھــەي، بۇرۇنقىارنىــڭ »ئوغرى«لىرىمــۇ شــۇنداق بىــر 
ــا  ــە ۋاپ ــىل كىشــىلەركەنتۇق، مەردلىــك، ۋەدىگ ئېس
قىلىــش قاتارلىــق ئېســىل پەزىلەتلەردىــن ئايرىلمــاي 
ياشــىغانكەنتۇق، بۈگــۈن بىــز شــۇ »ئوغرى«الرنــى 
پەخىرلىنىــش ئىچىــدە يادىمىزغــا ئېلىۋاتىمىز، لېكىن 
ــۈن  ــەردە پۈت ــرى ئۆلكىل ــى ئىچكى ــى كۈندىك بۈگۈنك
ــۆز  ــى، ئ ــان ئوغرىارن ــا داغ كەلتۈرۈۋاتق ــەت نامىغ مىلل
قېرىندىشــىنىڭ بالىلىرىنــى ئوغرىــاپ ســېتىۋاتقان 
ئالــداپ ســېتىۋاتقان  ئوغرىارنــى، قىز-ئايالارنــى  
ئــۆز ئۆيىگــە كىرىۋاتقــان ئوغرىارنــى  ئوغرىارنــى، 
كېيىنكىلەر قانداق بىر ھېسســىياتتا يادىغا ئاالركىن؟



2022-يىللىق 3 - سان

75

تۈركىيــە يازغۇچىــار بىرلىكــى 
ئۆكتەبىردىــن   -  13 تەرىپىدىــن 
بۇرســا  ئۆكتەبىرگىچــە   -  16
كۈلتــۈر  تەييــارە  شــەھەرنىڭ 
»تــۈرك  ئۆتكۈزۈلگــەن  مەركىزىــدە 
فېســتىۋالى«  شــېئىر  دۇنياســى 
تۈركىســتانغا  شــەرقىي  غــا، 
ئۇيغــۇر  دۇنيــا  ۋاكالىتــەن، 
ــى،  ــى رەئىس ــار ئۇيۇشمىس يازغۇچى
مۇھەممــەت  ئابدۇشــۈكۈر  شــائىر 
چوڭقــۇر  ئۆزىنىــڭ  ۋە  قاتناشــتى 
شــەرقىي  ۋەتىنىمىــز  مەزمۇنلــۇق، 
يىلاردىــن  ئــۇزۇن  تۈركىســتاندا 
زۇلۇمنــى  داۋاملىشــىۋاتقان  بېــرى 
ئەتتــۈرۈپ  ئەكــس  ســىمۋوللۇق 
ناملىــق  »كېچــە«  بېرىدىغــان 
ــدى.  ــىيە قىل ــېئىرىنى دېكاماتس ش
ئارقىدىــن بــۇ قېتىمقــى فېســتىۋالغا 
قىلغــان،  رىياســەتچىلىك 
ئىســتانبۇل يازغۇچىــار بىرلىكىنىڭ 
بېيىكلــى  مەھمــۇت  رەئىســى 
قېتىملىــق  كىيىنكــى  ئەپەنــدى 
شــېئىر فېســتىۋالىنى ھــۆر شــەرقىي 
تۈركىســتاندا، كــۆك بايراق ئاســتىدا 
ــدۈردى. ــى بىل ــۈزۈش تىلىكىن ئۆتك

خەلقئــارا  دۇنياســى  تــۈرك 
ــى  ــتىۋالى 1992 - يىل ــېئىر فېس ش
بولــۇپ،  باشــانغان  بۇرســادا 
ھــەر ئىككــى يىلــدا بىــر قېتىــم 
ئوخشــىمىغان دۆلەتلــەردە ئېلىــپ 
بېرىلىــدۇ. بــۇ 15 - قېتىملىقــى 
ــا  ــتىۋالى يولغ ــېئىر فېس ــا، ش بولس
يىللىقىغــا   30 قۇرۇلغانلىقىنىــڭ 
بېغىشــانغان بولــۇپ، دۇنيانىــڭ 
 80 جايلىرىدىــن  ھەرقايســى 
شــائىرالرنىڭ  كــۆپ  دىــن 
ناھايىتــى  بىلــەن  قاتنىشىشــى 
بېرىلــدى. ئېلىــپ  داغدۇغىلىــق 

دۇنيا ئۇيغۇر يازغۇچىالر 
ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسى، شائىر 
ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت تۈرك 
دۇنياسى خەلقئارالىق شېئىر 

فېستىۋالغا قاتناشتى

ئامىنە سەدەف )تۈركىيە(

فېستىۋادلىن خاترىىەلر
 )بۇرسا، تۈركىيە(
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ــڭ ســۆيۈملۈك نەشــرىگە  ــۇر پەرزەنتلىرىنى ــال ئۇيغ ــار ۋە ئۆســمۈرلەرگە بېغىشــانغان ژۇرن »غۇنچــە« بالى
ئايانغانلىقىغــا بۇيىــل توپ-توغــرا ئــون يىــل تولــدى. »بالىــار يىلــى « ھارپىســىدا ئۇشــبۇ ســەنەگە 
جەمئىيەتلىــك  جۇمھۇرىيەتلىــك  مەركىــزى،  ئېتنومەدەنىيــەت  ئۇيغــۇر  جۇمھۇرىيەتلىــك   مۇناســىۋەتلىك 
ــەن  ــى بىل ــڭ  قولاپ-قۇۋۋەتلىش ــرىياتار ئۆيىنى ــر« نەش ــەم »مى ــى  ھ ــاۋازى« گېزىت ــۇر ئ ــىي »ئۇيغ -سىياس
ــپ  ــن چىقى ــدى. نامىدى ــۈس ئال ــدە ت ــزدا ئاالھى ــي ھاياتىمى ــر مەدەنى ــك چارە-تەدبى ــەن مەيرەملى ئۆتكۈزۈلگ

رېبــۇس رىۋايەت-چۆچەكلىــرى،  -ھېكايىلىــرى،  شــېئىر  بالىارنىــڭ  ئاساســەن  ژۇرنالــدا  -تۇرغىنىــدەك، 
ــن،  ــدۇ. ئىككىنچىدى ــان قىلىنى ــرى ئې ــېلىرى، ئاخباراتلى ــرى، ماقالە-ئېسس ــۆز ئويۇنلى ــۋوردلىرى، س -كروسس
مىللىــي تارىخىمىزغــا ، مەدەنىيىتىمىزگــە، تىــل ۋە ئەدەبىياتىمىزغــا ئايىــت كۆپلىگــەن نادىــر ئەســەرلەر 
بېرىلىــدۇ. شــۇ ئارقىلىــق بالىــار بويىــدا ۋەتەنپەرۋەرلىــك ھېــس -تۇيغۇ قېلىپلىشــىپ، ئۆزلىرىمــۇ ئىجادىيەتكە 
بــەل باغــاپ، ئۆزلىرىنــى يېتىلدۈرىــدۇ . دېمــەك، كەلگۈســى ئــەۋالد يېتىلىــپ، مىللىــي بىرلىكىمىزنــى 
ســاقاپ قېلىشــقا چــوڭ رول ئوينايــدۇ دېســەك، مۇبالىغــە بولمــاس. ئىاھىــم، شــۇنداق دەپ تىلەيلــى.

تەشــكىاتار  جەمئىيەتلىــك  ئۆيىــدە  »دوســتلۇق«  ئالمۇتىدىكــى  ھەپتىــدە   ئۆتكــەن  خــوش، 
ۋەكىللىــرى، زىيالىيــار ۋە ژۇرنالنىــڭ پىــداكار جانكۆيەرلىــرى− مۇئەللىملــەر بىلــەن ئوقۇغۇچىــار بــاش 

ــەت«  ــار – »ئاالم ــپ ماڭغۇچى ــلەپ ئېلى ــتى. دەس قوش
پروديوسســېرلىق مەركىزىنىــڭ مۇدىــرى قەلبىنــۇر ئــارۇپ،  
تېلېۋىزىيەســىنىڭ  تــور  ئۇيغۇرلىــرى«  »قازاقىســتان 
يۈرگۈزگۈچىلىــرى ئەيســاجان ئادىلجانوغلــى ۋە شــاخنىزا 
ئەزىزقىــزى  »غۇنچــە« ژۇرنىلىنىــڭ ئــون يىللىقىغــا 
بىلــەن  ســۆز  كىرىشــمە  مۇراســىمى  بېغىشــانغان 
ئېچىــپ، قــەدەم تەشــرىپ قىلغــان بارلىــق  مېھمانارنــى 
ــان  ــى ئالغ ــن ســۆز نۆۋىتىن ــى. ئاندى تونۇشــتۇرۇپ چىقت
مەركىــزى   ئېتنومەدەنىيــەت  ئۇيغــۇر  جۇمھۇرىيەتلىــك 
خەلقــى  قازاقىســتان  ئورۇنباســارى،  رەئىســىنىڭ 
ئــاۋازى«  ئەزاســى،»ئۇيغۇر  ئاسسىمىلياتســىيەنىڭ 
ئەســمەتوۋ،  ئىرشــات  مۇھەررىــرى  بــاش  گېزىتىنىــڭ 
ــوۋا،  ــىقەمەر ئابدۇراخمان ــارى شەمش ــنىڭ ئورۇنباس رەئىس
ئاتالغــان مەركــەز يېنىدىكــى خانىم-قىــزالر كېڭىشــىنىڭ 
باشــقارما  باشــقىمۇ   ۋە  بېشــىروۋا  ســەنەم  رەئىســى 

ئەزالىــرى ژۇرنــال ھەققىــدە ئىللىــق پىكىرلىرىنــى ئېيتىــپ، بارچىنــى يــاش غۇنچىارنىــڭ ئىجادىيــەت 
ۋاسىتىســىگە  مەتبۇئــات  يارىتىۋاتقــان  پۇرســەت  قىلىشــقا  نامايىــش  تاالنتىنــى  ئۆزلىرىنىــڭ  بېغىــدا 
باشــقارما  بىرتــوپ  جۇئېمنىــڭ  بىلــەن   مولاخۇنوغلــى  ئېرشــات  چاقىردى.ئاندىــن  بولۇشــقا  مۇشــتەرى 
ــى بىلــەن بىرقاتــار پائالىيەتچــان »غەمخــور« مېدالىنــى، تەشــەككۈرنامىلەرنى   ئەزالىــرى ژۇرنــال كوللېكتىپ
تاپشــۇردى. شــۇنداقا ژۇرنالنــى نەشــر قىلىۋاتقان−خەلقىمىــز ئىســمىنى پەخىرلىنىــش ئىلكىــدە تىلغــا 
ۋەســىيىتىگە  ئاتــا  جۈملىدىــن  ئــەۋالدى،  جەلىلوۋنىــڭ  مەشــۈر  شــائىر  ئۇســتاز،  پېشــقەدەم  ئالىدىغــان 
ســادىق بولــۇپ كېلىۋاتقــان كەنجــى قىــزى دىلــەرەم جەلىلوۋاغــا ئاپىرىــن ئېيتىــپ، چاپــان كىيگــۈزدى.

مۇراســىم جەريانىــدا ســۆزگە چىققــان قازاقىســتان يازغۇچىــار ئىتتىپاقــى ئۇيغــۇر ئەدەبىياتــى كېڭىشــىنىڭ 
رەئىســى، شــائىرە، ئالىمــە  پاتىگــۈل مەخســەتوۋا،يازغۇچى-دىراماتورگ ئەخمەتجــان ھاشــىرىي، پېشــقەدەم 
فىزىكا-ماتېماتىــكا  قۇتلۇقــوۋ،  ئابدۇغوپــۇر  مۇھەررىرى،شــائىر  بــاش  ژۇرنىلىنىــڭ  »ئىنتىــزار«  شــائىر، 

»غۇنچە« ژۇرنىلىغا — 10 يىل
بالىالرنىڭ سۆيۈملۈك نەشرى
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دوكتورى،پىروفېسســور  پەنلىرىنىــڭ  مەڭســۈروۋ،ئەدلىيە  كامالدىــن  ،پىروفېسســور  نامزاتــى  پەنلىرىنىــڭ 
باشــلىقى  رېداكتسىياســىنىڭ  ئۇيغــۇر  نەشــرىياتى  »مېكتېــپ«  شــەرىپوۋ،  شــاھىمەردان  ،ئاكادېمىــك 
رەھمەتجــان غوجامبەردىېــۋ، ئالمۇتــا شــەھەرلىك قخــا شۆبىســى ئانىــار كېڭىشــىنىڭ رەئىســى ، ئالمۇتــا 
ئىســرايىلوۋا،  ماھىنــۇر  ئورۇنباســارى  بىرىنچــى  رەئىســىنىڭ  مەركىــزى  مەدەنىيــەت  ئۇيغــۇر  شــەھەرلىك 
ســىپورت ئالىمىــدە دۇنياغــا تونۇلغــان ھېمىــت توختاخۇنــوۋ ۋە باشــقىار دىلــەرەم جەلىلــوۋا رەھبەرلىــك 
قىلىۋاتقــان »غۇنچــە« ژۇرنىلــى تەھرىراتىنــى ئۇشــبۇ قۇتلــۇق مەرىكىســى بىلــەن تەبرىكلــەپ، ئىللىــق 
ــزا ئىگىلىكــى پەنلىرىنىــڭ   ــا ئالىدىغــان نەرســە، يې ــدە تىلغ ــەردە ئاالھى ــى ئىزھــار قىلدى.مۇشــۇ ي تىلەكلىرىن
دېــدى:  ئېيتقاچ،مۇنــداق  پىكىرلىرىنــى  ئىللىــق  ھەققىــدە  ژۇرنــال  ئابدۇلاېــۋ  مەھەمەتجــان  دوكتــورى  

– ھــەر قانــداق مۇســتەقىل گېزىــت ياكــى ژۇرنالنــى  نەشــر قىلــدۇرۇش ئاســان ئىــش ئەمــەس. 
ــۈزۈش  ــق يۈرگ ــى تۇراقلى ــش ، پائالىيىتىن ــى يىغى ــش، پۇلىن ــى تارقىتى ــۇن، ئۇن ــە تۇرس ــر چەتت ــش بى چىقىرى
ــز  ــز دەيدىكەنمى ــاقاپ قالىمى ــرنى س ــە نەش ــۇر يېگان ــانغان مەزك ــا بېغىش ــقا بالىارغ ــش. شۇڭاش مۈشــكۈل ئى
پائالىيىتىنــى جاناندۇرۇشــىمىز ھــاۋادەك ھاجــەت. ئەگــەر فونــد  ، مەخســۇس فونــد قــۇرۇپ، ئۇنىــڭ 
ــەن. ــدۇ دەپ ئويايم ــاراپ تۇرماي ــلەرمۇ ق ــار شەخس ــدە ب ــول ئىلكى ــقىمۇ ق ــز ۋە باش ــا، تىجارەتچىلىرىمى قۇرۇلس

-153 ، م.ياقۇپوۋ نامىدىكى -101مەكتەپ-  مۇشــۇ كۈنى شــەھەر مەكتەپلىرىدىن ئا.روزىباقىېۋ نامىدىكى
-گىمنازىيالىرىدىــن، پېشــقەدەم ئۇســتاز زورەم ئاۋۇتــوۋا رەھبەرلىكىدىكى »ئانــا تىلىم-دانا تىلىم« بالىار يوتۇب 
كانالىدىن قەدەم تەشرىپ قىلغان ئوقۇغۇچىار  شېئىرالردىن چاشقا چاچسا، بەختىيار ئىمران رەھبەرلىكىدىكى 
»دوالن« ۋە »باھار« ئۇسســۇل ئانســامبلى تەرىپىدىن ئەۋرىشــىم ئۇسســۇلار ئىجرا قىلىندى.  پ.چايكوۋســكىي 
نامىدىكى مۇزىكا كوللېژىنىڭ  ئىستۇدېنتلىرى ئىرادە مامۇت ۋە ئىلشات ئارشالىمنىڭ، ياش ناخشىچى ئانايەت 
ــڭ  ــى -153مەكتەپ-گىمنازىيانى ــۋ نامىدىك ــى ئا.روزىباقىې ــۋا رەھبەرلىكىدىك ــەم رېمباقىې ــڭ، نادىي رېىمجانوۋنى
خــور توپىنىــڭ ئىجراســىدىكى يېقىملىــق ناخشــىارمۇ كۆپچىلىككــە مەيرەملىــك كەيپىيــات ھەدىيــە قىلــدى. 

مۇراســىم داۋامىــدا ژۇرنالنىــڭ »ســابىق مۇئەللىپلىــرى «، ھازىــر ئىســتۇدېنت ئاتالغــان – رافائېــل  
ئانادۇلاېــۋ، دىيــارا ســادىروۋا، دىلفــۇزا خەيراخۇنــوۋاالر ئااليىتــەن كېلىــپ، ژۇرنــال نامىغــا ئاتــاپ يازغــان 
ــاش  ــەن ي ــەپ يۈرگ ــۈردە تۈپل ــق  ت ــانىنى تۇراقلى ــر س ــڭ ھەربى ــەردى. ژۇرنالنى ــۇپ ب ــا ئوق ــېئىرلىرىنى يادق ش
ئوقۇرمەن،ئەمگەكچىقــازاق ناھىيەســى ئى.ســاتتاروۋ نامىدىكــى غەيــرەت ئوتتــۇرا مەكتىپىنىــڭ -7ســىنىپ 
ــدى.  ــن ئېيتىل ــپ، ئاپىرى ــا ئېلىنى ــدە تىلغ ــەرىپى ئاالھى ــمايىلوۋانىڭ ئىسىم-ش ــەم ئىس ــى ئادىل ئوقۇغۇچىس
مۇراســىمنىڭ ئــەڭ چــوڭ سوغىســى---جەلىلوۋالر ئــەۋالدى تەرىپىدىــن نەشــرگە تەييارالنغــان بالىــار شــائىرى 
ۋە پېشــقەدەم  ئۇســتاز، مەرھــۇم مەشــۈر جەلىلوۋنىــڭ قەلىمىگــە مەنســۇپ بولغــان »گۆدەكلــەر نېمــە ئويايــدۇ؟« 
ــەن   ــەتوۋا بىل ــۈل مەخس ــە پاتىگ ــائىرە ۋە ئالىم ــىنى ش ــك لېنتىس ــڭ رەمزلى ــېئىرىي توپامنى ــى ش ــق يېڭ ناملى
ــپ،   ــوۋ   قىيى ــۇت جەلىل ــى ماخم ــي خادىم ــىنىڭ پەخرى ــش ساھەس ــم بېرى ــى بىلى ــتان جۇمھۇرىيىت قازاقىس
كۆپچىلىككــە تونۇشــتۇردى. ئاندىــن  مەزكــۇر توپــام  مۇراســىم ئىشــتىراكچىلىرىغا ھەقســىز تارقىتىلــدى.

مۇراســىمدا »مىــر« نەشــرىياتار ئۆيىنىــڭ بــاش مۇدىــرى ئەلىشــېر خەلىلــوۋ، »غۇنچە«ژۇرنىلىنىــڭ 
ژۇرنىلىنىــڭ  »غۇنچــە«  مەســىموۋ،  ئــاۋۇت  يازغۇچىســى  جەلىلوۋا،بالىــار  دىلــەرەم  مۇدىــرى  ئىجرائىــي 
كــۈرەش  ئەزاســى   ئىتتىپاقىنىــڭ  رەسســامار  قازاقىســتان  ئايوپــوۋ،  شەمشــىدىن  مۇھەررىــرى  بــاش 
زۇلپىقــاروۋ، بەتچىــك شــاخنىزا رافائېلقىــزى »مىــر« نەشــرىياتار ئۆيــى تەرىپىدىــن يىــراق -يېقىندىــن 
بىلــەن  ســوۋغىار  مەنىــۋى  ۋە  يارلىــق  پەخرىــي  ئوقۇغۇچىارنــى  بىلــەن  مۇئەللىملــەر  كەلگــەن 
ۋىتســې-پىرېزىدېنتى  بىرلەشمىســىنىڭ  ئىجادىــي  قــازاق   »іئەلېــم .»بېيبіتــشіلіك  رىغبەتلەنــدۈردى 
مۇكاپاتلىــدى. بىلــەن  ئوردېــن  نامىدىكــى  خــان«  »ئابــاي  جەلىلوۋانــى  دىلــەرەم  روزىېــۋ   تۇرســۇن 

-يېقىندىــن  يىــراق  ئاخىــرى  مۇراســىمنىڭ  بېغىشــانغان  تەۋەللۇتىغــا  ژۇرنالنىــڭ 
داۋاماشــتى. ئەتراپىــدا  داســتىخان  يېيىلغــان  ھۆرمىتىگــە  مېھمانــار  كەلگــەن 

ئابــرۇي  ئۇنىــڭ  لېكىــن  بولســىمۇ،  ژۇرنــال  بېغىشــانغان  بالىارغــا  كىچىــك   – »غۇنچــە« 
غۇنچىلىرىمىزنىــڭ  يــاش  ئۇنىــڭ  ھــەم  ئىكەنلىكــى  چــوڭ  ئارىســىدا  كۆپچىلىــك   -ئىناۋىتىنىــڭ 
مائارىپىمىــز  مىللىــي  ئىاھىــم،  بايقالــدى.  ئېنىــق  كۈنــى  ئــۇ  ئايانغانلىقــى  نەشــرىگە  ســۆيۈملۈك 
كۈنــى  مۇراســىم   – ئۆمــرى  نەشــىرنىڭ  ئايانغــان  ھەمراھىغــا  ســادىق  ئەدەبىياتىمىزنىــڭ  بىلــەن 
ئۇالشــقاي«.  ئەســىرلەرگە  »ئەســىرلەردىن  ئېيتقانــدەك،  قۇتلۇقــوۋ  ئابدۇغوپــۇر   شــائىر  داڭلىــق 

ئابدۇلجان ئازنىباقىېۋ )قازاقىستان(.
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ئالمۇتــا  كۈنلىــرى  نويابىــر   14  -  2 يىلــى   –  2022
مەركىزىــي  جۇمھۇرىيىتىنىــڭ  قازاقىســتان  شــەھىرىدىكى 
ــەنئەت  ــۋىرىي س ــۋى تەس ــدا، »DUNIYA ART« زامانى مۇزېيى
ئۇيۇشتۇرۇشــى  )كۆرگەزمىخانىســىنىڭ(  گاالرېيەســىنىڭ 
»ئەســىرلەر  قىزالرنىــڭ  خانىــم  رەسســام  ئۇيغــۇر  بىلــەن 
ئۆتتــى.  بولــۇپ  كۆرگەزمىســى  خەلقئــارا  ناملىــق  ساداســى« 
تۈركىيــە  ئۆزبېكىســتان،  گېرمانىيــە،  ئامېرىــكا،  كۆرگەزمىگــە 
دۆلەتلەردىــن  ئوخشــىمىغان  قاتارلىــق  قازاقىســتان  ۋە 
قويۇلــدى. ئەســەرلىرى  خانىمنىــڭ  ســەنئەتكار   22 كەلگــەن 

ســەنئەت  تەســۋىرىي  زامانىــۋى   »DUNIYA ART«
گۇلىېۋنىــڭ  ھاكىمجــان  مۇدىــرى   گاالرېيەســىنىڭ 
دۇنيادىكــى  مەقســىتى  ئاساســىي  كۆرگەزمىنىــڭ  ئېيتىشــىچە 
رولىنــى  جەمىيەتتىكــى  قىزالرنىــڭ  خانىــم  رەسســام  
ســەنئەت  ئىجادىيىتىنــى  ئۇالرنىــڭ  ۋە  كۆرســىتىش 
بولــدى.  ئورتاقلىشــىش  بىلــەن  خەلقىمىــز  ســۆيەر 

داغ ناھايىتــى  مۇراســىمى  ئېچىلىــش  -كۆرگەزمىنىــڭ 
ــۋىرىي  ــۈزەل تەس ــۇرا ئاســىيادىكى گ ــۇ ئوتت ــۇپ، ب ــۇق بول -دۇغل
ســەنئىتىمىزنىڭ تەرەققىــي ئېتىــپ، گۈللەنگــەن بىــر كۈنــى 
كــۆپ كىشــىلەر كېلىــپ  ناھايىتــى  بولــدى.  كۆرگەزمىگــە  
ئــۇالر 200 ئارتــۇق ھــەر خىــل ئۇســلۇباردا، مىللىــي پۇراقتــا 
ھۇزۇرالنــدى.  كــۆرۈپ  ئەســەرلىرىنى  ســەنئەت  ســىزىلغان 

ئۇيغــۇر ئايالىنىــڭ تۇتقــان ئۆيــى بىــر ســەنئەت، تەييارلىغــان تامىقى، كىيگــەن كىيىمى، يۈرۈش تۇرۇشــى 
ئــۆزى  بىــر ســەنئەتتۇر. زالغــا ئىلىنغــان ئەســەرلەردە  بولســا كىشــىلەر چېــۋەر، ئۇســتا، ھەممــە قىلغــان ئىشــىغا 
ئەســتايىدىللىق بىلــەن قارايدىغــان شــۇ گۈزەل ئۇيغــۇر ئايالىنىڭ قەلبىنى كۆرەلىدى. چۈنكى رەسســامنىڭ ھەر 
بىر ئەسىرىدە، رەڭ سىزىق، شەكىل ئارقىلىق ئۇنىڭ ئىچكى دۇنياسى ئەكس ئېتىلىدۇ، قەلبى  ئىپادىلىنىدۇ. 
بۇ ئەسەرلەر كۆرەرمەنلەرنىڭ قەلبىدە ئاالھىدە تەسىرات قالدۇردى ۋە ئۇالرغا  مەنىۋى ھەم روھىي ئوزۇق بەردى.

گۇلناز تۇرسۇن )قازاقىستان(

ئالمۇتادا ئۇيغۇر ئايال رەسساملىرىنىڭ خەلقئارالىق رەسىم 
كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزۈلدى
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مۇتەللىــپ  لۇتپۇلــا  نويابىــر   -  16 كــۈن،  قۇرۇلغــان  جۇمھۇرىيىتىمىــز  ئىككــى  نويابىــر   -  12
ئەھمىيىتىنــى  بالىارغــا  ئەســلەش،  كۈنلەرنــى  بــۇ  كــۈن.  بولىدىغــان  يىــل   100 كەلگىنىگــە  دۇنياغــا 
مەكتىپــى«  تــور  تىــل  ئانــا  »ئۇيغــۇر  كۈنــى  نويابىــر   -  13 يىللىقــى   -  2022 ئۈچــۈن،  بىلــدۈرۈش 
ئۆتكۈزۈلــدى.  پائالىيىتــى  خاتىرىلــەش  نامىــدا  جەمئىيىتــى«  يازغۇچىــار  بــاال  »ئۇيغــۇر  ۋە 

ئۇيغــۇر ئانــا تىــل تــور مەكتىپــى 2020 - يىلــى ئىيۇلدا قۇرۇلغان بولۇپ، ھازىرغىچە ســاۋات چىقىرىشــتىن 
باشــاپ 6 - يىللىــق ئەدەبىيــات ســىنىپىغىچە ئوقۇغۇچــى تەربىيەلــەپ، دەرســلىك تــۈزۈپ كېلىۋاتىــدۇ. ھازىــر 
جەمئىي 16 سىنىپ، 14 رەسمىي مۇئەللىم، 17 ياردەمچى مۇئەللىم بولۇپ، ھەرقايسى دۆلەتلەردىن 271 ئوقۇغۇچى 
تەربىيەلىنىۋاتىدۇ. ئۇيغۇر باال يازغۇچىار جەمئىيىتى 2021 - يىلى ئىيۇندا قۇرۇلغان، پائالىيەت ۋە خىزمەتلەر 
ــدۇ. ــى چىقىرىشــقا مەســئۇل بولۇۋاتى ــار گېزىتى«ن ــۇن بالى ــن باشــاپ، »ئۇچق داۋاملىشــىپ، 2022 - يىلىدى

پائالىيەتتــە تــور مەكتىپىنىــڭ ھەممــە ســىنىپلىرىمىزدىكى ئوقۇغۇچىارنىڭ كۆڭۈل ســۆزلىرى، شــېئىرلىرى 
قويۇلغاندىــن كېيىــن، ئىســتانبۇلدا ئۆتكۈزۈلگــەن قىرائــەت مۇســابىقىلىرىدە بىرىنچىلىكنــى قولدىــن بەرمــەي 
ــاھ  ــئۇلى ئاتائۇل ــىنىڭ مەس ــەۋالد گۇرۇپپىس ــەردى. ئ ــپ ب ــاۋەت قىلى ــان تى ــار قۇرئ ــەيما كۇچ ــان ش كېلىۋاتق
قارىــم ســۆز قىلــدى. ئاندىــن رىياســەتچىلەر نومۇرالرنــى باشــاپ، ئــاۋۋال ئىســتىقال مارشــى ئوقۇلــدى.

ــا«  ــاالم، لۇتپۇل ــەن »س ــرى ئەۋەتك ــى ئوقۇغۇچىلى ــى« نورۋېگىيەدىك ــور مەكتىپ ــل ت ــا تى ــۇر ئان »ئۇيغ
ناملىــق ناخشــا ئــەڭ ئېســىل ســوۋغاتارنىڭ بىــرى بولــدى. »ئۇيغــۇر ئانــا تىــل تــور مەكتىپــى« مۇئەللىملىــرى 
مارشــى«نى  »ئىزچىــار  ئوقۇغۇچىلىــرى  رايونــى  باشاقشــەھىر  مارشــى«نى،  »مەرىپــەت  كوللېكتىپــى 
ئېيتىــپ، كۆڭــۈل ســۆزلىرىنى شــېھىت ئىنقىابچىمىــز مەمتىلــى تەۋپىقنىــڭ تىلــى بىلــەن يەتكــۈزدى.

ســاۋات چىقىرىش 3 - ســىنىپىدىكى ئوقۇغۇچىارنىڭ »ۋەتىنىمنى ســۆيىمەن« ناملىق نەســىرى ئېكراندا 
قويۇلغاندىــن كېيىــن، ئىســتانبۇل باشاقشــەھىر رايونــى ئوقۇغۇچىلىــرى »پەخىرلىــك ئەجدادلىرىمىــز« ناملىــق 
ــاخان،  ــى، ئاماننىس ــەد يۈكنەك ــۇد كاشــغەرىي، ئەھم ــپ، مەھم ــك يۈســۈپ خــاس ھاجى دىرامىســىدىكى كىچى
نۇزۇگــۇم، تۇمارىــس ۋە لۇتپۇلــا مۇتەللىپلــەر جانلىقلىقــى بىلــەن كۆپچىلىكنىــڭ ئالقىشــىغا ئېرىشــتى. 

4 - يىللىق ئەدەبىيات سىنىپىدىكى ئاۋسترالىيەدە تۇرۇشلۇق زىبا ئىمىن ۋە نەجا ئىمىن ھەدە - سىڭىل 
ئەۋەتكــەن »ئوينايدىغــان بــاال بارمــۇ؟« دېگەن ناخشــىغا نەق مەيداندىكى بالىارمۇ ئەگىشــىپ ئېيتتى. ئاندىن 
زېھىن سىناش قىلىنىپ، سوئالار ۋە تېپىشماقارغا توغرا جاۋاب بەرگەنلەرگە مۇكاپات بۇيۇمى ھەدىيە قىلىندى. 

مۇتەللىپنىــڭ  لۇتپۇلــا  بىلــەن  مۇئەللىملىــرى  ئوقۇغۇچىلىــرى  يىللىــق   -  6 ۋە   -  4 ئارقىدىــن 
ــق  ــدى. 6 - يىللى ــىيە قىل ــىرلىك دېكاماتس ــېئىرلىرىنى تەس ــاۋاب« ش ــا ج ــەن«، »يىلارغ ــلىق، ئۆگ »ياش
ــن  ــا قويۇلغاندى ــەۋىيەلىك دىرام ــرى س ــق يۇقى ــەپەر« ناملى ــە س ــان »قۇتادغۇبىلىكك ــرى تەييارلىغ ئوقۇغۇچىلى
ــار  ــىيەدىكى ئوقۇغۇچى ــدى. فىرانس ــپ قىلىۋال ــە جەل ــڭ ئۆزىگ ــىلىرى بالىارنى ــار ناخش ــا بالى ــن، چاتم كېيى
ناخشــىچىمىز  تۈرمىدىكــى  قويۇلــدى.  دېكاماتسىيەســى  ناملىــق  ياشــاش«  »ئۇيغۇرچــە  ئەۋەتكــەن 
بالىارنىــڭ  ناخشىســى  ناملىــق  يــۇرت«  »ئانــا  مەقســىتىدە  خاتىرىلــەش  ئاۋۇتنــى  ئايــۇپ  ئاباجــان 
ــدى. ــىيە قىل ــى دېكاماتس ــق خورن ــەن« ناملى ــار »ۋەت ــق ئوقۇغۇچى ــدا بارلى ــدى. ئاخىرى ــدا ئورۇندال ئېغىزى

بېــرى  ئۇزۇندىــن  ســۆيۈندى،  ئانىــار   - ئاتــا  بولــدى،  خــۇش  بالىــار  پائالىيەتتىــن 
مەكتــەپ  كۆرۈشــتى.  تۇرانــە  يــۈز  بىلــەن  ئوقۇغۇچىلىــرى  مۇئەللىملــەر  ئۇچرىشــىۋاتقان  توردىــا 
ئىــدى. مۇشــۇ  دەل  مۇھىمــى  ئــەڭ  ئۈچــۈن  ئــۇالر  ئېيتقانــدا،  بويىچــە  تىلــى  مۇئەللىملىرىنىــڭ 

ــە  ــان »ئائىل ــى تەييارلىغ ــەۋالد گۇرۇپپىس ــدى. ئ ــە قىلىن ــىملىرى كۆرگەزم ــار رەس ــە بالى ــە يەن پائالىيەتت
مەكتىپــى« يۈرۈشــلۈك دەرســلىكى، »ئۇيغــۇر ئانــا تىــل تــور مەكتىپــى« تەييارلىغــان »لۇتــۇن« ناملىــق 
كىتــاب، »ئۇيغــۇر بــاال يازغۇچىــار جەمئىيىتــى« تەييارلىغــان 16 ســان »ئۇچقــۇن بالىــار گېزىتــى« تىزىلــدى.

مۇيەسسەر ئابدۇلئەھەد خەندان )تۈركىيە(

»ئۇيغۇر ئانا تىل تور مەكتىپى«نىڭ تۇنجى نەق مەيدان 
پائالىيىتى — »ئىككى جۇمھۇرىيىتىمىزنى ۋە لۇتپۇلال 

مۇتەللىپنى خاتىرىلەش پائالىيىتى« ئىستانبۇلدا ئۆتكۈزۈلدى
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ــەڭ  ــان ئ ــۇچ رول ئوينايدىغ ــەل قىلغ ــى ئۈچــۈن ھ ــى ۋە تەرەققىيات ــڭ كۈچلىنىش ــر مىللەتنى ــپ بى مائارى
مۇھىــم ئامىلاردىــن بىــرى.  »ســەرخىلار مائارىپى«نىــڭ ئــەڭ دەســلەپكى پىكىــرى ۋە اليىھەســى 2020 
ــىم  ــر قىس ــڭ، بى ــۇر جامائىتىنى ــپورادىكى ئۇيغ ــن دىئاس ــن كىيى ــا قويۇلغاندى ــدا ئوتتۇرىغ ــى 8 - ئاي - يىل
زىيالىيــار ۋە ئالىمارنىــڭ كۈچلــۈك قوللىشــىغا ئېرىشــتى. »ســەرخىلار مائارىپــى« نىــڭ مەقســىتى دۇنيانىــڭ 
ھەرقايســى جايلىرىدىكــى تاالنتلىــق ۋە بەلگىلىــك يوشــۇرۇن كۈچــى بولغــان ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىارنــى نۇقتىلىــق 
ــى ۋە  ــا تىل ــۆز ئان ــۇنداقا ئ ــنى، ش ــە كىرگۈزۈش ــي مەكتەپلەرگ ــق ئالى ــاۋى داڭلى ــق دۇني ــەش ئارقىلى تەربىيەل
ــتۈرۈپ  ــەرخىلارنى يېتىش ــەۋالد س ــر ئ ــق بى ــۈن ياراملى ــى ئۈچ ــڭ كېلەچىك ــادىق، مىللەتنى ــە س مەدەنىيىتىگ
چىقىــش بولــۇپ، قوبــۇل قىلىنغــان ئوقۇغۇچىــار دۇنيادىكــى ئــەڭ داڭلىــق ئۇنىۋېرســىتېتارغا كىرىــش ئۈچــۈن 
زۆرۈر شــەرت بولغــان ئىنگلىــز تىلــى ۋە باشــقا پەنلــەر بويىچــە ئاالھىــدە تەربىيەلىنىــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن 
بىرلىكتــە ئوقۇغۇچىارغــا يەنــە ئۇيغــۇر تىل-ئەدەبىياتــى ۋە ئۇيغــۇر تارىخــى قاتارلىقــار زۆرۈر دەرســلىكلەر 
قاتارىــدا ئۆتۈلىــدۇ. ئوقۇغۇچىــار ئۇيغــۇر مىللىــي روھــى، مىللىــي ۋە ئۇنىۋېرســال ئەخــاق ئۆلچەملىــرى 
بويىچــە تەربىيەلىنىــدۇ. ئۇنىڭدىــن باشــقا ھــەر قايســى ســاھەلەردىكى زىيالىيــار تەكلىــپ قىلىنىــپ،  
ــى تەرەققىــي قىلدۇرۇشــى ئۈچــۈن  ــەزەر دائىرىســىنىڭ كېڭىيىشــى ۋە ئۆزىن ئوقۇغۇچىارنىــڭ ئىلھاملىنىشــى، ن
ئۈچــۈن  تەربىيەلىنىشــى  ئىلمىــي  ۋە  نىشــانلىق  نۇقتىلىــق،  ئورۇناشــتۇرۇلىدۇ.  لېكســىيەلەر  مەخســۇس 
مەخســۇس يېتەكچىلــەر ئورۇناشــتۇرۇلىدۇ. ئوقۇغۇچىارنىــڭ داڭلىــق مەكتەپلەرگــە قوبــۇل قىلىنىشــىنىڭ 
ھەمــدە  كەلتۈرۈشــىگە  قولغــا  نەتىجىلىرى«نــى  پائالىيــەت  »ئىجتىمائىــي  بولغــان  شــەرتى  مۇھىــم 
ئوقۇغۇچىارنىــڭ ئۇنىۋېرســىتېتارغا ئىلتىمــاس تەييارلىقلىرىغــا ۋە تۈرلــۈك رەســمىيەتلىرىگە يېتەكچىلىــك 
قىلىنىــدۇ ۋە ئوقــۇش پۈتتۈرگــەن الياقەتلىــك ئوقۇغۇچىــار مۇناســىۋەتلىك مەكتەپلەرگــە تەۋســىيە قىلىنىــدۇ!  

ســەرخىلار مائارىپــى تەربىيەلــەش پىروگراممىســىغا قوبــۇل قىلىنغــان ئوقۇغۇچىــار دەســلەپكى بىــر 
بولغاندىــن  ئوقــۇپ الياقەتلىــك  ئارقىلىــق  ئىنتېرنېــت  زۆرۈر دەرســلەرنى  بەلگىلەنگــەن  ئىچىــدە   يىــل 
ــى  ــەرخىلار مائارىپ ــدۇ. س ــانلىق تەربىيەلىنى ــۇس ۋە نىش ــر مەخس ــە - بى ــرى بىرگ ــى يىللى ــن  كىيىنك كىيى
ــە  ــى بويىچ ــق دەرس پىان ــان يىللى ــانغاندىن بۇي ــا باش ــپ پىروگرامم ــرى تاللىنى ــارار ئوقۇغۇچىلى ــى ق بىرىنچ
ــلىرى زۆرۈر  ــاق دەرس ــى ۋە ئەخ ــۇر تارىخ ــى، ئۇيغ ــل - ئەدەبىيات ــۇر تى ــى، ئۇيغ ــز تىل ــكا،  ئىنگلى ماتېماتى
دەرســلەر قاتارىــدا، فىزىــكا، خىمىيــە، بىيولوگىيــە قاتارلىــق تەبىئىــي پەنلــەر ۋە كومپيۇتېــردا پىروگراممىــاش 
ــە.  ــۈپ كەلمەكت ــدا ئۆتۈل ــتېمىلىق ھال ــم ۋە سىس ــدا مۇنتىزى ــلەر قاتارى ــان دەرس ــاپ ئوقۇلىدىغ ــلىرى تال دەرس
ــىيەلىرى  ــش لېكس ــام بەخ ــڭ ئىلھ ــاھەدىكى زىيالىيارنى ــى س ــرى ھەرقايس ــە ئاخىرلى ــقا ھەپت ــن باش ئۇنىڭدى
ئورۇناشــتۇرۇلىدۇ. تــور دەرســلىرى ۋە لېكســىيەدىن باشــقا ئــەڭ مۇھىمــى پىســخىكا ۋە كىشــىلىك تەرەققىيــات 
ــۇس  ــىرت مەخس ــۆزلىگەندىن س ــىيە س ــاردا لېكس ــىۋەتلىك مەزمۇن ــا مۇناس ــى ئوقۇغۇچىلىرىمىزغ مۇتەخەسسىس
راۋان  ۋاقىــت چىقىرىــپ مەســلىھەتچىلىك ۋە يېتەكچىلىــك قىلىــدۇ. ئىنگلىــز تىلــى ئېغىــز تىلىنىــڭ 
بولۇشــى ئۈچــۈن ئامېرىــكا، كانــادا، ئاۋســترالىيە قاتارلىــق ئىنگلىــز تىلىــدا سۆزلىشــىدىغان ئەللەردىكــى 
ــدۇ.  ــك قىلى ــر يېتەكچىلى ــلىرى بىرگە-بى ــۇر ياش ــان ئۇيغ ــىتېتاردا ئوقۇۋاتق ــى ئۇنىۋېرس ــۇرا ياك ــۇق ئوتت تول

ســەرخىلار مائارىپــى پىروگراممىســى دەرس ۋە لېكســىيەدىنا ئىبــارەت بولماســتىن،  بەلگىلىــك مــۇددەت 
ــان  ــانغاندىن بۇي ــا باش ــارار  پىروگرامم ــى ق ــتۇرىدۇ. تۇنج ــرى ئورۇناش ــار پائالىيەتلى ــدا ئوقۇغۇچى ئارىلىقلىرى
چوڭ-كىچىــك بولــۇپ، 10 قېتىمدىــن كــۆپ ھەرخىــل پائالىيــەت، زىيــارەت ۋە ســاياھەتلەر ئورۇناشــتۇرۇلدى. 
بۇالردىــن ئــەڭ مۇھىــم بولغىنــى يۈزمۇ-يــۈز دەرس پىروگراممىلىــرى بىلــەن مــول مەزمۇنلــۇق پائالىيەتلــەر 
مۇجەسسەملەشــكەن  2021 - يىللىــق ۋە 2022 - يىللىــق يازلىــق مەكتــەپ پىروگراممىلىــرى بولــۇپ، 
ئوقۇغۇچىارنىــڭ ھاياتىــدا ئۇنتۇلغۇســىز تەســىراتارنى قالــدۇرۇپ، ناھايىتــى يۇقىــرى ئۈنــۈم ھاســىل قىلىنــدى! 

ــە  ــە ۋە يۈز-تۇران ــۇندا يېزىقچ ــي يوس ــتېمىلىق ۋە ئىلمى ــان سىس ــن بۇي ــى قۇرۇلغاندى ــەرخىلار مائارىپ س
ــۇپ،  ــارار ئوقۇغۇچــى قوبــۇل قىلغــان بول ــۈچ ق ــان ئارقىلىــق تۈركىيــە ئىچــى ۋە ســىرتىدىن جەمئىــي  ئ ئىمتىھ
نۆۋەتتىكــى ئوقۇغۇچــى ســانى 60 تىــن ئاشــىدۇ. پەرزەنتلىرىمىزنىــڭ كەلگۈســىدە مىللەتنىــڭ گۈللىنىشــى ۋە 
تەرەققىياتىــدا تۈرتكىلىــك رول ئوينايدىغــان ســەرخىلاردىن بولــۇپ يېتىشــىپ چىقىشــىنى ئــارزۇ قىلســىڭىز  بــۇ 
يىــل ئاۋغۇســتتا  »ســەرخىلار مائارىپــى« 2023 - يىللىــق تەربىيەلــەش پىروگراممىســى ئۈچــۈن ئېلىنىدىغــان 
ئادرېســىمىز: توربــەت  ئۈچــۈن  مەزمۇنــار  كــۆپ  تېخىمــۇ  ئالدىــراڭ!  تىزىملىتىشــقا  ئىمتىھانىغــا  تالــاش 

https://serhillar.com
https://uyelite.com

سەرخىلالر مائارىپى
مەخمۇتجان ئۆزئۇيغۇر* )تۈركىيە(

* فىزىكا پەنلىرى دوكتورى، »سەرخلالر مائارىپ«نىڭ قۇرغۇچىسى
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ئۆتمۈشكە قاراپ، كەلگۈسىنى ئويالپ...
ــول- ــۇ م ــدا تېخىم ــا قارىغان ــى يىلارغ ــۈن ئىلگىرىك ــرى ئۈچ ــى UyghurSTEM ئوقۇغۇچىلى 2022 -يىل
ئالــدۇق،  مۇكاپــات  دەرىجىلىــك  بىرىنچــى  مۇســابىقىلەردە  قاتناشــقان  بولــدى،  ئۆتكــەن  -ھوســۇللۇق 
ــانى  ــڭ س ــلەنگەن پروجېكتارنى ــدى، ئىش ــاس قىل ــت ئىلتىم ــپىياتلىرى ئۈچــۈن پاتېن ــز كەش ئوقۇغۇچىلىرىمى
ۋە سەۋىيەســىمۇ ئالدىنقــى يىلاردىكىدىــن خېلىــا كۆپەيگــەن ۋە ئىلگىرىلىگــەن بىــر يىــل بولــدى، 2019 - 
ــى 9  ــى 2022 - يىل ــتىۋالىمىزنىڭ 4 - قېتىملىقىن ــكا فېس ــان تېخنى ــۈزۈپ كېلىۋاتق ــاپ ئۆتك ــن باش يىلىدى
- ئاينىــڭ -18كۈنــى ســاباھاتتىن زايىــم ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئۆتكــۈزدۇق. پائالىيەتكــە، ئوقۇغۇچىــار ۋە ئۇالرنىــڭ 
ئائىلىرىگــە قوشــۇلۇپ، دورىگەرلىــك پەنلىــرى دوكتــور رىشــات ئاببــاس )Pfizer شــىركىتى، ئامېرىــكا(، فىزىــكا 
پەنلىــرى دوكتورلىرىمىزدىــن قۇربانجــان بــارات )ئوكســفورد ئۇنىۋېرســىتېتى، ئەنگىلىيــە(، دوكتــور ئابدۈشــۈكۈر 
ئابدۇرىشــىت )Swisscom، شىۋېتســارىيە(، دوكتــور مەمتىمىــن ئاببــاس كۆكتارىــم )فرانســىيە دۆلەتلىــك 
تەتقىقــات مەركىــزى(، دوكتــور مەخمۇتجــان لىتىــپ )ســەرخىلار مائارىپــى، تۈركىيــە(،  دوكتــور مــەۋالن باييــۈز 
ــى  ــور ئابدۇغەن ــكا ئۇنىۋېرســىتېتى(، دوكت ــتانبۇل تېخنى ــاھ )ئىس ــەد ئابدۇل ــور تۇردىمۇھەمم ــە(، دوكت )ياپونىي
ــور  ــە(، دوكت ــۇران )تۈركىي ــەت ت ــور ئابل ــە(، دوكت ــى )تۈركىي ــان تەڭرىتاغل ــات قۇرب ــور پەرھ ــە( ،  دوكت )تۈركىي
بۇرھــان ســېتى ئۇلۇغيــول )تۈركىيــە(،… قاتارلىــق كۆپلىگــەن قىممەتلىــك ئالىملىرىمىزنــى ئــۆز ئىچىگــە 
ــىت  ــۈكۈر ئابدۇرىش ــور ئابدۈش ــە دوكت ــدى. پائالىيەتت ــتىراك قىل ــان ئىش ــز مېھم ــن ئەزى ــە يېقى ــان 200 گ ئالغ
ــدا  ــەق مەيدان ــاھ ن ــەد ئابدۇل ــور تۇردىمۇھەمم ــدى، دوكت ــم ســۆز قىل ــاس كۆكتارى ــن ئابب ــور مەمەتئىمى ۋە دوكت
ــقان 32  ــا قاتناش ــەردى. UyghurSTEM دەرس ۋە پروجېكتلىرىغ ــلەپ كۆرســىتىپ ب ــە ئىش ــق تەجرىب قىزىقارلى
ئوقۇغۇچــى ئۆزلىــرى اليىھىلــەپ، كودلىرىنــى يېزىــپ چىققــان ئــۈچ ئۆلچەملىــك كومپيۇتېــر ئويۇنلىــرى، روبــوت 
ئىــت روبــوت ئۆمۈچۈكلــەر، ئاپەتتىــن قۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىدىغان روبوتــار، ئايروپىانــار، ماشــىنا ۋە 
ئويۇنچــۇق مودېللىــرى، ســۈنئىي ئەقىــل ئىشــلىتىپ ياســىغان قوللىنىشــچان دېتاللىرىنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 
ــى،  ــاپ چىققانلىقىن ــداق ياس ــى قان ــار پروجېكتلىرىن ــۇپ، ئوقۇغۇچى ــان بول ــە قىلغ ــى كۆرگەزم 52 پروجېكتن
ــرى  ــى يۇقى ــەندۈرۈپ ناھايىت ــى چۈش ــى يازغانلىقىن ــداق كودالرن ــلىتىلگەنلىكى، قان ــار ئىش ــداق ماتېرىيال قان
ســەۋىيەدە تېخنىكىلىــق لېكســىيە تەييارلىغــان بولــۇپ، ناھايىتــى راۋان ئۇيغــۇر تىلىــدا قاتناشــقۇچىارغا 
تەقدىــم قىلــدى، بــۇ پائالىيــەت قاتناشــقۇچىار ۋە ئوقۇغۇچىلىرىمىــزدا ناھايىتــى ياخشــى تەســىرات قالــدۇردى. 
ئارىدىــن ئــۇزۇن ئۆتمــەي 11 - ئاينىــڭ 6 - كۈنــى UyghurSTEM ئوقۇغۇچىلىــرى ئۈچــۈن يەنــە بىــر 
ــاكا،  ــىدىق ئ ــن س ــور ئەركى ــز دوكت ــك ئالىمىمى ــلەۋاتقان قەدىرلى ــدى، NASA دا ئىش ــۈن بول ــاللىق ك خۇش
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ئۇيغــۇر كومپيۇتېرچىلىقىدىكــى ئابىــدە خاراكتېرلىــك ئىســىماردىن ھازىــر ياپونىيەدىكــى SONY شــىركىتىدە 
ئىشــلەۋاتقان غەيــرەت توختــى كەنجــى ئاكا ئىســتانبۇلغا كەلگەن بولــۇپ، ئوقۇغۇچىلىرىمىز بىلەن ئۇچرىشــىش 
پائالىيتــى ئۆتكۈزۈلــدى، ئوقۇغۇچىلىرىمىــز ئــۆز پروجېكتلىرىنــى يەنــە بىــر قېتىــم ســۇندى، ئەركىــن ســىدىق 
ئــاكا ۋە غەيــرەت توختــى كەنجــى ئــاكا ئوقۇغۇچىــار بىلــەن پىكىرلىشــىپ قىممەتلىــك تەكلىپلىرىنــى بــەردى.

ــەس،  ــۈن ئەم ــى ئۈچ ــان بولغىن ــۇق، ئاس ــپ بېكىتت ــە( قىلى ــە دەرد )غاي ــارنى ئۆزىمىزگ ــۇغ ئىش ــز ئۇل بى
بەلكــى قىيىــن بولغىنــى ئۈچــۈن تاللىغــان يولىمىــزدا پەقــەت بىــر كومپيۇتېردىن باشــقا ھېچقانــداق فىزىكىلىق 
ئىمكانىيەتلىرىمىــز يــوق ھالەتتــە، غايىمىزگــە بولغــان يۈكســەك ســاداقەت ۋە قىلىۋاتقــان ئىشــلىرىمىزغا بولغــان 
ــەت  ــەن قىمم ــپ يۈكلىگ ــۇرچ قىلى ــە مەســئۇلىيەت ۋە ب ــپ، ئۆزىمىزگ ــۇ قىلى ــى يېقىلغ ــۇر مۇھەببىتىمىزن چوڭق
قاراشــلىرىمىزدا ســەمىمىيلىك بىلەن چىڭ تۇرۇپ، بۇ ئۇلۇغۋار ئىشــنىڭ باشامچىســى بولۇش شــەرىپى نىســىپ 
بولغانلىقىدىــن ئىپتىخارالنغــان ھالــدا ئوقۇغۇچىلىرىمىزغــا ئىجابىــي نۇقتىدىــن ئەبەدىــي تەســىر كۆرسىتىشــكە 
تىرىشــىپ كەلــدۇق؛ بۈيــۈك ئىرادىلــەر بىلــەن باشــلىغان قىيىــن ســەپىرىمىزدە روبــوت ۋە پروگراممــا تىللىــرى 
ــپ  ــىس قىلى ــكە، تەسس ــە كەلتۈرۈش ــم ھالىتىگ ــر ئېقى ــىدا بى ــار ئارىس ــۇر بالى ــى ئۇيغ ــش قىزغىنلىقىن ئۆگىنى
داۋاماشــتۇرۇۋاتقان تەبئىــي پــەن دەرســلىرىمىز ئارقىلىــق ئىلىم-پــەن ھەۋەســكارلىرىنى كۆپەيتىشــكە، تېخنىــكا 
ــرالپ بېرىشــكە تىرىشــتۇق. ــان ســەھنە ھازى ــان قىلىدىغ ــى ناماي ــا ئۆزلىرىن ــق بالىارغ ــز ئارقىلى كۆرگەزمىلىرىمى

بىــز بــۇ يــەردە ئوقۇغۇچىلىرىمىــز بىلــەن ئەڭ نەپس كودالردىن ئۈنچىلەرنى تىزىمىز، بالىارغا كەلگۈســىگە 
ــز.  ــىنى« ئەملەيمى ــنىڭ »ۋاكسىنىس ــە ئىشىنىش ــڭ قابىلىيىتىگ ــەۋۋۇرنىڭ، ئۆزىنى ــڭ، تەس ــان ئۈمىدنى بولغ
غايىلىرىمىزنىــڭ بۈيۈكلۈكــى، ئ ارزۇلىرىمىزنىڭ كۈچلۈكلۈكــى، قىزغىنلىقىمىزنىڭ چوڭقۇرلۇقى بىزنى كېچىلىرى 
ئۇيقۇســىز قويىــدۇ، يېرىــم كېچىلــەر بىزنىــڭ ســۈت ئۇيقۇمىزدىــن ھاياجان ئىچىــدە ئويغىنىپ ئىشــىمىزنى داۋام 
قىااليدىغــان ۋاقتىمىــز بولــۇپ، قۇيرۇقلــۇق يۇلتۇزغــا ئوخشــاش يالتىــراق ۋە تېــزال پارالپ ئۆچىدىغان ئىشــاردىن 
زىيــادە قۇياشــنىڭ كۈچلــۈك نۇرلىرىغــا ئوخشــاش ئەبەدىلئەبــەد داۋاملىشــىدىغان ۋە ئىــز قالىدىغــان ئىشــارغا 
ــار. ئ ــۇزۇن  ــار، ياخشــى كــۆرۈش ب ــۇر مۇھەببــەت ب ــان ئىشــىمىزغا چوڭق ــز. ئۇرۇنۇشــلىرىمىزدا قىلىۋاتق ئىنتىلىمى
مەزگىللىــك ۋە ئىزچىــل پىداكارلىقنىــڭ ســوغۇق قابىلىيەتتىــن ئۈســتۈن تۇرىدىغانلىقىغــا چىنپۈتكۈچىلەرمىــز.

ــى  ــە يېش ــدەك، ئوتتۇرىچ ــرى بولغان ــالىغانارنىڭ خەۋى ــە قاتنىش ــكا كۆرگەزمىلىرىمىزگ ــى تېخنى يېقىنق
ئەمدىــا 10 يــاش بولغــان ئۆســمۈرلىرىمىز ئــۆز يېشــىدىن نەچچــە ھەسســە چــوڭ كىشــىلەرمۇ ئوياشــقا 
ئاســانلىقچە جۈرئــەت قىالمايدىغــان پروجېكتارنــى قــول ســېلىپ ئىشــلەپ ۋۇجۇدقا چىقارغان بولــۇپ، ئەمدىا 
8 ياشــارغا قــاراپ ماڭغــان ئوقۇغۇچىــار نەچچــە يــۈز قۇرلــۇق ۋە ئىنتايىــن مۇرەككــەپ لوگىكىلىــق باغلىنىشــى 
ــل  ــز ســۈنئىي ئەقى ــى ياســاۋاتىدۇ، 11 ياشــلىق ئوقۇغۇچىلىرىمى ــپ روبوتارن ــى يېزى ــان  ++ C / C كودلىرىن بولغ
ــدۇ.  ــى يېزىۋاتى ــڭ كودلىرىن ــي قوللىنىشــچان پروگراممىارنى ئىشــىلىتىلگەن )Artificial intelligence( ئەمەلى
تەســەۋۋۇرى كۈچلــۈك ئوقۇغۇچىلىرىمىــز ئەنئەنىۋىــي مەدەنىيــەت ئېلېمنتلىرىمىزنــى ئــۈچ ئۆلچەملىــك ئويۇنارغا 
ــقا  ــاقاپ قېلىش ــا س ــۇق مۇھىتت ــى ئېلېكترونل ــان مەدەنىيىتىمىزن ــان ۋە يوقىتىلىۋاتق ــدۇرۇپ، يوقىلىۋاتق ئايان
تىرىشــىۋاتىدۇ. قولــى ئەپچىــل ئوقۇغۇچىلىرىمىــز خىلمۇخىــل ئايروپىــان ۋە باشــقا ئۈســكۈنىلەرنى ياســاۋاتىدۇ.

يېتەرلىــك دەرىجىــدە ئارزۇلىغــان ۋە توغــرا ئۇســۇل بىلــەن ئــەڭ زور تىرىشــچانلىق كۆرســىتىلگەن 
مۇمكىــن  قىالىشــىمىز  دائىرىســىدە  قابىلىيەتلــەر  قىلىنغــان  ئاتــا  ئىنســانغا  ۋە  نىســىپ  تەقدىــردە 
ــۇ  ــرى مۇش ــن بې ــى يىلاردى ــىنىمىز ۋە ئوقۇغۇچىلىرىمىزن ــا ئىش ــنىڭ يوقلۇقىغ ــداق ئىش ــان ھېچقان بولمايدىغ
ــپ  ــىدىن قېنى ــك ئاتموسفېراس ــرى ئېنېرگىيەلى ــڭ يۇقى ــز. UyghurSTEM نى ــەپ كېلىۋاتىمى ــا تەربىيەل روھت
ــارزۇالپ  ــرى ئ ــى ئۆزلى ــۇ يولن ــۇق ب ــى ھۇزۇرل ــا نەتىجىس ــق ئەمم ــز جاپالى ــۇ بالىلىرىمى ــان ب ــەس ئېلىۋاتق نەپ
تاللىغــان بولــۇپ، روبوتارنــى ياســاش جەريانىــدا ئ وقۇغۇچىلىرىمىزنىــڭ پېشانىســىدىن تــەرال ئەمــەس، 

-قوللىرىدىــن قانارمــۇ ئاقتــى. كىچىــك قوللىرىــدا قىزىــق داغمالنــى تۇتقــان، كومپيۇتېــر ئېكرانىدىكــى ئىمىــر
ــەن  ــار كۆيدۈرگ ــك دورى ــۈر خېمىيەلى ــى ئۆتك ــاق ۋە ئالقانلىرىن ــەن، بارم ــاراپ چەكچەيگ ــا ق ــر كودالرغ -چىمى
روبوتارغــا،  چاغلىرىــدا  قىالمىغــان  ئۆتكــۈزدى.  بىللــە  بىلــەن  بىــز  كېچىلەرنــى  ئ ۇيقۇســىز  ھالەتتــە 
ــان  ــا، قىالىغ ــاپ كەتكــەن بولس ــۈن ســېلىپ يىغ ــدە ئ ــۇدەك دەرىجى ــۇپ قالغ ــاۋازى تۇتۇل ــداپ ئ ــا قېي كودالرغ
چېغىدىكــى خۇشــاللىقتىن، ھەيرانلىقتىــن چەكچىيىــپ كــۆز قارىچۇقلىــرى يوغىنــاپ، ســەكرەپ كەتتــى.

شىجائىتى ئۇرغۇپ تۇرغان، نەزىرىنى تېخىمۇ يۈكسەكلەرگە ۋە يىراقارغا تىككەن بۇ ئوقۇغۇچىلىرىمىزدىكى 
ــا  ــق تەپەككۇرىغ ــىۋاتقان لوگىكىلى ــېرى چوڭقۇرلىش ــە، بارغانس ــەس خاراكتېرىگ ــز پۈكم ــا، تى ــش روھىغ ئىزدىنى
ئۈمىدلىنىمىــز. بــەك  تېخىمــۇ  كەلگۈســىمىزدىن  بولــۇپ  كۆرگەنــدەك  دېڭىزنــى  تامچــە ســۇدىن  قــاراپ، 

تەييارلىــدى  UyghurSTEM  -                              
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ــلىقى  ــۇپ، ئاساس ــۈم بول ــي 21 بۆل ــاب جەمئى كىت
ۋە  قۇرۇلمىســى  گىرامماتىكىلىــق  تىلىنىــڭ  تــۈرك 
ــى  ــۇر تىل ــى ئۇيغ ــق قائىدە-قانۇنىيەتلىرىن گرامماتىكىلى
ــىدىكى  ــىنىڭ ئوتتۇرىس ــتۇرۇپ، ئىككىس ــەن سېلىش بىل
پــەرق ۋە ئوخشاشــلىقنى نامايــان قىلىــش ئارقىلىــق 
ئوقۇغۇچــى ياكــى ئۆگەنگۇچىلەرنىــڭ قىســقا ۋاقىــت 
ئىچىــدە تــۈرك تىلىدىــن ســېلىنىدىغان ئاساســىنىڭ 
قىلىنغــان.  بايــان  روشــەن  نۇقتىلىــرى  نېگىزلىــك 

تىلىنىــڭ  تــۈرك  قولانمىســى  تىلــى  تــۈرك 
چۆرىدىگــەن،  نۇقتىلىرىنــى  مۇھىــم  مورفولوگىيەلىــك 
ــى چىقىــش  ئىككــى تىلنىــڭ سېلىشــتۇرمىلىق ئانالىزىن
مىســالار  ئەمەلىــي  ۋە  تىــل  ئاممىبــاب  قىلىــپ، 
ئارقىلىــق ئىككــى تىلنىــڭ گىرەلەشــكەن دەرســلىكىنى 
بېرىلگــەن. قىلىــپ  نامايــان  ئالدىڭىــزدا  كــۆز 

تىنىــش  تاۋۇشــار،  ئالغــان  ئــورۇن  كىتابتــا 
رەۋىــش،  ئىســىم،  ياســاش،  ســۆز  بەلگىلىــرى، 
ســۈپەت، ئالماشــار، ھــەر خىــل پېئىلــار ۋە رايــار، 
باغلىغۇچىــار، ســانار، جۈملــە شــەكىللىرى، باغلىغۇچى 
ئۆرنەكلىــرى  جۈملــە  بېقىنــدى  شــەرت  پېئىلــار، 
ياســىلىش  ۋە  شــەكىللىرى  زامــان  خىــل  ھــەر  ۋە 
جانلىــق  ئىــزاھ،  ئاممىبــاب  ناھايىتــى  قائىدىلىــرى 
مىســال ۋە روشــەن سېلىشــتۇرمىار بىلــەن ئايرىــم –
قائىــدە  گرامماتىكىلىــق  ۋە  سىســتېمىلىق   ، ئايرىــم 

مىســالار  ئىشــلىتىلگەن  يېزىلــدى.  قىلىــپ  چۈشىنىشــلىك  بىلــەن  تىــل  مۇۋاپىــق  قانۇنىيەتلەرگــە   –
ــۆز ــق س ــرى، تۇراقلى ــۆز تۈركۈملى ــۆزلەر، س ــق س ــان جانلى ــم قوللىنىلىنىدىغ ــىمىزدا دائى ــك تۇرمۇش -كۈندىلى

ــۈرك  ــىزنىڭ ت ــۇ س ــۇپ، ب ــان بول ــب تاپق ــەكىللىرىدىن تەركى ــەر ش ــىللەر ۋە جۈملىل ــال تەمس ــەر، ماق -ئىبارىل
ــە  ــەن بىرگ ــش  بىل ــىل قىلى ــى ھاس ــى مۇھىت ــۈرك تىل ــى ت ــى ياخش ــۈن ناھايىت ــىڭىز ئۈچ ــى ئۆگىنىش تىلىن
ــدۇ.  ــپ بېرى ــارائىت يارىتى ــەۋزەل ش ــن ئ ــۈن ئىنتايى ــىڭىز ئۈچ ــتۇرۇپ ئۆگىنىش ــى سېلىش ــى تىلن ــىزگە ئىكك س

كىتابتــا تىلغــا ئېلىنغــان مىســالار ۋ ســۆزلەر مۇمكىنقــەدەر ھــەر ئىككــى تىلنىــڭ پايدىلىنىــش 
ــۇ  ــە ب ــقا يەن ــتىن باش ــاس قىلىش ــالارنى ئاس ــك مىس ــارە ۋە تىپى ــۆز، ئىب ــى س ــان كىتاباردىك ــى بولغ مەنبەس
تىلارنىــڭ نوپۇزلــۇق ئەســەرلىرى بولغــان »تۈركچــە ســۆزلۈك« ۋە »ئۇيغــۇر تىلىنىــڭ ئىزاھلىــق لۇغىتى«دىكــى 
ئىشــلىتىلگەن. ۋە  بېرىلگــەن  ئارقىلىــق  مىســالار  جانلىــق  ئاساســىدا  سېلىشــتۇرۇش  بىلــەن  ســۆزلەر 

كىتابتــا يەنــە ئائىلــە ئەزالىــرى، ئايــار، بايرامــار، بەدەن ئەزالىرى، ھــاۋا كىلىماتى، ھايۋانــار، ھەپتىنىڭ 
كۈنلىــرى، پەســىللەر، كەســىپ ۋە مەكتــەپ، مېۋىلــەر، رەڭلــەر، ســوئالار، تاماقــار، تەرەپلــەر، كەســپىي 
ــك  ــە كۈندىلى ــەن بىرلىكت ــۆزلۈكى بىل ــەر س ــن تۈرل ــە يېقى ــان 500 گ ــەز قىلغ ــائەتنى مەرك ــرى ۋە س ئاتالغۇلى
ــۆزلۈك  ــك س ــىڭىزدىكى كېرەكلى ــك تۇرمۇش ــىزگە كۈندىلى ــۇ س ــۇپ، ب ــۆزلىرى بول ــاۋاب س ــوئال -ج ــۇش س تۇرم
ــەن  ــۆزلەردىن تۈزۈلگ ــرەك س ــن كۆپ ــەن 2000 دى ــىپا كەلگ ــا ئۇلىش ــدۇ. ئۇنىڭغ ــاپ بېرى ــى تولۇق بىلىملىرىن
»تۈركچە - ئۇيغۇرچە، ئۇيغۇرچە-تۈركچە ســۆزلۈك« سېلىشــتۇرمىلىق قىســقىچە لۇغەت كىرگۈزۈلگەن بولۇپ بۇ 
تۈركچىدىكى نېگىزلىك لۇغەت فوندىڭىزنىڭ ئاساســىنى يارىتىپ، ســىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىجتىمائىي 
ۋە ئىلمىــي ھاياتىڭىزنىــڭ ھەرقايســى ساھەســىدە ئالىدىغــان قەدەملىرىڭىزنىــڭ مۇھىــم پەلەمپىيــى بولغۇســى.

كۈندىلىــك  ياكــى  بولســۇن  ئوقۇ-ئوقۇتــۇش  ســىزنىڭ  قوشۇمچىســىدا  كىتابنىــڭ 
ھادىســىلەرگە  ھەرخىــل  تۇرىدىغــان  ئۇچــراپ  دائىــم  بولســۇن  تۇرمۇشــىڭىزدا 
كىرگۈزۈلگــەن.  تەبرىكنامىلــەر  ۋە  ئىلتىمــاس  ئۆرنــەك  ئۇچرايدىغــان  كــۆپ  قارىتــا 

»قىسقىچە تۈرك تىلى قولالنمىسى« ناملىق كىتاب نەشر قىلىندى
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»تاالنتلىقالر باغچىسى« ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ رەسىملىرى*

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

دىنارە دانىيەل، 11 ياش، ئوخائىو، 
ئامېرىكا

نازاكەت ئوغۇز، 11 ياش،
 ئامېرىكا

مەرزىيە ئابدۇشۈكۈر، 11 ياش، 
گولالندىيە

بەرنا ئاي ئادىل، 12 ياش، ۋېنكۇۋېر،
 كانادا

نازىرە مۇھەممەد ، 12 ياش، مارىالند،
 ئامېرىكا

نادىرە نۇردۇن، 14 ياش،
 گېرمانىيە

رېھىمجان پۇرقەت، 12 ياش، كولورادو، 
ئامېرىكا

اللە ھامۇت، 10 ياش، سىدنېي، 
ئاۋسترالىيە

ئۈمۈت ئەرك، 10 ياش، سىدنېي، 
ئاۋسترالىيە



اتر كوچا

مۇزاتغ ئاات


