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ماقالىسى خهلق ئۇيغۇر _ »ئۆلمهس ئهر يېگهن غېمىنى ئهلنىڭ«  
 
 

 ئارمىيىنىڭ مىللىي. ئايرىلدى پهرزهنتىدىن يۈرهك ئوت بىر يهنه ئۆزىنىڭ بۈگۈن خهلقى ئۇيغۇر
 مىالدى ئهپهندى زۇلپىقار مهسۇمجان يازغۇچى، شائىر، دراماتورگ كاپىتانى، ئاتاقلىق سابىق
2012 12 يىلى_ -  زىنھار. ئۆتتى ئاالمدىن شهھىرىده ئالمۇتا يېشىدا 87 كۈنى جۈمه ئۆكتهبىر _-
 مهرھۇمنىڭ ئالال جانابى بېرىدىغان ئايىماي شهپقىتىنى بهدهللىرىگه قىلغان ئىتائهت ئۆزىگه

!ئامىن. قىلغايسهن ئاتا جهننهتتىن ئاخىرهتلىكىنى  

 

 ئۆزىگه كۈنى ھهر بهتلىرى قامۇسىنىڭ تارىخ ھېسابلىنىدىغان كهچمىشى ھاياتىنىڭ ئىنسان
 ئاڭلىق دۇنيانىڭ. ماڭىدۇ قالدۇرۇپ يادنامه ئۈچۈن كېيىنكىلهر قوشۇپ بهتنى بىر يېڭى

 پانىي بۇ بوغۇلۇپ بىلهن زهنجىرى ماماتلىق ئاخىردا ئهڭ ھاياتى ئىنسانالر بولغان ئىگىلىرى
 ئۆز ئهمما ئهمهس مۇستهسنا قانۇنىيهتتىن تهبىئىي بۇ بهنده بىر ھېچ. ۋىدالىشىدۇ ئالهمدىن
قهدىر ھاياتنىڭ ھاياتىدا  بهختى، ئاسايىشلىقى قوۋمىنىڭ يهتكهن، ئۆز چۈشىنىپ قىممىتىنى-
 بىراق بولسىمۇ غايىب توپىدىن ھاياتلىقالر بىز ۋاقىتسىز گهرچه ئىنسانالر ئاققۇزغان تهر ئۈچۈن

 ئۇنتۇلمايدۇ مهڭگۈ ئهمگهكلىرى ياراتقان بهدىلىگه ئېتىقادى، ھاياتى ۋاقتىدىكى ھايات ئۇالرنىڭ
 ياد داۋاملىق بىلهن سېغىنىش سۈپىتىده مىزانى ھايات خاتىرىسىده الرنىڭئهۋالد كېيىنكى بهلكى

.تۇرىدۇ ئېتىلىپ  

 

 ئۆزى ئارمىنىنى ئهلنىڭ بىر. ئۆچتى يۇلتۇز يورۇق بىر ئالىمىدىن ھاياتلىق ئۇيغۇرنىڭ بۈگۈن
 چهتئهل جاھانگىر. ئۆچتى مهشئىلى تارىخنىڭ بىر كهلگهن ياندۇرۇپ يىل 87 بىرگه بىلهن

 ئىزىلىش ۋه ئهركىن، ئىزىش خالى ھۆكۇمرانلىقىدىن ئهكسىيهتچىل تاجاۋۇزچىللىرىنىڭ
 بهرپا جهمىيهت بىر دىمۇكىراتىك ئهتكهن ئهكىس ئىرادىسى مىللىي بولمىغان، خهلقىنىڭ

 بۇ ۋه بارغان ئېلىپ كۈرهشلهرنى تاالي ئۈچۈن ياشاش بىلهن قىممهت قهدىر قىلىش، ئىنسانىي
 سهلتهنهتلىك شۇ يهنه بۈگۈن خهلقى ئۇيغۇر باتۇر بهرگهن قۇربانالرنى سانسىز ئۈچۈن مۇجادىله

 ئىنقىالبى ۋىاليهت ئۇچ« قۇرۇلغان يىلى_  1944 بولغان شاھىتى يىلالرنىڭ كۈرهشچان
 بىلهن ئهپهندى زۇلپىقار مهسۇمجان ئوغلى جهڭچىسى، سۆيۈملۈك جهسۇر ىنىڭ» ھۆكۇمىتى
.ۋىداالشتى  

 

 ئالدىمغا كۆز مېنىڭ. چۆمدى پهرىشانلىققا كۆڭلۈم كېيىن ئاڭلىغاندىن خهۋىرىنى مۇسىبهت بۇ
 كۆرۈشكهن دىدار بىلهن ئاكىمىز زۇلپىقار مهسۇمجان مهرھۇم ئىلگىرى يىلالر بىر بۇنىڭدىن دهل
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 ۋه ئالدىم قهدهم قاراپ ئۆيۈمگه كىتابخانا ئىختىيارسىز ئىچىده خىيالالر مهن. كهلدى مىنۇتالر
 كىتابىنى بىر قىلغان تهقدىم يېزىپ بېغىشلىما بىلهن قولى ئۆز ئاكىمىز زۇلپىقار مهسۇمجان

 بهتلىرىنى كىتابنىڭ ئولتۇرۇپ كېلىپ سۇرۇتتۇم، شىرهگه پېشانهمگه ئېلىپ بىلهن قولۇم ئىككى
…باشلىدىم ۋاراقالشقا قويۇپ زهن  

 

 زىچ بىلهن تهقدىرى بۈگۈنكى بولغان، ئۇيغۇرنىڭ زىيارهتته تۇنجى ئالدىدا يىلنىڭ 10 مهن
غهربىي مۇنبهت تېغىنىڭ باغالنغان، تهڭرى  ئاتا ئالما گۈزهل جايالشقان بۇرجىكىگه شىمال–

بازارالر، دوقمۇش قايناق. كۆرۈنۈۋاتاتتى بىلهن قىياپهت بىر يېڭىچه ماڭا قېتىم بۇ شهھىرى -
 بېزهلگهن بىلهن خهتلهر دېگهن” مۇسۇلمانچه“، ”ھاالل“ ئېچىلغان يېڭىدىن دوقمۇشالردا

 قۇياش ئۈستىده مۇنارلىرى خانىقاالرنىڭ كۆتۈرگهن قهد بىلهن ھهيۋهت رېستورانالر، كۆكته
 بولغاندىن مۇستهقىل ئهلنىڭ بۇ يۇلتۇزالر ئاي قاماشتۇرىدىغان جۇاللىنىپ، كۆزنى نۇردا

 بارغان ئېلىپ يولىدا قايتىش ئهسلىگه ئۆز ۋه تونۇش كىملىكىنى ئۆز كېيىنكى
.تۇراتتى قىلىپ نامايان دهپ مهن مانا تىرىشچانلىقلىرىنى  

 

 قايتىشىمدا لوندونغا كېيىن ئاياغالشتۇرغاندىن سهپىرىمنى قىلغان موڭغۇلىيهگه قېتىم بۇ مهن
مويسىپىتلىرىمىزنى،  كۆرۈشۈش، ياشانغان بىلهن جامائهتلىرى ئۇيغۇر شهھىرىدىكى ئالمۇتا
ئالىم  زىيارهتته ھهپتىلىك بىر مهقسىتىده يوقالش يازغۇچىللىرىمىزنى، سهنئهتكارلىرىمىزنى-

.ئىدىم كهلگهن بولۇشقا  

 

 بىرگه بۇيان ھهپتىدىن ئىككى زىيارىتىده موڭغۇلىيه كېيىن كهلگهندىن شهھىرىگه ئالمۇتا مهن
 ساھىپخانلىغىدائالمۇتا ئاكىمىزنىڭ مهمهدىنوۋ ۋاققاس زىيالىي، كارخانىچى ۋهتهنپهرۋهر بولغان

.بولدۇم ئىگه پۇرسىتىگه ئۇچرىشىش بىلهن چوڭلىرى يۇرت ئۇيغۇر شهھرىدىكى  

 

2011 13 يىلى_ -  ئىشخانىسىدا خاس ئاكىمىزنىڭ ۋاققاس مهن كېيىن چۈشتىن ئىيۇل_ -
 ۋاقتى ئۇچرىشىش پۈتۈشكهن. ئولتۇردۇق كۈتۈپ مېھماننى بىر ئهزىز پاراڭالشقاچ بىلهن ئاكىمىز

 يېنىك قهدهملىرىنى ئىچىگه ئىشخانا مېھمان كۈتكهن بىز ئۆتمهيال ئۇزاق ئانچه كېيىن توشقاندىن
.كهلدى كىرىپ ئېلىپ  

 

ئاق كىيگهن بېشىغا  ئېگىزلىرىگه تۇرقىنىڭ بوي ۋه قۇرامىغا ياش دوپپىسى قهشقهر گۈللۈك قارا-
 ئاقارغان مېھماننى ئهزىز بۇ كاستۇمى رهڭلىك ئاق كىيگهن بولۇپ، ئۈستىگه ياراشقان گۈلدهك

چاچ، قاش ئىسمى بىلهن كىرپىكلىرى- . تۇراتتى كۆرسىتىپ قىلىپ مويسىپىت اليىق جىمىغا-
 بۇ سىزگه نۇرلىرى زېرهكلىك تۇرغان تۆكۈلۈپ كۆزلىرىدىن قارىماي قالغىنىغا ياشىنىپ ئۆزىنىڭ
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قهددى ۋاقىتلىرىدا ياش ئاكىمىزنىڭ  كۈرهشلىرىده قهلهم ۋه قامهتلىك، چهبدهس، ئهلهم-
.قىالتتى نامايان تىزال تهسۋۇرىڭىزدا خىيال ئىكهنلىكىنى يىگىتى ئۇيغۇر بىر تاۋالنغان  

 

 
 

زۆئ ئېلىشىپ قول بىز  تونۇشتۇرۇشى ئاكىمىزنىڭ ۋاققاس كېيىن ساالمالشقاندىن قىزغىن ئارا-
بىر بىلهن  ئولتۇرغاندىن راھهتلىنىپ دىۋاندا ھهممىمىز. بولدۇق تونۇشلۇق بىلهن بىرلىرىمىز-
 كۆرۈش ئاڭلىغانلىقىمنى، دىدار كوپ توغرىلىق ئاكىمىز زۇلپىقار مهسۇمجان ئۆزۈمنىڭ كېيىن

 ئېيتىپ، بۇ ئاشقانلىقىنى ئهمهلگه ئىستهكلىرىمنىڭ بۇ بۈگۈن بولغانلىقىمنى، مانا ئىستهكلىرىده
 تۇرمۇشى ۋه ساالمهتلىكى_  تهن بىلدۈرۈپ، ئاكىمىزنىڭ سۆيگهنلىكىمنى ئۇچۇرشىشتىن

 جاۋابهن سوئاللىرىمغا ئاكىمىز زۇلپىقار مهسۇمجان. سورۇدۇم سوئالالرنى قانچه بىر توغرىسىدا
:باشلىدى سوز  

 
 ھهرقاچان، ئۆزى بار، بىلىسىز ئوغلۇم بىر قوشنا تام ئاكام، ئۆيۈمگه ياخشى ساالمهتلىكىم_ "

 پهرزهنت 6 مهن. باردى موڭغۇلىيهگه قېتىم بۇ بىلهن سىلهر ئۇ. كۈرهش رهسسام، ئىسمى
 كۈنگه بۇ شۈكۈر، ياشاپ مىڭ ئالالغا. قارايدۇ ياخشى ماڭا ھايات، ھهممىسى كۆرگهن، بهشى

 قول بىر يانچۇقىدىن ئېلىپ ئاۋايالپ ئهينىكىنى كۆز بىلهن قولى ئوڭ دهپ "مانا كهلدۇق
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بىلىنهر چاناقلىرىدا كۆزىنىڭ چىقىرىپ ياغلىقنى  ئىزلىرىنى ياش تهپچىرىگهن بىلىنمهس-
:قىلدى داۋام سوزىنى ئولتۇرۇپ يانپاشالپ قاراپ ماڭا ده سورۇتتى  

 

 مهدهنىيهتلىك ئهنگىلىچانالر. بوپتۇ ياخشى. ئىكهنسىز دۆلىتىده ئهنگىلىچانالرنىڭ ئۇكام ھه_ "
"ياشاۋاتقىلى؟ يهرده ئۇ سىز بولدى ئۇزاق قانچه. خهلق  

 

."ئاكا يىل 14_ ": ئۈلگۈرتۈپ توختىشىغا سۆزىنىڭ بهردىم ئۇدۇلال جاۋابىمنى مهن  

 

ئاز توغرىسىدا ئۇيغۇرالر يهردىكى ئۇ ۋه تۇرمۇش ئهنگلىيهدىكى تهرىقىده شۇ بىز  سوئال ئارا-
 زۇلپىقار مهسۇمجان كېيىن قىلغاندىن داۋام پارىڭىمىزنى ئهتراپىدا مىنۇتالر 20 شهكلىده جاۋاب
:سورىدى مهندىن ئاكا  

 

 ئۇنىڭغا دهپ كۆرۈشهي ئاڭالپ كهلگىنىڭىزنى سىزنىڭ ۋاققاسدىن ئۇكام، مهن ئهزىزجان_ "
 مۇشۇ. باردى گهپ بىر دهيدىغان سىزگه. بولدۇم ياشاپ ياشايدىغاننى مهن. دېگهنتىم
 قىلىپ تهرجىمه تىلىغا نگلىزېئ رومانىمنى بىر مېنىڭ_  بار ئارزۇيۇم بىر ئاخىرىدا ئۆمرۈمنىڭ

"بوالرمۇ؟  مۇمكىن ئىش بۇ سىزچه. دهيمهن قىلدۇرسام نهشر  

 

 3 بۇ كېيىن بىلگهندىن سوراپ ھهجمىنى ۋه ئىسمى، مهزمۇنى كىتابنىڭ ئاكىمىزدىن مهن
 سهرپ كۈچ كۆپ ئۈچۈن قىلىش تهرجىمه تىلىغا نگلىزېئ رومانىنى ناملىق "سهراپ" توملۇق

 ئۇرۇنۇپ ئىشقا بۇ ئۆزۈمنىڭ ۋه چۈشهندۈردۈم تهرهپلىرىنى تۈرلۈك بىر قاتارلىق بولىدىغانلىقى
 توغرىسىدىكى ئىشى تهرجىمه كىتابنىڭ بۇ بارغاندىن قايتىپ باقىدىغانلىقىمنى، ئهنگلىيهگه

 ئارقىلىق ئاكىمىز زۇلپىقار كۈرهش رهسسام ئوغلى چوڭ ئاكىمىزنىڭ ئىشالرنى تهپسىلىي
.ئېيتتىم ئاالقىلىشىدىغانلىغىمنى  

 

 داۋام پارىڭىمىزنى يېقىن سائهتكه يېرىم توغرىسىدا ئىشى قىلىش تهرجىمه روماننى بىز
 بارغىنىمدا زىيارهتكه ئۆيىگه ئوغلىنىڭ چوڭ ئهته مېنى ئاكا رزۇلپىقا مهسۇمجان كېيىن قىلغاندىن

 ماڭا رومانىنى بولغان قىلدۇرماقچى تهرجىمه بۇ ئۆزىنىڭ چاغدا كىرىشىمنى، شۇ يوقالپ ئۆزىنى
 ئاكىغا زۇلپىقار مهسۇمجان ھهممىمىز بىز. خوشالشتى بىلهن بىز ئېيتىپ قىلىدىغانلىقىنى تهقدىم
2 بولۇپ ھهمراھ  ھويلىسىغا شىركهت چۈشۈپ ئاۋايالپ پهلهمپهيلىرىدىن ئىشخانا بۇ قهۋهتتىكى_-
 ماشىنا قويىدىغان ئاپىرىپ ئۆيىگه ئاكىنى زۇلپىقار مهسۇمجان ئاكا ۋاققاس. چىقتۇق

 خوشلىشىپ مهرتهم بىر ئاخىرقى بىلهن بىز ئاكا زۇلپىقار مهسۇمجان كېيىن ئورۇنالشتۇرغاندىن
.كهتتى يۈرۈپ بىلهن ماشىنا  
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2011مهھهللىسى،  شهھىرى، دوستلۇق ئالمۇتا .سهھهر ئىيۇل _14  يىلى _-  

 

تاغۇ ئېلىنىڭ قازاق سۈرۈۋاتقان لهززىتىنى مۇستهقىللىقنىڭ يېڭىدىن بۇ ئهمهس،  دهريالىرىال_ -
بىر خهلقلىرىمۇ  ئىيۇل ئۇچنمىكىن، مهن بولغانلىقى مىللهت قېرىنداش ئايرىلماس بىرلىرىدىن _-

 ھۇزۇرالنغاچ قانغۇچه ھاۋادىن ساپ راھهتلهندۈرىدىغان جاننى سهھهردىكى_  ئېيىنىڭ
 مهھهللىسىنىڭ دوستلۇق ئالمۇتا ئولتۇراقالشقان زىچ ئاستىلىتىپ، ئۇيغۇرالر قهدهملىرىمنى

قهددى تۇرۇپ دوقمۇشىدا) دۇرۇژبا(  ئاق تهڭرىتېغىنىڭ كۆرۈنۈۋاتقان بىلهن ھهيۋهت قامىتى_ -
 ئوچۇق ھاۋا بۈگۈن. ئاغدۇردۇم نهزىرىمنى بىلهن تۇيغۇلىرىم پهخىرلىنىش چوقىلىرىغا باش

 ئۆسكهن رهتلىك ئوخشاش مايسىغا تارتىپ نهزهر چوقىلىرىغا تاغ باش ئاق بولغاچقىمىكىن
 غۇلجا. بىلدۈرهتتى يوقلىغىنى تهڭدىشى گۈزهللىكنىڭ قىلغان ئاتا تهبىئهت سىزگه قارىغايالر
ھويال ئۆرۈكلهر ئوخشاش ئۆرۈكلىرىگه ئاق يۈزىنىڭ تۇرپان  بىلهن باراڭلىرى ئۈزۈم ھويلىالردا_ -

. تۇراتتى تاشالپ كوچىغا ئۇستىدىن تاملىرىنىڭ ھويال شاخلىرىنى چۈشكهندهك رىقابهتكه
 بۇرنىڭىزغا ھىدلىرى شىرنىلىك ئۆرۈكلهرنىڭ ئاق يهتكهن ۋايىغا پىشىپ ئىسسىقتا ىرغىنپژ

.قوزغايتتى ئۇرۇلۇپ، ئىشتىھايىڭىزنى  
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 ئاكادېمىيىسىنىڭ شېئىرىيهت موڭغۇلىيه بىلهن ئهپهندى زۇلپىقار كۈرهش رهسسام ئاتاقلىق مهن
 زۇلپىقار كۈرهش. ئىدىم تونۇشقان داۋامىدا قاتنىشىش يىغىنىغا بىر ئېچىلغان ساھىبخالىغىدا

 دونغالون ئاندىن تۇرۇپ كۈن بىرقانچه بېرىپ ئالمۇتاغا مېنىڭ ئاخىرىدا يىغىن ئهپهندى
 بولۇشقا، سۆھبهتلىشىشكه مېھمان بېرىپ ئۆيىگه مېنى كېيىن بىلگهندىن قايتىدىغانلىقىمنى

.ئىدى قىلغان تهكلىپ  

 

 نومۇرىنى قورۇ بهرگهن ئېيتىپ ئاكىمىز كۈرهش ئاخىر ئايلىنىپ كوچىالرنى بويىچه تهكلىپ شۇ
 قورۇنىڭ ھهشهمهتلىك بۇ سېلىنغان ئوخشىتىپ داچىلىرىغا ياۋروپانىڭ قهۋهتلىك ئىككى. تاپتىم

 دهرۋازىسىدىن تومۇر قاناتلىق قوش ئېگىز قورۇنىڭ بولۇپ تۇرغان يېپىپ باراڭلىرى تال ئالدىنى
 ئۇزاق ئانچه كېيىن باسقاندىن قوڭغۇرىقىنى دهرۋازا مهن. بولمايتتى كۆرگىلى ئىچىنى ھويال

تىنچلىق بىز ۋه ئاچتى ئۆزى ئاكىمىز كۈرهش دهرۋازىنى ئۆتمهيال  كېيىن سوراشقاندىن ئامانلىق-
.باشلىدى ئۆيگه مېنى  

 

. باشلىدۇق پارىڭمىزنى ئىچكهچ چاي ئۆيده مېھمانخانا سهرهمجانالشتۇرۇلغان كۇشاده كهڭ بىز
 كىرىپ، ئۆزىنىڭ باشالپ ئىشخانىسىغا خىزمهت خاس قهۋهتتىكى يۇقىرى مېنى ئاكىمىز ئاخىردا

 ئهكس ئوبرازلىق ھاياتى بۈگۈنكى ۋه تارىخى رهسىملىرىنى، ئۇيغۇرنىڭ ئىجادىي مۇنچه بىر
.كۆرسهتتى ئهسهرلىرىنى نادىر ئهتتۈرۈلگهن  

 

 توغرىسىدا زۇلپىقار مهسۇمجان يازغۇچى دادىسى ئاكا كۈرهش رهسسام داۋامىدا سۆھبىتىمىز
:دېدى مۇنداق توختىلىپ  

 
 تويى تهبرىكلهش كۈنىنى تۇغۇلغان كىرگهنلىك ياشقا 85 دادامنىڭ ئالدىدا يىلنىڭ رىب_ "

 ۋهتهنده قېرىنداش 4 بىلهن ئوغۇل، مهن 4 قىز 2قېرىنداش،  6 جهمئىي بىز. ئۆتتى بولۇپ
2002 يېشىدا 72 گۈلجاھان تۇغۇلغان، ئاپام 1985 دادام. كهتكهن تۈگهپ يىلى _-  يىلى _-

 نۇرغۇن. كېلىۋاتىدۇ شۇغۇللىنىپ بىلهن ئىجادىيهت ئهدهبىي بۇيان چىققاندىن ئېلىشقا ئارام
بىر يېقىنقى. يازدى رومانالرنى ۋه ئهسهرلىرى، شېئىرالر، داستانالر سهھنه  يىلالردىن ئىككى-
 "…بارىدۇ كېتىپ ئىشلهپ قاتتىق بهك دهپ پۇتتۇرمهن تومنى_  3 رومانىنىڭ’ سهراپ‘  بۇيان
 توپلىغان ئۆزى بېغىشالپ ھاياتىغا باتۇرنىڭ غېنى ئاكىمىز رهسسام ئهتكهن داۋام سۆزىنى دهپ
1944 _  ئالبومىنى سۈرهتلىرى تارىخىي نىڭ» ھۆكۇمىتى ئىنقىالبى ۋىاليهت ئۇچ« يىلىدىكى-

.سۇندى كۆرۈشۈمگه  
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بىر سۈرهتلهرنى قىممهتلىك بۇ مهن  بۇ ئاكىمىزدىن ساھىپخان كېيىن چىققاندىن كۆرۈپ بىرلهپ-
 پۈتۈن كېيىن ئالغاندىن رازىلىقىنى ۋه سورىدىم ئىجازهت ئېلىۋېلىشىمغا رهسىمگه سۈرهتلهرنى
.ئېلىۋالدىم رهسىمگه سۈرهتلهرنى  

 

ئاتا زۇلپىقار مهسۇمجان يازغۇچى ۋه زۇلپىقار كۈرهش مهن سۈرهتته شۇ  ئىككىيلهننىڭ باال-
 تونۇشۇپ بىلهن ئهمگهكلىرى ئهدهبىي ۋه تارىخىي قىسىم بىر ئهتكهن تهقدىم ئۈچۈن خهلقىمىز
.چىقتىم  

 

 كىتابنى توملۇق قېلىن بىر تۇرغان ئېچىقلىق يېرىم دوۋىللىرىدىن كىتاب ئۇستىدىكى شىره مهن
2007 كىتاب بۇ. ئالدىم قولۇمغا توپلىشىدا،  ئهپهندىنىڭ زهينالوف سېلىماخۇن مهرھۇم يىلى_ –

يازغۇچى پېشقهدهم قاتارلىق زۇلپىقار مهسۇمجان  بىلهن قىلىشى تهھرىرلىك شائىرالرنىڭ-
 شېئىرلىرىدىن ۋه تهرجىمىھالى شائىرلىرىنىڭ ئۇيغۇر چىققان، داڭلىق نهشردىن يېزىلىپ
.ئىكهن كىتاب ناملىق”گۈلزارى شېئىرىيهت“ تاپقان تهركىب  
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 بىرنى كىتابتىن بۇ ئاكىمىزدىن ئۈچۈنمۇ قىلغىنىم ھهۋهس كۆپرهك شېئىرىيهتكه ئۆزۈمنىڭ
.سورۇدۇم مۇمكىنچىلىكىنى تېپىشنىڭ  

 

قويۇپ،  ئۈستىگه شىره رهسىمنى سىزما بىر ھهجىملىك چوڭ قولىدىكى ئاكىمىز زۇلپىقار
:باشلىدى سوز قاراپ ماڭا ده ئالدى قولىغا سوراپ كىتابنى قولۇمدىكى  

 

 ئهگهر. بار قانچىسى بىر مهنده. تۈگىگهن سېتىلىپ تىزال كېيىن قىلىنغاندىن نهشر كىتاب بۇ_ "
."قىالي سوۋغا سىزگه بۇنى مهن ئىستىسىڭىز كېتىشنى ئېلىپ بىلهن ئۆزىڭىز بىرنى  

 

 كىتابنى بىلهن مهمنۇنلۇق دهپ "…قىلدىم قوبۇل سوۋغىتىڭىزنى ئاكا، ئۇنداقتا رهھمهت_ "
.ئالدىم قولۇمغا  

 

 مهسۇمجان كېيىن، كىتابتىن چىققاندىن يۈگۈرتۈپ كۆز قۇر بىر كىتابقا بىلهن قىزىقىش مهن
 رومانىنى بىر ئۆزىنىڭ سورىغان مهندىن ئاكىمىز تۈنۈگۈن ئوقۇۋېتىپ شېئىرىسىنى بىر ئاكىنىڭ
 بۇ ده كهچتى ئېسىمگه سورىغانلىقى قىلىشىمنى ياردهم مېنىڭ قىلىشقا تهرجىمه تىلىغا ئنگىلىز
 بۇ بىز. كۆردۈم مۇۋاپىق بېقىشنى پاراڭلىشىپ بىلهن ئاكىمىز كۈرهش ئوغلى توغرىسىدا ئىش

 كىتاب ماڭا ئاكا كۈرهش. پاراڭالشتۇق خېلى توغرىسىدا ئىش قىلىش تهرجىمه كىتابنى
 ئارزۇ قىلدۇرۇشنى نهشر قىلىپ تهرجىمه تىلىغا نگلىزېئ ئاكىمىز مهسۇمجان دادىسى ئىشكاپىدىن

 كىتاب بۇ. سۇندى بېقىشىمغا كۆرۈپ مېنىڭ كىتابنى ۋه تاپتى ئىزدهپ كىتابنى شۇ قىلغان
 يىلى _ 2005تاماملىغان،  يېزىپ بۇيان يىلالردىن يېقىنقى ئاكىمىزنىڭ زۇلپىقار مهسۇمجان

 چوڭ ناملىق "سهراپ" تارقىتىلغان قىلىنىپ نهشر تهرىپىدىن نهشرىياتى رۇئان ئالمۇتا
 بىلىدىغانلىرىنى ۋه قاراشلىرىم ئىشقا بۇ ئۆزۈمنىڭ مهن ئاخىرىدا. ئىكهن رومانىنى ھهجىملىك

 كىتابىنى بۇ قارىماي قالغانلىقىغا ياشىنىپ ئاكىمىزنىڭ مهسۇمجان ئېيتىپ ئاكىغا كۈرهش
 سۆيۈنگهنلىكىمنى بولغانلىقىدىن ئارزۇسىدا قىلدۇرۇش نهشر قىلىپ تهرجىمه تىلىغا ئېنگىلىز

 ئهنگلىيهده ئهگهر سهۋهبىدىن چوڭلۇقى ھهجمىنىڭ روماننىڭ قىلىنىدىغان تهرجىمه بۇ ئهمما
 تهرجىمه بىرى ئۇيغۇرالردىن ياشايدىغان دۆلهتلهرده قوللىنىدىغان تىلى ئېنگىلىز باشقا ياكى
 ئولتۇرۇپ مۇقىم يىل ئىككى_  بىر بولغاندا ئاز ئهڭ ئادهمنىڭ بىر ئۈچۈن تهرجىمه بۇ قىلسا

 تهرجىمه خالىس ئالماي ھهق كىتابنى بۇ كېلىدىغانلىقىنى، ۋه توغرا قىلىشىغا تهرجىمه
چۈشهندۈرۈپ،  توختايدىغانلىقى تهسكه دۆلهتلىرىده غهرب تېپىشنىڭ ئادهمنى قىلىدىغان
 تهرجىمان ئهدهبىي ئۇيغۇر بىر قىرغىزىستانالردىن ياكى قازاقىستاندىن بولسا مۇمكىن ئهگهرده
 كهتمهيدىغانلىقىنى بولۇپ ئېغىر بهك چىقىمىنىڭ ئىقتىسادىي قىلدۇرۇشنىڭ تهرجىمه تېپىپ
 يازغۇچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر كېيىن بارغاندىن قايتىپ ئهنگلىيهگه ئۆزۈمنىڭ ئىشقا بۇ. ئېيتتىم
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 ياردهم ئورۇنالردىن بېرىدىغان ياردهم ئىقتىسادىي قىلىشقا تهرجىمه تىلىغا ئېنگىلىز ئهسهرلىرىنى
.بىلدۈردۈم كۆرىدىغانلىقىمنى سوراپ  

 

 قانچه بىر ئۇستىدىن ئىشكاپىنىڭ كىتاب ئاكا كۈرهش رهسسام كېيىن جىمجىتلىقتىن ئاز بىر
 چۈشكهندىن ئېلىپ بىلهن ئېھتىيات رهسىملهرنى سىزما ئورالغان شهكلىده سىلىندىر ئۇزۇن

:دېدى مۇنداق كېيىن، ماڭا  

 

 بىزنى موڭغۇلىيهلىك يىغىندا ئۇالنباتوردىكى ھېلىقى بۇ. رهسىملهرگه سىزما ئۇكام، بۇ قاراڭ_ "
 بىلگه رهسىمى، بۇ قاغاننىڭ مويۇنچۇر بۇ. رهسىم قىلغان تهقدىم مېھمانالرغا قىلغان تهكلىپ
كىتابالر،  بۇ يهنه. قىلىمهن تهقدىم سىزگهرهسىمى،  قاغاننىڭ تويۇنقۇق رهسىمى، بۇ قاغاننىڭ

 كىتابالرنى ۋه رهسىملهر سىزما قانچه بىر دهپ "كېتىڭ ئېلىپ بىلهن ئۆزىڭىز كېتهلىسىڭىز ئېلىپ
 ۋه ئىپتىخارالندىم ئىختىيارسىز بولغىنىمدىن ئىگىسى سوۋغاتالرنىڭ تهۋهررۈك بۇ. قىلدى تهقدىم

.بىلدۈردۈم تهشهككۈرۈمنى  

 

 ئاكىمىزنىڭ كۈرهش مهن. ئىدى ئاشقان بولۇپ چۈش ۋاقىت بىلهن پاراڭالر قىزغىن تهرىقىده شۇ
 كۆرۈشكهنلىكىمنى ئىشخانىسىدا ئاكىمىزنىڭ ۋاققاس تۈنۈگۈن بىلهن ئاكىمىز مهسۇمجان دادىسى

:سورۇدۇم ئېيتىپ بارىدىغانلىقىمنى يوقالپ ئۆيىگه بۈگۈن مېنىڭ ۋه  

 

"يىراقمۇ؟ يهردىن بۇ يىۆتۇرىدۇ، ئ قهيهرده دادىڭىز_ "  

 

 ئايرىپ ئوي كېيىن بولغاندىن چوڭ دادامنىڭكى، مهن ئهسلى ھهممىسى قورۇالرنىڭ ياق، بۇ_ "
. شۇ قورۇ يېنىدىكى قورۇنىڭ مۇشۇ. تۇرىدۇ يالغۇز ئۆزى دادام. سالدىم ئويىنى ئۆزۈمنىڭ

."چىقاي ئېلى ئۆيىگه دادامنىڭ سىزنى بولىدۇ، مهن  

 

 ئارتىپ كىتابالرنى قىلىنغان سوۋغا ئېيتىپ، مۈرهمگه رهھمهت ئايالىغا ۋه ئاكىمىزغا كۈرهش مهن
.چىقتىم ئويدىن  

 

ئاتا دهرۋهقه .تۇرىدىكهن ئايرىلىپ ئارقىلىقال ئارىلىق مېتىر 60_50 پهقهت ئويلىرى بالىنىڭ_ -  

 

 مهزمۇت قهۋهتلىك بىر بىز. ماڭدىم ئهگىشىپ ئارقىسىدىن ئاكىمىزنىڭ كۈرهش رهسسام مهن
 كىشىگه ئىسسىقتا دىمىق تۇرغانلىقتىن قاپالپ باراڭلىرى ئۈزۈم قويۇق سېلىنغان، ئالدىنى

 دهرۋازا قورۇنىڭ ياسالغان چىرايلىق قىلىپ نهقىشلىق قىلدۇرىدىغان، ئىشىكى ھېس سالقىنلىق
 ئاكىمىز مهسۇمجان كېيىن باسقاندىن تهكرار قوڭغۇرىقىنى ئاكىمىز كۈرهش. توختۇدۇق ئالدىدا



نويابىر، يىلى_  2014. مۇنبىرى تورى باغداش.  مهنبه ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز» ئهسلهيمهن ئاكىنى زۇلپىقار مهسۇمجان يازغۇچى«  
___________________________________________________________________  

 
 

___________________________________________________________________  

 
www.azizisa.org   تورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز                                                                     
 
 

 
11 

 كۈرهش تۇرۇشىمىزغا ساالملىشىپ ئېلىشىپ قول بىز. بولدى پهيدا ئالدىمىزدا ئېچىپ ئىشىكىنى
:باشلىدى زۆس ئاكىمىز  

 

 باردى، مهن ئىشىم قىلىدىغان باشقا پاراڭلىشىۋېرىڭالر، مېنىڭ ئۇكام، سىلهر بولىدۇ،  ئهزىز_ “
 سهمىمىي چىرايلىرىمىزغائېلىشىپ،  قول بىز. سۇندى قولىنى ماڭا دهپ” خوشلىشاي بىلهن سىز

.خوشالشتۇق ياغدۇرۇپ تهبهسسۇمالرنى  

 

 ئاشخانا كهڭرى دېرىزىلىرى جايالشقان ئاخىرىغا ئۆينىڭ كارىدورلۇق مېنى ئاكىمىز زۇلپىقار
:تاپىالپ ئولتۇرۇشۇمنى راھهتلىنىپ ۋه باشلىدى ئۆيگه  

 

 ئهتىگهندىال دهپ قاالرمىكىن كهلمهي سىزنى قارىدىم، مهن يولىڭىزغا بۈگۈن ئۇكام_ “
 ئۆيىده ھه، كۈرهشنىڭ. مانا بولدى ياخشى كهلگىنىڭىز. سورىغانتىم سىزنى كۈرهشتىن

”بولدىڭىزمۇ؟  

 

 قانچه بىر سىزنىڭ. بولدۇم سائهتلهرچه ئىككى ئۆيىده ئاكىمىزنىڭ ئاكا، كۈرهش ھهئه_ “
 – ئۈزۈلۈپ قۇشقاچالرنىڭ ئاق دېرىزىدىن مهن بهردىم جاۋاب دهپ” كۆردۈم كىتابلىرىڭىزنى

.سېلىپ زهن ۋىچىرالشلىرىغا زىلۋا ئاڭلىنىۋاتقان ئۈزۈلۈپ  

 

دوپپا،  ئاق بېشىغا ئاكىمىز مهسۇمجان كېرهك بولسا ئىسسىقىدىن دىمىق ئايلىرىنىڭ ئىيۇل
 كىيىۋالغان ئىشتان ئاق ۋه كۆينهك ئاق كهلگهن كهڭرى تۇرىدىغان تاشالپ ئۆزىنى ئۈستىگه
ئۇستى. كۆرۈنهتتى ندهكتۇرغا راھهتته ناھايىتى بولۇپ  رهڭلىك ئاق بۇ كىيىۋالغان بېشىغا-

 خۇددى ئالدىمدا بولۇپ، كۆز كۆرسىتىۋهتكهن قىلىپ نۇرلۇق باشقىچىال مويسىپىتنى كىيىملهر
 تۇرغىنى ئالدىمدا كۆز كۆرۈنهتتى، ياق تۇرغاندهك بوۋاي بىر سۈپهت خىزىر چۆچهكلهردىكى

 قالدۇرغان، ئۇيغۇرنىڭ ئارقىدا يازنى ۋه قىش 86 بهلكى بولماستىن بوۋاي ئاددىي بىر قانداقتۇر
 ئۇيغۇرنىڭ چاغلىرىدا يىگىت ياش كۆرگهن، قىران ھهسرىتىنى ۋه يىغىسىنى، كۈلكىسىنى

 تارىخنىڭ ئهلنىڭ بىر قىلغان جهڭلهرنى كېچىپ ئېتىپ، قان ئوق باتۇرانه دۈشمهنلىرىگه
.تۇراتتى شاھىتى تىرىك بۈگۈنكى  

 

 تېزلىكته چاقماقتهك كالالمدا سۆزى قىلغان ماڭا ئاكىمىزنىڭ مهسۇمجان دهقىقىلهرده شۇ
 ئۆزىگه دهرھال دىققىتىمنى ۋه قىلدى مهجبۇر توختىتىشقا دۇنيايىمنى خىيال ئۆزگه يېنىۋاتقان

.تارتتى  
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باال قېرىغاندا شۇ_ “ . ئۇكام گهپكهن قالىدىغان بولۇپ يېقىن زىمىزۆك كۆپرهك چاقىغا_ -
 دهپ” قىالي چاي پىياله بىر سىزگه مهن. بولدى يىلالر خېلى كهتكىلى تاشالپ مېنى مهزلۇمۇم

بىر ئېلىپ چهينهكنى ئۇستىدىكى ئوچاق گاز  سۇ كېيىن چايقىۋهتكهندىن مهرتهم ئىككى–
.قويدى قۇيۇپ ۋايالپائ ئۈستىگه ئوچاق يهنه قاچىالپ  

 

 ۋه قىلدىم دهۋهت تۇرماسلىققا قايتا ئورنىدىن ئاكىنى مهسۇمجان مهن كېيىن قاينىغاندىن چاي
 چېيىمىزنى بىز كېيىن كهلتۈرگهندىن شىرهگه چاينى مهن. باشلىدىم تهييارالشقا ئۆزۈم چاينى

.باشلىۋهتتۇق پارىڭىمىزنى ئىچكهچ  

 

ئۆز ئولتۇرغىنىمىزچه شۇ بىز ھال ئۇزاق خېلى سورۇشۇپ ئهھۋالىمىزنى ھال- . بولۇشتۇق مۇڭ-
. قىلدى تهكلىپ كۆرۈشكه كىتابلىرىنى كىرىپ ئۆيگه مېھمانخانا مېنى ئاكا مهسۇمجان كېيىن

 دىنرهسىم قاغاننىڭ بىلگه تامغا ئهتراپتىكى تۆت بولۇپ چوڭ خېلى ئىچى ئوينىڭ مېھمانخانا
 كاتتىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ھهممه مۇتهللىپكىچه لۇتپۇلال خانغىچه، ئىپارخاندىن ئاماننىسا تارتىپ

 تورۇسقىچه يانداپ تېمىغا تهرهپتىكى غهرب ئوينىڭ. ئىدى ئېسىلغان چۆرىدهپ سۈرهتلىرى
 بىر بهلكى ئهمهس مېھمانخانا بىر ئوي بولۇپ، بۇ قويۇلغان ئىشكاپى كىتاب ئېگىزلىكتىكى
.ئوخشايتتى كۇتۇپخانىغا ياكى مۇزېيخانىغا  

 

 ماڭا كىتابالر بهزى. كۆردۈم كىتابالرنى نۇرغۇنلىغان بويىچه كۆرسهتمىسى ئاكىمىزنىڭ مهسۇمجان
 تهرىپىده شهرق ئوينىڭ مېھمانخانا. ئىدى كۆرۈشۈم تۇنجى بهزىلىرىنى بولسا تونۇشلۇق

 تولۇپ بىلهن يازمىالر قول دۆۋه _ دۆۋهكىتابالر،  ئىچى بولۇپ، ئوي ئويى ياتاق ئاكىمىزنىڭ
 قىلىدىغان ۋهكىللىك دهۋرگه بىر _ ھهر ئاكىمىزنىڭ تاملىرىغا ئوينىڭ ياتاق. ئىدى كهتكهن

_  ئۈن ھېكايىلىرىنى ئۆز ھاياتىدىن ئاكىمىزنىڭ سۈرهت بىر بولۇپ، ھهر ئېسىلغان سۈرهتلىرى
.تۇراتتى سۆزلهپ تىنسىز  

 

 ئۆتۈپ تېزلىكته قانچىلىك ۋاقىتنىڭ ئارىلىقتا. چىقتۇق قايتىپ ئۆيگه ئاشخانا بىرلىكته بىز
 ئاز بىر يهنه گهرچه مهن. ئىدى ئاشقان پېشىمدىن كۈن. قىاللماپتىمهن پهرهز كهتكهنلىكىنىمۇ

 يار ۋاقتىمنىڭ ئهمما بولساممۇ ئويلىغان بولۇشنى بىرگه كۆپرهك بىلهن تۇرۇشنى، ئاكىمىز
 ئۇيغۇر بىر مهھهللىسىدىكى دوستلۇق كهچته بۈگۈن چۈنكى قىلدىم ھېس بهرمهيدىغانلىقىنى

 پۈتۈشۈپ كۆرۈشۈشكه بىلهن چوڭلىرىمىز قانچه بىر قاتارلىق غوپۇر ئابلىز يازغۇچى ئاشخانىسىدا
 سهپهر قايتىشنىڭ لوندونغا ئهته كهچته بۈگۈن يهنه ئۈستىگه ئۇنىڭ. ئىدىم قويغان

.ئىدى زۆرۈر قىلىشىم تهييارلىغىنى  
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 ئۆمۈر ئۇزۇن سىزگه بىرىڭ، ئالال ئىجازهت قايتىشىمغا مېنىڭ ئاكا، ئهمدى مهسۇمجان_ "
. تىلهيمهن ئالالدىن كۆرۈشىڭىزنى ئۆمۈر بولۇشىنى، ئۇزاق ساغالم تېخىمۇ تېنىڭىزنىڭ. بېرىپتۇ

 نادىر قىممهتلىك قىلغان تهقدىم بىلهن، خهلقىمىزگه خىزمهتلىرىڭىز قىلغان سىزنى خهلقىمىز
 يوقالپ يهنه سىزنى مهن قىلسا نېسىپ ئالال. تۇرىدۇ ئېتىپ ياد ۋاقىت ھهر بىلهن ئهسهرلىرىڭىز

."كېلىمهن  

 

 بىلهن كۈرهش ئىشنى قىلىدىغان تهرجىمه روماننى. ئۇكام ئهمىسه مهيلى_ "
"سۆزلهشتىڭىزمىكىن؟  

 

 باقاي، خهۋىرى ئىزدهپ يولىنى بىر كېيىن بارغاندىن قايتىپ مهن. سۆزلهشتۇق بىز. ھهئه_ "
 قىلىشقا چۈشىنىشلىك ۋه ئاددىي ئىشنى بۇ مهن دېدىم "بىلدۇرىمهن ئاكىمىزغا كۈرهش بولسا

.تىرىشىپ  

 

 سىزگه مهن. قىلسۇن نېسىپ كۆرۈشۈشكه يهنه بىزنى ئۇكام، ئالال ئهمىسه، بولىدۇ ماقۇل_ "
 ئارقىغا ده دېدى "تۇرۇڭ بېرهي، كۈتۈپ روماننى قىلىدىغان تهرجىمه ھېلىقى قىلغان گېپىنى
.كهتتى كىرىپ ئۆيگه مېھمانخانا يېنىپ  

 

 ئوي كۆتۈرۈپ كىتابنى قېلىن مۇقاۋىلىق قاتتىق بىر قولىدا ئىككى ئۆتمهيال ئۇزاق ئانچه ئارىدىن
.ئولتۇردى يېنىمدا كېلىپ شىرهگه ئاكا مهسۇمجان كهلگهن چىقىپ ئىچىدىن  

 

 تهقدىم بىلهن بىلهن ئىمزايىم سىزگه كىتابنى بۇ مهن. قاپتىمهن ئۇنتۇپ قهلهمنى ئۇھ، مهن_ "
.تۇرۇپ ئورنىدىن ئاۋايالپ ئاكا مهسۇمجان دېدى "قىالي  

 

 ئولتۇرغاندىن ئورنىدا ئوز ئاكا مهسۇمجان كهلگهن قايتىپ ھالدا تۇتقان قهلهمنى تال بىر قولىدا
.يازدى بېغىشلىمىسىنى ئۆزىنىڭ تهرىپىگه يۇقىرى بېتىنىڭ بىرىنچى كېيىن، كىتابنىڭ  

 

 "!ئۆلمهيدۇ كىتاب. قالىدۇ كىتاب بۇ ئهمما كېتىمىز شۇ، بىزلهرمۇ ئهزىزجان، ھايات ئۇكام_ "
.ئۇزارتىپ ماڭا بىلهن قولى ئىككى كىتابنى دېدى  

 

.ئالدىم بىلهن قولۇم ئىككى كىتابنى. تهسىرلهندىم سۆزلىرىدىن دانا ئاكىمىزنىڭ دانا بۇ مهن  
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 قهدىرلهپ قاتارىدا مۈلكى قىممهتلىك ئهڭ ئۆزۈمنىڭ سوۋغىتىڭىزنى بۇ. ئاكا سىزگه رهھمهت_ "
 كىتابال پهقهت دۇنيادا ئاكا، بۇ دېدىڭىز توغرا. بولىدۇ خاتىرىڭىز سىزنىڭ بۇ. ساقاليمهن
 يېزىپ كېيىنكىلهرگه يولىنى ھايات ئوتكهن بېسىپ بېشىدىن ئۆز ئالدىنقىالر ئۇ چۈنكى ئۆلمهيدۇ
.بىلهن تهمكىنلىك مهن دېدىم” ىدۇردهستۇر ھاياتلىق قالدۇرغان  

 

ئۈن يۆتكهپ ئېغىر قهدهملىرىمنى تۇرۇپ ئورنۇمدىن مهن  مهسۇمجان. چىقتىم يدىنۆئ تىنسىز_ -
.چىقتى بىلله ئۇزىتىپ مېنى ئاكىمۇ  
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. قۇچاقالپ چىڭ ئاكىمىزنى مهن دېدىم "!بولۇڭ ئامان. تاپشۇردۇم ئالالغا ئاكا، سىزنى خوش_ "
 كۆيدۈرۈشكه تۇيۇقسىزال مېنى ئوتى ھىجران بىر يانغان يۈرىكىمدهشۇ دهقىقىلهرده بىلمهيمهن، 

 ئۆز كۆزۈمدىن ياشلىرى ھىجران كهلگهن ئايرىلىشتىنمىكىن، قهيهرلهردىندۇر بۇ… باشلىدى
…پىتىرالۋاتاتتى ئۈچۈن تۆكۈلۈش ئىختىيارىمسىز  

 

 
 

 يازغۇچىالر ۋه سهنئهتكارالر، زىيالىالر قىسىم بىر قازاقىستاندىكى ۋه ئهنگىلىيه، تۇركىيه
 ئۇيغۇ نامىدىكى روزىباقيېىۋ ئابدۇلال مهھهللىسىدىكى دوستلۇق شهھرى ئالمۇتا قازاقىستاننىڭ

2011. زىيارهتته مهكتىۋىده رئوتتۇرا 21 يىلى_ -  سولدىن رهت ئالدىنقى رهتتهۈس. ئىيۇل-
 ۋه) ئوغلى زۇلپىقارنىڭ مهسۇمجان مهرھۇم( زۇلپىقار كۇرهش رهسسام ئاتاغلىق كىشى بىرىنچى
.  مۇئهللىپىدۇر ماقالىنىڭ مهزكۇر كىشى توتىنچى  
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*  *  *  *  *  *  
 
 

 يىل بىر دهل كېيىن كۆرگهندىن ئاكىنى زۇلپىقار مهسۇمجان رهھمهتلىك قېتىم ئاخىرقى ئهڭ مهن
 قالدۇرۇپ ئوتلىرىدا ھهسرهت بىزنى ئوغالنىنىڭ سۆيۈملۈك بۇ ئۇيغۇرنىڭ ئۆتكهنده ئاي ئۇچ

 ئۇ ئاكىمىزنىڭ ئالالدىن جانابى. ئاڭلىدىم خهۋهرنى شۇم قالغانلىق كېتىپ بىمهھهل ئارىمىزدىن
.قىلدىم دۇئاالر تىلهپ قىلىشىنى ئاتا جهننهتكهڭرى  دۇنيالىقىغا  

 

 قېتمالپ سانسىز تهرىپىدىن مىللهتلهر يات ئۇيغۇرالر بۇيان ئهسىردىن 2 شۇنداق، يېقىنقى
تاالن  ۋه تارتىۋېلىندى يېرى، بايلىقى ئۇيغۇرنىڭ. بويسۇندۇرۇلدى ۋه قىلىندى تاراج-

 ئاخىر. قالدۇرۇلدى ئاق تهربىيهسىسىز مائارىپ ئۇيغۇرئهۋالدلىرى قىلماي قانائهت بۇنىڭغىمۇ
1944 ناھايىتى زور بهدهللهر بىلهن بولمىسۇن قانداقال » ئىنقىالبى ۋىاليهت ئۇچ« يىلىدىكى_ -

ئاز نىڭ 1955 ھېسابىغا مىۋىللىرى غهلبه توال-  رايونى ئاپتونۇم ئۇيغۇر رهسمى يىلى_ -
غهيرى ھوقوقى مىللىي قۇرۇلۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ  جۇڭخۇا قېتىم تۇنجى  شهكىلده رهسمى_ -

. قىلىندى ئېتىراپ تهركىۋىده جۇمھۇرىيىتى خهلق  

 

 ئۇيغۇر باتۇر جاسارهتلىك بېرىدىكى دهرىس شۇنداق بىزگه بۇگۈنىمىز ۋه تارىخمىز ئۆتكهن
 بۇ خهلقىمىز. كېلىۋاتىدۇ ۋه كهلدى قوغداپ بىلهن ئىمانلىرى ۋه جان ۋهتىنىنى ئۆز خهلقى
 مهيدانلىرىدا جهڭ قانلىرىنى ئىسسىق ئۆزلىرىنىڭ كۈرهشلهرده ئهتكهن داۋام ئۈچۈن ۋهتهن
 داۋاملىق ۋه ياراتتى قهھرىمانلىرىمىزنى نامسىز ۋه ناملىق تۆكۈۋاتىدۇ؛ تااليلىغان ۋه تۆكتى

40 ۋه 30 ئهسىرىنىڭ ئوتكهن خهلقىمىز كۈرهشچان.  يارتىۋاتىدۇ  ئىشغالىيهتچى يىللىرىدا_ -
 ساناقسىز سان داۋامىدا كۈرهشلىرى قۇتۇلدۇرۇش ۋهتهننى مۇستهملىكىچىلىكىدىن كۈچلهرنىڭ

ئهربابلىرىنى، ئالىم دۆلهت ۋه يىگىتلىرىنى، سىياسىيون– قىز كۈرهشچان باتۇر ئهدىبلىرىنى، -
يازغۇچى  كۈچلىرىگه ئىشغالىيهتچى گومىنداڭ سهپتىن بۇ تهبىئىيكى. ياراتتى شائىرلىرىنى-
1944 بىلهن كۈرهش قارشى  ئارمىيه ھۆكۇمىتىنىڭ» ئىنقىالبى ۋىاليهت ئۇچ« قۇرۇلغان يىلى_ -

 شهرهپ ئاكىمىز زۇلپىقار مهسۇمجان مهرھۇم جهڭچىسى، كاپىتانى، شائىر، يازغۇچى، دراماتورگ
.ئالىدۇ ئورۇن بىلهن  

 

 مىللهتتىمۇ بىر باشقا ئوخشاشال دۇنيادا ئىللهت بولمايدىغان ئىگه ئومۇملۇققا مىللهتتىكى بىر
 شۇ.  بولىدۇ روشهن ئىللهت خىلدىكى بۇ مىللهتلهرده ياشىغان ئۇزاق ئاسارهتتىه ئهمما بولىدۇ

 مهھرۇم پۇرسهتلىرىدىن بىلىشنىڭ مۇكهممهل ۋاقتىدا ئۆز ئۆزىمىزنى بىز كاشكى ۋهجىدىنمۇ
 ھايات ئۇالر پهرزهنتلىرىنى پهخىرلىك تۆھپىكار مىللىتىمىزنىڭ جۈملىدىن. كهلگهنمىز قىلىپ
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 ئارىمىزدىن كىشىلىرىمىز سۆيۈملۈك بۇ ئهمما قىاللمايمىز قهدرىنى ياكى بىلمهيمىز ۋاقىتالردا
 ئۇالرنىڭ ۋه ئالىمىز قايتىدىن ئېسىمىزگه ئاندىن چاغالردىال ۋىداالشقان بىلهن بىز بولۇپ غايىب

 ئۆلۈمدىن" بويىچه ئادهت كهتكهن كۆنۈپ بىز بىلهن ھهسرهتلهر چوڭقۇر تاشالپ نهزهر ھاياتىغا
...باشاليمىز قا" ئوقۇش دۇئا كېيىن  

 

 خىل بۇ. تهۋهدۇر بوسۇغىسىغا زاۋاللىقنىڭ خشاشالئو ئهل بىلمىگهن قهدىرلهشنى ئالىملىرىنى ئۆز
 ئىجتىمائىي بىر پسىخىكىمىزدىكى مىللىي ساقلىنىۋاتقان يۈزلۈك ئومۇمىي ئۇيغۇرالردا بىز ئهھۋال

بايقىيالماسلىق،  ۋاقتىدا ئۆز تۆھپىكارلىرىنىئىلغارلىرىنى،  جهمئىيىتىمىزدىكى يهنى مهسىلىدۇر
 ھۆرمىتىمىزنى ۋه ئۆگهنمهسلىك ئهمگهكلىرىنى ئىجادىيهت پىكىر، يېڭى يېڭى ئۇالرنىڭ

.قىلماسلىق بىلدۈرۈپ، قهدىرنى  

 

 مىللىتىمىزده بۇيان يىلالردىن نهچچه 100 يېقىنقى ۋه ئۆتكهنكى بهلكىم بۇمۇ مېنىڭچه
 بايقاش ئۆزلۈكىمىزنى قايتىدىن كېيىنكى يۈزلىنىشتىن زاۋاللىققا يۈزلۈك ئومۇمىي شهكىللهنگهن

...كېرهك بولسا كېسهللىك خاراكتېرلىك رېئاكسىيه قىسمهن ساقلىنىۋاتقان داۋامىدا  

 

 مهن بۈگۈن قىاللمىغاندهك خالى زىنھار رېئاكسىيىدىن خىلدىكى بۇ ئۆزۈمنى مهنمۇ بهرھهق، مانا
كاپىتانى،  ھۆكۇمىتىنىڭ» ئىنقىالبى ۋىاليهت ئۇچ« بىرى كىشىلىرىمىزدىن قهدىرلىك شۇ

 بولغانلىقىنى غايىب ئارىسىدىن ھاياتلىقالر بىز ئاكىمىز زۇلپىقار مهسۇمجان يازغۇچى، شائىر
 بولغانلىقىم كۆرۈشكهنلىكىم، سۆھبهتته بىلهن ئاكىمىز مۆھتهرهم بۇ كېيىنال ئاڭلىغىنىمدىن
 ئۆزۈمنىڭ مهقسىتىده ئورتاقلىشىش بىلهن ئوقۇرمهنلهر كهڭ ئهسلىمهمنى توغرىسىدىكى

…ئولتۇرۇپتىمهن يېزىپ بىرلهشتۈرۈپ كۆرگهنلىرىمگه ئويلىغانلىرىمنى  

 

 ئايىماي ياخشىلىقلىرىنى بارلىق ئاخىرهتتىكى ئۆزىنىڭ ئاكىغا زۇلپىقار مهسۇمجان مهرھۇم ئالال
!قىلسۇن ئاتا  

 

 بىلهن قاتنىشىشى تهھرىرلىككه ئۆزىنىڭ ئاكا زۇلپىقار مهسۇمجان مهرھۇم ئوقۇرمهنلهرگه تۆۋهنده
2007  تالالنما شېئىرلىرىدىن شائىرلىرىنىڭ ئۇيغۇر داڭلىق قىلىنغان نهشر ئالمۇتادا يىلى_ -

:سۇنىمهن دىققىتىڭىزلهرگه تهرجىمىھالىنى قىلىنغان بايان كىتابتا ناملىق” گۈلزارى شېئىرىيهت“  

 

1925 زۇلپىقار مهسۇمجان“  دۇنياغا ئائىلىسىده دېھقان ناھىيىسىده چېلهك سۇنىڭ يهتته يىلى_ -
ئاتا. كهلگهن 1931 بىلهن ئانىسى- 1944 ۋه بارغان كۆچۈپ شهھىرىگه غۇلجا يىلى_ -  يىلى_ -
1944پۈتتۈرۈپ،  گىمنازىيىسىنى غۇلجا 1955 يىلىدىن_ -  ئارمىيه ئازادلىق مىللىي يىلىغىچه_ -

1955. بولىدۇ خىزمهتلهرده مهسئۇل رايونالردا مهمۇرىي ۋه  زۇلپىقار مهسۇمجان يىلى_ -
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كېيىن،  چىققاندىن كۆچۈپ ئېلىگه كېڭهشلهر
 پېداگوكا دۆلهت قازاق نامىدىكى ئاباي

 ئهدهبىيات تارىخ، تىل ئىنستىتۇتىنىڭ
1961 فاكۇلتېتىنى .تۈگىتىدۇ يىلى_ -  

 
1942 ئىجادىيىتى ئۇنىڭ  يىلى_ -

1955بولۇپ،  باشالنغان پوئېزىيهدىن - _
 پروزا ۋه دراماتورگىيه ئېتىبارهن يىلىدىن

 ئۇنىڭ. تهۋرىتىدۇ قهلهم ساھهلىرىده
، ”كوممۇنار“، ”سىرلىرى بوز“، ”شېئىرالر“
 چىغىر“، ”نهقىشلىرى كۈز“، ”رىزۋانگۈل“

 ھايات”كىتابلىرى، شېئىرىي ، قاتارلىق”يولالر
 جۇدالىق“، ”ھىممهت“، ”پهرۋاز“، ”ئېقىمى
 ھېكايه ۋه پوۋېست ناملىق” ساداقهت“، ”زارى

 سۈپىتىده دراماتورگ توپالملىرى، شۇنداقال
، ”گىلهم ئىپهك“، ”كېرهكمۇ؟ دوختۇر“
 سهھنه قاتارلىق” سهيله باغدىكى“

.قويىدۇ تىياتىرىدا ئۇيغۇر ئهسهرلىرىنى  
 

 ۋه ئهسهر ئىلمىي قاتارلىق” دهستۇرلىرىمىز مىللىي“، ”ناۋايى“، ”ئهدهبىياتى ئېغىز بالىالر“ 
رومانى، ” لۇتپۇلال“ بولۇپمۇ. مۇئهللىپى فىلىمالرنىڭ بهدىئىي ناملىق” تساداقه“، ”مهشرهپ“
 ئورۇن چوڭقۇر قهلبىدىن كىتاپخانىالرنىڭ دىلىلوگىيهلىرى” سهراپ“ترىلوگىيىسى، ” تاغ يانار“

 مۇكاپاتىنىڭ” ئىلھام“ئهزاسى،  ئىتتىپاقىنىڭ يازغۇچىالر قازاقىستان زۇلپىقار مهسۇمجان. ئالىدۇ
.“الئۇرىياتى  

 

 ئاكا زۇلپىقار مهسۇمجان كاپىتانى، يازغۇچى، شائىر ھۆكۇمىتىنىڭ» ئىنقىالبى ۋىاليهت ئۇچ«
ئارمىنىنى، يار ئهلنىڭ بىر ئارىمىزدىن ئۇ. ئۆتتى ئالهمدىن  5بۇرادهرلىرىنىڭ،  دوست-

نهۋره ۋه پهرزهنتىنىڭ .كهتتى ئېلىپ بىرگه بىلهن ئۆزى مۇھهببىتىنى چهۋرىلىرىنىڭ _ -  

 

ئارزۇ خهلقىمىزنىڭ ھاياتىدا يىللىق 87 ئاكىمىز زۇلپىقار مهسۇمجان  قىلدى ۋارىسلىق ئارمانلىرىغا–
. كۆرسهتتى تىرىشچانلىقىنى كهلگهن قولىدىن زئۆ يولىدا ئاشۇرۇش ئهمهلگه ئارمانالرنى بۇ ۋه

 ئاشۇرۇشقا ئهمهلگه ئارمىنىنى ئۇيغۇرنىڭ ئوخشاش ئهجدادلىرىمىزغا ياشىغان بۇرۇن ئۆزىدىن
 بىز ئارزۇلىرىنى ئاشۇرالمىغان ئهمهلىيهتكه ئۆمرىده كېلىپ قىسقا ئۆمرى ئاكىمىزنىڭمۇ مهرھۇم
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 يهنى ئېتىدۇ داۋام مۇشۇنداق ھايات. كهتتى قالدۇرۇپ زىممىسىگه ياشىغۇچىالرنىڭ ھايات
 ئىزباسارالر تاكى تۈگىتىدۇ مېڭىپ كېيىنكىلهر يولىنى بواللمىغان تۈگىتىپ مېڭىپ ئالدىنقىالرنىڭ

.يهتكۈچه نىشانىغا ئاخىرقى ئهڭ لنىڭيو بۇ  

 

 ئۇالپ كۈندۈزگه كېچىنى يىلىدا 2 ئاخىرقى ئهڭ ئۆمرىنىڭ ئاكا زۇلپىقار مهسۇمجان مهرھۇم
3 رومانىنىڭ تارىخىي توملۇق 2 ناملىق” سهراپ“ ئىشلهپ، ئۆزىنىڭ . پۈتتۈرىدۇ تومىنى_ -

ھايات مۇقهددىمىسىده ترىلوگىيىسىنىڭ بۇ مۇئهللىپ  بىلهن شېئىر تۆۋهندىكى كهچمىشنى-
:قىلىدۇ بايان يهكۈنلهپ  

 
ئۆتتۈم، ئېشىپ كېزىپ، داۋانالر سهھرا دهشتى تاالي“  

.ئۆتتۈم بېسىپ ئهيلهپ، ئۈمىدته ئىراده مهنزىلنى  

ھهقۇ ئىستىكىم ۋهسلى، سائادهت، ئادالهت، نىگار-  

.ئۆتتۈم چېكىپ زۇلمهت، نادامهت قاپالپ ئهپسۇس، ئهلنى  

تۇغى سادىر مهدهتكارىم، سۇبھىگاھىم، ئهجدادالر-  

بالقىدى بىر كۈن .ئۆتتۈم چېكىپ پاتتى، نادامهت -  

پاتتى، جانغا تاشالر ئاشتى، تهنگه ھهججاجىدىن زۇلۇم  

.ئۆتتۈم يۈرۈپ ئاتتى، خۇنابى ئوقىنى قهست رهقىب  

چېلىش، مۈلكىده قىلىچ، مهقسهت شهمشهر بولدى قهلهم  

دۇرى كانىدىن مۇددىئا .ئۆتتۈم زىپتې ئۈنچىلهر-  

تۇيۇق، يولى ئىزىدىن، بولسىمۇ قايتماس زۇلپىقار  

.”ئۆتتۈم يېتىپ گهر، مۇراتقا ئهيلىسه ئىلتىپات ھهق  
 

 ئۆمۈر بىر ئاكىمىزنىڭ”. ئۆلمهيدۇ كىتاب“ دېگىنىدهك ماڭا ئاكا زۇلپىقار مهسۇمجان مهرھۇم
 بىزدىن ۋه ئۆلمهيدۇ، بىز كىتابلىرى يازغان ئۈچۈن خىزمهتلىرى، ئۇيغۇر قىلغان ئۈچۈن ئۇيغۇر

.تۇرىدۇ ئېتىلىپ ياد مهڭگۈ بىلهن سېغىنىش چوڭقۇر خاتىرىسىده ئهۋالدىنىڭ ئۇيغۇر كېيىنكى  

 

!قىلغايسهن، ئامىن ماكان جهننهت ئاكىغا زۇلپىقار مهسۇمجان مهرھۇم ئالال جانابى  

 

2012 16 يىلى _- دا يېزىلدى.لوندون ،  ئۆكتهبىر _-  
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ڭ بېسىپ ئاكىنى زۇلپىقار مهسۇمجان يازغۇچىئۇيغۇرنىڭ كۈرهشچان پهرزهنتى، 

ئۆتكهن ھايات مهنزىلىدىن بىر قىسىم كۆرۈنۈشلهر:   
 
 
 

 
 

. بىلله ئايالى گۈلجاھان بىلهنزۇلپىقار  مهسۇمجان  
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. بىلله بىلهنۋه بالىلىرى ئايالى گۈلجاھان زۇلپىقار  مهسۇمجان  
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 ئسقاكوپ؛ كاپىتان م.  . باھىدى؛ گېنىرال مايور م لتۇرغانالر: كاپىتان ھوئفېسىرلىرى. وئرمىيه ائمىللىي 
. پالتۇشوف.  ؛ تف. زۇلپىقارو  
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ڭدىن وئ؛ فاروق. زۇلپى ئوفېسىرلىرى، شىتاپ باشلىغى كاپىتان مئارمىيه ھهربىي مهكتهپ مىللىي 
يېۋ. بدۇرېشىت تۇردىئا. پولكوۋنىك  بهشىنچى ۋه يهتتىنچى ھهربىي مهكتهپ مۇدىرى پ  
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ئككىنچى رهت سوپاخۇن؛ پولكوۋنىك  ڭدىن وئئوفېسىرلىرى: ئارمىيه قوماندان باش شىتابلىق ۋه مىللىي 
. لېسكىن ۋه ى ئ.  رمىيه قوماندانى فائنۇسۇلجان؛ شىتاب باشلىغى گېنىرال مايور ماژاروف؛ مىللىي 

_ يىلى.  1950 ف.زۇلپىقارو.   ڭدىن سولغا توتىنچى موئخىرىدىكى رهت ائ  
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.  ؛ زئۆتكۈر.  ئا. يالقۇن؛  . سامساقوۋ؛ ش ئوڭدىن سولغا:  تبىر تۈركۈم يازغۇچىالر ئۈرۈمچى، 

_ يىلى. 1987 . تاتلىق؛ ئاۋغۇست ئه. ېلىيېۋئ.  ت؛ قادىر  

 

 
  _ يىلى. 1987ئۈرۈمچى،  ۇرىي خىزمهتچى بۇرادهرلىرى بىلهن.مهم _نىڭ ھهربىي ف. زۇلپىقارو م

 

ئۆمۇر «ئاكىنىڭ ھاياتىغا بېغىشالنغان ئهسكهرتىش: يۇقۇردىكى بىر قىسىم رهسىملهر مهسۇمجان زۇلپىقار (

.) ېلىندىئۇپ ناملىق ژۇرنالدىن كۆچۈر» سهھىپىللىرى  
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: سۈرهت قوشۇمچه  

 

 
 

 قىسىم بىر قازاقىستاندىكى ۋه بۇ رهسىم شۇ قېتىمقى قازاقىستان سهپرىده ئهنگىلىيه، تۈركىيه
» ئاۋازى ئۇيغۇر« جۇمھۇرىيهتلىك قازاقىستانبىلهن بىرلىكته  يازغۇچىالر ،سهنئهتكارالر، زىيالىالر

2011: ۋاقىت .زىيارهت قىلغان ۋاقىتتا تارتىلغانرېداكسىيهسىنى  گېزىتىنى 21 يىلى_ -  . ئىيۇل_ -
ئات كارانتاي ئالدىقى رهت: تىلشۇناس پرافېسسور سۇئوڭدىن سول تهرتىپ بويىچه رهسىمدىكىلهر 

لمۇتىدا ۋاپات ائپرېل ائ_ 20_ يىلى  2013( اخمانوۋ ربدۇائمهخمۇت ئىر ئاكادېمىك، شا (تۈركىيه)؛
مهزكۈر ماقالىنىڭ  ( ئهلكۈنئهيسا ئهزىز يازغۇچى  ئلوۋ (قازاقىستان)؛ئسمارابىت يازغۇچى )، بولدى

گېزىتىنىڭ » ئاۋازى ئۇيغۇر«كېيىنكى رهت: سابىق ئوڭدىن سول تهرتىپ بويىچه ئهنگىلىيه)؛ ، للىپىهئمۇ
 پرافېسسور، ياردهمچى كومپىيۇتېرى مۇتىخهسىسى ئازمهتوۋ (قازاقىستان)؛باشلىقى، يازغۇچى يولداش 

ئۆزجان (تۈركىيه)؛ ئىر خېلىل شانىجاتى (تۈركىيه)؛  پرافېسسور، ئاكادېمىكئورخۇن (تۈركىيه)؛  مۇرات 
    .رزىيېف (قازاقىستان)ائيازغۇچى خهمىت ھهمىرايېف (قازاقىستان)؛ فىلولوگىيه پهنلىرى نامىزاتى رۇسالن 
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 ئىشلىنىپ،  ئېلكىتاب قىلىپ قايتا ئاساسىدانۇسخا  مۇنبىرىدا نهشىر قىلىنغان باغداشئوچېرىك بۇ 
.نهشىر قىلىندىتور سهھىپىسىده  ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز  

 

 
 

لىرىمهنبه كېلىش نىڭئهسهرمهزكۇر   
 

مۇنبىرى: بېكىتى تور باغداش ●  
1.html-1-23239-http://bbs.bagdax.cn/thread  

 
:ئۇلنىش ئادىرېسىدىكى مۇقىم تور سهھىپىسى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز نىڭئهسهر بۇ ●  

/mesumjan_zulpiqarni_esleymen/azizisa.org/index.php/2015/11/17http://www.  
 

 تورى باغداشئهسهر  ناملىق »ئهسلهيمهن ئاكىنى زۇلپىقار مهسۇمجان يازغۇچى« ●
. نهشىر قىلىندى قىلىپ ئېلكىتاب غا كۆچۈرۇلۇپتورى ئهلكۈن ئهيسا ئهزىز دىنمۇنبىرى

:ئادىرېسى مۇقىمئوقۇش ۋه  چۈشۈرۈشئهسهرنى   
http://www.azizisa.org/e_kitap/Mesumjan_zulpiqarni_esleymen.pdf  

 
 


