
 يامغۇردا قالغان تاۋۇس ئهللهيىن

 پهرھات تۇرسۇن

 .تهمىنلىگهن ئاپتور

  .جاۋاپ ژۇرنىلىنىڭ مۇھهررىرىنىڭ سوئاللىرىغا» ئىشچىالر ھهرىكىتى«

  :]ئىزاھات[ 

كــۆز قاراشــالر ئوتتۇرغــا قۇيۇلغانــدا خــۇددى  شــۇڭا بهزى.  بــۇ بىــر ســۆھبهت خاتىرىــسى، ئىلمىــي ماقــاله ئهمهس

ماقالىالردىكىدەك تولۇق پهننىي تېـرمىنالر ۋە نهزەرىيىـۋى ئاتـالغۇالر بىلهنـال       توغرىسىدىكىماتېماتىكا ياكى فىزىكا

بهدىئىي ئىپادىلهشكه  سۆھبهت خاتىرىسى دېگهندە ئىلمىي ئاتالغۇالردىن باشقا ئېغىز تىلىغا ياكى. ئهمهس تولغان

قىزىلـسۇ  «بىـراق بـۇ خـاتىرە    . لتهبئىـي ئهھـۋا   خاس ،تهمسىل قىلىش،ئوخشىتىش قاتارلىق نهرسىلهرنىڭ بولىـشى 

نـاملىق ئىككـى ژۇرنالـدا ئـېالن قىلىنغانـدىن كېـيىن، پۈتـۈنلهي        » ھهرىكىتى شىنجاڭ ئىشچىالر«ۋە » ئهدەبىياتى

ھاقــارەتتىن  ئهدەبىيــات ساھهســىدىكى تىــل: بولمىغــان مۇنــداق ئىككــى خىــل ئىنكاســقا دۇچ كهلــدى  تهبئىــي

سـۆيۈنۈپ، پۇخـادىن چىققـانلىقىنى     بهزى جايلىرىـدىن قـاتتىىق  ھۇزۇزلىنىدىغان بىـر تـوپ كىـشىلهر خهتىرىنىـڭ     

جاسـارەت دەپ قارىغاچقـا ئۇالرنىـڭ نهزىرىـدە مهن نوچىغـا       شۇنداقال،ئۇالر تىل ھاقارەتنى بىـر خىـل  . ئىپادىلهشتى

ۋە مىشچان كىـشىلهر بولـسا بـۇ خاتىرىـدىن ساراسـىمگه چۈشـۈپ، بىـرەر ئىـشنىڭ          ناھايتى دىلى سۇنۇق. ئايالندىم

خاتىرىنىـڭ   مهيلـى بـۇ  . دەپ ئاغرىنىـشتى » ئادەم تىلالپ ياخشى قىلمىدى«قېلىشىدىن ئهنسىرەپ، مهندىن  پبولۇ

ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىلىسىدە ئوخشاشال  ئېالن قىلىنىشىدىن خۇشهال بولغانالر بولسۇن ياكى خاپا بولغانالر بولسۇن

شـۇڭا مهن بـۇ يهردە   . دەپ چۈشـىنىۋالغاندى » تىـل ھاقـارەت  «خـاتىرىنى   يهنى ئۇالر بۇ. بىر خاتالىق سادىر بولدى

 .بولدۇم بۇرۇن يېزىلغان خاتىرە ھهققىدە بهزى ئىزاھاتالرنى بېرىشكه مهجبۇر ئاشۇ ئون بهش يىل

بهزى كـــۆز قاراشـــلىرىمنى  تـــوال دەلىـــل ئىـــسپاتالر بىـــلهن-بىرىنجىـــدىن مهن بـــۇ ئىزاھـــاتالر ئـــارقىلىق ئـــاز 

كـۆز قارىـشى   «ئىچۈرمىـسهم، خېلـى كـۆپ كىـشىلهر    -ئېزىـپ  الر بىلهنچۈنكى كونكېرىت مىسال. دەلىللىمهكچىمهن

 .كهيدۈرۈپ مېنى تارتىپ چىقىرىدىكهن دېگهن قالپاقنى» ئىلمىي ئهمهس

ئۆزۈمنىـڭ ئـالالكىملهر بىـلهن دۈشـمهن ئهمهسـلىكىمنى ئىپـادىلهپ        ئىككىنجىدىن، چۈشـهنچه بېـرىش ئـارقىلىق   

ى ئېـشىپ كهتـكهن بهزى دوسـىتالرنىڭ يـۈرىكىنى ئىزىغـا      تۇرىـدىغان، سـهزگۈرلىك   خۇددى توشـقاندەك چۆچـۈپال  

 .خاتىرجهم قىلماقچىمهن چۈشۈرۈپ



ئاالھىــدىلىكى شــۇكى، بهزى مهســىلىلهرنى  ئالــدى بىــلهن ئىــزاھالپ قويــايكى، بــۇ ســۆھبهت خاتىرىــسىنىڭ بىــر

ڭ تهمــسىل مهســىلىلهرنى چۈشهنـــدۈرۈشنى. قولالنــدىم چۈشــهندۈرۈش ئۈچــۈن مهن تهمــسىل قىلىــش ئۇســۇلىنى

بهزىدە نوقۇل نهزەرىيىۋى چۈشهندۈرۈش ئـارقىلىقال بهزى مهسـىلىلهرنى تـازا     .ناھايتى ئۈنۈملۈك بىر خىل ئۇسۇلى

 .ھېچبولمىغاندا ئۈنۈمى تهمسىلدەك ياخشى بولمايدۇ. چۈشهندۈرۈش قىيىنراق دەل قىلىپ

مىـڭ   ۇنىـڭ نهچـچه  ئ. قىلىـش ئىنـسانىيهت مهدەنىيىتىـدىكى ئهڭ كونـا بىـر خىـل ئىپـادىلهش ئۇسـۇلى         تهمـسىل 

بىزنىـڭ مىللىتىمىـز بولـسا     .يىلالردىن بېرى مهۋجـۇت بولۇشـىدىكى سـهۋەب دەل ئۇنىـڭ ئۈنۈملـۈك ئىكهنلىكىـدە      

مۇناسـىۋەتلىرى ۋە تهقـدىرى ھهققىـدىكى ناھـايىتى      ئادەملهرنىڭ ھايـاتى، ھېسـسىيات  . تهمسىلگه ئهڭ باي خهلق

ككـى جۈملىلىـك تهمـسىل بىلهنـال چۈشهندۈرۈلۈشـلىرى      ئى-ناھايتى قىـسقا بىـر   پىكىرلهرنىڭ بهزىدە-چوڭقۇر ئوي

مهسـىلىلهرنى   مهن كىچىـك چاغلىرىمـدىن تارتىـپ ناھـايتى نۇرغـۇن     . كىشىنىڭ ئهقلىنى الل قىلىـدۇ  ھهقىقهتهن

. ناھـايتى مـاھىر كىـشى ئىـدى     مېنىـڭ دادام تهمـسىل ئىشلىتىـشكه   . تهمسىل ئارقىلىق چۈشىنىپ كهلـگهن ئىـدىم  

مهسىلىلهرنى تهمسىل بىـلهن ناھـايتى روشـهن     ئهمگهكته بولسۇن-لسۇن، مهيلى ئىشمهيلى دەرس سۆزلىگهندە بو

بـۇ  . چۈشـهندۈرۈش دادامـدىن ماڭـا قالغـان ئـۇدۇم بولـسا كېـرەك        شۇڭا تهمـسىل بىـلهن مهسـىله   . چۈشهندۈرەتتى

 .خىل ئادىتىمدىن مۇستهسنا بواللمىدىم سۆھبهت خاتىرىسىدىمۇ ئاشۇ

چىالرنىڭ ئهينى چاغدىكى ھالىتى ۋە ئىجتىمـائىي ئـورنىنى   » شېئىر گۇڭگا «سۆھبهت خاتىرىسىدە، مهن ئاتالمىش

 نىڭ ھالىتى ۋە ئورنىغـا تهدبىقـالپ تـۇرۇپ چۈشهندۈرۈشـنى مۇۋاپىـق     »تاۋۇس ئهللهيىن» ئۇيغۇر مهسهللىرىدىكى

. ىئۈچـۈن ئهمهس ئىـد   چىالرنى قوتۇر ئىشهككه ئوخشىتىپ ھاقـارەتلهش »گۇڭگا شېئىر«بۇ ھهرگىزمۇ . تاپقاندىم

ئهپلىكــراق بولــسۇن ئۈچــۈن ئاشــۇ  ھهققىــدىكى كــۆز قاراشــلىرىمنى چۈشهندۈرۈشــكه» گۇڭگــا شــېئىر«پهقهتــال 

پهقهت . ئــۇالر قوتــۇر ئېــشهكلهر ئهمهس، بهلكــى ئــادەملهر ئهلــۋەتته، ھهممىمىــز بىلىمىــز،. مهســهلدىن پايدىالنــدىم

بۇنـداق تهمـسىل قىلىـش باشـقا     . دۇمهسهلـدىكى ھادىسىسىگه ئوخشىشىپ كېتى ھادىسىسى ئاشۇ» گۇڭگا شېئىر«

مهن بىر » ئۇنىڭدا باش قهھرىمان سۆيگىنىگه. مهسىلهن، يېقىندا بىر ھېكايىنى ئوقۇدۇم. ئۇچىرايدۇ ئهسهرلهردىمۇ

يــازغۇچى بــۇ ئــارقىلىق بــاش   كىتــابتىن مهلــۇمكى. دەيــدىكهن» !بــۆرە، بىلهمــسهن، مهن بىــر ئېچىرقىغــان بــۆرە 

پهقهتــال بــاش قهھرىماننىــڭ ئهينــى چاغــدىكى  .ز دەپ تىلالتمــاقچى ئهمهسقهھرىمــاننى ئــۆز ئېغىزىــدىن ئــاچكۆ

ئېتىقادقـا ۋە مـۇھهببهتكه بولغـان بىـر خىـل ئېچىرقىـشىنى        ھـالىتىنى، يهنـى ئۇنىـڭ چۈشكۈنلهشـكهن روھىنىـڭ     

بېـرىش ئۈچـۈن قويغـا ئوخـشاتقان بولـسا ئۇنىـڭ ۋۇجۇدىـدىكى تىپىـرالش ياخـشى           ئىجـابىي تـۈس  . ئىپادىلىگهن



ئۈنـۈمگه   دېگهن بولـسا تېخىمـۇ ئـۇ   » ئاچ پاقا«ئهگهر ئۇنى سهلبىي تۈس بېرىش ئۈچۈن . بوالتتى مىگهنئىپادىلهن

ھالهت ۋە ھادىسسىنى ئوبرازلىق  مهنمۇ ئهينى چاغدىكى ئهدەبىيات ساھهسىدىكى بىر خىل. ئېرىشهلمىگهن بوالتتى

ــۈنال    ــرىش ئۈچ ــانلىقراق دەپ بې ــن «ۋە ج ــاۋۇس ئهللهيى ــىلى   «ت ــق مهس ــاملىق خهل ــدىمن ــۇنى . دىن پايدىالنغان ئ

. بـۇ پهقهت خۇدۇكـسىراشنىڭ مهھـسۇلى   . چۈشىنىۋېلىـشى مېـنڭچه تـوغرا ئهمهس    ھاقارەت دەپ-باشقىالرنىڭ تىل

بىلهن ئۆز  مهن دوستانىلىق. ئاداۋىتىم يوق ئىدى-شېئىرچىالر بىلهن ئهينى ۋاقىتتا ھېچقانداق ئۆچ مېنىڭ گۇڭگا

 .قويغان ۈچۈن ئوتتۇرغاكۆز قارىشىمنى ئۇالرنىڭ پايدىلىنىشى ئ

 [ئهسلىدىكى سۆھبهت]

پوۋېستلىرىڭىز ھهرقايسى مهتبۇئاتالردا ئـېالن قىلىنغانـدىن كېـيىن     پهرھات، سىزنىڭ بىر تۈركۈم ھېكايه،: سوئال

يېزىقچىلىقتـا   ئهمهلىيهتـته، سـىز  . بولۇپمـۇ يـاش كىتابخـانالر سـىزگه دېقـقهت قىلـدى      . قوزغىـدى  كۈچلـۈك تهسـىر  

ئۈچـــۈن كىتابخانالرغـــا  شـــۇنداق تۇرۇقلـــۇق، نىـــمه. ېئىرىيهتكه بېـــرىلگهن ئىـــدىڭىزپروزىـــدىن بهكـــرەك شـــ

 شېئىرلىـرىڭىزدىن ئانچه تهقدىم قىلمىدىڭىز؟

ئىلگىـرىال بهزى   ئۇيغـۇرالردا شـېئىر يازىـدىغانالر ناھـايتى كـۆپ، شـۇڭا بۇنىڭـدىن خېلـى ئـۇزۇن يىلـالر           :جـاۋاب 

قىلىــپ كهتتــى، شــۇڭا بۇنىڭــدا ئــۈزۈپ  يىتىمىز تهرەققىــيبىزنىــڭ شــېئىر«ئۇســتازلىرىم ماڭــا نهســىههت قىلىــپ، 

مهن ئـۇ چـاغالردا بهكمـۇ    . دېگهنـدى » پـروزا بهك ئـاجىز   چىقمىقىڭ تهس، ئهڭ ياخشىسى پروزا بىـلهن شـۇغۇلالن،  

ئىبارەت تۈپكى خاراكتېرىم شهكىللىنىپ بولغان بولـسا كېـرەك، ئۇالنىـڭ گېپىنـى      كىچىك بولساممۇ، جاھىللىقتىن

ئــاخىرىغىچه  بولغــان شــېئىرىيهت بىــلهن» ئــۈزۈپ چىقىــش قىــيىن«ئهشــۇ .  پهرۋا قىلمىغانــدىمزادىــال ئــاڭالپ

شـېئىرىيهتتىكى ئىزدىنىـشلىرىمنى    شـۇنىڭ ئۈچـۈن بولـسا كېـرەك، ئۆزۈمنىـڭ     . شۇغۇللىنىش قارارىغـا كهلگهنـدىم  

يهتتىكى ئىزدىنىـشلىرىم  بىراق شېئىرى. بولدى دەپ ئوياليمهن پروزىدىكى ئىزدىنىشلىرىمگه قارىغاندا ئوڭۇشلۇقراق

دەپ » چېكىدىن ئاشـقان «بهلكىم بۇ باشقىالنىڭ مېنى . مۇئامىلىسىگه ئۇچراپ كهلدى ھامان باشقىالرنىڭ سوغۇق

بهزى شـېئىرلىرىم   .شۇڭا مۇھهررىرلهر ئهسهرلىرىمنى ئېالن قىلمـاي قـايتۇرىۋەردى  . قىلىشىدىن بولسا كىرەك ھېس

مىـسرالىرىمنىڭ باشـقىالرنىڭ يـازمىلىرى     بهزى. ۋۇزىغـا ئـۇچىراپ كهتتـى   قولدىن قولغا ئۆتۈپ، باشـقىالرنىڭ تاجا 

ئـۇ مىـسرالىرىم باشـقىالرنىڭ    . بهزىدە ئىچىـم ئـاچچىق بولـۇپ قالىـدۇ     ئارىسىدا سهرسان بولۇپ يۈرگىنىنى كۆرسهم

ئىـسمىم   تۇرسا ئۇالرنىڭ ئاجايىپ تاالنتىغا ۋە مىللىي غۇرۇرىغا شاھىت بولىدۇ، لـېكىن مېنىـڭ   ئىسمىنىڭ ئاستىدا

شــېئىرلىرىمنى ئــېالن قىلمــاي  ئهمــدى يهنىــال! بىــلهن بىلــله تۇرســا كىــشىلهرنىڭ ئىنكاســى تامــامهن باشــقىچه 



ــۇپ، مهن تهقلىــدچى ھېــسابلىنىپ قالىدىغانــدەك   يۈرىۋەرســهم، ئهڭ ئــاخىرى شــېئىىرلىرىمغا باشــقىالر ئىــگه  بول

 .الن قىلىشقا تىرىشىمهنتۈگىتىش ئۈچۈن شېئىرلىرىمنى ئې شۇڭا،ئهمدى بۇ خهۋىپنى. تۇرىمهن

 [:ئىزاھات]

بىـرال   نـاملىق ئهللىـك بهتكىمـۇ يهتمهيـدىغان    » غهزىـنه گىرۋەكلىـرى  «ئۇيغـۇر مهتبۇئاتىـدا پهقهتـال     ئهينـى چاغـدا  

دۇنيـا  «. نهشـىر قىلىنمىغانـدى   شېئىرالر توپلىمىدىن باشقا دۇنياۋى مهشهۇر شـائىرالرنىڭ ئهسـهرلىرىدىن بىرىمـۇ   

ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ ژۇرنالدا شېئىر ئېالن قىلىنماسـلىقتا ناھـايىتى     يىلالرنىڭ-80سا ژۇرنىلى بول» ئهدەبىياتى

 چىـڭ تۇرغاچقـا، ئـۇزاق مهزگىـل ئۇيغـۇر جامـائهتچىلىكى دۇنيـاۋى شېئىــرىيهتنىڭ ئهھۋالىـدىن          "مهردانىالرچه"

ناملىق شېئىرالر » شاراپ گهنتۆكۈل» ،«يارىالنغان يۈرەك«پهقهت يېقىنقى بىر نهچچه يىلدىال . خهۋەرسىز قالغاندى

» دۇنيـا ئهدەبىيـاتى  «ئهمهلىيهتـته ھهممىـسى  (توپالم  ئىلگىرى ئاشۇ ناھايتى نېپىز بىر. توپالملىرى نهشىر قىلىندى

بىــلهن ئۇيغۇرالرنىــڭ دۇنيــاۋى شــېئىرىيهتتىن خهۋەردار بولــۇپ، ئۇيغــۇر  (ژۇرنىلىنىــڭ بىــر ســانىدىال بېــسىلغان

بىـلهن   يهت سهۋىيىـسىگه يېتىـشى ۋە ئۇيغـۇر شـېئىرىيىتىنى دۇنيـا شـېئىرىيىتى      خهلقئـارا شـېئىرى   شـېئىرىيىتىنىڭ 

تهرەققىيـات ئهھۋالىـدىن تامـامهن     دۇنيـاۋىي شـېئىرىيهتنىڭ ھـازىرقى   . سېلىستۇرۇپ چىقىشى ئهقلىيلىـك ئهمهس 

ي قىلىـپ  شـېئىرىيىتىمىز تهرەققىـ  «كۆپىيىپ كېتىـشىگه قـاراپال    خهۋەرسىز قالدۇرۇلغاچقا بهزىلهرنىڭ شائىرالرنىڭ

 ئــۇالر شــېئرىيهتنىڭ تهرەققىــي قىلغــان قىلمىغانلىقىغــا . ھهيــران قــاالرلىق ئهمهس دېيىــشى» چــېكىگه يهتتــى

ئهمهلىيهتته ھهممىال يهردە  .شېئرالرنىڭ سهۋىيىسىنى ئهمهس شېىر يازىدىغانالرنىڭ سانىنى ئاساس قىلغان ئىدى

چـۈنكى،  . سىنىڭ ناھـايتى تۆۋەنلىكىنىـڭ ئىـسپاتى   سهۋيىـ  شېئىر يازىدىغانالرنىڭ يامراپ كېتىشى شـېئىرىيهتنىڭ 

 بولغاچقا، نۇرغۇن كىشىلهر يېزىلىۋاتقان ۋە مهتبۇئاتالردا چىقىۋاتقان شېئىرالرغا پهقهت شېئىرىيهت تۆۋەن سهۋيىدە

دېـگهن خىيالغـا   » بولىـدىكهنغۇ  شېئىر يېزىش نـېمه دېـگهن ئاسـان، ۋەزىـن بىـلهن قـاپىيهنى بىلىۋالـسىال       «قاراپ، 

ھهقىـقهتهن شـېئىريىتىمىز تهرەققىـي قىلىـپ يـۇقىرى       ئهگهر. لغاچقا شـېئىرىيهت كوچىـسىغا كىرىۋالغـان   كېلىپ قا

شـېئىرنىڭ سـهنئهتنىڭ جهۋھىـرى ئىكهنلىكىنـى، ئىنـساندىكى مـۇرەككهپ        سهۋيىگه يهتكهن بولسا، كىشىلىرىمىز

ھهرگىزمـۇ   ىنى چۈشهنگهن بولسا،ئىپادىلهشته ئاالھىدە يۇقىرى ماھارەت بولمىسا بولمايدىغانلىق تۇيغۇالرنى-ھېس

 .خهت يازااليدىغانالرنىڭ كۆپىنچىسى شائىر بولىۋالمىغان بوالتتى

پهقهت باشـقا   دەپ سۆزلهپ يۈرگهن چـاغالردا » ئۇيغۇر شېئىرىيتى دۇنيادا ئهڭ يۇقىرى سهۋيىدە«كىشىلهر  نۇرغۇن

دۇنيا شېئىريىتى بىلهن تونۇشقان بهزى  ىقژۇرنالالر ئارقىل-تىلالرنى ئۆگىنىپ شۇ تىلالردا نهشىر قىلىنغان كىتاب



بىلهن سېلىـشتۇرۇپ كـۆڭلى يېـرىم بولـدى ھهم مهسـئۇلىيهتچانلىق       قهلهمكهشلهرال ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنى باشقىالر

 بىراق بـۇ تهلهپـلهر ئـۇزاق مهزگىـل كـۆزىنى يۇمىۋېلىـپ،      . بهزى تهلهپلهرنى قويدى بىلهن شېئىرىيهت ساھهسىگه

تېگىپ كهتكهچكه،  لگهن نۇرغۇن كىشىلىرىرىمىزنىڭ پىسخىكىسىدىكى ئاجىز تهرەپلهرگهئۆزى بهزلهپ كه-ئۆزىنى

مهدەنىـيهت زور  . يىراق بولـۇپ قېلىـۋەردى   ئۇالرنىڭ قارشىلىقى بىلهن يهنىال ئۇيغۇر شېئىرىيىتىدە زور يۈكسىلىش

ەرسىز قالدۇرۇش ئـارقىلىق  ماختاپ، سرتقى دۇنيادىن باشقىالرنى خهۋ ئىنقىالبى مهزگىلىدىكى ئۆزىنى قارىغۇالرچه

 يوقـۇرى ئىكهنلىكىنـى ئىـسپاتالشتهك بـۇ خىـل ئهنـدىزە تـا ھـازىرغىچه بىزنىـڭ ئۇيغـۇرالردا           ئۆزىنىڭ ھهممىدىن

ئهدەبىياتىغـا جاھانـدا ھېچكىمنىـڭ     نۇرغۇن كىشىلهر يالغانـدىن مىللهتـپهرۋەر بولۇۋېلىـپ، ئۇيغـۇر    . داۋامالشماقتا

بىلىدىغانالر مىللهتـپهرۋەر ئهمهس بولـۇپ قېلىـشتىن ئهنـسىرەپ      همهسلىكىنىئهدەبىياتى يهتمهيدۇ دېسه، ئۇنداق ئ

مهدەنىـيهت زور   .ئهمهلىيهتته بۇنداق يالغان پهخر مىللهتپهرۋەرلىـك ئهمهس بهلكـى سـاتقۇنلۇقتۇر    .غىڭ قىاللمايدۇ

لغـار، ئهڭ ھايـاتىي   ئهدەبىياتى دۇنيادىكى ئهڭ ئى ئىنقىالبى مهزگىلىدە جوڭگۇ خهلقىنىڭ ئىنقىالبى ھازىرقى زامان

كۆتۈرىلىۋاتقانــدا ئهمهلىيهتــته دۇنيــادا ئهڭ ئارقىــدا قالغــان دۆلهتلهرنىــڭ   كــۈچكه بــاي ئهدەبىيــات دەپ كــۆككه

ــاتى ــدى    ئهدەبىي ــان ئى ــا قالغ ــشتۇرغۇسىز ئهھۋالغ ــۇ سېلى ــۇ   . بىلهنم ــاتى ئاش ــۇ ئهدەبىي ــا ئهڭ"جۇڭگ  جوڭگۇغ

ئاشـۇنداق غهيـرى نورمـال     ازىر بىزنىـڭ ئهدەبىيـاتىمىزمۇ  ھـ . تهرىپىدىن خـانىۋەيران قىلىنغانىـدى  " ساداقهتلىكلهر

ئچىـۋېتىش ئىـسالھاتتىن كېـيىن كىـشىلهر سـىرتنىڭ       جوڭگـۇدا . ساداقهتمهنلهر تهرىپىدىن خانىۋەيران قىلىنماقتا

دۇنيــادا ئهڭ ئارقىــدا قالغــانلىقىنى ئېتىــراپ قىلغانــدىن كېيىــنال جوڭگــۇ   ئهھۋالىــدىن خهۋەر تېپىــپ، ئۆزىنىــڭ

 .تهرەققىياتىدىن خهۋپـسىرەش پهيـدا بولـۇپ، كىـشىلهر بـار كـۈچى بىـلهن ئىزدىنىـشكه باشـلىدى          ىڭئهدەبىياتىن

شـۇڭا ئۇيغـۇرالر   . نهتىجىـسىدۇر  ئۇالرنىڭ يېقىنقى يىگىرمه نهچچه يىللىق تهرەققىياتى دەل مۇشۇ خهۋپـسىرەشنىڭ 

ە ئۇنىڭ ئىستىقبالىدىن ۋايم يىيىش قالغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىش ۋ ئىچىدە بىزنىڭ ئهدەبىياتىمىزنىڭ قانداق ھالدا

سـاقالپ   مىللهتپهرۋەرلىك، ئهكـسىچه ئـۇنى قهسـتهن كۆپتـۈرۈپ، يالغـانچىلىق بىـلهن ھـازىرقى ھـالهتنى         ھهقىقي

 .قېلىشقا تىرىشىش مىللهتكه زىيان كهلتۈرۈش ۋە خائىنلىقتۇر

 

 [سۆھبهت ئهسلىدىكى]

كېلىۋىدى، بهزى ئوبزورچىلىرىمىز بۇ ھهقـته   مهيدانغا»رمودېرنىزمچه شېئىرال«بىزدە بىر مهزگىل ئاتالمىش : سوئال

ــات -ھهدەپ بهس ــازىرىلهرنى قان ــدۇرىۋەتتى مۇن ــېئىرىيىتىگه    . ياي ــۇر ش ــڭ ئۇيغ ــر ئېقىمىنى ــودېرنىزم پىكى ــىز م س



 تهسىرىگه قانداق قارايسىز؟ كۆرسهتكهن

. ئىـزدەپ تـاپقىلى بولمايـدۇ   مودېرنىزمنىـڭ تهسـىرىنى    ئۈزۈپ ئېيتىشقا بولىـدۇكى، ئۇيغـۇر شـېئىرىيتىدىن   : جاۋاب

ئـارىمىزدىن مودېرنىزمـدىن ئهتراپلىقـراق خهۋەردار بولغـانالردىن بىـر نهچچىنىمـۇ        ھهممهيلهنگه ئايـانكى، بىزنىـڭ  

ئـاچقىلى بولـسۇن؟    مودېرنىزمنى ھىچكىم بىلمىسه، قانـداقمۇ مودېرنىزمنىـڭ تهسـىرىدىن ئېغىـز    . بولمايدۇ تاپقىلى

چـاغالردا غهرب مـودېرنىزم ئهدەبىياتىغـا ۋەكىللىـك      چه شېئىرالر بارلىققا كهلـگهن سىز ئېيتقان ئاتالمىش مودېرنىزم

ھــازىرقى زامــان پهيالســوپلىرىنىڭ شــوئار خاراكتېرىــدىكى بهزى ئهقلىــيه  قىلغــۇچى بهزى شــائىرالرنىڭ ۋە بهزى

ھـازىرغىچه   ر تـا ئـۇال . مودېرنىزمچى بولۇۋېلىشنى ئويالپ يۈرگهنلهر ئارىسىدا تارقىلىپ يـۈرگهن  سۆزلىرى بىزدىكى

سـۆزلهرنىڭ مهنىـسىنى زادىـال     كېـيىن ھـېس قىلىـپ يهتـسهم، ئـۇالر ئـۇ      . ئاشـۇ شـوئارالرنى تهكـرارالپ يۈرۈشـىدۇ    

دېـگهن  » سـهنئهت چـۈش دېمهكتـۇر   «كهلـگهن   ئهڭ ئاددىيـسى ئـۇالر ئېغىزىـدىن چۈشـۈرمهي    . چۈشهنمهيدىكهن

سهنئهت ئهنه شۇنداق قااليمىقان نهرسـه  «ر بۇنى ئېنىقالندىكى، ئۇال سۆزنى مهن بىر نهچچىسىدىن سوراپ باقسام،

كـۆز   بۇ تېخى ئاتالمىش مودېرنىزم ھهۋەسكارلىرى ئىچىدىكى ئاۋانگارتلىرىنىڭ. چۈشىنىدىكهن دەپ» دېگهن سۆز

فىرېئودنىـڭ دوختـۇر     دوختـۇرى  ئۇالر ھهتتا بۇ سۆزنى ئېيتقان ئاۋىستىرىيىنىڭ نېرىـۋا كېـسهللىكلهر  . قاراشلىرى

فىرېئـودتىن ئىبـارەت بىـر    . شـائىر دەپ ئوياليـدىكهن   فىرېئـودنى پهيالسـوپ يـاكى   .  بىلمهيـدىكهن ئىكهنلىكىنىمـۇ 

شائىرنىڭ خام خىيال بىلهن تولغـان كاللىـسى توقـۇپ چىقارغـان شـېئىرىي       دوختۇرنىڭ بۇ سۆزى ھهرگىزمۇ بىرەر

تاشـقىرى   ن، ئـادەتتىن بۇ ئادەمنىـڭ تېنىنـى كـۆزىنى مىـت قىلمـاي تـۇرۇپ پارچىاليـدىغا       . ئوخشىمايدۇ سۆزلهرگه

بۇنىڭـدىن  . چىقارغـان يهكـۈنى   سوغاققان بىر دوختۇرنىڭ نۇرغۇن يىللىق تىببىي ئىزدىنىشلىرىنىڭ نهتىـجىـسىدە 

فىرېئـودنى تونۇشـتۇرغان ئىككـى بهتلىـك بىـر ماقـاال        ژۇرنىلىدا سـىگموند » تهڭرىتاغ«بىر نهچچه يىلالر ئىلگىرى 

مهن گۇڭگــا . له بىــلهن نۇرغــۇن ئــادەم فرېئــۇدزمچى بولۇۋالــدى ماقــا شــۇ ئىككــى بهتلىــك. ئــېالن قىلىنغانــدى

شـائىر   ئىككى بهتلىك تهرجىمهال ياكى ئاتالغۇ ئىزاھـاتى بىـلهن  -ئاگاھالندۇرۇپ قويايكى،بىر شېئىرچىالرغا شۇنى

گهن يـاكى ئاتالغۇالرغـا ئىزاھـات بهر    ئهنه شـۇ تهرجىمهـال  . بولىۋالغىلى،بولۇپمۇ مودېرنىزمچى بولىۋالغىلى بولمايـدۇ 

ـــۋالغان بهزى ســۆزلهرنى  ــالىلهردىن كۆرى ــايمۇقتۇرۇپ    ماق ــۇ چۈشــهنمهي يادلىۋېلىــپ ۋە باشــقىالرنى ق ئۆزۈڭالرم

ھـازىرقى   .قاراشلىرى ئىنتايىن زور ۋە مۇرەككهپ بىـر ئىلمىـي سېـستىما   -كارل ياڭالرنىڭ كۆز فرېئود ۋە. يۈرمهڭالر

ئوقۇشـال ئهمهس، تهتقىـق    ىمىنى چۈشـىنىش ئۈچـۈن  دۇنيا مهدەنىيىتىدە بۇرۇلۇش ياسىغان بۇنداق ئىلمىـي سېـست  

دەپ، ئـۆزۈڭالرنى بىلىمـدار كۆرسـىتىپ يۈرسـهڭالر،      قىلىشقا توغرا كهلگهن يهردە، سـىلهر ئېغىزىڭالرغـا كهلگهننـى   



  .بىرەرسى چىقىپ قالسا سىلهرنى رەسۋا قىلىۋېتىدۇ تاسادىبىي ئۇنىڭدىن سهل خهۋىرى بار

دا ئېيتىـپ ئۆتكهنـدەك فرېئـۇد، سـارترې، شـوپىنىخاۇرالرنىڭ ئهنه شـۇنداق       يۇقىرىـ  يىلالرنىـڭ ئاخىرىـدا مهن  -80

ئادەمنىـڭ كـۆڭلىنى    ئېغىزغا كۆچۈپ يۈرۈپ، ئۇيغـۇر شـېئىرىيىتىدە  -سۆزلىرى ئۈزۈپال ئېلىنىپ، ئېغىزدىن مهشهۇر

پلهنـگهن  بهزىلهر بۇنىڭـدىن غهزە . شهكىللهندۈردى ئېلىشتۇرغۇدەك قىزىل كۆزلۈك، مالىمانچىلىق ۋە قاششاقلىقنى

بولمىغاچقـا، ئىالجىـسىز ئـۇالرنى كاپىتالىزىمنىـڭ مـودېرنىزمىنى قۇبـۇل        بولـسىمۇ، بىـراق مودېرنىزمـدىن خهۋىـرى    

ئىنقىالبىـدا   پهقهت مهدەنىـيهت زور . پۈتۈنلهي سىنىپىي كۈرەش نۇقتىسىدىن چىقىپ پىـپهن قىلـدى   قىلدى، دەپ

بولـسا ئىالجىـسىز مىللهتچـى     ىلغـان بهزىـلهر  ئۆگىنىپ قالغـان سـىنىپىي كـۈرەش ئىددىيىـسىدىن سـهل نۇمـۇس ق      

شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىـڭ ئـۆزلىرىنى   . دەپ رەنجىدى بولۇۋېلىپ، ئۇالرنى مىللهتنىڭ ئهنئهنىسىگه قارشى چىقتىڭ،

 .ئاسانلىق تۇغدۇرۇپ بهردى مودېرنىزمچى ھېسابلىۋېلىشىغا تېخىمۇ

 [:ئىزاھات]

ــولچىل   ــان س ــزار قىلغ ــشىلهرنى بى ــددى  كى ــستىك ئى ــېئىرچىالرنى   كوممۇنى ــا ش ــا گۇڭگ ــشىلهرگه ياقمىغاچق يه كى

كهلـدى دېـگهن گهپ ئاقمىـدى، مىللهتنىـڭ ئهنئهنىـسىگه قارشـى چىقتىـڭ دېـگهن گهپ          كاپىتالىزىمدىن ئېلىپ

قـاراش   تـوال بـازار تاپقـان بولـسىمۇ، بىـراق ھهر ئىككىـال      -مىللىـي ھېسـسىياتىدىن پايـدىلىنىپ ئـاز     كىـشىلهرنىڭ 

چـۈنكى ئـۇالرنى كاپىتـالىزم     .رنىڭ ئاۋانگـارتلىقىنى ئېتىـراپ قىلىـش بولـۇپ قالـدى     ماھىيهتته گۇڭگـا شـېئىرچىال  

ئــۆزلىرى ئېيىتقــان كاپىتالىزىمنىــڭ ئهدەبىياتىــدىنمۇ،  دىگۈچىلهرمــۇ ۋە مىللىــي ئهنــئهنىگه قارشــى دېگۈچىلهرمــۇ

ئىچىــدە شــۇڭا بــۇ ئىككــى خىــل قاراشــتىكىلهرنىڭ . ســاۋاتلىق ئهمهس ئىــدى مىللهتنىــڭ ئهنئهســىدىنمۇ ئــانچه

مىللىي ئهنـئهنه   تۇتقان پۇرولېتارىيات ئىنقىالبىي ئهدەبىياتى بىلهن كېيىنكىلهر نهزەردە تۇتقان ئالدىنقىسى نهزەردە

شـۇغۇللىنىۋاتقان، ئهمهلىيهتـته يېـرىم ئهسـىردىن بېـرى       چۈنكى ئـۇالر پهقهت ئـۆزلىرى  . ماھىيهتته بىر گهپ ئىدى

ئهنـئهنه   بۇ. ئالىزم ئۇسلۇبىنى، ئۆزلىرى قولالنغاچقىال ئهنئهنه دەۋالغانئىنقىالبىي رې باشقىالر تهرىپىدىن تېڭىلغان

مۇناسـىۋەتلىك نهچـچه مىـڭ يىللىـق      ھهرگىزمۇ ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي پىسخىكىـسى ۋە تهپهككـۇر ئۇسـۇلى بىـلهن    

 .ئهنئهنه ئهمهس

 ىنى تىل تهككـۈزگىلى قوللىنىۋاتقان ياكى جهمئىيهتكه ئومۇمىيلىشىپ كهتكهن نهرسىس ھېچكىمنىڭ ھهممه ئادەم

مهۋجـۇت بولۇشـۇڭغا يـول     بولمايدىغان ئهنئهنه دەۋېلىپ، باشقىالرغا، مهن ماڭغان يولدا ماڭساڭ ماڭدىڭ، بولمىسا

 .قويمايمهن دەپ بېشهملىك قىلىش ھوقۇقى يوق



نىزم مـودېر  يىللىرىنىـڭ ئوتتۇرلىرىـدىن كېـيىن ئۇيغـۇر ئهدەبىياتىـدا غهلىـتىال بىـر خىـل        -80ئهسـىرنىڭ   ئالـدىنقى 

ھهتتـا ئهقىلـگه سـىغمايدۇ دەپ     بـۇ ئـادەمنى تولىمـۇ ھهيـران قالدۇرىـدىغان بىـر ئىـش،       . قىزغىنلىقـى كۆتۈرۈلـدى  

چـۈنكى، مـودرنىزم   . مودېرنىزم تېخى تهتقىقات ئۈستىدىكى نهرسه دۇنيانىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا. ئېيتىشقىمۇ بولىدۇ

 ژۇرنىلـى ئۇيغـۇر تىلىـدا نهشـىر    » يـا ئهدەبىيـاتى  دۇن«. ماھـارەت يـاكى ئىـددىيه ئهمهس    ئـۇنچه ئـاددىي بىـر خىـل    

يىلىــدىن باشــالپ -86 ئهگهر مــودېرنىزمنى ئۇيغــۇر ئهدەبىياتىــدا. قىلىنغىنىغــا ئهمــدىال ئــون نهچــچه يىــل بولــدى

دەپ قارالغان ساختا مـودېرنىزم، ئهمهلىيهتـته    بۇ يهردە كۆزدە تۇتۇلغىنى ئاتالمىش مودېرنىزم(شهكىللهندى دېسهك 

نهشىر قىلىنىپ بهش » دۇنيا ئهدەبىياتى«دېمهك، ). شهكىللهندى دېيىشكه بولمايدۇ ىياتىدا مودېرنىزمئۇيغۇر ئهدەب

ھېچكىمنىـڭ نهزىـرى    بۇ بىـر نهچـچه يىـل ئىچىـدە، بـۇ ژۇرنالنىـڭ      . »مودېرنىزم شهكىللهندى«ئۆتمهيال -ئۆته يىل

ابىدا مودېرنىزمنىـڭ بهزى ئهدەبىـي   ھېس پۇشقاقلىرى ۋە ئاخىرقى بهتلىرىگه كاۋاك چالمىسى-چۈشمهيدىغان بۇلۇڭ

بېـــرىش خاراكتېرىـــدىكى بىـــرەر بهت ھهتتـــا يېـــرىم بهتـــلهرچه  ئېقىملىـــرى توغرىـــسىدا ئاتالغۇالرغـــا ئىزاھـــات

» زادى نـېمه گهپتـۇ؟  «خېلى ئۇزۇن بىر مهزگىلگىچه مهن بۇنىڭغا بىرەر ئادەمنىـڭ   .چۈشهندۈرۈشلهر بېسىلغاندى

ئـارا  -ئـېقىمالر ئـۆز   خىل ئىددىيىۋى-مودېرنىزمدەك ئهنه شۇنداق خىلمۇ. ندىمقىزىقىپ باققانلىقىنى ئاڭلىمىغا دەپ

قىزىققۇچىالر بار دېـسهكمۇ ئهشـۇ بىـرەر يېـرىم      گىرەلهشكهن مۇرەككهپ مهدەنىيهت سېستىمىسىغا نىسبهتهن ئهگهر

ى مـۇمكىن  ئىـسمى ۋە ئاتـالغۇالردىن باشـقا نهرسـىلهرگه ئېرىشهلىـش      بهت نهرسىلهردىن ئېنىقكـى بىـرنهچچه ئـادەم   

يېتىـپ   نهرسىلهرنىڭ ئۇيغۇر ئهدەبىياتىدا موېرنىزمنىڭ شهكىللىنىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشقا بىراق ئهشۇ. ئهمهس

تــېخىچه مــودېرنىزم توغرىــسىدا  مــودېرنىزمنى ياراتقــان مىللهتــلهر. ئاشــقانلىقى ھهقىقهتهنمــۇ ئهقىلــگه ســىغمايدۇ

جــايمىس جويىــسنىڭ ئهســهرلىرىدىكى مــۇرەككهپ  لىرى،تهتقىقـات ئېلىــپ بېرىۋاتــسا، كافكانىــڭ ســىرلىق ئهســهر 

ئىككـى بهت ئاتـالغۇالرنى   -ئالدىـدا سـىر بولـۇپ تۇرغانـدا، بىـز ئهشـۇ بىـر        قۇرۇلمـا قاتـارلىقالر تېخـى كىـشىلهرنىڭ    

چىققـان   مودېرنىزمنى تامامهن بىلىپ بولۇپ ئۇنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم ئـېالن قىلـساق ۋە ئۇچىغـا    ئىزاھالشالردىنال

مودېرنىزمچىالرنىڭ چۇقانلىرى  بىراق تۇيۇقسىزال.  بولۇپ كهتسهك بهكمۇ سهت تۇرىشى كېرەك ئىدىمودېرنىزمچى

توپ باتۇرالر ئوتتۇرغا چىقىپ ئېغىزىغا كهلگهننى كاركىراپ  ھهممه يهرنى قاپالپ، ئهنئهنىنى ئىنكار قىلىدىغان بىر

باشقىالرغا  ىلىپ، مودېرنىزم دېگهن نام ئاستىدائۇالر مودېرنىزمنى قاغۇالرچه سۈيئىستىمال ق ئهمهلىيهتته. يۈرۈشتى

ئۇيغۇرالردا مودېرنىزمنىڭ بهكمۇ تۇيۇقـسىز   .ئهمهلىيهتته مودېرنىزمنى دەپسهندە قىلدى. ھهيۋە كۆرتسىتىپ يۈردى

بهلكىـم بهزىـلهر يۇشـۇرۇن تهييـارلىق قىلىـپ،      . كېتىشنىڭ ھـاجىتى يـوق   پهيدا بولۇپ قېلىشىدىن بهكمۇ رەنجىپ



بېرىشىمىزمۇ  ئۆزىمىزگه تهسهللى  ىندۈرمهستىن مودېرنىزمنى تهتقىق قىلىپ يۈرگهن بولغىيتى دەپبىل ھېچكىمگه

كىـشىلهرنى    ئهخمهتجان ئوسماننىڭ ژۇرنىلىنىڭ سىناق سانىدا» تهڭرىتاغ«يىلى -1986چۈنكى . ناھايىتى قىيىن

 شۇ ئايالرنىڭ ئۆزىدە باتۇر روزى ۋە ئېالن قىلىنىپ يۈرگهن ھهيرەتته قالدۇرۇپ تىللىرىنى چاكىلداتقان يازمىلىرى

ئابـدۇقادىر   ناھايتىمۇ ئومۇملىشىپ كهتكهن كونا ئۇسلۇپتا، كونـا مۇقامـدا شـېئىر يېزىۋاتـاتتى،     ئىلغارجان سادىقالر

چۈشـۈرۈپ ئهبجىقـى چىقىـپ كهتـكهن      دا دەل شۇ چاغالردا ۋەزىنگه ئـاران »قهشقهر ئهدەبىياتى«جااللىددىن بولسا 

ژۇرنىلىنىـڭ يهنه بىـر سـانىدا    » تهڭرىتاغ«نهشردىن چىققان  ئۇنىڭ ئارقىدىنال. ارالپ يۈرەتتىكونا گهپلهرنى تهكر

ئهمهلىيهتـته  . قىلىـپ كـۆپهيتىلگهن نۇسـخىلىرى پهيـدا بولـۇپ يېغىـشقا باشـلىدى        ئهخمهتجان ئوسماننىڭ كلون

يهنه بىـر    سـانى بىـلهن  يىللىـق سـىناق  -1986ژۇرنىلىنىـڭ  » تهڭرىتاغ«" مودېرنزمنىڭ شهكىللىنىشى" ئۇيغۇرالردا

سـىناق سـاندىكى ئهخمهتجـان     .سـانى نهشـىر قىلىـنغىچه بولغـان ئىككـى ئـۈچ ئـاي ئارىـسىدا يـۈز بهرگهن ئىـش          

سانغا ئۈلگۈرتۈپ بىر تـوپ مودېرنىزمچىنىـڭ پهيـدا     ئوسماننىڭ شېئىرلىرىنى كۆرۈپال شۇنى دوراپ يېزىپ يهنه بىر

ك دەرىجىـدە مهسئۇلىيهتـسىز ئىكهنلىكىمىزنـى تولـۇق ئاشـكارىالپ      قانچىلىـ  بولىشىنىڭ ئۆزىال بىزنىـڭ ئهدەبىياتقـا  

. يۈرگهنـدى  نى يېزىپ، بـۇ دېرامـا سـهھنىلهردە ئوينىلىـپ    »قانلىق يىلالر«چاغدا تۇرسۇن يۇنۇسمۇ  ئهينى. تۇرۇپتۇ

ئارىـسالنمۇ ئۆزىنىـڭ   . ئهمهس ئىـدى  سىدىقهاجى روزىنىڭ ماقالىلىرىدىمۇ مودېرنىزم دېـگهن بـۇ ئاتـالغۇ مهۋجـۇت    

ئۇسلۇبىنى بىرلهشـتۈرۈپ ئهسـهر يېزىـپ يـۈرگهنلىكىنى ھـېس       مودېرنىزم ئۇسلۇبى بىلهن رېئالىزملىق ئىجادىيهت

ئىكهنلىكىنـى بايقىۋااللمـاي   » ئـاڭ ئېقىمـى ئۇسـلۇبىدا   «ئۇنىـڭ شـېئىرلىرىنىڭ    قىلىپ يهتمىگهن، ھېزىم قاسـىممۇ 

مۇنــازىرە -بهس كۆڭــۈل بۆلــۈپ يــۈرگهن ۋەئهشــۇ چــاغالردا بىزنىــڭ بىچــارە ئهدەبىيــاتمىزدا كىــشىلهر  .قالغانــدى

ناملىق دېراممنـى  » چىن مودەن«لېتىپمۇ  تۇرسۇن. قىلىشىپ يۈرگهن ئوسمانجان ساۋۇتنىڭ شېئىرلىرىال بار ئىدى

يىلىـدا توسـاتتىنال   -88يىلىنىـڭ ئـاخىرى ۋە   -86. پهخىرلىنىپ يۈرگهندى مۇۋەپپىقىيهتلىك يېزىپ چىققانلىقىدىن

بىـرەر يىـل   . چىقـاردى  نىڭ يۈز بېرىشىنى تۇتـۇق شـېئىرالر كهلتـۈرۈپ   »دېرنىزم ھادىسىسىمو«ئهدەبىياتىدا  ئۇيغۇر

كۆتـۈرۈلمهيال بىـر   -سـۈرەنلىرى كۆتـۈرۈله  -چۇقـان  ئىچىدىال مودېرنىزم قىزغىنلىقى كۆتۈرۈلۈپ بىر توپ ياشـالرنىڭ 

 مـودېرنىزمچى ئىكهنلىكىنـى   شـاپال ئۆزلىرىنىڭمـۇ  -قېلىشنى خالىماي ھاپال توپ ئوتتۇر اياشلىقالر زاماننىڭ كهينىدە

ئـۇالرنى   بولۇپمۇ تۇرسۇن يۇنۇس ۋە ئارسالندەك ئهستايىدىل ئهدىبلهرنىڭ مـودېرنزمچى بولىۋېلىـشى   .جاكارالشتى

تۇرسـۇن يونۇسـنىڭ كېـيىن يازغـان      .خاراكتر جهھهتتىال چۈشۈرۈپ قالماي، ئهدەبىي ئىجادىيهتتىمۇ چۈشىرىۋەتتى

دىكىـدەك كىـشىنى ھاياجانغـا سـالىدىغان بهدىىـي كـۈچتىن        «قـانلىق يىلـالر  «ئاتالمىش مـودېرنزمچه درامىلىرىـدا   



ئهسهرلىرىدىكى ئارسالننى ئارسالن قىلىپ تۇرغـان تراگېـدىيىك ئېغىرلىـق غايىـپ      ئارسالننىڭ. ئهسهرمۇ قالمىدى

ېلىـپ،  تاقىۋ ياۋرۇپـاالردىكى بۇرنىغـا قىزىـل شـار    (مـودېرنىزمچى بولـۇش كويىـدا بـۇ بىچـارىلهر جـوكېرالر        بولـۇپ، 

غــا ) دەرىجىلىــك ئارتىــستالر قامالشــمىغان ھهرىكهتلىــرى ئــارقىلىق كىــشىلهرنى كۈلــدۈرۈپ يۈرىيــدىغان تــۈۋەن 

بهزىــلهر ئهنئهنىــۋى دەپ ئاتىلىــپ . كهتتــى مۇنــازىرىلهر قانــات يېيىــپ-شــۇنىڭ بىــلهن بهس. ئايلىنىــپ قالــدى

ش قىلىۋاتقان ئىككى سـىنىپتهك، بۇنىـڭ بىـرى    ئارا كۈرە-ئهدەبىياتىنى ئۆز كېلىۋاتقان ئهدەبىيات بىلهن موېرنىزىم

 مۇنـازىرىگه سـىنىپىي  -بولۇپ، بىرى ھـاكىمىيهت يۈرگۈزىـشى كېـرەكتهك ھـېس قىلىـشىپ بـۇ بهس       چۇقۇم ھاالك

 .كۈرەس تۈسىنى بهردى

كۆتۈرۈلـۈپ باقمىغـان قىـسمهتكه سـېنى ئۇچىرتىـدىغان       دۇنيانىـڭ مهدەنىـيهت تارىخىـدا   ! ھهي بېچارە مـودېرنىزم 

ســېنى مهيــدانغا كهلتۈرگهنلهرنىــڭ تهســهۋۋۇر قــابىليىتى ئــادەتتىن تاشــقىرى  ر مىللهتنىــڭ بــارلىقىنىبۇنــداق بىــ

 !!!بولغىيتى خىيالى ئهسهرلهنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈپ يۈرگهن كاللىسىمۇ تهسهۋۋۇر قىلىپ باقمىغان كۈچلۈك، ئهڭ

دېرنىزمنى تهنقىد قىلىدىغان ماقـالىالر  تۇرۇپال مو يىلىدىن كېيىن ئۇيغۇرالردا مودېرنىزم تۈزۈك تونۇشتۇرۇلماي-87

مودېرنىزمنىـڭ   ئۈچـۈن    مىغـانلىقى -مـودېرنىزمنى يـاقتۇر  ! چۈنكى،ئۇيغۇرالر موېرنىزىمغا ئۆچ        .يېغىپ كهتتى

بىلىـشنى خاھلىمىغانـدىن كېـيىن     مودېرنىزمنىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى   . نېمه ئىكهنلىكىنـى بىلىـشنى خاھلىمايـدۇ   

يۈرمىسه بوالمدۇ؟ بىلمىگهن نهرسىنى تىلالشنىڭ لهززىتـى   مهيدىغان قىلىش ئۈچۈن تىلالپباشقىالرنىمۇ ئۇنى بىل

 چۈنكى بىلمىگهن نهرسىنى تىلالشتا كىشىلهر بىلىمنىڭ چهكلىمىسىگه. شېرىنراق بىلىدىغان نهرسىنى تىلالشتىن

ئۇنـداق ئهركىـن    دى،ئهگهر ئۇنىـڭ نېمىلىكىنـى سـهل بىلـسه ئىـ     . ئۇچرىمايدۇ، ئهڭ مۇھىمى كېكهچلهپ قالمايدۇ

ئهنه شـۇنداق ئهكـسىيهتچى نهرسـىنى    ! بارىكـالال  ئۇالرنىـڭ ئهقلىـگه  . ھالدا تىللىيالماي قورۇنۇپ قالغـان بـوالتتى  

ئۇنى بىلمىگهن ئىكهنـسهن،  . نهرسىنى بىلىشنىڭ ئۆزى ئهكسىيهتچىلىك ئهكسىيهتچى! بىلگهننىڭ نېمه پايدىسى

مىسالغا  بهزىلهر ئۇالرنىڭ تهنقىدىي ماقاله يازغاندا. ھوقۇقۇڭ بارئىكهنلىكىگه ھۆكۈم قىلىش  ئۇنىڭ ئهكسىيهتچى

ــرەك    ــسا كې ــالغۇدەك نهرســه تاپالمــاي قېلىــشنى خاھلىمــاي قالغــانلىقى ئۈچــۈن بول ــودېرنىزمچى  ئ ئۆزلىرىنىــڭ م

بـۇ پهقهت مېنىـڭ   . (ئېلىـشىغا شـارئىت ھازىرالشـتى    ئىكهنلىكىنى جاكارالپ ئۇالرنىڭ ئـۆزلىرىنى تهنقىـدته تىلغـا   

بولۇشتىكى مهقسىتىنى بىلمىگهچكه ئىالجىـسىز ئهنه شـۇنداق پهرەز قىلىـشقا     مهن ئۇالرنىڭ مودېرنىزمچى. هرىزىمپ

ماقالىالر ھهممىسى  مودېرنىزمنى بىلىشنى خاھلىماسلىق سهۋەبلىك مودېرنىزمنى تىلغا ئالغان بارلىق .(مهجبۇرمهن

ئۇنىڭ ئۈستىگه مودېرنىزمنى تىللىغـانال ئهمهس  . بولمايدۇ ىبۇ ماقالىالرنى بىر بىرىدىن پهرق قىلغىل. بىرال قېلىپتا



 ماقـاال يازغـان كىـشىلهرنىڭ مـودېرنىزم توغرىـسىدىكى چۈشهنچىـسى بىـر نهچـچه پـارچه          ماختىغان ماقـالىالردىمۇ 

ــتهلمىگهن     ــپ كې ــال ھالقى ــالىالردىن زادى ــان ماق ــالغۇالر ئىزاھالنغ ــي . ئات ــۇالرنى مىللى ــى دەپ   ئ ــئهنىگه قارش ئهن

بۇرژۇئازىينىـڭ، جاھانگىرلىكنىـڭ دەپ قالپـاق كهيـدۈرۈپ      هن ماقـالىالر بىـلهن ئـۇالرنى ئهكـسىيهتچى،    تهنقـدلىگ 

 .بىـــرال قېلىپتـــا، ھهتتـــا كـــونكېرت گهپ ســـۆزلىرىدىن تارتىـــپ ئوخـــشاش  تىللىغـــانالرنىڭمۇ ماقـــالىلىرىمۇ

ــاخۇن ــك     «  :ئهمىت ــۇ چېرى ــسۇلى، ب ــسىنىڭ مهھ ــك ئىددىيى ــڭ چرى ــاتى غهربنى ــودېرنىزم ئهدەبىي ــددىيىلهر  م ئى

سوتسىيالىستىك توغرا ئاڭ تۇرغۇزىشىغا توسالغۇ  ئۇ ياشلىرىمىزنى چېرىتىپ. سوتسىيالىزم تۇپرىقىغا ماس كهلمهيدۇ

مودېرنىزم ئهدەبىياتى غهربنىڭ چرىـك ئىددىيىـسىنىڭ مهھـسۇلى، بـۇ چېرىـك      » :دەپ يازسا، سهمىتاخۇن» بولىدۇ

ئـاڭ ۋە   مىللىـي  ئۇ ياشلىرىمىزنى چېرىتىپ سـاغالم . ماس كهلمهيدۇمىللىي ئهدەبىياتىمىزنىڭ تۇپرىقىغا  ئىددىيىلهر

" مىللهتچىـلهر "مهن بـۇ  . ئهكىلىـدۇ  دەپ ئـۇنى جۈملىمـۇ جـۈمله كۆچـۈرۈپ    » غورۇر تۇرغۇزىـشىغا توسـالغۇ بولىـدۇ   

ئانــدىن ئهدەبىيــات . نــېمه پهرق بــارلىقىنى بىلهلمىــدىم بىــلهن پۇرولېتارىيــات ئىنقىالبچىلىــرى ئوتۇرســىدا زادى 

ماۋ زېدۇڭ ئىددىيىسى . كاپىر تاپالماي يۈرگهن بىر توپ غازاتچىالر پهيدا بولدى ھهسىدە يهنه غازات قىالي دېسهسا

ئهدەبىيـاتى غهربنىـڭ چرىـك     مـودېرنىزم «: تولۇق قۇرالالنغان بۇ غازاتچىالرمۇ يهنىال شۇ گهپنى تهكراراليـدۇ  بىلهن

ئـۇ ياشـلىرىمىزنى چېرىتىـپ،    . تۇپرىقىغـا مـاس كهلمهيـدۇ    ئىددىيىسىنىڭ مهھسۇلى، بۇ چېرىك ئىددىيىلهر ئىسالم

 دەپ ئۇالر ئۇيغۇردەك بىر بىچارە مىللهت ئىچىدىن غـازات قىلىـش  » .توسالغۇ بولىدۇ توغرا ئىسالم يولىدا مېڭىشىغا

زەربه بېـرىش ئهڭ ئاسـان    چـۈنكى بـۇ غازاتچىالرغـا ئۇيغـۇر ئىچىـدىنال ئهڭ بىـخهتهر،      . ئوبېكتى تېپىشقا تىرىـشىدۇ 

ــسۇن؟ ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ   بۇنــداق كۆڭۈلدىكىــدەك دۈشــمهننى يهنه . مهننى تاپااليــدۇدۈشــ ــاپقىلى بول نهدىنمــۇ ت

دىـمهك سـىز   . تۇرىۋالسىڭىز ئۇالرنىڭ غـازات قىلىـشىغا دۈشـمهن قالمايـدۇ     مۇسۇلمان ئىكهنلىكىڭىزنى ئهسكهرتىپ

 .بولىسىز  قىلغانقىلىشىغا كاپىر بولغىلى ئۇنىماسلىق ئارقىلىق توسالغۇلۇق ئۇالرنىڭ غازات

يىلالرنىــڭ -80. خهنــزۇالردىن يۇققــان مــودېرنىزم ئهدەبىيــاتىنى پهقهت غهربنىــڭ نهرسىــسى دەپ قاراشــمۇ بىــزگه

راسـت قىلىـش ئۈچـۈن مـودېرنىزم ئهدەبىيـاتىنى چهتـكه قېقىـشتا         بېشىدا بىر تۈركۈم مۇتهئهسسىپلهر ئۆزىنىڭكىنى

 ۇرالپ ئايرىـپ، مـودېرنىزم ئهدەبىيـاتى دېـسىال ئـۇنى غهرب ۋە     ۋە سوتـسىيالىزم دەپ ز  غهرب ۋە شـهرق، كاپىتـالىزم  

مـودېرنىزم توغرىـسىدا    كېـيىن جوڭگـودا  . كاپىتالىزم بىلهن باغلىۋېلىش ئـارقىلىق مهقـسىدىگه يېتىـشكه تىرىـشتى    

شـۇنىڭ بىـلهن   . داۋاملىق نهشىر قىلىنىۋاتىدۇ ھېسابسىز كىتابالر خهنزۇ تىلىدا نهشىر قىلىنىپ بولدى ۋە-ھهددى

كۆپۈيىپ ئۇالرنىڭ گېپـى ئاقمهيـدىغان بولـۇپ قالغانـدىن كېـيىن، بۇنـداق        دېرنىزم ئهدەبىياتىدىن خهۋەردارالرمو



نهرسـىلهرنى   لېكىن بىز ئۇيغۇرالر ئـۇالر چاينـاپ تاشـلىۋەتكهن   . بولۇپ، ئۇۋىسىغا كىرىپ كهتتى قاھشاشالر غايىپ

ئۇيغۇرالرغــا باشــقىالر تۈكــۈرۈپ  ن قــاالرلىقىبىــراق، ھهممىــدىن ھهيــرا. قايتــا چاينــاپ ھوزۇرلىنىــپ تــۇرۇپتىمىز

ئـۇالر  . بهت ئاتـالغۇ ئىزاھاتىنىـڭ يېتىـپ ئاشـقانلىقى     تاشلىۋەتكهن نهرسىلهرنى چايناۋېرىـشىدە ئهشـۇ بىـر نهچـچه    

  !شۇالرچىلىك ئوتتۇرىغا قويالىسا كاشكى بۇنداق قاتمال ۋە كونا نهرسىلهرنى

ــايكى،  ــودېرنىزم يهنه شــۇ نهرســىنى ئهســكهرتىپ قوي ــاتى پهقهت غــاربنىڭال ئهمهسم ــاۋىي  .  ئهدەبىي ــر دۇني ــۇ بى ئ

 ئهگهر غهربنىـڭ . ۋە ھىندىستانالرمۇ مودېرنىزم ئهدەبىياتىنىـڭ مـوھىم بۆشـۈكلىرىنىڭ بىـرى     ياپونىيه. ئهدەبىيات

ئوخـشىمىغان مهدەنىيىتـى ۋە    ئۇالرنىڭمـۇ ! دەپ چىڭ تۇرۇۋالغان تهقدىردىمۇ غهربته بىرال مىللهت بولغـان ئهمهس 

. قېتىملىق ئۇرۇش دەل مۇشـۇ غهربـته يـۈز بهرگهن    ئىنسانىيهت تارىخىدىكى ئهڭ زور ئىككى. ىي خاسلىقى بارمىلل

 شـۇڭا مـودېرنىزم ئهدەبىياتىـدىن مهلـۇم    . بۇنداق زور ئۇرۇشالر بولمىغـان بـوالتتى   ئۇالر بىرال مىللهت بولغان بولسا

چۈنكى ئـۇ  . چىقارمايدۇ بولۇپ كېتىشنى كهلتۈرۈپنهرسىلهرنى ئۈگىنىش قايسىدۇر بىر مىللهتكه ئاسسىمىالتسىيه 

  .بىر مىللهتنىڭ نهرسىسى ئهمهس

گارسـىيه   مىللىي خاسلىق تىلغا ئېلىنسا، بۇنىڭغـا التىـن ئامېرىكىـسى ئهدەبىيـاتى، بولۇپمـۇ      بهزىلهر ئهدەبىياتتىكى

ى مـودېرنىزم ئهدەبىيـاتىنى   يازغۇچىـس  ئهمهلىيهتـته، التىـن ئامېرىكىـسىنىڭ ھهمـمه    . ماركۋزنى تىلغا ئېلىشقا ئامراق

مــودېرنىزم ئهدەبىيــاتىنى ئــۈگهنمىگهن بولــسا التىــن ئامېرىكىــسى  ئهگهر. تىرىــشىپ ئــۈگهنگهن، تهتقىــق قىلغــان

 گارسـىيه مـاركۋز دائىـم ئۆزىنىـڭ مـودېرنىزم ئهدەبىياتىنىـڭ مهشـهۇر       . بولمىغـان بـوالتتى   ئهدەبىياتىنىڭ بۈگۈنى

مــودېرنىزم . تىلغــا ئالىــدۇ ى يازغۇچىالرنىــڭ تهســىرىگه ئۇچرىغــانلىقىنىپىــشىۋاسى فرانــز كافكــا ۋە ســۈررېئالىزمچ

ــڭ    ــا ئهدەبىياتىنى ــن ئامېرىك ــسىز التى ــڭ تهسىرى ــن     ئهدەبىياتىنى ــسا، التى ــدىغان بول ــۇت بولى ــاتى مهۋج تهرەققىي

ئهســىرنىڭ ئوتتۇرســىدىكى التىــن ئامېرىكىــسىنىڭ  -20قىپــتىكهن؟  ئامېرىكىــسىدا ئىلگىــرى كىــشىلهر نىمىــش 

 ئامېرىكـا ئهدەبىياتىنىـڭ  . يۈز بهرگهندىن كېيىن ئـامېرىكىلىقالرمۇ ئـۇالردىن ئۈگهنـدى    اتىدىكى پارتالشئهدەبىي

ئهدەبىيـات  : ماقالىـسىدا  نـاملىق » ئهدەبىياتنىـڭ خارابلىشىـشى  «مۇھىم پىشىۋالىرىدىن بىـرى بولغـان جـون بـارس     

. ى ئهدەبىياتىـدىنال تاپـااليمىز دېـگهن   ئامېرىكىـس  خارابالشتى، ئهمدى بىز يېڭى بىر چىقىـش يـولىنى پهقهت التىـن   

ئۈگىنىـــپ التـــېن ئامېرىكىـــسىدىن ئۈگىنىـــپ التـــېن ئامېرىكىـــسىغا   ئـــامېرىكىلىقالر التىـــن ئامېرىكىـــسىدىن

 كهتتىمۇ؟ يالغان مىللهتچىلىـك ئهمهلىيهتـته ئۈگىنىـشكه ھورۇنلـۇق قىلىـش ۋە ئۆزىنىـڭ       ئاسسىمىالتسىيه بولۇپ

ئۇيغـۇر ئارىـسىدا ياشـىغان     .بىـز ئۇيغۇرنىـڭ تۇرمۇشـىنى يـازىمىز    . باھانىـسى ئىقتىدارسىزلىقىنى يوشۇرۇشنىڭ بىر 



ئىپـادىلهش ئۇسـۇلىدا بهلكىـم ئـۆز تىلىمىـز ۋە مىللىـي        .ئادەم باشقىالرنىڭ تۇرمۇشىنى يازىمهن دېـسىمۇ يازالمايـدۇ  

 كىنى ئۈگىنىـپ، كۈچلۈك ئىقتىدارغا ئىگه ۋاستىلهرنى ۋە بايلىقالرنى كىشىلهرنىڭ پىسخىكىمىز ئىچىدىكى نۇرغۇن

ئهسهرلىرىدىكى سـىرلىق   مهسىلهن، گارسىيه ماركۋز فرانز كافكانىڭ. سېلىشتۇرغاندىن كېيىن بايقىشىمىز مۇمكىن

كېيىنال ئانـدىن ئۆزىنىـڭ رېئاللىقىـدا تولـۇپ      ۋە بىمهنه كهيپىيات ۋە ھادىسىلهرنىڭ تهسۋىرلىنىشىنى كۆرگهندىن

بولمىـسا ئـۇ   . دىـسىلهرنى يازسـا بولىـدىغانلىقىنى ھـېس قىلغـان     ھا تېشىپ تۇرغـان ئاشـۇنداق بىـمهنه ۋە سـىرلىق    

 بىزنىـڭ . بويىچه چۈشىنىپ، ئۆز رېئاللىقىدىكى ئىشالرنى يېزىـشنى ئويلىمىغـان بـوالتتى    ئهدەبىياتنى كونا ئۇسۇل

قارىلىۋەرسـه كىـشىلىرىمىز    ئۇيغۇرالردىمۇ ئهگهر ئهدەبىيـات پهقهت پهنـدى نهسـىههت يـاكى سىياسـىي شـۇئار دەپ      

مهلۇم نهرسىلهرنى يېزىش كېرەكلىكىنى ھـېس قىلمـاي،    راپىمىزدىكى رېئاللىقتىن ۋە كىشىلهرنىڭ قىسمىتىدىنئهت

  .داۋامالشتۇرىۋېرىدۇ ئاتام ئېيتقان بايىقىنى

شـۇڭا مهن بـۇ سـۆھبهت خاتېرىـسى     . ئـۈگىنىش كـام   مهيلى نېمىنىال بولسۇن بىزدە. ئهڭ مۇھىمى يهنىال ئۈگىنىش

چوڭ بىلىـپ مـۇدا قىلىۋالغـان لـېكىن ئۇنىڭـدىن ئـانچه سـاۋادى يـوق          ھهققىدە توختىلىشنىئارقىلىق، مودېرنىزم 

كېلىـپ   ئىزاھلىق لۇغهتلهر بىلهنال ئوبزورچى بولغىلى بولمايدىغانلىقىنى ئهسكهرتىپ قويغۇم بهزى تهتقىقاتچىالرغا

ــېمه ئۈچــۈن بېــزى   . قالغــان ئىــدى ــاكى قاپىقىمنىــڭ ن ــۇ ئىچىمنىــڭ تارلىقىــدىن ي ــار ئىكهنلىكىنــى  بهلكىــم ب ب

 .چۈشهندۈرمهكچى بولغانلىقىمدىن بولغان بولسا كېرەك

كېـرەك   قىلىـشىمچه كىـشىلهر قااليمىقـان يېزىلـسىال مـودېرنىزم بولىـدۇ دەپ ئـويالپ يـۈرگهن بولـسا          مېنىڭ ھېس

ن ئهسـهرلهرنىڭ جۆيلۈشـلهر بىـله    مېـنىڭچه . ئاتالمىش مودېرنىزملىق ئهسهرلهر جۆيلۈشـلهر بىـلهن تولـۇپ كهتتـى    

ئېقىمىنىـڭ مهشـهۇر باشـالمچىلىرىدىن بىـرى بولغـان       چـۈنكى ئـاڭ  . تولۇپ كهتكهنلىكىدىن ئاغرىنغىلى بولمايدۇ

نـــاملىق ئهســـىرىمۇ ئىنـــسانىيهتنىڭ » پىننىگىننىـــڭ ئويغىنىـــشى» گىگانىـــت يـــازغۇچى جـــامىس جويىـــسنىڭ

يىللىـق ئىزدىنىـشىنىڭ   16ئهسـهر، بىـراق بـۇ ئهسـهردىكى جۆيلۈشـلهر جويىـسنىڭ        جۆيلۈشرىلىرى بىلهن تولغـان 

 يىل بـاش چۆكـۈرۈپ كىتـاب كـۆرگهن، تىـل ئـۆگهنگهن،      16شۇ ئهسهرنى يېزىپ چىقىش ئۈچۈن  ئهنه. مهھسۇلى

بىـراق بىزچـۇ؟   . ئـۆگهنگهن  ئاللىقاچـان ئـۆلگهن قهدىمكـى سانـسىكىرىت تىللىرىنـى، قهدىمكـى بـۇددا نـوملىرىنى        

قااليمىقــان ســۆزلهرنى ئىــشلىتىپ، ھهتتــا،  ســتهنشــۇڭا،بىز قه. بىــزنىڭچه جۆيلــۈش دېــمهك قااليمىقــان ســۆزلهر 

تۇرۇۋېلىپ، بۇ مېنىڭ ئۇسلۇبىم، قانداقتۇر، مهن يېڭىلىق يـاراتتىم   پۈتۈنلهي خاتا بولۇپ قالغان سۆزلهردىمۇ چىڭ

ھه «ئـاڭلىۋېلىپال   بـۇال -بىر تۈركۈم مودېرنىزمچىالر ئهنه شۇنداق گهپلهرنى چـاال . كېرىپ يۈردۈق دەپ مهيدىمىزنى



بىـلهن تولغـان ئىـكهن، شـۇڭا قااليمىقـان       جۆيلـۈش . زمچى ياغۇچىالرنىڭ ئهسـهرلىرى قااليمىقـان ئىـكهن   مودېرنى

قـاراپ، ئهسـهرلىرىدىكى سـۆزلهرنى قهسـتهن قااليمىقانالشـتۇرۇپ       دەپ» يېزىۋەرسهمال مودېرنىزمچى بولىدىكهنمهن

ئهدەبىيـاتىنى   لغـان مودېرنىزمغـا ئۇيغـۇر   بۇنداق قىلىقالر دۇنيـادا ئاللىقاچـان ۋاقتـى ئۆتـۈپ بو     ئهمهلىيهتته. يۈردى

 .يهنىال يېقىن كېلهلمهيدىغان قىلىپ قويدى

 ئهخمهتجــان ئوســمان،ئابدۇقادىر(ئوتتۇرغــا چىققــان بىــر تۈركــۈم ســاختا مــودېرنىزمچىالر   ئۇيغــۇر ئهدەبىياتىــدا

زگىلـلهردە ئهركىـن   مه نىـڭ چۇقـانلىرى قـاتتىق داغـدۇغا قوزغـاپ يـۈرگهن      ) قاتـارلىقالر ... جااللىـدىن،باتۇر روزى 

كىـشىلهرنىڭ چۇقـۇم   . ژۇرناللىــرىدا ئـېالن قىلىنغانـدى    «تهڭرىتاغ«ۋە » تارىم«ئهمهتنىڭ بىر بۆلۈك ھېكايىلىرى 

بۇ ئهسـهرلهر توغرىـسىدا تـا ھـازىرغىچه ئۇنىـڭ بىـر قوسـاق ئىنىـسىدىن باشـقا           دېققىتىنى قوزغىشى كېرەك بولغان

 ھهتتـا ئـۇ دەھـشهتلىك تـۈردە ئېتىـپ ئۆلتۈرۈلـۈپ، ئارقىـدىن       . ئېغىز گهپ قىلىـشنى خاھلىمىـدى   ھېچكىم بىرەر

مهن . دىققىتىنـى قوزغىمىـدى   كۆيدۈرىۋېتىلگهندىن كېيىنمۇ، دۇنيانى زىلزىلىگه سالغان بۇ پـاجىئه ئۇيغۇرالرنىـڭ  

ئـاغزىنى بـۇزۇپ تىلـالپ، بۇنـدىن كېـيىن مهتبۇئـات يۈزىـدە         ئۇ ھهقته ماقاله يازسام بىر ژورنالنىڭ مهسئۇلى مېنـى 

مېـنىڭچه خـۇددى تـاۋۇس    . كۆرۈلمهيـدىغان قىالاليـدىغان جاسـارىتىنى ئىپادىلىـدى     پهرھـات تۇرسـۇن ئىـسىمنى   

قالغانـدەك،   يـامغۇردا يۇيۇلـۇپ كېتىـپ بهدىنىـدىكى رەڭـلهر ئۆچـۈپ ئهسـلىي قىيـاپىتى ئاشـكارە بولـۇپ           ئهللهيىن

كلىرى بوياقنىـڭ يۇيۇلـۇپ كېتىـشىدىن    تـۈ  مودېرنىزمچى بولىۋالغانالر ھهقىقىي مودېرنىزمغا دۇچ كېلىـپ قالغانـدا  

. سـهپلهپ ئـۆزىنى ئېلىـپ قېچىـشقا تىرىـشىدىغان بولـدى      -ئهپـلهپ  .قورىقتى بولغاي بېـشىنى ئىچىـگه تىقىۋالـدى   

يىـل   يـۈز «رېئالىزىمچى، مىللىي روھنى ئىپادىلهيدىغان بهزى ئهزىمهتـلهر گارسـىيه ماركۋزنىـڭ     ئاتالمىش سېهرىي

بـۇ يهردە  »سايقىپ كهتتـى «ئېيتىشىچه ئۆزىنىڭ. (شى بىلهن تهڭال ئۆچۈپال كهتتىرومانى نهشىر قىلىنى» غېرىبلىق

بىراق ئۇ ھېلىمۇ يهنىـال مودېرنىزمنىـڭ   .) ئادەم نۇمۇس قىلىدۇ نېمىنىڭ سايقىپ كهتكهنلىكىنى ئېغىزغا ئېلىشتىن

 ول بىـلهن تولغـان،  نۇرغۇنلىغان كىشىلهر ئۇنىڭ ئهشۇ ياسالما سىمۋ. بولۇپ ھېسابلىنىدۇ باشالمچىلىرىدىن بىرى

نهچچه يىل ئىلگىرىكى  ئابىستراكىت شوئارالرنىڭ ئاددى ھالدا سىمۋولالشتۇرىلىشىنىڭ مهھسۇلى بولغان يىگىرمه

ــدۈ  ــر ئهســهرنى ئۇنتۇيالمــاي يۈرۈي ــداق . ئېــسىگه ئېلىــپ تۇرســا كېــرەك  بهلكىــم دائىمــال زورالپ. بى چــۈنكى بۇن

ــقا   ــشى باش ــۆككه كۆتۈرۈلى ــهرلهرنىڭ ك ــدىلىق    مودېرنىزمچ ئهس ــۈن پاي ــشى ئۈچ ــسهپ تۇرى ــۇت دەس ــڭ پ . ىالرنى

بولغان كېرىمجان ئابدۇرېهىمـدەك ئوبزورچىالرنىـڭ سـاختا مودېرنىزمچىالرنىـڭ      مودېرنىزمنىڭ گۇپپاڭچىلىرىدىن

 تۇرىــشىغا شــۇ قهدەر كــۈچهپ كېتىــشىدىكى ســهۋەپ شــۇكى ۋە مــودېرنىزمنى بهكمــۇ چوڭقــۇر    پــۇت دەســسهپ



ئـۇالر بـار كـۈچى بىـلهن      شـۇڭا .  بىلىمدانلىق قىلىشىغا بۇنىڭ پايدىسى كۆپچۈشىنىدىغان قىياپهتكه كىرىۋېلىپ

مودېرنىزمنى ئويدۇرۇپ چىقارسا چىقىرىپ، باش چۆكـۈرۈپ   تولىمۇ ئادەتتىكىچه بولغان بهزى ھېكايىلهر ئىچىدىن

 ېڭىـشنى ئاتالمىش ھازىرقى زامان ئهپسانىسى دېگهنـدەك نهرسـىلهرنى قانـداق قىلىـپ ت     بهزىلهرنىڭ ئهسهرلىرىگه

 .پىالناليدۇ

مىـسالالر بىـلهن تهمىـنلهپ چۈشهندۈرسـهم      ئهسـلىدە يۇقـۇرىقى قاراشـلىرىمنىمۇ   . بـۇ يهر قىـسقارتىلدى  : ئىزاھـات ]

نهرســه يېزىــشنىڭ قانچىلىــك خهتهرلىــك ئىــش ئىكهنلىكىنــى  لــېكىن ئۇيغــۇرالر ئارىــسىدا بىــر. ياخــشى بــوالتتى

. مېنىـڭ ھـېچكىم بىـلهن دۈشمهنلهشـكىم يـوق     . تىن قورقتۇمدۈشمىنىمنى كۆپهيتىۋېلىش شۇڭا. ھهممىمىز بىلىمىز

ئـۆزىگه ئېلىۋالمىـسا    ئهدەبىياتى يالغۇز بىرال ئادەمنىڭ بولمىغاندىكىن ئۇ توغرىلىـق گهپ قىلـسام كىـشىلهر    ئۇيغۇر

  [.لېكىن بىزدە بۇنداق پهزىلهت بهكمۇ ئاز. بوالتتى

يـۈرگهنلهر ۋە ئۇالرنىـڭ كـۆككه     ودېرنىزمچى دەپ ئاتـاپ ئهمهلىيهتته يىغىنچاقالپ ئېيتىشقا بولىدۇكى، ئۆلىرىنى مـ 

مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى بىلهن قارايدىغانالردىن بىرەرىمـۇ بـار    كۆتۈرگۈچى گۇپپاڭچىلىرى ئىچىدە ئهدەبىياتقا سهلال

 مهلـۇم مهنىـدىن ئېيىتقانـدا بۇنىڭغـا    . توغرۇلۇق تهپسىلىي توختالساق گهپ ئۇزىراپ كېتىدۇ بۇالر. بولمىسا كېرەك

ئۇسلۇپ بىلهن ھهرھالدا  ھهممىدىن ئېچىنىشلىقى ئۆزى بىلىدىغان. لتۈرۈلىدىغان مىسالالر چهكسىزلىككه ئىگهكه

شـائىرالر يېڭىلىـق يارىتىـشنىڭ ئېزىقتۇرىـشى بىـلهن       يامان ئهمهس ئهسهرلهرنى يېزىپ كېلىۋاتقان بهزى يازغۇچى

بـۇنى  . لىپ، بالىالرچه قىلىقالرنى قىلىپ يـۈردى دەپ تويۇق يولالرغا كىرىۋې ئۆزى بىلمهيدىغان ئىشالرنى قىلىمهن

 :ئهمدى بۇنىڭغا بهزى مىسالالرنى ئاالي. جوكېرغا ئوخشىتىپ ئۆتتۇق بىز بايا

 مودېرنىزملىــق« ســانىدىكى تۇرســۇن يۇنۇســنىڭ ئاتــالمىش -2ژۇرنىلىنىــڭ » شــىنجاڭ ســهنئىتى» يىلــى-1989

ئۇ دىرامىدا بىر . قالغاندى  بېتىككه كۆزۈم چۈشۈپ ئىككى-نىڭ بېشىدىكى بىر»دۇنياۋى تىلسىمات«سى »دىرامما

 :قىزنىڭ

 بهزىلهر ئۆلدى،

 ھايات، ئهمما ئۇ

 بهزىلهر تىرىك،

 .لېكىن ئۇ ئۆلگهن

ــسىيه  ــسىراالرنى دېكىلىمات ــگهن مى ــسىمدە  دې ــۇ ئې ــانلىقى ھېلىم ــائىرى زاڭ  . قىلغ ــي ش ــڭ ئىنقىالبى پرولتارىياتنى



ئهدەبىيـات  -تىـل  بىز ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇيدىغان چاغدا. شلۇقشېئىرى كۆپىنچه كىشىلهرگه تونۇ كېجىيانىڭ بۇ

دېگهن شېئىرى بۇ »بهزىلهر«ئىنقىالبىي شائىرنىڭ مودېرنىزمنى ئهڭ ئۆچ كۆرىدىغان بۇ. دەرسلىكىمىزدە بار ئىدى

ۇ بهلكىـم ئـۇ ئوتتـۇرا مهكـتهپ ئهدەبىيـات دەرسـلىكىدىكى ئاشـ       . دېـيىلگهن  دىرامىدا ياۋروپانىڭ تۇتۇق شېئىرلىرى

بـۇ يهردە  ) .شېئرنى كۆرۈپ باقمىغاچقا بۇ يهردە مىسالغا ئېلىشقا باشقا نهرسه تاپالمـاي قالغانـدۇ   شېئىرالردىن باشقا

كۆتۈرۈلگهن گۇڭگا شېئرىيهت ھهرىكىتىگه  يىلالرنىڭ بېشىدا جۇڭگۇدا-80شۇنى قىستۇرۇپ قويايكى، زاڭ كېجيا 

بـۇ يهردە ئۇنىـڭ ئىنقىالبىـي شـۇئار بىـلهن تولغـان       يۇنۇسـنىڭ   تۇرسـۇن . چىـش تىرنىقـى بىـلهن قارشـى تۇرغـان     

مهن تېخـى قايـسى   . تىلغا ئېلىشى ھهقىقهتهنمـۇ ئاجايىـپ سـاتىرىك مهنىـگه تويغـان      شېئىرىنى گۇڭگا شېئىر دەپ

شـېئىرىيهت  » نـاملىق داڭلىـق گېـزىتكه بېـسىلغان جـاڭ جـيهن ۋە ۋەن جىڭالرنىـڭ       » جهنـۇب ئـازنىلىقى  » كۈنىال

يىلــالر شــېئىرىيهت -80ماقالىــسىدىكى  نــاملىق» ي قىلىچۋازلىقنىــڭ قىــسقىچه تــارىخىمۇنبېرىــدىكى نهزىرىيىــۋى

 :ئىدىم دولقۇنىنى ئهسلهپ يازغان مۇنۇ قۇرالرنى كۆرگهن

ئىجادىيىتىدىكى بىر ناتۇغرا ئىستىل، بىزنىـڭ   گۇڭگا شېئىرالر شېئىرىيهت: ئهينى چاغدا زاڭ كېجيا قهتئىي ھالدا»

 «.ئىدى سهنئىتىمىزنىڭ تهرەققىياتىدىكى تهتۈر ئېقىم، دەپ قارشى چىققان-بىياتئهدە يېڭى دەۋر سوتسيالىستىك

 (.قاراڭ كۈنىدىكى سانىغا-1ئاينىڭ -3يىل -2007گېزىتىنىڭ 南方周末 «جهنۇب ئازنىلىقى»

ئىـش قىلىۋېلىـپ زورۇقىـدىغان     ئهينى چاغدا ھهممه نهرسىنى مىللهتنىـڭ ئىجتىمـائىي تۇرمۇشـىدىكى غـايهت زور    

سـۈپىتىدە سـهھنىلهرگه ئېلىـپ چىقىـپ، دىرامـا،       گۇڭگا شـېئىر ھادىسسىـسىنى ئىجتىمـائىي مهسـىله    كىشىلىرىمىز 

ھهتتا مهمتىمىن ھوشۇر گۇڭگـا شـېئىرچىالرنى مهسـخىرە قىلىـپ     . قىزىق ئىتۇتالرنى ئورۇنالپ كېتىشى ھهممىدىن

  شـېئىرچىالر ئۆزلىرىنىـڭ  لېكىن ھهممىدىن قىزىقارلىق يېرى، گۇڭگـا . ناملىق ھېكايه يازدى «قىرلىق ئىستاكان«

ھۇيت دىگۈچه مهمـتىمىن   ئاشۇ ھېكايىدە تهسۋىرلهنگهن شائىرغا ئوخشىمايدىغانلىقىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن، ھايت

مهن . كۆتىرىپ ئۆزىنىڭ خۇدىكىنى يوشۇردى ھوشۇر تهرەپكه ئۆتىۋېلىپ، ئۇنىڭ بۇ ھېكايىسىنى چهكسىز كۆككه

ــودېرنىزىمچ   ــانى م ــنىڭ زاڭ كېجي ــۇن يۇنۇس ــدا     ىتۇرس ــۇر ئهدەبىياتى ــيىن ئۇيغ ــدىن كې ــانلىقىنى كۆرگهن دېۋالغ

كېلىـشىنىڭ تهسـهۋۇر قىلىـش مـۇمكىن بولمىغـان بىـر ئىـش ئىكهنلىكىنـى ھـېس قىلىـپ            مودېرنىزمنىڭ بارلىققـا 

بىـراق  . سـىغمىغاندى  تـوال تهسـىرىگه ئۇچىرىـشىمۇ ئهقلىمـگه    -ھهتتا ئۇيغۇرالرنىڭ مودېرنىزمنىـڭ ئـاز   يهتكهندىم،

رومانىتىزمنىـڭ نېمىلىكىنـى؛ ھهتتـا ئهدەبىـي       نېمىلىكىنى قىلچه بىلمهيال قالماستىن رېئالىزىمنىڭ،مودېرنىزمنىڭ

بىلمهيــدىغان، خهت ســاۋاتى بــار يوقلىقىغىمــۇ بىــر نــېمه دېگىلــى  ئهســهر بىــلهن پىــپهن ماقالىــسىنىڭ پهرقىنىمــۇ



ئايغـا   بىر مولالمنىڭ. ال يېغىپ كهتتىھېسابسىز مودېرنىزمچى شائىرالر، يازغۇچىالر ئاپهتتهك -بولمايدىغان ھهددى

بىلمهيدىغان دېهقانالرمۇ ھـازىر   مهسچىت سااللمايدىغانلىقى ھهممه ئادەمگه ئايان، چۈنكى ھهتتا گېزىت كۆرۈشنى

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بۇنـداق خهۋەرلهر    . بىرىدىن بولـسىمۇ ئاڭلىغـان  -بىر كىشىلهرنىڭ ئايغا، مارىسقا ئۇچىۋاتقانلقىنى

ئوياليـدىغان بىـرى    ئۇزاق يىلالر بولغان بولسىمۇ، بىراق ئۆزىنى مودېرنىزمنىڭ ئاۋانگـارتى دەپ  تارقىلىپ يۈرگىلى

دېگهنــدەك مــولالمالرنى تهنقىــد ) ھېــۋىزۇلال پــوالت(» !نــوچى بولــساڭ ئايغــا مهســچىت ســېلىپ بــاققىنچۇ قېنــى«

» ى ئهدەبىيـاتى مۇكاپـاتى  خـانتهڭر «يىلى مهن كورلىـدا ئېچىلغـان    -1991. قىلىدىغان جۈملىلهرنى يېزىپ يۈردى

ئـاڭالپ   كىتابى نهشىر قىلىنغان بىـر ئاتـاقلىق يازغۇچىنىـڭ مودېرنىزمغـا بهرگهن باھـالىرىنى      يىغىنىدا بىر نهچچه

يـازغۇچى ئـۇ يهردە ھـېچ     ئـۇ . كۆڭلۈم قاتتىق غهش بولۇپ بىر نهچچه كـۈن ھـېچكىمگه گهپ قىلمـاي يۈرگهنـدىم    

دېـگهن ئهسـىرى   » بـوۋاي ۋە دېڭىـز  «ھېمىڭۋاينىـڭ   ياتىنىڭ پېشىۋاسىمهۋجۇدىيهتچىلىك ئهدەبى«تارتىنماستىنال 

ھېمىڭــۋاينى مهۋجۇدىيهتچىلىــك . دەپ ســۆزلىدى» ...مهزمــۇنالر بــار قــالتىس ئهســهر، ئۇنىڭــدا ناھــايتى چوڭقــۇر

 دەپ قارايدىغان بۇنداق قارا قورساق ئهبلهخنىڭ گېپىنى ھهممه ئـادەم پۈتـۈن زېهنىنـى    ئهدەبىياتىنىڭ پېشىۋاسى

دەرىجىـدە خهۋەرسـىز بـۇ     مودېرنىزمـدىن شـۇ  . غىپ تۇرۇپ ئاڭلىدى، ھېچكىم ئۇنىڭغا خاتا سۆزلىدىڭ دېمىـدى يى

بـاردەك يهنه مـودېرنىزم ئۈسـتىدىن ھۆكـۈم      مهلئۇن يۈزىنى داپتهك قىلىپ تۇرۇپ ئهشـۇ يهردە ئانىـسىنىڭ ھهققـى   

بىر قېتىم مهن پۇشكىننىڭ بىر . ۈرگهندىقىلغان ھهم ئۈمىدسىزلهند بۇ ئىشالر مېنى قاتتىق بىئارام. ئېالن قىلدى

 ئۆزىنى ئهنئهنىچى ھېساباليدىغان، خېلىال داڭقى چىققان بىـر شـائىر  . تهرجىمه قىلغاندىم نهچچه پارچه شېئىرىنى

دېـسهم ئـۇ   » شېئىرلىرى بۇ پۇشكىننىڭ«كېيىن مهن . ئۇنى كۆرۈپ گۇڭگا شېئىر ھېسابالپ بىر مۇنچه ئاغىرىندى

مانــا مۇشــۇنداق . دېــدى» ســاپال مــودېرنىزم ياۋروپالىقالرنىــڭ شــېئىرلىرىغۇ«تمهي تــۇرۇپ يهنه چىرايىنــى ئــۆزگهر

شهكىللىنىــشى مۇمكىنمــۇ؟ لــېكىن بىــز ئهمــدى قوپــۇپ مــودېرنىزم بىــلهن    ئهھۋالــدا ئۇيغــۇرالردا مودېرنىزمنىــڭ

بۇنىڭغـا   لـېكىن ...بهلكىم بۇ كىشىلهرنىڭ ئهرۋايىنـى ئۇچـۇرار  . ئۇنىڭ ۋاقتى ئۆتتى دەۋاتىمىز خوشلىشىش كېرەك،

بىـر نهچـچه   . دەپ قارىـشىدۇ  بهزىـلهر مېنىمـۇ مودېرنىزمچىالرنىـڭ بىـرى    . تهۋەككۇل قىلىشتىن يانماسـلىق كېـرەك  

يىغىنلىرىدا ھهدەپ مودېرنىزمنىـڭ كهتمىنىنـى چاپقـان     ژۇرنىلى ئۇيۇشتۇرغان ئهدەبىيات مۇھاكىمه» تارىم«قېتىم 

مهن . پ قاپـسهنغۇ دېـگهن سـۆز ئوتتۇرغـا چۈشۈشـى مـۇمكىن      قارشـى بولـۇ   ئىـدىڭ، ئهجهبـا ئهمـدى مودېرنىزمغـا    

ھهمـمه نهرسـىگه بولغـان تۇيغـۇنى قـولالش ۋە قارشـى تـۇرۇش        . ئهمهس، چۈنكى ئـۇ مهۋجـۇت   مودېرنىزمغا قارشى

پوزتسىيهمنى قارشـى   ئىككى ئاتالغۇ بىلهنال ئىپادىلهشكه كۆنگهن كىشىلىرىمىز مېنىڭ مودېرنىزمغا تۇتقان دېگهن



ئهشـۇ يىغىـنالردا     ئهينـى چاغـدا  . مـۇمكىن  سۆز بىلهن ئىپادىلهشتىن باشـقا ئامـالنى قىاللماسـلىقى   تۇرۇش دېگهن 

ئۇالر نۇرغۇن خاتـا سـۆزلهرنى قىلغانـدى، مهن پهقهت ئۇنـداق ئهمهس      بهزىلهر تهرىپىدىن مودېرنىزم بۇرمىالندى،

 همهتنـى باشـقىالر سـهمهت دەپ   بـۇ خـۇددى م  . زادى قانداقلىقىنى چۈشهندۈرۈشكه تىرىشتىم دەپ مودېرنىزىمنىڭ

ئۇنىـڭ ئاغىينىـسى    بىـراق كىـشىلهر سـهن   . تۇرۇۋالسا مېنىڭ ياق ئۇ مهمهت دەپ تۈزەتكىنىمچىال بىـر ئىـش ئىـدى   

مېنىـڭ تامـامهن ئاممىبـاب ئهدەبىياتقـا      بهزىـلهر . ئىكهنسهن شۇڭا ئۇنى مهمهت دېدىڭ دەپ مهندىن خاپـا بولـدى  

مېـنىڭچه بـۇالر توغرۇلـۇق تهپـسىيلى     . مـودېرنىزم قىلىۋالغانىـدى   ىمۇدېـگهن ئهسـهرلىرىمن  » ھـاالكهت «ياتىدىغان 

 باشـقىالرغا ئاممىبـاب ئهدەبىياتنىـڭ نېمىلىكىنـى چۈشهندۈرۈشـكه تـوغرا      . ھـاجىتى يـوق   سـۆزلهپ ئولتۇرۇشـنىڭ  

چۈشـهندۈرۈپ بېرىـشكه    كهلگهننىڭ ئۆزى مېنىڭ يېزىۋاتقان مۇشۇ ماقاالمنىڭ پۈتۈنلهي ئاقمايدىغان ئىـشلىقىنى 

مهن بۇ يهردە مودېرنىزمنى بىلمىگهنـلهر قـارا   . قىينىماقتا دېمهكچى بولغىنىم قارا قورساقلىق بىزنى. ىپ ئاشىدۇيېت

لېكىن بىلمهي تۇرۇپ ئۇنى باشقىالرغا ئۆگىتىش مىللهتنىڭ ئهدەبىياتىغا يۇقۇملۇق  قورساق دېمهكچى ئهمهسمهن،

 .ئېلىپ كېلىدۇ كېسهل

 

 [ئهسلىدىكى سۆھبهت]

 

 ۋە ئهدەبىياتىنى خېلى ئۇزۇندىن بېرى بىر قهدەر چوڭقـۇر تهتقىـق قىلىـپ    ىزنىڭ غهرب پهلسهپىسىىبىز س: سوئال

كولـدۇرلىتىپ يۈرگهنـدە، سـىز     كېلىۋاتقانلىقڭىزنى بىلىمىز، ئهجهبا ئۇالر باشقىالرنى، بولۇپمۇ ياش ھهۋەسـكارالرنى 

زغۇ، بۇنىـڭ ئۈچـۈن سـىز ئهيىبلىـك     قويمىـدىڭى  كۆكرەك كېرىپ ئوتتۇرغا چىقىـپ لىلـال گهپـتىن بىرەرنـى قىلىـپ     

 ئهمهسمۇ؟

ئويالشـقان،   يىللىرىال بىز بېيجىڭدىكى ۋاقتىمىزدا بۇ ھهقته بىر نهرسه دېيىشنى-1987،1988 سىز بىلىسىز،: جاۋاب

ھـازىرقى زامـان دۇنيـا مهدەنىيىتىـدىكى      چـۈنكى، مـودېرنىزم ۋە  . لېكىن بۇنى سهل ئهھمىيهتسىز دەپ ئويلىغانـدىم 

گۇڭگا شېئىر قىزغىنلىقىنىڭ نهتىجىسىدە نهشىر قىلىنسا، كىشىلهر  نى چۈشهندۈرىدىغان كىتابالربهزى ھادىسىلهر

بولۇپمـۇ   .خهۋەردار بولـسا، ئـۇالر ئۆزلىكىـدىنال رەسـۋا بولىـدۇ، دەپ خاتـا مـۆلچهرلهپتىمهن        ھهقىقىي مودېرنىزمدىن

ۋاقىـت ئـاجراتقۇدەك ئهھمىيىتـى بـار      ۇبولدى، بىز ئۆز ئىـشىمىزنى قىلىۋېرەيلى،بـ  «: بهزى دوستلىرىم مېنى توسۇپ

گۇڭگــا شــېئىرالرنىڭ بــۇنچه يــامراپ ئــاپهت . قىلمــاپتۇق شــۇنىڭ بىــلهن بىــز ئېــرەن. دېگهنــدى» ئىــش ئهمهس



ــز  ــۇ ئهھــۋالنى كــۆرۈپ چۆچــۈدۈم  .بولۇشــىنى ئويلىمىغــان ئىكهنمى ــالىي مهكــتهپلهردە ئهخمهتجــان  . كېيــنچه ب ئ

 ھهممىمىـزگه مهلـۇم،  . رنىڭ چوقۇنغـۇچىلىرى قۇمـدەك كـۆپ ئىـكهن    ئابدۇقادىر جااللىـدىنال  ئوسمان،باتۇر روزى،

بىـراق،  . يازغـان ئىـدىم   ئىككـى ماقـاله  -مهن بىـر . ساختا بىلىمدارلىق بىلىمسىزلىكتىن نهچـچه ھهسـسه خهتهرلىـك   

مۇنـداق بىـر كهيپىيـات شـهكىللهندى، يهنـى سـىز        چۈنكى، بىر نهچـچه يىلـدىن بېـرى بىـزدە    . ئېالن قىلدۇرمىدىم

 ئۇالر تهنقىدتىن خۇشال بولۇپ ئاغزى قۇلىقىغا! قويسىڭىز، باالغا قالغىنىڭىز شۇ  تهنقىدلهپ ماقاله يېزىپبىرەرىنى

ئهكـسىچه ئـۇالرنى    سىز ئۇالرنىڭ كهمچىلىكىنى كۆرسىتىپ بهرگهن بولماستىن،. يېتىپ،تېخىمۇ كېرىلىپ كېتىدۇ

. قىلـدى، دەپ سـىزگه ئـاپىرىن ئوقۇيـدىكهن     ەمۇنـازىر -ئۇالر بىز توغرۇلۇق بهس. كۆتىرىپ چىققان بولۇپ قالىسىز

كىــــشىلهرنىڭ دېققىتىنــــى تارتىــــپ، بىــــز قىززىــــق نۇقتــــا  شــــۇنىڭ بىــــلهن ســــىز تهنقىــــدلىگهن نهرســــه

دېـگهن چـۆچهكنى ئۇقۇغـانمۇ؟ گۇڭگـا شـېئىرچىالر      » پادىشاھنىڭ يېڭى كىيىمـى » سىز. شهكىللهندۈرىدىكهنسىز

كۆرەلمىـسه، شـۇ    پادىشاھنىڭ كىيىمىنى كىـم «ئالدامچىالر . دۇچۆچهكتىكى ئىككى ئالدامچىغا بهكمۇ ئوخشاي ئهشۇ

قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىۋالغىنىدەك، ئۇالرمۇ  دەپ ئالدىن ئۇالرنىڭ راست گهپنى» ئۆز ساالھىيىتىگه اليىق ئهمهس

ــلهن   ــدى بى ــېئىرلىرىمىزنى«ئال ــسىز  ش ــهنمىگهنلهر بىلىم ــدى» چۈش ــقىالر   . دەپ جاكارلىۋال ــلهن باش ــۇنىڭ بى ش

 ئهدەبىيـات ساھهسـىدىكى كىـشىلهر   . اليىـق ئهمهس دەپ قارىلىـشتىن ئهنـسىرەپ غىـڭ قىاللمىـدى      ىتىگهساالھىي

پادشاھنىڭ كىيىمـى  «ھېچقايهسىسى  ئۇالرنى تهنقىدلهپ ماقاله يازغانالرنى. ئاساسهن ئۇنى چۈشهنگهن بولۇۋالدى

ھهتتا . دېدى» چه كىيىم ئهمهسكهنياراشمىدى، بۇ كىيىم ئۇيغۇر پادىشاھقا كىيىم«پهقهتال . دېيهلمىدى» يوقكهن

كىيىم ئوغۇرالپ كهلگهن كىـيىمكهن يهنـى ئـۇالر غهربنىـڭ مـودېرنىزمىنى كۆچۈرىۋالـدى،        قۇربان بارات ئاكىمۇ بۇ

 .ئاغىرنىپ يۈردى دەپ

مــودېرنىزم دېــگهن خۇالســىنى چىقىرىــشقا  ســىزنىڭ گېپىڭىــزدىن ئۇالرنىــڭ قىلىــپ يــۈرگهنلىرى ســاختا: ســوئال

 قانداق كۆز قاراشتا؟ نىڭ يازغانلىرىغا نىسبهتهن سىزبوالمدۇ؟ ئۇالر

ــسه، بهلكــى  : جــاۋاب ــودېرنىزم دېيىل ــانلىرى ســاختا م ــاالر  ئۇالرنىــڭ يازغ ــۇپ ق ــۇالر ماختانغــان بول ئۇالرنىــڭ . ئ

 ئىستىلىـستىكىلىق  ② سـاختىلىق، ①:سۆز بىلهن باھـاالش مـۇمكىن   يازغانلىرىنى يىغىشتۇرۇپ مۇنداق بىر نهچچه

 .پۈچهك③ ۋاسته ئۇيۇنى،

 بىرلهپ سۆزلهپ باقمامسىز؟-بۇالرنى بىر: سوئال

 قهدىمقـى دەۋىرلهردىمـۇ، ھـازىرقى   . ئهدەبىيـاتال ئهمهس، پۈتـۈن ئىنـسانىيهت كهچۈرمهيـدۇ     سـاختىلىقنى : جـاۋاب 



ــادەم   ســاختىلىق ئهدەبىيــاتنىڭال ئهمهس، ئهڭ ئهقهللىيــسى . دەۋىردىمــۇ ۋە كهلگۈســىدىمۇ شــۇنداق  بىــر نورمــال ئ

مانـا بـۇ   . سـاختىلىق پاتقىقىغـا پېتىـپ قالغـان     گۇڭگـا شـېئىرچىالر بولـسا   . ڭ ئاددىي تهلىپىگه زىتبولۇشنىڭمۇ ئه

ــا خــام -شــېئىرلىرىدا ئىنــساننىڭ ھــېس  ئۇالرنىــڭ. ئۇالرنىــڭ ئهڭ ئهجهللىــك يېــرى  خىيــالىنى -تۇيغۇســى ھهتت

 .شكه ئوخشىتىشى مۇمكىنقااليمىقان سۆز دۆۋىلىرىنى كۆرۈپ بهزىلهر ئۇالرنى جۆيلۈ .ئىپادىلهشتىمۇ چىنلىق يوق

چـۈنكى  . قىلىـشقا بـوالتتى   ئهمهلىيهتته، چۈش بىلهن جۆيلۈشنى چىن ۋە تهبئىي قىلىپ يازغان بولسا ئۇنى قۇبـۇل 

ئېلىشىپ قالغانالرنىڭ قااليمىقان سۆزلىرىمۇ . قىسىمى چۈش ۋە جۆيلۈشمۇ ئىنساننىڭ ھايات تهجىربىلىرىنىڭ بىر

ئـۇ ئاشـۇ پېرسـوناژنىڭ ياشـاش شـارائىتى، قىـسمىتى ۋە روھـى        . تكه ئىـگه قىممه مهلۇم پىسخىك ھادىسه سۈپىتىدە

شـېئىرلىرىنى   گۇڭگـا شـېئىرچىالرنىڭ  . نۇرغۇن نهرسىلهردىن بېشارەت بېرىدىغان بىر خىل ھادىسه دۇنياسىدىكى

چـاغالردىكى سـۆزلهر دېـسهك، ئۇالرنىـڭ      جۆيلۈش دېسهك، ساختا ياساپ چىقىرىلغان جۆيلۈش؛ ئېلىـشىپ قالغـان  

ئـۇالر  . سـاراڭالرنىڭ قااليمىقـان خىياللىرىچىلىـك قىممىتـى يـوق      تا توقـۇپ چىققـان سـاراڭلىقىنىڭ ھهقىقىـي    ساخ

 بـۇالر ... »پۇتلىرىغـا چۈشـلىرى يۆگىـشىپ قالىـدۇ    «، »سـايراپ تۇرغـان چۈشـىنى كۆرىـدۇ     ئويغانغاندا دېرىزىـدە «

. سـېزىمىگه ئوخشىـسۇن   ڭ خىيـالى قانداقمۇ ھهقىقىي چۈشكه، جۆيلۈشكه يـاكى نېرۋىىـسىدىن ئاداشـقان ئادەمنىـ    

ــى       ــدىغان روھ ــق قىلى ــسۇس تهتقى ــىزىمالرنى مهخ ــالى س ــۈش ۋە خىي ــۈش، جۆيل ــى    چ ــۇ ۋە روھ ــالىز ئىلمىم ئان

ئۇالرنىڭ شېئىرلىرىنى ئهگهر بىر پىـسخىك ھادىـسه    كېسهللىكلهرنى تهتقىق قىلىشنىڭ ئهڭ زامانىۋى ئۇسۇللىرىمۇ

جۆيلــۈش ۋە خىيــالى .  باشــقا ھېچنهرســه تېپىــپ چىقالمايــدۇ ســاختلىقتىن ســۈپىتىدە تهتقىــق قىلــسا، ئېنىقكــى، 

 ئۇالرنىڭ جۆيلۈشلىرى قهستهن. يۇشۇرۇن ئاڭدىكى ناھايتى كۆپ نهرسىلهر بولغان بولىدۇ سېزىمالرنىڭ كهينىدە

بولمـاي راسـىت سـاراڭ بولغـان      ئهگهر ئۇالر يالغـان سـاراڭ  . ۋە ساختا بولغاچقا ھېچنهرسىدىن بېشارەت بېرەلمهيدۇ

تېپىـشماق  . ئۇالرنىـڭ يازغـانلىرىنى تېپىـشماققا ئوخـشاتتى     بهزىـلهر .  بىزنىـڭ قارىـشىمىز باشـقىچه بـوالتتى    بولـسا 

بىــراق، ئۇالرنىــڭ يازغانلىرىنىــڭ بولــسا تېپىــشماقالرچىلىكمۇ . رولىنــى ئوينايــدۇ كىــشىلهرنىڭ ئهقلىنــى ئــېچىش

ئهدىـبلهردىن   مهشـهۇر . ىـر خىـل ئۇسـۇل   سـۆز ئۇيۇنىمـۇ ئهدەبىيـاتتىكى پايدىلىنىـشقا بولىـدىغان ب     . يـوق  قىممىتى

. پايـدىالنغانلىقى بىـلهن مهشـهۇر    دىرامىسى سۆز ئۇيۇنىدىن ناھايتى ماھىرلىق بىـلهن » ھامىلېت«شېكىسپىرنىڭ 

لېكىن شۇ نهرسه ئېنىقكـى،  . پايدىلىنىش ئهھۋاللىرى ئۇچىرايدۇ ئۇيغۇر خهلق چۆچهكلىرىدىمۇ سۆز ئۇيۇنلىرىدىن

. ز ئۇيـۇنى بولماسـتىن بهلكـى مهلـۇم نهرسـىنى ئىپـادىلهش ئۈچـۈن خىـزمهت قىلىـدۇ         سۆ بۇ سۆز ئۇيۇنلىرى نوقۇل

مهقــسهت  گۇڭگــا شــېئىرچىالرنىڭ ســۆز ئۇيــۇنى قــۇرۇق دەبدەبىــدىن باشــقا ھچنىمىنــى ئىپادىلهشــنى ھــالبۇكى،



-نى بىـر ئاتالر بىلهن پهقهت سـۆزلهر  دېگهندەك» سۆزلهر ئارا يېڭى مۇناسىۋەت قۇرۇش«ئۇالر قانداقتۇر . قىلمىغان

. دەسـلهپكى چـاغالردا ئـۇالر سـهل گـۆدەك ئىـدى      . قىلمىـدى  بىرىگه قااليمىقان ئۇالپ قويۇشتىن باشقا ھېچ ئىـش 

ئومۇمىيالشـقان كـۆز قاراشـالرنى، باشـقىالر چاينـاپ ئهبجىقىنـى چىقىرىـۋەتكهن         يهنى، ناھايتى ئاددى پىكىرلهرنى،

قىپيالىڭـاچ  » بىـر كۆتۈرىۋالغـان شـوئارى   - بىـردىن ئۇالرنىـڭ . قهستهن چۈشىنىكسىزلهشتۈرۈپ يـازدى  شوئارالرنى

-ئۇالرنىڭ مۇشـۇ بىـر سـۆزىنى ئىزىـپ     .دېگهندىن ئىبارەت» ئىپادىلهنگهندىن، يۇشۇرۇنراق ئىپادىلهنگهن ياخشى

يهنى بـۇرۇن  . دېمهك ئۇالر مۇشۇ نهزەريىگه ئهمهل قىلدى .ئىچۈرۈشتىن باشقا، ھېچقانداق نهزەريىۋى ئاساسى يوق

بــۇنى ئــۇالر . كهتــكهن نهرســىلهرنى پهقهتــال يۇشــۇرۇنراق ئىپادىلىــدى، خــاالس هبجىقــى چىقىــپتــوال دېيىلىــپ ئ

 .ئېتىراپ قىلىدۇ ئۆزلىرىمۇ

: ئـۇالر بولـسا  . دەپ ئاغرىنـدى » ئوچـۇق يازمىـدى   شـوئارنى «ئۇالرنى " ئهنئهنىۋى ئهدەبىياتنىڭ ياقىلىغۇچىلىرى"

  گهندىن، سـهل يۇشـۇرۇپ يېزىـپ، يېڭىلىـق ياراتقـان     -ۋەريازغانلىرىڭىنى قايتا يېزى يۇشۇرۇنراق يازماي، سېنىڭ«

بىـر، يهنـى شـوئار ۋە     ئهمهلىيهتـته ئۇالرنىـڭ يىلتىـزى   . دەپ ئۇالرغـا مۇشـىت ئـاتتى   » بولىۋالساق ياخـشى ئهمهسـمۇ  

قالغان بولساكېرەك، تېخىمۇ بىـر بالـداق    بىراق كېيىن گۇڭگا شېئىرچىالر سهل ئويلىنىپ. نهسىههت ئىدى-پهندى

سـۆزلهر ۋە مهنىـسىز ئىستىلىـستىكىلىق ۋاسـتىلهرنىڭ دۆۋىـسىدىن باشـقا        ازغانلىرىنى بىر توپ چىرايلىقئۆرلهپ، ي

. كېڭهيـدى  بارا كېڭىيىپ، ھهتتا ماقـاله ئوبزورالرغىمـۇ  -بۇنداق پۈچهكلىك بارا. قىلىپ قويدى ھېچنهرسه ئهمهس

ــ ئىــشقىلىپ دۇنيــادا ئهدەبىيــات تارىخىــدا كۆرۈلــۈپ باقمىغــان غــايهت زور   . دامچىلىق دېلوســى شــهكىللهندىئال

قاراشـلىرىمۇ، ھهتتـا بـۇ كـۆز قاراشـالرنى شـهرھىيلهپ        ئۇالرنىڭ يۇشۇرۇن يېزىش ۋە ئوچۇق يېـزىش دېـگهن كـۆز   

دېــگهن ئاتــالغۇمۇ تامــامهن خهنــزۇ شــېئىريىتىدىن كۆچــۈرۈپ  »گۇڭگــا شــېئىر» ئوتتۇرغــا قويغــان پىكىرلىرىمــۇ،

 سۆز ئوخـشاش -سۆزمۇ. ئىسپات بىلهن كۆرسىتىمهن-رنى مهن دەلىلتهلهپ قىلىنسا، بۇ نهرسىله ئهگهر. كېلىندى

ئهگهر . ئهمهس، ئىپادىلهش ئۇالرغا شۇالرنى ئېيتىپ قويغۇم كېلىدۇكى، شېئىرنىڭ مهقسىتى يۇشۇرۇن. جايالر بار

ىر مهن شـېئ «ئاۋارە قىلماي، گېزىتلهرنىڭ بۇلۇڭلىرىغـا   شېئىرنىڭ مهقسىتى يۇشۇرۇن بولسا، بىكاردىن مهتبۇئاتنى

 ، دەپ ئـېالن چىقىـرىپال قويـسا   »بهرمهيمهن، قانداق چۈشهنسهڭالر چۈشىنىۋېرىڭالر يازماقچى، ئۇنى سىلهرگه دەپ

ھهقىقىي شېئىرنى ھهرقانچه  .بولمىدىمۇ؟ شېئىر بولمىغان نهرسىنى سهن ھهرقانچه يۇشۇرساڭمۇ ئۇ شېئىر ئهمهس

ئۆگهنگۈچىلهر يهنه بـار بولـسا، مهن ئۇالرغـا مۇنـداق      ئهگهر گۇڭگا شېئىر يېزىشنى  !قىپ يالىڭاچ يازساڭمۇ شېئىر

 سۆزلهرنى بۇ فورمىالغا سېلىشنى بىلسىال گۇڭگا شېئىرالر دېگهننـى ياغـدۇرىۋەتكىلى   .بىر فورمىال تۈزۈپ بېرىمهن



 .بۇنداق قىلىش قهغهز پاراخوت ياساشتىنمۇ ئوڭاي. بولىدۇ
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سالـسىڭىزال، شـېئىرنىڭ ئهڭ ئهقهللىـي تهلهپلىرىنىمـۇ بىلمىـسىڭىزمۇ،       سىز خالىغان سۆزنى تالالپ مۇشۇ فورمىالغـا 

چۇۋىـۋەتمهي،   سـۆزلهرنىڭ ئـورنىنى  ئهگهر قـاپىيه ئېهتىيـاجى تۇغۇلـسا،    . شـېئىرچى بولۇۋېرەلهيـسىز   يهنىال گۇڭگـا 

 .ئهمهس گۇڭگا شېئىر ئهنه شۇنىڭدىن باشقا نهرسه. ئالماشتۇرۇپ قويسىڭىزال بولىدۇ

 .بولدى بۇ فورمىاليىڭىز تازىمۇ جايىدا...ھاھـ...ھاھـ: سوئال

 

 [:ئىزاھات]

كىلىق بـــۇ جهدىۋەلـــدە ھهتتـــا گىراممـــاتى كىـــشىلهرنىڭ چۈشـــىنهلمهي قېلىـــشىدىن ساقلىنىـــشى ئۈچـــۈن مهن

چۈنكى، گۇڭگا شائىر بولۇشقا تىرىشقۇچىالرنىڭ ساۋاتىنىڭ ئـۇنى   .ئاتالغۇالرنىمۇ ئاز ئىشلىتىشكه تىرىشقان ئىدىم

 .ئهمهسلىكىگه ئىشىنىمهن بىلگۈدەك يۇقىرى

ــدىم   ــتىم ئېيتىــپ ئۆتكهن ــۇ كــۆپ قې ــي: مهن ئىلگىرىم ــسىتى يۇشــۇرۇش ئهمهس، بهلكــى   ئهدەبى ئهســهرنىڭ مهق

ــادىلهش ــايىن    زىمچىالرنىڭ ســىمىۋولدىنســىمىۋولى. ئىپ ــساندىكى ئىنت ــسىتى شــۇكى، ئىن ــشتىكى مهق پايدىلىنى

تۇيغـۇالر، ئىنـسان دۇچ كهلـگهن، ھهل قىلىـش قىـيىن بولغـان مهسـىلىلهر،        -ھـېس  مۇرەككهپ ۋە سىرلىق بولغـان 

لى ئهمهس يۇشـۇرغى ) .قىسمىتى قاتارلىقالرنى پهقهت سىمۋول ئـارقىلىقال ياخـشى ئىپـادىلىگىلى بولىـدۇ     ئىنساننىڭ

 (.ئىپادىلىگىلى بولىدۇ



: نهزەريىچىـسى بولغـان ئېـزرا پونـد ئىماگقـا مۇنـداق تهبىـر بهرگهنـدى         بىر نهچچه خىـل شـېئىريهت ھهركىتىنىـڭ   

 خىل رەسىم شهكلىدىكى قايتا زاھىر بولۇش بولماستىن بهلكـى، دەقىـقه ئىچىـدە كـۆرۈلگهن     ئىماگ ھهرگىزمۇ بىر«

ــۇرەككهپ تهجىر  ــسىدۇرئهقىــل ۋە تۇيغۇنىــڭ م ــر . بى ــامهن بى ــى تام ــدىغان-يهن ــدىن پهرقلىنى ــددىيهنىڭ  بىرى ئى

 «.بىرلهشمىسىدۇر

شـېئىر چۇقـۇم بهزى مهسـىلىلهرنى    : ئېتىقادىدىكىلهر كېسىپال ئېيتىـدۇكى  ئۇ ۋەكىللىك قىلغان ئىماگىزىم ئېقىمى

ــوغرا ئهكىـــس ــانچه جهلىپكارلىققـــ   تـ ــۇ قـ ــم، ئهگهر ئـ ــلىكى الزىـ ــا بېرىلمهسـ ــشى، گۇڭگالىققـ ــگهئهتتۈرىـ  ا ئىـ

دانتـى  «: ھهققىدە توختىلىپ سىمۋولىزىم شېئىريىتىنىڭ مۇھىم ۋەكىلى بولغان توماس ئېلىيوت دانتى...».بولسىمۇ

رېنـې ۋېللېـك ۋە   . (دەپ ئـۇنى مهدىهيىلىگهنـدى  » ياراتقان بىر مهسهلچى بولۇش سۈپىتى بىلهن ئېنىق ئىماگالرنى

» ئىمـاگ تهنقىـدچىلىكى  «. نـاملىق ماقالىـسىدىن  » هپـسانه مېتـافور، سـىمىۋول، ئ   ئىمـاگ، «ئانىستېن ۋاررېنالرنىڭ 

ئانـالىز   غهرب پىـسخىك ) بهت-5 ئاي، خهنزۇچه نهشـىرى،  -5 يىل -1989سهنئهت نهشىرىياتى -ئهدەبىيات سىچۇن

: توختىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ    ئىلمىنىڭ مۇھىم ۋەكىللىرىدىن بىرى بولغان كارىل گۇسـتاۋ يـاڭ سـىمىۋول ھهققىـدە    

يېپىۋالىدىغان بهلگه ئهمهس، ئهكسىچه، ئۇ مهلۇم  ۇ ھهممه ئادەم بىلىدىغان نهرسىنى يۇشۇرۇپسىمىۋول ھهرگىزم«

پايــدىلىنىپ، مهلــۇم خىلــدىكى تېخــى بىلىــپ يېــتىلمىگهن دائىــرىگه تهۋە  نهرسـه بىــلهن بولغــان ئوخــشاشلىقتىن 

  ۋە چۈشـهندۈرۈش تېخىچه شـهكىللىنىش باسـقۇچىدا تۇرغـان نهرسـىلهرنى ئاشـكارىالپ بېـرش       نهرسىلهرنى ياكى

-1شـىركىتىنىڭ   ئهنگىلىـيه روئـوتلېچ ۋە كېگـدىنپول نهشـىرىيات    » ياڭ ئهسـهرلىرى «(» .ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ

 (.بهت-287توم، -7نهشىرى،

پۈتۈن ئىنسانىيهت مهدەنىيىتىگه ئورتاق، قهدىمدىن ھـازىرغىچه بولغـان    كارىل ياڭ سىمىۋول ھهققىدە توختالغاندا

پهقهت  دېـمهك . دىسسه ئۈستىدە توختىلىپ يۇقىرقى قارىـشىنى ئوتتۇرغـا قۇيـۇپ ئـۆتكهن    ئىبارەت ھا سىمىۋولدىن

ھـازىرقى زامانـدىمۇ سـىمۋول بىـر      سىمۋولىزىمدىال ئهمهس بهلكى پۈتۈن مهدەنىيهت تارىخىدا، قهدىمكى زامانـدىمۇ، 

ــسى    ــۇ يۇشــۇرۇش ۋاستى ــسى، ھهرگىزم ــادىلهش ۋاستى ــل ئىپ ــا شــېئىريىتى . ئهمهس خى ــقهتهن دۇني دە بهزى ھهقى

بۇ ھهرگىزمۇ شائىرنىڭ . قهدەر قىيىن بولىدىغان ئهھۋالالر مهۋجۇت شېئىرالرنى كىشىلهرنىڭ ئىدىراك قىلىشى بىر

بىر قهدەر  تۇيغۇالرنىڭ-يۇشۇرغانلىقىدىن ئهمهس بهلكى شېئىردىكى تهسهۋۋۇر ۋە ئىپادىلهنگهن ھېس ئىددىيىنى

تۇيغـۇالرنى  -شـېئىردىكى ھـېس   ربىلىرى نامرات بولغاچقـا مۇرەككهپ بولىشى ياكى كىتابخانالرنىڭ ھېسسىي تهجى

شـېئىردىال ئهمهس، ئىنـساننىڭ ئۆزىـدىمۇ بهزى مـۇرەككهپ      .ئۆز ھېسسىياتىدا تهجىربه قىاللمىغانلىقىدىن بولىدۇ



ئادەم ئۆزىدىكى مهلۇم بىر خىل تۇيغۇنىـڭ سـىرىتقى دۇنياغـا نـېمه ئۈچـۈن مهلـۇم بىـر         تۇيغۇالر بولىدۇ، بهزىدە بىر

تۇيغۇنىـڭ   چـۈنكى بۇنـداق  . شـهكىل بىـلهن ئىپادىلىنىـپ چىققـانلىقىنى ئۆزىمـۇ چۈشهنمهسـلىكى مـۇمكىن        خىل

بـۇنى  . كهڭ بولىـشى مـۇمكىن   پىسخىك ئاساسىي تۇيىغۇچىنىڭ بىلىش دائىرىسى يېتىپ بارالــمايدىغان دەرىجىـدە  

 :بوالر مۇنداق بىر مىسال بىلهن چۈشهندۈرسهك بهلكىم مۇۋاپىق

شىنجاڭ تىببى ئونۋېرسىتېتىدا يۈز بهرگهن  انالىز بىلهن شۇغۇللىنىپ كېلىۋاتقان بىر ئىنىم ماڭايېقىندا پىسخىك ئ

بىر بىمار بار بولـۇپ، ئـۇ سـۇدىن قورقىـدىكهن، شـۇڭا سـۇ ئىچهلـمهي         مهلۇم: مۇنداق بىر ئهھۋالنى سۆزلهپ بهردى

 سـۇ ئۇنىڭـدا بىـر   . راپقـا چۈشـىدىكهن  ئۇ سۇنى كۆرسـىال ئىزتى . ناھايتى ئاجىزالپ كېتىپتۇ قىيلىنىپ ساالمهتلىكى

ئىـنىم پىـسخىك    ئـۇنى قۇتقـۇزۇپ قـېلىش ئۈچـۈن ھېلىقـى     . خىل چېكىدىن ئاشقان مهيۈسلۈك پهيدا قىلىـدىكهن 

قېتىملىـق تۇنجۇقـۇش تهجىربىـسىنى تېپىـپ      ئانالىز ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق بىمارنىڭ بالىلىق ۋاقتىدا بولغان بىر

قىلغان سهۋەبنى تېپىپ چىققاندىن كېـيىن ئـۇنى بىمارنىـڭ ئېڭىغـا      ى پهيدائهسلىدە پىسخىك توسالغۇن. چىقىپتۇ

 .بىراق بىمار بۇ سهۋەبنى بىلگهندىن كېيىنمۇ ساقايماپتۇ. ساقىيىپ كېتىشى كېرەك ئىدى قۇبۇل قىلدۇرسىال بىمار

ــدىم      ــداق دې ــپ مۇن ــلىههت بېرى ــا مهس ــى ئىنىمىزغ ــيىن ھېلىق ــدىن كې ــۇنى ئاڭلىغان ــۇدىن  :مهن ب ــڭ س  بىمارنى

ــالىلىق چاغلىرىــدىكى ئــۆزى   ئۇنتــۇپ قالغــان، ئهمهلىيهتــته   قورقىــشىدىكى پىــسخىك ئاســاس پهقهتــال ئۇنىــڭ ب

تۇنجۇقۇش تهجىربىـسىنىڭ بولغـان بولىـشى ناتـايىن،      ھهقىقهتهن تهجىربىسىدىن ئۆتكۈزگهن ئاشۇ بىر قېتىملىق

بۇالر . شقا ئامىلالرمۇ بولىشى مۇمكىنيهنه چۇقۇم سىز قېزىپ چىقالمىغان با ئۇندىن باشقا ئۇنىڭ يۇشۇرۇن ئېڭىدا

مىللهتـكه، ھهتتـا    ئۆزىنىڭال تۇنجۇقۇش تهجىربىسى ئهمهس بهلكى ئۇنىڭ ئهجدادلىرىدىن قالغـان، پۈتـۈن   ئۇنىڭ

مهسىلهن، قهدىمكى ئۇيغۇرالرنىـڭ جاھاننىـڭ    .پۈتۈن ئىنسانىيهتكه تهۋە تۇنجۇقۇش تهجرىبىسى بولىشى مۇمكىن

 جاھاننىڭ يارىتىلىشى جهريانىدا تهڭـرى قاراخاننىـڭ بـۇيرۇقى بىـلهن سـۇ       نىسىدائهپسا يارىتىلىشى ھهققىدىكى

چىققانـدىن ئـۇنى داۋاملىـق     ئاستىدىن الي ئېلىپ چىققـان ئادەمنىـڭ بۇغۇزىغـا الينـى يۇشـۇرىۋالغانلىقى، سـۇدىن      

ــين تهڭرىنىــڭ    ــدىن كې ــپ قالغان ــاي، تهڭــرى بىلى ــى بارلىق   ســاقالپ تۇرالم ــلهن قۇســۇپ زېمىنن ــشى بى ــا سىقى ق

مىللىتىمىزنىڭ دۇنيا ھهققىـدىكى قارىـشىدىكى نېگىزلىـك نهرسـه      بۇ ئهپسانىدە. كهلتۈرگهنلىكى ھېكايه قىلىنىدۇ

 مانا بۇنىڭ ئۆزىال بىزنىڭ مىللىي پىسخىكىمىزدا تۇنجۇقـۇش تهجىربىـسىنىڭ  . ئىبارەت تۇنجۇقۇش ۋە قۇسۇشتىن

ئىنـسانىيهتكه ئورتـاق بولغـان     ا ئـۇ يهنه پۈتـۈن  ئۇنـدىن باشـق  . چوڭقۇر ئاساسقا ئىگه ئىكهنلىكىنى چۈشـهندۈرىدۇ 

. ۋەقهلىــرى بىلهنمــۇ مۇناســىۋەتلىك بولىــشى مــۇمكىن توپــان ۋەھىمىــسى، تارىختــا يــۈز بهرگهن بهزى ھۆلچىلىــك



ئاپىتى كۆپ يۈز بېرىدىغان جاي بولسا ئۇنىـڭ جهمهتىـدە سـۇدىن قورقـۇش      ئۇندىن باشقا بىمار ياشىغان جاي سۇ

 كىت بولۇپ شهكىللىنىپ، ئۇنىڭ ۋۇجۇدىغا كهلگهندە ھهممه تهجىـربه يىغىلىـپ كېلىـپ   ئىنىستى بىر خىل تهبئىي

مانـا مۇشـۇنداق    روھى جهھهتتىكـى بـۇ تۈگـۈننى يېـشىش ئۈچـۈن     . تۈگۈننى شهكىللهندۈرگهن بولىشىمۇ مۇمكىن

 بىـر خىـل   قىلىنغىنى ئىنتايىن مـۇرەككهپ  يۇقىردا بايان. پىسخىك ئاساسالرنىڭ ھهممىسىنى تهتقىق قىلىش الزىم

كۆرۈنۈشـته بىمارغـا سـۇ ناھـايتى سـوغۇق      . شهكلى بهكال ئاددى تۇيغۇ بولغىنى بىلهن ئۇنىڭ ئىپادىلىنىش-ھېس

تۇيغـۇ ئاشـۇ ھـالهت بىـلهن     -ئاشـۇ مـۇرەككهپ ھـېس   . قورقۇۋاتقانـدەكال كۆرىنىـدۇ   بىلىنگهن بولغاچقا ئىچىـشتىن 

تۇيغـۇنى  -ھـېس  ۋوللۇق يـول بىـلهن ئۆزىـدىكى   ئـۇ بىمـار ھهرگىزمـۇ مهلـۇم سـىمى     . ئـاددى ئىپـادىلهنگهن   ناھايتى

. قېلىۋاتقـان ئهھـۋال مهۋجـۇت ئهمهس    يۇشۇرىۋېلىپ ئاندىن بىز ئۇنىڭ نېمىشقا شۇنداق بولغانلىقىنى چۈشهنمهي

پهقهت ئاشۇ يول ئـارقىلىق سـىرىتقى دۇنياغـا ھهم ئۇنىـڭ      ئۇنىڭ روھىي دۇنياسى ئۆزىدىكى غايهت زور مهسىلىنى

 پهقهت ئــۇ بهك مــۇرەككهپ بولغاچقــا بىــز ئــۇنى    . يۇشــۇرماقچى ئهمهس رگىزمــۇئــۆزىگه بىلــدۈرمهكچى، ھه 

 .چۈشهنمهيۋاتىمىز

بىراق . تۇيغۇغا چۆمۈلىمىز-ئاجايىپ سىرلىق ھېس بهزى سىرلىق سىمۋولالر بىلهن تولغان شېئىرالرنى ئوقۇساق بىز

بىـز ھهمـمه شـېئىرنى    . همهسپهقهتـال تۇيغـۇ بولـۇپ مهلـۇم ئهقلىـي يهكـۈن ئ       ئاشۇ شېئىردىن ھېس قىلغـانلىرىمىز 

تۇيغۇمىزدا  بويىچه ئهقلىي يهكۈن دەپ قارىۋالغاچقا گهرچه شېئىردىكى تۇيغۇدىن ھۇزۇرلىنىپ ئۇنى كۆنۈككىنىمىز

نهسـىههتكه كۆنـۈپ قالغـان ئـادىتىمىز     -پهنـدى   النساقمۇ بىراق يهنىال شـوئار ۋە -تهجىربه قىلىپ ئۇنىڭدىن ھۇزۇر

ماڭا نېمىلهرنى قىلىش ۋە نېمىلهرنى قىلماسلىق ھهققىـدە نهسـىههت    توۋلىغاندۇ؟بۇ شېئىر نېمه شوئارنى «بويىچه 

ئهنه  بىـز شـېئىرغا  . دەيمىـز » چۈشىنىكـسىز «ئويلىۋېلىـپ، سـوئالىمىزغا جـاۋاپ چىقمىـسىال ئـۇنى       دەپ» قىلغانـدۇ؟ 

اق سـوئال  كهچۈرمىـشلىرىمىزگه ئاشـۇند   بىزنىـڭ تۇرمۇشـىمىزدىمۇ بهزى  . شۇنداق سوئال قويۇپ ئۆگىنىپ قالغـان 

ناھـايتى ياخـشى، يولـدىكى كىـشىلهرنىڭ ھهممىـسى ماڭـا        بۈگـۈن مېنىـڭ كهيپىيـاتىم   : مهسـىلهن . قويۇپ باقايلى

بىـــراق . ئىـــزدەپ پاراڭلىـــشىپ كۆڭلـــۈمنى ئېچىـــپ كهلگـــۈم كهلـــدى  دوســـىتلىرىمنى. ســـۆيۈملۈك تۇيۇلىـــدۇ

 ھايـات ماڭـا ئوخـشاش ياشـاۋاتقان     بۇنـداق . مانا بۇ مېنىـڭ بىـر كۈنلـۈك ھايـاتىم     .دوسىتلىرىمنىڭ ۋاقتى يوقكهن

. چۈشـىنىدۇ  مهن ئاشۇ بىـر كۈنـۈمنى بىراۋغـا سـۆزلهپ بهرسـهم چۇقـۇم ئاڭاليـدۇ ھهم       . كىشىلهرگه ئورتاق نۇرغۇن

مۇشـۇنىڭ   .ئۆتكـۈزگهنلىكىمنى بىلمهكچـى   نېمىشقا؟ چۈنكى ئۇ پهقهت مېنىـڭ ئاشـۇ كۈنلـۈك ھايـاتىمنى قانـداق     

ئىشىڭنى سۆزلهپ ماڭا نېمىنى ئۆگهتمهكچى؟ سهن ئۇ ئـارقىلىق   ىر كۈنلۈكسهن ئاشۇ ب«ئۇ مهندىن. ئۆزىال كۇپايه



ــاپتۇ دەپ  » ئېچىــپ تاشــلىماقچى؟ نېمىنــى مهدىهــيىلهپ نېمىنــى  ــۋەتته ئــۇنى ئېلىــشىپ ق دەپ سورىــسا مهن ئهل

 ئىپادىلهشـمۇ  تۇيغـۇلىرىنى -ئىنسانالرنىڭ ھايات ئهھۋالى ۋە ھېس. ئهدەبىياتمۇ دەل شۇنىڭغا ئوخشاش .ئوياليمهن

بىرەيلهننىـڭ بىـر دوسـتىغا ئهھـۋال بايـان       بىر شائىرنىڭ بىر پارچه شېئىر يېزىـشى . ئهدەبىياتنىڭ مۇھىم ئاساسىي

ئــۇ پهقهت . ئىنــساننى تهنهــالىقتىن قۇتقۇزىــدىغان نهرســه قىلغىنــى بىــلهن ئوخــشاشال ئىــش چــۈنكى، ئهدەبىيــات

ىملىـق قىلىـدىغان، مېنىـڭ شـېئردا ئوتتۇرغـا      باشـقىالرغا تېڭىـپ، باشـقىالرغا زال    نهسىههت قىلىـپ، ئـۆز قارىـشىنى   

كـانىيى   ئهدەبىياتنىـڭ سىياسـىنىڭ  . بويىچه ياشىشىڭ كېرەك دەپ بېـسىم ئىـشلىتىدىغان قـورال ئهمهس    قويغىنىم

كۈنـدىمۇ بىزنىـڭ ئـارىمىزدا     ئهمهسلىكى تهكىتلىنىپ كېلىۋاتقىنىغا يىگىـرمه بهش يىلـدىن ئېـشىۋاتقان بۈگـۈنكى    

تۈپكى خاتا بولغان ئهدەبيات قارىشىمۇ كىـشىلهرنىڭ   مانا مۇشۇنداق. ك يۈكلهش مهۋجۇتھازىرغىچه شائىرالرغا يۈ

 .پهيدا قىلىدىغان مۇھىم سهۋەبلهرنى بىرى شېئىرالنى چۈشىنىشىگه توسالغۇ

ئهسهرلىرىنى چۈشهنمهسـلىك بىـلهن گۇڭگـا شـېئىرالنى چۈشهنمهسـلىك تـۈپتىن        دۇنياۋى مۇنهۋۋەر شائىرالرنىڭ

بىلهن، گۇڭگـا   اۋى شائىرالرنىڭ ئهسهرلىرىنى چۈشهنمهسلىكته يۇقىرىقىدەك سهۋەبلهر بولغىنىدۇني .ئوخشىمايدۇ

شېئىرچىالرنىڭ يازمىلىرىدا ھېچنىمه دېمهسلىكى  شېئىرالرنى چۈشهنمهسلىكته ئۇنداق سهۋەپ يوق، بهلكى گۇڭگا

ــۇنى   ــۆز ئۇي ــى س ــاددى پىكىرلهرن ــلهن ئ ــڭ   بى ــلىكى ئۇنى ــۇپ چۈشهندۈرمهس ــۈپ قۇي ــلهن كۆم ــسىز بى  چۈشىنىك

 .سهۋەپتۇر بولىشىدىكى ئاساسىي

 مودېرنىزمغا قانداق قارايسىز؟

نۆۋەتتىكى روھىي ھالىتىنى ۋە مهۋجۇت بولـۇپ تـۇرۇش كهيپىيـاتنى ئىپـادىلهپ      مودېرنىزم ئىنسانىيهتنىڭ: جاۋاب

دىن، مـودېرنىزم  بىرىنجىـ  .شۇڭا مودېرنىزمنىڭ ۋاقتى ئۆتتى دېمهي ئىالجىمىز يـوق . اليىقلىشالماي قالدى بېرىشكه

ساددىلىق بىلهن تۈزلۈككه قايتۇرۇپ كېلىشىمىز، ئـۇنى   بىز شېئىريهتنى. سىمۋول ۋە بېشارەتلهرگه بېرىلىپ كهتتى

. مىكىرلهرنىـــڭ پاتقىقىـــدىن تارتىـــپ چىقىرىـــشىمىز الزىـــم-ۋە ھىـــيله غىلجىـــڭ ئىستىلىـــستىكىلىق ۋاســـتىلهر

 شېئىر ىبلهن كىتابخانالر ئارىسىدا ئۆتكىلى بولمايـدىغان ۋە تېخنىكىغا بېرىلىپ كېتىش  ئىستىلىستىكىلىق ۋاسته

ھۇزۇرلىنىـشقا شـائىرالر ۋە    شـېئىردىن ئهمهس، ئهھمىيهتـسىز ئىستىلىـستىكىلىق ۋاسـتىلهردىن    . ھاڭ پهيدا قىلدى

باشـقىالر بولـسا بـۇ    . ئوقۇيدىغان نهرسىگه ئايلىنىپ قالـدى  شۇڭا شېئىر شائىرالر. شېئىر ھهۋەسكارلىرىال قىزىقىدۇ

 ئهھمىيهتــسىز ئىستىلىــستىكىلىق ۋاســته ۋە دەبــدەبىلىك ســۆزلهرنىڭ دۆۋىــسىدىن باشــقا .هرســىگه قىزىقمايــدۇن

 .ھېچنهرسىگه ئېرىشهلمىسه، ئۇالر شېئىرالرنى چۆرۈپ تاشلىۋېتىدۇ



بارلىققـا   ئۇنىڭ كونىراپ كهتكهنلىكى، ۋاقتى ئـۆتكهنلىكى يهنـى ئۇنىڭـدىنمۇ يېڭىـراق نهرسـىنى      مودېرنىزم بىلهن

ــادىلهش    ــانلىقى ئۈچــۈنال ئهمهس بهلكــى ئۇنىــڭ ئىپ ــاجى تۇغۇلغ ــۈرۈش ئېهتىي ــان   كهلت ــۇللىرىدا نۇرغۇنلىغ ئۇس

قارىغان بهزى نهرسىلهرنى ئىىپادىلهشكه ئۇنىڭ قـۇربى   يېتهرسىزلىكلهر بار بولغانلىقى، بىز ئىپادىلهش زۆرۈر دەپ

. دېرنىزم بىـلهن خوشلىـشىش كېـرەك دەپ قـارايمهن    يهتكهنلىكىمىـز ئۈچـۈن، مـو    يهتمهيدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ

بىـر نهرسـىنىڭ    .دېگهن سۆز بىلهن ئانچه خوشـۇم يـوق  » كونىراپ كهتتى«قانداقتۇر ۋاقتى ئۆتتى، بولۇپمۇ  مېنىڭ

ئارقىلىق ئۆلچهش ئىنتايىن بىـمهنه بىـر    ياخشى ياكى ناچارلىقىنى ئۇنىڭ بارلىققا كهلگىنىگه قانچىلىك بولغانلىقى

. كىـشىلهر تـوغرا كۆڭـۈل بىـلهن ئىـشلهتكهن بولىـشى ناتـايىن        چه ۋاقتى ئۆتتى دېـگهن سـۆزنى بهزى  مېنىڭ. ئىش

قىسىم چېكىـدىن ئاشـقان ئونـسۇرالرنى ھېـسابقا ئالمىغانـدا بـۇ سـۆزنى ئىـشلهتكهن          مهدەنىيهت ساھهسىدىكى بىر

كۆرسىتىـشتىن    ۋە ئـۆزىنى بهزىلهرنىڭ بۇ سۆزنى ئىشلىتىـشته داھىـي بولـۇش   . ئادەملهرنىڭ نىيىتى توغرا كۆپىنچه

ئۇالر ھهممه نهرسىدىن ۋاقتى . تاپالمايدۇ چۈنكى ئۇالر داھىي بولۇشقان بۇنىڭدىن ئاسان يولنى. باشقا نىيىتى يوق

بۇنىڭـدىن نۇرغـۇن ئهسـىرلهر    . ھهركهتنىڭ داھىيسى بولۇشقا تىرىشىدۇ ئۆتتى دەپ ئاغرىنىش ئارقىلىقال يېڭى بىر

 مكـى زامـان ئهپـسانىلىرىنىڭ ھايـاتى كـۈچى بۈگـۈنكى دەۋردە تېخىمـۇ ئـۆزىنى        كهلـگهن قهدى  ئىلگىـرى بارلىققـا  

بۇنــدىن نۇرغــۇن . بايقىۋېلىۋاتىــدۇ كىــشىلهر ئــۇالردىن بارغانــسېرى يېڭــى نهرســىلهرنى. كۆرســىتىپ بېرىۋاتىــدۇ

ىنى تىراگېدىيىلىرى، دانتى، شېكىسپىر، دوستويېۋىـسكىنىڭ ئهسـهرلىر   ئهسىرلهر ئىلگىرى ياشىغان سوفېكلىسنىڭ

ئهنـئهنه  » شۇڭا قانـداقتۇر ئـايىقى چىقمـاس   . ئىجاد قىلىنغان بولغاچقىال ناچار دېيىشكه بولمايدۇ ھهرگىزمۇ بۇرۇن

-پۈتـۈنلهي مهنىـسىز بولغـان بهس    پۇكـۇن دېگهنـدەك  -پاالن» بىلهن يېڭىلىق يارىتىشنىڭ پاالنىلىك مۇناسىۋىتى

مۇنازىرىلهردە ھهل قىلىش كېرەك بولغان مـۇھىم  -بهس بۇنداق. مۇنازىرىنىڭ بولىۋەرگىنىنىڭ قىلچه پايدىسى يوق

مـودېرنىزم ئهدەبىياتىـدىمۇ   . سـهنئهت يارىتىلـسىال ئۇنىـڭ ۋاقتـى ئۆتمهيـدۇ      ھهقىقىـي . بىر نهرسه مهۋجۇت ئهمهس

ھادىسىـسى   لـېكىن ئـۇ بىـر ئهدەبىيـات    . بۇنىڭغا كۆز يۇمۇشقا بولمايدۇ. ئهسهرلهر بارلىققا كهلگهن ئىنتايىن ياخشى

. بولغان نهرسىلهرنى ئىپادىلهپ بولـدى  ئۇ ئۆزى ئىپادىلىمهكچى.  مۇستهبىت ئورۇندا تۇرۇۋالسا بولمايدۇسۈپىتىدە

نــۆۋەتته ئىنــسانىيهت ھاياتىــدا ئىپادىلهشــكه تېگىــشلىك نۇرغــۇن  .ئــۇنى قايتــا ئىپادىلهۋېرىــشنىڭ ھــاجىتى يــوق

 .ۋە بايقالدى، بۇالرنىمۇ يېزىش كېرەك نهرسىلهر بارلىققا كهلدى

 

 [لىدىكى سۆھبهتئهس]



يهنىــال  بىــراق. دەل يېزىلغــان ئىــكهن-شــېئىرلىرىڭىزدا كــۆپىنچه نهرســىلهر تــۈز، نهق ۋە دەلمــۇ ســىزنىڭ: ســوئال

سـىزنىڭ شـېئىرلىرىڭىزدا سـىمۋولالر     شـۇنداقتىمۇ، بىـر نهرسـه ئېنىقكـى    . كىتابخانالرنىڭ قۇبۇل قىلىشىدىن يىراق

 ياقتۇرمايسىز؟ سىز نېمىشقا سىمۋولنى. يوق

مـــودېرنىزم دەۋرى ئىنـــسانىيهت  .ھـــازىرقى دەۋىـــر مـــودېرنىزم دەۋر ســـۈرگهن چاغالرغـــا ئوخـــشىمايدۇ: بجـــاۋا

نېتىزى خۇدانىڭ ئۆلگهنلىكىنى جاكارلىغان بولسىمۇ،  .مهدەنىيىتىدىكى بىر تىراگىدىيىلىك ئۆتكۈنچى دەۋىر ئىدى

 ن غهيرى ئىدراك، ئهخالق بىلهن ئايالالرئارىسىدا جان تاالشقان، ئىدراك بىله كىشىلهر ئېتىقاد بىلهن مهنىسىزلىك

. ئېغىرلىـق چىقىـپ تۇرىـدۇ    شۇڭا مودېرنىزمـدىن بىـر تىراگىـدىيىلىك   . ئازادلىقى تهڭ مهۋجۇت بولغان دەۋر ئىدى

بىـز كافكـا، جـامىس جـويس ۋە     . تهڭـال مهۋجـۇت   ئۇنىڭدا ھهم دەۋىرنىـڭ ئاۋانگـارتلىقى ۋە ئۆتمۈشـكه قىيماسـلىق    

قهدىمكى دەۋرگه خـاس ئهپـسانه ھهم يېڭـى دەۋرگه خـاس يېڭىلىقنـى،       رلىرىدىن ھهمتوماس ئېلىيوتالرنىڭ ئهسه

خـۇدا  » نېتىـزى . بىـراق، ھـازىرقى دەۋر ئۇنـداق دەۋر ئهمهس   . مهنىـسىزلىكىنى كۆرىـۋاالاليمىز   ھهم ئېتىقـادىنى ھهم 

رسىلىم ۋە جون با. جاكارلىدى دەپ جاكارلىدى دەپ» ئادەم ئۆلدى«دەپ جاكارلىغاندىن كېيىن، فوكالت » ئۆلدى

ئهدەبىيات ئۆلگهنكهن، بىـز  . بۇنىڭ ئالدىدا ئىالجىسىز بىز. بولسا ئهدەبىياتنىڭ ئۆلگهنلىكىنى جاكارلىدى①باسالر

بهدئىـي تېخنىكىالرنـى نـېمه قىلىمىـز؟ ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ھـازىرقى دەۋردە ھهمـمه          ئىستىلىستىكىلىق ۋاسـتىلهرنى، 

ئوتتۇرىــسىدىكى  كىــشىلهر. ان كىيىمىمــۇ ئازىيىــپ كېتىۋاتىــدۇكىــشىلهرنىڭ كىيىــدىغ. يالىڭاچالنماقتــا نهرســه

ھهمــمه ســورۇنالردا  . يالىڭاچلىنىۋاتىــدۇ رېئاللىقنىــڭ بهتىبهشــىرە قىيــاپىتى  . مۇناســىۋەتمۇ يالىڭاچلىنىۋاتىــدۇ 

بۇرۇن كىـشىلهر ھهتتـا پـۇل    . سۆزلهشكهنلىرىنى ئاڭلىغىلى بولىدۇ ئاشكارە-كىشىلهرنىڭ جىنىس ھهققىدە ئوچۇق

 ئاشكارە، مانا مۇشـۇنداق دەۋردە -ھازىرچۇ؟ ھهممه نهرسه ئوچۇق. گهپ بىلهن پاراڭلىشاتتى ىدىمۇ ياپتىراقتوغرىس

دەۋرىمىـز سـىمۋولىزىمنى    دەيدىغىنىمىزنى دېگىلى ئۇنىماي نازالپ، پاھىشىدەك غىلچىڭالۋېرىشنىڭ نېمه ھاجىتى؟

 .ئاللىبۇرۇن كېرەكتىن چىقارغان

 غارايىـپ نهرسـىلهر،  -ئازادە يازىدىكهنسىز، شېئىرلىرىڭىزدا ئاجايىـپ -يتى ئهركىنناھا سىز شېئىرلىرىڭىزنى: سوئال

تاللىمايدىكهنـسىز، ئۆزىڭىزنىـڭ شـېئىرىي     سـىز زادىـال سـۆز   . دەبدەبىلىك سۆزلهر، چىرايلىق ئىبارىلهر ئۇچىرىمايدۇ

 .باققان بولسىڭىز سۆزلهپ   قاراشلىرىڭىزنى-تىل ھهققىدىكى كۆز

بولۇشقان، ئۇالرنىڭچه بولغاندا سۆزلهر شېئىرىي  شېئىرلىرىمدا شېئىرىي تىل يوق، دەپ خاپابهزىلهر مېنىڭ : جاۋاب

ــگه  ــدىكهن ۋە شــېئىرىي ئهمهس ســۆزلهر دەپ ئىككى ــدە بۇنىڭــدىنمۇ   . بۆلۈنى ــم شــېئىرىيهت ھهققى ــادا بهلكى دۇني



 ر ئۇيغۇرنىـڭ ئـۆز  بىـر ئۇيغـۇر بولـۇش سـۈپىتى بىـلهن ھارقانـداق بىـ       . بولمىـسا كېـرەك   كۈلكڭلڭكرەك كۆز قاراش

سـۆزلهرنى شـېئىردا    ھېچكىمنىڭ ئۇيغۇر تىلىـدىكى مهلـۇم  . تىلىدىكى سۆزلهرنى خالىغانچه ئىشلىتىش ھوقۇقى بار

بىـز شـېئىر يازغانـدا پهقهت ئـۆزىمىز      مېـنىڭچه . ئىشلىتىسهن، ئىشلهتمهيـسهن دەپ چهك قۇقىـدىغان ھهققـى يـوق    

ق كهلسىال، سۆزلهرنى تالالپ ئولتۇرماي خالىغانچه ئىشلهتسهك مۇۋاپى ئىپادىلىمهكچى بولغان تۇيغۇنى ئىپادىلهشكه

دۆۋىلىرىدىن باشقا  سۆزلهرنى تالالپ شېئىر يازىدىغان نايناقالرنىڭ شېئىرلىرى چىرايلىق سۆزلهر چىرايلىق. بولىدۇ

چىلىـق  ئۆزىنى خـارالش خاراكتېرىـدىكى يېزىق   .ئهڭ مۇھىمى شېئىر ساختا بولۇپ قالمىسىال بولىدۇ. نهرسه ئهمهس

بهزىلهرنىـڭ ئهسـهرلىرىدىنال بهزى سـۆزلهرنى زورالپ ئىـشلهتكهنلىكى      .ھامان سـاختىلىقنى كهلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ   

تىلـدا   شېئىرىي) ئۆمهر مۇھهممهد ئىمىن:مهسىلهن(بهزىلهر   .ئۇالرنىڭ ئاتالمىش ماھارىتىمىش بۇ. چىقىپ تۇرىدۇ

چـۈنكى  . بهكمـۇ چېنىـپ قـاپتۇ    الرنى كىرگۈزگهن ئىدى،يېڭىلىق يارىتىمهن دەپ شېئىرغا قهستهن پهننىي ئاتالغۇ

بۇرۇنال ئاللىقاچان دۇنيـا ئهدەبىيـات ساھهسـىدىن     بۇنى خېلى. ئۇالرنىڭ شېئىر يېزىشىدىكى نىيىتى ساپ ئهمهس

ئۇالرنىـڭ يازغـانلىرى كهلگۈسـىزىمغا    . سـىناق قىلىـپ مهغلـۇب بولغانـدى     كهلگۈسـىزىم -ئـۆچكهن ئهدەبىـي ئـېقىم   

زامانىۋىي  ناھايتى كۈچىنىپ، باش قاتۇرۇپ، شېئىرلىرىغا. بىراق زادى قامالشتۇرالمىدى. ئىدى ئوخشىسىمۇ مهيلى

مـۇھىمى چىڭقىلىـپ، ئـۆزىنى خـارالش      ئهڭ. ئاتالغۇالرنى تاڭغاندى، شېئىرلىرى بهكمۇ كۈلكىلىك بولـۇپ چىقتـى  

 .كېرەك خاراكتېرىدە ئهسهر يېزىشتىن ساقلىنىش

 ازىرقى زامان يازغۇچىلىرىئامېرىكا ھ-بارسېلىم ۋە جون باس①

ئالغان،ئهۋلىياالرغـا خـاس    بهزىلهر شـېئىرنى سىرلىقالشـتۇرۇپ، شـېئىردا ۋەھىلهردىكىـدەك مىـستىك تـۈس       :سوئال

شېئىرلىرىڭىزدا بۇنداق ئهۋلىياالرچه پىكىرلهر، دەبـدەبىلىك   بىراق سىزنىڭ. پىكىر بولۇشى كېرەك دەپ قارايدىكهن

 ئهمهلىيهتـته، سـىزنىڭ  .  ياكى ھۆكـۈم خاراكتېرىـدىكى پىكىرلهرمـۇ يـوق ئىـكهن     خاراكتېرىدىكى سۆزلهر، ئهقىلىيه

بىـلهن ئۇنىڭـدا پۈتـۈن     پۇرات نهرسىلهردىن قۇرۇلغاندەك كـۆرۈنگىنى -شېئىرلىرىڭىز تۇرمۇشتىكى ئۇششاق، پارچه

اسـىۋەتكه  شېئىرنى تۇرمـۇش بىـلهن قانـداق مۇن    سىز. ئىنسانىيهتنىڭ ياشاش ھالتىگه چېتىلىدىغان مهسىلىلهر بار

 قارايسىز؟ ئىگه بولۇشى كېرەك دەپ

ئۇنــڭ رولــى ئــادەتتىن تاشــقىرى     پىــشىپ يېــتىلمىگهن ئهدەبىياتتــا ئهدەبىيــات سىرلىقالشــتۇرۇلۇپ،    : جــاۋاپ

سانسىز ئهسىرلهردىن بېـرى ھهل قىاللمـاي كېلىۋاتقـان     يهنى نۇرغۇنلىغان كىشىلهر ئىنسانىيهت. كۆپتۈرىۋېتىلىدۇ

بىـراق  . مهسـىلىلهرنى بىـرەر پـارچه شـېئىر بىـلهن ھهل قىالاليـمهن دەپ ئوياليـدۇ        ىغانھهم مهڭگۈ ھهل قىاللمايـد 



ئىنـسانغا   ئېنىقكى ئىنسانىيهت پهقهت ھهل قىلغىلى بولمايـدىغان مهسـىلىگه دۇچ كهلگهنلىكـى ئۈچـۈنال     شۇنىسى

يـدىغان مهسـىلىلهرال   قىلغىلـى بولما  ئاشۇ ھهل. خاس ئازاپ ۋە شادلىق تۇيغۇسىغا شۇنداقال شېئىرىي تۇيغۇغا ئىگه

مهسىلىلهر شۇنداق ئاسان ھهل بولىدىغان بولـسا ئىنـسانىيهتنىڭ    ئهگهر ئۇ. ئىنساننى روھىي جهھهتتىن بېيىتىدۇ

ــر ۋاراق  ــارىخى بى ــوالتتى  پۈتكــۈل ت ــان ب ــاق قهغهز بولغ ــارلىق  . ئ ــى، شــېئىريىتى قات ــسانىيهتنىڭ مهدەنىيىت  ئىن

 . ئېغىز ئاچقىلى بولمايىتتىمېتافىزىكىلىق گۈزەللىكلهرنىڭ ھېچقايسىسىدىن

ھېچنهرسـىنى ھهل قىلغىلـى    دېگهندەك ياڭراق خىتاب ۋە چـاقىرىقالر ئـارقىلىق  » ...سهن...دۇنيا«، »!ھايات ئېهـ»

روھىي تهشـنالىقىنىمۇ قانـدۇرالماي، سانـسىز ئهسـهرلهر      بولمايال قالماستىين ئهكسىچه ئىنساننىىڭ شېئىرغا بولغان

بىـر كـۈن ئـارتۇق ياشـىتالمىغان، شـۇئارالرغا ئوخـشاشال شـامالدا غايىـب بولـۇپ           پمۇدە» مىڭ يىل ياشا«شاھالرنى 

 گۇڭگــا شــېئىرچىالرنىڭ ۋەھىــي ۋە بېــشارەتلىك پىكىــر دېگهنلىــرى بىــزگه ســىمۋولىزىمنىڭ بهزى .كېتىۋېرىــدۇ

 شـېئىر  شـائىرالرنىڭ  خاھىشلىرىنى ئهسلهتكهن بولسىمۇ بىراق ئۇالرنىڭ ئهمهلىيىتى ئهقلىـي جهھهتـتىن كهمتـۈك   

گۇڭگـا شـېئىرچىالرنىڭ   . قىلىقىـدىن پهرقلهنمهيـدۇ   بىلهن ئىنسانىيهتنى بىر كۈندىال ئۆزگهرىتمهكچى بولۇشـتهك 

پهقهت بىـر تـوپ قااليمىقـانچىلىقتىن باشـقا ھېچنهرسـه      . بېشارەتلىك پىكىرلهر يوق شېئىرلىرىدا ئهۋلىياالرچه ياكى

تارتىنىپ ئولتۇرمايال دىنىي   سىرلىقالشتۇرۇپ، ھهتتا ئۇنىڭغائۇالر ئۆزلىرىنىڭ دەبدەبىلىك سۆزلهر دۆۋىسىنى .يوق

بىـر ئۆينىـڭ ئىـشىكىنى چىـڭ ئىتىۋېلىـپ، ئۆيـدە        يهنـى ئـۇالر  . مېستىك تۈس بېرىپ، كۆز بويامچىلىق قىلمـاقچى 

كىــشىلهرنى ئۆيــدە لىــق ئــالتۇن بــار ئوخــشايدۇ دېــگهن خىيالغــا   نېمىنىــڭ بــارلىقىنى بىلدۈرمهســلىك ئــارقىلىق

 كىـشىلهر، ئۆينىـڭ ئىچىـدە ئالتۇننىـڭ بارلىقىغـا ئىـشىنىدۇ، بىـراق ئـۇ ئالتۇنغـا مهڭگـۈ           ئالـدانغان . چىكهلتۈرمهك

جاكاراليـدۇيۇ بىـراق ئىـشىكنى     گۇڭگا شـېئىرچىالر بولـسا بـۇ ئـالتۇنالرنى ئۇالرغـا بېرىـدىغانلىقىنى      . ئېرىشهلمهيدۇ

هرمۇ گهرچه ئـۇ ئالتۇنغـا زادى يـېقىن    بىـلهن كىـشىل   شـۇنىڭ . ئېچىپ بهرمهي ئۇنى ساقالپ بهرگـۈچى بولىۋالىـدۇ  

 .ئويالۋېرىدۇ بارالمىسىمۇ لېكىن ئالتۇنۇم بار دەپ

كهلگهن مهسىلىلهرنى ھهل قىلغىلـى بولىـدۇ    كىتابخانالر گۇڭگا شېئىرچىالرنىڭ شېئىرى بىلهن ئىنسانىيهت دۇچ

لروس «رالرنىڭ ئاتالمىش ھهل قىلىش اليىههلىرىنى گۇڭگا شېئى دەپ قارايدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئهقلى مهجروھالرچه

 مانا بۇ دەل ئۇالرنىـڭ . بۇ بوشلۇقنى تولدۇرۇپ، ھېسسىي جهھهتتىن قانائهت تاپىدۇ غا قاپساپ تىقىپ» بوشلۇقى

. سـۈپهتلىك تهتـۈر ئـايلىنىش    بـۇ بىـر خىـل يامـان    . دۇر» كىتابخانالرنىڭمۇ ئىجادىيهتكه قاتنىشىشى«نهزىرىدىكى 

مهجــروھ تولــدۇرماقچى بولــسا ئــۇ مهڭگــۈ      نــى يهنه بىــر ئهقلــى  يهنــى بىــر ئهقلــى مهجروھنىــڭ كهمچىلىكى   



 .ئايلىنىپ قالىدۇ بىرىنى تولۇقالش ئويۇنىغا-ئاخىرالشمايدىغان بىر

) ھهرگىزمۇ چـوڭ گهپـلهر ۋە چـاقىرىقالر ئهمهس    مېنىڭ دېگىنىم(سىزنىڭچه ئهدەبىياتتا يۈكسهك نهرسىلهر : سوئال

 قاتارلىقالرغا قانداق مۇئامىله قىلىنىشى كېرەك؟ئهخالق  ئېتىقاد، غايه، گۈزەللىك،: مهسىلهن

 .ئىنــسانىيهتنىڭ يۈكــسهكلىك بىــلهن رېئــاللىق ئوتتۇرىــسىدا ئــاخىرقى قېــتىم تىركىشىــشى  مــودېرنىزم: جــاۋاپ

قارايدىغان بولساق شۇنى بايقىشىمىز  مهسىلهن، بىز مودېرنىزم شېئىريىتىنىڭ پېشىۋالىرىدىن بىرى بولغان بودلېرغا

دەۋرىدە ياشىغان شائىر، يهنى رەزىللىـك بىـلهن گۈزەللىـك      بودلېر ئىستېتىكىنىڭ تىراگىدىيىلىكتهس ئهمهسكى،

ئۇنىـڭ شـېئىرلىرىدا بـۇرۇنقى ئهخـالق مىزانلىرىغـا،      . ئۆتكـۈنچى دەۋىرنىـڭ شـائىرى    ئوتتۇرىـسىدا جـان تاالشـقان   

قىيماسـلىق بىـلهن    ەۋرلهرگهگۈزەللىـك ئـۆلچىمىگه، بـۇرۇنقى ئىـدىراك ۋە مـۇھهببهتكه ئاسـاس بولغـان د        بۇرۇنقى

. ئاۋانگـارتلىق بىـلهن ئـاۋاز قوشۇشـمۇ بـار      بىرگه، ئهكسىچه يېڭى دەۋرنىڭ تهرەققىياتىغا، خاراب قىلىش كـۈچىگه 

بىــر خىــل تىراگىــدىيىلىك يېڭــى ئىــستېتىكا، يهنــى رەزىللىــك   شــۇڭا ئــۇ رەزىللىــك بىــلهن گۈزەللىــك ئارىــسىدا 

 نــاملىق شــېئىرالر تــوپلىمى مانــا مۇشــۇنداق» رەزىللىــك گــۈلى«ڭ ئۇنىــ. كهلتــۈرگهن ئىستېتىكىــسىنى بارلىققــا

بىـلهن زامـانىۋىي    ئالۋاسـتىالر -ئۇنىڭ شـېئىرلىرىغا ئهخـلهت بىـلهن ئهتىـر ھىـدى، جىـن      . ئىستېتىىنىڭ مهھسۇلى

ئۇنىـڭ ئهسـهرلىرىدە   . تىراگىـدىيىلهر سـىڭگهن   ئـاپتوموبېلالر، ئېتىقـاد بىـلهن مـاددىي مهئىـشهت ئوتتۇرسـىدىكى      

گـۈزەل ۋە سـوغوق بولغـان ئاالھىـدە بىـر خىـل شـېئىرىي كهيپىيـات          چلىك سىمۋول ۋە ئىمـاگالر ئـارقىلىق  يىرگىنى

خىـل قىلمىـشلىرى بىـلهن تولغـان چـوڭ      -كـۆڭلىنى ئېلىـشتۈرىدىغان ئادەملهرنىـڭ خىلمـۇ     كىـشىنىڭ . يارتىلغان

شـۇنداق   ۇنىـڭ ئهنه مهن ئ. تۇرمۇشـى ئىنتـايىن گـۈزەل ۋە نهپىـس شـېئىرىي تىـل بىـلهن ئىپـادىلهنگهن         شـهھهر 

شـېئىرىي تىلـدا ئىپادىلهشـكه     تۇيغـۇالرنى قانـداقالرچه بۇنـداق گـۈزەل    -يىرگىنىچلىك مهنزىرە ۋە بۇزۇلغـان ھـېس  

 .چىدىغانلىقىغا ھهيرانمهن

 ھهسـىرەتنى قوزغىغـان  . جاراھهتلىك بىر يۈرەكنىڭ ھهسـىرەتلىك نالىـسى چىقىـپ تۇرىـدۇ     ئۇنىڭ شېئىرلىرىدىن

تهسىرلهندۈرۈش كـۈچى   چۈنكى ھهسرەتنىڭ باشقىالرنى. هسىرەتنىڭ ئۆزى گۈزەل بولىدۇنهرسىلهر رەزىل بىراق ھ

كـۆڭلىنى غهش قىلىــدىغان ھــالهت ۋە   بودلېرنىـڭ تــاالنتى كىـشىنىڭ  . ھهر قانـداق نهرســىدىن كۈچلـۈك بولىــدۇ  

لهرنىڭ بودلېرنىــڭ كىــشى. چىقالىغانلىقىــدا ئىپادىلىنىــدۇ كۆرىنىــشلهر ئىچىــدىن شــېئىرىي گــۈزەللىكنى بايقــاپ 

مـودېرنىزم شـېئىريىتىنىڭ يهنه بىـر پهللىـسى بولغـان تومـاس       . تهرىپىمۇ دەل مۇشـۇ  قهلبىنى لهرزىگه ساالاليدىغان

ئاخىرى پۈتـۈنلهي   تولسا رېئاللىق بىلهن يۈكسهكلىك ئارىسىدا ئۇزاق مهزگىل جان تاالشقاندىن كېيىن ئېللىئوت



شـۇنداقال دىنىـي مىـستېتىزىمغا    . جاكارلىـدى  چى دەپيهنـى ئـۆزىنى كىالسـسىزم   . كهيـنىگه چېكىنىـشنى تاللىـدى   

 تهۋەلىكـى جهھهتتىمـۇ پادىـشاھلىق تـۈزۈمى سـاقالنغان ئهنگىلىيىنـى       ھهتتـا دۆلهت . بېشىچىالپ كىرىـپ كهتتـى  

 .تاللىۋالدى

تومـاس ئېللىئوتنىـڭ ئهكـسىچه يـول تۇتـۇپ       ئاپولىنارغا ئوخشاش شائىرالر بولـسا تېخىمـۇ رادكـال يولغـا مېڭىـپ،     

 .كىالسسىزىم ئهنئهنىسىدىن تېخىمۇ يىراقالشتى ىك ۋە تهرتىپنى ئاساس قىلغانيۈكسهكل

 يۈكـسهكلىك ئىنـسانىيهتنىڭ ئومـۇمىي   . رېئاللىقتا يۈكـسهك نهرسـه مهۋجـۇت ئهمهس    ئۈزۈپ ئېيتىشقا بولىدۇكى،

ىـپ،  ئويـدۇرۇپ چىقىر  ئـادەملهر يۈكـسهكلىكتىن ئىبـارەت كـۆرۈنمهس غـايىۋىي كهيپىيـاتنى توقـۇپ       . خىيالى-خام

ئۇنداق بولمىغاندا دۇنيـادا  . كېتىشكه تىرىشىدۇ ئۆزلىرىنى ئالداش ئارقىلىق ھاياتنىڭ ئهسلى قىياپىتىنى ئۇنتۇلۇپ

بىـر سـاراڭ داسـتىكى سـۇغا     «: بۇنىڭغا مىسال كهلتـۈرۈپ مۇنـداق دەيـدۇ    ئالبېرت كامۇس. ياشاش مۇمكىن ئهمهس

بېلىـق   .تىـسهن؟ دېـسه، بېلىـق تۇتىـۋاتىمهن، دەپتـۇ     ئولتۇرسـا، دوختـۇر كېلىـپ نـېمه ئىـش قىلىۋا      قارماق تاشالپ

» بېلىـق نـېمه ئىـش قىلىـدۇ     سهن ھهقىقىي ساراڭكهنسهن، داستىكى سـۇدا «: تۇتتۇڭمۇ؟ دەپ سورىغانكهن، ساراڭ

بىزنىـڭ ھايـاتىمىز بېلىـق تۇتۇشـتىن     . دەپ ياشـايمىز  بىز ئهنه شۇنداق ئېچىنىشلىق ھالدا داستا بېلىق بـار، . دەپتۇ

يۈكـسهكلىك ئهنه شـۇ   . بىـز ياشـىيالمايمىز  ! ئىشهنمسهك بىزنىڭ تۈگهشكىنىمىز شۇ ا بېلىق بارلىقىغائىبارەت، داست

ئهمـدى بىـز داسـتا     .بىراق ھازىر ئىنسانىيهتنىڭ تىراگىدىيىلىك دەۋرى ئۆتۈپ كهتتى. بېلىققا ئوخشايدۇ داستىكى

چـۈنكى بىـز يۈكـسهكلىكنىڭ    .  قالـدۇق مهھرۇم ئۆزىمىزنى ئالداش ئىقتىدارىدىن. بېلىق يوقلۇقىنى بىلىپ قالدۇق

ھاياتنىــڭ ئهســلى بهشىرىــسىنى بېــزەش  . نهرســىلهرنى يوقــاتتۇق تــۈپكى ئاساســى بولغــان ئېتىقــادتهك مهۋھــۈم 

 بىز رېئاللىققا ئىالجىسىز بوي سۇنۇپ، ئۆزىمىزگه رەھىمسىزلىك قىلماي ئىالجىمىز. شۇڭا .ئىقتىدارىمىزنى يوقاتتۇق

غـازات قىـالي دېـسه     ئۆتكهنـدە . يهردىكى ئېتىقاد دىنىـي ئېتىقـادنى كۆرسـهتمهيدۇ   چۈشهندۈرۈپ ئۆتهي، بۇ . (يوق

داسـتا بېلىـق   "ئىتتهك ئېسىلىۋېلىپ، مېنىڭ  كاپىر تاپالماي بېشى قېيىپ يۈرگهن بىر غازاتچى مېنىڭ بۇ گېپىمگه

 تېپىۋالـدىم دەپ  ماڭا دىنىـي قالپـاق كهيـدۈرۈپ، كـاپىردىن بىرنـى      يوق دېگىنىمنى خۇدانى ئىنكار قىلغانلىق دەپ

نهزەردە  مهن بۇ غازاتچىغا شۇنى دەپ قويايكى مېنىڭ بـۇ يهردە . يېزىپ توردا ئېالن قىلىپتۇ خۇشال غىڭشىپ ماقاله

 ( .ئېتىقادالرنى كۆرسىتىدۇ تۇتقىنىم دىنىي ئېتىقات ئهمهس بهلكى ئىجتىمائىي غايه ۋە سىياسىي

ئوســماننىڭ تېيىپجــان ئېلىيــوپ ۋە ئوســمانجان   جــانژۇرنىلىــدا ئهخمهت» تهڭرىتــاغ«يېقىنــدىن بېــرى : ســوئال

 سىز بۇنىڭغا قانداق قارايسىز؟. ئوبزورلىرى ئېالن قىلىندى ساۋۇتالرنىڭ شېئىرلىرىغا يازغان



خـۇددى  . بۇنـداق گراممـاتېكىلىق تهھلىـل قىلىـش ئۇسـۇلىنى كـۆرۈپ باقمـاپتىكهنمهن        مهن ئهسـهرلهرنى : جاۋاپ

ــودېرنىزم ــال  م ــيه ســۆزلهرنى  ئهدەبىاتىغــا ئائىــت ئات ــسقا مهشــهۇر ئهقلى ــاڭلىۋېلىپال  غۇ ئىزاھــاتلىرى ۋە بهزى قى ئ

. يهنه بىر رەت تهكرارالنغان بولـسا كېـرەك   مودېرنىزمچى بولىۋېلىشتهك گۇڭگا شېئىرچىالرنىڭ ئهنئهنىسى بۇ يهردە

ۇالرنىــڭ ماقالىلىرىــدىكى تىــل، تېكــسىت، گهپ دېگهنــدەك ئاتالغ  سائوســسېر، يــاكۋېس دېررىــدا قاتارلىقالرنىــڭ 

 بىلهنال ئۇ بىر ئهسـهرنى گىرامماتېكـا بـويىچه تهھلىـل قىلـسىمۇ بولىـدىغان ئوخـشايدۇ دەپ        نېرىۋىنى غىدىقلىشى

قهيهردىـن ئاڭلىۋالغـانلىقىنى    قۇربان بارات ئاكامنىڭ قۇرۇلمىچىلىق دېگهن سـۆزىنى . ئويالپ قالغان بولسا كېرەك

يېڭىلىـق يـاراتقۇچى بولىـۋېلىش    . ىغـانلىقىنى چۈشـىنهلمىدىم  ئات ھهم نېمىشقا بـۇ ماقـالىلهرنى قۇرۇلمىچىلىـق دەپ   

ــتۇرۇش   ــېكىن قامالش ــان ل ــۇرۇلمىچىلىقنى   . تهس ئاس ــاراتنىڭمۇ ق ــان ب ــماننىڭمۇ، قۇرب ــان ئوس  مهن ئهخمهتج

 .چۈشىنىدىغانلىقىغا تازا ئىشىنهلمهيمهن

تابىنىـڭ كىـرىش سـۆزىدە    نـاملىق كى » قۇرۇلمىچىلىـق پوئېتىكىـسى  » (Jonathan Culler        ) جوناسېن كـۇللېر 

» .ئهمهس قۇرۇلمىچىلىق ھهرگىزمۇ بىـر خىـل يېـشىش خاراكتېرلىـك تهنقىـد     «ھهققىدە توختىلىپ،  قۇرۇلمىچىلىق

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بـۇ يېـشىش      .ئهخمهتجان ئوسماننىڭ ماقالىلىرىدا بولـسا، يېـشىش ئاسـاس قىلىنغـان    . دېگهندى

مهشۇقالر داستانلىرىدىكى -ئهدەبىياتىدىكى ئاشىق ىالسسىكناھايتى ئهنئهنىۋى يېشىش بولۇپ، خۇددىي ئۇيغۇر ك

جىنــسىي پهرق بىــلهن مۇناســىۋەتلىك پېرســوناژ ئىكهنلىكىنــى ئىنكــار قىلىــپ،    يارىتىلغــان ئايــالالر ئوبرازىنىــڭ

ياكى » كۈرەش سىنىپىي«خاھىشقا بوي سۇندۇرۇپ، ئۇ داستانالردىكى مۇھهببهتنى ياكى پېرسۇناجالرنى  سىياسىي

نهرسىلهرنى ئاساسـسىز تېڭىـپ،    كنىڭ سىمۋولى دەپ چۈشهندۈرگهنگه ئوخشاش، شېئىرنىڭ ئۆزىدە يوقئهركىنلى

بۇنـداق چۈشهندۈرۈشـكه   . قىلىـپ چۈشـهندۈرگهن   تېيىپجان ئېلىيوپنىڭ مۇھهببهت لىرىكىسىنى سىياسىي شېئىر

ئۇلـۇغ شـېئىر بولـۇپ    مهنىنـى چىقـارغىلى بولـسا، ھهمـمه شـېئىر       تـوغرا كهلـسه ھهرقانـداق شـېئىردىن ھهرقانـداق     

 ئهلۋەتته، بىر شېئىردا بهلكىم شائىرنىڭ. بىلهن ناچار شېئىرالرنىڭ نېمه پهرقى قالىدۇ ياخشى شېئىرالر. كهتمهمدۇ

تېندىسىيه ياكى ھاياجان  ئۆزىمۇ ھېس قىلمىغان، شائىرنىڭ ئېڭىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغا يۇشۇرۇنغان پىسخىك

ئاساســالنغاندا مهدەنىيهتتىكــى يــاكى تىلــدىكى بىــر خىــل  نهزەرىيىــسىگهيــاكى قۇرۇلمىچىلىــق . بولىــشى مــۇمكىن

. ھهتتا يازغۇچى ئۆزىمـۇ ھـېس قىلمىغـان رولالرنـى ئوينـاپ قېلىـشى مـۇمكىن        يۇشۇرۇن ئهندىزە ئهدەبىي ئهسهردە

 يـاكى تىلـدىكى ئهنـدىزە ھهرگىزمـۇ خالىغـانچه توقـۇپ چىقىرىـدىغان، كونـا قاتمـال سىياسـىي           بىـراق مهدەنىـيهت  

ئهسـهرگه خالىغـان    ھـازىرقى دەۋر ھهرقانـداق  . ددىيهلهرنى سىياسىي خاھىش بويىچه تاڭىدىغان نهرسه ئهمهسئى



 .ئهمهس سىياسىي خاھىشنى تاڭىدىغان مهدەنىيهت زور ئىنقىالبى دەۋرى

چۇقـۇم تېيىپجـان ئېلىيـوپ ۋە     ئهگهر ئهخمهتجان ھهقىقهتهن قۇرۇلمىچىلىـق تهنقىـد ئۇسـۇلىنى قولالنغـان بولـسا     

ئومۇمىي قۇرۇلما ۋە ئۇنىڭ ئاڭـسىزلىق ئاساسـىنى    سمانجان ساۋۇتنىڭ شېئىرلىرىنىڭ كهينىگه يۇشۇرۇلغان ئهڭئو

 بىـراق بـۇ خىـل   . تهنقىدچىلىكىدە ھهقىقهتهن تىلشۇناسلىق ئۇسۇلى قوللىنىلىـدۇ  قۇرۇلمىچىلىك. قازغان بوالتتى

. توختـاپ قالغـان ئهمهس   ۆرىنىشى ئۈستىدەتىلشۇناسلىق ئۇسۇلى ھهرگىزمۇ ئهسهرنىڭ سىرىتقى گرامماتېكىلىق ك

سهنئهت ئهسـهرلىرى  -لېۋي سترائوس ئهدەبىيات قۇرۇلمىچىلىق ئىدىيىۋى ئېقىمىنىڭ پىشىۋالىرىدىن بىرى بولغان

ئىچىدىن كىشىلهرگه نامهلۇم بولغـان بىـراق سـىرلىق ھالـدا ھهممىنـى       ۋە مهدەنىيهت ھادىسسىلىرىنىڭ داشقاينىقى

ئهسـهرلىرى   سـهنئهت -ئادەملهرنىڭ ئېڭىغا بېقىنمىغان ھالدا مهۋجۇت بولۇپ، ئهدەبىيـات تۇرغان،  كونترول قىلىپ

مـاھىيهتته تىلغـا ئوخـشاپ كېتىـدىغان      ۋە مهدەنىيهت ھادىسسىلىرى ئارقىلىق ئۆز مهۋجۇتلۇقىنى يۈرگۈزىۋاتقـان، 

ن بىـراق يۇشـۇرۇپ   ئوخـشاش ھهمـمه ئـادەمگه ئېنىـق بولغـا      ھهرگىزمۇ ئهخمهتجان ئوسمانغا. قۇرۇلمىنى ئىزدەيدۇ

لېـۋي سترائوسـنىڭ قارىـشىچه كىـشىلهر ئوتتۇرىـسىدىكى      . قاراشنى ئىزدىمهيـدۇ -كۆز قېلىنغان، ئىجتىمائىيالشقان

كهينىـدە   ئادەت، دىـن ۋە ئهپـسانىلهرنىڭ ھهممىـسىنىڭ   -تۈزۈم، ئۆرپ-مۇناسىۋەت، قانداشلىق، ئائىله خىل-خىلمۇ

قۇرۇلمـا ئىنـسانىيهتنىڭ يۇشـۇرۇن     بـۇ . رغان قۇرۇلمـا مهۋجـۇت  ئادەمگه بېقىنغان ئهمهس بهلكى ئـادەمنى بېقىنـدۇ  

 .ئېڭىنىڭ ئاساسىدۇر

سىمۋول دەۋالغانلىرى بىلهن سـىمۋولىزىمچىالرنىڭ سـىمۋول ھهققىـدىكى قارىـشى      گۇڭگا شېئىرچىالرنىڭ: سوئال

 قانداق پهرق بار؟ ئوتتۇرىسىدا

. بىـز سـىمۋول ۋە بهلگىـلهر ئارىـسىدا ياشـايمىز      .تئادەتته بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزدىمۇ سىمۋول تهبئىيال مهۋجۇ: جاۋاپ

بىــز ھهركــۈنى تۇرمۇشــىمىزدا دائىــم بىــر خىــل  . ســىمۋول ئــورمىنى  بىــز—خــۇددى بــودلېر ئېيتقانــدەك بۇدۇنيــا 

تهبئىـي   ئىنـسانىيهتنىڭ سانـسىز ئهسـىرلىك تهپهككـۈر ئـادىتى ۋە     . خىيـالالردىن قۇتۇاللمـايمىز  -ئـوي  بېـشارەتلىك 

ــاتىن ھــازىرقى دەۋرنىــڭ ســىمۋولنى . ناســىۋەتلىكئىنــستېنكىتى بىــلهن مۇ ــانلىقىنى  مهن باي ــرەكتىن چىقارغ كې

بىزنىـڭ ياشـاش ئۇسـۇلىمىزنىڭ بىـر قىـسىمىغا ئايلىنىـپ        منېىڭ بۇ يهردە نهزەردە تۇتقىنىم ھهرگىزمـۇ . ئېيتقاندىم

 .سۈنئىي سىمۋولالر بهلكى،. كهتكهن سىمۋول ئهمهس

كىـشىلهر سـىمۋولنى كـونتىرول    . خىل سېـستىما  استه ئهمهس بهلكى، بىربىر خىل ۋ-بودلېرنىڭ قارىشىچه، سىمۋول

ئـۇ شـېئىرالرغا كىـرىش ئـارقىلىق بېـشارەتلهر بىـلهن كىتابخانـدا         .قىلمايدۇ، بهلكى، سىمۋول مۇسـتهقىل مهۋجـۇت  



 تومـاس ئېللىئوتنىـڭ قارىـشى بـويىچه، شـائىرالر ئوبىيېكتىـپ      . تۇيغـۇنى پهيـدا قىلىـدۇ    بىۋاسته بولغان بىر خىـل 

ئىندۇكــسىيهلىك مۇناســىۋەتلهر  ماســلىقتىن پايــدىلىنىپ، بىــر قاتــار مهنزىــرە ۋە بىــر قاتــار ئىــشالر ئوتتۇرســىدىكى

يهنــى ئوبىيېكتىــپ مــاس نهرســىلهر شــائىردا قوزغاتقــان  ئــارقىلىق كىتابخانالرنىــڭ ھېســسىياتىنى قوزغىتااليــدۇ،

قىلىقال كىتابخـانالردا ئـۆزىنىڭكىگه ئوخـشاش    ماس نهرسىلهرنى تاپشۇرۇش ئار تۇيغۇنى شائىر پهقهت ئوبىيېكتىپ

ماس نهرسىلهر  شائىر ھهرخىل ئىماگ، كۆرۈنۈش، ۋەقه، نهقىل، ئىبارە قاتارلىق ئوبىيېكتىپ. قىالاليدۇ تۇيغۇ پهيدا

كىتابخانالردىمۇ ئوخشاش كهيپىيات پهيـدا   ۋە نۇرغۇنلىغان سۈرەتلهر ئارقىلىق مهلۇم كهيپىياتنى شهكىللهندۈرۈپ،

مېـنىڭچه بـۇ   . كىتابخانالرنىڭ روھىي دۇنياسىغا بىۋاسته سـىڭىپ كېرەلهيـدۇ   ئهقلىي تۈس ئالمىغان ھالداقىلىپ، 

ئـادەتتىكى   .پېرىخونالرنىـڭ جـادۇ قىلىـش ئۇسـۇلى يـاكى گىپنوزلـۇق ماھـارىتىگه ئوخـشاپ كېتىـدۇ          خىل ئۇسۇل

بولـۇپ، كۆرسـهتكۈچى بىـلهن     كىشىلهرنىڭ نهزىرىدىكى سىمۋول بىر نهرسه ئـارقىلىق يهنه بىـر نهرسـىنى دېـيىش    

 :مهسىلهن .كۆرسىتۈلگۈچى ئوتتۇرسىغا تهڭلىك بهلگىسى قويۇشقا بولىدۇ

 تىنىچلىق= كهپتهر 

 توختاش= قىزىل چىراق 

 ...        مېڭىش= يېشىل چىراق 

  جاھالهت= قاراڭغۇ 

 .مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى بهلگه

يولـدا   چـوڭ . ۈن بارلىققـا كهلـگهن ۋە ئـادەتكه ئايالنغـان    ئىپادىلهشكه ئاسانلىق پهيدا قىلىش ئۈچـ  بۇ خىل ئۇسۇل

كىشىلهر ئارىسىدا بىرلىككه كېلىـپ   چۈنكى ئۇ جهمئىيهتته. كېتىۋاتقان ماشىنىالر قىزىل چىراقنى كۆرسه توختايدۇ

» بـۇ يهردە ماشـىنىڭىزنى توختىتىـڭ   «چوڭ يول بويىغـا   .كېلىشىش ئارقىلىق توختاشنى بىلدۈرۈشكه بېكىتىلگهن

بـۇ خىـل   . ئۇنىڭدىن چىراقنىڭ قىزىلغا ئۆزگىرىشى بىر ئاز ئهپلىك ئۇسـۇل  .ت چىقىرىشنىڭ ھاجىتى يوقدەپ خه

 ھهمــمه ئــادەمگه. شــېئىريىتىدەك كىــشىلهرنىڭ روھىغــا تهســىر قىلىــدىغان ســىمۋول ئهمهس ئۇســۇل ســىمۋولىزم

» توختـاڭ «. بهلـگه  هدېگهن سۆزنىڭ ئۆزىگه ئوخـشاشال قىممهتـكه ئىـگ   » توختاڭ«چۈشىنىشلىك بولغان، خۇددى 

سـىمۋول بولـسا كىـشىلهر ئارىـسىدا ئالـدىن       سـىمۋولىزىم شـېئىريىتىدىكى  . دېگهن سۆزدىن ھېچقانداق پهرقى يوق

شـېئىرچىالر دەل مهن يۇقىرىـدا سـۆزلهپ ئۆتكهنـدەك ئوتتۇرغـا       گۇڭگـا . كېلىشىۋېلىپ بېكىتىلگهن نهرسه ئهمهس

 ئهپلىـك بولىـشى ئۈچـۈن قوللىنىلغـان ئۇسـۇلنى سـىمۋول       تامـامهن بولىـدىغان پهقهت   تهڭلىك بهلگىسى قۇيۇشـقا 



ئۈچـۈن   بىراق قىززىق يېرى شۇكى، بـۇ خىـل ئۇسـۇل ئىپادىلهشـكه ئهپلىـك بولـسۇن      . چۈشىنىۋالغان قىلىش دەپ

 .يۇشۇرۇش — قوللىنىلىدۇ، بىراق گۇڭگا شېئىرچىالرنىڭ ئىشلىتىشتىكى مهقسىدى

ئۇنىڭغا قىزىل چىراقتىن . دېسىڭىزال بولىدۇ «!توختا«سىڭىز، ئۇنى سىز يولدا كېتىۋاتقان بىراۋنى توختاتماقچى بول

قىزىـل چىـراق بهلگىـسى ئېغىـزدا     . ئىـشارىتى قىلىـشىڭىزنىڭ ھـاجىتى يـوق     بىرنى ئېلىپ كېلىپ ئاندىن توختاش

كـى  يهردى بـۇ . ئېغىزدا دېيىش ئهپلىكرەك بولسا، ئېغىزدا دېـسىمۇ بولىـدۇ  . بولغاچقا قوللىنىلغان دېيىشتىن ئهپلىك

 .توختىتىش-مهقسهت

بولۇپ ئالدىغا قىزىل چىراقنى كۆتۈرۈپ بارسىڭىز ئۇ سىزنى  يولدا كېتىۋاتقان بىر ئادەمنى مېڭىشتىن توختاتماقچى

ــاراڭ   ــاكى س ــدۇ ي ــا دەپ قالى ــدۇ گاچ ــوق     . دەپ قالى ــدارى ي ــۆزلهش ئىقتى ــا س ــېئىرچىالر ي ــا ش ــۇنىڭدەك گۇڭگ ش

 .چاتاق بار كاللىسىدا  ياكى

 [:ئىزاھات]

دىكىلهرنىـڭ  » ئىـشچىالر ۋاقتـى گېزىتـى   «يېزىلغانـدا    يىلى بۇ سۆھبهت خاتىرىـسى -1992 ئىلگىرى يهنى، يىل13

كېيىن تهھرىر بۆلۈم ئۇنى گېزىتنىڭ بىـر بېـتىگه پاتمايـدۇ، دەپ    . چىققاندۇق تهلىپى بويىچه بىر قېتىم قىسقارتىپ

بهزىـلهر سـۆھبهت    .ىسقارتىلغان قىسىمى ئىدىكېيىن ئېالن قىلىنغانلىرى دەل ئاشۇ ق. قېتم قىسقارتىپتۇ يهنه بىر

شـۇڭا مهن  . دېگهنـدەك قاراشـالردا بولۇشـتى    خاتىرىسىدىكى بهزى قاراشالرنى دەلىللهنمىگهن، شۇڭا ئاساسىي يوق

شـېئىرچىالرنىڭ ئهسـهرلىرى بىـلهن مودېرنىزملىـق شـېئىرالرنى ۋە       تۆۋەنـدە بهزى مىـسالالرنى كهلتـۈرۈپ، گۇڭگـا    

 ئــارا سېلىــشتۇرۇش ئــارقىلىق، ئۇالرنىــڭ يازغانلىرىنىــڭ مودېرنىزممــۇ-ئىرلىرىنى ئــۆزشــې خهنزۇالرنىــڭ گۇڭگــا

خــاس نهرســىمۇ  ئهمهســلىكىنى، گۇڭگــا شــېئىرمۇ ئهمهســلىكىنى يــاكى ھېچقايسىــسىغا ئوخــشىمايدىغان، ئــۆزىگه 

 .ئهمهسلىكنى ئىسپاتالپ چىقىمهن

 نامراتنىڭ ئۆلىمى

 

 ملىق،ئۆلۈمدۇر ئۇ تهسهللى، ياشاتقۇچى داۋا       

 .ئاخىرقى مهقسهت  ياشاشتا بىردىن بىر ئۈمىد—ئۇ        

 روھالندۇرغۇچ دۇرا ئۇ بهرگهن ئىلهام ۋە شادلىق،       

 .ئاتا قىالر زاۋالغا يۈزلهنگىدەك جاسارەت       



 

 تۈندە شىۋىرغان، قۇتىرىغاندا قار باسقان زۇلمهت

 بىزلهرگه يول كۆرسهتكهن بىرال نۇرلۇق چىراق ئۇ،

 ساراي ئۇ چۆچهكلهردە ئېيتىلغان، مهتلىكھهشه

 .ئۇيقۇ ئىچىش، ئارام ئېلىش ۋە-باردۇر ئۇندا يهپ

 

 پهرىشته ئۇ، سېهىرلىك قوللىرىدا سوۋغىتى،

 مهپتۇنلۇق چۈش لهززىتى، بۇ سوۋغاتتۇر ئۇيقۇ ھهم

 .يۇمشاق تۆشهك تهييارالر ئۇ نامىرات يالىڭاچقا

 

 بىرى،شۆھرىتى ئىالھنىڭ،سىرلىق ئاشلىق ئام — ئۇ

 مهڭگۈلۈك ماكانى، مېلى ھهم- نامراتنىڭ پۇل—ئۇ 

 .ئىشىكى ئۇ جهننهتنىڭ باشالر يېڭى ھاياتقا

 

بـۇ شـېئىردا   . شـېئىرىدۇر  سىمۋولىزىم شېئىريىتىنىڭ پېشىشۋاسى بولغان فىرانسىيىلىك شائىر چارلىز بودلېرنىڭ بۇ

ىرىم پۇتلىرىمغـا يۆگىـشىپ قالـدى، ئېـسىپ     چۈشل) بىز گۇڭگا شېئىرچىالرنىڭكىدەك قااليمىقان سۆزلهر دۆۋىسىنى

ــۈم . ، قهســتهن غۇۋاالشتۇرۇشــنى ئۇچىرىتالمــايمىز)دېگهنــلهردەك قويــدۇم قارچۇقۇمغــا يېــشىمنى بــۇ شــېئىردا ئۆل

 .پىكىــرلهر ســىمۋولۇق ۋاستىــسىدىن پايــدىلىنىپ ئىپــادىلهپ ېــرىلگهن-مــۇرەككهپ تۇيغــۇ ۋە ئــوي ھهققىــدىكى

سۆزلهرنى شائىر ئۆلـۈمنى   قاتارلىق» ھهشهمهتلىك ساراي«، »پهرىشته«، »راقنۇرلۇق چى«، »روھالندۇرغۇچى دورا»

تۇيغـۇنى يۇشـۇرۇپ،   -ئۆلۈمگه بولغـان ھـېس   تېخىمۇ ياخشىراق تهسۋىرلهپ بېرىش ئۈچۈن ئىشلهتكهن، ھهرگىزمۇ

بىـر نـامرات ئۈچـۈن ئۆلـۈم خـۇددى روھالنـدۇرغۇچ       . ئهمهس كىشىلهرگه ھېس قىلدۇرماسلىق ئۈچۈن ئىشلهتكهن

ئۆلــۈمنى روھالنــدۇرغۇچ دورا . قىلىــپ، بــارلىق ئــازابنى ئۇنتۇلدۇرىــدۇ رىــدەك ئۇنىــڭ ۋۇجــۇدىنى مهســىتخۇشدو

 .ئۆلۈم ھهققىدىكى تهسهۋۋۇرىنى ناھايتى ياخشى ئىپادىلهپ بېرەلهيدۇ دېيىش، نامراتنىڭ

تهپهككــۇر  قىــدەپهقهت ئۆلــۈم ۋە ھايــات ھهق. ھايــاتلىق ئىنــسانىيهتكه ئورتــاق بولغــان مهڭگۈلــۈك تېمــا ئۆلــۈم ۋە



چـۈنكى شـائىر شـېئىردا    . تۇيۇلمايـدۇ  قىلىدىغان ئىقتىدارغا ئىگىـال ئـادەم بولـسا ئۇنىڭغـا بـۇ شـېئىر چۈشىنىكـسىز       

پهقهت . كىتابخانالنىڭ پىسخىك تهجىربىسىدىن يىراق ئهمهس ئوتتۇرغا قويغان پىسخىك تهجىربه كۆپ ساندىكى

 ا توســالغۇ بولمىغــان ئــادەم بولــسىڭىزال بــۇ شــېئىردا تۇيغۇســىد-بولمىغــان، ھــېس ئهقلــى جهھهتــته ئــاجىزلىقى

ھهققىـدىكى تېمـا    شـېئىردا ئۆلـۈم  . تۇيغـۇڭىزدا تهجىربىـدىن ئۆتىـدۇ   -تۇيغـۇ سـىزنىڭ ھـېس   -ئىپادىلهنگهن ھېس

 .ئۇسلۇبى ئىنتايىن ئهستايىدىللىققا ئىگه قۇرۇلمىسى پۇختا،. ئاخىر ئىزچىللىققا ۋە روشهنلىككه ئىگه-باشتىن

  :خاراكتېرگه ئىگه يهنه بىر شېئىرىنى كۆرۈپ باقايلى رنىڭ ۋەكىللىكبىز ئهمدى بودلې

 

 بۇلىقى قان

 

 سېزىمهن گاھ ئۆزۈمدە ئاقماقتىدۇر نۇرغۇن قان،

 ئېسهدىشى رېتىمى، گويا بوالق سۈيىنىڭ

 تىڭشاپ قاننىڭ شارقىراپ ئۇزاق ئېقىشلىرىنى،

 .سىيالپمۇ ھېچبىر يارا ئېغىزى تاپالمايمهن

 

 جاڭگاھتىن، هردىن ئۆتكهن كهبىئېقىپ ئۆتهر شهھ

  دېڭىز، ئارالغا ئايلىنىدۇ ئۇششاق تاش،—يولالر 

 نهرسىنىڭ چاڭقاپ كهتكهن گېلىنى، نهملهر پارچه

 .تۇتاش بويىلىدۇ تهبىئهت قىزىل رەڭگه بىر

 

 تىلهپ دائىم نىجاتلىق مهسىت قىلغۇچى شارابتىن،

 -قىينىغان ۋەھىمىنى، ئۇ لېكىن يوقات دەيمهن

 .كۆزۈمنى پ قۇالقنى، يورىتىدۇسهگهكلىتى

 

 كۈتسهم ئۇيقۇ سۆيگۈدىن، ئۇنتۇش ئۈچۈن ئازابنى،



 نهشتهردەك تېشىپ كىرىپ تېنىمنى، بىراق سۆيگۈ

 .قېنىمنى شوراتقۇزدى پاھىشه ئايالالرغا

 

تۇيغـۇلىرى بولـۇپ، بىـر ئـاز ئاالھىـدە،      -ھـېس  بۇ شېئىردا يېزىلغىنى غهمكىنلىك كېسىلىگه گىرىپتار بولغۇچىنىڭ

تۇيغــۇ تهجىربىــسى، -شــېئىرنى چۈشــىنىش كىــشىدە ئاالھىــدە ھــېس تۇيغــۇ ئىپــادىلهنگهن-شــۇڭا بۇنــداق ھــېس

 ئالـدىنقى . توال پىسخىلوگىيه بىلىمى بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ-ئىقتىدارى ياكى ئاز پىسخىلوگالرغا خاس كۆزىتىش

بىلىمــلهر دۇنيــادا  ھهققىــدىكىئهســىرنىڭ دەســلهپكى يېرىمىــدىال ئادەملهرنىــڭ پىسخىكىــسىدىكى نورمالــسىزلىق 

شـۇڭا بۇنـداق ئادەمـدىكى ئاالھىـدە بولغـان       .ئاللىقاچان ئومۇمىيلىشىپ، كىشىلهرنىڭ ئـاددى سـاۋاتىغا ئايالنغـان   

غارايىـپ تۇيۇلمـاس   -ئهسهرلهر كىشىلهرگه ئىلگىرىكىـدەك ئاجايىـپ   تۇيغۇ ياكى روھىي تهجىربىلهر تهسۋىرلهنگهن

ئـۆزى چېكىنـدۈرۈپ، ئـۆزى بىلمىـگهن نهرسـىگه ئۆچمهنلىـك       -ھهتته ئـۆزىنى مهدەنىيهت جه بىراق. بولۇپ قالدى

جهمئىيىتىـدە   مۇئامىله قىلىش ئـارقىلىق ئـۇنى بىلىـشتىن قۇتۇلۇشـقا تىرىـشىش ئـادەتكه ئايالنغـان ئۇيغـۇر         بىلهن

روھىنــى كــۆزىتىش، ئۆزىنىــڭ  پىــسخولوگىيىدىكى ئــاددى بىلىمــلهر تېخــى ئومۇمىيالشــمىغاچقا، ئىنــساننىڭ ئــۆز

ئۇيغۇرالرغـا تهسـىر قىلمىغـاچقىال كىـشىلهر بۇنـداق       ھىيىتى ھهققىدە ئىزدىنىشتىن ئىبارەت دۇنياۋى يۈزلىنىـشى ما

ھهمـمه ئىنـسانالرغا ئوخـشاشال ھهرخىـل پىـسخىك ھـالهتلهر ئۇيغـۇر ئىچىـدە          دۇنيـادا . ئهسـهرلهرنى چۈشـهنمهيدۇ  

شـېئىردا   يۇقىرىقى. چۈشىنىشنى خالىمايدۇبىراق كىشىلىرىمىز ئۆزىنى، ئۆزىنىڭ پىسخىكىسىنى  مهۋجۇت بولسىمۇ،

لېكىن ئۇالر ئۆزىدىكى بـۇ روھىـي    تهسۋىرلهنگهندەك روھىي ھالهت نۇرغۇنلىغان كىشىلىرىمىزدە مهۋجۇت بولسىمۇ

ھـالهتنى چۈشـهنمىگهن ئادەمنىـڭ باشـقىالرنىڭ قهلىمـى       ئۆزىـدىكى روھىـي  . ھـالهتنى چۈشهنمهسـلىكى مـۇمكىن   

 كهيپىياتنى چۈشىنىشىدىن ئېغىز ئاچقىلى بوالمدۇ؟ هت ۋەئاستىدا يارىتىلغان روھىي ھال

بىز ئالدى بىلهن بودلېرچه بىر خىل ئىستېتىكا، يهنـى سـوغوق ۋە ۋەھىمىلىـك     ناملىق بۇ شېئىردىن» قان بۇلىقى»

 :شېئىرنىڭ ئومۇمىي كۆرۈنۈشى مۇنداق. ھېس قىلىمىز گۈزەللىكنى

 .(ك تارىخى يوقروھىي كېسهللى(بودلېر  چارلېز: شېئىرنىڭ ئاپتورى

 .گىرىپتار بولغۇچى بىمار غهمكىنلىك كېسىلىگه: شېئىردىكى سۆزلىگۈچى

 .نائېنىق كۆزەتكۈچى: شېئىردىكى ئاڭلىغۇچى

 .بىز: ئوقۇغۇچى شېئىرنى



 :شېئىرنىڭ مهزمۇنى مۇنداق

 .كۆزىتىشتىن پهيدا بولغان خىيالى سېزىم ئۆز تېنىنى: بىرىنچى كۇبلېت

 .كېڭهيتىۋېتىلگهن تهسهۋۋۇرى سېزىمنىڭخىيالى : ئىككىنچى كۇبلېت

 .كېيىنكى خاتا تۇيغۇ قۇتۇلۇش خاھىشى ۋە ھاراق ئىچكهندىن: ئۈچىنچى كۇبلېت

 .تهسىراتى قۇتۇلۇش خاھىشى ۋە بۇرمىالنغان سۆيگۈ: تۆتىنچى كۇبلېت

سىلىگه بولـۇپ، تىپىـك غهمكىنلىـك كېـ     ئـاخىرى ئـازابلىق، غهلىـته ۋە ۋەھىمىلىـك    -شېئىردىكى كهيپىيات باشتىن

  .گىرىپتار بولغۇچىنىڭ روھىي ھالىتى ئىپادىلهنگهن

خىـل ۋە  -شـهكلى خىلمـۇ   غارايىـپ بولـۇپ،  -تهن سېزىمىدىكى خىيالى تۇيغـۇ ئـادەتته ناھـايتى بىـمهنه ۋە ئاجايىـپ     

خىيــالى يــاكى -زىيانكهشــلىككه ئــۇچراش خــام خىيــالى،-بىمــاردا كېــسهللىك گۇمــانىي خــام. مــۇرەككهپ بولىــدۇ

ئۆزىنىـڭ ئىچكـى ئهزالىرىنىـڭ ھهركىتىنـى، قـان ئايلىنىـشىنى ۋە        لى كۆرۈلگهنـدە بىمـار دائىـم   غهمكىنلىـك كېـسى  

بهزىـلهر يۈرىكىنىـڭ   : مهسـىلهن . كـۆزىتىش جهريانىـدا خىيـالى تۇيغـۇ پهيـدا بولىـدۇ       سـهزگۈلهرنىڭ تارقىلىـشىنى  

ئـاۋاز ئـۆز    قىلغـان » ...گـۈپ -گـۈپ «ھهتتا، بهزىـدە يۈرىكىـدىن چىققـان    . ئۈنلۈك ئاڭلىغاندەك بولىدۇ سوقۇشىنى

بهزىـلهر قېنىنىـڭ شـارقىراپ ئېقىۋاتقـان      .بهدىنىدىن ھالقىپ چىقىپ، سىرتقىي مۇھىتتىمۇ ياڭراۋاتقاندەك سېزىدۇ

بهزىـلهر ئـۈچهيلىرى   . ئېقىشى تېزلىشىپ كېتىۋاتقاندەك ھـېس قىلىـدۇ   ئاۋازىنى ئاڭلىغاندەك بولىدۇ، ياكى قاننىڭ

بهزىـدە   بۇ خىل بۇرمىالنغان تۇيغۇ. ى توسۇلۇپ قېلىۋاتقاندەك ھېس قىلىدۇكېتىۋاتقاندەك ياك پارچه بولۇپ-پارچه

بىرلىـشىپ كهتـكهن بولىـشى     تهن شهكلى تۇيغۇسـى ئونىۋېرسـال كېـسهللىكى ھالىتىـدە باشـقا كېـسهللىك بىـلهن       

كهتكهنـدەك، تېرىـسىنىڭ رەڭگـى ئېنىـق ئۆزگىرىـپ       بهزىلهر ئۆز تېنىنىڭ شهكلى ئۆزگىرىـپ : مهسىلهن. مۇمكىن

بهزى بىمـارالر مهلـۇم ئهزالىـرى ئۆزگىرىـپ كهتكهنـدەك      . مـۇمكىن  شقا رەڭگه كىرىـپ قالغانـدەك ھـېس قىلىـشى    با

 .قوللىرى قىسقىراپ كهتكهندەك سېزىشى مۇمكىن-كهتكهندەك، پۇت بېشى چوڭىيىپ: مهسىلهن

 ھالـدا تهسـهۋۋۇر  ئاخىر بۇرمىالنغان بولۇپ، سۆزلىگۈچى ئـۆز تېنىنـى بۇرمىالنغـان    -باشتىن شېئىردىكى تهسهۋۋۇر

تۇرغانـدەك تهسـهۋۋۇر    بىر خىل تهشـۋىش ئـۇنى چىرمىۋالغـان بولـۇپ، ئـۇ ئـۆزىنى ھـاالك بولـۇش ئالدىـدا         . قىلىدۇ

ئۈچۈن ئۇ شاراپقا تايىنىپ، شاراپ بىلهن  بۇ خىل ھاالكهتنىڭ شهپسى ئېلىپ كهلگهن ئازابتىن قۇتۇلۇش. قىلىدۇ

بىــراق مهســىتلىك ئــۇنى   .  قۇتۇلۇشــنى ئوياليــدۇ قىلىــپ ئاشــۇ ھــاالكهتنى ســهزگۈچى تۇيغــۇلىرىنى مهســت    

ئىچكهنــسېرى ئــۆزىنى تېخىمــۇ سهگهكلىــشىپ كېتىۋاتقانــدەك، ئاشــۇ ھاالكهتلىــك  ئــۇ شــاراپنى. قۇتۇلدۇرالمايــدۇ



بهلكى تېخىمـۇ   شارابنىڭ سۆزلىگۈچىنى مهسىت قىلماستىن. تېخىمۇ روشهنلىشىپ بېرىۋاتقاندەك سېزىدۇ بېشارەت

ئهسىلىدىال بۇرمىالنغـان بولغاچقـا     خىل بۇرمىلىنىش بولۇپ، سۆلىگچىنىڭ تهسهۋۋۇرىسهگهكلهشتۈرىۋېتىشى بىر

كېـسهل ھـالهتكه كهلتـۈرگهچكه ئۆزىـدىكى بۇرمىالنغـان       شاراپ ئۇنىڭدىكى ئهقلىيلىكنى يوقىتىـپ ئـۇنى تېخىمـۇ   

 .هبئىيت» سهگهكلهشتۈرىۋېتىشى«سۆزلىگۈچىنىڭ بايانى بويىچه ئۇنى تېخىمۇ  تۇيغۇنىڭ كۈچىيىشى يهنى،

خىيـال  -خـام  بـۇ بىـر خىـل تهن تۇيغۇسـىنى كۆپتۈرىـۋېتىش     . تۇيغۇمۇ بىـر خىـل كۆپتـۈرۈلگهن تۇيغـۇ     شېئىردىكى

ــادەتته روھىــي پاراكهنــدىچىلىك ۋە غهمكىنلىــك كېــسىلىگه   ــۇپ، ئ ــۋىلىكى بول گىرىپتــار بولغۇچىــدا كــۆپرەك   تهل

بهزى بىمـارالر ھهتتـا باشـقا    . ىـشى مـۇمكىن  ھېس قىل بىمار بهزىدە ئۆز تېنىنى ئىككىدەك ياكى ئۈچتهك. كۆرۈلىدۇ

شـېئىردا سـۆلىگۈچى ئـۆز قېنىنىـڭ ئـايلىنىش      . قىسىمى باردەك سېزىشى مۇمكىن بىر جايدا ئۆز تېنىنىڭ باشقا بىر

 كۆپتۈرۈپ تهسـهۋۋۇر قىلىـپ، خـۇددى پۈتكـۈل شـهھهر بىـلهن تېنـى بىرلىـشىپ كهتكهنـدەك ھـېس           دائىرىسىنى

ئىنسانالرنىڭ ئادەم روھىنى  غۇنىڭ يۇشۇرۇن ئاڭدىكى ئاساسى بهلكىم ئىپتىدائىبۇ خىل بۇرمىالنغان تۇي. قىلىدۇ

 .مۇناسىۋەتلىك بولىشى مۇمكىن تهبىئهت روھى بىلهن بىرلهشتۈرۈش چۈشهنچىسى بىلهن

سـۆزلىگۈچى  . بۇرمىالنغـان جىنـسىيهت قارىـشى ئىپـادىلهنگهن     شېئىرنىڭ ئاخىرىدا سـۆزلىگۈچىنىڭ نهزىرىـدىكى  

 .ئازاپ ۋە پۇشايمان تۇيغۇسىغا چۆمۈلۈپ ياشايدۇ بىر خىل روھىيجىنسى تهلهپتىن 

 قىممهت قارىشى ۋەيران بولۇپ يهنه بىر خىل قىممهت قارىشى تېخى تۇرغۇزۇلمىغان، بودلېر ياشىغان دەۋر بىر خىل

كېـسىلى مانـا    كىـشىلهر ئىككـى خىـل قىمـمهت قارىـشى ئارىـسىدا ئىزتىراپقـا چۈشـكهن دەۋر بولـۇپ، غهمكىنلىـك          

يېڭى قىممهت ئۆلچهملىرىدىن قورقۇش،  كونا قىممهت ئۆلچهملىرىدىن بىزارلىق،. شۇنداق ئىزتىراپنىڭ مهھسۇلىمۇ

ئۆز تۇرمۇشىدا ئـۇنى ياخـشى بىـر تهرەپ قىاللمىـسا يـاكى       شهخىس. كىشىلهردىكى روھىي خاتىرجهملىكنى بۇزىدۇ

مهدەنىـيهت ۋە ياشـاش   . ك يـۈز بېرىـدۇ  پېتىپ قالـسا ئۇنىـڭ روھىـدا كېـسهللى     مهغلۇپ بولۇپ كىرزىس تۇيغۇسىغا

بولغـان   ئۆزگىرىـشنىڭ تېزلىـشىپ كېتىـشى شهخىـسلهرگه ئـارام بهرمهي، ئـۇالر ئـۆز روھىـدا پهيـدا          شـارائىتىدىكى 

 .كېسىلىنى كهلتۈرۈپ چىقارغان مانا بۇ روھىي بېسىم غهمكىنلىك. توقۇنۇشنى بىر تهرەپ قىلىشقا ئۈلگۈرەلمهيدۇ

بولىـدۇكى، مودېرنىزملىـق شـېئىرالر گۇڭگـا شـېئىرچىالرنىڭ       رىدىن كۆرىۋېلىـشقا بودلېرنىڭ ئىككى پـارچه شـېئى  

 ئـۇالر . ھهممىسىنىڭ پىـسخىكا، مهدەنىـيهت ۋە تۇرمـۇش ئاساسـى بـار     . نهرسىلهر ئهمهس يازغانلىرىدەك قااليمىقان

كېسهللىك ۋە چۈش روھىي  ئۇالردا ئىپادىلهنگهن. تۇيغۇدا ئىزچىللىققا، ئىپادىلهش شهكلىدە بىر پۈتۈنلۈككه ئىگه

گۇڭگـا شـېئىرچىالر بولـسا    . چۈشكه ئوخـشىمايدۇ  مۇھىتىمۇ تهبئىي ۋە چىن بولۇپ، ھهقىقىي روھىي كېسهللىك ۋە



قىلمىغاچقـا، كـۆزەتمىگهچكه ئـۇنى قانـداق ئىپادىلهشـنى بىلـمهي،        روھىي كېسهللىك ھـالىتى ۋە چۈشـنى تهتقىـق   

 .چىقىرىدۇ يالغان چۈشنى توقۇپ

ــودېرنىزم   ــز م ــدى بى ــالراق  ئهم ــر قهدەر رادىك ــدە بى ــرى ئىچى ــدىكى     ئېقىملى ــىزىم ئېقىمى ــدىن كهلگۈس بولغانلىرى

 :باقايلى شېئىرالردىن ئىككىنى كۆرۈپ

 

 كېچه

 (روسىيه(ماياكوۋېسكى

 

 تاتارغان،پۈرلهپ تاشالنغان، قاندەك قىزىل ھهم

 يېشىللىقالرغا، ئالتۇن تهڭگه چېچىلماقتا

 رتالر،شىالنماقتا كۆيگهن، سېرىق يالتىراق قا

 كۆزنهكلهرنىڭ قارا قولىغا، ئۇچۇپ كهلگهن

 

 ...ئارا خىراماندۇر ھېچ چۆچۈش يوق مهيدانالر

 .ئورالسىمۇ كۆك تون بىلهن بىناالر مهھكهم

 ئالتۇنرەڭ يارا، چىراغ نۇرى خۇددى تال تال

 .ساالر ئالتۇن ھالقا يۈگرۈك پۇتالرغا ھهردەم

 

 چاققان تاغىل مۈشۈك كىشىلهر توپى، خۇددى

 ئىشىكلهر، رسان قىالر ،تۈگۈلدۈرەر ئېزىتقۇسه

 كۈلكىلهردىن قۇيۇلغان زور مېتال دۆۋىدىن،

 خالىماس كىملهر؟ بىرەر پارچه ئېلىشنىمۇ

 

 ئېزىقتۇرار يوپكىالرنىڭ ئۆتكۈر تىرنىقى،



 زورالپ كۈلكهم قىزالر كۆزىگه، سانچىلىدۇ

 -دەھشهتلىك بېشىغا پهي قىسقان بىر توپ ئهبلهخ

 .مباق كهبى ئهسهبىيلهرچهكۈلهر تۈنگه دۇ

 

 كهلگۈسـىزىم ئېقىمىنىـڭ ئاساسـلىق ۋەكىللىرىـدىن بىـرى بولـۇپ، ئايـالچه سـېرىق چاپـان          ماياكوۋېسكى ستېرىئو

ئۆزىنىـڭ غهلىـته ياسىنىـشى     ئـۇ . كىيىۋېلىپ، يۈزلىرىنى بوياپ، چاپىنىنىڭ يانچۇقىغـا سـهۋزە تىقىۋېلىـپ يـۈرەتتى    

ئۇنىڭ ئهسهرلىرىمۇ غهلىته شهكىلدە بولـۇپ،  . ئىپادىلهيىتتى ان نهپرىتىنىئارقىلىق ئىنسانىيهت جهمئىيىتىگه بولغ

 مىزانلىرىغا ۋە ئهنئهنىگه قارشى چېكىدىن ئاشـقان ئىـددىيهلهرنى ئىپـادىلهش ئۈچـۈن     ئۇنىڭ قهلبىدىكى ئهخالق

ئوخشىتىـــشالردا  ئهنئهنىـــۋى شــېئىرالردىكى . يــۇقىردىكى شــېئىرغا ئوخـــشاش غهلىــته ئۇســـلۇبتا يېزىلغانــدى    

نهرسـه كونكېرىـت ۋە ئوبرازلىـق نهرسـىگه      ئابىستىراكىت، يهنـى كىـشىلهر ئاسـان كـۆز ئالـدىغا كهلتۈرەلمهيـدىغان      

تېخىمـي ئېنىـق كـۆز ئالـدىغا كهلتۈرۈشـى ئۈچـۈن خىـزمهت         ئوخشىتىلىپ كىشىلهرنىڭ ئهسهردىكى تهسـۋىرلهرنى 

ىرالردىكى ئوخشىتىش بىـلهن زادى  شېئىرىدىكى ئوخشىتىش ئهنئهنىۋى شېئ بىراق ماياكوسۋېسكىنىڭ بۇ. قىلىدۇ

. ئوخشىـشىدۇ  بىـرىگه مهلـۇم جهھهتـته   -ئهنئهنىۋى شېئىرالردا ئوخشالغۇچى بىلهن ئوخشىغۇچى بىـر  .ئوخشىمايدۇ

يـېقىن كهلمهيـدىغان، ئارىـسىدا     بىـرىگه زادى -بىراق ماياكوۋېسكىنىڭ بـۇ شـېئىرىدىكى ئوخشىتىـشىدا زادىـال بىـر     

ئوخـشىتىلىپ، بـۇرۇن بولـۇپ باقمىغـان يـېڭىچه بىـر بهدئىـي         بىـرىگه - بىـر ھېچقانداق باغلىنىشى يـوق نهرسـىلهر  

 بىـرىگه پۈتـۈنلهي باغلىنىشـسىز نهرسـىلهر ئوتتۇرىـسىدىكى     -ئوخشىتىـشتىكى بىـر   يهنه بـۇ . ئۈنـۈمگه ئېرىـشكهن  

ئۈچـۈن ئوخــشىتىش   شــۇنىڭ. باغلىنشـسىزلىق ئـۇالر ئىپـادىلىگهن مهنــانى تېخىمـۇ زور كهڭلىكـكه ئهگه قىلىـدۇ      

شـېئىردىكى ئوخشىتىـشالر كىـشىگه ئهقىلـگه      . تۈسىنى ئېلىپ، ئىپادىلهش ئىقتىدارىنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇسىمۋول

ــته تۇيۇلىــدۇ  ــال. ســىغمايدىغان ۋە غهلى ــال-ت ــارا ئېغىزىغــا    ت چۈشــۈپ تۇرغــان چىــراق نۇرىنىــڭ ئالتۇنرەڭلىــك ي

 شىتىلىـشى قاتـارلىقالر ئـادەمنى   تولغان كۈلكىلهرنىڭ غايهت زور مېتال دۆۋىسىگه ئوخ ئوخشىتىلىشى، كوچىغا لىق

: مهســىلهن. پهرقلىنىــدۇ بــۇ يهردە ئوخــشىتىش نوقــۇل ئوخشىتىــشالردىن زور دەرىجىــدە . تــاڭ قالدۇرىــدۇ-ھــاڭ

ئــالتۇن يىــپالردەك چۈشــۈپ تۇرغــان چىــراغ » ،«كۈمــۈش قوڭغــۇراقتهك كــۈلكه ئــاۋازى«ئهنئهنىــۋى ئهســهرلهردە 

بۇ ئوخشىتىـشالرنىڭ  . چىقىپ كهتكهن ئوخشىتىشالر ئىشلىتىلىدۇ دېگهندەك توال تهكرارلىنىپ ئهبجىقى» نۇرلىرى

 كۈمـۈش «. بولـۇپ، تهسـۋىرلىنىۋاتقان ئـوبىيېكىتنى سـۈپهتلهش روولىـنىال ئۆتهيـدۇ       ھېچقانداق ئهھمىيىتـى يـوق  



كـۈلكه ئاۋازىنىـڭ زىـل،     دېگهن ئوخشىتىش بىزگه پهقهت بۇ يهردە تهسـۋىرلىنىۋاتقان »قوڭغۇراقتهك كۈلكه ئاۋازى

. بولـۇپ، ئۇنىڭـدىن باشـقا نهرسـىنى تـاپقىلى بولمايـدۇ       ىق، كىشىنى مهپتۇن قىالاليدىغانلىقىغا قارىتىلغـان يېقىمل

بولـسا شـائىردىكى ئىنتـايىن غهلىـته     » تۆمۈر دۆۋىسىگه ئوخشىتىلغان كـۈلكه » بىراق ماياكوۋېسكىنىڭ شئىرىدىكى

تۆمۈر . ئىپادىلهپ بېرىدۇ يىن ئىپتىدائى ھالهتتهبىر كۆرۈنۈشته ئىنتايىن غهلىته، بىر كۆرۈنۈشته ئىنتا بىر تۇيغۇنى

-ئـۇالر بىـر  . ئوخشىـشىپ كېتىـدىغان تهرەپـلهر يـوق     ئارىـسىدا ھېچقانـداق بىـر ئېنىـق    »كۈلكه«قېتىشمىسى بىلهن

 ئۇالر ئارىسىدا مۇشۇ يىراقلىق، ئۇالر ئارىسىدىكى دەل مۇشـۇ ئوخـشىماسلىق بـۇ    .بىرىدىن ئىنتايىن يىراقتا تۇرىدۇ

. شـهكىللهندۈرىدۇ  ۈكسهك بىر پهللىـگه كۆتـۈرۈپ، مهنـا جهھهتـته غـايهت زور بىـر سـىغىمچانلىقنى       ئوخشىتىشنى ي

ــاتتىكى   ــۋى ئهدەبىي ــۇرى  «ئهنئهنى ــراق ن ــپالردەك چى ــالتۇن يى ــگهن» ئ ــۇ    دې ــز ب ــساق، بى ــشنى ئۇچىرات ئوخشىتى

ىپقـــا ئوخــشايدىغانلىقى، چىــراق نۇرىنىــڭ ئــالتۇن ي     ئوخشىتىــشتىن ئــالتۇن يىــپ بىــلهن چىــراق نۇرىنىــڭ      

نۇرىنىــڭ تېخىمــۇ ئوبرازلىــق قىلىــپ تهسۋىرلىنىــشى ئۈچــۈنلىكىنى ئاســانال    ئوخــشىتىلغانلىقىنى، پهقهت چىــراق

يهردىكـى   بـۇ . بىـرىگه يېقىنمـۇ كهلمهيـدۇ   -چىراق نۇرلىرى بىلهن ئـالتۇن رەڭ يـارىچۇ؟ ئـۇالر بىـر     بىراق. بىلهلهيدۇ

ئـاددى رەسـىم ئاپپاراتىـدا تارتىلغـان      ڭ كـۆز ئالـدىغا  ئـالتۇن رەڭ يـارا ھهرگىزمـۇ چىـراق نـۇرلىرىنى كىتابخانالرنىـ      

بهلكــى شــائىرنىڭ روھىــدىكى مــۇرەككهپ تۇيغــۇنى  رەســىمدەك ئــۆز پېتــى كۆرســىتىپ قويــۇش ئۈچــۈن ئهمهس،

قىلىـش ئىنتـايىن زۆرۈركـى، رېئـالىزىم ئهدەبىياتىـدا ئهڭ مـۇھىمى        شـۇ نهرسـىگه دېقـقهت   . ئىپـادىلهش ئۈچۈنـدۇر  

 تتۈرۈش بولـسا، مـودېرنىزم ئهدەبىياتىـدا رېئـاللىقنى خـۇددى ئهينهكـتهك يـاكى رەسـىم        ئه رېئاللىقنى قايتا ئهكىس

يهنـى ئهدەبىـي ئهسـهر     .ئاپپاراتىـدەك ئۆلـۈك ھالـدا قايتـا ئهكىـس ئهتتـۈرۈپ قويۇشـنى ئهدەبىيـات دەپ قارىمايـدۇ         

دىكى چىـراق  ماياكوۋېـسكىنىڭ شـېئىرلىرى   شـۇڭا . رېئاللىقنى ئهكىـس ئهتتۈرمهسـتىن، بهلكـى ئىپـادىلهش كېـرەك     

رېئاللىقنى ئهكىس ئهتتۈرۈش ئهمهس، پهقهت شـائىرنىڭ روھىـي    نۇرلىرىنىڭ سېرىق رەڭلىك يارىغا ئوخشىتىىشى

 شـائىرنىڭ شـېئىردا ئىپـادىلىگىنى مهلـۇم بىـر     . تۇيغۇنى ئىپادىلهش ئۈچۈنـدۇر -ھېس دۇنياسىدىكى سۇبىيېكتىپ

بولمىغـانلىقتىن ئاشـۇنداق    اراشـالر يـاكى شـوئارالر   نهسىههت، پهلسهپىۋى گهپلهر، سىياسـىي قـارا، مهلـۇم ق   -پهندى

ئـۇ  . بۇنداق شېئىرالردىمۇ ئاشـۇ نهرسـىلهرنى ئىزدەيـدۇ    يېزىلغان شېئىرالرنى كۆرۈپ كۆنۈپ كهتكهن كىىتابخانالر

ئهمهلىيهتـته بـۇ شـېئىردا ئىپـادىلهنگهن نهرسـه      . چۈشـهنمىدۇق دەپ ۋايسىـشىدۇ   نهرسىلهر تېپىلمىسا بۇ شـېئىرنى 

ماياكوۋېـسكىنىڭ تـۇنجى    بـۇ . مهس، بهلكى تۇيغـۇ بولغاچقـا، ئـۇنى پهقهتـال ھـېس قىلغىلىـال بولىـدۇ       ئه كۆزقاراش

پۈتـۈن شـېئىردا   . تـاالنتىنى نامايـان قىلىـپ تۇرىـدۇ     شېئىرى بولسىمۇ، بىراق ماياكوۋېسكىنىڭ ئاجايىـپ شـېئىرى  



رىـشىنى تهسـۋىرلهش ئـارقىلىق    يېقىنراق سۆزلهر ئۇچىرىمىسىمۇ، رەڭلهرنىـڭ ئۆزگى  ياكى ئۇنىڭغا» كېچه«گهرىچه 

كــوچىالر،  ئاســتا يېتىــپ كېلىــشى، ئهتراپنىــڭ قاراڭغۇلىشىــشى، كــېچه قوينىــدىكى كىــشىلهر، -ئاســتا كېچىنىــڭ

ئاســتا -كۈنــدۈز ئاســتا. تهســۋىرلهنگهن قۇرۇلۇشــالر، كېچىــدە كېزىــپ يــۈرگهنلهر، لــۈكچهكلهر ناھــايتى جــانلىق 

ۇرلىرى چاقنـاپ تۇرغـان ئـالتۇن تهڭگىـلهردەك كىـشىلهرنىڭ      نـ  گۇگۇم چۈشـمهكته، ئـاخىرقى قۇيـاش   ...يوقالماقتا

ئهسـهردە  ...يورىماقتـا  بـارا -قاراڭغۇ چۈشمهكته، قاپقاراڭغۇ دېرىزىلهر بـارا ...تېز يوقالماقتا بىراق. ئالدىغا تاشالنماقتا

رقىلىق بـۇ  ئـوبرازالر ۋە غهلىـته ئوخشىتىـشالر ئـا     غارايىـپ -تهسـۋىرلهنگهنلهر مانـا مۇشـۇالر، بىـراق شـائىر ئاجايىـپ      

تۇيغۇنى ئىپادىلهيدىغان شـېئىرنى تهسـۋىرلهرگه ئۆزگهرتىـپ كىـشىگه     -ھېس مهنزىرىلهرنى تامامالپ سۇبىيېكتىپ

چوڭقۇرلىـشىپ   قايتا ئوقۇسا بۇ تۇيغۇ تېخىمـۇ -شېئىرنى قايتا. ۋە مۇرەككهپ تۇيغۇ بهخىش ئېتىدۇ ئاجايىپ غهلىته

 .ۋە مۇرەككهپلىشىپ ماڭىدۇ

 

 دوۋزىقى شهھهر چوڭ

 اكوۋېسكىماي

 

 نۇرىنى، پارچىاليدۇ كۆزنهكلهر ئېمىپ چىراق

 چوڭ دوۋزاقنى،-كىچىك دوۋزاق قىلىپ شهھهرنى-كىچىك

 كهبى ئۇچار ماشىنىالر ھهم، قىزىل چاچلىق جىن

 قۇالقنى، چىرقىرىتىپ كارنىيىنى،گاس قىلغۇدەك

 

 شۇ ۋېۋىسكا ئاستىدا،كۆك بېلىق بازىرىدا،

 تكهن بىر بوۋاي،ئهينهك قېرىپ كه ئىزدەپ يۈرەپ كۆز

 ئاپتۇبۇس، چىقىرىپ كهچ قۇيۇنى چېپىپ ئۆتسه

 جاالق بوپ كۆزى،يىغالپ تاشالر بواللماي،-ئاالق

 

 بىناالر تۆشۈكىدە كۆيهر ئوت، كۆككه يهتكهن



 ياسار ئۇزۇن كارىدور پاراۋوزنىڭ تۆمۈرى،

 قۇش نۇرلىرى ئېقىپ چۈشكهن جايالرغا، يارىدار

 ساداسى، چۈشۈپ كېلهر ئۇرۇلۇپ ئايروپىالن

 

 مهسىت،شهھۋەتخور كهچ ھۇزۇر ئاالر ئۆز شهھۋىتىدىن،

 نۇرلىرى چۈشكهن كىرلىكنى تاالي، پۈرلهپ چىراغ

 مىسىلداپ، بۇ شهھهرنىڭ گۇگۇمى كهينىدىنال

 .يېتىپ كىلهر ھېچكىمگه الزىمى يوق چۈشكۈن ئاي

 

سـېزىپ   ىـدە پهرىقلىنىـدىغانلىقىنى  نـاملىق شـېئىر بىـلهن زور دەرى   » كـېچه «ئوقۇشتىال بىز ئۇنىڭ  بۇ شېئىرنى بىر

يهنه بىر قېتىم ئوقۇپ چىقساقال  نى»كهلگۈزىم خىتابنامىسى«بۇ شېئىرنى ياخشىراق چۈشىنىش ئۈچۈن . يېتهلهيمىز

شـېئىر، كهلگۈسـىزىم ئىددىيىـسى، كهلگۈسـىزىم روھـى       بۇ بىـر پـارچه تىپىـك كهلگۈسـىزىم ئۇسـلۇبىدىكى     . بولىدۇ

 .ئىپادىلهنگهن

 شهھهرلهردىكى سانائهتلىـشىش ۋە ماشـىىالر، تۇرخـۇن،   . كۈچ تهلۋىلىك بىلهن مهدىهيهلهنگهن ۇقبۇ شېئىردا زورل

سـاپ تۇيغـۇ    دېـگهن شـېئىرغا ئوخـشاش   » كـېچه «بـۇ  . پويىزالرنىـڭ كـۈچى ھهمـدە ھهتـۋىتىگه ئـاپرىن ئوقۇلغـان      

 .هنئورۇنغا ئۆتك بۇ شېئىردا پىكىر ۋە كۆز قاراش خېلى ئاساسىي. تهسۋىرلهنگهن شېئىر ئهمهس

 « قىپ شهھهرنى چوڭ دوۋزاقنى كىچىك دوزاخ-پارچىاليدۇ كۆزنهكلهر ئېمىپ چىراغ نۇرىنى، كىچىك»

ھهربىر كۆزنهك ئايرىم تۇرغـان بىـردىن ئـۆي، ئاشـۇ     . ئوخشىتىلغان بۇ مىسراالردا پۈتكۈل شهھهر بىر چوڭ دوۋزاققا

-قاينام  ئوقۇپ، شائىر بۇ يهردە شهھهرنىڭكىشىلهر بۇ مىسىراالرنى. پارچىلىنىشىغا ئوخشىتىلغان چوڭ دوۋزاقنىڭ

ئىپـادىلهپتۇ دەپ ئـويالپ    تاشقىنىنى بىر دوۋزاققا ئوخـشىتىپ، ئۇنىڭـدىن ھهم قورقـۇش ھهم نهپـرەت تۇيغۇسـىنى     

يهردە شـهھهرنى دوۋزاققـا ئوخـشىتىش ئـارقىلىق      يهنـى شـائىر بـۇ   . ئهمهلىيهت تامامهن ئهكسىچه. قېلىشى مۇمكىن

بىز ئادەتلىنىپ كهتكهن قارىشىمىز بويىچه . زورلۇق كۈچىنى مهدىهيلىگهن ىيلىكنى ۋەشهھهردىكى بىر خىل ئهسهب

دوۋزاققـا ئوخـشاتقىنى    ئهمهلىيهتته شـهھهرنى . ئوخشاتقىنىنى كۆرۈپال بۇنى بىر خىل نهپرەت دەپ قارايمىز دوۋزاققا

 .ئىبارەت بىر خىل زورلۇق كۈچىنىڭ ھهيۋىسىنى مۇبالىغه قىلىپ كۆرسىتىشتىن



 «.قىلغۇدەك قۇالقنى  چاچلىق جىن كهبى ئۇچار ماشىنىالر ھهم،چىرقىرىتىپ كارنىيىنى گاسقىزىل»

بىز بۇ يهردىكى . ياخشى ئىپادىلهش ئۈچۈندۇر بۇ يهردىكى ئوخشىتىشمۇ پهقهت ماشىنىالرنىڭ ھهيۋىسىنى تېخىمۇ

بـۇ كۇپلېتتـا پۈتـۈنلهي    . دۇقائىدىمىز بويىچه مۇئامىله قىلساق بولمايـ  ئوخشىتىشقىمۇ ئۆزىمىزنىڭ كۆنۈپ كهتكهن

 چــۈنكى بــۇ نهرســىلهر. زامانىۋىيلىــشىش، يــېڭىلىقالر ۋە كــۈچكه، ســۈرەتكه مهدھىــيه ئوقۇلغــان شــهھهرلهردىكى

پهقهت كهلگۈســىنىال  كهلگۈســىزىمچىالر ئۆتمۈشــنى تامــامهن ئىنكــار قىلىــپ، . كهلگۈســىگه ۋەكىللىــك قىالاليــدۇ

 .ئهھۋالدا مهسخىرە قىلىنغان ىر بوۋاي كۈلكىلىكشۇ شېئىرنىڭ ئىككىنجى كۇپلېتىدا ب. كۆزلهيدۇ

بـۇ كۇپلېتتـا   . "يۈرەر كۆز ئهينهك قېرىـپ كهتـكهن بىـر بـوۋاي     شۇ ۋېۋىسكا ئاستىدا، كۆك بېلىق بازىرىدا، ئىزدەپ"

خىل ھالسىراشنىڭ، كونىراشـنىڭ ۋە ۋاقتـى ئۆتكهنلىكىنىـڭ ۋەكىلـى بولـۇپ، ئـۇ بىـر         تهسۋىرلىنىۋاتقان بوۋاي بىر

كـۆز ئهينهكنـى    .ئۇ يىراقنـى كۆرەلمهيـدۇ  . لىكنىڭ، ئۆتمۈشنىڭ ۋەكىلى سۈپىتىدە مهسخىرە قىلىنغانكۈچسىز خىل

قالمىغـانلىقى بولـۇپ، تهرەققىيـات،     ئىزلهپ يۈرگىنى ئۇنىڭ كهلگۈسىنى كۆرگـۈدەك ۋە ھـېس قىلغىـدەك ھالىنىـڭ    

ىنى ئىپادىلهيـدىغان ماشـىنا   ئالدىـدىن تهرەققىيـات ۋە كهلگۈسـ    شۇڭا، ئۇنىـڭ . يېڭىلىق ۋە كهلگۈسىدىن قورقىدۇ

ھايـاتىي   بۇ يهردە يېڭى ھاياتى كۈچ مهدھىيلىنىپ،. چىقىرىپ ئۆتكهندە، ئۇ بواللماي قالىدۇ ھهيۋەت بىلهن قۇيۇن

 .كۈچى يوقالغان ئۆتمۈش مهسخىرە قىلىنغان

يـاتى كـۈچى ۋە   ماشىنىالرنىڭ، ئايروپىالننىڭ ۋە تهرەققىياتنىڭ ئاجايىـپ زور ھا  شېئىرنىڭ ئۈچىنچى كۇپلېتىدىمۇ

 .ئىپادىلهنگهن بولۇپ، ئۇ بىرىنچى كۇپلېتنىڭ تولۇقلىمىسى ھهيۋىسى

 ".پۈرلهپ چىراق نۇرلىرى چۈشكهن كىرلىكنى تاالي/ھوزۇر ئاالر ئۆز شهھۋىتىدىن مهست شهھۋەتخور كهچ"

ەتخورلۇق بولىـدىغان شـهھۋ   مىسراالردىمۇ ئادەمدىكى ھاياتى كۈچ،يهنى يېڭى بىر جـاننى بهرپـا قىلىـش ئۈچـۈن     بۇ

 .كۈچنىڭ ياراتقۇچىسى سۈپىتىدە مهدھىيلهنگهن بۇ يهردە جىنسىي ھاياجان يېڭى بىر ھاياتى. مهدھىيلهنگهن

 ".يېتىپ كېلهر ھېچكىمگه الزىمى يوق تولۇنئاي/مىسىلداپ بۇ شهھهرنىڭ قۇياشى كهينىدىال"

 تكۈل نازۇكلۇق ۋە گۈزەللىك سۈپىتىدەبۇ يهردە شائىر ئاينى پۈ. بىزگه تېخىمۇ ئېنىق بۇ مىسىراالردىكى ھېسسىيات

ئىـددىيه بىـزگه تېخىمـۇ     نى بىر قېـتىم ئوقـۇپ چىقـساقال بـۇ يهردىكـى     "كهلگۈسىزىم خىتابنامىسى. "ئىنكار قىلغان

 .ئېنىق بولىدۇ

ئهگهشــكهن ۋە ئۆزلىرىگىمــۇ ئىــسىم قىلىــپ قويۇۋالغــان جوڭگــو       ئهمــدى بىــز گۇڭگــا شــېئىرچىالر بىۋاســته    

 شېئىرىيهت ئېقىمىنىڭ باشالمچىلىرىدىن بىرى بولغـان بېـي داۋنىـڭ بهزى مىـسىرالىرىنى     ئهدەبىياتىدىكى گۇڭگا



 :كۆرۈپ باقايلى

 

 ئهته ئهتىگهن

 قۇياش مىلتىق سىتۋولى ۋە قانلىق

 تاپشۇرۇشقا قىستىسا ئهركىنلىك،ياشلىق باھار ھهمدە قهلهمنى

 تاپشۇرمايمهن مۇشۇ كېچىنى ھهرگىزمۇ

 تاپشۇرمايمهن ھهرگىزمۇ سېنى

 تام بىلهن هيلى ئېغىزىم توسۇلسۇنم

 مهيلى جۇدا قىلسۇن ئاسمىنىمدىن تۆمۈر پهنجىرە

 يۈرەك سېلىپ تۇرسىال قان دولقۇنالر پهقهت

 ئىزنا بولۇپ كۈلكهڭ قىزىل ئاينىڭ يۈزىدە

 چاقناپ ھهر كېچه دېرىزەم تۈۋىدە

 قوزغىتىدۇ مهندە ئهسلىمه

 دىن"يامغۇرلۇق كېچه"-

 

بىــر تــوپ   بــۇ مىــسىراالر ھهرگىزمــۇ  .  تىپىــك ئاالھىــدىلىكىنى كــۆرۈۋاالاليمىز  مىــسراالردىن بېيــداۋنىڭ  بــۇ

ئىنـسانىي تۇيغۇنىـڭ تراگېدىيىـسى     بـۇ ئىنـساندىكى  . ئوخشىتىشالرنىڭ خالىغانچه دۆۋىلىنىـپ قويۇلىـشى ئهمهس  

ي ۋە شـېئىرىيىتىدىكى ئىنـساننىڭ ئـورنى يوقالغـان، شـېئىر كانـا       ئىپادىلهنگهن شېئىر بولۇپ، ئىلگىرىكى جوڭگو

چۈشىنىكـسىز   يىلالرنىـڭ ئاخىرىـدا كىـشىلهرگه   -70ئهھۋالدىن باشقىچه يول تۇتۇلغان بولغاچقا  شوئارغا ئايالنغان

 .تۇيۇلغاندى

ــى     ــسان تهبىئىتىن ــارائىتنىڭ ئىن ــدە ش ــېئىردا ئاالھى ــى      ش ــشىش تۇيغۇس ــساننىڭ تىركى ــلهن ئىن ــشى بى بۇرمىلى

ئىستهك ئۈچۈن ئىنسان روھىنى كـونترول قىلىـپ تۇرغـان    ۋە جىسمانىي  ئىپادىلهنگهن بولۇپ، ئىنسانىي تهبىئهت

 شائىرنىڭ بۇ خىل خاھىشى ئىنساننىڭ. ھهممىسىدىن ۋاز كېچىش خاھىشى تهسۋىرلهنگهن مهۋھۈم نهرسىلهرنىڭ

ئىچىــدە قالغــان ئاشــۇ  تهلىپــى ئهيىــبلهش ۋە دەپــسهندە قىلىــش-مــاھىيىتى چهتــكه قېقىلغــان، ئىنــساننىڭ ئــارزۇ



 .ئاجايىپ قىممهتلىك ئىدىدەۋرلهردە ھهقىقهتهن 

ئۇالرنى گاھ مـودېرنىزم   ئاتالمىش گۇڭگا شېئىرالر بارلىققا كهلگهن ئاشۇ دەقىقىدىن باشالپ كىشىلىرىمىز بىزدىكى

ھهتتـا گۇڭگـا شـېئىرچىىالرنىڭ ئۆزلىرىمـۇ      .دېسه گاھ جوڭگو گۇڭگـا شـېئىرلىرىنىڭ داۋامـى دەپ قـاراپ كهلـدى     

ــا كهلگهنــدە، بــۇ ھهقــته قىــزغىن بهس  «رگۇڭگــا شــېئئىرال«جوڭگــو مىقىياســىدا " ــدا -بارلىقق ــازىرە بولۇۋاتقان مۇن

 دەپ، بۇ خىل) نىڭ كىرىش سۆزىدىن» قهشقهردىكى يهرشارى«" (شېئىرىيهت ھهركىتى باشالندى ئۇيغۇرالردىمۇ

ا ۋە جوڭگونىـڭ گۇڭگـ   نى مودېرنىزملىـق شـېئىرالر  "شېئىرالر"يۇقىرىدا مهن بۇ خىل . قاراشنى مۇئهييهنلهشتۈردى

شېئىرمۇ ئهمهس دېسهم، بهلكىـم ئـۇالر دەرھـال     شېئىرلىرى بىلهن سېلىشتۇرۇپ، ئۇالر مودېرنىزممۇ ئهمهس، گۇڭگا

 دېمهك بىز ھېچقايسىسىغا ئوخشىمايمىز، چـۈنكى بىزنىـڭ يـولىمىز   "داۋامالشتۇرۇپ  ز ئۇيۇنى ئويناش ھۈنىرىنى سۆ

ئۇالرنىـڭ يازغـانلىرى پهقهت    ئېنىق ئېيتـااليمهنكى، يهردە شۇنى   مهن بۇ. دەۋېلىشى مۇمكىن" خاس  ئۆزىمىزگىال

ئـۆزىگه خـاس يـول    "ئهگهر ئىقتىدارسـىزلىقنى  . ئهمهس قامالشتۇرالماسلىق ۋە يېڭـى قېلىپبـازلىقتىن باشـقا نهرسـه    

 .ئىقتىداردىن يۇقىرىراق ئورۇن بهرگهن بولۇپ قالىمىز دېسهك بىز ئىقتىدارسىزلىققا" تۇتۇش

 .ىڭ يازغانلىرى يېڭىلىق ئهمهسشېئىرچىالرن بىرىنچى، گۇڭگا

باشــالنغۇچ مهكــتهپ دەرســلىكلىرىدىكى -قارايــدىغان بولــساق ئوتتــۇرا بىــز گۇڭگــا شــېئىرچىالرنىڭ يازغانلىرىغــا

 بـۇ سـۆزلهردە ھهتتـا   . دېگهنـدەك ئاتـالغۇالرنى كـۆپ ئـۇچىرىتىمىز     "Q ئـا "، "دانكو"بولغان  ساۋادالرنىڭ ئۈلگىسى

ئاتالغۇالر بۇرۇنقى ئىنقىالبىي ماقـالىالر   بۇ. اقالىالردىمۇ دائىمال ئۇچىراپ تۇرىدۇئۇالرنىڭ ماختىغۇچىلىرى يازغان م

چىقىپ كهتكهن بولسىمۇ گۇڭگـا شـېئىرچىالرنىڭ ئـۇنى دوراپ يۈرىـشى،      تهكرارلىنىپ جۇلىقى  ۋە ئهسهرلهردە توال

ئوتتـۇرا   نىـڭ ئاشـۇ  تهپهككۈرىنىـڭ قاتماللىـشىپ ئاشـۇ بىـر نهچـچه خىـل سـۆزدە تـۇرۇپ قېلىـشى ئۇالر          ئۇالرنىـڭ 

مهسـىلهن، پـوالت   . ئىپادىـسىدۇر  مهكتهپتىكى ساۋادتىن باشـقا ئهدەبىيـات سـاۋادى بىـلهن ئۇچىراشـمىغانلىقىنىڭ     

 .دانكوسى قايتا تهكرارلىنىپ چىقىلغان ناملىق شېئىرىدا گوركىينىڭ» دانكو«ھېۋىزۇلالنىڭ 

لهن ئابـدۇرېهىم ئۆتكۈرنىـڭ بىـر روبائىيـسىنى     ناملىق شېئىرى بىـ » جىنازىدا» بىز يهنه ئۆمهر مۇھهمممهتىمىننىڭ

رۇبائىيـسىدا پهقهت   ئابـدۇرېهىم ئۆتكـۈر  . باقساق، مهزمۇنىـدا ھېچقانـداق پهرق يـوقلىقىنى بايقـايمىز     سېلىشتۇرۇپ

ئوتتۇرغــا قويغــان بولــسا، ئــۆمهر مــۇھهممهتئىمىن  قهبرىــدىال ئادەملهرنىــڭ تهڭــسىزلىكلهردىن قۇتۇلىــدىغانلىقىنى

 بۇ. قاراشالردىن پهقهت جىنازىدىال خاالس بولغىلى بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرغا قويغان ر تهرەپلىمهتهڭسىزلىك ۋە بى

دېـگهن مىـسرالىرىدىن   " قهبرىـدە  بىـرى /بىرى بۆشـۈكته /ئىنسانغا تىنىچلىق يولالر نهدە؟"يهنه بۇغدا ئابدۇلالرنىڭ 



بىرىـدىن  -ىـستىكىلىك ۋاسـتىلهرمۇ بىـر   تهسـهۋۋۇر ۋە ئىستىل  ھهتتـا ئـۇالردىكى  . مهزمـۇن جهھهتـته پهرقلهنمهيـدۇ   

ۋەزنـدىن ئېرىنىـپ چاچمـا    -شېئىرچىالر پهقهت باشقىالردەك قامالشـتۇرالماي، قـاپىيه   گۇڭگا. پهرقلىنىپ كهتمهيدۇ

 شهكلىدە يازغانلىقى ئۈچۈنال يېڭى ھېسابلىنىشى كېرەكمۇ؟ شېئىر

 :مهسىلهن .لىقنى ئوتتۇرغا چىقاردىتهقلىدچىلىكنى بۇزىمىز دەپ يېڭى قېلىپباز ئىككىنچى، قېلىپبازلىقنى،

 

 خاندانلىقىمنى قورقماقتىمهن

 گۈلدۈرماما،شامالالردىن

 ئهخمهتجان ئوسمان-

 

 ھاۋاالردىن،روھالردىن ئوردا قۇردۇم

 جېلىل خېلىل-

 

 يىرتاي تېرەمنى،

 سىغالماي ئۆزۈم ئاڭا قالدىم

 ئهخمهتجان ئوسمان-

 

 ئۆزۈمدىن ھهر تهرەپكه چىقىپ كهتتىم

... 

  قويما مېنى ئۆزۈمگهسوالپ

 جېلىل خېلىل-

 

  ئاھاڭدا سۈرلۈك

 ئوقۇيدۇ ۋاراقالپ دېڭىزنى

 ئهخمهتجان ئوسمان-



 

 تهڭسىز ھاياتنى، دەريادىكى

 .ئوقۇپ بېرەر شامال ۋاراقالپ

 غهيرەت غوپۇر-

 

 كهتتى يولالر يۈرۈپ

 ئهخمهتجان ئوسمان-

 

 يورغا يولالر

 روزى باتۇر-

 

 ئهينهك بولدۇم،

 دا دۇنيا،يېشىندى ئالدىم

 چېقىلدىم،

 .بولۇپ چېقىلدىم پارە-پارە

 ئهخمهتجان ئوسمان-

 

 چهكسهڭ، چېقىمالرمهن تاك قىلىپ

 جامالىڭنى كۆرسىتهر ئهمما

 تولۇق قىلىپ ھهربىر سۇنۇقۇم

 ئابدۇرېشىت بهرقى ئابلهت-

 

 بۇغۇزۇمدا بىر ناخشا تېخىچه

 ئوسمان ئهخمهتجان-



 

 مۈگدەپ قالغان دەريا شاۋقۇنى،

 گويا ا ئۈنلهيدۇبۇغۇزۇمد

 ئىلهامجان ئابلىز-

 

 رېئاللىق بىلهن چۈش ئارلىقىدا

 ئهينهكتهك چېقىلىمهن

 ئابدۇرېشىت ئهلى-

 

كۆرۈنۈشته ئوخـشاشلىرى بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ناھـايىتى قوپـاللىق ۋە دۆتلـۈك        يۇقىرىدا مىسال كهلتۈرگهنلىرىم بىرال

تىرىـشىپمۇ   ئـازراق بولـسىمۇ چاندۇرماسـلىققا   . نىـق ئوسـمانغا تهقلىـد قىلغـانلىقى ناھـايتى ئې     بىـلهن ئهخمهتجـان  

ۋاســتىلهرنىڭ ئوخــشاشلىقىغا قــاراپ  ســۆزلهرنىڭ ئىــشلىتىلىش ئاالھىــدىلىكى ۋە ئىستىلىــستىكىلىق . باقمىغــان

گۇڭگـا شـېئىرالر بىـر نهچچىـال جـۈملىگه يىغىنچاقلىنىـپ        تىزىدىعان بولساق، ئۇيغـۇرچه ئـېالن قىلىنغـان پۈتـۈن    

 .قالىدۇ

 :سۆزلهر ناملىق كىتابنىڭ خالىغان يېرىنى ئاچسامال ئۇچىرىغان» قهشقهردىكى يهرشارى«زلهرسۆ تۆۋەندىكى

بـاتۇر  " (نهپهسـلهرنىڭ كـاۋاكلىرى  " ،"جان دەرىخى"، "ناخشا پىلهكلىرى"، "ئۆلۈم ئوردىسى"، "ئىستهك بومبىسى"

 (بهت-133روزى، 

" سـۈكۈتۈمنىڭ تهكتـى  "، "ويالر پهرىشتىـسى تـ "، "غورۇر مهپىـسى "، "ساھىلى سىر"، "نۇر جۆيلۈشى"، "روھ سۈيى"

 (بهت-66ئوسمان، ئهخمهتجان(

 (بهت-81ئهركىن ئىبراھىم،) "غايىبلىقنىڭ لېۋىدە"، "قېنىم زەنجىرى"، "يالقۇن تاڭلىرى"

" لهززەتنىڭ يېلىنجاپ تۇرغان چۈشى"، "سۈكۈنات شهكلى" ،"رىشتىنىڭ ئهگىزى"، "تهقدىرنىڭ تىتىرەڭگۈ تارى"

 (بهت-16لىدىن،جاال ئابدۇقادىر(

بۇالرنىـڭ ھهممىـسى ناھـايتى    . بهتـتىن ئېلىنـدى   ھهر بىر ئاپتورنىڭ بىـرال قېلىپتىكـى سـۆزلىرى پهقهت بىـردىنال    

-ئۇقۇمنى نهرسه ھالىتىـدە تهسـۋىرلهپ بولـۇپ، مهنىـسىز ھهم قـۇرۇقتىن      ئاددىيال بىر ئۇسۇل، يهنى، ئابىستىراكىت



بـۇ خىـل ئىستىلىـستىكىلىق ۋاسـته پهقهت ئهسـهرگه      . شـهكلى ئهڭ كونا، ئهبجىقى چىققـان   قۇرۇق ئوخشىتىشنىڭ

ئىنـساننىڭ  . يـوق  ئۇالرنىـڭ ھېچقايسىـسىدا تهبئىيلىـك   . ۋە قهستهن غىلجىڭالشتىن باشقا تۇيغۇ بهرمهيـدۇ  ساختا

 .تهپهككۇرىنىڭمۇ مهھسۇلى ئهمهس تۇيغۇسىدىكى مهلۇم نهرسىنى ئىپادىلهش ياكى ئىنساننىڭ مهلۇم بىر خىل

 .رۋازلىقنى داۋامالشتۇردىئۈچىنچى، شوئا

بىـلهن   يـاش شـائىرالر ئالـدى   "نـاملىق كىتابنىـڭ كىـرىش سـۆزىدە     » قهشـقهردىكى يهرشـارى  «شـېئىچىالر   گۇڭگا

ئۇالرنىـڭ ئهمهلىيىتـى بـۇنى     لـېكىن . دەپ جاكـارالپ ئۆتكهنـدى  " شېئىرنى سـاختا بورچكـارلىقتىن ئـازادە قىلـدى    

 .ئىنكار قىلىدۇ

 قۇلىقىنى يېقىپ كاتهككه،

 خورازدىن نهتتىئۆگى

 .ئۇيقۇنى بۇزۇپ چىلالشنى

 ئهخمهتجان ئوسمان-

 

 خورازدىن، رەنجىپتىمهن تېخى

 چىللىمىدىڭ دەپ

 مۇختهر مهخسۇت-

 

 ئۇخلىمايمهن ئهمدى

 پهقهت مهن

 ئاڭلىۋالدىم خوراز ئۈنىنى

 ھاجى قۇتلۇق قادىرى-

ــېئىرالرنىڭ  ــۇ ش ــسى دەپ قا    ب ــۇھىم ئۈلگى ــڭ م ــۋى ئهدەبىياتىنى ــسى ئهنئهنىي ــنىڭ  ھهمى ــت تاش ــان مىجى  رالغ

ــاملىق شــېئىرىدىن" خــورازمهن چىلاليــمهن ھهر تاڭــدا "يىلالرنىــڭ بېــشىدا يېزىلغــان  -80 ــته  ن مهزمــۇن جهھهت

، ...قاشـشاقلىقنى، بهدئىيلىكتىكـى تـۆۋەنلىكنى    ئـارا تهقلىـدنى، ئىددىيىـدىكى   -بىز بۇ يهردىكى ئۆز. پهرقلهنمهيدۇ

ىـڭ تېمىـسىغا كهلـسهك، تېمـا يهنىـال بـۇرۇنقى شـوئارۋازلىقنىڭ        ئۇالرن ھهممىنى نهزەردىن ساقىت قىلىـپ تـۇرۇپ،  



تهسىرلهندۈرۈش  مهسىله، ئهھۋال ۋە كۆرۈنۈشلهردىن خالىي ھالدىكى قۇرۇق شوئار ھېچقانداق كونكېرىت. داۋامى

 .كۈچى يوق سۆز دۆۋىسىدىن باشقا رول ئوينىيالمايدۇ

تاڭغانـدەك   ىغا باھـا بېرىـپ خـۇددى تاشـنى تاياققـا     ئوبزورالرنى يېزىپ گۇڭگـا شـېئىرچىالرنىڭ شـېئىرلىر    بهزىلهر

مهسىلهن، بىر ئوبزورچى ئـون  . باقتى مودېرنىزم ۋە بهزى زامانىيۋى مهدەنىيهت ئاتالغۇلىرى بىلهن ئۇالرنىڭ بېزەپ

. ئوسماننىڭ شېئىرلىرىغا يۇشۇرۇن ئاڭ ئاتالغۇسىنى تاڭماقچى بولـدى  نهچچه يىل ئاۋۋال ماقاله يېزىپ ئهخهتجان

. يېزىلغـان  ئهخمهتجـان ئوسـماننىڭ شـېئىرلىرىنىڭ ھهممىـسىال دېگـۈدەك ئهقلىـي تهپهككـۈر بىـلهن         يهتـته ئهمهلى

تهلهپلىرىنـى ئـۇ   -تاشقىرى ئـارزۇ  ناملىق پرسوناژنىڭ يۇشۇرۇن يېڭىغا يۇشۇرۇنغان ئهقىلدىن" مهن"شېئىرىدىكى 

 بىلىۋالـدىكىنه؟ شـېئىردىكى   يـاكى چـۈش مۇھىتىـدىن    ز خاتـالىقى  قايـسى مىـسىراالردىكى ئاڭـسىز ھهرىـكهت، سـۆ     

ئىپادىلهپ قويىدىغان بۇ نهرسىلهر بـارمۇ؟ دەرۋەقه، شـېئىرالردا خاتـا تۇيغـۇ،      دە ئادەمنىڭ يۇشۇرۇن ئېڭىنى"مهن"

يۇشـۇرۇن   نىـڭ "مهن("بىراق، بۇالر پرسوناژنىڭ يۇشـۇرۇن ئېڭىنـى   . سۆزلهر، چۈش مۇھىتى يوق ئهمهس لوگىسىز

 (ئېڭىنى ئىپادىلىيهلهمدۇ؟

  سهھهردە،ھهر كۈن

 يولالر، ئۇۋىسىدىن چىقىدۇ

 .ئوۋالشقا مېنى

 "مۇمكىنسىز ئولجا"-

 بىـراق، بـۇ  . يولالرنىـڭ ئۇۋىـسىدىن چىقىـپ ئـادەمنى ئىزدىـشى مـۇمكىن ئهمهس      . بۇزۇلغان بۇ مىسىراالردا لوگىكا

ىق ھالدا ياساپ خاتالىق ئاڭل مىسىراالردا شائىرنىڭ يۇشۇرۇن ئېڭى ئىپادىلهنگهنمۇ؟ بۇ مىسىراالردىكى لوگىكىلىق

تۇرمۇشىڭ مۇرەككهپ ئىكهنلىكى، شـۇڭا تهپهككۈردىمـۇ    چىقىرىلغان خاتالىق بولۇپ، ئوبزورچى تهبىر بهرگهندەك

 كېرەكلىكىدىن ئىپارەت چـاقىرىق ۋە شـائىرنىڭ ھهربىـر ئـادەم باشـقىالرنىڭ يوللىرىـدا       مۇرەككهپلىككه يۈزلىنىش

تېپىـشى كېـرەك،    ئـۆزىگه خـاس يـول   ) ىـدىن ئوۋلىنىـپ كهتـمهي   يهنى، باشقىالرنىڭ يـوللىرى تهرىپ (مېڭىۋەرمهي، 

ئوۋلىــشىدىن ئىبــارەت يــۆتكهلمه  يولالرنىــڭ ئــادەمنى. دېــگهن كونــا ۋە ئــاددىي تۇرمــۇش قارىــشى ئىپــادىلهنگهن

. قېلىـپ، سـهل چۈشىنىكـسىز قىيـاپهتكه كىرگـۈزگهن      ئوخشىتىش بـۇ مىـسىراالردىكى پىكىرنـى ئـازراق يۇشـۇرۇپ     

دېـگهن بـۇ پىكىـر ناھـايتى ئهقلىـي پىكىـر بولـۇپ،        " يېڭـى يـول ئـاچىمهن    ا ماڭمـاي ئـۆزەمگه  باشقىالرنىڭ يولىـد "

 پهقهت. ئاڭغـا يۇشـۇرۇنۇپ قالغـان نهرسـىلهردىن بىـشارەت بهرگـۈدەك غـۇۋا پىكىـر ئهمهس         ھهرگىزمـۇ يۇشـۇرۇن  



رۇلغان بىـر  غۇۋاالشـتۇ  شېئىرنىڭ شهكلىنى يېڭىالش ئۈچۈن ئهشۇ ئاڭدا ناھـايتى ئېنىـق بولغـان پىكىـر قهسـتهن     

 .شوئاردۇر

" مهن"ئهمهلىيهتـته بـۇ   . مـۇھىتى تهسـۋىرلهنگهندەك كۆرۈنىـدۇ    ناملىق شېئىر كۆرۈنۈشته راستىنال چۈش» چۈش»

 ئىپادىلهيدىغان چۈش بولماستىن، بهلكى يۇقارقى مىسالدىكى شېئىرغا ئوخشاش ئاڭدىكى نىڭ يۇشۇرۇن ئېڭىنى

روھىـي  . سـاختا چۈشـتۈر   لهپ بېرىش ئۈچۈن توقۇپ چىقىرىلغـان ناھايتى ئېنىق بولغان پىكىرنى يۇشۇرۇن ئىپادى

چۈش مۇھىتىدىن ھېچقانـداق يۇشـۇرۇن ئاڭنىـڭ     ئانالىز ئالىمى فىروئىدقا بۇنداق چۈشنى ئېيتىپ بهرسىڭىزمۇ بۇ

 كۆرىۋېلىـشقا بولىـدۇكى، بـۇ شـېئىرالردا ئـوبزور ئـاپتورى ئېيىتقانـدەك،        مانـا بـۇالردىن  . ئىپادىلىرىنى بايقىيالمايدۇ

شـهكىلدىن   بۇ شېئىرالردىكى تۇيغۇالر مۇشۇنداق بىـرال . مهزمۇن بىر گهۋدە بولۇپ كهتكهن ئهمهس شهكىل بىلهن

ئهسـهرلهردە  . شـۇنداق دېيىـشكه بـوالتتى    باشقا شهكىلدە ئىپادىلىگىلى بولمايدىغان تۇيغۇالر بولسا ئىدى، ئانـدىن 

بىر ئهسهردە بىر پرسـوناژنىڭ ئاڭـسىز   . چۈشهنمىگهنبۇنى قىلچىمۇ  ئوبزورچى. يۇشۇرۇن ئاڭ قانداق ئىپادىلىنىدۇ

ــالىيى تهســۋرلهنگهن ــۇ ئاڭــسىز ھهرىكهتنىــڭ يۇشــۇرۇن ئاڭنىــڭ     پائ ــسا، بىــز كۆڭــۈل قويــۇپ كۆزەتــسهك، ب بول

شـۇ  . شـهكىلدۇر -ھهرىـكهت  مهزمۇن بولسا، ئاڭسىز-يۇشۇرۇن ئاڭ. شهكلى ئىكهنلىكنى بايىۋاالاليمىز ئىپادىلىنىش

بۇنـداق بىـر گهۋدىـگه ئـايلىنىش     . قىالاليمىـز  هزمۇننىڭ بىرلىشىپ كهتكهنلىكىگه ھۆكۈمچاغدىال شهكىل بىلهن م

مېتودىـدا  " ئـاڭ ئېقىمـى  "ئـوبزورچى بـۇ شـېئىرالرنىڭ    . كۆرۈنمهيـدۇ  دا» ئېزىققان يولالر«ئهخمهتجان ئوسماننىڭ 

 چه ئاساســسىزئىــسپاتالش ئۈچــۈن بــۇ يهردىكــى يۇشــۇرۇن ئــاڭ دېــگهن ســۆزنى نــائىالج ۋە قىلــ يېزىلغــانلىقىنى

ئاڭ، ئىچكى بـاغلىنىش   بىرىگه ئوخشىشىپ كېتىشنى يۇشۇرۇن-ئوبزور ئاپتورى بۇ شېئىرالردىكى بىر. ئىشلهتكهن

شــېئىردىكى ئــۆزىگه ياققــان بىــر نۇقتىــدىن   ئهمهلىيهتــته،" ئىچكــى قۇرۇلمــا"بــۇ يهردىكــى ئاتــالمىش . دەۋالغــان

ئـارا تهكرارلىـق ۋە   -لىۋېرىش بولـۇپ، شـېئىرالردىكى ئـۆز   تهكرار چۆرگىلهپ كېتهلمهسلىك، ئۆزىگه ياراپ كهتكهننى

 "چـۈش "، "يـولالر  "دىكـى  " مۇمكىنـسىز ئولجـا  "مهسـىلهن،  . قىلىشتىن باشقا نهرسـه ئهمهس  ئۆزىگه ئۆزى تهقلىد

مۇمكىنـسىز  «. ئوخـشاش  نىڭ ھهممىـسىنىڭ سـىمىۋوللۇق مهنىـسى تامـامهن    "يولالر"دىكى "خىزىر"، "يولالر"تىكى 

تاشـالپ،  ) يوقىتىـپ (بارلىق يولالرنى ئۆچـۈرۈپ   ته»چۈش«غا ئوۋالنماي يېڭى يول ئاچىدىغانلىقى، دا يولالر»ئولجا

يولالرنىـڭ ئايىقىغـا يىقىلىـپ يېلىنىـشىغا پهرۋا قىلمـاي، يهنىـال ئۇنىڭـدىن         دا»خىزىـر «|يېڭى يول ئاچىدىغانلىقى، 

كـۆپ   ئـارا -باشـقا شـېئىرالردا ئـۆز   ئۇنىڭـدىن  . قېچىـپ، يېڭـى يـول ئاچىـدىغانلىقى ئىپـادىلهنگهن      ئۆزىنى ئېلىـپ 

يۇقىرىـدا مىـسالغا   ) ئاسـمان  مهسـىلهن، چـۈش، دولقـۇن، يۇلتـۇز،    (تهكرارلىنىـپ كهتـكهن ئىماگالرنىـڭ ھهممىـسى     



شـېئىردىكى ئىچكـى قۇرۇلمـا، يۇشـۇرۇن ئاڭنىـڭ       بـۇالرنى . ئۇسۇلدا ئىشلىتىلگهن  ئېلىنغان يول بىلهن ئوخشاش

ــمۇ؟   ــك ئهمهس ــيىش كۈلكىلى ــشى دى ــت     قوزغۇتىلى ــسىدا كونكېرى ــۇ توغرى ــهنمىگهچكه ب ــۇ چۈش ــوبزورچى ئۆزىم ئ

 .قىاللمىغان توختىلىشقا جۈرئهت

دېــگهن يــاڭراق چــاقىرىق بىــلهن !" ئــۆگىنىمىز يېــزا ئىگىلىكىــدە داجهيــدىن"مهدەنىــيهت زور ئىنقىالبــى ۋاقتىــدا 

رى تۈز جايدىكى كىشىلهرنىڭمۇ پهلهمپهي ئېتىز ياسىغان تۇرسا، يهرلى داجهيلىكلهر يېرى تۈز بولمىغاچقا ئىالجىسىز

 ئۈچـۈن يهرلىرىنـى نۇرغـۇن جاپـا تارتىـپ تـاغ شـهكلىدە قىلىـپ ئانـدىن پهلهمـپهي ئېتىـز            داجهيـگه ئوخـشىتىش  

 .شېئىريىتىدىمۇ تهكرارالندى بۇنداق بىمهنىلىك ئۇيغۇر. ياسىغىنى يېقىنقى جوڭگو تارىخىدىكى ئهڭ بىمهنه ئىش

كهلــگهن گۇڭگــا شــېئىرىيهت ئېقىمىــدىكى شــائىرالرنىڭ   ىدە بارلىققــايىلالرنىــڭ بېــشىدا خهنــزۇ شــېئىريىت -80

بـۇ سـۆز چۈشىنىكـسىز، مـۈجىمهل دېگهنـدەك      . دەپ ئاتىغاندى 晦涩诗 ئوبزورچىالر شېئىرلىرىنى دەسلهپته بهزى

ياخــشىراق  كېــيىن بهزىــلهر خهنــزۇ تىلىــدىن ئاشــۇ شــېئىرالرنىڭ ئاالھىــدىلىكىنى تېخىمــۇ  . ئىــدى مهنىــلهرگه

. دەپ ئاتىغانـدى ) مهنىـلهردە  غـۇۋا، گۇڭگـا دېگهنـدەك   ) 朦胧诗 ان سـۆز دەپ ھېـسابالپ ئـۇالرنى   ئىپادىلهيـدىغ 

ئاتـاش كېرەكمـۇ دېـگهن نۇقتىـدا بىـر       دەپ朦胧诗دېيىش كېرەكمۇ يـاكى 晦涩诗شۇندىن كېيىن ئۇالرنى زادى

نـى  ز خهنزۇالرمـۇ ئىككـى سـۆ   : ئاتـالمىش گۇڭگـا شـېئىرچىلىرى    ئۇيغۇرالرنىـڭ . تـارتىش بولغانـدى  -مهھهل تاالش

 دېـگهن سـۆز  " تۇتـۇق شـېئىر  "ئىكهن، بىزمۇ تالىشىپ باقمايمىزمۇ دەپ، ئۇيغـۇر تىلىـدىن    ئاتالغۇ قىلىپ تاالشقان

كۈلكىلىـك ئويـۇن    مۇنـازىرە ياسـاپ ناھـايتى   -دېگهن ئىككى سۆزنى تېپىپ قهسـتهن بهس " گۇڭگا شېئىر"بىلهن 

دوراشـتا قولىـدىن كېلىـشىچه دوراپ     هلكـى بۇ ئۇالرنىـڭ قىلىـدىغان ئىـش تاپالمىغانلىقىـدىن ئهمهس ب    . ئوينىدى

باشــقا تاالشــقىدەك نهزەرىيىــۋى مهســىلىلهرگه دۇچ   ھېچنىمىنــى چۈشــۈرۈپ قويماســلىققا تىرىــشقانلىقىدىن ھهم 

ئـايرىم   ئۇيغـۇر تىلـى ۋە مهدەنىيىتـى پۈتـۈنلهي    . ھازىرلىمىغانلىقىدىن بولغان بولسا كېـرەك  كهلگۈدەك سهۋىيهنىمۇ

خهنزۇالرنى دۇراپ ياساپ چىقىـشنىڭ نىـمه     بېرىش ئېهتىمالى بولمىغان تاالش تارتىشنىنهرسه، ئۇيغۇر تىلىدا يۈز

يهرنى سۇغۇرۇش قىيىن، ئۈنۈمى تۆۋەن، جاپاسى كۆپ بولغـان   خۇددى داجهيدىن ئۆگىنىش ئۈچۈن تۈز. ھاجىتى

يالغـان    بىـمهنه ۋە ئايالندۇرۇش ئۈچۈن جاپا تارتقاندەك، نۇرغۇن كىشىلهر بـۇ ياسـاپ چىقىلغـان    پهلهمپهي ئېتىزغا

كهلـسه كېلىۋەرسـۇن، بىـراق     ئۇالر خهنزۇالردىن ئۆگهنـسه، كۆچـۈرۈپ  . مۇنازىرە ئۈچۈن ۋاقتىنى زايه قىلدى-بهس

كېـيىن قايتىـدىن بىـر مهيـدان تالىـشىپ چىقىـشنىڭ        يىلدىن10خهنزۇالر تالىشىپ ھهل قىلىپ بولغان مهسىلىنى 

ن ئويـۇنى ئوينـاپ، مهن ھهربىـي سـهن دۈشـمهن، شـۇڭا       دۈشـمه -ھهربىـي  نېمه ھاجىتى؟ بـۇ كىچىـك بالىالرنىـڭ   



چىققىنىدەكال  بهلگىلىۋېلىپ تۇرۇپ ئاقىۋىتى ئېنىق مۇسابىقىنى بىر رەت ئارتۇقچه ئويناپ يېڭىلىشىڭ كېرەك دەپ

 ئىش ئهمهسمۇ؟

 

 [:ئىزاھات]

ىـسىنى پهرھـات   باشـقا مىللهتلهرمـۇ ئېتىـراپ قىلغـان گۇڭگـا شـېئىرىيهت ھادىس      " بهزىـلهر يېقىنـدا ماقـاله يېزىـپ    

قهشــقهردىكى » چــۈنكى يېقىنــدا. دەپ خاپــا بولغــانلىقىنى ئىپادىــدلهپ يۈرۈشــتى" ئېتىــراپ قىلمىــدى تۇرســۇن

چىقمـاي تـۇرۇپال جـو تاۋنىـڭ يېزىـپ       ناملىق بىـر شـېئىرالر تـوپلىمى نهشـىر قىلىنغـان بولـۇپ، كىتـاب       » يهرشارى

-تهكـرار بېـسىلىپ، ئاساسـهن گېزىـت    - تهكـرار ئارقىـدىن -ئارقـا  بهرگهن كىـرىش سـۆزى ئۇيغـۇرچه مهتبۇئـاتالردا    

 .بۇنىڭـدىن بهزىلهرنىـڭ خۇشـهاللىقىدىن ئـۆزىنى قويالمـاي قالغـانلىقى چىقىـپ تۇرىـدۇ         .ژۇرنالالر ئـاال قالمىـدى  

كىـرىش سـۆز يېزىـپ     ئۇالرمـۇ . بولۇپمۇ، گۇڭگا شېئىرچىالر بۇنىڭدىن بهك خۇشهال بولۇپ كهتكهن بولـسا كېـرەك  

ھېچكىم تىل تهگكۈزگىلى بولمايدىغان ئاخىرقى  خۇددى جوۋ تاۋ بهرگهن باھا. ىپ كهتتىژۇرنالالردا ئېالن قىلىش

باھاسـىغا بـاراۋەردەك، گۇڭگـا شـېئىرچىالرغا دەسـتهك بولـۇپ بهرگهنلىكـى         ھۆكۈمـدەك، پۈتـۈن دۇنيـا خهلقىنىـڭ    

نهرسـه ئايـانكى،     شـۇ لـېكىن . جوۋتاۋنىڭ ماقالىسىگه بولغان بارىكالال ۋە ئالقىشلىرىدىن چىقىپ تۇرىـدۇ  ئۇالرنىڭ

ھهتتـا  . باھاسى ئۆزگهرمهس پىرىنسىپ ئهمهس ئۇنىڭ. يهنى، ئۆزىگىال ۋەكىللىك قىالاليدۇ. جوۋ تاۋ بىرال ئادەمگه

ئهجهبا جوۋ تاۋنىڭ سۆزلىرى ماۋ زېدوڭنىڭكىدىنمۇ . ئۆزگهرگهنغۇ ماۋ زېدوڭنىڭ لىيۇ شاۋچىغا بهرگهن باھاسىمۇ

 ھهتتـا . دا گۇڭگـا شـېئىرچىالرنىڭ يازمىلىرىـدىن باشـقا شـېئىرالرمۇ كـۆپ      ئۈسـتىگه بـۇ توپالمـ    يۇقىرىمۇ؟ ئۇنىـڭ 

ئورنى جوۋ تاۋ تهرىپىدىن  شۇڭا بۇ باھانى گۇڭگا شېئىرچىالرغا بېرىلگهن باھا، ئۇالرنىڭ. مېنىڭمۇ شېئىرىم بارغۇ

ســىدىن بىــر شــائىرنىڭ بېرىــپ قويغــان باھا جــوۋ تــاۋدەك ئــادەتتىكى. قانۇنلىــشىپ كهتتــى دېيىىــشكه بولمايــدۇ

غـا قـاراپ ئۇالرنىـڭ ھالىغـا ئىچىـم      " ئۇيغۇر ياش شائىرلىرى"ئاتالمىش  ھاياجانلىنىپ ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي قالغان

بـۇ   .ئادەمنىـڭ مۇنـداقال دەپ قويغـان ماختـاش سـۆزلىرى ئۇنچىـۋاال كـارامهت بىـر ئىـشمۇ ئهمهس          بىـر . ئاغرىـدى 

ــالىالرچه تهنتهكلىــك، ھهۋەســكارالرد  ــسا ئۇچــۇپ   ا بولىــدىغان، بىــرەر كىــم ھاياجانــدىن بىزدىكــى ب ماختــاپ قوي

شـېئىرچىالرنى ئهمهس، كـۆپىنچه ياشـلىرىمىزنىڭ     مانا مۇشۇنىڭدىنال گۇڭگا. كېىتدىغان ھالهت كۆرۈنۈپال تۇرىدۇ

بۇ تهنتهكلىكـتىن بىـز باشـقا مىلـلهت     . ئىكهنلىكىنى بىلىش تهس ئهمهس شېئىرىيهتته تېخى قانچىلىك سهۋىيهدە

ئىكهنلىكىمىزنى  ىقابهتلهشكىدەك ساالپهت ۋە ئهقلىي تاماللۇكلۇقتىن ئۆزىمىزنىڭ خېلى يىراقتار شېئىريىتى بىلهن
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 [ئهسلىدىكى سۆھبهت]

 مىزدا زادىـال ئىجـابىي تهرىپـى   قىلىۋەتتىڭىز، ئهجهبـا ئۇالرنىـڭ ئهدەبىيـاتى    سىز گۇڭگا شېئىرچىالرنى يوقال: سوئال

 يوقمۇ؟

پهقهت بىـر روھنـى يهنـى، بۇزۇشـنى ئېلىـپ       ئهدەبىياتىمىز ناھايتى قاتمال ئهھۋالغا چۈشۈپ قالغاندا ئـۇالر : جاۋاپ

بىـراق كونكېرىـت ئهدەبىيـات    . قهدىرلهشـكه ئهرزىيـدىغان روھ   تارىخىي نۇقتىـدىن ئېلىـپ ئېيىتقانـدا بـۇ    . كهلدى

ئۇالر پهقهت بىر ئۆتكـۈنچى سـايه بولـۇپ، ئـۇالر شـوئارنى تـوۋالپ قـويغىنى بىـلهن          قاندانۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيىت

 .بىر چۆچهك دېگهن چۆچهكنى ئاڭلىغانمۇ؟ ئۇ ئىنتايىن كاتتا» تاۋۇس ئهللهيىن«سىز . ئىشقا يارىمىدى ئهمهلىي

 سىز ئۇ چۆچهك بىلهن نېمىنى چۈشهندۈرمهكچى؟: سوئال

 ۆچهكتىكى بوياقچىنىڭ بوياق كۆلچىكىگه چۈشۈپ كهتـكهن قوتـۇر ئېـشهككه   شېئىرچىالر ئهشۇ چ گۇڭگا: جاۋاب

دەپ ئـات  " تاۋۇس ئهللهيىـن " رەڭ بويالغان تۈكلىرىنى پارقىرىتىپ ئۆزلىرىگه-ئۇالر ھازىر رەڭمۇ. بهكمۇ ئوخشايدۇ

 .بىلمهيۋاتىدۇبىر قوتۇر ئېشهك ئىكهنلىكىنى ھېچكىم  ئۇنىڭ ئهسىلى. قويىۋېلىپ، ئورمانلىققا پادىشاھ بولىۋالدى

 [:ئىزاھات]

ئۇالرنىڭ داۋملىق  چاغدا يامغۇردا قالسا، تاۋۇس ئهللهيىننىڭ ئهسلى قىياپىتى ئايان بولسا ھهممه ئادەم مهن ئهينى

ئــۇالر تــا ھــازىرغىچه چــۆچهكتىكى تــاۋۇس   .ئورمانلىققــا پادىــشاھ بولىــشىنى خاھلىمايــدۇ دەپ ئويلىغــانكهنمهن 

بوياقلىرى يۇيىلىپ كهتتىيۇ، بىراق ئاڭغىچه توپا چېچىپ كۆزلىرى  ئۇالرنىڭ. دىئهللهيىننىڭ ئاقىبىتىگه ئۇچىرمى

 .كىشىلىرىمىز يهنىال ئۇنى كۆرۈپ يېتىشنى خاھلىمايۋاتىدۇ قارغۇ قىلىنغان
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