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بوۋا مۆھتهرەم بوۋا، سهن ئېيتىپ بهرگهن چۆچهك رىۋايهتلهر نهقهدەر ئاجايىپ غارايىـپ ۋە قىزىقـارلىق ئىـدى                 

 بارااليدىغان ئۇچار گىلهم، ئۇچار دۇلـدۇلالر، خاسـىيهتلىك      يېتىپھه؟ كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچه دۇنيانىڭ ئۇ چېتىگه        

 نـېمهتلهرگه تولـۇپ تۇرىـدىغان       – نازۇدەپ بولغۇچه تۈرلۈك تۈمهن     » داستىخېنىمېچىلىڭ  ئ«جاھاننامه ئهينهكلهر،   

، بوۋام بىر كهچقۇرۇنلۇقى ماڭـا      .....خىسلهتلىك داستىخانالر، بهتنىيهتلهرنى چاڭگالدا قويىدىغان سىرلىق توقماقالر      

 .مۇنداق بىر چۆچهك ئېيتىپ بهرگهن ئىدىڭ

گىيـاھ ئـۈنمهس چـۆل، قـۇش        . رزۇلۇق شاھزادە ۋىـسال يولىغـا راۋان بوپتـۇ        ئىشقى سهۋدايىغا مۇپتىال بولغان ئا    

قاراقچىالرغا ئۇچراپ ئهسلى ۋەسلىدىن ئايرىلىپتۇ، ئـاخىرى بىگـانه بىـر مهملىكهتنىـڭ             . قونماس تاغالردىن ئۆتۈپتۇ  

ــۇ    ــۇر بوپت ــشقا مهجب ــق قىلى ــدا ئوتۇنچىلى ــي شــهھىرى ئهتراپى ــاتىدى  . مهركىزى ــا ئېتىــپ س ــادەم گۆشــىدە مانت غان ئ

قارىـسا نهچـچه ئونلىغـان شـور پېـشانه          . مانتىپهزنىڭ قاپقىنىغا دەسسهپ ئۇنىڭ يوشۇرۇن زىندانىغا چۈشۈپ قـاپتۇ        

مهن ئورۇق ئۇ سېمىز، مهن ئورۇق ئـۇ        « بهتههيۋەت جالالتالر كىرگهن ھامان      ئايپالتىلىق. يىگىتلهر ئىڭراپ ياتقۇدەك  

ــېمىز ــر -، »سـ ــۇدەك بىرنـــى - دەپ بىـ ــلهن  ، كۈنلهرئىتتىرۋاتقـ ــۇۇئنىـــڭ ئۆتىـــشى بىـ ــىمىزىمۇ، رۇقىمـ ــۈگهپ سـ  تـ

 ... كېتىۋاتقۇدەك

. قىزىقىپ ئاڭلىغىنىم، جاۋابسىز سوئال، تهشۋىشلىك خىيالالر تورى ئىچىدە ئۇخالپ قالغىنىم ھېلىمۇ ئېسىمدە           

ر ئايپالتـا كۆتـۈرگهن بهتههيـۋەت جـالالتال       . چۈش كۆرۈپتىمهن، ئاشۇ قورقۇنچلـۇق قـاراڭغۇ زىندانـدا تۇرغـۇدەكمهن          

ــپ  ــىمىزلىرىڭ«كىرى ــۈش س ــا ئۆت ــۇدەك دەپ -، » بۇياقق ــوڭ    . ۋاقىرغ ــان چ ــۆرە كىرىۋالغ ــكهن چىلب ــاپ كهت ئېچىرق

 - دەپ بىـر  -، »مهن ئـورۇق، ئـۇ سـېمىز   «قوتاندىكى قـوي پادىـسىدەك بىچـارە ھالغـا چۈشـكهن بىئهقىـل تۇتقـۇنالر         



سـهن  « تـۈگهپ نـۆۋەت ماڭـا كهلگهنمىـش          بـارا – بـارا    تىرەجىگهنلهرمـۇ  ئىتتىرگهنلهرمـۇ . بىرىنى ئىتتىرىشىۋاتقۇدەك 

 بىـر قـانچه قاسـقان مانتىغـا         –: ، ئـۇالر  سـۆرەۋاتقانمىش دەپ  –ھهممىدىن كىچىك ۋە ھهممىـدىن ئـورۇق بولـساڭمۇ          

 بوپتــۇ، مۇشــۇ يهردىــال -« ئــاخىر ئــۇالر، . ســۆرىيهلمىگۈدەك، ئــۇالر تۇرىۋالغــۇدەكمهن تىــرەجهپ -، »يارايــسهن، يــۈر

 ..... كۆتۈرگىدەكيپالتىنى ئېگىز  دەپ ئا-» !جىنىنى ئااليلى

 . ، تىنالماي قاپسهنقۇچاقلىۋاپتۇمهنكىبوينۇڭنى شۇنداق !.....  بوۋا -

 . دېدىڭ، ئىسسىق باغرىڭغا مهھكهم بېسىپ–! قورۇقما باالم، نېمه بولدۇڭ؟ مهن بار، -

بـۇ چـۆچهك    . منهچـچه كـۈنلهرگىچه قىزىـپ، جۆيلـۈپ چىقـتى         .  بۇرۇنلىرىمنى قورققاق بېسىپ كهتتـى     -ئېغىز  

مهن «ئۆسـمۈرلۈك دەۋرىـگه يهتكهنـدە كـۆپرەك ئوياليـدىغان بولـۇپ قالـدىم،               . بىلهن چـۈش ئىـسىمدىن چىقمىـدى      

 بىرىنى ئهجهل گىردابىغا ئىتتىرىدىغانالر ئهينى زامانـدىال بولـۇپ ئۆتكهنمـۇ؟ ھـازىر           - دەپ بىر    -،  »ئورۇق، ئۇ سېمىز  

 .... تۈگهپ كهتتىمۇ؟ بىزنىڭ كوچىدا يوقمۇ؟

 .  تۇغۇلۇپ ئۆسكهن كوچامغا نهزەر ساالتتىممهن
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دېمىسه ھېچكىم بىلمهيدىغان   » قوش مهسچىت «ھازىر  . ئورغاقسىمان ئاي شهكىللىك خالتا كوچا    –كوچىمىز  

  شۇنداقمۇ، بوۋا؟ -. ئىكهن»ئايكوچا«بۇ كوچىمىزنىڭ ئهسلى نامى 

 نۇسخىسى،  قۇرۇلۇشا كوچىمىزدا كۆلىمى،    بىرىگه قارىشىپ تۇرىدىغان بۇ خالت    –ئون توققۇز جۈپ دەرۋازا بىر      

.  ئوپئوخشاش ئىككى مهسچىت بـار     نهقىشلىرىگىچهتاشقى  –ئىچكى  . گۈمبهزلىرىنىڭ ئېگىزلىكىدىن تارتىپ  –مۇنار  

بىـرىگه  – تامامهن ئوخشىشىدىغان ئىككى دەرۋازىمـۇ بىـر         مىخلىرىغىچه قالپاقلىق   پىرامىداسىمانسىرىدىن تارتىپ،   

 - بىـرىگه سـاالم بېرىـشمهيدۇ، تىـنچ          - دەرۋازىـدىن تهڭ چىققـان ئىككـى مۇسـۇلمان بىـر             ئىككـى . قارىشىپ تۇرىدۇ 

ئوڭ ياقتىن چىققىنى ئوڭ ياقتىكى، سـول يـاقتىن چىققىنـى سـول يـاقتىكى مهسـچىتكه راۋان        . ئامانلىق سوراشمايدۇ 

 -بىـر   . قاراپ ماڭىدۇ ھېيت ئايهم كۈنلىرى ئىككى ياقىنىڭ جامائهتلىرى ئىككى توپ بولۇپ، چوڭ جامهگه            . بولىدۇ



، ئـۇ تهرەپـتىكىلهر تـوي       ئۇزىتىۋاتـسا بـۇ تهرەپـتىكىلهر مېيىـت       . باجـا بولۇشـمايدۇ   –قۇدا  . ھېيىتلىمايدۇبىرنىڭكىگه  

بـۇ تهرەپتىكـى    .  يول قويۇلمايدۇ  بولىشىغائاداش  –ئىككى ياقتىكى بالىالرنىڭ ئۆز ئارا دوست       . نهغمىسى قىلىۋېرىدۇ 

ــۇ تهرەپ ب   ــى ئ ــڭ لهگلىك ــاش      بالىالرنى ــڭ ت ــۇ تهرەپ بالىلىرىنى ــان ش ــان ھام ــدا بولغ ــلۇقىدا پهي ــداوش  چالمىلىرى

ئۇ تهرەپتىكى كهپتهرۋازالر بۇ تهرەپتىكىلهرنىڭ كهپتىرىنى تۇتۇۋالغـان ھامـان قانـات    . ئۆتمىتۆشۈك بولماي قالمايدۇ  

مېكىيانالرنىـڭ ھهر  – ئۇياققـا ئۆتـۈپ قالغـان خـوراز    -بۇيـاقتىن  .  يۇڭداپ ئاسمانغا ئاتىدۇ – قۇيرۇقلىرىنى يۇلۇپ    -

. باشقا كوچىالرنىـڭ ئۈسـتىگه قانچىلىغـان كۆتـۈرمه ئـۆيلهر سـېلىنغان         . قاندىقى ئۆز كاتىكىگه قايتىپ كېلهلمهيدۇ    

 بىــرىگه يــول قويمىــسا، كۆتــۈرمه ئــۆي ســالغىلى   -ئىككــى تهرەپ ئىنــاق بولمىــسا، بىــر  . بىزنىڭكىــدە بىرىمــۇ يــوق 

 شۇنداقمۇ، بوۋا؟ . بولمايدىكهن

ــى تهرەپ ــۋەت       ئىكك ــڭ غهي ــى تهرەپ خوتۇنلىرىنى ــسمى قارش ــۆپ قى ــڭ ك ــلهر ئۆمرىنى ــۇن خهق ــى خوت –تىك

ــام   . شــىكايىتىنى قىلىــش بىــلهن ئۆتىــدۇ  ــۈۋىلىرىگهكىــر ســۈيى، يۇنــدىالر قارشــى تهرەپتىكىلهرنىــڭ بوســۇغا، ت  ت

 . توڭلىمايدۇ. قۇرىمايدۇكىر سۇلىرى قۇرۇپ ياكى توڭالپ كېتىدۇكى، جېدەل ماجىرا . تۆكىلىدۇ

 - بىـر    كۇلپهتلىرىمـۇ – مۇشهققهت، ئـازاب     -سام ئىككى ياقتىكىلهر ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان تارتقان دەرد         ئاڭلى

ۋاقتىدا باشقا كوچىالرنىڭ ھهممىسىگه مۇستهھكهم دەرۋازىالر      »يىغىلىقى تۇڭگان«. بىرىنىڭكىدىن قىلىشمايدىكهن 

. رۋازىـدىن كىرىـپ چىقىـشنى راۋا كۆرمهپتـۇ    ، بىـر دە  پۇتۇشـهلمهپتۇ بىزنىڭ كوچىدىكى ئىككـى تهرەپ      . بېكىتىلىپتۇ

ئىككـى تهرەپ  .  بولۇۋېرىپتـۇ بۇلغايـدىغىنىنى  بـۇالپ  بۇاليـدىغىنىنى ، كىرىۋىرىپتـۇ قوراللىـق چىـرىكلهر توسالغۇسـىز    

بىرنـى  –، گومىنداڭ ھۆكۈمرانلىق قىلغان زامانالردا بىر       شىڭشىسهي. پۇشايمان قىلىشماپتۇ . ئاچچىق ساۋاق ئالماپتۇ  

نهتىجىدە ھهر ئىككى تهرەپتىن ھهپسىگه ئىلىنغان، قهتـله قىلىنغـانالر تهڭ           . بېرىشىۋىرىپتۇ، تۇتۇپ   ۇچېقىشىۋىرىپت

 بىرىنـى غهزەپ بىـلهن   -ئـۇالر بىـر   . ۋاقتـى » ئۈچكه، بهشكه قارشى ھهرىكهت«مانا ھازىر   . نىسبهتته دېگۈدەك بوپتۇ  

 . سۆكمهكته، پاش قىلىشماقتا

 ! ئوغرى- ئۇ -

 !كۆزى تويمايدىغان ئهڭ چوڭ باج ئوغرىسى ئۆزى تويسىمۇ، - ئو -

 ! يىرتقۇچ يولۋاس- ئۇ -



 ! ئهشهددىي يولۋاس- ئۇ -

 : ئىتتىرىشمهكته بىرنى -گويا ئۇالر بىر 

 ! مهن ئورۇق، ئۇ سېمىز-

 ....  ئۇ سېمىز، مهن ئورۇق-

 : تاقهت قىاللمىدىم، بهرداشلىق بېرەلمىدىم ئاخىر ساڭا مۇراجىئهت قىلدىم-سهۋر 

ئېيتقىنــا، .  ئايــانبهشــقولدەك مهھهللىمىزنىــڭ بىــر ئهســىرلىك تــارىخى ســاڭا - ئوبــدان بــوۋا، كوچــا  بــوۋا،-

 -؟ نهچچه يىل ئالدىدا سورىسامغۇ سهن تېخـى كىچىـك، تېگـى             نائىناقمىدى ئهزەلدىن مۇشۇنداق    كوچىمىزدىكىلهر

ئېيتىپ بېرەرسهن؟ بوۋا، نېمـانچه      قالدىمغۇ مانا، ئهمدىغۇ     بوپ بىر يىگىت    چوپچوڭال دېدىڭ   يىتهلمهيسهنتهكتىگه  

 ! قىلمىغىنه؟ مۇنچه تهقهززا كېتىدىغانسهنخىيالغا چۆكۈپ 

 ھــازىر ســهن كىچىــك بــاال ئهمهس، ئوتتــۇرا مهكــتهپ  - دېــدىڭ لهۋزىمنــى يهردە قويمــاي، - مــاقۇل، بــاالم، -

ن، زېهنىـڭ بىـلهن    سـۆزۈمنىڭ تېگـى تهكـتىگه يېتهلهيـسه    - قـارىنى پهرق ئېتهلهيـسهن، گهپ    -ئوقۇغۇچىسى، ئاق   

 :ئاڭال، سۆزلهپ بېرەي
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ــامى   ــورۇق، يىللىــق كوچــا ئىــدى . ئىــدى» ئــاي كوچــا«دۇرۇس، كوچىمىزنىــڭ ئهســلى ن  -قــان . ئايــدەك ي

 تورۇسـلىرىغىچه سـىڭىپ كهتـكهن ئىنـاق كوچـا ئىـدى، زورىـدىن          - كېـسهك، تـام      -قېرىنداشلىق مۇھهببىتى تاش    

 ئۇسـتازالرنىڭ  – قاتـارلىق پىـر      نىزارى ئابدۇرېهىم ئاخۇنۇم،   ئهئلهمسادىق   كاتتا زاتنىڭ ئىزى، مولال      بهگدەكھاكىم  

 ئـاخىرەتكه سـهپهر قىلغانـدىن       ھهززەرەتلىـرى ياسـىن دامـولال ھـاجىم       ! نهزىرى چۈشكهن خىسلهتلىك كوچـا ئىـدى      

»  كوچـا  ئـاي «ئارىمىز بۇزۇلدى، بىر مهسچىت ئىككى بولدى،       ) ياتقان يېرى جهننهتته بولغاي، ئىالھه ئامىن     (كېيىن

 !  قازا باشالندى- بااليى ئاداۋەت، -ئاغرىق . كه ئۆزگهردى»قوش مهسچىت«دېگهن تهۋەررۈك نام 

 مـال،   – ئابرۇيلۇق مهرىپهتـپهرۋەر زات ئىـدى، پـۇل          – ھهزرەتلىرى ئاتاق    دامولالجىممهرھۇم ئىمامىمىز ياسىن    



 قوشــكېزەك ئوغــۇل ئاتــا بىرجــۇپغــا ھهقتائــاال ئۇنىڭ.  ھېــسابى يــوق ئىــدى– ھهددى كۈمۈشــلىرىنىڭمۇ –ئــالتۇن 

 – چىـراي، خۇلـق      – ئىـسكهت، رەڭ     –بـوي   .  ئىـدى  ھۈسـهيىن ، كىچىكىنىـڭ    ھهسـهن چوڭىنىڭ ئىـسمى    . قىلغان

ئۆگهنـدى، بىلىـم تـاپتى،      . مىجهز جهھهتتىمۇ ئايرىۋالغۇسىز ھالدا ئوخشاشلىقى بىلهن ھهممىنى ھهيران قالـدۇراتتى         

ئوغۇلالرغـا  . ئىمـامىمىز ئۇشـتۇمتۇت يېتىـپ قالـدى       . لـدى، پـۇل تـاپتى     يۇرت كهزدى، سودىگهرچىلىكنىڭ تىلىنى بى    

 يېقىنراق بىر شهھهردە تۇرۇۋاتقانلىقى ئۈچۈن بۇرۇنراق كهلگهنىـدى، دەرھـال           ھۈسهيىن.  خهۋەر ئهۋەتىلدى  –خهت  

.  كهلــدىھهســهنقارىمھهپــته ئۆتكهنــدىن كېــيىن ئاكىــسى . تــويىنى قىلىــپ، ئــاتىلىق قهرزىــدىن خــاالس بولــدى 

ىمىز ئۇنىـڭ تـويىنى قىلىـپ قويغـان كۈنىنىـڭ ئهتىـسى نامـاز بامـداتتىن بـۇرۇن ئـاخىرەتكه سـهپهر قىلـدى،                         ئىمام

بىـز ئهھلـى جامـائهت    . كوچىمىز ئابرۇيلۇق ئىمامدىن ئايرىلدى، ئاقىل، مېهرىبان، دۇئـاگۇي ئاتىـسىدىن ئايرىلـدى       

ھهر ئىككىـسى   . وغۇللىرىغـا تىكىلـدۇق    قوشـكېزەك ئ   ئىمامىمىزنىـڭ مهرھـۇم   . ياراملىق بىـر ئىمامغـا موھتـاج ئىـدۇق        

قايسىـسىنى تـالالش كېـرەك؟      .  پهزىلهتلىـك ئهھلـى سـودىگهر يىگىـتلهر ئىـدى          –بىلىملىك، خۇش پېئىل، ئهخالق     

ھهممىمىـز  .  ئالدۇق مۆھرىنىمۇ يوسۇن بويىچه بىز ئاكىسىنى تاللىدۇق، شهرىئهت مهھكىمىسىنىڭ تهستىق          –قائىدە  

 . بىر مهسچىتكه جهم بولدۇقخاتىرجهم بولدۇق، بۇرۇنقىدەكال

ئاچىـسى  .  سـىڭىلالر ئىـكهن    - قوشـكېزەك ئاچـا      رەپىقىلىرىمـۇ خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلهن بۇ قوشـكېزەكلهرنىڭ       

ــالتۇنخېنىم ــپ   ئ ــاتلىق قىلىنى ــۇرۇن ي ــهيىنقارىمنىڭ ب ــپ،     ھۈس ــاتلىق قىلىنى ــيىن ي ــنىم كى ــال خې ــسى تىل ، سىڭلى

ڭ ئېيتىـشىغا قارىغانـدا، ئـۇالر چـۆچهكلهردە تهسـۋىرلىنىدىغان           خوتۇنلىرىمىزنىـ .  نىكاھىغا ئۆتۈپتۇ  ھهسهنقارىمنىڭ

ــدىنمۇھهرقانــداق ســاھىبجامالالردىن گــۈزەل، جهنــنهت   ــالهتكه -ھۆســن .  چىرايلىــق ئىــكهنھۈرلىرى ــدا كام  جامال

يهتكهن، باي، دۆلهتمهن قوشكېزەك يىگىتلهر بىلهن تهڭداشسىز گۈزەل قوشكېزەك پهرىزاتالر كوچىمىزنىڭ ئابرۇيى،            

 قېرىنــداش -ئــۇزاق ئــۆتمهي بــۇ قــان  . بىــز ئــۇالر بىــلهن پهخىرلىنهتتــۇق، ماختىنــاتتۇق .  شــهرىپى ئىــدى- شــان

 ئىناقلىق ئاپتىپى بىلهن يورۇپ، ئىنـسانىي مېهىـر         -بىرلىك  ! قوشكېزەكلهرگه كۆز تهگدى، كوچىمىزغا كۆز تهگدى     

 - تـۈتهكلىرى ئاسـتىدا ئـۆچ        - ئىـس    قنائېنـاقلى  مىـز »ئايكوچـا « مۇھهببهت ھارارىتى بىـلهن ئىللىـپ تۇرىـدىغان          -

 !غا ئايلىنىپ قالدى»قوش مهسچىت كوچىسى«ئاداۋەت جۇدۇنلىرى كېزىپ يۈرگهن قاراڭغۇ، سوغۇق 

 ئۇنۋانلىــق كاتتــا زاتــالر يــاكى  مۇدەررســئاخۇنۇم، ھــاكىم، بهگ قاتــارلىق چــوڭ ئهمهلــدارالر، قــازاخۇنۇم،  ۋالــى



 چىراغالرنىـڭ ھهممىـسىدە شـۇ       -، نهزىـر    يېـتىم  -، ئۆلـۈم    تۆكـۈن  - ئاتاقلىق بايالر بولمىغان مهھهللىلهردىكـى تـوي      

بىز مـۇ   .  يۇسۇن -مهھهللىنىڭ ئىمامىنى تۆرگه باشالش ئاتام ز زامانىسىدىن تارتىپ داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان قائىدە            

نىـڭ  خوتـۇن خهقلهر  .  ئۇنىـڭ يېنىـدىن ئـورۇن ئـاالتتى        ھۈسهيىنقارىم ئىمامنى تۆرگه باشاليتتۇق، ئىنىسى      ھهسهن

» مهن ئاچـا، سـىنىڭ يـۇقىرى تهرىپىڭـدە ئولتۇرۇشـۇم كېـرەك            «: ئـالتۇنخېنىم . ئولتۇرۇشىدا ئهھۋال باشـقىچه بوپتـۇ     

بۇالرنىـڭ  . دەيـدىكهن » !مهن ئاكىنىڭ رەپىقىسى، ئىمامنىڭ رەپىقىسى، ئۆينىڭ تۆرى مېنىـڭ        «: دېسه، تىلال خېنىم  

 ئهھلـى  -بىـز   . اق تـوي ھازىغـا ئايلىنىـدىغان بولـدى         ماجىرالىرى تۈپهيلىـدىن ھهرقانـد     - تارتىش، جېدەل    -تاالش  

 : ئۇكا قوشكېزەكلهرگه مۇراجىئهت قىلدۇق-جامائهت، ئاكا 

 قېرىنداشلىق  -قان  . تهشۋىشلهنمهكتىمىز ئاداۋەتنىڭ ئاقىۋىتىدىن    - ئىككى خېنىم ئوتتۇرىسىدىكى ئاغرىق      -

 . جهم قىلىشقايالرىشتىسىنى يىڭى باشتىن تۇتاشتۇرۇپ، ئۇالرنى ئىناق، بىزنى خاتىر

ئهر جامـائهت سـورۇنلىرىنىڭ ھهر قاندىقىـدا يـۇقىرى ئـورۇن            «:  ئۇكىالر مۇنداق پۈتۈشـۈپتۇ    -ئاڭلىساق، ئاكا   

 » !ئاكىغا، مهزلۇم خهقلهر سورۇنىنىڭ ھهرقاندىقىدا يۇقىرى ئورۇن ئاچىغا مهنسۇپ

 - يـۇقىرى ئـورۇن      -،  تىلالخېـنىم  دەپ تهكرارالپتـۇ     - رەپىقىسى،   ئىمامئاخۇنۇمنىڭ مهن ئاكىنىڭ رەپىقىسى،     -

 !مهرتىۋە مىنىڭ

 ! ئورنۇمنى تارتىۋېلىشقا ھهرگىز يول قويمايمهن- دېگهن سۆزىدە چىڭ تۇرۇپتۇ ئالتۇن خېنىم، - مهن ئاچا، -

ئـۇالر ئـارزۇلۇق رەپىقىلىرىنـى قايىـل        .  ئۇكا ئۆز رەپىقىلىرىنى تولىمۇ قهدىرلهيدىكهن، ئهتىۋاراليـدىكهن       –ئاكا  

 سـىڭىلالر   -مهسچىتنىڭ بىقىنىدىكى ئۆيدە توي بولغـان كـۈنى بـۇ ئاچـا             . ئۆتكۇرلىشىۋىرىپتۇ زىددىيهت   .قىاللماپتۇ

 بىرىنـى   - نـېمهت، شـېرىنلىكلهر بىـلهن تولغـان داسـتىخان ئۈسـتىگه بىـر                - نـازۇ تۈرلـۈك   . يهنه تۆر تالىشىپ قـاپتۇ    

 كـوچىنى بىـر     چىيـا  -، قىيـا    زارە -نهت، يىغا    ئاھا - كۆزلىرىنى تاتىالپ، چاچلىرىنى يۇلۇشۇپتۇ، تىل       -بېسىشىپ، يۈز   

 ئىختىيارسـىز ھالـدا بـۇ يهرگه        ئىمامئاخۇنۇممهسچىتكه كىرىۋېتىپ، ئۆز رەپىقىسىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ قالغان        . ئاپتۇ

 بىرىنىـڭ   -كىرىپ قاپتۇ، قارىسا باش كۆزلىرى قىممهت باھـالىق يىـپهك رومـال ئىچىـدە قالغـان ئىككـى ئايـال بىـر                       

ئۇالرنىڭ بوي تۇرقى ئوخشاش بولۇپال قالماسـتىن بهس      .  ھالدا پومداقلىشىۋاتقۇدەك  سىقىمداشقانكهم  چېچىنى مهھ 

 .  بهس بىلهن كىيىشىۋالغان كىيىملىرىمۇ ئوخشاش ئىكهن-



 شۇ سۆز بىـلهن  -!  ھۇ، بىنومۇس ئالۋاستى   -،  ئىمامئاخۇنۇم دەپ گهجگىسىدىن يۇلۇۋاپتۇ     -!  تۇر ئورنۇڭدىن  -

 . بىر كاچات ساپتۇ

 تـۇيه،   تاالشـقىنىڭغا تـۆر   – گۈلقهقهلىرى ئېچىلغان ھالدا ئورنىدىن تۇرۇپتۇ تىلال خېنىم         -،  !... ھا - ھا   - ھا   -

 !بىنومۇس ئالۋاستى

 -ئـۆز ئۆمرىـدە مهرھـۇم ئاتـا        .  ئاغزىنى سىلىغانىكهن، ئاپئـاق ئـالىقىنى قىپقىزىـل قانغـا بويىلىپتـۇ            ئالتۇنخېنىم

 : دە-كۈلپهتكه بهرداشلىق بېرەلمهپتۇ –اقمىغان خېنىم بۇ ئىزا  ئازار يهپ بئىرىدىنئانىسىدىن ياكى 

 غهزەپ - قهھـر   رىـشالىنى دېگىـنىچه، بىـر پىيـاله       – ھۇ، خوتۇنىنىڭ تامبىلىغـا سـهجدە قىلىـدىغان مۇنـاپىق            -

غا  كوزىرلىرى ئاپئاق رىشاله بىلهن قىپقىزىل قـان ئارىالشمىـسى         -يۈز  . ئىمامنىڭ قاڭشىرى يىرىلىپتۇ  . بىلهن ئېتىپتۇ 

 . كۆمۈلۈپتۇ

ئـۇكىالر  – ئۈشـشۈكى قوشـكېزەك ئاكـا        نائېنـاقلىق .  ئاداۋەت ئىچىدە ئۆتمهكته ئىـدى     - تۈنلهر ئاغرىق    -كۈن  

بىـز  .  كىرپىك ئارىلىقىدا تۇراتتى   -يۈرىكىدىكى قان قېرىنداشلىق ھارارىتىنىڭ ئورنىنى ئىگىلىۋېلىش خهۋپى قاش         

 . قويدۇقياراشتۇرۇش يولىغا قهدەم –بۇالرنى ئهپلهشتۈرۈش 

 شـۇ چاغـدىال مهن ئـۇ ئالۋاسـتىنىڭ ماڭـا         - دەپ شـهرت قويـدى ئاكىـسى،         -!  خوتۇنىنى تـاالق قىلىۋەتـسۇن     -

 . ئۇكامنى بۇرۇنقىدەكال قهدىرلهيمهن. قىلغان ھاقارىتىنى ئهستىن چىقىرىمهن

منى  مهن ئۇنىــڭ خوتۇنــۇ- دېــگهن شــهرتنى قويــدى ئۇكىــسىمۇ، - خوتــۇنىنى ئــۈچ تــاالق قىلىۋەتمىگــۈچه، -

 !ھاقارەت قىلغان، بىر تال ئېزىق چىشىنى سۇندۇرۇۋەتكهن گۇناھىدىن كېچهلمهيمهن

ــى    ــرلهر زايه كهتت ــدا تاشــالنغان قهدەم، ســىڭدۈرۈلگهن ئهجى ــنه . ياراشــتۇرۇش يولى ــدى،  -پىت  پاســات كۆپهي

رتىش  تـا  - چېكـى كـۆرۈنمهس تـاالش        - چهك   ھهقهمـسايىلهرمۇ ئىنـاق قوشـنا     . زىددىيهت كۈنسېرى چوڭقۇرالشـتى   

، بىـر قىـسىمالر تىلـال خېنىمنىـڭ تهرىپىنـى           ئالتۇنخېنىمنىـڭ بىر قىـسىمالر    . چۆلىدە قۇيۇندەك پىرقىراشقا باشلىدى   

پىتـنه پاسـات ئـارقىلىق جـان باقىـدىغان          . ھهركىـم ئـۆزى ھىمـايه قىلىـدىغان تهرەپنىڭكىنـى تـوغرا دېـدى             . ئالدى

 كۈنـدۈز گهپ  - سـىڭىلالر ئوتتۇرىـسىدا كـېچه    -ئاچـا   ئۇكـا،  -ئـۇالر ئاكـا   .  چىقىـپ قالـدى   نـائهھلىلهرمۇ ناجىنس،  

ــشتى     ــاغ چېچى ــتىگه ي ــوت ئۈس ــۇپ، ئ ــلهر . توش ــهيىنقارىمنىڭبهزى ــپ  ھۈس ــانه كىرى ــسىغا خۇپىي ــىلى «: ھۇجرى س



 ھهسـهنقارىم ئاكـا بولۇشـقا     .  يوغـانراق ئىـدى    ئاكىلىرىنىڭكىـدىن باشـلىرىمۇ   . ئاكىلىرىدىن چوڭ، سـېمىز تۇغۇلغـان     

بـۇرۇن  «: دەپ قۇتراتقۇلـۇق قىلـسا، تىلـال خېنىمنىـڭ يېنىغـا ئـوغرىلىقچه كىرىـپ              » ىپئهمهس، دەل ئۆزلىرى مۇناس   

ــېچه      ــر ك ــا بى ــدىك ئان ــال، كىن ــۆزلىرى ئىكهن ــاچىلىرى ئهمهس، دەل ئ ــۇلغىنى ئ ــتىدە  –تۇغ ــۇت ئۈس ــدۈز تهۋەلل كۈن

دەپ ئـوت   -» . ئالماشـتۇرۇپ قويغـانىكهن    ئىككىلىرىنـى تۇرغانلىقى ئۈچۈن ئۇيقۇسىزلىق ئىچىدە گاڭگىراپ قىلىپ،       

 سودىگهرچىلىك قىلىـمهن دەپ     ھۈسهيىنقارىمئهرلىرى  «:  ئهقىل ئۆگىتىپتۇ  ئالتۇنخېنىمغابهزىلهر  . قۇيرۇقلۇق قىپتۇ 

ــازابى  ــارتتىال   -يــول ئ ــۆزلىرى تهنهــالىق، تهشــنالىق دەردىنــى ت ــازابى تارتــسا، ســىلى ئ ــسا، ھهســهنقارىم.  گــۆر ئ  بول

ــسىز ھــا   ــدۇشــهھهردىن چىقمــاي تىجــارەت قىلىــپ مۇشهققهت ــۈم تۆكــۈن -تــوي . الۋەت كۆرى ــتىم -، ئۆل ــر يې ، نهزى

قۇربـان ھېيتتـا پۈتـۈن كـوچىمىزدا        ! ۋەخپىلهرنىڭ كىرىمىچۇ تېخـى   . چىراغالردىن كېلىدىغان تاپاۋەتمۇ ئاز ئهمهس    

 يوغىناتقـان   تىلالخـاننى .  ئۈچهي، كالال پاقالچاقلىرى شۇ ئۆيگه قاراپ ئاقىـدۇ        -قۇربانلىق قىلىنغان قويالرنىڭ تىرە     

 ئهھلـى ئىلىـم، قـارىي قۇرئـان كىـشى، ھهرقانـداق جـامه               ھۈسـهيىنقارىممۇ تاپاۋەت ئهمهسمۇ؟ ئهرلىـرى     –اشۇ پايدا   ئ

. ئاكىــسىدىن ئوبــدانراق قۇرئــان تىــالۋەت قىالاليــدۇ، تهپــسىر ئېيتااليــدۇ.  ھۆددىــسىدىن چىقااليــدۇئىماملىقىنىــڭ

 بولمامـدۇ؟ ئاكىـسى بىـر ئـاي ئىمـام بولـسا،         ئاكىسى بىـلهن چىـرايلىقچه پۈتۈشـۈپ نـۆۋەت بىـلهن ئىمـاملىق قىلـسا              

 »...ئۇكىسى بىر ئاي، بۇ يىل ئاكىسى ئىمام بولسا، كېلهر يىلى ئۇكىسى

.  يېقىپ قاپتۇ، ئېرىنىمۇ قايىل قىپتۇ، شۇنىڭ بىلهن ئىماملىق دەۋاسى باشـالندى           ئالتۇنخېنىمغابۇ مهسلىههت   

 ھهســهنقارىمنىڭ شــهرئىگه بارســا، بىــر قىــسىمالر   قــولالپ، قــۇۋۋەتلهپ مهھكىــمه ھۈســهيىنقارىمنىبىــر قىــسىمالر 

 ئــۆزى ھىمـــايه قىلغــان كىـــشىنىڭ خىـــسلهت   ھهرتهرەپ.  تهلهپ قىلىـــپ بېرىـــشتىبولىــشىنى ئۆمۈرلــۈك ئىمـــام  

ــسانلىرىنى كۆپتۈرۈشــتى      ــۋەن نۇق ــشىنىڭ ئې ــان كى ــۆزى رەت قىلغ ــۈرۈپ، ئ ــاپ كــۆككه كۆت ــى ماخت . پهزىلهتلىرىن

 ئامبالالرمۇ ئامـال قىاللمىـدى، ئـۆز قوللىغۇچىلىرىنىـڭ          –سىز قالدى، دوتهي    شهرىئهت بۇ دەۋانى ھهل قىلىشقا چارى     

بۇنىڭـدىن خهۋەر   .  ئـاخىر ئـۈرۈمچىگه راۋان بولـدى       ھۈسـهيىنقارىم تهلىپى ۋە ئالتۇن خېنىمنىڭ تهقهززاسى بـويىچه        

 –بـۇ   . تـۇ  بىـر كـۈن كېـيىن ئـۈرۈمچىگه يېتىـپ بېرىپ           ھۈسـهيىنقارىمدىن  دەرھـال ئاتلىنىـپ      ھهسـهنقارىممۇ تاپقان  

 قهتـل قىلغـان   تۆمۈرخهلپىنى جاڭجۈننىڭ قۇمۇل خهلق قوزغىلىڭىنىڭ مهشهۇر سهركهردىسى ياڭنىقابلىق يالماۋۇز  

 قالدۇرۇشـنىڭ چـارە تهدبىـرى ھهققىـدە         مهھكۇملىققـا ئۇ غهربىـي دىيـار خهلقىنـى مهڭگـۈ          . كۈننىڭ ئهتىسى ئىكهن  



بـۇ خهلقنىـڭ دىنـى      ... «: نۇالرنى يېزىۋاتقان چاغ ئىكهن   قالتىس بىر كىتاب يېزىشقا كىرىشىپ، يۇڭ قهلهم بىلهن مۇ        

 – بىر، مهزھىپى بىر، تىلى بىر، بۇ ئالته بىرلىك ئۈستىگه دىل بىرلىكى             كهئبىسىبىر، خۇداسى بىر، پهيغهمبىرى بىر،      

 »! ... بهختىمنىڭ گۇمران بولغىنى شۇ– بولسا، تۈگهشكىنىم شۇ، تهختى قېتىلىدىغانالزىچ ئىتتىپاقلىق 

 تىنچلىـق ۋە    –دىـل بىرلىكـى     «: شـهرھىلهۋاتقانىكهن غلۇم ئاڭالۋاتامـسهن؟ ئـۇ، ئـۆز ھۆكـۈمىنى مۇنـداق             ئو -

 – مهرىپهتكه ئىنـتىلىش، ئـويغىنىش، ئـۆز         – باياشاتلىقنىڭ ئۇلى، بىلىم     -خاتىرجهملىكنىڭ ئالتۇن ئاچقۇچى، باي     

 »! ...يوق ماڭا خهتهر –تىن ئارتۇق خهۋپ »بىرلىك« ئاساسىدۇر، بۇ تونۇۋىلىشنىڭئۆزىنى 

 ئىنئام قىلغـان  ھۈسهيىنقارىم جاڭجۈننىڭ ئالدىغا كىرىپتۇ، جاڭجۈن ياڭ دەل مۇشۇنداق پهيتته  ھۈسهيىنقارىم

 دە - كىرىـپ كهپتـۇ   ھهسهنقارىممۇ شۇئهسنادا دانه تىلالنى ئاپتۇ، ئهرزىگه قۇالق ساپتۇ ۋە خىيال سۈرۈپ قاپتۇ،        100

 . جاۋاب كۈتۈپ قول باغالپ تۇرۇپتۇ. ىنى بايان ئهيلهپ ئاھ ئۇرۇپتۇدانه تىلالنى ئالدىغا قويۇپتۇ، ئهرز100

 .  دەپ جاۋاب بېرىپتۇ جاڭجۈن- ئويلىشىپ باقاي، -

دېـگهن  »ئويلىـشىپ باقـاي  « سۈرۈشـتۈرۈپ يـۈرۈپ    - بىـرىگه تۇيدۇرماسـتىن ئۇقۇشـۇپ        - ئۇكىالر بىـر     -ئاكا  

ــۇ  ــسىنى بىلىۋاپت ــسى . ســۆزنىڭ مهنى ــام قىلغــان 120ئاكى ــال ئىنئ ــسا ئۇكىــسى تىل ــام  150 بول ــۈزنى ئىنئ ، ئىككــى ي

ئىنئـام يولالشـتا   .  ئاكىلىق ئورنى تۈپهيلىدىن بۇ دەۋادا ئۇتىـدىغانلىقىغا ئىـشىنىپ كېتىـپ       ھهسهنقارىم. قىلىۋېرىپتۇ

 : جاڭجۈنياڭ يېتىشهلمىگهن بولسا كېرەك، شۇڭالشقا ھۈسهيىنقارىمغا

 ئهجدادى  قوللىغۇچىلىرىڭنىڭ سىنىڭ   - يىنقارىمغاھۈسه دەپ بۇيرۇپتۇ    -!  سهنمۇ مهسچىت سال، ئىمام بول     -

 ھهسـهنقارىمغىمۇ !  زېمىنالرغا سهن ئىگىدارچىلىق قىـل - ساراي، يهر  -تهرىپىدىن مهسچىتكه ۋەخپه قىلغان دۇكان      

 :مۇنداق دەپتۇ

 ئهجدادى تهرىپىدىن مهسـچىتكه ۋەخـپه      قوللىغۇچىلىرىڭنىڭسىنىڭ  . بولىۋەر ئهسلىدىكى مهسچىتكه ئىمام     -

 ! زېمىنالرغا سهن ئىگىدارچىلىق قىلىۋەر- ساراي، يهر -غان دۇكان قىل

 ئۆز ئىچىدە مۇنـداق قارارغـا كهپتـۇ؛ شـۇنداق بىـر        ھۈسهيىنقارىمدەۋادا ئۇتقان، غهلىبه خۇشاللىقىغا چۆمۈلگهن      

ىت ، نامىم ئهلگه تارالسۇن، شۆھرىتىم كـۆككه يهتـسۇن، كۈنلهرنىـڭ ئۆتىـشى بىـلهن كونـا مهسـچ                  سالدۇرايكىجامه  

 !.... بويۇن قىسىپ بىر چهتته قالسۇن



 : بۇنى بىلىۋالغاندەكال سوراپتۇھهسهنقارىم

 ...  نۇسخىسى- جاڭجۈن ئالىيلىرى، قۇرۇلغۇسى مهسچىتنىڭ كۆلىمى، شهكىل -

 تـار، بىـر غېـرىچ    - بىـر قهدەم كهڭ      - دەپ جاكـارالپتۇ جـاڭجۈن،       - ئوخـشاش،    - ئـوپ  كونا مهسچىت بىلهن     -

 ئوخـشاش بولـۇش     - ئوپ بوياقلىرىغىچهشىغا يول قويۇلمايدۇ، گۈل نهقىشلىرىدىن تارتىپ، سىر         پهس، بولۇ  -ئېگىز  

 !..... كېرەك

ئايدەك يـورۇق، باھـاردەك يىللىـق كوچىمىزنىـڭ         ! نىڭ تارىخى ئهنه شۇ   »قوش مهسچىت «بىلدىڭمۇ، ئوغلۇم؟   

  !پ سهۋەبى ئهنه شۇتۇماندەك تۇتۇق، جۇدۇن پهسلىدەك سوغۇق كوچىغا ئايلىنىپ قالغانلىقىنىڭ تۈ
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ئاخىرەتكه سهپهر قىلغىنىڭغا چارەك ئهسـىر بولغـان بۈگـۈنكى كۈنـدە مهن ئايرىلغىنىمغـا شـۇنچه                 ! جىنىم بوۋا 

يىلالر بولغان يۇرتۇمغا قـاراپ كېتىـۋاتىمهن، نـۇرانه چېهرىـڭ ۋە ئوتلـۇق نهپهسـلىرىڭ بىـلهن ئىللىـپ تۇرىـدىغان                      

ــ   ــۋاتىمهن، يېقىنالشقان ــاراپ كېتى ــا ق ــېغىنىش كوچامغ ــۋىش   -سېرى س ــدىماقتا، تهش ــوتلىرى الۋۇل ــق ئ  - ئىنتىزارلى

ئــاھ، مېنىــڭ كوچــام، قــانلىق تــارىخى سهرگۈزەشــتلهرنى ئــۆز بېــشىدىن كهچــۈرگهن : ئهندىــشىلىرىم كــۈچهيمهكته

 يـاكى   يىللىغانـسهنمۇ تىنچ، ئىتتىپـاقلىق باھارىنىـڭ ئـارامبهخش ئاپتىپىـدا يـورۇپ            !  نادامهتلىك كوچام  -ھهسرەت  

 سهھهر ۋاقتىدا قارىمۇ قارشـى ئىككـى دەرۋازىـدىن تهڭ چىققـان ئىككـى               -؟ سۈبهى   تۇرىۋەرگهنسهنمۇ لىتىڭچهئۆزھا

نى بهجا كهلتۈرۈپ بىر مهسـچىتكه قـاراپ دوسـتانه قهدەم           »ئهسساالمۇئهلهيكۇم، ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم  «مۇسۇلماننىڭ  

ــدەك    ــى زامانالردىكىـ ــاكى ئهينـ ــۇ يـ ــالۋاتقانلىقىنى كۆرەرمهنمـ ــېمىز مهن«تاشـ ــۇ سـ ــورۇق، ئـ ــى » ئـ ــر بىرىنـ دەپ بىـ

ــشىۋاتقان  ــادانالرنىمۇئىتتىرى ــائهتتىن   ن ــر مهســچىتكه جهم بولغــان ئهھلــى جام ــامىمىز بى : ؟ ھۆرمهتلىــك يىڭــى ئىم

بىـرى  : ئىككى نهرسـىدۇر «: دەپ سورىسا، پۈتكۈل جامائهت» ئىنساننىڭ خار ۋە زەبۇن بولۇشىغا سهۋەب نېمه دۇر؟  «

ئابرۇي، قـۇۋۋەت نـېمه    –ئىززەت  «دەپ جاۋاب بهرسه؛    » ۋە ئىختىالپتۇر  تهپرىقنچىسى،  جاھىللىق ۋە نادانلىق؛ ئىككى   

 بىـلهن جـاۋاب     يهكـدىللىك  دەپ   ①»مهرىـپهت، ئىتتىپـاقلىق بىـلهن بولـۇر       –بىلىم  «:دېگهن ھامان » بىلهن بولۇر؟ 



ــان يهن        ــار قالغ ــوش، بىك ــوۋا؟ ب ــىنىڭچۇ، ب ــمىدى؟ س ــپ كهتمهس ــۈرەكلىرىم يىرىلى ــاللىقتىن ي ــه، خۇش ــر بهرس ه بى

مهسچىتنىڭ كۆز گۆھهرلىرىمىز، ئۈمىد يۇلتـۇزلىرىمىز ئۈچـۈن ئـارامبهخش بـاغچه، يهسـلى قىلىـپ بېرىلگهنلىكىنـى               

 :كۆرسهمچۇ؟ ئۇ چاغدا مهن غهمكىن قهبرەڭنى مهھكهم قۇچاقالپ، بار ئاۋازىم بىلهن خىتاب قىلماسمىدىم

 ! ئاچتى چېچهك- بوۋا، جىنىم بوۋا، خاتىرجهم بول، ئارزۇ مۇرادىڭ گۈل -

 .قهشقهر.  يىلى، يانۋار-1986
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