




 

 بېغىشلىما
  

  داال ۋە ئورماندا، تاغدا، چۆللهردە
  .ئۆتهڭلىرى بار _كارۋاننىڭ چۈشكۈنى 

  ھارارەت، نۇر ئۈچۈن يېقىشىپ گۇلخان،
  .كارۋانالرشۇ يهردە  دەم ئاالر، تۈنهر 

  
  كارۋانالر بۇ يهردىن كهتكهندە ئۇزاپ،

  .چۆللهرنى يورۇتۇپ قالىدۇ گۇلخان
  چىرىسالپ ئۆچىدۇ يالقۇنى ئاستا،

  .ئورمان بولۇدۇقارىيىپ بىر گهۋدە 
  

  پهردە، —چوغالرنىڭ يۈزىنى توسار كۈل 
  .شۇ يوسۇن ئۆتىدۇ يهنه بىر زامان

  )يا چوغ بار، چوغ ئۆچسه كۈلدە ئىسسىقى(
  .سالقىنالر يهلپۈسه پىلىلدار شۇئان

  
  باشقىالر بۇ يهرگه باسقاندا ئاياغ،

  .كۈل ئىزى ئۇالرغا نىشان بولۇدۇ
  ئاخىرقى چوغالرنى تېپىپ كۈللهردىن،
  .كېيىنكى كارۋانالر ياقىدۇ گۈلخان



 

 

  

   



 

  
ئهگهر ســهن تــاتلىق  « :كىشــىلهر ماڭــا 

ــۇنى    ــدە ئـ ــۇلنى كۆرگىنىڭـ ــان قـ ئۇخالۋاتقـ
بهلكىم ئـۇ ئهركىنلىكنـى   ھهرگىز ئويغاتما، 

ئهگهر «: مهن ئۇالرغــا. دەيــدۇ »چۈشــهۋاتقاندۇر
ســـــىلهر تـــــاتلىق ئۇخالۋاتقـــــان قـــــۇلنى 

پ، ئهركىنلىـك ھهققىـدە   ۇتۇكۆرسهڭالر ئويغ
  .دەيمهن »سۆزلهپ بېرىڭالر

  »ياش ۋە كۈلكه«: جىبران. خ _
  

ھهقىقهت يولىدا ئىـزدىنىش ھهقىقهتـكه   
  .ئىگه بولۇشتىنمۇ قىممهتلىك

نېمىس پهيالسوپى (لېسسىنگ _
]1729 _ 1781([  

  
ھاياتنىــــڭ مهخســــىدى ھايــــاتتىنمۇ   

  .شتۇرۇشۇيۈكسهك بولغان نهرسىنى قوغل
  .جىبران. خ _

بومبـا ۋە   _مهيلى شېئىر، مهيلـى غهزەل  
  بايراق،

ســىنىپنى  _غهزەلچىنىــڭ مۇددىئاســى  
  .ئويغاتماق

  ماياكوۋىسكى _
    



 

 

  

   



 

  

  

  قـىـسـىـمبىرىنچى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ســـۈبهــى
  



 

 

  

   



 

ــيىن   ــۆز ۋە كهچــــۈرۈش كېــ ياخشــــى ســ
  .ئهزىيهت يهتكۈزىدىغان سهدىقىدىن ئهۋزەل

» بهقهرە«سۈرە » قۇرئانى كهرىم« —
  .ـ ئايهت 263

  
دۇنيانىـــڭ قىزىقـــى نېمىـــدىلىكىنى —

  بىلهمسهن؟
ــتا  — ــش  . خۇشــچاخچاق بولۇش ــا ئى ھهتت

ــدىردىمۇ    ــگهن تهقـــــ ــدىن كهلمىـــــ ئوڭىـــــ
  .خۇشچاخچاق بولۇشتا

  گىيوتى. ۋ —
  

كــۈلكه كۈچلۈكلــۈك ئــاالمىتى بولــۇپال    
  .قالماي، بهلكى كۈچلۈكلۈكنىڭ ئۆزىدۇر

  لۇناچارىسكى. ئا —
خۇشــــچاخچاق كىشــــىنىڭ بۈگۈنىمــــۇ، 

  .ئهتىسىمۇ قۇۋناق ئۆتىدۇ
  تولستوى. ن. ل —

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

   



  

  

 
  

1  
  

ــهتتى   ــالقىنى ئېســ ــڭ ســ ــڭ   . وغۇزنىــ ــالقىن باھارنىــ ــۇ ســ بــ
ئهلچىسىدەك، يېقىملىق، ئاللىقانـداق پـۇراقالرنى ئـۆزى بىـلهن     

ــا يـــــېقىن كهچمىشـــــنىڭ  . ئېلىـــــپ يـــــۈرەتتى بـــــۇ پۇراقتـــ
زېمىسـتان  . خاتىرىلىرىنى قوزغىتىدىغان نېمىـدۇر يوشـۇرۇنغاندەك قىالتتـى   

ــ    ۇ نهرســه پــات يېقىنــدا ھاياتقــا قايتــا كىرىــپ      قىــش مهھــرۇم قىلغــان ش
سـوغۇقى ئهنه  سالقىننىــڭ  » قىسـتۇرۇلغان «كېلىدىغانلىقىنىڭ بىشـارىتى  

قىلىنمايتى؛ ئهكسىچه ئۇنىـڭ تېخىمـۇ بىـر     ھىسشۇ سهۋەپتىنمىكىن بهك 
قهلــبلهر . ئــاز بىلىنهرلىــك ئۇرۇلىشــىنى كۆڭــۈل ئىســتىگهندەك قىالتتــى     

چـاال  «ىلىكـى پۈتـۈنلهي ئېنىـق بولمىغـان،     ئۆزىگه تونۇش، ئهمما يهنىـال نېم 
  .ئاللىنېمىگه ئالدىرايتى» تونۇش

ــهرققه   ــۇزدىن شـ ــۈچ    بوغـ ــىپ يهلپۈگـ ــولنى بېسـ ــوڭ قـ ــهرقتىن ئـ ۋە شـ
بېقىلغىنىـدا، قهدىمىـي يـۇرت ئـاتۇش     تا غهربىـي جهنـۇپقىچه    —شهكىللىك 

ــۇراتتى  ــۈپ ت ــدەكال كۆرۈن ــازىر تېخــى دەل. ئالقاندىكى ــاق   -ھ دەرەخــلهر يوپۇرم
پ، قاراڭغۇلىشىشـــقا ئۈلگـــۈرمىگهچكه، ھېچبىـــر يـــۇرت ئورمـــانالر  چىقىرىـــ

. قۇچىقىغا يوشۇرۇنمىغان، ھهربىرىنى ئوچۇق ئىلغـا قىلغـۇدەك ھالـدا ئىـدى    
ــاغ تىزمىســىغا       ــر ت ــاغ دەپ ئاتالغــان، ھېچبى ــى پارچهت ــول تهرەپتىك ئهگهر س
چېتىلمىغان، سۈنئىي دۆۋىلهپ قويۇلغانـدەك ئىـدىرنىڭ ئۈسـتىگه چىقىـپ     

ــىغۇ  ــتىدىكىدەكال  قارىسـ ــر پهتنـــۇس ئۈسـ ــمه يهر بىـ ــدىن —ھهمـ ــا مېيىـ  تـ

ـب
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  .نهتتىۈپهرق قىالرلىق كۆر ①هقۇمسېغىغىچ
تهرەپتىكــى تاغنىــڭ بوغــۇز تهرىپــى قهدىمىــي ئهپســانىلهردە زىكــرى   ڭئــو

قىلىنىــدىغان بهھهيــۋەت پالۋانالرنىــڭ قىلىچىــدا، بىــرال چېــپىش بىــلهن       
ۈشســه؛ جهنــۇپ تــا ســاينىڭ يــۈزىگىچه چ —كېســىپ چۈشــۈرۈلگهندەك تىــك 

يۈزى ئىشتاچى يېزىسى تهرەپكه تهدىرىجى پهسـلهپ بارغـان يـانتۇلۇق؛ غهربـى     
ــكه    ــتۈنئاتۇش تهرەپـ ــىدەك، ئۈسـ ــدىهارنىڭ دۈمبىسـ ــا ئهجـ ــويالپ«بولسـ » سـ

  .كېتهتتى
 —قهدىمقى ئهجداتالر بهلكى بوغۇزدىكى مۇشـۇ ئىگىـزلىكتىن تـۆۋەنگه    

ىـــدىلىككه كـــۆرە بـــۇ يـــۇرتالر جايالشـــقان ۋادىغـــا باققـــان ۋە تهبىئىـــي ئاالھ
ئــوڭ : يــۇرتالرنى ئىككــى چــوڭ ســۇغۇرۇش رايونىغــا ئايرىغــان بولســا كېــرەك 

ــق دەپ       ــول ئېرى ــى س ــول تهرەپتىكىس ــق؛ س ــوڭ ئېرى ــى ئ ــول تهرەپتىكىس ق
شـــى بىـــلهن فونېتىـــك   ۈئاتالغـــان بـــۇ ئىككـــى رايـــون، زامانالرنىـــڭ ئۆت    

ــۈرۈپ،   ۈرۈئۆزگ ــتىن كهچ ــلهرنى باش ــق «ش ــوڭ ئېرى ــۇرۇق،  —» ئ ــول «ئوڭ س
بولسـا   شـورۇق دېـگهن يـۇرت ئىسـىملىرىغا ئايلىنىـپ كهتـكهن       —» ىقئېر

ئهمما ھـازىرغىچه بوغـۇزدىن ئېقىـپ چىققـان سـۇ ئىككـى ئاساسـىي        . كېرەك
  .بۆلهككه بۆلۈنۈشتهك ئهنئهنه داۋام قىلىپ كهلمهكته

ئهســــتهر «دەرەخلهرنىــــڭ يېڭــــى شــــاخلىرىغا بىرىنچــــى  -باھــــار دەل
ــويىقى ــلىغانلىقى بىل »بـ ــكه باشـ ــى بېرىشـ ــۇراتتىنـ ــپ تـ ــدىن . ىنىـ قهدىمـ

داۋاملىشــىپ كېلىۋاتقــان نــورۇز بايرىمىنىــڭ يېقىنلىشــىپ كېلىۋاتقــان      
ــاتى بىلىنمهيتــــى     ۇبول ــورۇز ھارپىســــىنىڭ كهيپىيــ ــىغا قارىمــــاي، نــ . شــ

ئىنسـانالر كهيپىياتىـدىمۇ    ،ش ۋە جانلىنىشـقا ئۇيغـۇن  ۇنـ ۇتهبىئهتتىكى ئويغ
ــدۇر   ــادلىق تۇغـ ــانلىنىش، شـ ــدىغ ۇجـ ــان قوزغايـ ــڭ دىغان، ھاياجـ ان نورۇزنىـ

. جىمجىـــت، ساداســـىز بىـــر پىچىمـــدە كېلىشـــى ۋە كېتىشـــى كۈتـــۈلهتتى 
چۈنكى، بىرنهچچه يىلدىن بېـرى ئـايىغى ئـۈزۈلمىگهن يـېغىلىقالر ھايـاتنى      
ــايرام   ئىـــزدىن چىقارغـــان، ئادەملهرنىـــڭ ھايـــات ھهلهكچىلىكـــى بىـــلهن، بـ

                                            
بىـرى ئهڭ غهرپـته، بىـرى    قۇمالتاغ بويالپ جايالشقان ئـاتۇش يېزىلىـرى،    —مېيى، قۇمسېغى  ①

  .ئا —ئهڭ شهرقته، 
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  .دەك ھهپسىلىسىنى قويمىغانىدىۈتهنتهنىسى سۈرگ
ــاالمهتلهرگه  ــىچه،  بهزى ئــ ــان بىلهرمهنلهرنىــــڭ دېيىشــ ــقهت قىلغــ دىقــ

يېڭىسـار ئهتراپىـدا    -يېغىلىقالر ئاساسـهن بېسـىلىپ قالغـانمىش، يېڭىشـهر    
اپقا ئالمىغانــدا، پــاالكهتلهر ھىســبىــر ئــاز توقۇنۇشــنىڭ داۋام قىلىــۋاتقىنىنى 

شـهرقىي  «بـۇ توقۇنۇشـالرمۇ تۇڭگـانالر بىـلهن     . ئۆتۈپ كهتكهندەك قىالرمىـش 
ئهســـــــكهرلىرى ئارىســـــــىدا » جۇمهـــــــۇرىيىتى تۈركىســـــــتان ئىســـــــالم

ھېچبىـر تهرەپـته   . شـهكىلدە، بىـر خىلـدا داۋام قىلىۋاتـاتتى    » بهزلىشىۋالغان«
  .ئىلگىرىلهش، يېڭىش ـ يېڭىلىش بولمايۋاتاتتى

ــراق       ــانچه يىـ ــىمۇ، ئـ ــدەك قىلسـ ــپ قالغانـ ــلهر تىنچىـ ــۇ تهرەپـ گهرچه بـ
ھىـــدى،  بولمىغـــان قوشـــنا شـــهھهردە ئاتموســـفىراغا تـــۈتهپ تۇرغـــان پـــوروخ

  .يۈرىگالدى بولۇپ كهتكهن خهلقنى خاتىرىجهم قىلمايتى
ــۇ ئۆزىنىــڭ قانۇنىيهتلىــك     ــېمه ئىشــى؟ ئ تهبىئهتنىــڭ بۇنىــڭ بىــلهن ن
قهدىمىنى بېسىپ كهلمهكتىدى، ھهر گىيانى ئـۆز رېڭىـدە بوياشـقا، تـۇپراقنى     

بىـر تهرزدە   ،شـكه، قىشـىچه ئۆلـۈك   ۈتۈئۆرل» توپا ھىدى«پ، ئۇنىڭدىن ۇتۇيۇمش
قالغــان ھهر نهرســىدە ھايــاتلىق قىمىلتىســى پهيــدا قىلىــپ، ھهمــمه  ئۇيــۇپ 

باھـــــار «نهرســــىنىڭ خـــــاس پـــــۇراقلىرى بىرلهشمىســـــىدىن ئومـــــۇمىي  
  .ھاسىل قىلىشقا داۋام قىلماقتا ئىدى» ئاتموسفىراسى

دېگهنـدەك، يهنه يـېغىلىقالردىن ئېشـىپ    » ئۆلمىگهن جاندا ئۈمىـد بـار  «
ــ    دېگهنــگه ئىشــهنگهن ئــادەملهر،   دۇ ئهمهســمۇ، ۇقالســاق، جاھــان الزىــم بول

كۆڭۈلسىزرەك مىدىرلىسىمۇ ھهرھالدا باھارنىـڭ ئىشـلىرى بىـلهن مهشـغۇل     
ئېرىقنىــڭ ھــازىرلىق ئىشــلىرىنى   -بولۇشــاتتى؛ كــۆچهت تىكهتتــى، ئېتىــز 

  .باشلىۋەتكهن ئىدى
ــزا     ــلىغان يې ــتىن چېڭىشــقا باش ــوپىلىرى يۇمشــاپ يېڭىۋاش پوســتهك ت

ــاردەكال، ئى  ــدا، خــۇددى باھ ــڭ باالســى، قازاســى   يوللىرى نســانالر جهمىيىتىنى
بىلهن ئىشـى يـوق، غهمسـىز ھالـدا ئـۆز كۆڭـۈل خاھىشـىنى ئىپادىلهشـتىن         
ــدىغان بـــالىالر، خوشـــال قىقاســـلىرى، ســـۆگهت تاللىرىـــدىن       چهكلهنمهيـ

ــان  ــۇت«چىقىرىلغ ــۇت -ب ــلهن       »ب ــاۋازلىرى بى ــنچىكه ئ ــوم ـ ئى ــڭ ت لىرىنى
ــدى  ــدۇرماقتا ئىـ ــى تولـ ــار ئهگهر زۇۋ. مهھهللىنـ ــۇ  باھـ ــه جهزمهن بـ ــا كهلسـ انغـ
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كىچىك بهڭۋاشالرنى سۆيۈپ قالغانلىقىنى بايان قىلغـان بـوالتتى؛ ئۇالرنىـڭ    
ــۆز مهنتىقىســى    ئــۆز پهلسهپىســىگه كــۆرە ھهركهت قىلىــش خۇسۇســىيىتى، ئ

پ، ئۇالرغـــا يېقىنلىـــق ۇتۇبىــلهن ياشـــاش ئاالھىـــدىلىكىنى ئــۆزىگه ئوخشـــ  
  .ئىزھار قىلغان بوالتتى

لىقالرنىڭ ئىلگىرىسـىدىكىدەك، نـورۇز   بهزى بالىالر ھهتتا يېغى
. يـازدۇرۇپمۇ يـۈرەتتى  » نورۇزلۇق«تهييارلىقىدا بولۇپ، موللىكىسىغا 

. دەك پۇرســهت، ســورۇن، ئىمكــان بولســاۇكاشــكىدى، بــۇالرنى ئوقۇغــ
ئالالھ شۇنىڭغا نېسىپ ئېتهرمىكىن، بـالىالرنى نـورۇز قوشـاقلىرى    

خىل ئويـۇنالرنى   گه يىغىلىپ، ھهر ①ئوقۇشقا؟ سايغا ياكى جهمهتله
  ...كۆرۈشكه؟

  
2  

  
ــان      ــدەك تارالغ ــرو دولقۇن ــدىن مىك ــهبىي قهلبى ــڭ س ــل  —بالىالرنى تى

بىـــلهن ئپـــادىلهنمىگهن تىلهكلهرنـــى ئـــالالھ ئىجـــابهت قىلغانـــدەك ئىـــش  
ــدى ــان بىــرەر     . بول ــرىگه يازدۇرىۋالغ ــاكى خهلپهتلى ــى ي ــڭ موللىكىس ئۇالرنى

ــت  ــۇق«كۇپلى ــلىر  »نورۇزل ــىغا، تهڭتۇش ــى ئوقۇش ــقا  لىرىن ــلهن چېلىش ى بى
ســـاي بويلىرىـــدا . شـــى بىلىنگىلـــى تـــۇردىۇپۇرســـهت بول... چۈشىشـــىگه، 

نورۇزنىڭ ھارپـا ئاخشـىمى ۋاقىتلىـق ئوچـاقالر ياسـىلىپ، ئهتىكـى جامـائهت        
توپالنغان پۇرسهتته بىر ئاز تاپاۋەت قىلىشنى نىـيهت قىلغـان بازارلىقالرنىـڭ    

ــلىدى   ــكه باش ــدىن خهۋەرلهر كېلىش ــازىرلىق ھهركىتى ــدا   .ھ ــاغ باغرى  —بوزت
  .جهمهتله ئهتراپىدىمۇ بۇنداق بىشارەتلهرنى بار دېيىشهتتى

  
ــۆيگه       ــال ئـ ــى بىلهنـ ــى ئۇقىشـ ــۇ خهۋەرنـ ــالىلىرى بـ ــددىننىڭ بـ نىزامىـ

                                            
ــانتۇ كهتــكهن     —جهمهتــله  ①    ــاغ ئارىســىدىكى ي ئاتۇشــنىڭ تهختىهــون يېزىســى بىــلهن، بــوز ت

بـــۇ يهرگه شـــۇ نـــاملىق بىـــر مـــازار ) ھـــازىرقى ئـــۈرۈمچى ـ قهشـــقهر تاشـــيولى بـــويى    (ســـايلىق 
  .ئا —ۈن شۇنداق ئاتالغان جايالشقانلىقى ئۈچ
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ــورۇز سهيلىســى     . چېپىشــتى ــرىال دادىســىغا ن ــدىن بې ــر نهچــچه كۈن ــۇالر بى ئ
ــۈرەتتى    ــدە يېلىنىــپ ي ــرىش ھهققى ــر . ئۈچــۈن ســايغا ئېلىــپ بې ــداق بى بۇن

ــىز تۇتــۇم      ۇنۇتوپل ــا، ئۈمىدس ــان نىزامىــددىن بولس ــدى بولمىغ ــتىن ئۈمى ش
شـــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ ئۇالرنىــڭ نورۇزلـــۇق يېزىــپ بېـــرىش    . ئىپــادە قىالتتــى  

مانــا . ھهققىــدىكى تهلهپلىرىنــى بىــر باھــانىلهر بىــلهن رەت قىلىــپ يــۈرەتتى
ئهمدى بازار تهرەپتىن كهلگهنلهرنىڭ كهلتـۈرگهن خهۋىرىـدىن ئهته سـهھهردىن    

ــالپ ــدى    باش ــق بول ــدىغانلىقى ئېنى ــپ كېتى ــڭ قىزى ــاي بويىنى ــالىالر . س ب
ئهمــدى دادىســىنىڭ ھهرقانــداق باھــانىلىرىگه ئۇنىمــاي، ئــۇنى نورۇزلـــۇق       

  .يېزىپ بېرىشكه قىستاشقا باشلىدى
ياماننى ياردا قىسـتاڭ دېگهنـدەك، مېنـى ھهممىڭـالر قىستىسـاڭالر،       —

دەيتـى   —ن ئـۇنچه گهپنـى؟   ھهممىڭالرغا نورۇزلۇققا نهگه باراي؟ نهدىن تاپىمه
نىزامىــددىن بالىلىرىنىــڭ تــاتلىق ئهركىلهشــلىرىدىن ســۆيۈنگهن ھالــدا      

  .يالغان ئاغرىنىپ
موللىكاڭالر بولغان بولسىغۇ، نورۇزلـۇق دېگهنـگه كۆمـۈپال قويـاتتى،      —

دە، قوشـاق   -ئۇنىڭ ئىچى بىـر دەريـادى   —دەپ گهپ قىستۇردى زورىخان،  —
  ...يازغانغا تۈگهيدىغان ئهمهس

دېـــدى نىزامىـــددىن ئايالىنىـــڭ گېپىـــدىن     —شـــۇنى دەيـــمهن،   —
مهمتىلـى   —ئىنىسىنى يادىغا ئېلىپ ۋە چىرايىمۇ بىر ئاز قارىـداپ كهتتـى،   

ــپ بهرســىمۇ     ــۇق يېزى ــۈن بويامهتنىــڭ بالىلىرىغــا نورۇزل بولغــان بولســا، پۈت
  ... گېپى تۈگهپ كهتمهيتى،

بايقىغـان غېنـى،   شنى بىرىنچى بولـۇپ  ۈرۈدادىسىنىڭ چىرايىدىكى ئۆزگ
نورۇزلــۇق ھهققىــدىكى غهلــۋىنى قويــۇپ، دادىســىغا ئىچــى ئاغرىغانــدەك،        

  :گهپنىڭ تېمىسىنى باشالمچىلىق بىلهن بۇرىدى
موللىكامنىڭ گېپىنى توال قىلىپمۇ بىزنى كـۆمهي تـۇرۇپال ئۇنىڭغـا     —

  .ئامراق قىلىۋەتتىڭال، موللىكام توغرۇلۇق گهپ قىلىپ بهگىنه بولمىسا
  ...بۈگۈن ئاخشام كېلىپ قالسا كۆرۈڭموللىكام  —
دېـدى نىزامىـددىن ئاللىقانـداق ئۈمىـد      —ھېچنېمه دەپ بولمايـدۇ،   —

  ...ئالالھقا ئاسان —بىلهن پهپىلىنىپ، 
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دېــدى زورىخــان يېقىملىــق تهرزدە  —ۋاي خــۇدايىمهي، مــا ئهدەمنــى،  —
كىچىك بالىدەك، شـۇ گهپ بىلهنـال ئهمـدى كهلسـىكهن      —ئېرىنى ئهيپلهپ، 

  ، ...پ قويسا، كېلىدىكهن دېگىلى تۇدىغۇدە
ــاق، — ــى     ... ي ــا كهلگهنن ــادىنال خىيالىمغ ــلهن، مهن بىك ــڭ بى دېگىنى

ممۇ سـهل باشـقىچه، تۈنۈگۈنـدىن بېـرى     ۈرۈدەۋاتمايمهن، يېقىننىڭـزى چۈشـل  
  .قاپىقىممۇ توختىماي تاتىۋاتىدۇ، دېدىمغۇ

ڭــۈل بىــراق زورىخــانمۇ ئېرىنىــڭ تۇرقىــدىكى بىچــارىلىكنى پهمــلهپ، كۆ
  :ياساپ گېپىنى ئوڭشىدى

نهچــچه  ژبىــ. راســت دېگهنــدەك، كېلىــپ قالســا ئهجهپ ئهمهس، جۇمــا —
  .كۈن بولدى، ئىشىك ئالدىدىكى تېرەكته سېغىزخان ساراپ قېلىۋاتىدۇ

ئهمدى ئۇالر نورۇز ھهققىدىكى تاالشلىرىنى ئۇنتـۇپ، بـۇ ئۆيـدە ھهرقاچـان     
ــا ئېلىنىـــپ يادلىن  ــلهن تىلغـ ىـــپ تۇرىـــدىغان ســـېغىنىش ۋە ھـــۆرمهت بىـ

  .مهمتىلى ھهققىدە پاراڭغا چۈشتى
موللىكام شۇنداق ئىشقۋاز ئادەمكهن، قوشـاق يازسـا تۈگىمهيـدىكهن،     —

سهن نېمىشكه يازالمايمهن دەيسهن؟ ئاكىسى بوغانـدىكىن، سـهن ئۇنىڭـدىن    
دېــدى  —؟ ...چــوڭ بولغانــدىكىن، مهنــچه ســهن تېخىمــۇ بهك يازىــدىغان يهدە

  سهن ئهجهپ ئۈگهنمهپتىكهنسهنا؟ —، ھهيران بولغان ئايىمگۈل
ــاالم   — ــۇ، ب ــۇ دېــگهن . چــوڭ بولغــانغىال بولىــدىغان ئىــش ئهمهســته ب ب

بۇنـــداق ئـــوتنى ئـــالالھ ھهمـــمه ئـــادەمگه     . ئـــالالھ ســـالغان بىـــر ئـــوت   
  .دىغانمۇ ئىش ئهمهسۈلۈنۈيهدە ئوقۇپ ئۈگ ژسېلىۋەرمهيدىغۇ؟ ئۇ دېگهن بى

ــ     الىالرنى قاتــــار ئــــۇالر مهمتىلىنىــــڭ يــــۇرتتىكى ۋاقىتلىرىنــــى، بــ
ــا دەرس   ــدىن ئۇالرغـ ــلىرى، ئۆزلىكىـ ــىتىپ يۈرۈشـ قىلىۋېلىـــپ، مهش دەسسـ

ئاتىلىــپ » ئهپهنــدى«بېرىــپ يــۈرگهنلىرى، شــۇنىڭ بىــلهن كىچىــك تــۇرۇپال 
ھهققىـــدە بـــالىالرغىمۇ ... قـــالغىنى، تهمبـــۇر چېلىشـــىدىكى ئۇســـتىلىقى، 

 ئاساســـهن يـــاد بولـــۇپ كهتـــكهن، ئهممـــا ئاڭلىســـا ئاڭلىســـا يهنىـــال يېڭـــى  
  .يېيىلىشتى -تۇيۇلىدىغان ئهسلىمىلهر بىلهن ئۇزاققىچه ئېچىلىپ

ــى      ــان مهمتىل ــا بولغ ــق تېم ــۈك ۋە قىزى ــدىكى ئهڭ كۆڭۈلل ــۇالر ئائىلى ئ
ئهپهنــدى تاغىســىنى ئهسلهشــتىن كېيىنمــۇ ئهتىكــى نــورۇز ھهققىــدىكى       
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نىزامىـددىن ئـۇالرنى بـۇ تهلهپلىرىنـى ئۇنتـۇپ      . ئارزۇسىنى ئۇنتـۇپ قالمىـدى  
پ ئۈمىد قىلىپ تۇراتتى، ئهممـا گهپ ئاخىرىـدا يهنىـال بـۇ ھهقـته      قالغاندۇر دە

  :ۋەدە ئېلىۋېلىشنى ئۇنۇتمىغان غېنى
دېـدى   —شۇنداق قىلىپ، ئهته سـايغا ئاپىرىشـىڭ راسـت بولـدىغۇ؟      —

  .قىستاپ
ــهبىي     ــڭ سـ ــيىن بالىالرنىـ ــلىمىلهردىن كېـ ــۈك ئهسـ ــۇ قهدەر كۆڭۈللـ بـ

شــۇنداق . ىن كهلمهيتــىئۈمىــدلىرىنى يهردە قويــۇش نىزامىــددىننىڭ قولىــد
بولسىمۇ بالىالرنىڭ تهرىپىنـى ئېلىشـقا ھـازىر تۇرغـان ئانـا رەت قىلىشـنىڭ       

  :ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئالدىراپ ساال قىلدى
ــىز،     — ــپ قاالرس ــنه ئېچىلى ــۇ كىچىككى ــاقۇل دەڭ، ئۆزىڭىزم ــدى م ئهم

يېرىمـدەم ئىـچ    -دەمژپ، بىـ ۇشـ ۇتونۇش بىلىشلىرىڭىز بىلهن شـۇ يهردە ئۇچق 
شىۋاالسـىلهر، بـالىالرمۇ بـى پۇخانىـدىن چىقسـۇن، بىچـارىال       ۈالرنى تۆكقارنىڭ

  .توال دەپ كهتتى
ئهمىســه بالــدۇرراق يېتىــپ ئهته . ۋاتىمهنۇمهنمــۇ شــۇنى ئــويالپ تــۇر  —

ئهتــتىگهن قوپۇشــقا ھــازىر بولــۇڭالر، ئهممــا نورۇزلــۇق يــازدۇرىمهن دەپ مېنــى 
ــىلهر ــالرد  . قىينىمايســ ــدا تونۇشــ ــاي بويىــ ــوغرا، ئهگهر ســ ــدىن تــ ىن قولىــ

  . كېلىدىغانراق بىرەسى بالدۇرراق ئۇچراپ قالسا يازدۇرۇپ بېرەمهن
ــىز؟    — ــا دەيس ــۇ ئۇچقىش ــان    —كىمم ــا ي ــان يهنه بالىالرغ ــدى زورىخ دې

نېمىنــى پــومالپ بېــرەي ژبولمىســا ئىككــى كهلىــمه بى-بولســا  —بېســىپ، 
  .دېمىدىڭىز

دېـدى   —ئۇ دېگهن پوماليـدىغان نهرسـه ئهمهس، ئـۇ دېـگهن شـېئىر،       —
ــان    ــېئىرغا بولغــ ــىمۇ شــ ــهنمهيدىغان بولســ ــان چۈشــ ــددىن زورىخــ نىزامىــ

  .ئهستايىدىل مۇئامىلىسىنى بايان قىلىپ
  ...خهقلهرچىلىكقۇ قامالشتۇرادىڭىز، ئۆلگهن جېنىڭىزدا —
ئهمما مهن خهقـتهك ئويلىمـايمهن، تـۇزى يـوق بىـر نېمىنـى شـېئىر         —

يهنه جىــددىي ئــۇ —دەپ مېنىــڭ بــالىلىرىم ئوقــۇپ يۈرمىســۇن دەيــمهن،     
ــىپ، پىچىـــرالپ       ــلهن بېسـ ــاپىقىنى بـــارمىقى بىـ ــلىغان قـ ــقا باشـ تارتىشـ

  .بىرنېمىلهر دېدى
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  :ئۇنىڭ قاپىقى تارتىۋاتقىنىنى بىلگهن زورىخانمۇ
ــم،   —       ــالر، ئىالھىــ ــىپ قىــ ــقىلى نېســ دەپ  —... ياراشــ

  .تىلىكىنى بىلدۈردى
  

3  
  

قىرىــپ باچــاڭ تهرەپــته تــاڭ شــهپىقىنىڭ قىزىللىقــى رەڭسىزلىشــىپ ئا
بـازار ئهتىگىنـى   . بېرىۋاتقاندىال ساي بويىـدا ئوچـاقالر تۈتهشـكه باشـلىغانىدى    

ــدا بول   ــاي بويى ــدە س ــۇ كۈن ــان ب ــۆزى   ۇبولمىغ ــا س ــلهر يۇرتت ــۇ ھهركهت ــان ب ۋاتق
ئۆتىـــــدىغان ئـــــادەملهر تهرىپىـــــدىن بـــــۇ كـــــۈن نـــــورۇز پائـــــالىيىتى       

ــدى  ــدىن ئىـــ ــدىغانلىقىنىڭ جهزمهنلىكىـــ ــۇ . قىلىنىـــ لهڭپۇڭچىالردىنمـــ
ــىخيا ــالتهكلىرىنى    ش ــۆزلىگهنلىرى غ ــنى ك ــورۇن ئېلىش ــتىن ئ راق دوقمۇش

  .پ ئۈلگۈرگهنىدىۇتۇسۆرەپ، ئۆزى ئهپلىك دەپ بىلگهن جايالرغا توخت
كىمــلهردۇر ســاي ئىچىــدىكى كهلكــۈن قــۇم تاشــلىغان يهرلهرنــى تــۈزلهپ  

چـېلىش ھهۋەسـكارلىرى ئۈچـۈن ھازىرالنغـانلىقىنى      نىـڭ قويغانلىقى بـۇ يهر 
يـــۇرتالردىن بۇنـــداق كـــۈنلهردە پـــالۋانالر بىـــر تـــوپ  -تيـــۇر. بىلىنـــدۈرەتتى

ئىخالسمهنلىرىنىڭ ئارىغا ئېلىۋېلىـپ، يېقىنچىلىـق قىلىشـلىرى ئىچىـدە     
ھهممىـدە يـېڭىش ئىسـتىكى بـوالتتى؛     . بۇنداق سورۇنالرغا كهلمهي قالمايتى

ــۈن ئـــۆچ ئېلىشـــنى    بىرلىـــرى ئالـــدىنقى قېتىملىـــق مهغلـــۇبىيىتى ئۈچـ
ــى   ــۈپ كېلهتت ــۆڭلىگه پۈك ــلهن    . ك ــدەللهر بى ــانلىق جى ــاغالردا ق ــداق چ بۇن

ــارا         ــۇرتالر ئ ــۇ ي ــانالر ئۈچۈنم ــۇزاق زام ــى، ئ ــالۋانلىق تالىش ــۇ پ ــدىغان ب تۈگهي
  .زىددىيهت ئۇرۇقى بولۇپ قاالتتى

داڭلىـق قوچقـارلىرى بولغــانالر، داڭلىـق خــورازلىرى بولغـانالر، داڭلىــق     
رگۈســى  شــنى قولــدىن به ۈتۈئىتلىــرى بــارالرمۇ بــۇ ســورۇندا ئــۆزىنى كۆرس    

ــايۋانلىرى. كهلمهيتـــى ــا ھـ ــىدىنمۇ   نىھهتتـ ــقا سېلىشـــنىڭ ئارقىسـ سوقۇشـ
بـۇ مۇسـابىقىالرنىڭ ئارقىسـىدا تهڭگىـلهر،     . قانلىق جىدەللهرگه كېتىلهتتـى 

. دىغــان قىمــار ياتــاتتىۈقــويالر، ھهتتــا تىلــال يــاكى ئــاتالر قولــدىن قولغــا ئۆت 
يهنىـال بىـر   ئهمما ناھايىتى كـۆپ سـاننى تهشـكىل قىلىـدىغان ئـاۋام ئۈچـۈن       



 9

ــتىمال بول   ــدا بىــر قې ــېچىش ســورۇنى، يىل ــۋىي ھــوزۇر  ۇكۆڭــۈل ئ دىغــان مهنى
  .ئىدى

بالىالرمۇ ئۆز تهڭتۇشـلىرى بىـلهن چـوڭالر مۇسابىقىلىشـىدىغان ھهمـمه      
ــلىۋېتهتتى   ــۇنلىرىنى باش ــويىچه ئوي ــۈرلهر ب ــوخ،   . ت ــهن بهزى ش ــۇالرنى ئاساس ئ

بىرلىــرى  كىشــلىگهندەك بىــر ـ    -ســاياق يىگىــتلهر خــۇددى ئىتنــى كىــش 
ــاالتتى   ــقا سـ ــاكى مۇشتالشـ ــاالتتى يـ ــقا سـ ــا چېلىشـ ــلهن يـ ــدۇر . بىـ كىمنىـ

ۇمــارى چىقىدىغانــدەك خچېقىــۋېلىش، كىمنىــدۇر ئېزىــۋېلىش بىــلهن گويــا  
. ئىچى قارىلىق، دۈشـمهنلىك توپلـۇمنى چولغىـۋالغىنى ئوچـۇق بىلىنهتتـى     

ــىلىپ   ــرىلهردە قاپســ ــار دائىــ ــايىتى تــ دوســــتانىلىق، قېرىنداشــــلىق ناھــ
  .ەك ئىدىقالغاند

ــورۇن بـــوالتتى     ــلۇقالرغىمۇ ئـــۆزلىرىگه يارىشـــا سـ ئىلمىـــي : ئۇقۇمۇشـ
كنىڭ بىـرەر ئهسـىرى   ىمۇھاكىمىلهر، مۇالھىزىلهر ياكى مهلـۇم بىـر كىالسسـ   

ــاالش  ــدىكى تـــــ ــالر    -ھهققىـــــ ــائىرە، لهپهر ئېيتىشـــــ ــارتىش؛ مۇشـــــ تـــــ
  .كۆپتۇر خۇماردىن چىقىراتتى -ئۇقۇمۇشلۇقالرنىمۇ ئازدۇر

ــقا باش ــادەملهر غولداشــ ــوپالر  ئــ ــۇ يهردە تــ ــۇ يهر، بــ ــال، ئــ لىشــــى بىلهنــ
ــلىدى  ــكه باشـ ــاراتتى   . شهكىللىنىشـ ــا بـ ــان توپقـ ــۆزى قىزىققـ ــم ئـ . ھهركىـ

ــدى    ــالىنى چېلىشــقا ســېلىپ قويغانى ــر نهچــچه ب كىشــىلهر . كىمــلهردۇر بى
ــادەتته ســورۇننى مۇشــۇنداق    رەســمىي پالۋانالرنىــڭ چېلىشــى باشــالنغىچه ئ

  . شهكىللهندۈرەتتى
ــىدا پۇت  ــوپالر ئارىس ــۇلت ــپ   ۇش ــۆكمهت ئېيتى ــۇق ھ ــىق مۇڭل ــر ئاش پ بى

ئۇنىــڭ ھــۆكمىتى ئــۇزاق ئۆتمۈشــتىكى ئــازاپلىق جــاراھهتنى قايتــا . يــۈرەتتى
. تىراگېـــدىيه لهززىتـــى بېرەتتـــى —يېڭىلىغانـــدەك، ئـــاچچىق بىـــر لهززەت 

ئهپسۇسكى، ئۇنىـڭ ئهقلـى بېجىـرىم بولمىغاچقـا ھه دېگهنـدىال ھـۆكمهتنى       
ئـۇ تـوپتىن توپقـا    . گه بۇرۇلـۇپ كهتتـى  كېسىپ، خهلق ناخشـىلىرىدىن بىـرى  

ئۆتۈپ، ھهر توپتا ئهڭ دەسلهپ ئۆزىگه نېمه تهسىر قىلسـا شـۇنىڭغا كـۆرە بىـر     
نىدىغان غهلىـته تهسـهۋۋۇرى،   ۈنېمىلهرنى دەيتى ياكى پهقهت ئاشـىقالرال چۈشـ  

بــۇ تهســىراتتىن باشــقا بىــر تۈرلــۈك ئىنكــاس تۇغــدۇرۇپ، ئــۇ ئهنه شــۇنى         
ــادىلهيتى ــل . ئىپ ــۆرگىنى بى ــازىمۇ   ك ــوقتهك، ت ــى ي ــڭ ئاالقىس هن دەۋاتقىنىنى
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دېگهنــدەك كۆرۈنســىمۇ، دىقــقهت قىلىنســا ئۇنىــڭ » كــالال دېســه پاقالچــاق«
ئارىســــىدا ســــىرلىق بىــــر بــــاغلىنىش، غهلىــــته مۇناســــىۋەت بــــارلىقىمۇ 

دىــن »ئۇالنمــا تهســهۋۋۇر«گويــا بــۇ ئۇقۇمۇشــلۇقالر ســۆزلهيدىغان . سـېزىلهتتى 
  .كئهنه شۇنداق چاتاقالپ كهتكهندە

ــارەت،   —!... كــۆزەڭگه قــاراۋا، ســاراڭ ســوالمچى  — ــاچچىق ھاق دېــگهن ئ
ئـۇ بىـر لهڭپۇڭچىنىـڭ ھارۋىسـىغا پۇتلىشـىپ      . ئاشىقنى مهڭدىتىپ قويـدى 

  ...ئىت پوق يېمهسته سهن سوالمچىغا نېمه بادۇ —كهتكهنىدى، 
ــڭ ئاشــىقىنى   — ــانچىۋاال تىللىمىســاڭچۇ ئۇكــامۇي، ئالالھنى ــالالھ . ئ ئ

ەت ئالسـۇن، تـوۋا قىلسـۇن دەپ ياراتقـان پهرىشـتىدەك بىـر       سهن بىزنـى ئىبـر  
  ...انغۇ بۇ، ھېچكىمگه زەرەرى يوقج

ھېلــى بىكــار ! تــوال يــېمهي، ئىشــىڭنى قىــله ...مــاڭهۋە، پــاالن -مــاڭ —
  .خامىرىڭنى يارىمهن

ئـۇنى   —ماڭا قاراڭ، بولدى قىلىـڭ، گهپ قىلمـاي مايانغـا مـېڭىڭه،      —
ــارتتى،    ــدىن ت ــى يېڭى ــۇقالرنى،    بىلمهمتى —بىرس ــازارلىق ئۇشش ــۇ ب ــز ب ڭى

دەپ تىلاليدىغان يـاۋايى ئېشـهكلهنى؟ بىكـاردىن    » !...خوتنۇڭنى« نىدادىسى
  .ئهتتىگهندىال ئۆزىڭىزنى رەنجىتىۋالدىڭىز

  ...ياق، دەيمىنا، —
دادىســى بىــلهن . دەڭ①»خوشــولغاي«شــىش، ئــۈنىڭىزنى چىقارمــاڭ،  —

ــلهن      ــىزالر بى ــۇ قىلىقس ــدىغان ب ــادا ئويناي ــر تاۋك ــوالمتى بى ــۇغىلى ب . تهڭ ت
ئاســـتا يولىڭىزغـــا . ھېلـــى ھهممىســـى ھۆمـــۈرۈلهپ كېلىـــدۇ بـــۇ خهقنىـــڭ

راھمان ساراڭمۇ شۇالرنىڭ ئۆزىدىن، ئـۆزلىرى چىقىشـىۋاالتتى، سـىز    . مېڭىڭ
  ...بىز ئارىالشمىساقمۇ

ــوپ    ــدىلهتىن تـ ــا ئهمـ ــاراڭ بولسـ ــان سـ ــۇچى راھمـ ــا قويغـ ــۇالرنى باالغـ بـ
ــ ــو  ۇبولۇشـــ ــهللىلهرنى ئـــ ــاكىز ســـ ــنگهن  ۋاتقان، پـــ ــك كېيىـــ راپ، رەتلىـــ

  .ئۇقۇمۇشلۇقالرنىڭ توپىغا بېرىپ بولغانىدى
ئهسســاالمۇئهلهيكۇم، خهلپىــتىم، ســىلىدەك مۆتىــۋەرلهرگه بۇنــداق      —

                                            
  .ئا —مهنىلىرىنى بېرىدۇ، » ئهلههزەر، خۇدانىڭ ئۆزىگه ئامانهت«ئاتۇش شىۋىسىدە   ①
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دېـدى ئـۇ ئۇچلـۇق سـاقال، ئـاۋاقراق كهلـگهن ئوتتــۇرا        —سـورۇندا نـېمه بـار؟    
  . ياشلىق بىر كىشىگه تازىم بىلهن ساالم قىلىپ

مهڭـدەپ قالغانـدەك بولـدى، ئهممـا ئـۇ تهربىـيه       ساالپهتلىك ئادەم بىر ئـاز  
  :كۆرگهن ئادەملهردەك سهمىمىيلىك بىلهن راھمانغا جاۋاپ بهردى

دە، راھمانــاخۇن، نېمىشــكه بىــزگه  -خهلــق بــار يهردە بىزمــۇ بــولىمىز —
  ياراشماس بولۇپ قاپتىكهن؟

دىغـــان يهرلهردە ۇمــاجرا بول  -ســاما، جىــدەل   -نــاۋا، ئۇســۇل   -نهغــمه  —
ئـۇ  . راھمان ئهمدى تامـامهن نورمـال ئـادەملهردەكال سـۆزلهيتى     —.. .دەيمهنغۇ،

ئهنه شــۇنداق، بهزى چــاغالردا ئاجايىــپ چوڭقــۇر پىكىــر قىلىــپ كېتىــدىغان، 
دىغـان بولغاچقـا، بهزىـلهر ئـۇنى يالغـان سـاراڭ،       ۇكىشىلهرنى ئويالنـدۇرۇپ قوي 

 دېـيىش » سـاراڭ «شـۇڭا ئـۇنى كهمسـىتىپ    . دەپمۇ قارايتى» جاھان سارىڭى«
  .نامىنى قوللىناتتى» ئاشىق«ئورنىغا 
ماڭــا بولمىســىمۇ، يــاش تــالىپلىرىم بــار ئهمهســمۇ، ئــۇالرنى ئېلىــپ    —

ــ    دېــدى خهلــپهت يهنه شــۇنداق    —دە،  -دۇۇكهلمىســهم كــۆڭلى يېــرىم بول
ــدا  ــهمىمىي ئاھاڭـ ــىنىڭ    . سـ ــىدە يهنه زامانىسـ ــۇ باھانىسـ ــڭ بـ ــا ئۇنىـ ئهممـ

ۇڭا بىـرەر ئىشـنى سـهۋەپ    رەسىملهشكهن قاتماللىقلىرىدىن ھېيىققىنى، شـ 
  .قىلىپ كۆرسهتمهكچى بولغىنىمۇ بىلىنهتتى

راھمان بۇ يهردىنمۇ چاپسانال زېرىكتـى ۋە بـۇ سـورۇن تۈپهيلىمـۇ، ئهيتـاۋۇر      
ئابــدىقادىر دامــولال ھهققىــدىكى مهرســىيهلهردىن بىــر نهچــچه كــۇپلىتنى       

  .ۋارقىرىغاچ كېتىپ قالدى
ان ئاشــىق بىــلهن بهك ئهسســاالمۇئهلهيكۇم، تــاھىر خهلپىــتىم، راھمــ —

  پ كېتىپلىغۇ؟ۈشۈسۆزل
  .بۇ ساالم ئۇچلۇق ساقاللىق ۋىجىك خهلپهتنى مهڭدىتىۋەتتى

  ۋۇي، ۋۇي، نىزامىددىنغۇ بۇ؟ سىزمۇ كهپسىز ـ دە؟  —
  :نىزامىددىنمۇ بالىلىرىنى باھانه قىلدى

. بــالىالر قويمىــدى، نهچــچه كــۈن بولغــان، بــاش ئــاغرىتقىلى تۇرغــان  —
ــ ــاخىرى قۇتۇاللمىــ ــگهن    —دىم، ئــ ــاغا كهلــ ــڭ تاماشــ ــۇ ئۆزىنىــ ــا ئــ ئهممــ

ئۆزۈممــۇ شــۇ ھهبىســىلىرىدەك  —نــى بهكمــۇ ئــاقالپ كهتمىــدى، »ئهيىبــى«
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پىكىر ساھىپلىرىنى خۇمارداپ، ئۇچراپ قالسـا بىـردەم يېرىمـدەم كۆڭۈلنىـڭ     
مانـا، يولـۇم ئوچـۇقكهن،    . خۇمارىنى باسامهن دەپ ئۈمىـد قىلىـپ كهلگهنـتىم   

  .قتۇمئهتتىگهندىال سىلىگه يولۇ
دېـدى تـاھىر خهلـپهت ئوچـۇق يورۇقلـۇق       —مهنمۇ شـۇ، مهنمـۇ شـۇ،     —

  .بىلهن، ئهمدى ھېچ باھانىگه ئورۇن قالمىغانىدى
قهرزىممــۇ بــا دېســىله، ئۇالغــا بــازادا  » نورۇزلــۇق«تېخــى بالىلىرىمغــا  —

ــۇ    ــازدۇرۇپ بېـــرەمهن دەپ ۋەدىمـ ــا يـ ــۇچراپ قالسـ بىـــرەر نهزمىچـــى بـــۇرادەر ئـ
  .بۇ ۋەدەمدىمۇ ئوسال بولمىغۇدەكمهنقارىغاندا . قىلغانتىم

ــا    ... ھه، ھه، — ــدىم، ئهمم ــدىلىكىنى بىل ــتلىرى نېمى ــىلىنىڭ قهس س
  ...مهن نهدىمۇ نهزمه پۈتكۈدەك بوالي، 

 —! باھــانه كۆرسهتمىســىله، مېنــى ئوســال قىلمىســىال، خهلپىــتىم  —
ــپ سۆزل ــۇالر ئېچىلىـ ــۈئـ ــچىلىقىدىكى  ۈشـ ــى باشـ ــتىگه غېنـ ۋاتقاننىڭ ئۈسـ

ــڭ ھه ــپ    بالىالرنىـ ــپ يېتىـ ــر ئايلىنىۋېتىـ ــويلىرىنى بىـ ــاي بـ ــى سـ ممىسـ
ــ  . كهلگهنىــدى قهرز «مانــا  —پ داۋام قىلــدى، ۈتۈنىزامىــدىن ئــۇالرنى كۆرس

  .مۇ كېلىشتى»ئىگىلىرى
تىگه ئۇيغـــۇن مـــۇاليىم، ىتـــاھىر خهلـــپهت مهدەنىـــي ئادەملهرنىـــڭ ئـــاد 

ــۇر ئهركىلىتىــپ،     ــر ق ــالىالرنى بى ــلهن ب ــۇز بى ــاتىالرچه ۋە ســهمىمىي تهلهپپ ئ
  :ملىرىنى سوراپ، تونۇشۇپ چىققاندىن كېيىنئىسى

ئهمما نا ئۈمىـد بولۇشـقا ئـورۇن يـوق، مېنىـڭ كونـا تالىپلىرىمـدىن         —
ئاڭلىســام . بىرســى بــا، ئــۇ ھــازىر ئوڭۇرۇقتــا مهمــتىمىن ســوپىزادىدە ئوقۇيــدۇ 

ئهممـا ئـۆزى بهك تارتىنچـاق بولغاچقـا     . ئۇنى قالتىس شېئىرالنى يازىدۇ دەيدۇ
نهچـچه دوســتى بۈگــۈن   ژئىــنىم ۋە ئۇنىـڭ بىــ . مىـدىم مهن تېخـى كــۆرۈپ باق 

ــائىرىگه : مېنـــى ئۇنىـــڭ ئۈچۈنمـــۇ بـــۇ يهرگه ئـــازدۇرۇپ كهلـــدى  ئـــۇنى مۇشـ
  .چۈشۈرەمىش

  مانا بۇ بىر ياخشى گهپ ئىكهن، قېنى ئۇالر؟ —
تاھىر خهلپهت بىـر تـوپ ياشـنىڭ يېنىغىـراق      —بۇ ياققا كهلسىله،  —

ۋاتاتتى، ۈشـ ۈىپ، قىزىشـىپ سۆزل ئۇالر نـېمه توغرىسـىدىدۇر تالىشـ   . سۈرۈلدى
كىن؟ بهلكىـم  زىڭمانا بۇ مېنىڭ ئىـنىم، ئابلىمىتقـارى، كۆرۈشـكهنمىدى    —
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دە يوقتــۇ، ماۋۇســى ئېلــى ئۇســتىنىڭ مــۇھهممهت قــارى، بۇنىســى   ېســىڭىزئ
سابىت، قوشنىمىز، ھهپتىيهك بىلهن قۇرئاندا مهندە ئوقۇغـان، ئهمـدى مېنـى    

هپـتىن كېيىـنال پوالمپـاي ھهركهتـلهر     بـۇ گ  —ياراتماي ئوڭۇرۇققا بېرىۋاتىـدۇ،  
ــت،       ــقان يىگى ــال ئۇس ــتلىك، قوپ ــان بهس ــول ئۇزاتق ــددىنغا ق ــلهن نىزامى بى
ــپ، ئۇســتازىنىڭ      ــلهن قىزىرى ــازاكهت بى ــل ن ــر خى بهســتىگه ياراشــمىغان بى
چاخچىقىدىن ئۇجۇقۇپال كهتكهچكه، نىزامىدىنغا تـۈزۈكرەك سـاالم ـ سـائهتمۇ     

  .پ قالدىقىلماي، مېيىقىدا كۈلگىنىچه تىكىلى
ــارىنىغۇ كۆرگ  — ــت قـ ــۈئابلىمىـ ــلهن  ۈنـ ــابىتقارىم بىـ ــىمدە، سـ م ئېسـ

  .دېدى نىزامىددىن —تونۇشۇپ قېلىشقا نېسىپ بولماپتىكهن، 
. تېخىمــۇ ئۇيغــۇن كېلىــدۇ ڭىزئهممــا ئــۇنى ســابىت ئهپهنــدى دېســى  —

  .سىلىنىڭ ئىنى مهمتىلىگه ئوخشاپ كېتىدىغان تهرەپلىرى نۇرغۇن
ېــدى نىزامىــددىن ۋە ئىنىســىنىڭ ئىســمى  د —ھه، مانــدا دېســىله،  —

ئـۇ دەرھـال گهپـكه    . چىقىشى بىلهن يهنه تېنـى شـۇۋ قىلىـپ يېنىـپ كهتتـى     
ســـىلىگه مېنىـــڭ شـــۇ    —كىرىشـــىپ، بـــۇ يـــارىنى ئۇنتـــۇش ئۈچـــۈن،     

ــداق دېگىلــى تۇرســام يهنه      ــار، ئهممــا بۇن ــر ئىلتىماســى ب بالىلىرىمنىــڭ بى
› تهڭگهمنــى بېرىۋېتىــڭھه، ھېلىقــى بهش ‹، دېســه، ›ئهسســاالمۇ ئهلهيكــۇم«‹

ــۇ ــ » دەپت ــدەك چۈش ــالىالر      پۈنۈدېگهن ــى، ب ــاج، يهن ــر ئىهتىي ــۇ بى ــاڭ، ب قالم
، ئهمـدى مانـا   غـانتى يېزىـپ بېرىشـكه قىسـتاپ ھـالىمنى قويمى    » نورۇزلۇق«

  ...شۇنىڭدىن بىر قۇتقۇزىسىز ـ دە
تارتىنچـــاقلىق بىـــلهن دۇغـــدۇيۇپ، نه . ســـابىت يهنه قىزىرىـــپ كهتتـــى

چاتــاق «ت قىلىشــنى، نه خۇشــخۇي ئــادەملهردەك،   ئۆزرەخــالىق ئېيتىــپ رە 
ۋېتىشــنى بىلــمهي، مهڭــدەپ تـــۇراتتى،    ۈدەپ كــۈلكه بىــلهن ئۆتكۈز  » يــوق 

  ئابلىمىت قارى سۆز ئېلىپ، 
  .دېدى —نهزمه ـ قوشاق دېگهننىڭ پادىشالىرى كېلىدىغۇ ھېلى،  —
  .نهلمهيۈتاھىر خهلپهتمۇ چۈش —يهنه كىملهر ئۇ؟  —
ــز   — ــولال ئېزىـ ــدىن مـ ــۇم  تېجهنـ ــوغلى ئهمهت مهخسـ ــڭ ئـ دامولالمنىـ

كېلىــدۇ، ئىشــتاچىدىن چوڭاخۇنباينىــڭ ئابــدىراھمانالر كېلىــدۇ، يهنه باشــقا 
  .بىز بىلمهيدىغان شائىرالرمۇ كهلسه كېرەك
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ــدىم،   — ــدى بىل ــا ئهم ــپهت،   —ھه، مان ــاھىر خهل ــدى ت ســابىتنى  —دې
ــمۇ؟    ــكهن ئهمهسـ ــار ئىـ ــدە گهپ بـ ــڭ تېگىـ ــائىرىگه ھازىرلىغىنىڭالرنىـ مۇشـ

 —دېــدى ئــۇ نىزامىــددىنغا،    —ڭلىغــان، ئاڭلىغــان، ســىلىمۇ بىلىــال،    ئا
ئــۇ ھهمــمه . چوڭاخۇنبــاينى، قاراشــهھهردىمۇ نۇرغــۇن يهر زېمىنلىــرى بــار ئــادەم

ــدۇكېرىماخۇنمۇ،      ــوغلى ئاب ــوڭ ئ ــتۈرۈپتىكهن، چ ــدان يېتىش ــالىلىرىنى ئوب ب
ــكهنلهردىنمىش  ــدە يېتىشـ ــدىرېهىماخۇنمۇ قهلهمـ ــى ئابـ ــا . ئىككىنچىسـ مانـ

! دە -نېسىپ بولۇپ، بۇالرنىڭ كـارامىتىنى بىـر كـۆرۈپ باقىـدىكهنمىز     بۈگۈن
ئهمهت . ياخشـــــىمۇ كهپـــــتىمهن، ئهمـــــدى كهلگىنىمـــــدىن رازى بولـــــدۇم 

. مهخســۇمنىغۇ ئوبـــدان بىلىــمهن، ســـورۇنى بـــار يىگىــت، پىكـــرى ئۆتكـــۈر   
ــۆرگهنمهن ــېئىرلىرىنىمۇ كـ ــدەل  . شـ ــن جىـ ــىلهرنىڭ ئىچىڭالردىـ ــا سـ ئهممـ

ئـۇ چاخچـاقتهك دېـگهن     —دەك؟ ... شتۇرىدىغانالر،چىكهتمهس؟ ئاۋۇ ئىت تاال
بولســـىمۇ، جهمىيهتنىـــڭ بۇزۇقچىلقىغـــا، مىهـــرى مۇھهببهتنىـــڭ ســـۇنۇپ،  
دۈشــمهنلىكنىڭ ئېغىــرالپ كېتىۋاتقىنىغــا بولغــان ئېچىــنىش ئاھاڭىــدىن   

  .بىلىنىپ تۇراتتى
نىــڭ زورى بلىمىــت قــارى بىــلهن مــۇھهممهت قارىئا سـابىت ساۋاقدىشــى 

ــا   ــلهن بالىالرغ ــپ بهردى  بى ــۇق يېزى ــۇپلىتتىن نورۇزل ــرەر ك ــۇنى  . بى ــا ئ ئهمم
ــرى    ــۇزۇپ نېـــ ــا تۇتقـــ ــڭ قولىغـــ ــهتمهيال بالىالرنىـــ ــتلىرىغا كۆرســـ دوســـ
ــۇنى      ــلهن ب ــجهزى بى ــقاق مى ــارى يېپىش ــۇھهممهد ق ــدى، م كهتكۈزىۋەتمهكچى

  .كۆرمىگىچه قويمىدى
دېدى ئـۇ بـالىالردىن ئېلىۋالغـان قهغهزنـى      —مانا قاراڭ، خهلپىتىم،  —

تالىپىڭىزنىــڭ كــارامىتىنى كــۆرۈپ بېقىــڭ،   —پهتكه تهڭــلهپ، تــاھىر خهلــ
بالىالرغــا يازغانــدىكىن دەپ، تهپمهھــاالل قىلىــپال قۇتۇلمــاي، قــاراڭ، قانــداق  

  !يېزىۋەتكهن
ــازىمۇ  — ــله، تـ ــدى قىـ ــتازىنىڭ    —... بولـ ــۇنى ئۇسـ ــابىت ئـ ــى سـ دەيتـ

  .شىدىن توسماقچى بولۇپۈكۆر
سـابىتنىمۇ خىجـالهتتىن    ئاۋال نىزامىددىن ئېلىپ، تـاھىر خهلپهتنىمـۇ،  

نىزامىــددىن ئــانچه جىددىيهتســىز ھالــدا كــۆز يۈگهرتىــپ كــۆرۈپ،  . قۇتقــازدى
يۈرىكىـــدە نېمىـــدۇر داۋالغـــۇپ كهتكهنـــدەك بىـــر ســـېزىم بىـــلهن ســـابىتقا 
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  :بىلىندۈرمهي بىر قارىۋېتىپ
ــۇ     — ــازىمۇ بېشــىم قاتقانىــدى، ھهجهپم ــۇپ ت ــۇ قهرزگه بوغۇل ــا ب بالىالرغ

ــا  ــى، ئ ــازدىڭىز مېن ــۇ —لالھ رەھــمهت قىلســۇن، قۇتق ــدى ئ ئۇنىــڭ راســا . دې
يۇ، سـابىتنى تهڭلىكـكه سالماسـلىق ئۈچـۈن ئـاددىيال       -ماختىغۇسى بارىدى

  .رەخمهت ئېيتىش بىلهن چهكلهندى
ــادلىتىمهن،   — ــۆزەم يـ ــا ئـ ــارى،   —مهن بۇالرغـ ــۇھهممهد قـ ــدى مـ  —دېـ

ئـــۇ بـــالىالرنى  —كـــېلىڭالر، مهن ئوقـــۇپ بېـــرىمهن، ســـىلهر ياداليســـىلهر، 
يېپىشــقاقلىقى ئۈچــۈن ســابىتنىڭ  ئۇنىــڭبــۇ . هتكىــراق ئېلىــپ كهتتــىچ

ــلىكى ــهت كۆرمهسـ ــۆزلهپسـ ــدى  نى كـ ــاغلىمىچىلىقى ئىـ ــان يـ . قىلىنىۋاتقـ
  .پ كۈلۈپ قويدىۈنۈسابىت بۇنى چۈش

دىغىنىــدەك، نــورۇز كهيپــى  ۇبــۇ جهريانــدا يېغىلىقالرنىــڭ ئهۋۋىلىــدە بول 
ــاۋازى ئــاللىقهيهردە راۋ. ســاينى ئــۆز قۇچىقىغــا ئالغانىــدى  اپنىــڭ جــاراڭلىق ئ

بىــــلهن بىلــــله، ئهلنهغمىچىلهرنىــــڭ خهلــــق ناخشــــىلىرى ياڭراشــــقا      
چــېلىش ســورۇنىدىكىلهرنىڭ شــاۋقۇنلىرى يوقــۇرى پهللىــگه  . باشــلىغانىدى

ــى ۋە    ــڭ قاۋىشـ ــورۇنىدىن ئىتالرنىـ ــتۇرۇش سـ ــا، ئىـــت تاالشـ ــان بولسـ چىققـ
  .كىشىلهرنىڭ ئهپسانه تىلالشلىرى ئاڭلىناتتى

ۈچۈنمـــۇ ئـــاۋال بـــالىالر، كىچىـــك تالىپچـــاقالرنى مۇشـــائىرە باشـــالش ئ
ــتىن    ــقا زورالشـ ــۇقلىرىنى ئوقۇشـ ــۈزۈپ، نورۇزلـ ــپ كىرگـ ــا ئىتتىرىـ ئوتتۇرىغـ

دەســـلهپ ھهركىـــم تـــارتىنىش بىـــلهن تىـــرەجهپ مهيـــدانغا      . باشالشـــتى
دېگهنـدەك،  » غـورا غـورىنى كـۆرۈپ ئـالىيىپتۇ    «چۈشكىلى ئۇنىمىغان بولسـا،  

  .تى شهكىللىنهتتىبارا نۆۋەت تالىشىش ۋەزىيى -بارا
ــكهن ئهمهت      ــرى كهچ ــتىگه زىك ــلىرى ئۈس ــۇق ئوقۇش ــڭ نورۇزل بالىالرنى
مهخســۇم، ئابــدىراھمان، مــۇھهممهد قــارى دېــگهن ئوخشــاش ئىســىملىكتىن  

تـاھىر  . تهرەپـتىن كېلىشـىپ، توپقـا قىسـتالدى     -يهنه ئىككى يىگىـت تهرەپ 
ــتى     ــلهن كۆرۈش ــتلهر بى ــاش يىگى ــۇ ي ــددىنالر ب ــپهت ۋە نىزامى ــ. خهل رەك بهك

ــىغا   ۇتهرىپـــى بول ــقان بولىشـ ــورەك باسـ ــۈزىنى دانىخـ ــدىراھمان يـ ــان ئابـ دىغـ
قارىماي، بـۇ دانىخـورەكلهر خـۇددى يىگىتلىكىنىـڭ كهم بولسـا بولمايـدىغان       

ــدەك   ــر تهركىۋى ــۆزىگه بى ــقانئ ــدى   ،ياراش ــت ئى ــراي يىگى ــۇچ چى ــر . قىزغ بى
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ك ئۇنىڭـدا چـوڭ كىشـىلهردە   . كۆرۈشتىال نىزامىددىن ئۇنى يـاقتۇرۇپ قالـدى  
ــر  ــجهز ئاجايىــپ جىپىسالشــقان   -ســاالپهت، يېقىملىــق ۋە ئېغى بېســىق مى

بولۇپ، چوڭ كىشىلهرمۇ ئـۇنى تهڭتۇشـۇممىكىن دەپ قالىـدىغان بىـر خىـل      
ئىككــــى مــــۇھهممهد قــــارى ســــۇنتاغدىن . تهســــىراتقا كېلىــــپ قــــاالتتى

ھېلىمــۇ ئــۇ . بىــرى راۋاپ، تهمبــۇر دېگهنلهرنــى ئوينىتىــۋېتهتتى. كهلگهنىــدى
  .كۆتۈرىۋالغانىدىتهمبۇرىنى 

شائىرلىقى ھهققىدە تهرىپـى بولۇنغـان يىگىتلهرمـۇ نىزامىـددىن بىـلهن      
ــتى   ــۇن بولۇش ــقىنىدىن مهمن ــىنىڭ   . تونۇش ــددىنمۇ زامانىس ــۈنكى نىزامى چ

ئۇ بىر زامان تاغىسـى تاشـاخۇنۇمنىڭ سـودا    . ئۇقۇمۇشلۇقلىرىدىن سانىالتتى
. رۇسـچه بىلهتتـى  ۋەكىلى بولۇپ رۇسـالر بىـلهن بىلـله ئىشـلىگهن بولغاچقـا      

ئورۇنغا ئىگه قىلغـان بولسـا، يهنه بىـر    » مهشهۇر«بۇ ھال ئۇنى ياشالر ئىچىدە 
بىـر زامـان يۇلتـۇزدەك    . تهرىپى، ئۇنىڭ ئىنىسى مهمتىلى تۈپهيلىـدىن ئىـدى  

شـۇڭا  . چاقناپ ئۆچكهن بـۇ يىگىـت ھهققىـدە يۇرتتـا كـۆپ ھىكـايىالر بارىـدى       
ادەمىـدىكىن؟ مۇشـۇ ئاكىسـىغا    ھهممه مهمتىلى ئهپهندى دېگهن قانـداقراق ئ 

  .ئوخشامتىكىن دەپ ئۇنىڭغا قارىشىپ قوياتتى
ــورىدى    ــدە گهپ س ــى ھهققى ــدىن ئىنىس ــالر ئۇنىڭ ــۇ ياش ــمه . بۈگۈنم ھهم

ئۇنى چهتئهلدە ئىلىم تهھسىل قىلىۋاتىدۇ، كېيىن قايتىـپ كېلىـپ يۇرتقـا    
خىــزمهت قىلىــدۇ، دەپ بىلگهچــكه، ئۇنىــڭ قاچــان كېلىــدىغانلىقى، نهلهردە  

  .گىنى ھهققىدە سوراپ كېتىشتىيۈر
بالىالرنىـــڭ نورۇزلـــۇق ئوقۇشـــى قىزىغىلـــى تۇرغانـــدا نىزامىـــددىن       

ــدى   ــدانغا ئۈندى ــالىلىرىنى مهي ــهل . ب ــۇالر س ــال    -ئ ــىمۇ يهنى ــپ تۇرس تارتىنى
ــى      ــپ بهرگهن نهزمىلهرنـ ــابىت يېزىـ ــدىكى سـ ــپ، قوللىرىـ ــدانغا چىقىـ مهيـ

ــۇدى ــالىپال    . ئوق ــاش ت ــگهن ي ــيىن كهل ــۇغىنى كې ــڭ ئوق ــران ئۇالرنى رنى ھهي
  .قالدۇردى

بــۇالرنى مهمتىلــى ئهپهنــدى يېزىــپ بېرىــپ كهتمىــگهن بولغىيــدى؟  —
  .دېدى ئابدىراھمان چاخچاققىمۇ راستقىمۇ ئوخشىمايدىغان ئاھاڭدا —

دېــدى مۇھهممهدقــارى دوســتى  —ســابىتنىڭ چــاخچىقى بولمامــدۇ،  —
ئىلـمهپ  چاخچاقنىڭ ئورنىـدا مۇشـۇنداقال    —بىلهن ئىپتىخارالنغان ئاھاڭدا، 
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  .قويسا ئاشۇنچىلىك چىقىپ قالىدۇ ئهمهسمۇ
ــابىت،   — ــابىت، ھهي ســ ــۆزىگه    —ھهي ســ ــدىراھمان، ئــ ــدى ئابــ دېــ

ھهمىشـه بىـر قىلىقـى بىـلهن توككىـدە ئوتتۇرىغـا چىقىـپ         —دەۋاتقاندەك، 
  .ئادەم ھهيران قالدۇرۇشقا ئۇستا ـ دە

 —مۇشـائىرىدە تۇتۇشـماقچى،    )بۈگـۈن ( ھهبىسىلىرى بىـلهن بـۈگهن   —
دى ئابلىمىت قارى ئهمهت مهخسۇم بىـلهن ئابـدىراھمان ئارىلىقىـدا تـۇرۇپ     دې

  .پهقهت شۇالر ئاڭلىغىدەك قىلىپ
ــا يا  — ــۇنداقال بولس ــارغىلى    خش ــا چىق ــۇنى ئوتتۇرىغ ــا ئ ــىدىغۇ، ئهمم ش

  .دېدى ئهمهت مهخسۇم —بولماسمىكىن؟ 
ــر       — ــقاق بى ــۇ چاپالش ــۋېتىڭالر، ئ ــا قويى ــۇھهممهد قارىغ ــى م ــۇ يېقىن ب

  .ئۇ قىزىتىشنىڭ ئېپىنى بىلىدۇ. ىلىپ، ئۇنى چىقىرىدۇنېمىلهر ق
ئهمدى ياش تالىپالرمۇ بىرەر شـېئىر ئوقـۇپ بهرسـه دېـگهن كىـرىش سـۆز       
ــۇنتاغلىق      ــلهن سـ ــدى بىـ ــۈن، ئالـ ــلىتىش ئۈچـ ــائىرىنى باشـ ــلهن، مۇشـ بىـ

كىمـدۇر تېپىـپ كهلـگهن    . مۇھهممهد قارى تهمبۇرنى سازالپ بىر پهدە چالـدى 
ــكه  . قــارى چالــدى مــۇھهممهدبىــر داپنــى يهنه  مــۇڭ بىــلهن خــااليىق دىققهت

ــارى كۆپچ    ــۇھهممهد ق ــان م ــهتته داپ چالغ ــگهن پۇرس ــۈكهل ــكه ۈل كنى دىققهت
  :ئۈندەپ
ــداق    — ــايلى، قانـ ــاڭالپ باقـ ــالىپلىرىمىزدىن نهزمه ئـ ــاش تـ ــدى يـ ئهمـ

ك تهرتىپســـىز ســـۈرەن ســـېلىپ، ئـــالقىش ۈلـــۈكۆپچ. دېـــدى —دەيســـىلهر؟ 
  .ياڭراتتى

ــكار  ــدىغان ھهۋەسـ ــقا    تارتىنمايـ ــېئىر ئوقۇشـ ــپ شـ ــا چىقىـ الر ئوتتۇرىغـ
ــۇنى      ــپ، ئ ــا كىرىۋېلى ــابىتنىڭ بېقىنىغ ــارى س ــۇھهممهد ق ــلىغاندىال، م باش

لهپهرلهر، شــېئىرالر ئوقۇلــۇپ، ھهتتــا زور ئــالقىش  . باشــلىغانىدى» بىلهشــكه«
ئىچىــدە ئابــدىراھمان ۋە ئهمهت مهخســۇمالرمۇ نورۇزغــا ئاتىغــان نهزمىلىرىنــى 

ــا   ــيىن س ــدىن كې ــۇپ بولغان ــانچه   ئوق ــدى ۋە قىزارغ ــقا كهل ــاران ئهيۋاش بىت ئ
  . ئوتتۇرىغا چىقتى

ــارانال      ــاۋازى ئـ ــداپ، ئـ ــدە خىرىلـ ــارتىنىش ئىچىـ ــرانى تـ ــى مىسـ بىرىنچـ
ــارا  بــارا شــۇ ســورۇننى تامــامهن ئۇنتــۇپ،   -ئــاڭالنغۇدەك باشــلىغان ســابىت، ب
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ئۆزىنىــــڭ شــــېئىرىي ئــــالىمىگه پهرۋاز قىلىــــپ كهتكهچــــكه، قىزىــــپ      
ــۈزە  ــۇنداق گــــ ــدىن شــــ ــېئىر  كهتكىنىــــ ــدىكى، شــــ ــدا ئوقىــــ ل ئاھاڭــــ

ــ ــامراپ،    ۈچۈشـ ــنىگه يـ ــېقىم تېـ ــىق ئـ ــدە ئىسسـ نىدىغانالرنىڭ يۈرەكلىرىـ
كىمـــدۇر ئۇنىـــڭ شـــېئىردىن توختـــاپ . كـــۆزلىرى ياشـــاڭغۇراپ كېتىشـــتى

قېلىشىنى خاھلىمىغاندەك ئارقىـدىن بىـر نـېمه دېۋىـدى، سـابىت ئۇنىڭغـا       
اندىال توقــۇپ اۋاپلىق بىــلهن شــۇئجــجــاۋابهن بىــر رەددىــيه شــېئىرنى ھــازىر  

  .ئوقۇپ كهتتى
ــدى   ــدىراھمان ئى ــى ئاب ــۆيۈنۈپ كهتكىن ــدىن بهك س ــۇ  . ھهممى ــۈنكى ئ چ

ئــۇ ســـابىتنى  . ھهممىــدىن بهك چۈشــهنگىنى، شــېئىرنىڭ ئهھلــى ئىــدى     
قىنى ئىپــــادە ۇمۈرىســــىدىن مهھــــكهم قامــــالالپ ســــىلكىتىپ، مهمنۇنلــــ

  :قىلىۋىدى، ئارىغا كىرگهن مۇھهممهد قارى
  .دېدى —؟ دوستىمىز قانداق ئىكهن —
ــق    — ــداق قىزىتقىنىــــڭ قىزىــ ــۇنى قانــ ــېنىڭ ئــ ــدىنمۇ ســ ھهممىــ

  .دېدى ئهمهت مهخسۇم —ۋاتىدۇ، شۇنى بىزگه ئېيتىپ بهرگىنه، ۇتۇيۇل
ئهمما سوئالىمغا جاۋاپ بېـرىڭالر، دوسـتىمىز قانـداقراق    . بۇ بىر سىر —

  .تهكرارلىدى ئۇ —ئىكهن؟ 
قىــپ، ئــادەمنى دەيمهنغــۇ، ئــۇ ھهر زامــان كــۈتمىگهن بىــر يهردىــن چى —

  .ھهيران قالدۇرىدۇ
تــاھىر خهلپهتنىــڭ چېهرىســىدىمۇ شــاگىرتى قۇچقــان شــهرەپكه بىــر       

ــدالىق ئىپتىخــارى بىلىنهتتــى   ئــۇ نىزامىــددىنغا قانــداق دېگهنــدەك    . ھهغ
ــاش لىڭشــىتىپ    قارىۋىــدى، نىزامىــددىنمۇ ئۈنســىز كۈلۈمســىرەش بىــلهن ب

ســابىتنى خىجــالهت  ئــارتۇقچه ماختاشــالر بىــلهن. قــايىللىقىنى ئىپادىلىــدى
  .قىلماسلىقنى ئويلىغانىدى

سـۆزگه   —دەپ خۇالسـىلىدى ئابلىمىـت قـارى،     —ئۇ مانـا شـۇنداق،    —
ــيىن      ــدىن كې ــىپ كهتكهن ــان، قىزىش ــدەك ئۇياتچ ــز بالى ــىۋالغۇچه قى كىرىش

  .ھېچكىمگه نه يول، نه گهپ بهمهيدىغان مهمهدانه
  .ا ئۈندەشتىئهمدى يهنه تهمبۇرچى مۇھهممهد قارىنى بىر پهدە چېلىشق
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  ئىككىنچى باب

  
  . ئۇلۇغ پهزىلهت بولمىسا، ئۇلۇغ ئادەم بولمايدۇ

  رومىن رولالن  —
ــا،     ــۈزەل بولســ ــاتلىق، گــ ــى تــ ــڭ تىلــ ھهركىمنىــ

  .بولۇدۇدوستىلىرى كۆپ 
 »قابۇسنامه« —

  
ــىل رەڭ بهرگهن،     ــا يېشـ ــولى دالىالرغـ ــهنئهتكار قـ ــڭ سـ ەبىئهتنىـ

لغاندەك تـوق يېشـىل رەڭـدە    ئورمانالر يىراقتىن گويا يامغۇردا يۇيۇ
دەرەخلهر باھـاردا بهكـرەك يېشـىل بوالمـدۇ يـاكى       -دەل. نهتتىۈكۆر

قىشىچه قاخشال ھالهتنى كۆرۈپ ئـۈگهنگهن كـۆزلهرگه تهبىئهتنىـڭ بـۇ يېڭـى      
ئهسـىرى ئاشــۇنداق يېشــىل كۆرۈنهمــدۇ، ئهيتــاۋۇر باھــاردا ســۆگهتلهر گوســتاڭ  

ــاكىز ئوچــۇق كــۆرۈنهتتى   ــدا شــۇنچىلىك پ ــ. بولغان ــا خــاس  ت ۇپراقتىن باھارغ
ــا ۋادىســى  —پــۇراق كېلهتتــى، يېشــىل رەڭــدە بۇيالغــان زېمىــن   يهكهن دەري

  .تاكى ئۇپۇققىچه تهپتهكشى سوزۇلۇپ ياتاتتى
تهرەپـتىن چىققـان خېچىـر    ) قـاغىلىقتىن كېـيىن يىلقىچـى   ( قاغىلىق

بۈگرى يېزا يولىدا توپـا تۇزۇتقـان ھالـدا شـىمالغا قـاراپ       -قوشقان ھارۋا ئهگرى
ھارۋىـــدا چهتـــئهل پاســـونىدا كېيىـــنگهن ئـــۈچ كىشـــى، يهرلىـــك . لهتتـــىكې

ــالته كىشــى قىستىلىشــىپ    كىشــىدىن ئىككىســى ۋە ھــارۋىكهش بولــۇپ  ئ
  . ئولتۇرۇشاتتى

ياشــالردا  30ياشــالردىن ھالقىغــان، ئهممــا كۆرۈنۈشــىدىن  25ھــارۋىكهش 
ئۇنىــڭ ئــورۇق يــۈزى ســهپهر چــاڭلىرى بىــلهن  . دىغــان يىگىــت ئىــدىۈكۆرۈن
بىراق ئۇنىـڭ  بىـر جـۈپ كـۆزى ئۇيغـۇر      . رىپ تېخىمۇ جۆدەڭ كۆرۈنهتتىئاقى

ئــوڭ تهرەپـته ئۇنىــڭ  . يىگىتلىـرىگه خـاس شــوخلۇق بىـلهن ئوينــاپ تـۇراتتى    
سـېرىق،   -بىلهن ياندىشىپ ئولتۇرۇپ بىر پـۇتىنى شـوتىغا ئېلىۋالغـان ئـاق    

ــتىغىال كىچىكىــنه       ــىرىنىڭ ئاس ــۇمىالق يۈزلــۈك، قاڭش ــل، ي ــزى قىزى مهڭ

ـت
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پاراسـهت نـۇرى چېچىلىـپ تۇرغـان،      -يۇۋالغـان، كۆزلىرىـدىن ئهقىـل   بۇرۇت قو
ياشـالر چامىسـىدىكى    30بۇرۇلكـا كېـيگهن    -ئاق شىلهپه، سۈررەڭ كاستىيۇم

ــى    ــدۈرمهي كېلهتت ــۆھبىتىنى ئۈزۈل ــلهن س ــارۋىكهش بى ــڭ . كىشــى ھ ئۇالرنى
ــر  ــىدا بى ــۇتىنى      -ئارىس ــتىن پ ــى تهرەپ ــڭ يېن ــۇپ، ھارۋىنى ــا بول ــرىگه قىي بى
تـاقالر ئۈسـتىدە ئولتۇرغـان ئىككـى كىشـىنىڭ بېـرى        -يـۈك  ساڭگىلىتىپ 

بۇرۇلكــا كهيــگهن،  -ســۈررەڭ شــىلهپه، ئوچــۇق يوللــۇق رەخىتــتىن كاســتيۇم 
كاســـتىيۇمى بىـــلهن ماسالشـــتۇرۇپ يىـــپهك گالىســـتۇك تاقىغـــان، پۇتىغـــا 
ــاۋۇل،    ــېمىز، قـ ــاالپهتلىك، سـ ــايىن سـ ــيگهن، ئىنتـ ــۈكى كېـ ــز ئۆتـ ئېنگىلىـ

يهنه بىـرى  . ممىسـىدىكى كىشـى ئىـدى   االر چياشـ  35جىددىي كۆرۈنىدىغان  
پ كېتىـدىغان،  ۇشـ ۇبهسـتى كىچىـك بـۇرۇت قويغـان ئهپهنـدىگه ئوخش      -بـوي  

يـۇق قاشـلىرى ئاسـتىدىكى يوغـان كۆزلىرىـدىن      وئهمما چېهرىسى تۇتـۇق، ق 
. ياشالر چامىسـىدىكى كىشـى ئىـدى    30ئېغىر غهمكىنلىك چىقىپ تۇرغان 

لىشـىگه  ۈيانداشـقان ھالـدا سـهپهر يۆن    بىـرىگه  -ھارۋىنىڭ ئارقـا تهرىپىـدە بىـر   
ــان      ــاڭگىلىتىپ ئولتۇرغـ ــۇتلىرىنى سـ ــدىن پـ ــپ، ھارۋىـ ــىنى قىلىـ ئارقىسـ
ئىككهيــلهن چهكمهنــدىن چاپــان، ماتــادىن كــۆينهك، پۇتلىرىغــا كــونىراپ       

ــگهن     ــورۇق كهي ــۆك چ ــكهن ك ــان دېهقــان     20كهت ــهل ھالقىغ ــالردىن س ياش
ــدى  ــرى ئى ــاتى  . يىگىتلى ــلىق ھاي ــدا ياش ــڭ ۋۇجۇدى ــۇپ   ئۇالرنى ــۈچى ئۇرغ ك

.  كــۆزلىرى بولســا ئارقىــدا قېلىۋاتقــان مهنزىــرىگه تىكىلــگهن ئىــدى. تـۇراتتى 
  . الرنىڭ مۇالزىملىرىدەك قىالتتىپبۇالر ئاشۇ چهتئهلچه كېيىنگهن جانا

دېــدى مــۇالزىم  —مهمتىلــى ئهپهنــدى  ئاجايىــپ كىشــىكهن جۇمــا،   —
قىلىقلىرىـدىن   يىگىتلهرنىڭ بىرى، ئۇ بېشىغا چۆچۈرە بـادام دوپپـا كهيـگهن   

ــدى      ــت ئى ــدىغان يىگى ــوال گهپ قىلى ــدىغان، ت ــپ تۇرى ــوخلۇق چىقى ــۇ . ش ئ
تېخىچه قىشنىڭ تهۋەرۈكـى بولغـان ئۇزۇنچـاق ئـاق تـۇمىقىنى تاشـلىمىغان       
ھهمرىيىغا ھارۋىكهش بىلهن قىـزغىن سۆھبهتلىشـىپ كېتىۋاتقـان كىچىـك     

بهك چىقىشـــقاق  —بۇرۇتلـــۇق كىشـــىنى ئىشـــارە قىلىـــپ داۋام قىلـــدى،  
  .دەمدىال قهدىناس بولۇپ كهتتىياژەمكهن، ھارۋىكهش بىلهن بىئاد

دېــدى تۇمــاق كىيگىنــى  —توختاجىكــام ھېرىــپ بواللمــايال قــاپتۇ،  —
تــاقىالر ئۈســتىدە ئولتۇرغــان ســېمىز، قــاۋۇل كىشــىنى ئىمــا  -جــاۋابهن، يــۈك
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  .قىلىپ
ئۇالرنىــڭ پۈتكــۈل ســهپهر جهريانىــدا قىلغــۇدەك گېپــى قالمــاي، ئهمــدى   

ــاپالرنى دوپپىلىــق يىگىــت گهپنىــڭ ئۈزۈلــۈپ  . باھاالشــقا باشــلىغانىدى جان
  .قېلىشىدىن ئهنسىرىگهندەك داۋام قىلدى

ئهخــمهت ئهپهنــدىغۇ گهپنــى پۇلغــا ســاتىدىغان ئــادەمكهن، مۈگــدەپال    —
ھازىرغا كهلگىچه بىـرە ئېغىـز گېپىنـى ئـاڭلىغىنىىم يادىمـدا يـوق،       . ماڭدى

ىغان قويــۇق قاشــلىق، بــۇ گهپ چېهرىــدىن غهمكىنلىــك چىقىــپ تۇرىــد —
  .يوغان كۆزلۈك كىشىگه قارىتىلغانىدى

دەپ سـورىدى توختـاجى چـاال     —نېمه دېيىشىۋاتىسىلهر، يىگىـتلهر؟   —
يۇمۇۋالغـــان كـــۆزلىرىنى ئېچىـــپ، يىگىتلهرنىـــڭ نـــېمه دېيىشـــىۋاتقىنىغا 
ــقا    ــۆھبهتكه قوشۇلۇشـــــ ــدىن ســـــ ــپ ئهمهس، زېرىككهنلىكىـــــ قىزىقىـــــ

ــدەك قىالتتــى ــ. قىزىقىۋاتقان  —ۇ يېنىــدىكى ھهمرىيىنــى نۇقىــدى،  شــۇڭا ئ
  .ئهخمهد ئهپهندى، كۆزلىرىنى ئاچسىال ئۇخالۋېرەمال دەيمهن

ــدى     ــاپ قوي ــىنى چايق ــاچتى ۋە بېش ــۆزلىرىنى ئ ــدى ك ــمهد ئهپهن ــۇ . ئهخ ب
ــڭ  ــۇئۇخل«ئۇنى ــدى  »مۇدۇم ــى ئى ــڭ   . دېگىن ــتلهر توختاجىنى ــۇالزىم يىگى م

  :پاراڭ قىلىپ ماڭغۇسى كېلىپ قالغانلىقىنى  سېزىپ
يـا، بهك چىقىشـقاق، قىزىـق     -ئاۋۇ مهمتىلى ئهپهنـدىنى دەيمىـز   بىز —

ــلهن بى   ــارۋىكهش بى ــىكهن، ھ ــۇپ كهتتى  ژكىش ــرا بولۇش ــدىال ئهس ــادەم  —، ي
  .دېدى

ــگه       — ــلىقىنى ئىچى ــدىن خۇش ــپ كهلگىنى ــگه قايتى ــڭ ۋەتهن ــۇ ئۇنى ب
پاتقۇزالمـــاي قېلىـــۋاتقىنى، يهنه كېلىــــپ ھـــارۋىكهش ئهســـكهر  بولغــــان     

ــم ژ ــتكهن ئهمهسـ ــاي   ، ئۇاىگىـ ــوراپ تىنمـ ــدە سـ ــنقىالپ ھهققىـ ــدىن ئىـ نىڭـ
مـــۇالزىم يىگىـــتلهرگه ۋەتهن ئاتالمىســـى ئـــۇ قهدەر  —دە،  -كهتكىنـــى  شـــۇ

ــ    ــۆزدە تۇت ــۇرتنى ك ــىمۇ ي ــلۇق بولمىس ــۆز   ۇتونۇش ــۇ س ــدى ۋە ب ۋاتقىنىنى بىل
  .مهدەنىي تۇيۇلدى

سىلىچۇ، توختاجىكا؟ يۇرتقا قايتىـپ كهلگهنلىرىـدىن سـىلى خـۇش      —
  بولمايۋاتامدىال؟ 

ــدىن      — ــدەك ۋەتهنـ ــى ئهپهندىـ ــۇ ئىككـ ــراق مهن بـ ــوش، بىـ ــۇ خـ مهنمـ
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مهن سـودا ئىشـى بىـلهن ھهمىشـه     . ئايرىلغىلى ئۇزۇن بولغانالردىن ئهمهسـته 
بولــۇپ  »قوغۇنلۇقنىــڭ يــولى«ماڭــا ھهمــمه يهر . بېرىــپ تــۇرىمهن -كېلىــپ 

ــۇپ    . كهتتــى ــچه  بول ــته يىل ــايرىلغىلى يهت ــدىن ئ ــدىگه ۋەتهن مهمتىلــى ئهپهن
  .هخمهد ئهپهنىدىگه تېخىمۇكۆپ بولدىئ. قالغانىدى

  جىمال مۈگدەپ ئولتۇرىدۇ؟  قائهمسه ئهخمهد ئهپهندى نېمىش —
دەپ چاخچـــاق  باشـــلىدى     —بـــۇ دوســـتىمىز ھامـــان شـــۇنداق،     —

الردىــن، »بــۇ ئــالهمنى توپــان باسســا ھوشــۇقىغا  ئالمايــدىغان« —توختــاجى، 
دىنى ئـادەم  مهمتىلـى ئهپهنـ  . دېـگهن شـۇ   »ئىچىدىن پىشـقان سـىر بهرمهس  «

  . دە -دورىياالمدىغان، ئۇ دېگهن بىر پارچه ئوت
توختــاجى يېنىــدىن ســىگارت چىقىرىــپ ئــاۋۋال ئهخــمهد ئهپهنــدىگه   —
چهككىلىرى كهلگهندۇ؟ ئۇيقـۇلىرى قاچىـدۇ، بىـر تـال چهكسـىله،       —تۇتتى، 

چېكىۋالســـىال، ئهپهنـــدى،  —ئانـــدىن مهمتىلـــى ئهپهنـــدىگه تهڭلىـــدى،  —
ــۈگىمىگهن  ــانچىال ت ــۇ؟  نىم ــدىن     —گهپ ب ــپ، ئارقى ــاق قىلى ــدى چاخچ دې

ــدى   ــتلهرگه تهڭلى ــۇالزىم يىگى ــازىرغىچه   . م ــت ھ ــق يىگى ــۇالردىن دوپپىلى ئ
تارتىنىپ ئهپهندىلهرنىڭ چېكىدىغان نهرسىسـىنى ئالمىغـان ئىـدى، ئهمـدى     

  .سىگارتنى ئېلىپ چهكتى
  — قــاپچۇقى قــانچه پــۇل شــۇنىڭ؟ ژقــالتىس  نــېمىكهن بــۇ، شــۇ بىــ —

  .ۇ ھهممىگه قىزىققۇچى كۆزلىرى بىلهن قاراپدەپ سورىدى ئ
ــۇندۇرۇپ       ــا س ــقهر پۇلىغ ــى قهش ــىگارتنىڭ نهرقىن ــا س ــاجى ئۇنىڭغ توخت

  :ئېيتىپ بېرىۋىدى، يىگىتنىڭ قاشلىرى ئويناپ كهتتى
  .ۋاھ، يېرىم چارەك قوناقنىڭ پۇلىكهن —

ۋالغاندىن كېـــيىن ۇمهمتىلـــى ئهپهنـــدى ســـىگارتنى ئېلىـــپ تۇتاشـــتۇر
هن رەخــمهت ئېيتىــپ كۈلــۈپ قويــدى ۋە يهنه ھــارۋىكهش دوســتىغا ئهدەپ بىــل
ــدى  ــكه قايرىلى ــق    . تهرەپ ــى، قىزىللى ــۇق چاقنىش ــڭ نۇرل ــڭ كۆزلىرىنى ئۇنى

شـى، ئۇنىڭغـا بـۇ ئـۇزۇن     ۇتهپكهن يۈزلىرىدىن دائىمىي تهبهسسۇم يېغىـپ تۇر 
  .سهپهرنىڭ ھېچقانچه تهسىر قىلمىغانلىقىنى بىلدۈرەتتى

دېـدى ھارۋىكهشـنىڭ    —م دەڭ، شۇنداق قىلىپ، جهڭلهردىمۇ بولـدۇ  —
ــلهن ئۇنىــڭ گهپ    ــۇرۇپ يېقىملىــق تهبهسســۇم بى  -كــۆزلىرىگه تىكىلىــپ ت
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ســۆزلىرىدىكى ئاھاڭنىــڭ يېقىملىقلىقــى، چىرايىنىــڭ ئىللىقلىقــى ھهر     
. قانــداق كىشــىدە شــۇئانال بىــر خىــل يېقىنلىــق تۇيغۇســى پهيــدا قىالتتــى 

ــهل    ــۆزلىرى ســ ــىرىگهندە كــ ــوڭ كۆز  -كۈلۈمســ ــۇپ، ئــ ــڭ پهل يۇمۇلــ ىنىــ
ــاتۇق يۇمۇلۇشــتىن ھاســىل بولغــان    -قۇيرۇقىــدىكى بىلىــنهر بىلىــنمهس ت

بۇنـداق كۈلۈمسىرىشـى ۋە شـۇ    . تاال پۈرۈكلهر ئارىسىدا كۆرۈنمهي قاالتتى -تاال
  .چاغدىكى كۆزلىرىنىڭ يۇمۇلۇش ھالىتى بهكمۇ يېقىملىقىدى

ــارۋىكهش،  —ھه،  — ــدى ھ ــان     —دې ــاراپ ماڭغ ــقهرگه ق ــدىن قهش خوتهن
ــالم قو« يهكهنــدە . مېنــى ئهســكهرلىككه ئېلىــپ ماڭغانىــدى   ①»شــۇنىئىس

ــدىغان       ــانچه قوقماي ــنچه ئ ــۇم، كېيى ــازا قوقت ــلهپ ت ــتىم، دەس ــگه قاتناش جهڭ
زە، قىغــان ئىشــىمىزنىڭ ھــېچ تۇتــامى يــوقتهك، ئۇيـــان       -بولــدۇم، ئهممــا  

سېكىلدەپ، بۇيـان سـېكىلدەپال يـۈرىمىز، مۇشـۇنداغالم تـايىنى يـوق ئـۆلهپ        
  .تمهي دەپ ئۆيگه كېتىشنىڭ ئېپىگه چۈشتۈمكهتسهم، ئارماندا كه

  قانداق قايتىپ كهلدىڭىز؟ قاچتىڭىزمۇ يه؟ —
ــاچتىم،   — ــپ،     —ھهئه، ق ــدىنال داۋام قىلى ــارۋىكهش ۋە ئارقى ــدى ھ دې

. قهشـقهرگه كهلـدى    ②بۇ يىل قىشتا خوجانىيـاز ھـاجى، مـامۇت سـىجاڭالر     —
پ ئهســـكهلىرى ئهمىـــر ســـاھى   ③بـــۇ چاغـــدا بىـــز، يېڭـــى ھۆكۈمهتنىـــڭ    

بىـلهن   »④ چـوالق زىخـۇي  «نۇرمۇھهممهتنىڭ باشچىلىقىدا يېڭىشـهھهردىكى  
ــۇئور ــپال يېڭىشـــهر ئۇرىشـــىغا     . ۋاتقانىدۇقۇشـ خوجانىيـــاز  ھـــاجىالر كېلىـ

ــىتى ــدە  . قاتناشـــ ــۋېتهي دېگهنـــ ــىپ بهل قويىـــ ــهڭالر ئاجىزلىشـــ ماجهنســـ
ــتىن چېكىنىـــپ كېلىۋاتقـــان        ــالردىن يېڭىلىـــپ  ئـــۈرۈمچى تهرەپـ ئۇرۇسـ

شـۇنىڭ بىـلهن يېڭـى ھۆكۈمهتنىـڭ     . ىڭالر كېلىـپ قالـدى  مافۇيۈەن، ماشىم
ــى   ــپ كهتتـ ــكه تېزىـ ــدارلىرى ھهر تهرەپـ ــڭ   . ئهمهلـ ــولال ئۆزىنىـ ــابىت دامـ سـ

ــولتهكلهرنىڭ       ــاددىي س ــزدەك ئ ــاچتى، بى ــارغا ق ــلهن يېڭىس ــىپاھلىرى بى س

                                            
  .ئاپتۇر –مهمتىمىن بۇغرا باشالمچىلىقىدىكى خوتهن قوزغىالڭچىلىرىنى دېمهكچى   ①
  .مهھمۇت مۇھىتىنى جهنۇپ خهلقى مامۇت سىجاڭ دەپ ئادەتلهنگهن  ②

شهرقى تۈركىستان ئىسالم «ۇيابىردا قهشقهردە قۇرۇلغان ن -12يىلى  -1933③
  .ھۆكۈمىتىنى دېمهكچى »جۇمهۇرىيىتى

  .ماجهنساڭنى دېمهكچى –چوالق زىخۇي   ④



 24

بىرمۇنچىســــى خۇجانىيــــاز ھاجىنىــــڭ قوشــــۇنىغا قېتىلىــــپ، پهيــــزاۋات، 
، ئـاخىرى تۇڭگانالرنىـڭ جىمـى ئـادىمى     مارالۋېشى ئهتراپىدا ئۇرۇش قىلـدۇق 

ــازراق        ــاجى ئ ــاز ھ ــكه، خۇجنىي ــاۋۇپ كهتكهچ ــپ ئ ــتىن كېلى ــۈرۈمچى تهرەپ ئ
ــايىزغا    ــارقىلىق سـ ــاتۇش ئـ ــلهن ئـ ــكهر بىـ ــى①ئهسـ ــڭ . كهتتـ بىلهرمهنلهرنىـ

ئېيتىشــىچه ســايىزدا توختاملىشــىپ قويغــان قــوراللىرى بــارىكهنمىش، بىــر  
ــانىكهن؛ بهز   ــدا ئالغ ــۇدىكى ۋاقتى ــمىنى ئاقس ــانالردىن   قىس ــۇنى تۇڭگ ــلهر ئ ى

قورقۇپ قېچىپ كهتتى دەيدۇ، ئىشقىلىپ،  ئۇ سـايىزغا كهتكهنـدىن كېـيىن    
. ئېپىنــى كهلتــۈرەلىگهنلىرىمىز خــۇدانى بىــردەپ  جــاننى ئېلىــپ قــاچتۇق  

ــداپ     ــادىن قاچقــان ئهســكهرلهر قۇرۇق ــان، ي ــامنى ھــادىن قاچق كهلســهم ئۆيۋاق
ۈدۇق، ژهپ جـان بېقىـپ   قويغانىكهن، شۇنىڭ بىلهن خهققه ياللىنىـپ ئىشـل  

  .ئاكا
  قايتىپ  كهلگهندىن كېيىن نىمىلهرنى ئاڭلىدىڭىز؟ —
  ...ھهرخىل پاراڭالرنى ئاڭالپ تۇردۇق —
بىلگىنىڭىزنـــى ســـۆزلىگهچ ماڭمامســـىز، تۇڭگـــانالر قهيهرگىـــچه      —

  كهلدى؟ يهكهندە بارمۇ؟ 
 ژبهزى خهقنىــڭ پارىڭىغــا قارىغانــدا يېڭىســادا بــا ئوخشــايدۇ، يهنه  بىــ —

ــ ــىدۇ    خى ــدى دىيىش ــۇ كهل ــدا يهكهنگىم ــا پارىڭى ــېكىن، يېقىنــدا  . ل  كوچ ل
قىمىز يېڭىشــهردىن باشــقا يهدە تۇڭگــان ۇۇتلــژ ژقهشــقهگه بېرىــپ يانغــان بىــ

كۆمىــــدىم دەيــــدۇ، قايســــى راســــتكىن تــــاڭ، ئىشــــقىلىپ يهكهنــــگه       
ىرىشمىسىله، چىمدۇدىن كاچۇڭغا ئۆتـۈپ، كاچۇڭـدىن ئوتتـۇرال كۆكراۋاتقـا     چ

  .ئۆتۈپ  كېتىشسىله
 —بولمىســا تۇڭگــانالر ئهســكهرلىككه تۇتۇۋالىــدۇ، دەپ ئويالمســىز؟    —

  .دەپ سورىدى مهمتىلى ئهپهندى چاخچاق ئارىالش
دېـدى ھـارۋىكهش ئهسـتايىدىللىق     —يـا،   -ھېچنىمه دەپ بولمايـدۇ   —

يـا، ئىمـانى بـار دېـگهن بىـلهن، ئهجهپـال بـاغرى          -بىلهن، بۇ خهق بىر باالكهن

                                            
① سۆزىدىن، سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ) ئىتتىپاق— сοюз(سويۇز : رۇسچه زسايى  

  .ئاپتور _ئىلگىرى ئۇيغۇر دېهقانلىرى تىلىدا شۇنداق ئاتالغانىدى، 
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ــكهن، ئاڭلىســ  ــاتتىق خهق ــۇندا  ق ــقهردە ش ــدا قهش ــى ئاي ــۇ ئىككىنچ  غاق مۇش
 -قهتلىئــام قىپتىمىشــكى، ئادەملهنىــڭ قېنــى بىــلهن كــوچىالر چىلىــق      

  .چىلىق بولۇپ كېتىپتۇ
  ئىككىنچى ئايدا؟ نېمىشكه؟ —
ئهمهلىــــي ئهھۋالنىغــــۇ بىلمهيــــمهن، مېنىــــڭ ئــــاڭلىغىنىممۇ      —

  .شۇنچىلىكال
ــان  « — ــگه ياراتق ــىنى جهڭ ــدىغان گهپ بول »ئهر كىش ــىز  دۇدەي ــان، س ىغ

  ياش تۇرۇپال ئهسكهرلىكتىن قېچىىپسىزغۇ؟
ــى قا — ــادىن لگهپلىرىنـ ــىال، بىكـ ــپ    -ىسـ ــا تىكىـ ــاننى دوغـ ــا جـ بىكـ

، اىنى كۆمهيلىمـ غبېرىدىغان ساراڭمۇ مهن؟ بى كۈن بوسىمۇ كۈننىـڭ سـېرى  
ھارۋىكهش دېهقانالرچه نادانلىق  ۋە كـۆزى كىچىكلىـك بىـلهن شـۇنداق       —

دېـدىم يـا، بىـز يـا  ئـۇ خهقنىـڭ        —ئـاقالپ،  دېگهندىن كېـيىن يهنه ئـۆزىنى   
دەم ئۇنىـڭ  ژقىلىۋاتقان ئىشىنى بىلمىسـهك، يـا پايدىسـىنى كۆمىسـهك؛ بىـ     

دەمدىال بىرلىشىڭ، تازىمۇ ئهتـى ـ مهتـى يـوق ئىشـىقۇ      ژبىلهن سوقۇشۇڭ، بى
  .ئۇ؟ بىهۇدە كهتمهمدۇ، كىشى

مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭ سـۆزلىرىدىن  بىـر ھهقىقهتنـى چۈشـهنگهندەك     
دېـمهك، ئىـنقىالپ قىلغانـدا    . دېهقان يىگىت ئۇنى ھهيران قالدۇردى. لدىبو

ۋەرسـه، ئـاددىي ئهسـكهرلهر    ۈبىر نهچـچه ئـادەم ئـۆزلىرى بىلگىـنچىال ئىـش كۆر     
ھېچنهرســىنى ئۇقمىســا، ئــۇالردا ئــاڭلىق پوزىتســىيه، جــان پىــدالىق بىــلهن  

  .قىلدى ھىسجهڭ قىلىش روھى بولمايدىغانلىقىنى 
 رۈپ خېلى كۆزىڭىز ئېچىلىـپ قـاپتۇ جۇمـۇ، ئىـنىم،    ئهسكهرلىكته يۈ —

  .دېدى مهمتىلى ئهپهندى دوستانه كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ —
ۇرت ژســىال، يهكهن دەرياســىغا كېلىــپ قالــدۇق، ئالــدىمىزدىكى  ىقال —
لىرى بىـلهن مۇشـۇ   سـى ھهبى. چىمدۇنىڭ ئارقىسـىدا يهكهن دەرياسـى  . چىمدۇ

پىــپ كــاچۇڭ تهرەپــكه    ۇرتــتىن قېيىقچــى تې  ژمۇشــۇ  . يهدە خوشلىشــىمىز 
دېــدى ھــارۋىكهش بىــر كۆجــۈم مهھهللىــگه  —دۇ، چېغىمــدا، ۇكهتكىلــى بولــ
  .يېقىنالشقاندا

دېـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى ئارقىسـىغا بۇرۇلـۇپ،       —ھوي، ئهپهنـدىلهر،   —
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  مهنزىلگه كېلىپ قالدۇق، ئۇخالپ قالمىغانسىلهر؟  —
دەپ ئــــــاۋۋال جــــــاۋاب بهردى ئارقىــــــدىكى     —ئۇخلىمىــــــدۇق،  —

  . تلهردىن بىرىيىگى
قىلىۋاتىســـىز؟ ســـېمىز   ھىـــسھـــاجىم، ئـــۆزىڭىزنى قانـــداقراق    —

دەپ  چاخچــاق قىلــدى مهمتىلــى    —ئادەمنىــڭ ئىشــى تهســقۇ دەيــمهن؟    
سـىزچۇ،    — ئهپهندى توختاجىغا قاراپ، ئانـدىن ئهخـمهد ئهپهنـدىگه بۇرۇلـۇپ،    

  دوستۇم؟ خياللىرىڭىز بىلهن ئوبداق مۇڭدىشىۋالغانسىز؟ 
دېدى ئهخمهد ئهپهنـدى ئـۆزىگه خـاس غهمكىـن      —پىق، شۇنداق، تهۋ —

  .كۈلۈمسىرىشى بىلهن مهمتىلى ئهپهندىگه، ئاندىن يهنه شۈكلهپ كهتتى
ھه؟   -سىلىزە، كهلمهي تۇرۇپال نۇرغـۇن ئهھـۋال  بىـلهن تونىشـىۋالال      —

دېدى توختاجى، ــــ  ئهمـدى قهشـقهرگه   بـارغىچه بىـزگه سـۆزلهپ بېـرىال         —
  . جۇمۇ

  . دە، ئۇنىڭىسىزمۇ يول تۈگىمهيدۇ -دۇۇته شۇنداق بولئهلۋەت —
دېــدى ھــارۋىكهش ئاتالرغــا خىتــاپ قىلىــپ، مهھهللىنىــڭ  —! ۋو! ۋو —

  .دەسلهپكى ئۆيلىرىگه كهلگهندىال ئاتنى ئاستىلىتىشقا باشالپ
  چۈشىمىزمۇ، ئىنىم؟  —
يـــا، يهنه   -دەپـــتىكهن »چوقـــۇرى تـــوال -بىلمىـــگهن يهرنىـــڭ ئـــوي« —

. دە، مۇشــۇ يهردە خوشلىشــىمىز -هن تــازىمۇ ئهنســىز يىلــالركېلىــپ بــۇ دېــگ
ــاي،      ــا يان ــدۇرۇپ، ئارقامغ ــاتلىرىمنى چال ــدە ئ ــىنىڭ ئۆيى ــۇ يهردە بىرەس مهن ب

پ قـاپتىكهنمىز،  ۈشـ ۈبولسىغۇ قهشقهگىچه بىلله باسام ياخشـى بـوالتتى، كۆن  
ھــارۋىكهش راســتىنال يــېقىن قېرىنداشــلىرى بىــلهن ۋىدالىشــىش       —.... 

ھهربىرلىرىنىـڭ   —رغاندەك كـۆڭلى يېـرىم بولغـان ھالـدا دېـدى،      ئالدىدا  تۇ
  ...خىزمىتىدە بواللمىدىم، خاپا بولۇشماي رازى قېلىشاال

ــىزگه،     — ــمهت سـ ــنىم، رەخـ ــدۇق، ئىـ ــاۋارە قىلـ ــىزنى ئـ ــدى   —سـ دېـ
چۈشــهيلى، ئهپهنــدىلهر   —مهمتىلــى ئهپهنــدى ھارۋىــدىن ئىرغىــپ چۈشــۈپ، 

ــۇ   ــدى ئ ـــ دې توختاجىغــا، ھهم ئىتــتىكال ئۇنىــڭ   ياردەملىشــهيمۇ، ھــاجىم؟ ـــ
  .قولتۇقىدىن تۇتۇپ ھارۋىدىن چۈشۈشىگه ياردەملهشتى

بىــرلهپ چۈشــۈرۈپ، بىــر تــال     -مــۇالزىم يىگىــتلهر چامــادانالرنى بىــر   
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ــدى    ــۈرۈپ ماڭـ ــۈزۈپ كۆتـ ــۇچىالردىن ئۆتكـ ــپ تۇتقـ ــداق قىلىـ ــادرىنى بالـ . بـ
. ىئهپهندىلهر قول سـومكىلىرىنى ئېلىشـىپ، ھـارۋىكهش بىـلهن  خوشالشـت     

مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ھارۋىكهشـــنىڭ  دوســـتانىلىق ۋە يېقىنلىـــق  بىـــلهن  
ــا ــان خوشل  -قايت ــا ئېيتق ــۇقايت ــا   ۇش ــۇپ، ئۇنىڭغ ــاڭالپ بول ــۆزلىرىنى ئ ش س

ياخشى تىلهكلهرنى تىلىگهندىن كېيىن ھـېالل ئـاي سـۈرىتى چۈشـۈرۈلگهن     
ــىنى      ــول سومكىس ــپ، ق ــىگه ئارتى ــىدىن مۇرىس ــىنى تاسمىس دورا سومكىس

ۈزۈۋېلىپ، ئـۆزى گويـا مۇشـۇ يېـزا كىشىسـىدەك ئهڭ ئالدىـدا       بېلىكىگه ئۆتك
  .يول باشالپ، يىنىك قهدەملهر بىلهن يۈرۈپ كهتتى

مهمتىلى ئهپهندى ئهمدىال دۇنياغا كۆز ئاچقـان بالىـدەك ئهتراپقـا تويمـاي     
ئهخـمهد  . توختاجى مۇالزىم يىگىتلهر بىـلهن پاراڭالشـقاچ كېلهتتـى   . قارايتتى

ــا ھېچقانـــدا ــا  ئهپهنـــدى بولسـ ق  مهۋجـــۇداتنى ســـهزمهيۋاتقاندەك ھـــېچ ياققـ
باھارنىـڭ كېلىشـى بىـلهن    . قارىماي، بېشىنى تـۆۋەن سـالغىنىچه  كېلهتتـى   

بــۈگرى  -يــامغۇردىن كېيىنكــى باغچىــدەك گۈزەللهشــكهن يېزىالرغــا، ئهگــرى
يېــزا يولىغــا، پاكــار ئــۆيلهرگه، ســازلىقتا بۇلتــۇردىن قالغــان قــۇرۇق ئــوتالرنى   

ــۈرگ  ــوتالپ يـ ــدىرىپ ئـ ــى ۋە   قىـ ــىگه يېڭـ ــېرى كىشـ ــا قارىغانسـ هن پادىالرغـ
يولۇچىالرغـا  . ھـاۋامۇ ئـۆزگىچه سـاپ، نهمخـۇش ئىـدى     . راھهتبهخش تـۇيىالتتى 

. ئهڭ ئهۋۋەل ئۇچرىغان  ئادەم ئون نهچچه ياشـالردىكى بىـر ئوغـۇل بـاال بولـدى     
ــنگهن مېهمــانالرنى كــۆرۈپ   ــته كىيى ــاال غهلى ــا خــاس قىزىقىشــى   ،ب بالىالرغ

پ تــۇردى ۋە ئۇالرنىــڭ يېقىنــراق كېلىشــىنى كــۈتمهيال  بىــلهن بىــردەم قــارا 
  .ئارقىسىغا بۇرالدى

دېدى مهمتىلى ئهپهنـدى ئـاتىالرچه مېهرىۋانلىـق     —قاچما، ئوغلۇم،  —
بىـز يامـان ئـادەم ئهمهس، سـهندىن بىرسـىنى       —بىلهن سۇغۇرۇلغان ئاھاڭدا، 

  .سورىماقچىمىز
لـدۈرلهپ تۇرغـان   دېدى بـاال ئارقىغـا بۇرۇلـۇپ مۆ    —كىمنى ئىزدەيال؟  —

كــۆزلىرىنى مېهمانالرغــا تىكىــپ، شــۇنداقال ئاســتا يىراقالشــقاچ، ئۇنىــڭ       
بېشــىدا ياغلىشــىپ كهتــكهن شــاپاق دوپپــا، ئۇچىســىدا كــۆك بويالغــان ماتــا  

  .كۆينهك، تامبال بارىدى، پۇتى يالىڭاياقىدى
قېيىقچـى بـارمۇ؟ دەريـادىن ئۆتكـۈزۈپ     . بىز دەريـادىن ئۆتمهكچىـدۇق   —
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  . جىق بېرەتتۇققويسا پۇلنى 
ــادەملهر ئهمهســلىكىنى    بالىنىــڭ ســهبى قهلبــى مېهمانالرنىــڭ يامــان ئ

مهمتىلى ئهپهنـدى بالىنىـڭ يېنىغـا كېلىـپ،     . پهملهپ، قهدىمىنى توختاتتى
ــۇ مۈرىســىگه يۆتك  ۋالغانــدىن كېــيىن، ۈدورا سومكىســىنى ئــۇ مۈرىســىدىن ب

  . ىيانچۇقىدىن بىر  نهچچه تال كهمپۈت چىقىرىپ ئۇنىڭغا تهڭلىد
 —دېـدى ئـۇ كۆيۈمچـان ئـاتىالردەك،      —مه، يىگىن، تـاتلىق نهرسـه،    —

  يهنه قورقۇۋاتامسهن؟
ــايمهن   — ــىدىن قوقم ــگهن ھېچنهرس ــاق، مهن دې ــا،  -ي ــاال   —ي ــدى ب دې

قېـــتىم پوســـكامدىن بـــۇ يهرگه  ژمهن دېـــگهن بىـــ —مهغرۇرلـــۇق بىـــلهن، 
  !خىچېرىكلهر كهلگهندە تامنىڭ كهينىدە تۇرۇپ چامما ئاتقانتىم، تې

شـــى كېـــرەك، ۇئوغـــۇل بـــاال دېـــگهن مانـــا شـــۇنداق بول! ھه بهللـــى —
ــدىلهر؟   ــۇنداققۇ، ئهپهن ــاراپ،     —ش ــا ق ــدى ھهمرالىرىغ ــى ئهپهن ــدى مهمتىل دې

سهن باتۇر بالىكهنسهن، بىـز تونۇشـۇپ قويـايلى،     —ئاندىن يهنه بالىغا قاراپ، 
  .دەپ سورىدى —مېنىڭ ئىسمىم مهمتىلى، سېنىڭ ئىسمىڭ نېمه؟

  .ۇ؟ ئېتىم سۇاليمانئېتىمم —
دېــــدى مهمتېلــــى ئهپهنــــدى   —ھه، مانــــا تونۇشــــۇپمۇ قالــــدۇق،  —

ــپ،    ــىلىغاچ كېتىۋېتىـ ــىنى سـ ــۇاليماننىڭ بېشـ ــزگه   —سـ ــۇاليمان، بىـ سـ
  قېيىقچىنى تېپىپ بېرەلهمسهن؟

  .مېنىڭ دادامنىڭ قېيىقى با ـ  يا، ئاشهدە بىژ قولتۇققا باغالغلىق —
 -ىيهتلىك بولغـان ئىـكهن  شـىمىز خاسـ  ۇشۇشۇنداقمۇ؟ بىزنىڭ ئۇچر —

سهپىرىمىزنىڭ ئالدى ياراشتى، بۇرادەرلهر، ئهمدى بـۇ كىچىـك دوسـتىمىز    ! دە
  دۇ، شۇنداقمۇ سۇاليمان؟ۇدادىسىغا تونۇشتۇرۇپ قوي

  .دېدى سۇاليمان قهتئىيلىك بىلهن —ھهئه،  —
  داداڭنىڭ ئىسمى نېمه؟ —
  .تۇداخۇن —

ئــۇ . ىشــىپ قالــدىبــاال بىردەمــدىال بــۇ ئىللىــق تــاغىلىرى بىــلهن چىق 
ھهتتا تهۋپىقنىڭ دورا سومكىسىنى كۆتۈرۈشـۈپ بهرمهكچىمـۇ بولـدى، بىـراق     

  .مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭغا رەھمهت ئېيتىپ  رەت قىلدى
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ــۇنى كۆتۈرەلمهيســهن، ئوغلــۇم،   — ــۇ مېهرىبــانلىق    —ســهن ب دېــدى ئ
بـۇنى   —بىلهن، ئاندىن بالىنىڭ كـۆڭلى ئۈچـۈن قـول سومكىسـىنى بهردى،     

  .الساڭمۇ چوڭ ياردەم قىلغان بولىسهنرىۋۈكۆت
  .قىلىدى ھىسباال سومكىنى ئېلىپ ئۆزىنى چوڭ بولۇپ قالغاندەك 

بــۇ چاغــدا ئۇالرنىــڭ ئارقىســىدىن كېلىۋاتقــانالر مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ  
ــر  ــلهنگهندەك، بىـ ــقاقلىقىدىن ھهۋەسـ ــۈپ   -چىقىشـ ــاراپ كۈلۈشـ ــرىگه قـ بىـ

  :توختاجى ئهخمهت ئهپهندىگه قاراپ. قويدى
ــران قــالىمهن ته — ــۇ خــۇددى . ۋپىقــقه ھهم ھهۋەس قىلىــمهن، ھهم ھهي ئ

ــاتلىق    ــدىن تـ ــىدەك، يانچۇقىـ ــڭ ئاتىسـ ــالىلىق ئائىلىنىـ ــچه بـ ــون نهچـ  -ئـ
ــدۇ ئهگهر . خهق بىــلهن بىردەمــدىال چىقىشــىپ كېتىــدۇ . تــۈرمىلهرنى ئۈزمهي

دە، قاچىـدۇ، يهنىـال    -تۈرۈملهرنى بهرسهم ئۇالر ئالىـدۇ  -مهنمۇ بالىالرغا تاتلىق
مهنغۇ ئـاتىقى  چىققـان باينىـڭ ئـوغلىمهن، دەپ     . بولۇپ قااللمايمهن دوست

ــى     ــىلهر مېنـ ــىمچه كىشـ ــۇنداقتىمۇ قىياسـ ــايمهن، شـ ــۇ قىلمـ چوڭچىلىقمـ
ــايدۇ  ــدىغان ئوخشـ ــۇرراق كۆرىـ ــقىچه  ... تهكهبـ ــامهن باشـ ــا تامـ ــق بولسـ تهۋپىـ

ــادەمكهن ــان، مهن      -ئ ــىنىال ھهقىچ ــدانراق چۈش ــدا ئوب ــا قارىغان ــۇنى ماڭ دە، ئ
ــىله  ــگهن سـ ــراق     دېـ ــادەم، بىـ ــان ئـ ــۇلۇپ قالغـ ــدىال قوشـ ــى يېقىنـ رگه تېخـ

مۇناســـىۋىتىمىز ئـــادەتتىكى سهپهرداشـــلىقىتىن ئۆتـــۈپ، نهچـــچه يىللىـــق  
ــداق    ــدىنىڭ ئاللىقان قهدىناســالردىن بولــۇپ كهتتــۇق، بۇمــۇ مهمتىلــى ئهپهن

  سىرلىق كۈچىدىن بولغان گهپ، بۇ ئادەمدە نېمه خىسلهت بارىكى؟
سىسـرەپ، قويـۇق قاشـلىرىنى ھېمرىـپ     ئهخمهد ئهپهندى ئويچـان كۈلۈم 

  :قويۇپ
ئۇنىڭ قهلبى پاكىز، نـاتلىقلىق سـهنئىتى ھهممىـدىن كـارامهت، ئـۇ       —

. دېـدى  —كىمگه قانداق سۆزلهش كېرەكلىكنـى ناھـايىتى ئوبـدان بىلىـدۇ،     
بـــۇ چاغـــدا . ئىككىســـى دوســـتىغا ھهۋەس بىـــلهن قـــاراپ جىـــم مېڭىشـــتى

  :ىپ كېتىۋاتاتتىمهمتىلى ئهپهندى سۇاليمان بىلهن پاراڭلىش
  مهكتهپته ئوقۇمسهن؟ —

  .سۇاليمان بېشىنى چايقىدى
  مهھهللهڭالردا مهكتهپ يوقمۇ؟ —
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مىچىتنىـــڭ يېنىـــدا تـــاتۇق مـــولالم بـــاال ئوقۇتىـــدۇ، مهن ئـــۇ يهرگه  —
  .دادام ئهۋەتمهيدۇ. بارمهيمهن

  ئۆيۈڭالردا سهندىن چوڭالر بارمۇ؟ —
مهن چـوڭ، ئىككـى   يوق، ئۆلۈپ كېتىپتىكهن، ھـازىر ھهممىسـىدىن    —

  .ئۇكام بار
ھويلىالرنىڭ پاكـار تاملىرىـدىن يېـزىلقالر يـات مېهمانالرغـا قىـزىقىش،       

كىچىــك . قورقــۇش، ھهيــران قــېلىش بىــلهن تولغــان كــۆز نۇرىــدا قارىشــاتتى  
بــالىالر بولســا مېهمــانالر بىــلهن بىلــله كېلىشــىۋاتقان ســۇاليماننى كــۆرۈپ  

ــۇپ، ئانىل   ــدەك بول ــارلىقى كهلگهن ــا ت ــاي   ئۇنىڭغ ــقىنىغا قارىم ــڭ توس ىرىنى
. ھــويلىالردىن يــۈگرەپ چىقىــپ، مېهمــانالر بىــلهن قاتارلىشــىپ مېڭىشــتى

ســۇاليمان تهڭتۇشــلىرىغا ۋە ھــويلىالردىن مارىشــىۋاتقان  چوڭالرغــا قــاراپ      
ئــۇ دوســتلىرىنىڭ تېخىمــۇ تــارلىقىنى كهلتــۈرۈش . قويــۇپ، مهغــرۇر ماڭــاتتى

ولىــدىن بــۇ قولغــا يــۆتكهپ ئۈچــۈن قولىــدىكى خــۇرۇم ســومكىنى ئهتهي ئــۇ ق
  .پ قوياتتىۈيۈبهزىدە بالىالرغا قىزغىنىش تۇيغۇسىدا ھۆرپ. قوياتتى
سـىلهرنىڭ ئـۆيگه بارغانـدا مهن      — مهيلى، بىلله ماڭسـۇن، ئوغلـۇم،   —

  .ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى مېهمان قىلىمهن
باشقا بالىالر بۇ چىرايلىق بۇرۇت قويغان مېهرىـۋان كىشـىنىڭ سـۆزىنى    

ــاڭالپ، يۈ ــتى  ئ ــراق مېڭىش ــۇ يېقىن ــپ تېخىم ــتلهر  . رەكلىنى ــۇالزىم يىگى م
بــۇنى  -توختـاجىمۇ  ئـۇالردىن ئـۇنى    . بـالىالر بىـلهن چاخچاقلىشـىپ ماڭـدى    

 -چـاڭ باسـقان يـۈز    -پهقهت ئهخمهد ئهپهندىال بالىالرنىڭ توپـا . سوراپ قوياتتى
ۋاتقانـدەك  ۇجۇل كىيىملىـرىگه قـاراپ، بهتتـام بىرنهرسـىنى يۇت     -كۆزىگه جۇل

  .پرىكىنى يۈتۈپ قويۇپ جىم ماڭاتتىتۈ
ئۇالر سۇاليماننىڭ ئۆيىگه يېتىپ كهلگهنـدە ئهگىشـىپ كهلـگهن بـالىالر     

ســۇاليمان . ســۇاليماننىڭ بــاش ئېغىتىشــى بىــلهن دەرۋازا تۈۋىــدە قېلىشــتى 
ــدى  ــا كىرىـــپ كهلـ ــانالرنى باشـــالپ ھويلىغـ ــاۋۋال . مېهمـ ئۇالرنىـــڭ ئهڭ ئـ

ــان    ــويال سۇپىســىدا يىغىالۋاتق ــۆرگىنى ھ ــۇنى  ك ــز  ۋە ئ بهش ياشــالردىكى قى
خوجــايىن ئايــال مېهمــانالرنى كــۆرۈپ تېڭىرقــاپ  . بهزلهۋاتقــان ئايــال بولــدى

ئــۈچ يىللىــق يېغىلىــق كىشــلهرنى خۈدۈكچــان قىلىــپ      . تــۇرۇپ قالــدى 
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شـــۇڭا بـــۇ ئايـــالمۇ دەســـلهپ يوچـــۇن مېهمانالرنىـــڭ كىرىـــپ . قويغانىـــدى
خـۇرام   -لدىـدا خۇشـال  بىراق، مېهمانالرنىـڭ ئا . كهلگىنىدىن قورقۇپ كهتتى

يىغالۋاتقـان  . كېلىۋاتقان ئـوغلىنى كـۆرۈپ، كـۆڭلى سـهل ئارامىغـا  چۈشـتى      
  .قىزچاقمۇ يىغىسىنى توختۇتۇپ بوالرغا قاراشقا باشلىغانىدى

دېــدى  — ئاشـۇ يىغالڭغـۇ مېنىــڭ كىچىـك ئۇكـام، ئېتــى تهلهيقىـز،      —
  .سۇاليمان

  .بۇ گهپ ئانىنىمۇ، تهلهيقىزنىمۇ ھهيران قالدۇردى
دېـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى سـۇپىغا      —ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، تۇققانالر  —

  .يېقىن كهلگهندە ساھىپخانغا ساالم قىلىپ
بۇ مېهمانالردىن ئۆزىنى دالدىغا ئېلىشـنى يـاكى تۇرۇۋېرىشـنى بىلـمهي     
تېڭىرقاپ ئىشىك تۈۋىدە تۇرۇپ قالغان ئايال  ساالمنى ئىلىـك ئېلىـپ بـاش    

  :لىڭشىتتى ۋە
  .دېدى، بىر خىل چهكلىگۈچى ئاھاڭدا —... يوقئۆيدە ئهكىشى  —
پ قالـــدۇق، ۇشـــۇبىـــز ســـۇاليمان بىـــلهن يـــول ئۈســـتىدە دوستل     —

يېڭىلىشمىسام يهڭگىمىـز سـۇاليماننىڭ ئانىسـى بولىسـىزغۇ دەيـمهن؟ ـــــ       
دەپ ســـورىدى مهمتىلـــى ئهپهنـــدى قىلـــچه تارتىنىـــپ تۇرمـــاي، بىـــر خىـــل 

ــن،  ــۆزىنى ئهركىـ ــۇزدا ئـ ــان تهلهپپـ ــهنچكه تولغـ ــۇپ،  ئىشـ ــازادە تۇتـ ــز  —ئـ بىـ
  .تۇرداخۇنكامغا ھاجىتىمىز چۈشۈپ كېلىۋاتاتتۇق

ىرىشسىلىيا، بىـر پىيـاال چـاي    چۋايهي، ئېسىم قۇرسۇن، ئۆيگه ... ھه،  —
  ...قۇياي

رەخـمهت يهڭـگه، بىــز مۇشـۇ سـۇپىدىال ئولتــۇرايلى، سـۇاليمان بىزنــى       —
چۇڭغـــا بىـــز كا. تۇرداخۇنكـــام بىـــلهن  تونۇشـــتۇرۇپ قويمـــاقچى بولغانىـــدى

  .ئۆتمهكچىدۇق
ئوبدان بوپتـۇ، دادىسـى بىـر ياققـا كهتكهنىـدى، كېلىـدىغان ۋاقتىمـۇ         —

دېـدى ئايـال    — دەم ئولتۇرۇشـۇپ تۇرۇشسـىال،  ژخاپا بومماي بىـ . بولۇپ قالدى
ــاي      ــا قويم ــڭ ئۇنىمىغىنىغ ــدىن مېهمانالرنى ــېلىپ، ئان ــز س ــۇپىغا كېگى س

  :پىچىرالپ بۇ چاغدا توختاجى مۇالزىم يىگىتلهرگه. كۆرپه سېلىپ
يىكهنـداز  -قانداق، مهمتىلى ئهپهندى بولسـىال بىـزگه ھهر يهردە كـۆرپه    —
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ــار  ــورۇن ب ــۆيى ئۆزىنىڭكىــدەك،  . ئۈســتىدە ئ  — ئۇنىڭغــا ھهمــمه ئادەمنىــڭ ئ
  .دېدى چاخچاق قىلىپ

ۋاتىمىز ـ  ۈراستىنال، ئۇ قـالتىس ئـادەمكهن، نهچـچه كۈننىڭيـاقى كـۆر      —
  ...ال يۇرتنى قىزىتىۋەتمىدىمائۇ نورۇز دەپ بىردەمدى ①ائاقتامد. يا

توختاجىمۇ ئاقتامدا بولغان نـورۇز پائـالىيىتىنى ئهسـلهپ، ۋۇجـۇدى قايتـا      
دەل نـورۇز كۈنلىرىـدە مۇشـۇ يېزىغـا يېتىـپ      . ھاياجاندىن قىزىشـىپ كهتتـى  

كهلگهن يولۇچىالر، مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ تهشـكىللهش تـاالنتىنى جـانلىق      
ــۇ نــاتونۇش مۇھىتتــا  : لغانىــدىئهمهلىــيهت ئۈســتىدە كــۆرۈپ ھهيــران قا  ئــۇ ب

بىردەمــدىال كىشــىلهر بىــلهن تونۇشــۇپال قالمــاي، بىــر قــانچه ســازەندىنى        
ــۆزى باشــالمچىلىق بىــلهن ســاز چېلىــپ، بىــر نهچــچه     ــاپتۇرۇپ كېلىــپ، ئ ت

نچى ۋە كىشـــىلهر ئـــۇزاققىچه ۇيىللىـــق يېغىلىقـــتىن كېـــيىن بـــۇ يهردە تـــ
ــتۇرغ   ــى ئۇيۇشــ ــورۇز كېچىلىكــ ــر نــ ــالمىغۇدەك بىــ ــدىن . انىدىئۇنتــ يېزىــ

ــۇخوشل ــاش     ۇش ــۆزلىرىگه ي ــالر ك ــالىالر ۋە ياش ــۇنچه ب ــر م ــدا بى پ چىققانلىرى
پ ۇتـــۇئالغـــان ھالـــدا، خـــۇددى قهدىنـــاس ئادىمىـــدىن ئايرىلىۋاتقانـــدەك ئۇز 

  ...قېلىشقانىدى
ــۆزلىرىگه    ــا ئـ ــدى بايـ ــى ئهپهنـ ــيىن مهمتىلـ ــقاندىن كېـ ــۇالر ئولتۇرۇشـ ئـ

ئـۇ قارىشىسـىغا كېلىـپ    . ئهگىشىپ كېلىۋاتقـان بـالىالرنى ئېسـىگه ئالـدى    
  :ئولتۇرغان سۇاليمانغا

ئوغلـۇم، بىــز يالغـانچى بولــۇپ قـالغىلى تــاس قـاپتۇق ئهمهســمۇ، بــۇ      —
. يهردە بالىالرنىڭ ھهممسـىنى مېهمـان قىلىشـقا ۋەدە بهرگهن ئهمهسـمىدۇق    

  .ــــ دېدى يۈگۈر، بېرىپ ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى باشالپ كىر،
ــد   ــى دەرۋازا تۈۋىــ ــڭ جىمىســ ــۇە چۇۋۋۇلدبالىالرنىــ ــقىنى ۇشــ پ تۇرۇشــ

بىرىنـى   -شۇڭا ئۇالر ھايال بولمـايال بىـر  . ھويلىدىكىلهرگه ئاڭلىنىپ تۇراتتى
مهمتىلـى ئهپهنـدى بالىالرغـا قـاراپ     . ئالدىغا ئىتتىرىشكهن ھالـدا كىرىشـتى  

  :كۈلۈمسىرە تۇرۇپ
كهچۈرۈڭالر، بالىلىرىم، مهن سـىلهرگه سـۇاليماننىڭ ئـۆيىگه بارغانـدا      —

                                            
  .ئا —پوسكامغا تهۋە يېزىالردىن بىرى،  —ئاقتام   ①
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هن، دەپ ۋەدە بېرىـــپ قويـــۇپ، ئېســـىمدىن چىقىرىـــپ    مېهمـــان قىلىـــم 
قـــويغىلى تـــاس قـــاپتىمهن، كـــېلىڭالر، يېقىنـــراق كـــېلىڭالر، يېقىنـــراق 

ــېلىڭالر، ــۈت    — كــ ــىگه كهمپــ ــدى ئۇالرنىــــڭ ھهممىســ ــى ئهپهنــ مهمتىلــ
ــپ بهردى،  ــاز     —تارقىتى ــمهن، ئ ــان قىلى ــا شــۇنچىلىكال مېهم ــىلهرنى مان س

نــدى ئهســتايىدىللىق بىــلهن، مهمتىلــى ئهپه — بولســىمۇ مېنىــڭ كۆڭلــۈم،
بــالىالر بولســا بــۇ . ۋاتقاندەك ســۆزلهيتتىۈشــۈگويــا تهڭتۈشــلىرى بىــلهن سۆزل

بــۇ  چاغــدا قاياقتىنــدۇر چــوڭ . كىشــىنى چاپســانال يــاقتۇرۇپ قېلىشــقانىدى
ئۇكىسىنى تېپىپ كهلگهن سۇاليمان، ئـۇنى مېهمانالرنىـڭ ئالـدىغا باشـالپ     

  .كهلدى
  .ان، ــــ دېدى سۇاليمانبۇ مېنىڭ چوڭ ئۇكام، ھهمراج —

ــاراپ،    8 -7مهمتىلـــى ئهپهنـــدى  ــا قـ ــۇ بالىغـ ياشـــالر چامىســـىدىكى  بـ
ــۈرىكى   ــكىدۇر ي ــۈر«نىمىش ــدى  »ش ــپ قال ــدا   . قىلى ــال ئىكرانى ــڭ خىي ئۇنى

ئـوغلى ھهققىـدىكى   . شهمهيدە قالغـان ئـوغلى ئابدۇسـهمهد پهيـدا بولغانىـدى     
ــپ، ئا     ــپ كېتىـ ــهمهيگه ئېلىـ ــدىن شـ ــۆچهككه، ئانـ ــۇنى چـ ــال ئـ ــالى خىيـ يـ

... سهرۋەرنىڭ جاپاكهش، قهيسهر سىماسى كۆز ئالدىـدا جانلىنىشـقا باشـلىدى   
كـــۆز  ئهممــا ئــۇ دەرھـــالال ئــازابلىق خىيــالالرنى ئۆزىـــدىن نېــرى قىلىــپ،      

ئـۇ ھهمراجـانغىمۇ كهمپـۈت تۇتقـۇزۇپ     . ئالدىدىكى رىياللىققا قايتىپ كهلدى
هن بــاش  قويــدى ۋە ئۇنىــڭ قهيهردىــدۇر توپىــدا ئوينــاپ مهيــنهت قىلىــۋەتك      

  :پۈتۈكۆزىنى كۆرس
قارا، سېنى، توپىدا ئوينىسـاڭ كېسـهل بولـۇپ قالمامسـهن، كىـيىم ـ        —

چــوڭ بــاال تۇرۇپمــۇ شــۇنداق  -ڭمــۇ پاســكىنا بولــۇپ كېتىپتــۇ، چــوپكىكېچى
ئابدۇسـهمهد  «. دېدى ۋە يهنه ئـوغلى يادىغـا يهتتـى    —بهڭۋاشلىق قىلدىڭمۇ؟ 

ئامــان  -ئهگهر ئــۇ تىــچ.. .يىلــى،-1927توشــقان يىلــى تۇغۇلغــان، بــۇ دېــمهك 
ئــۇ يهنه خىيالىــدىن  »...بولغــان بولســا مۇشــۇ بالىچىلىــك بولــۇپ قالغانــدۇر 

ــڭ     ــۈردى ۋە ئۇنىـ ــراق كهلتـ ــا يېقىنـ ــاننى يېنىغـ ــپ، ھهمراجـ ــۆزىنى تارتىـ ئـ
بــۇنى . بـاال ياپمـا تـاز ئىـدى    . اغلىشـىپ كهتـكهن شـاپاق دوپپىسـىنى ئالــدى    ي

غان يۈزىــدە بىــر يېــرى كــۆرۈپ مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ قىزىللىــق كهتمهيــدى 
 —ئــۇ توختاجىغــا قــاراپ، . چىدىغۇســىز ئاغرىۋاتقانــدەك ئىپــادە پهيــدا بولــدى
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بىـــز بـــالىالرنى مۇشـــۇنداق تاشـــلىۋېتىمىز، مۇھىتىمىزمـــۇ مۇشـــۇنداق      
قىسقىســى ھهمــمه نهرســه مهدەنىــيهتكه     . كېســهللهرگه مۇۋاپىــق كېلىــدۇ  

ــمانى ج   ــتىن، ھهم جىس ــۋىي جهھهت ــى ھهم مهنى ــاغلىق، مىللهتن ــتىن ب هھهت
ئــۇ توختـاجى بىــلهن ئهخــمهد   —سـۈپهتلىك قىلىشــقا تىرىشـماي بولمايــدۇ،   

مانا مۇشـۇنداق كېسـهلنىڭ يـۇرتىمىزدا     —ئهپهندىگه قارىتىپ داۋام قىلدى، 
كــۆپلىكىنى نهزەردە تۇتــۇپ ئهڭ يېڭــى رىتســىپالرنى ۋە دورىالرنــى ئالغــاچ      

  .ۋاتىدۇۇال تۇرمانا قاراڭ، ھهر مهنزىلدە ماڭا خىزمهت چىقىپ. كهلگهنىدىم
توختاجى بىلهن ئهخمهد ئهپهندىمۇ بالىنىڭ بېشـىغا ئېچىـنىش نهزەرىـدە    

ئۇالر دوستىنىڭ قابىللىقىغا ھهۋىسـى كهلگهنـدەك، مهمتىلـى    . قاراپ قويدى
  .ئهپهندىگىمۇ قاراپ قويۇشتى

تهۋپىقنىــڭ قولىــدىن كهلمهيــدىغان ئىشــمۇ يــوق، بــار بولســىمۇ        —
  .دۇ، ــــ دېدى توختاجى كۈلۈمسىرەپبهرىبىر ئۇزاق قېچىپ قۇتۇاللماي

ــئهلگه چىقىشــنىڭ    — ــگهن تىۋىپنىــڭ بالىســى، چهت ــدى، مهن دې ئهپهن
ــدا دادامغــا ياردەملىشــىپ  تىۋىپلىكمــۇ قىلغــان     مانــا ئهمــدى غهرپ  . ئالدى

دېـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى كۈلـۈپ،      —ۇم، شۇ، تتىبابىتى بىلهن ئازراق تونۇش
  .ۇم؟ ــــ دەپ سورىدىئاپاڭ قېنى ئوغل —ئاندىن سۇاليمانغا، 

دېـدى سـۇاليمان مـاختىنىش     —ئانام سىلهرگه چـاي قاينىتىۋاتىـدۇ،    —
  .ئاھاڭىدا
ــتلىقى    — ــان دوس ــۇر مېهم ــه، ئۇيغ ــدى    —! ئى ــى ئهپهن ــدى مهمتىل دې

ــدا،    ــرىگهن ھال ــۆڭلى ئى ــار،       —ك ــۇ ب ــى بوپت ــۇ ياخش ــا تېخىم ــداق بولس ئۇن
  .ئوغلۇم، ئاپاڭ چۆگۈننى كۆتۈرۈپال چىقسۇن

ــاھىبىخان  ــدى   س ــدا بول ــۇغىدا پهي ــانال بوس ــال چاپس ــق  . ئاي ــۇ ھهيرانلى ئ
  :بىلهن

  .دېدى —چاي تېخى قاينىمىغان ـ  يا؟ ... ما باال —
مهيلى ئېلىـپ چىقىۋېرىـڭ، دېـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى ئىللىقلىـق        —

ــلهن ــهنمىگهن . بىــ ــى چۈشــ ــپ  ھېچنېمىنــ ــۈننى ئېلىــ ــاھىبخان چۆگــ ســ
هيمىـز، يهڭـگه، سـىز    بىز چـاي ئىچمىسـهكمۇ رەنجىم   —چىققاندىن كېيىن، 

ۋەتســىڭىزكهن، ــــــ  ۇشــۇ ئىسســىغان ســۇ بىــلهن ھهمراجاننىــڭ بېشــىنى يۇي
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  .دېدى
ــا     ــېكىن چىالپچ ــى چۈشــهنمىگهن بولســىمۇ، ل ــال ھېچنىمىن ــال يهنى ئاي
ــقا    ــىنى يويۇشـ ــۇرۇپ بېشـ ــتۈرۈپ تـ ــاننى ئېڭىشـ ئېلىـــپ چىقىـــپ، ھهمراجـ

ئهسـكى   باشلىدى ھهم بالىنىڭ تاز بولۇپ قېلىشـى قايسـى بىـر سـاتراچنىڭ    
ئۇستۇرســــىدىن يۇققــــانلىقى، ســــاقايتىش ئۈچــــۈن قىلمىغــــان ســــهۋەبى 

  .ۋاتقانلىقىنى سۆزلىدىۇقالمىغان بولسىمۇ يهنىال بىر خىل تۇر
بــالىنى پــاكىزە بېقىــڭ، مهينهتچىلىــك ھهرخىــل كېســهللىكلهرنىڭ  —

دېـــدى مهمتىلـــى ئهپهنـــدى دورا سومكىســـىنى ئېچىـــپ،   —سهۋەبچىســـى، 
. پاختــا ئېلىــپ ھهمراجاننىــڭ بېشــىنى ســۈرتتىدېزىنفىكســىيه قىلىنغــان 

ئانــدىن پاختــا بىــلهن پهلكــۈچ ياســاپ، دورا بوتۇلكىســىدىكى  مهلــههم دورىغــا 
  . مىلهپ  چېپىشقا باشلىدى

ــۇلكىنى    — ــاجى بوتـ ــدى توختـ ــرەي، دېـ ــلهپ بېـ ــىله، مهن مىـ ئهپكهلسـ
  .ياردەمچى بوالالمدىمكىن—ئېلىپ، 

رى بولغـان ئـاق   ۇقلىقى يۇقـ ئۇالر بىرلىكته ھهمراجاننىڭ  بېشـىغا قويـۇ  
رەڭلىــك مهلههمنــى چېپىــپ بولغانــدىن كېــيىن مهمتىلــى ئهپهنــدى ئانىغــا 

  :تاپىالپ
دۇ، دەيـدىغان ئېتىقـاد بـار،    ۇبىزدە دورا ئاچچىق بولسـا شـىپالىق بولـ    — 

. يهڭگه، بـۇ دورىمـۇ بالىنىـڭ بېشـىنى ئېچىشـتۇرىدۇ، لـېكىن شـىپا قىلىـدۇ        
تهي، ســىز ئــۆزىڭىز ئىسســىق  ســۇ مهن ســىزگه دورىــدىن ئــازراق بېرىــپ كېــ

پــات يۇيــۇپ بېرىــڭ، پــاكىز تۇتــۇڭ، توپىــدا  -بىــلهن بالىنىــڭ بېشــىنى پــات 
  .ئوينىمىسۇن، ــــ  دېدى

ــدى      ــى ئهپهن ــلىۋىدى، مهمتىل ــكه باش ــى پۈرۈشتۈرۈش ــان چىرايىن ھهمراج
  :ئۇنىڭ بېشى ئېچىشىۋاتقانلىقىنى بىلىپ مهدەت بهردى

ققـــا چىـــدالمامتى، قانـــداق، ئوغـــۇل بـــاال دېـــگهن بۇنچىلىـــك ئاغرى —
ــدىغىن،     ــاقايمايدۇ، چى ــادەم س ــدىمىغان ئ ــا چى ــڭ ئاچچىقىغ ــالىالر؟ دورىنى ب

ــۇم،  ــىنى كۆرســـ . دېـــدى  —ئوغلـ ــا ئۇنىـــڭ دوپپىسـ ــۇنى   —پ، ۈتۈئانىغـ بـ
شـى  ۇبۇنىڭدا كېسـهل مىكروبـى بول  . ۋېتىڭ، بهكال كىرلىشىپ كېتىپتۇۇيۇي

بـالىالرنى  . بولسـۇن چوقۇم، بۇنىڭـدىن كېـيىن بېشـىمۇ، دوپپىسـىمۇ پـاكىز      



 36

  .ياخشى ئاسراش كېرەك، توق بېقىشال كۆيۈنگهنلىك بولمايدۇ
ــۈز ــدىنىڭ يېنىغــا    -ي ــاكىز يۇيۇلغــان ھهمراجــان مهمتىلــى ئهپهن كــۆزى پ

شـىگه بىۋاسـته   ۈئۇ ئهڭ يېقىملىـق كىشـىنىڭ كۆيۈن  . ۋالدىۇكېلىپ ئولتۇر
 ئۇنىڭـدا سـاقىيىش ئىسـتىكى   . ئېرىشكىنى ئۈچۈن ئـۆزىنى مهغـرۇر تۇتـاتتى   

ــدىكى   ــا يېنىـ ــۈك بولغاچقـ ــكهن «كۈچلـ ــۇدا ئهۋەتـ ــۈك    »خـ ــادەمگه كۈچلـ ئـ
دېـــگهن  »تـــاز«چـــۈنكى ئـــۇنى تهڭتۈشـــلىرى . مـــۇھهببىتى  قوزغالغانىـــدى

ــازاپلىق  . ئهيىپىنــى تىلغــا ئېلىــپ تىلاليتتــى  بــۇ ئۇنىــڭ ســهبى قهلبىــدە ئ
ئــۇ مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ يېنىغــا جايلىشــىپ  . جــاراھهت پهيــدا قىلغانىــدى

ان، قىـــزغىنىش تۇيغۇســـى قوزغالغـــان  تهلهيقىـــز ئهخـــمهد ئولتۇرغـــان ھامـــ
تــوغرا ئاشــۇ مېهرىبــان    -ئهپهنــدىنىڭ قۇچىقىــدىن قوپــۇپ كېلىــپ تــوپ    

  . ۋالدىۇتاغىسىنىڭ قۇچىقىدا ئولتۇر
دادام «سۇپىنىڭ ئۇ تهرىپىدە تهڭتۈشـلىرى  بىـلهن ئولتۇرغـان سـۇاليمان     

ــدى ــۋەتتى »كهل ــاالدىن  . دەپ توۋلى ــدەكال، ت ــالر 45دېگهن ــىدىكى  ياش چامىس
ئـۇ ئـۆز   . چاساقال، يۈزلىرى قىزىـل، تهمـبهل بىـر ئـادەم كىرىـپ كېلىۋاتـاتتى      

ھويلىسىدا بىرمـۇنچه بـالىالر بىـلهن بىلـله ئولتۇرغـان يوچـۇن مېهمـانالرنى        
ئاۋال ئـۆيىمىزدە بىـر ئىـش بولـدىمىكىن دەپ ئـويالپ      . كۆرۈپ ھهيران قالدى

ز كىچىـك بـۇرۇت قويغـان    قىـزى تهلهيقىـ  . ئهھۋالنى كـۈزەتتى . قورقۇپ كهتتى
ھهمراجــان بولســا ئىككــى مېهماننىــڭ  . مېهماننىــڭ قۇچىقىــدا ئولتــۇراتتى
ــۇراتتى  ــىلىپ ئولت ــدا  قىس ــداق ئولتۇر . ئارىلىقى ــڭ بۇن ــىدا ئهڭ ۇبالىالرنى ش

مهھهللىنىڭ  بـالىلىرى  بولسـا باشـقا مېهمـانالر      . يېقىن تۇغقانلىق بارىدى
بـــۇنى كـــۆرگهن . شـــاتتىۇتۇربىـــلهن ئارىلىشـــىپ كونـــا قهدىناســـالردەك ئول

ــى        ــۇم ياخش ــۇالر چوق ــدىكىن ب ــى تونىغان ــهبى قهلب ــڭ س ــۇن بالىالرنى تۇداخ
  .ئادەملهركهن دېگهن ئىشهنچكه كهلگهنىدى

ــتى ۋە    ــكه قاراشـ ــۇ تهرەپـ ــانالر ئـ ــاڭالپال مېهمـ ــاۋازىنى ئـ ــۇاليماننىڭ ئـ سـ
ئالــدىراپ يېتىــپ كهلــگهن تۇداخــۇن    . ئورۇنلىرىــدىن تۇرۇشــقا تهمشــهلدى  

  :مهت بىلدۈرۈپئۇالرغا ھۆر
دېـــدى ۋە ئـــۇالر بىـــلهن  —شمىســـىال، ئولتۇرىۋېرىشســـىله، ۇلۇقوزغ —

ئاندىن ئۆي ئىچىـگه قـاراپ توۋلىـدى،    . بىرلهپ قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى-بىر
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ئانىسى، ھوي، ئانىسى،ــــ سۇاليمانغا قـاراپ ئانـاڭ قاياققـا يوقالـدى ـ  يـا؟        —
ــورىدى  — ــخانا   . دەپ س ــال ئاش ــاھىپخان ئاي ــدا س ــۇ چاغ ــدىراپ   ب ــدىن ئال ئۆي

چىقىپ كهلدى، تۇداخۇن ئۇنىڭغا، ــــ مېهمانالرغـا داسـتىخان سـالماي نىـمه     
  .ۈرىسهن؟ ــــ  دېدىژقىلىپ 
دېـــدى ئايـــال، مـــاۋۇ بالىنىـــڭ   —ســـاالي دەپ چـــاي قۇيغـــان شـــۇ،  —

ــىنى ــىدا     —... بېشـ ــڭ ئارىسـ ــلهن توختاجىنىـ ــدى بىـ ــى ئهپهنـ ــۇ مهمتىلـ ئـ
يهنه چــاي   —ئانــدىن، . ختــاپ قالــدىپ توۈتۈئولتۇرغــان ھهمراجــاننى كۆرســ 

  .قويدى پدەپ قوشۇ  —يدۇم، ئاز قالدى، وق
ــۆرۈپ،    ــانلىقىنى كـــ ــىغا دورا چېپىلغـــ ــڭ بېشـــ ــۇن ئوغلىنىـــ تۇداخـــ

ــڭ  ــى پهرەڭلهرنى ــى ①كهلگهنلهرن ــۇ    ئهمچىس ــگهن ئويغىم ــرەك دې ــا كې بولس
  .بۇ چاغدا ھهمراجانمۇ دادىسىغا قاراپ مهمنۇنىيهت بىلهن كۈلدى. كهلدى
دەپ ســـورىدى تۇرداخـــۇن   —لىرىنـــى قهيهدىـــن ســـورايمىز؟ ھهر بىر —

  . ئۆزىگه زور بېرىپ، سهل ئوڭايسىزالنغان ھالدا
ــۋاتىمىز،   — ــدىن كېلىـ ــۈچىمىز تۈركىيىـ ــۇ ئـ ــاۋاپ بهردى   —بـ دەپ جـ

سـىز بىـلهن ۋەتهنـداش،      —ئهسلىمىز مۇشۇ يهردىـن    —مهمتىلى ئهپهندى، 
ــاردىن كېلىۋاتىــدۇ   ــۇ ئىككــى يىگىــت كۆكي ــۈكبىــزگه . ب  -ياردەملىشــىپ ي

ــدۇ  ــۈپ بېرىۋاتىـ ــاقىلىرىمىزنى كۆتۈرۈشـ ــپ   . تـ ــگه كېلىـ ــۇ مهھهللىـ ــا بـ بايـ
ــدى     ــۇ يهرگه باشــالپ كهل ــى ب ــۇ بىزن ــدۇق، ئ . ســۇاليمان بىــلهن تونۇشــۇپ قال

  .ئۆزلىرىنى ماالل قىلىدىغان ھاجىتىمىز بارىدى
ســۇاليمان  دادىســىنىڭ قارىشــىغا  . تۇرداخــۇن ســۇاليمانغا قــاراپ قويــدى 

دېگهنـــدەك  »هن باشـــالپ كهلـــدىم، مهن شـــۇنداق ئوبـــدان بـــاالم«جـــاۋابهن 
  .كۆزلىرىنى ئوينىتاتتى

دېــدى تۇرداخــۇن دوســتانىلىق     —ئوبــدان بوپتــۇ، ئوبــدان بوپتــۇ،     —
ئهمـدى، مۇشـۇ ئۆيـدە قونـۇپ، ھـادىقلىرىنى      . بىلهن، خىزمهتلهرىگه تهييـامهن 

  .ئېلىشسىال، ئهته سهھهردە ئۆتكۈزۈپ قوياي
ــاير — ــۇرتىمىزدىن ئـ ــىمۇ   يـ ــۈن بولسـ ــر كـ ــدى، بىـ ــۇزۇن بولـ ىلغىلى ئـ

                                            
  .ئا  —ئۇيغۇر دېهقانلىرى ئىلگىرى ياۋرۇپالىقالرنى پهرەڭ دەپ ئاتايتى  —پهرەڭ  ①
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ئهمهســمۇ،   »تۇرمىغــان مېهماننىــڭ كهتكىنــى ياخشــى«. بــۇرۇنراق ماڭــايلى
  .دېدى مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈمسىرەپ  —

دېـدى     —ئىالجى قىلىـپ بۈگـۈن دەريـادىن ئۆتـۈپ كېتهيلـى، ئاكـا،        —
  .توختاجىمۇ گهپ قىستۇرۇپ

جىـت ئولتـۇرۇپ، قېشــىدا    - پهقهت ئهخـمهد  ئهپهنـدىال بىـر خىلــدا جىـم    
ــىاليتتى    ــڭ بېشــىنى س ــك قىزچاقنى ــر كىچى ــان بى ــڭ  . ئولتۇرغ ــا ئۇنى ئهمم

مهمتىلـى ئهپهنـدى ئهخـمهد    . خىيالى بۇ يهردە ئهمهسلىكى بىلىنىپال تـۇراتتى 
ئهپهندىنىڭ شۈكلهپ كهتكىـنىگه قـاراپ، ئۇنىـڭ شـۇتاپ نىمىلهرنـى ئـويالپ       

  .كهتكىنىنى قىياس قىلدى
ــنىڭ  — ــازىرچه كېتىش ــىلهر     ھ ــازىرچه س ــىال، ھ ــى قىلىشىمىس گېپىن

دېـــدى تۇراداخـــۇن داســـتىخان     —مېنىـــڭ ئىختىيارىمـــدىكى مېهمـــان،   
ــاچ  ــاي قويغـ ــېلىپ، چـ ــت     —، سـ ــال مهچىـ ــكهن ئىكهنـ ــۆيگه كېلىشـ ــۇ ئـ بـ

ئــاۋۋال ھــاردۇقلىرىنى  . بوممىغانــدىكىن قــۇرۇقال چىقســاق ســهت تۇرىــدۇ    
ــۈل     ــۇن، غورىگـ ــى ئهتسـ ــاردۇق ئېشـ ــدىكىله  ھـ ــىال، ئۆيـ ــىمۇ ئېلىشسـ بوسـ

  .گهپ بوال ژھهمداستىخان بولىلى، ئاندىن بى
دېــدى توختــاجى كۆكيــارلىق ئىككــى  —ڭالرمــۇ، ئىنىلىــرىم، ۈكۆرد —

يىگىـــتكه بۇرۇلـــۇپ، مهمتىلـــى ئهپهنـــدى بىـــلهن چېقىشـــىپ،  مهمتىلـــى   
ــتى، ئهمـــدى    ــان بېقىشـــنى بىلهمـــدىكهن؟ بىردەمـــدىال تونۇشـ ئهپهنـــدى جـ

  .مېهمان بولماقچى
  :ۈپ، دوستىنىڭ مۈرىسىگه نوقۇپ تۇرۇپمهمتىلى ئهپهندى كۈل

ــگهن      — ــۇر دېـ ــدى، ئۇيغـ ــىز، ئهپهنـ ــى چۈشهنمهمسـ ــۆز مىللىتىڭىزنـ ئـ
ــلهن     ــاددىلىقى بى ــاقكۆكۈللىكى، س ــدىللىكى، ئ ــتلۇقى،  رەھمى مېهماندوس

  خاراكتىرلىندىغۇ؟
 -دېمىســىمۇ، مهمتىلــى ئهپهنــدى بهك ئىسســىق چىــراي ئــادەمكهن   —

  .رىدېدى مۇالزىم يىگىتلهردىن بى —يا، 
ــتلۇق،        — ــازىر مېهماندوس ــۇ ھ ــتلهر، ئۇغ ــاۋۇ يىگ ــدۇ، م ــېمه دەيدىغان ن
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بـۇ   — ①ئۇيغۇر دېگهن شۇنداق بولمامتى، ۋاھاكـازا، دېـدى، ھىندىسـتاندىچۇ؟   
ــدۇ     ــان باقاالي ــال ج ــىدىمۇ ئوخشاش ــدىالر ئارىس ــوردۇالر، ھىن ــادەم ئ ــالتىس . ئ ق

  .كىشى بۇ
ىدىكهن زە، مهمتىلـــى ئهپهنـــدى بىـــلهن بهك چېقىشـــ -توختاجكـــام  —
  .دېدى دوپپىلىق يىگىت  —جۇما، 

ــقان دېگىلـــى بوالمـــدۇ،   — دەپ كۈلـــدى مهمتىلـــى  —بـــۇنى چېقىشـ
قهشــقهردە بىــر   —ئهپهنــدى  چىرايىــدىن يېقىملىــق تهبهسســۇم ياغــدۇرۇپ، 

تاشـــكهنتلىك، تـــۈركىيهدە ياشـــىغان ۋە   بـــار، ئـــۆزى  دوســـتىمىز دوختـــۇر 
ئــۇ كىشــى . الردىن، ئىككىمىــز جــان دوســتتــۈركىيهدىن قهشــقهرگه كهلــگهن

ئهگهر ھېلىمـۇ ئېسـهن بولسـا ئـۇ ماڭـا      . مېنى كۆرسه بولدى، يوپۇشۇپال ئالىدۇ
  .دېيىش ئورنىغا چاخچاق قىلىشنى باشاليدۇ »ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم«

ــۆزلىرىنى قوي   ــاھىپخاننىڭ ئــ ــۇالر ســ ــدىغانلىقىنى ۇئــ ــسۋەتمهيــ  ھىــ
  :قىلىشقاندىن كېيىن توختاجى دوستىدىن سورىدى

ــ  — ۇن ئاكامغــا تۇتۇلــدۇق، بــۇ كىشــى بىزنــى قويــۇپ      ئهمــدى تۇرداخ
  بهرگىچه نىمه قىلىمىز، ئهپهندى؟

ــداق؟    — ــدى   —مهن ســىلهرگه كونســىرت ئويۇشــتۇرۇپ بهرســهم قان دې
ئۇنىـڭ كهيپـى چـاغلىقى بىلىنىـپ      . مهمتىلى ئهپهندى قىزغىنلىـق بىـلهن  

ــۇراتتى،  ــويىمهن    —تـ ــله قـ ــلهن بىلـ ــالىالر بىـ ــۇ بـ ــىرتنى مۇشـ . مهن كونسـ
ىن شۇنداق بىر خور ئۆمىكى تهشكىللهيكى، ئۇالر بـۇ خـورنى ئـۇزاققىچه    بۇالرد

دېسـهم ـ دېمىسـهم  ئۇيغـۇر دېگهننىـڭ ئۆيىـدىن       . ئوقۇپ يۈرىـدىغان بولسـۇن  
تۇرداخۇنكامنىـڭ ئۆيىـدە چوقـۇم    . بىرەر چالغۇدەك نهرسه تېپىلمـاي قالمايـدۇ  

ــار،   ن مهمتىلــى ئهپهنــدى ئىشــهنچ بىــله  —بــار، بولمىســا قوشنىســىڭكىدە ب
ــدى،   ــۇنداق دېــ ــوردۇ     —شــ ــتاندىكى ئــ ــىمنى ھىندىســ ئهگهر پىيانىنوســ

ــاجىتىم     ــىگه ھــ ــامغۇ ھېچنهرســ ــگهن بولســ ــالپ كهلمىــ ــتۇمغا تاشــ دوســ
  .چۈشمهيتى

                                            
ئۇ چاغالردا ھىندىستان بىلهن پاكىستان ئايرىلمىغانىدى . دۇۈتۈھازىرقى پاكىستاننى كۆرس  ①
  . ئا —
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  .توختاجى سوئال نهزىرىدە ساھىپخانغا قارىدى —... خوش؟  —
ئۆيـدە سـاز يـوق، ئهممــا      —راسـتىنال خىجىلـمهن، دېـدى تۇرادخـۇن،      —

ئــۇ شــۇنداق  دەپــال بــۇ چىقىشــقاق . ســوراپ كىــرەيقوشــىنىمىز تهمبــۇرچى، 
ــپ       ــدىن بېرى ــهتنى قول ــى پۇرس ــدىغان ياخش ــۆڭلىنى ئالى ــڭ ك مېهمانالرنى

  .قويماي دېگهندەك ئىتتىك چىقىپ كهتتى
ئاقتامـــدا كۆردۇققـــۇ ســـىلىنىڭ كـــارامهتلىرىنى، خـــور ئـــۆمىكى       —

سـىلى بايـا   . تهشكىللهش دېگهن سـىلىگه ئـانچه بهك تهس ئىـش ئهمهسـكهن    
نىنونى ھىندىســتاندا تاشــالپ كهلمىــگهن بولســام دەيــال، تــوۋا دېســىله،  پىئــا

ئاشۇ تاغالردىن قانداق ئۆتكۈزەتتىم دېمهيال ـ ھه؟ قـاراقۇرۇم تـاغلىرى دېـگهن     
توختــاجى  —... زە -جاھاننىــڭ ئۆگزىســىغۇ؟ شــۇ كېلهڭســىز نهرســىلىرىنى  

 بىـزگه نىمىلهرنـى ئـورۇنالپ    —گېپىنىڭ تېمىسىنى ئۆزگهرتىـپ سـورىدى،   
دەپ ســــورىدى توختــــاجى ســــاھىپخان كىــــرگىچه   —بېــــرىال، ئهپهنــــدى؟ 

  . كۈنتهرتىپنى بېكىتىشىۋالماقچى بولغاندەك
پ قويســـاممىكىن ۈتـــۈمهن بـــۇ ئومـــاق  بالىالرغـــا بىـــر ناخشـــا ئۈگ  —
  نهمسىلهر؟ۈقانداق، ئۈگ. دەيمهن
  .دەپ چوقان سالدى بالىالر —! نىمىزۈئۈگ —

ــۇ بالىالرنىــڭ ئۆســۈپ  مهمتىلــى ئهپهنــدى ئۇالرغــا قــاراپ،   يېــتىلىش  -ب
شارائىتىنىڭ ناچـارلىقى، تهربىيىلهشـنىڭمۇ ئهقىلـغه مۇۋاپىـق ئهمهسـلىكى      

ــى   ــويالپ كهتتـ ــدە ئـ ــۈگهتمهكچى بول   . ھهققىـ ــا ئـ ــۇ بالىالرغـ ــۇ بـ ــان ۇئـ ۋاتقـ
ناخشىسىنىڭ ئاھاڭىنى چېگرىدىن ئۆتكهنـدىال  تـۈنجى تـاغلىق يېزىـدىكى     

كۆكياردا ئـۇنى شـۇ يهرلىـك بالىالرغـا     . پ بالىغا قاراپ ئىجاد قىلغانىدىوبىر ت
ئــۇ . پ قويۇشــنى ئويلىغــان بولســىمۇ، مۇزىكىســى پىشــمىغانىدى    ۈتــۈئۈگ

ــۇدى   ــدا ۋۇجـ بۇالرنىـــڭ مىللهتنىـــڭ كهلگۈســـى ئىكهنلىكىنـــى ئويلىغىنىـ
ــى  ــپ كېتهتتـ ــالىالر     . يېنىـ ــدۇرۇپ، بـ ــا تۇغـ ــان مۇزىكـ ــى ھاياجـ ــا ئىچكـ مانـ

  .ناخشىسىنىڭ مۇزىكىسىمۇ پىشىپ باردى
هنــدى قويــۇن دەپتىرىنــى ئېلىــپ، تۇرداخــۇن كىــرگىچه      مهمتىلــى ئهپ

ئۇنىـــڭ  . بولغـــان ئارىلىقتـــا نوتىغـــا قـــاراپ ئىچىـــدە ئوقـــۇپ ئولتـــۇردى      
ە نــېمه دقوچىقىــدىكى تهلهيقىــز، يېنىــدىكى ھهمراجــانالر ئۇنىــڭ خاتىرىســى 
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  .بارىكىن دېگهندەك  بويۇنداپ قاراپ كهتتى
ــردى   ــپ كى ــۇرنى ئېلى ــۇن تهمب ــدى ت . تۇرداخ ــى ئهپهن ــى مهمتىل هلهيقىزن

ــا      ــۇرنى قولغ ــۇپ، تهمب ــۇپ قوي ــز ئۈســتىگه ئولتۇرغ ــدىن ئېلىــپ كىگى قۇچى
  :ئالدى

تــۈركىيهدىن چىققانــدىن تارتىــپ تهمبــۇرنى قولۇمغــا ئالمىغــانتىم،   —
دېــدى تهمبــۇرنى ســازلىغاچ،  —ئۆزۈممــۇ بــۇ  ئــۈلپىتىمنى بهك ســېغىندىم، 

  .ىدىمكىنئهگهر تهمبۇر تېپىلمىغان بولسا سىلهردىن قانداق قۇتۇالر  —
ــدەك، راۋاپ تېپىلســىمۇ، دۇتــار تېپىلســىمۇ بىــر ئىــش       — ئاقتامدىكى

ــا . قىلىلىغـــۇ ســـىلى، ســـىلى بـــوش كېلىـــدىغان ئـــادەممۇ  ھـــېچ بولمىسـ
ــادەمغۇ ســىلى،    ــدىغان ئ  —پهتنۇســنى چېلىپمــۇ جاھــاننى قىزىتىشــقا ياراي

  .دېدى توختاجى
دېـدى تهۋپىـق قـاپىقىنى     —دۇ، ۇمۇ بولـ ڭىزمېنى مۇنچه شىلىمىسى —

  .سۈنئىي تۈرۈپ
تىــدىغان ناخشــىنىڭ ئاھــاڭىنى تىرىڭشــىتىپ ۈئــۇ ئــاۋۋال بالىالرغــا ئۈگ

ئارقىــدىن . چېلىــپ كــۆردى، ئانــدىن غىڭشــىپ ئوقىغــاچ تهڭــكهش قىلــدى  
  :بالىالرغا
ــېقىڭالر،      — ــاڭالپ ب ــىلهر ئ ــرەي، س ــۇپ بې ــتىم ئوق ــر قې ــاۋۋال مهن بى ئ

 : ۇشقا باشلىدىدېدى ـ  دە، ئوق  —نىمىز، قانداق؟ ۈئاندىن بىرلىكته ئۈگ
  

  ۋەتهن غۇنچىسى، —مهن ئۇيغۇر بالىسى 
  .زەرەپشان، تارىمىنىڭ سۈزۈك ئۈنچىسى

  بهلگۈسى،  —كۆزۈمدە ئازاد تاڭ نۇرى 
  .مهنسۇپتۇر بىزلهرگه ۋەتهن كهلگۈسى

  تۆرەلدىم قانالردا، ئۆستۈم قانالردا،: نهقرات    
 .بارىمهن ئهجداتالر باسقان يولالردا               

  
ــانراق     نا ــڭ چاپس ــۇپ، ھهم بالىالرنى ــدا بول ــارش ئاھاڭى ــۋار م ــا جهڭگى خش

ــقارتىۋەتكهنىدى   ۈئۈگ ــۇبلىتلىرىنى قىســ ــقا كــ ــۈن باشــ ــى ئۈچــ . نىۋېلىشــ
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مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ ئــاۋازى ناھــايىتى ســاز بولغاچقــا مۇشــۇ ئــاددى بــالىالر  
ــايىتى   ــىنمۇ ناھ ــناخشىس ــدىھىس ــپ  . ىياتلىق ئوقى ــى جانلىنى ــويال ئىچ ھ

ئـــانىالر تۇرداخۇننىـــڭ  -ىلىرىنى ئىـــزلهپ كهلـــگهن ئاتـــا ئـــۆز بـــال. كهتتـــى
  .دەرۋازىسى ئالدىدا ۋە پاكارتام چىتالقالر كهينىدە مارىشىپ تۇراتتى

شـــكه ۈتۈمىســـرا ئۈگ -ئهمـــدى مهمتىلـــى ئهپهنـــدى بالىالرغـــا مىســـرامۇ
. بالىالرنىڭ زىل ۋە چىقىـراق ئـاۋازلىرى مىسـراالرنى تهكراراليتتـى    . باشلىدى

ــ  ــڭ غۇبارسـ ــاۋاز   ئۇالرنىـ ــوڭغىراقتهك ئـ ــۈش قـ ــان كۈمـ ــدىن چىققـ ىز لهپىزىـ
ــدى    ــا تارقالماقتىـ ــلۇقىدا يىراقالرغـ ــمان بوشـ ــدۇنىڭ ئاسـ ــڭ . چىمـ باھارنىـ

ــا      ــا مهھلىيـ ــۇ ئاۋازغـ ــالر بـ ــلىغان قۇشـ ــكه باشـ ــپ كېلىشـ ــا قايتىـ قويىنىغـ
بولغاندەك، پوتال تاشالۋاتقان شاخالر ئۈستىدە ئولتۇرۇشـۇپ ئـۆز ئـارا تهسـىرات     

  .ۇقلىشاتتىشىۋاتقاندەك چۇرۈسۆزل
ــىكهن   — ــانال ناخشـ ــا،  -ئاڭلىمىغـ ــت    —يـ ــق يىگىـ ــدى دوپپىلىـ دېـ

. شېرىكىگه، تۇماق كىيگهن يىگىـت جـاۋابهن دولىسـىنى چىقىرىـپ قويـدى     
  :توختاجى  ئۇالرغا قاراپ

ئـۇ دېـگهن   . بۇنداق ناخشـىالر تهۋپىقنىـڭ قورسـقىدىن چىقىۋېرىـدۇ      —
ــدۇ    ــاد قىلى ــاڭ ئىج ــدۇ، ھهم ئاھ ــاق توقۇي ــهم. ھهم قوش ــۇ   - دېس ــهم ب دېمىس

  .دېدى  —ناخشىنى ئۇ ھازىرال قورسقىدىن چىقاردىغۇ، 
دېـدى مـۇالزىم     —يـا، بـۇ مهمتىلـى ئهپهنـدى،      -ئاجايىپال ئادەمكهن  —

  .يىگىتلهرنىڭ بىرى
ئـــۇ . ئهخـــمهت ئهپهنـــدى ئۇنچىقماســـتىن ھهممىنـــى ئـــاڭالپ تـــۇراتتى 
ڭالپ، يىگىتلهرنىــڭ مهمتىلــى ئهپهنــدى توغرىســىدىكى مــۇالھىزىلىرىنى ئــا 

ــى « ــلهر بىرلىك ــۈرك گهنچ ــدى    ①»ت ــى ئهپهن ــتىنىڭ مهمتىل ــر  دوس ــى بى دىك
:  ئــۇ سىياســىيون شــۇنداق دېگهنــدى. ھهققىـدىكى باھاســى ئېســىگه كهلــدى 

ئـۇ ھهم كـۆپ ھـارارەت بېرەلهيـدۇ، ھهم     . تهۋپىق كۆيۈپ تۇرغان بىر پارچه چوغ«
ــدۇ   ــۈپ تۈگهيـ ــۇرۇن كۆيـ ــۈنال ھهممىـــدىن بـ ــۇنىڭ ئۈچـ ــا . شـ بۇنىســـى بولسـ

                                            
ئهينى يىلالردا تۈركىيهدە ) »تۈرك ياشالر بىرلىكى«— gençler birliği(، »تۈرك گهنجىلهر بىرلىكى«  ①

  .ئا —   )دوختۇر(، قۇرغۇچىسى ۋە رەئىسى مهجىددىن دەلىل قۇرۇلغان بىر تهشكىالت



 43

  .»قهتهنمۇ شانلىق ھايات، ئارمانسىز ھاياتھهقى
ئـۇ ھهقىقهتهنمـۇ بىـر       —دەپ ئويلىدى ئهخمهد ئهپهندى،  —شۇنداق، «

  ».پارچه چوغ
ــنىگه ناخشــا ئورۇنل    ــڭ غۇبارســىز زېه ــۇبالىالرنى قانــداقال . پ قالــدىۇش

تىلى چىققان ھامانال ناخشـا ئېيتىيااليـدىغان، ئـايىقى چىققـان     «بولمىسۇن 
ئۇيغـۇر بـالىلىرى ئۈچـۈن بۇنـداق قىسـقا        »ئوينىيااليدىغان ھامانال ئۇسسۇل

ــىنى ئۈگ ــۈناخش ــيىن ئهمهســىدى  ۈن ــىڭالر ئۈگ. ۋېلىش ئــانچه قى پ ۈنــۈقايس
ــدۇڭالر؟  ــددىي     —بول ــاراپ جى ــا ق ــدى بالىالرغ ــى ئهپهن ــورىدى مهمتىل دەپ س

تهلهپپــــۇزدا، گويــــا تهڭتۈشــــلىرى بىــــلهن رەســــمى ئىشــــالر ئۈســــتىدە       
  .ۋاتقاندەكۈشۈسۆزل

  !مهن —
  !مهن —
— ...  

ــاال تهڭــال چوقــان ســالدى   مهمتىلــى ئهپهنــدى رازىمهنلىــك  . بىــر قــانچه ب
  :بىلهن كۈلۈمسىرەپ

لــېكىن، تهرتىپلىكــراق بولــۇش كېــرەك، چوقــان ســېلىش   . ياخشــى —
ــېقىن ئارىــدا ســىلهرمۇ مهكــتهپلهرگه كېرىــپ ئوقۇشــۇڭالر    ياخشــى ئهمهس، ي

ــاڭالر      ــۋىچى بولس ــۇنداق غهل ــدىمۇ مۇش ــۇ چاغ ــۇمكىن، ش ــى ئهمهس، م ياخش
قانـداق قىلىـدۇ، بىلهمسـىلهر؟ مانـا      ①مهقسـهتنى ئېيـتىش  ئۈچـۈن تهلهبهلهر   

ئـۇ زەخـمهك تۇتقـان قـولىنى كۆتـۈرۈپ         —مۇنداق قـول كۆتـۈرۈش كېـرەك،    
ــهتتى   ــۈلگه كۆرس ــا  ئ ــۈرۈپ    . بالىالرغ ــوللىرىنى كۆت ــۇنى دورۇپ ق ــالىالرمۇ ئ ب

  .بېقىشتى
  قايسىڭالر ئوقۇپ باقىسىلهر؟ —

  . يېرىمىدىن كۆپرەكى قول كۆتۈردى بالىالرنىڭ

                                            
① نىڭ كۆپلىگى بولۇپ، تۈركچىدە »تالىب«ئهسلى ئهرەپچه (ئوقۇغۇچى  —)telebe(تهلهبه   

 — öğrenciكېيىن بۇنىڭ ئورنىغا ئوقۇغۇچى مهنىسىدە قوللىنىلغان، تىل ئىسالھاتىدىن 
  .ئا  —) دېگهن سۆز ياسالغان —ئۆرەنجى 
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ــاق،     — ــۇپ ب ــهن ئوق ــزىم، س ــۆزى      —قى ــا ئ ــق، ھهم قىزغ ــدى تهۋپى دې
ــۈقىــز ئاساســهن ئۈگ. ناخشــىنى باشــالپ بهردى ــۇپ .  پ بولغانىــدىۈن ــۇ ئوق ئ

باققاندىن كېـيىن مهمتىلـى ئهپهنـدى رازىمهنلىـك بىـلهن بـاش لىڭشـىتتى        
ــ   ــۇنى ئهركىلىتى ــپ، ئ ــدىغا چاقىرى ــاقنى ئال ــىگه  ۋە قىزچ ــۇرۇپ پىشانىس پ ت

  .سۆيۈپ قويدى
ئهمــدى ئــاخىرقى قېــتىم يهنه بىــر تهكراراليمىــز ئانــدىن ســىلهر بــۇ    —

ــڭ ئالــدىغا قايتىســىلهر، ئــۇالر       ــىنى ئېيتىــپ ئاپاڭالرنىــڭ، ئاتاڭالرنى ناخش
سـىلهرنى ئىــزلهپ ئـاۋارە بولــۇپ قالسـا ياخشــى ئهمهس، شـۇنداق قىاليلىمــۇ؟     

  .دېدى ئۇ  —
مىسـرا تهكرارلىغانـدىن كېـيىن، مهمتىلـى      -ۇ يهنه بىر قېـتىم مىسـرام  

ــالپ بهردى   ــىنى باش ــا ناخش ــدى ئۇالرغ ــز ـ پهس      . ئهپهن ــاز ئىگى ــر ئ ــالىالر بى ب
پ، ۈتـ ۈبولۇشقان بولسـىمۇ، ياخشـى ئـۈگهنگهنلهرگه ئهگىشـىپ ئـۆزلىرىنى تۈز     

شۇنىڭ بىلهن قاچاندۇر بىر كـۈنى بـۇ يهردىـن ئـۆتكهن     . جۈر بولۇپ كېتىشتى
ــد   ــكهرلهرگه تهقلىـ ــز  ئهسـ ــۇرۇپ، ئىگىـ ــۇتلىرىنى يهرگه ئـ ــپ، پـ پهس  -قىلىـ

  .ىتدەسسهپ چىقىپ كېتىش
ئهخــمهد ئهپهنــدى بالىالرنىــڭ ئارقىســىدىن ئۈنســىز قــاراپ، دوســتىنىڭ  

  .متودىغا زوقالندى
ــا  ــا  «توختــاجى گوي قانــداق، يىگىــتلهر، بىزنىــڭ دوســتىمىز تهۋپىــق مان
تۇراداخۇنغـا  دېگهندەك قىلىـپ، مـۇالزىم يىگىـتلهرگه ۋە     »قانداق كىشىكهن؟

  .قاراپ قويدى
مهمتىلــــــى ئهپهنــــــدى بالىالرنىــــــڭ ئارقىســــــىدىن مهمنــــــۇنىيهت، 

ــق، زوقل ــۇمېهرىۋانلىــ ــۇس   ۇنــ ــقان ســ ــنىش ئارىالشــ ــۇنداقال ئېچىــ ش، شــ
ۋەتكهنـدىن كېـيىن، دوسـتلىرىغا     ۇتۇكۈلۈمسىرىشى بىـلهن قـاراپ تـۇرۇپ ئۇز   

  :قارىدى
  .كهچۈرىسىلهر، زېرىكتۈرۈپ قويمىغاندىمهن؟ ــــ دېدى ئۇ —
ــدى،    — ــى بول ــىچه، بهك ياخش ــدى، ئهكس ــاق، ئهپهن ــمهد   —ي ــدى ئهخ دې

ــلهن  ــانلىق بىـ ــدى خىيالچـ ــدى  . ئهپهنـ ــى ئهپهنـ ــى  «مهمتىلـ ــڭ دېگىنـ ئۇنىـ
  : دېگهندەك  توختاجىغا قارىدى ۋە »راستمۇ؟
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ــۇڭ     — ــامالردىن مـ ــردەم مۇقـ ــتالر، بىـ ــىلهرگه، دوسـ ــۆۋەت سـ ــدى نـ ئهمـ
  .دېدى  —قىاليلىمۇ؟ 

دېـدى توختـاجى     —شـۇنداق قىلسـىال،   قوللىرى  دەرت كۆرمىسۇن،  —
  .جانلىنىپ

تهۋپىــق تــارالرنى تىرىڭشــىتىپ تىڭشــاپ، ئانــدىن قايتىــدىن ســازلىدى،  
خــوراملىقنى  -تهمبــۇر غهمكىــن تىــرىڭالپ، ئارقىــدىن شــوخ كــۈيلهرنى، شــاد 

تهۋپىـق راكنىـڭ بىرىنچـى داسـتانىنى ناھـايىتى      . ھىكايه قىلىشقا باشلىدى
  : بهلهن ئاۋازدا ئوقۇدى

  
  ي دىال گۈل ۋاقتىدا گۈلزارىدىن ئهندىشه قىل،ئه

  .ئۈزمىگىل بىهۇدە گۈلنى كارىدىن ئهندىشه قىل
  كىمكى كىردى بۇ چىمهنگه تا گۈلنى ئۈزمهي يانمىدى،

  .ئهندىشه قىل ①ئارى گۈل ئۈزەرسهن خارىدىن -ئارى
  پاشا كىم بىدارلىقىدىن ئىچتى ئادەم قېنىنى، 

  .ندىشه قىلبىدارىدىن  ئه ②بهزى مهردۇمى -بهزى
  راست گېپىڭنى ئېيتمىغىل ھهركىمنى سهن مهھرەم بىلىپ،

  .ئهندىشى قىل ③ئاقىل ئهرسهڭ مهھرەمۇ ئهسرارىدىن
  ئهلدىن نېرى،  ⑤ئهتمه، تۇت ناھان ④زاھىرگهنجى،   -گهنجى

  .تاپسا شهھۋەت زالىمى بهتكارىدىن ئهنشىدە قىل
*  

**  
لىـــش بىـــلهن  تۇرداخـــۇن تاماقنىـــڭ تهييـــار بولغـــانلىقىنى خهۋەر قى   

ۋېتىشــتىن خىجىــل ۇناخشــىنى ئــۈزۈپ قويــۇپ، مېهمانالرنىــڭ كهيپىنــى بۇز

                                            
  . ئا —تىكهن،  —خار   ①
  .ئا —ئادەملهر،  —مهردۇمى   ②
  .ئا —سىر، سىرداش،  —ئهسرار   ③
  .ئا —ئاشكارە،  —زاھىر   ④
  .ئا —يوشۇرماق، يوشۇرۇن، مهخپىي،  —ناھان   ⑤
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بولۇپ تهمتىـرەپ تـۇراتتى، توختـاجى بـۇنى سـېزىپ، مهمتىلـى ئهپهنـدى بىـر         
  : پ، بىرىنى باشلىغىچىال ئۇنى نوقۇپۈتۈناخشىنى تۈگ

ــمهت — ــدى    رەخـ ــاردىال، ئهمـ ــاردۇقىنى چىقـ ــهپهرنىڭ ھـ ــدىم، سـ ، ئهپهنـ
  .دېدى  —تىپ قويمايلى، ساھىپخاننى ساقلى

  :مهمتىلى ئهپهندى تهمبۇرىنى تۇداخۇنغا سۇنۇپ
ئــارزۇلىرىمىزنى يهردە قــويمىغىنىڭىز ئۈچــۈن رەخــمهت ئېيتىشــقا      —

  .دېدى كۈلۈپ —تىلىمىز ئاجىز، 
ــۇ، يوغســـۇ،  — ــدى  —.... يوغسـ ــۇنداق ياخشـــى   . دېـ تۇرداخـــۇن، مۇشـ

قـول   —ۆكۈنـۈپ،  مېهمانالرغا دېگهندەك ئىش قىلىپ بېـرەلمىگهنلىكىگه ئ 
ئۇ چاققان ھهركهتلىـرى بىـلهن ئۇالرنىـڭ قولىغـا سـۇ بهردى       —چايقاشسىال، 

. تامـاق يهپ بولۇشــقاندىن كېــيىن، بىــر ھـازا پــاراڭ ســېلىپ ئولتۇرۇشــتى  ... 
تۇرداخۇننىــڭ ئۆيىنىــڭ ئهتراپىنــى ئايلىنىــپ كىرىشــتى، شــۇنداق قىلىــپ  

  .ساھىبخانالرنىڭ خاھىشىغا بويسۇنۇپ، قونۇپ قالدى
. هتىسى ئۇپۇق سۈزۈلگهندە مېهمانالر كېـتىش ئۈچـۈن تهييارلىنىشـتى   ئ 

ــدىغان     ــدىن چاپىـ ــپ، ئۇنىڭـ ــىنى ئېچىـ ــدى دورا سومكىسـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ
مهلههم دورا ئېلىپ ساھىپخان ئايالغا بېرىشنى ۋە بالىنىـڭ بېشـىغا قانـداق    

باشـقا بـالىالر ھهققىـدىمۇ    . پهرۋىش قىلىش ھهققىـدە تاپىالشـنى ئۇنۇتمىـدى   
  .ۇنچه گهپ تاپىلىدىبىر م

ــكهنىدى     ــۇرۇپ كېتىش ــدىن ت ــىال ئورنى ــڭ ھهممىس ــدا بالىالرنى ــۇ چاغ . ب
ۋالغاچقــا، ۇچــۈنكى ئــۇالر تۈنۈگــۈنال مېهمانالرنىــڭ  ماڭىــدىغان ۋاقتىنــى ئۇق 

ــقانىدى  ــهگهك يېتىشــ ــايىن ســ ــڭ  . ئىنتــ ــدى بالىالرنىــ ــى ئهپهنــ مهمتىلــ
يـــا بىـــراق، بـــالىالر دەر. بىـــرلهپ ســـۆيۈپ خوشالشـــتى -ھهممىســـىنى بىـــر

ــارىمىز دەپ تۇر  ــله ب ــويىغىچه بىل ــتىۇب ــدى . ۋېلىش ــا كايى ــۇن بالىالرغ . تۇداخ
سۆزســىزال  -لــېكىن، مهمتىلــى ئهپهنــدى گهپنــى ئۇزارتماســلىق ئۈچــۈن گهپ

  :ۋالدى، ئاندىن مهڭدەپ قالغان قېيىقچىغاۈرۈتهلهيقىزنى كۆت
  .دېدى —مهيلى، بارسا بارسۇن، بىز شۇ يهردە خوشلىشايلى، —

پ تىـــســـىز قالغانـــدەك ئايالىغـــا قـــاراپ بېشـــىنى ئېغىتۇرداخـــۇن ئامال
ــدى    ــىنى ئالـــ ــىدىكى دورا سومكىســـ ــڭ مۈرىســـ ــۇپ، تهۋپىقنىـــ دە،  -قويـــ



 47

  .مېهمانالرنى باشالپ يۈرۈپ كهتتى
كوچىدا تۈنۈگـۈن ناخشـا ئـۈگهنگهن بالىالرنىـڭ ھهممسـى ۋە تۈنۈگـۈنكى       

ر ئـۇال . شـاتتى ۇقىزىق مۇراسـىمغا قاتنىشـالماي قالغـان بـالىالرمۇ كۈتـۈپ تۇر     
ئاخشام سۇاليماندىن مېهمانالرنىڭ تـاڭ سـهھهردە يولغـا چىقىـدىغانلىقىنى     

مېهمــانالر ۋە ئاساسـهن ئۇششــاق بـالىالردىن ئىبــارەت بولغــان   . ئاڭلىغانىـدى 
ــى      ــهن ئىزالرن ــا روش ــويالپ، نهم قىرغاقق ــاھىلىنى ب ــۇق س ــۇچىالر قۇمل ئۇزاتق

ۇپـۇقىنى  باھارنىـڭ قوياشـى شـهرق ئ   . قالدۇرۇپ، كـېچىككه قـاراپ كېتىشـتى   
سـهھهرنىڭ جىملىقىـدا دەريانىـڭ    . قىزارتىۋەتكهن، ھاۋا نهم ۋە سـوغۇق ئىـدى  

ــاتتى  ــدە ئاڭلىن ــدى  . شــاۋقۇنى ئاالھى ــپ كهل ــۇالر كــېچىككه يېتى ــۇالزىم . ئ م
مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئۇالرنىـــڭ . مۇدانالرنى قېيىققـــا ســـالدىايىگىـــتلهر چـــ

ــانلىقىنى     ــۇپ قالغ ــى بول ــدىغان ۋاقت ــى ئاخىرلىشــىپ قايتى ــسخىزمىت  ھى
  :پهل كۆڭلى يېرىم بولدى -قىلىپ سهل

دېـدى ئـۇ تهسـىرلىك      —خهير، ئۇكىالر، سىلهرنى تازا ئاۋارە قىلـدۇق   —
  .ئاھاڭدا
ــهك     — ــپ بهرسـ ــقهرگىچه ئاپىرىشـ ــىغۇ قهشـ ــلىيا، بوسـ ــداغ دېمىسـ ئانـ

ــىلىگه      ــۇ س ــدىكهنمىز، ھېلىم ــپ قالى ــا كېتى ــازە بهك يىراقق ــوالتتى، ئهمم ب
ىز، پوســـكامدىن يـــانىمىز دەپ مۇشـــۇ چىـــدىماي شـــۇ، قـــاغىلىقتىن يـــانىم

كۆڭلىـدە  . ئـۇالر يىغالمسـىرىغاندەك ئاھاڭـدا   . دېـدى   —... يهرگىچه كهپتـۇق 
ــل      ــالغىنى ئۈچــۈن خىجى ــۇل ئ ــانالردىن پ ــدا مېهم بولســا دەســلهپ يالالنغان

  .بولۇپ قېلىشقاندەك قىالتتى
ــر   ــدىلهرمۇ بىـ ــمهد ئهپهنـ ــلهن ئهخـ ــاجى بىـ ــزدىن   -توختـ ــى ئېغىـ ئىككـ

  .، ئۇالر بىلهن خوشالشتىتهكهللۇپ ئېيتىپ
تۇرداخـــۇن قېيىقنـــى يهشـــكىچه تهۋپىـــق تهلهيقىزنـــى يهرگه قويـــۇپ      

  :پىشانىسىدىن سۆيدى ۋە
ــزىم،   — ــر، قىــ ــتى،  —خهيــ ــهكرەپ   -دەپ خوشالشــ ــا ســ دە قېيىققــ

  .چىقىۋالدى
ــاالم،      — ــۆيگه كېــتىڭالر، ب ــپ ئ ــاڭالرنى ئېلى ــدى تۇرداخــۇن   —ئۇك دې

  .ىپ چىقىرىۋىتىپسۇاليمانغا، قېيىقنى سايازدىن ئىتتىر
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دېـــدى ئـــوغلى   —يـــاق، كهتمهيمىـــز، ســـهن كهلگىـــچه تـــۇرىمىز،   —
  .خاتىرجهملىك بىلهن

تۇرداخۇن قېيىقنـى سـايازدىن ئىتترىـپ چىقـارغىچه مهمتىلـى ئهپهنـدى       
  :قىرغاقتا تۇرغان بالىالرغا

 ،ئاخشــــام ئــــۈگهنگهن ناخشــــىنى ئۇنتــــۇپ قالمىغــــان بولســــاڭالر —
  .دېدى  —بهرگىن،  سۇاليمان، ئوغلۇم، سهن باشالپ

ســـۇاليماندا بالىالرغـــا خـــاس مـــاختىنىش تۇيغۇســـى پهيـــدا بولـــۇپ،       
تهڭتۇشـــلىرىغا ئىشهشســـىزلىك بىـــلهن بىـــر قـــاراپ قويغانـــدىن كېـــيىن  

  .گېلىنى قىردى ۋە ناخشىنى باشلىدى
ئالــدىراپ قالغــان بــالىالر دەرمهھهل ناخشــىغا جــۈر بولــۇپ كېــتهلمىگهن  

. ئانـدىن ئومـۇمىي خورغـا ئايالندۇرۇشـتى    ئىككىدىن باشالپ،  -بولسىمۇ، بىر
مهمتىلــى ئهپهنــدى دولقــۇنالر ئىچىــدە ئــېقىم  يۆنىلىشــى بىــلهن قىيپــاش   
تۆۋەنگه سۈرۈلۈپ كېتىۋاتقان قېيىق ئۈستىدە تـۇرۇپ، بالىالرنىـڭ سـاھىلنى    

ــل ــول       -زى ــاي ق ــېلىپ، توختىم ــۇالق س ــىغا ق ــان ساداس ــگه كهلتۈرىۋاتق زىل
ــارام شــهرقتىن كۆتــۈرۈلگهن . بوالڭشــىتتى ــارام بولــۇپ،  -قوياشــنىڭ نــۇرى ت ت

غهرب تهرەپ ئاســمىنىدىكى بۇلــۇتالرنى قىزارتقــان، شــۇنداقال دولقــۇن يۈزىــدە  
  .جىلۋە قىلىپ جىمىراليتتى

مهمتىلى ئهپهندى ئۇ قاتتا قالغان بالىالرغـا قـاراپ گويـا ياخشـى كـۆرگهن      
ۋاتقاندەك قىيماســـــلىق ۇشـــــۇكىشىســـــى بىـــــلهن ئهبىـــــدىلىككه خوشل

ــ ئۇنىـــڭ خىيـــالى . قىلىـــپ ئېغىـــپ كهتتـــى »شـــۇر«ۈرىكى تۇيغۇســـىدا يـ
تـــۈركىيىگه كېـــتىش ئالدىـــدا شـــهمهيدە قالغـــان ئايـــالى ســـهرۋەر ۋە ئـــوغلى 

ئارقىـدىن تۈركىيىـدىن يولغـا چىقىــش    ...  ئابدۇسـهمهت تهرەپـكه كهتكهنىـدى   
ئالدىدا شهپقهتچىسى ئابدۇلال ئهپهندى ۋە ئۇنىڭ يـالغۇز قىـزى ئهدىـبه بىـلهن     

رىمۇ كــۆز ئالدىــدىن ئۇچــۇپ ئۆتــۈپ، ئېغىــر، مۇڭلــۇق ۋە خوشالشــقان چــاغلى
بــۇ چاغــدا ئهخــمهد ئهپهنــدىمۇ . تهســىرلىك مىســراالرغا ئايلىنىشــقا باشــلىدى

تۈركىيىــدىن يولغــا چىقىــش ئالدىــدا ئايــالى ۋە ئــوغلى بىــلهن خوشالشــقان   
. ئــۇالر شــىمالىي قىرغاققــا يېتىــپ كهلــدى ... چــاغلىرىنى ئهســلىمهكتىدى 

ــۇن مېهمانال ــۈك تۇرداخ ــڭ ي ــچه    -رنى ــۇرۇق يهرگى ــۈپ ق ــاقىلىرىنى كۆتۈرۈش ت
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  :توختاجى ئۇنىڭغا پۇل تهڭلىۋىدى، ئۇ خاپا بولۇپ. ئاپىرىپ بهردى
نېمه قىلىۋاتىال، ئهپهندىم؟ كهمـبىغهل بولسـاممۇ ئـادىمهتچىلىكنى     —

  .دېدى  —، جۇما ۇقئۇنتۇپ قالمىد
ــىزنى د — ــوالتتى،  ېسـ ــهكمۇ بـ ــهكقۇ بهرمىسـ ــى    —سـ ــدى مهمتىلـ دېـ

لــېكىن بالىالرغــا كۆڭۈلدىكىــدەك ســوۋغا  —نــدى توختاجىغــا بولۇشــۇپ،ئهپه
  —قالدۇرالمىـدۇق، شـۇڭا بـۇ بىزنىــڭ بالىالرغـا تۇتقـان سـوۋغىمىز بولســۇن       

تهۋپىــق كۈلۈمســىرەپ گهپ قىلىۋاتقــان بولســىمۇ ئۇنىــڭ ئاۋازىــدا ئــۆزىگىال   
  .خاس بولغان، رەت قىلىۋېتىش قىيىن بولغان بىرخىل كۈچ بار ئىدى

ــ ــدى تۇرداخ ــدىن كېــيىن ئــاۋازى    . ۇن ھېچنهرســه دىيهلمى پــۇلنى ئالغان
  :تىترىگهن ھالدا

دېــدى ۋە  —! خــوش، ئــاقيول بولســۇن، خۇدايىمغــا ئامــانهت  -خهيــر  — 
يىمىســهكمۇ ئىچمىســهكمۇ بــالىالرنى      —بــوش ئــاۋازدا قوشــۇپ قويــدى،    

يهكهنــگه ئاپىرىــپ قــويىمهن، ئــۇ يهردە تاغىســى ...  مىز، خــۇدا بۇيرىســاىتۇئوقــ
ــالىالرنى ئوقۇتـــۇش    —...  ابـــ ــدىنىڭ بـ ــۇ گهپلهرنـــى مهمتىلـــى ئهپهنـ ــۇ بـ ئـ

  .ھهققىدىكى تاپىالشلىرىغا قارىتا ئېيتىۋاتاتتى
تۇرداخۇننىڭ قېيىقـى دولقـۇنالر ئۈسـتىدە لهپهڭشـىپ     . ئۇالر خوشالشتى

يولۇچىالرنىـڭ ئالدىـدا كـاچۇڭ يېزىسـى سـهھهر      . ئارقىغا قاراپ ئۈزۈپ كهتتـى 
ــۈقوياشــنىڭ نۇرىغــا پۇرك ــاتتىۈن ــادەم   . پ يات ــن يهنه ئىككــى ئ ــۇ يهردى ــۇالر ب ئ

  .يالالپ، سهپىرىنى داۋام قىالتتى
  :توختاجى دوستىغا چاقچاق قىلىپ

ئهپهنــــدى، ئهرەپلهرمــــۇ، ھىنــــدىالرمۇ، ئوردۇالرمــــۇ ســــىلى بىــــلهن   —
قىيمــاي  ىبىردەمــدىال چىقىشــىپ قالىــدىكهن ھهم تېخــى ئايرىلىشــقا كــۆز 

  .دېدى  —نېمه خاسىيهت بار؟  كۆزلىرىگه ياش ئالىدىكهن، سىلىدە
  .يېيىلىپ كۈلۈش بىلهن چهكلهندى -تهۋپىق جاۋابهن ئېچىلىپ
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  ئـۈچـىـنـچى بـاب
1 
 

  . ارتنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى
بۇنـــدىن ســـهل ئىلگىـــرى قهشـــقهر ئهتراپىـــدا ھهرىـــكهت      
ــاز ھـــاجى باشـــچىلىقىدىكى قوزغـــۇالڭچى   قىلىۋاتقـــان خوجانىيـ

ــهھهرگه بېك   ــلهن يېڭىش ــۇنالر بى ــۇنلىرى    قوش ــىڭ قوش ــا جهنس ــان م ىنىۋالغ
ئارىســىدىكى ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان مۇھاســىرە ئۇرۇشــى ئاياقلىشــىپ، نىســپىى  

قوزغۇالڭچىالرنىڭ ئاساسـىي قىسـمى مهھمـۇد    . تېنچلىق شهكىللهنگهنىدى
شـهرقىي تۈركىسـتان ئىسـالم    «مۇھىتى باشـالمچىلىقىدا يهكهنـگه كهتـكهن؛    

ــۇرىيىتى ــاھىپ  »جۇمهـــ ــر ســـ ــۇر، ئهمىـــ ــڭ شامهنســـ ــۇھهممهت نىـــ نۇرمـــ
بــۇ چاغــدا   . باشــچىلىقىدىكى ئهســكهرلىرى يېڭىســارغا جايالشــقان ئىــدى    

ــملىرىنى    ــافۇيۈەن قىلىسـ ــان مـ ــدىن كېلىۋاتقـ ــاجى ئۈرۈمچىـ ــاز ھـ خوجانىيـ
توســۇش ئۈچــۈن مارالبېشــىغا بىــر بۆلــۈك ئهســكهر ئهۋەتىــپ، ئــۆزى ئاققــاش    

مارالبېشــــــىدىكى توســــــۇپ زەربه بېرىشــــــنىڭ   . ئهتراپىــــــدا تــــــۇراتتى 
يهتسىز بولغانلىقىـدىن خهۋەر تېپىـپ، ئـاتۇش ئـاغۇ بىـلهن تهڭـگه       مۇۋەپپىقى

مـافۇيۈەن قىسـملىرى ئارقىـدىن قـوغالپ تهڭـگه تارغـا       . تار تهرەپكه چېكىندى
ــدىلىنىپ   ــارائىتىدىن پايــ ــاجى ئهپلىــــك يهر شــ ــاز ھــ كهلگهنــــدە خوجانىيــ

تىپ، ســوۋېت ئىتتىپــاقى بىــلهن توختــاپ قالغــان ېدۈشــمهننى چىكىنــدۈرىۋ
  .بىتىنى داۋام قىلىش ئۈچۈن كهتكهنىدىئهركهشتام سۆھ

ــاڭ قوشــۇنلىرىغا      ــپ ماجهنس ــىملىرى قهشــقهرگه كېلى ــافۇيۈەن قىس م
ــيىن،   ــۇلغاندىن كېـ ــارغا ھۇجـــۇم      -27قوشـ ــاڭ ســـهھهردە يېڭىسـ مـــارت تـ

ــلىدى ــپ  . باش ــلهن نىس ــۇنىڭ بى ــالندى  ىش ــۇزۇپ تاش ــق ب ــر . ى تېنچلى ئهمى
لىرنــى تاقــاپ ســاھىپ نۇرمــۇھهممهت بهرداشــلىق بېــرەلمهي، ســېپىل دەرۋازى

بــۇ چاغــدا مهھمــۇد مــۇھىتىالر  . شــى قىلىشــقا مهجبــۇر بولــدى ئۇرۇمــۇداپىئه 
  . ئۇالر بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ دەرھال يېڭىسارغا قاراپ ئاتالندى. يهكهندە ئىدى

*  

  ـم
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**  
ــا كىرىۋات   « ــار بازىرىغ ــالپ يېڭىس ــكهر باش ــىجاڭ ئهس ــامۇت  س ــم  »ۇدەكق

پـۇر كهتتـى ھهربىيلهرنـى    ھۇيـت دېگىـچه پۈتـۈن بازارغـا      -دېگهن خهۋەر ھايـت 
غـــان توخـــۇ يـــۈرەكلهردىن باشـــقا كىشـــلهرنىڭ ھهممىســـى  ۇدۇكۆرســـه قورق

يهكهن دەرۋازا تهرەپـــــتىن كېلىۋاتقـــــان  ،دېگـــــۈدەك كوچىالرغـــــا چىقىـــــپ
  .جهڭچىلهرنى زور ھۆرمهت ۋە ئىشهنچ ئىچىدە كۆز ئالدىدىن ئۆتكۈزەتتى

كهلــگهن،  ياشــالر چامىســىدىكى ئورتــا بويلــۇق، گهۋرە     45ئهڭ ئالدىــدا 
كالته سېرىق ساقال، كهڭ يۈزلـۈك، بۇغـداي ئۆڭلـۈك، قىلىـچ ھهم تاپـانچىالر      
ــنى     ــدىن  كىشـ ــان كۆزلىرىـ ــۈرلۈك، يوغـ ــايىن سـ ــان ئىنتـ ــلهن قورالالنغـ بىـ

ئۇنىــڭ . تىترىتىــدىغان ئاللىقانــداق نــۇر چېچىــپ تۇرغــان كىشــى كېلهتتــى
ــوش تاپان  ــىدا قـ ــقېشـ ــت   چـ ــر يىگىـ ــدەس بىـ ــىۋالغان چهبـ ــچ ئېسـ ا ۋە قىلىـ

  . دىشىپ كېلهتتىيان
ــۇ     — ــگهن شـ ــىجاڭ دېـ ــامۇت سـ ــادەم مـ ــۈرلۈك ئـ ــۇ سـ ــدى  —! ئاشـ دېـ

ھهممىدىن خهۋەردار، پاراڭچى سـارايۋەن ئۆزىنىـڭ ھهممىنـى سـوراپ تۇرغـۇچى      
ــالته ســـېرىق ســـاقال كېشـــىنى    مېهمىنىغـــا ھېلىقـــى ئورتـــا بويلـــۇق، كـ

قېشىدىكىسى ئۇنىڭ نهۋكىرى  ئىليـاس، ئـۇ يىگىـت      —پ تۇرۇپ، ۈتۈكۆرس
  .ىجاڭنىڭ قورۇقچىلىرىغا باشلىقمامۇت س

سارايۋەننىڭ قېشـىدا قورشـاۋدىن بـۇرۇن يېڭىسـارغا كېلىـپ، سـارايۋەنگه       
مېهمــان بولــۇپ تــۇرۇپ قالغــان مهمتىلــى ئهپهنــدى ۋە ئۇنىــڭ ھهمراھلىــرى   

ــۇ   . تــۇراتتى ســارايۋەن قېرىندىشــىدەكال بولــۇپ قالغــان كىچىــك بۇرۇتلــۇق ب
كـۆپ سـۆزلهپ بهرگهن، ئهمـدىلىكته    ئهپهندىگه بۇ يهرنىڭ ۋەزىيىتـى ھهققىـدە   

ئۇنىڭغـــا مۇشـــۇ يىلالردىكـــى زور ۋەقهلهرنىـــڭ ئاساســـلىق قهھرىمـــانلىرنى 
  .كۆرسهتمهكته ئىدى

سـارايۋەن ھهر    —ئـاۋۇ قۇربـان سـهئىدى،    ... ئاينا ئاۋۇسى قۇربان نىياز، —
ــتۇراتتى،      ــىرالرنى تونۇش ــان ئوفىتس ــدا كېلىۋاتق ــڭ ئالدى ــر بۆلۈنمىنى   —بى
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  . ①، ئاۋۇسى غوپۇ، بۇال تهنجاڭالئاۋۇ سهمىتاجى
ــىزغۇ؟      — ــدان بىلىدىكهنس ــىنى ئوب ــڭ ھهممىس ــىز ئۇالرنى ــا، س   —تاغ

دەپ ســورىدى مهمتىلــى ئهپهنــدى قوشــۇنالر ئۆتــۈپ بولــۇپ، ئــۇالر ســارايغا        
  .قايتىپ كېتىۋاتقاندا

ۋالغــان ۇئــۇالر بۇنــدىن ئىلگىــرى يهكهنــگه ئــۆتكىچه چــوڭلىرىنى تون  —
نىڭمـۇ ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا بىـر تونۇشـۇم بـار، ئـۆزى        ھهم ئۆزۈم. گهپ بولمامدۇ

ــۈز بېشــى چېغىمــدا، ئۇنىــڭ     چــوڭ كــاتتىۋاش ئهمهس، ئهســكهر باشــلىقى، ي
ئېتى ئابدۇنىياز، ئۆزى مامۇت سىجاڭ بىلهن تۇرپانـدىن تاتىـپ بىلـله كهگهن    

ــدان تۇنۇشــالردىن  . ىگىــتژ ــى ئوب ــلهن خېل ــڭ بى ــز ئۇنى ئهگهر چولىســى . بى
دېــدى ســارايۋەن  —ىپمــۇ قالىــدۇ، چېغىمــدا،   تهگســه مېنــى ئىــزدەپ كېل  

  .ئىشهنچ بىلهن

ســارايغا قايتىــپ كىرىشــكهندىن كېــيىن مهمتىلــى ئهپهنــدى ھامــان       
ــىپ گهپ    ــكه تىرشــ ــى بىلىشــ ــقىالرنىڭ پىكرىنــ ــدە باشــ ــۇرۇش ھهققىــ ئــ

باشــقىالرمۇ ئۇرۇشــنىڭ چاپسـانراق ئاياقلىشــىپ ئــۆيگه پــاتراق  . كوچىلىـدى 
ــارزۇ قىلىشــاتتى  ــۇرۇش   شــۇڭا. يېتىۋېلىشــنى ئ ــدا ئ ھهمــمه ئادەمنىــڭ ئاغزى

  .ۋاتاتتىۇھهققىدە گهپ بول
  

******  
  

مهھمـــۇد مـــۇھىتى يېڭىســـارغا كېلىـــپال ئهســـكهرلىرىنى تهرتىـــپكه      
ــېلىپ، ئهمىــــر ســــاھىپ نۇرمــــۇھهممهت ئهســــكهرلىرىدىن ســــهپنى       ســ

ــدىۈئۆتكۈز ــقا   . ۋالـ ــېپلغا يېقىنلىشىشـ ــتىن سـ ــىن تهرەپـ ــانالر ماڭشـ تۇڭگـ
ــاتتى ــتدىكىله . تىرىش ــېپىل ئۈس ــىش ئىمكــانىيىتى   س ــا يېقىنلىش ر ئۇالرغ
ــى ــر ســاھىپ    . بهرمهيتت ــوق تېگىــپ، ئهمى ئۇرۇشــتا شامهنســۇرنىڭ پۇتىغــا ئ

. نۇرمۇھهممهدنىـــڭ ئهســـكهرلىرى پۈتـــۈنلهي ســـهپتىن چېكىنىـــپ چىقتـــى

                                            
) پولكوۋنىـك (لهپپۇز قىلىنىشى بولـۇپ، مىڭبېشـى   نىڭ بۇزۇپ ته)团团 )tuanzhang—تهنجاڭ  ①

  .ئا —دېمهكتۇر، 
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  .جهڭگاھتا پهقهت مهھمۇد مۇھىتى قوشۇنلىرىال قالدى
  

2  
  

كـــۈلكه شــــۇنچىلىك قـــۇدرەتلىككى، ئۇنىڭغــــا   
مهن دېـگهن كىشـلهرمۇ     -داق مهنجاھاندىكى ھهر قانـ 

  .  بوي سۇندۇ
  ئېمىل زورال—

  
 -بــۇ چاغــدا ســارايدىكى مېهمــانالر كــېچه جىمجىتلىقىنــى بــۇزۇپ ئانــدا  

ســاندا ئېتىلىۋاتقــان ئــوق ئاۋازلىرىغــا قــۇالق ســېلىپ ئولتــۇرۇپ، مۇشــۇ        
كۆپتـــۇر -ئۇالرنىـــڭ  ھهممىســىدە ئــازدۇر  . ۋەزىــيهت ھهققىــدە سۆزلىشــهتتى   

تهۋپىقنىڭ ھهمراھلىرىدىن باشقا سـارايدا يهنه بىـر قـانچه    . تهشۋىش بار ئىدى
سـودىگهرلهرنىڭ قولىـدا پۇللـۇق    . سودىگهر ۋە ھهر خىـل يولۇچىالرمـۇ بارىـدى   

ــلىنهتتى   ــدىن بهك تهشۋىش ــا ھهممى ــال بولغاچق ــۇن  . م ــلهر خوت ــا بهزى  -ھهتت
ــقا    ــىرەپ يىغالشــ ــىدىن ئهنســ ــۈپ كېتىشــ ــۆرەلمهي  ئۆلــ ــالىلىرىنى كــ بــ

  .باشلىغانىدى
پــاز بولســىمۇ پايــدىمىز تهگســه، غهمــدىن   -تهنداشــالر، ئۇرۇشــقا ئــازۋە —

دېـــدى   —قۇتۇلــۇش ئۈچـــۈن ھهسســىمىزنى قوشســـاق ياخشــى بـــوالتتى،    
  .تىت بولۇپ -مهمتىلى ئهپهندى تىت

  —نېمه دەيـدىغانال، ئهپهنـدى؟ زېرىكىـپ قېلىۋاتقـان ئوخشـىمامال؟       —
ــاپ،    ــىنى چايق ــاجى بېش ــدى  توخت ــڭ ج   —دې ــز ئۆزىمىزنى ــلهن  بى ــى بى ېن

يـوق گهپنـى قىلمـاي ئىچلىـرى پۇشـقان بولسـا سـاز        ...  ھهلهك، سىلى تېخى
  ...چېلىپ بهسىله، ئۇمۇغۇ كۆڭۈل خاتىرجهم بولسا تېتىيدىغان نېمه

ش ئۈچـۈن بىـر كىشـلىك    ۈتـ ۈشۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ ئۇرۇشـنى پـاتراق تۈگ    —
ھهسسه قوشساق دەيمهن ـ  دە، قولىمىزغـا قـورال ئـااليلى، مهھمـۇد مـۇھىتى       

  ئالدىغا بارساق بىزگه قورال بهرمهسمۇ؟
  . شۇ چاغدا سارايۋەن خوشال ھالدا كىرىپ كهلدى
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ــلهن بىــــز ئانــــداق  — ــدىنىياز بىــ ــداق   -مهن دېمىــــدىممۇ، ئابــ مۇنــ
ــدۇ،   تونۇشــــالردىن ئهمهس، ئــــۇ چوقــــۇم مهن بىــــلهن كۆرۈشــــكىلى كېلىــ

دېـدى ئـۇ ۋە     —مانا، دېگىنىمـدەك ئـۇ مېنـى ئىـزلهپ كهپتـۇ،      . دېمهپمىدىم
ــهتتى،   ــادەمنى كۆرسـ ــتلىك ئـ ــىدىكى بهسـ ــۇ    —ئارقىسـ ــۇالر، مهن بـ ــا ئـ مانـ

كىشـــىگه ســـىلهرنىڭ گېپىڭالرنـــى قىلىـــپ بېرىۋىـــدىم، ئـــۇ كۆرۈشۈشـــكه 
يېرىمـــدەم گهپلىشـــىپ    -شـــۇنىڭ بىـــلهن بىـــردەم  . قىزىقىـــپ قالـــدى 

  .ئولتۇرىمىز دەپ باشالپ  كهلدىم
ۇش مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئۇنىڭـــدىن ئـــۇر. ســـارايۋەن ئـــۇنى تونۇشـــتۇردى

ئـۇالر  . دىغـانلىقىنى ئـويالپ خوشـال بولـدى    ۇۋەزىيىتى ھهققىـدە سوراشـقا بول  
  :ئولتۇرۇپ بولۇشقاندىن كېيىن مهمتىلى ئهپهندى ئابدىنىيازدىن سورىدى

  ئۇرۇش ۋەزىيىتى قانداق؟ ئۈستۈنلۈك قايسى تهرەپته؟ —
دېـدى سـودىگهرلهردىن بىـرى،      —ئۇ گهپلىرىنى قويسـىال، ئهپهنـدى،    —

تـــۇرىمىز، دەپ انغىچه تۆشـــۈككه بېكىـــنگهن چاشـــقاندەك ئولبىـــز قاچـــ  —
ئابـــدۇنىياز ســـودىگهرنىڭ ســـۆزىنى ئاڭلىمىغانغـــا      —، ســـورايلى ئـــاۋۋال  

  :سېلىپ، مهمتىلى ئهپهندىنىڭ سوئالىغا جاۋاپ بهردى
تۇڭگـــانالر بىزنــــى چاشـــقان تۆشــــۈكىگه كىرىۋېلىشـــقا مهجبــــۇر     —

 —! دۇ ـ دە    ۇبولـــقىلغانـــدىكىن ئۈســـتۈنلۈك ئهلـــۋەتته شـــۇالر تهرەپـــته     
  .ئابدىنىيازنىڭ ئاۋازىدا نارازىلىق سېزىلهرلىك جاراڭالپ تۇراتتى

  بۇ ھالهت قاچانغىچه داۋاملىشار؟ —
يـا بولمىسـا   ! بىزنىڭ ئوقىمىز تۈگهپ تۇڭگانالرغـا تهسـلىم بـولغىچه    —

  !يېڭىسارنى تاشالپ قاچقىنىمىزغىچه داۋاملىشىدۇ
ــدە ي  ــدىنىيازنىڭ كۆڭلىـ ــدى ئابـ ــى ئهپهنـ ــه  مهمتىلـ ــر نهرسـ ــۇرۇن بىـ وشـ

ھهمـــدە ئۇنىـــڭ يۈرەكلىـــك، دادىـــل ئـــادەم     . قىلـــدى ھىـــسبـــارلىقىنى 
  .ئىكهنلىكىنى جهزىملهشتۈردى

قارىغاندا، كۆڭلىڭىزدە غۇمىڭىز بـاردەك تۇرىـدۇ، ئويلىغـانلىرىڭىزنى     —
ــاالر،   ــاپ قـ ــا قورســـىقىڭىز بوشـ ــېچ بولمىسـ دېـــدى   —دەپ باقمامســـىز، ھـ

ھهر ســۆڭهكته «كىــم بىلىــدۇ   — مهمتىلــى ئهپهنــدى دوســتانىلىق بىــلهن،
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ــر ئهركهك    ــۆينهكته بىـ ــار، ھهر كـ ــك بـ ــىزگه    ①»يىلىـ ــى سـ ــدەك تېخـ دېگهنـ
  . ياردىمىمىز تېگىپ قالسا ئهجهپ ئهمهس

ئابدىنىياز بۇ يېقىملىق كۈلۈمسـىرەپ تۇرىـدىغان، چىقىشـقاق ئـادەمگه     
بىـرلهپ   -ئارقىـدىن ئهخـمهد ئهپهنـدى، توختـاجىالرغىمۇ بىـر     . لهپپىدە قـاردى 

دېگهنـدەك بـاش چايقـاپ     »سـىلهرنىڭ قولـۇڭالردىن نـېمه كـېلهر    «گويا  قاراپ
  .قويدى

دوســـــتۇم، قارىغانـــــدا بىزنـــــى مهســـــلىههتكه  يارىمايـــــدۇ، دەپ      —
ئويالۋاتقاندەك تۇرىسىز، مهن سىزگه شـهيخ سـهئىدىنىڭ مۇنـۇ مىسـرالىرىنى     

  :ئوقۇپ بېرەي
  بهزىدە كاللىسى ئۆتكۈر دانادىن

  .مهسلىههت -چىقمايدۇ دۇرۇسراق تهدبىر 
    —بهزىدە ئۇقۇشماي بىر گۆدەك نادان 

  .ئوق ئاتسا، نىشانغا تېگىدۇ ھهيۋەت
  بۇنىڭغا نېمه دەيسىز؟ —

ــدى    ــردىنال ئېچىلى ــۆڭلى بى ــان ك ــىپ تۇرغ ــدىنىيازنىڭ چېگىش ــۇ . ئاب ئ
سۆھبهتداشــــلىرىنىڭ ئــــاددىي ئــــادەملهر ئهمهســــلىكىنى، ئــــۇالر ئالدىــــدا  

كۆڭلىـدىكى نــارازىلىقىنى،  قىلىـپ،   ھىـس كۆرەڭلىـك قىلىـپ قـويغىنىنى    
ئاخىرىـدا  . بىـرلهپ سـۆزلهپ بهردى   -قارىغۇالرچه قىلىنىۋاتقـان ئۇرۇشـنى بىـر   

  .ئۆزىنىڭ پىالنىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويدى
ــولۇنۇپ يېتىـــپ مۆكۈشـــمهك    — ــېپىل ئىچىـــگه سـ ــا سـ مهنـــچه بولسـ

ھـاڭگىتلىق  تهرەپـتىن بىـر بۆلـۈك      ! ئوينىماي، سىرتقا چىقىپ ئۇرىشاتتىم
ــكهر چىقىر ــپ     ئهسـ ــلهن ئايلىنىـ ــلهر بىـ ــمه تهرەپـ ــق، قوشـ ــپ، چوالنئېرىـ ىـ

 ③تۇڭگانالرنىــڭ ئارقىســىدىن كېلىــدىغان بولســا لومــودى     —②ســىتلىگه
  !كۆرگۈلىكىنى كۆرسهتكىلى بوالتتى  چوالقنىڭ

                                            
  .ــــ ئا» گۈلىستان«شهيخ سهئىدى   ①

  .ئا —يېڭىسار يېزىلىرى،  —ھاڭگىتلىق، چوالنئېرىق، قوشمه، سىتله   ②
  .ئا—تۇرپان شىۋىسىدە تىللىغان سۆز،  —لومودى   ③
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 —ئۆزىڭىزنىڭ تهدبىرىنـى نىمىشـكه باشـلىقىڭىزغا ئېيتمايسـىز؟      —
  .دەپ سورىدى مهمتىلى ئهپهندى

تهدبىرلىرىغـۇ    —قمـا سـالدى توختـاجى،    دەپ لو  —شۇنى دەيمهن،  —
ــدۇ   ــدا تۇرى ــى جايى ــلىقلىرىغا    . خېل ــۈن باش ــېقىش ئۈچ ــىناپ ب ــكه س نىمىش

  دېمهيال؟
دېسهم ئاڭلىسىغۇ، بىر نۆرى، ئاڭلىماي قالسا، تېخىمـۇ چاتـاق يېـرى     —

ــۇ   « ــل ئۈگهتمهكچىم ــپ ئهقى ــاقاللىق قىلى ــا ئاقس ــۆرۈپ   »ماڭ ــان ك دەپ يام
  .قالسا پايدىسى يوق ـ  ته

قىالپچىالر ئهگهر بىر نىـيهتكه كهلمىسـه، تـوغرا پىكىرنـى قوبـۇل      ئىن —
؟ قارىغانـدا بـۇ   بولـۇدۇ قىلىپ، خاتانى تۈزەتمىسه قانـداقمۇ غهلىـبه قىلغىلـى    

ــ     ــقا بهك دەقهت بول ــۇ ئىش ــكهن، مهن ب ــۇھىم ئى ــش بهك م ئهگهر . ۋاتىمهنۇئى
تــوغرا مهھمــۇد  -تــوپ. ســىز ئېيتىشــنى خالىمىســىڭىز مانــا مهن ئېيــتىمهن

 شۇنداق قىلسام بوالرمۇ؟. تىنىڭ ئۆزىگه ئېيتىمهنمۇھى

  !...سىجاڭنىڭ ئۆزىگه؟ —
ــرى      — ــچىلىرىدىن بىـ ــنىقالپ باشـ ــى ئىـ ــۇ كىشـ ــدۇ؟ ئـ ھهئه، بولمامـ

بولغاندىكىن ئهلۋەتته بۇنىڭغا توغرا قـارار؟ بولمىسـا ئىنتـايىن خاتـا قىلغـان      
  غۇ؟ۇبولۇد

ياز توختـاپ  ئابـدىنى   —... ئۇ كىشىغۇ توغرا پىكىرلىك ئادەم، بىـراق  —
  .قالدى

ــرى      — ــتىن بى ــۇھىم  ئىش ــلىك  ئهڭ م ــقا تېگىش ــقهت قىلىش ــۇ دېق ئ
مۇشــۇنداق ئىشــالر تۇرســا، ئــۇ بۇنىڭغــا بىــر نــېمه دېــمهس؟ ھــازىرال بېرىــپ   

  ئېيتسام بوالرمۇ؟
دېـدى  ســارايۋەن    —بـۇ چــاغ بولغانـدا بهك ئهپســىز بـوالر، ئهته بــاراال،     —

  .گهپ قىستۇرۇپ
  —بهك كۆڭــۈل بۆلــۈپ كهتتىڭىزغــۇ؟     ســىز بــۇ ئىشــقا راســتىنال    —

  : ھهيران بولۇپ سورىدى ئابدىنىياز

نىمىشـــــكه كۆڭـــــۈل بۆلمهيــــــدىكهنمهن؟ ئىـــــنىقالپ يــــــالغۇز     —
ھهربىـــيلهرنىڭال ۋەزىپىســـىمۇ؟ ئـــۇ پۈتـــۈن خهلقنىـــڭ، ھهر بىـــر پۇخرانىـــڭ  



 57

مهنـــپهئهتىگه مۇناســـۋەتلىك تۇرســـا كۆڭـــۈل بۆلمىســـهم بوالمـــدۇ؟ قانـــداق، 
  .ھهمراھلىرىغا قارىۋىدى، ئۇالر باش لىڭشىتىشتىئۇ   —ئهپهندىلهر؟ 

ــدى كۆپچ  ــى ئهپهنـ ــى    ۈلۈمهمتىلـ ــلهن ئهتىسـ ــلىههتى  بىـ ــڭ مهسـ كنىـ
ئابـدىنىياز  .  ئهتتىگهندە مهھمۇد مۇھىتى بىلهن كۆرۈشۈشـكه نىـيهت قىلـدى   

ــېلىش       ــارام ئ ــدۇرراق ئ ــا بال ــدىغان بولغاچق ــپه ئۆتهي ــدە ۋەزى ــى ئهتىگهن ئهتىس
  . شتىئۈچۈن مېهمانالر بىلهن خوشال

دېدى ئۇ بۇ يېڭـى تونۇشـلىرىغا ئهمـدىال      —يهنه كۆرۈشۈپ قاالرمىز،  —
ــكارىالپ،     ــانلىقىنى ئاش ــۈپ قالغ ــۆڭلى چۈش ــتل   —ك ــڭ دوس قىمىز ۇبىزنى

  .مۇشۇ يهردىن باشالنسۇن
ــدا ئۇچر    — ــۇھىتى ئالدى ــۇد م ــال مهھم ــم ئهتى ــۇبهلكى ــدۇق، ۇش پ قاالم
ــاۋاله قى . تېخـــى . لمـــاقچىمهنمهن ســـىزنى ئـــۇ كىشـــىنىڭ دېققىـــتىگه ھـ

قــقهت قىلىشــقا تىگىشــلىك ىنــى بايقــاش قومانــدان د①تهدبىرلىــك ســۇبايالر
  !دەمۇھىم ئىشالرنىڭ بىرى ـ 

ــدىم، رەھــمهت  — ــىپ     —، ئهپهن ــول ئېلىش ــلهن ق ــۇالر بى ــدىنىياز ئ ئاب
  .پ سارايدىن چىقىپ كهتتىۇشۇخوشل

*  
**  

ۇ، ۋاتمايــدۇنــېمه ئادەمســىلهر؟ بــۇ يهردە تــوي بول ②!مهمــمهم! مهمــمهم —
ــادەم ئۆل! جهڭ! ئــۇرۇش ســېپىلغا  چىقىــپ كېتىۋاتقــان   —! دىغــان  گهپۈئ

ــكهر       ــر ئهس ــاۋۇل بى ــدىلهرنى ق ــمهد ئهپهن ــاجى، ئهخ ــدى، توخت ــى ئهپهن مهمتىل
  :ۋېلىپ شۇنداق دېدىۇتوس

ــدانىغىال    ــاي، جهڭ مهيــــ ــۇھىتنى ئۇچرىتالمــــ ــۇد مــــ ــۇالر مهھمــــ ئــــ
 -دىنســېپىل ئۈســتىدە ۋە ســېپىلنىڭ ئــۇ تهرىپىــدە ھېلىــ . كېلىشــكهنىدى

. ھېلىغا ئوق ئاۋازلىرى، گۈمبۈلىگهن پـارتالش سـادالىرى ئاڭلىنىـپ تـۇراتتى    

                                            
  .ئا —) تۈركچه(ئوفىتسېر —سۇباي   ①

 —ئاچچىقالش، ھاياجانلىنىشنى بىلدۈرىدىغان ئىملىق، ) پان شىۋىسىتۇر( —مهممهم   ②
  .ئا
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  .ھاۋا بوشلىقىدىن سېپىل ئىچىگه قاراپ ئوقالر ئۇچۇپ ئۆتهتتى
نـېمه، بىزنـى   ! بىزمۇ تويغـا ئهمهس، سوقۇشـقا كېلىـۋاتىمىز، ئىـنىم     —

  .دېدى مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈپ —مىلتىق تۇتالمايدۇ دەمسىز؟ 
جهڭچى بىـردە ئـۇالردىن گۇمانالنسـا     —! ۇ، بۇياققا چىقماڭالربولمايد —

ــايتتى،      ــدىن توســـ ــۇدە ئۆلۈمـــ ــۇالرنى بىهـــ ــردە ئـــ جېنىڭالرغـــــا   —بىـــ
  ؟①ئۇگىالنمامسىلهر

ــۇد      — ــمهك، مهھمــ ــۇ دېــ ــىلهر، بــ ــانلىقتهك قىلىســ ــدا تۇرپــ قارىغانــ
مۇھىتىنىـڭ كونـا يولداشـلىرى دېــگهن سـۆز ـ  دە، بىزمـۇ مهھمـۇد مــۇھىتى         

  . هكچىدۇق، ئۇ كىشى سېپىلدىكهنبىلهن كۆرۈشم
ــۇپ        — ــىپ قوي ــا قىس ــىنى قولتۇقىغ ــادەم بېش ــۇ ئ ــلهن؟ ئ ــىجاڭ بى س

ــگهن     ــولغىلى كهلـ ــان بـ ــا مېهمـ ــۇالر ئۇنىڭغـ ــه، بـ ــىدا يۈرسـ ــڭ ئارىسـ ئوقنىـ
جهڭچـى نـارازى بولغانـدەك ئۇياقتـا   دۈشـمهن تهرەپـكه        —! ئوخشايدۇ، تېخـى 

نىمتــۇلال، بــۇ يهردە  ھــاي،  —قــورال  بهتــلهپ ياتقــان ھهمرىيىنــى توۋلىــدى،  
  .بىزگه مېهمان كهپتۇ

. سـېپىل ئۈسـتىدىن سـوئال ئاڭالنـدى     —نىمه مېهمان؟ ئايالالرمۇ؟  —
ئۇالرنىــڭ تۇرغــان يېــرى ھــاڭگىتلىق تهرەپ بولــۇپ، ئــۇالر بــۇ يهردە پهقهت       

ــۇراتتى     ــۈزەتته ت ــۈن ك ــېلىش ئۈچ ــدىنى ئ ــادىپيلىكنىڭ ئال ــنىڭ . تاس ئۇرۇش
  .ه ئىدىقايناۋاتقان يېرى ماڭشىن تهرەپت

  .شىمىز دەيدۇۈئهپهندىلهركهن، سىجاڭ بىلهن كۆر ②ياق، سون سون —
نىمىتـۇلال بـۇ تهرەپـكه كېلىـپ       —نېمه؟ توختـا، مهن قـاراپ باقـاي،     —

سـىجاڭنى نىـمه قىلىسـىلهر؟     —بىرلهپ قاراپ چىقىـپ،    -ئهپهندىلهرگه بىر
 —ر،بۇ يهر بهك خهتهرلىك، سـىجاڭ بىـلهن جاھـان تىنچىغانـدا كۆرۈشهرسـىله     

  .دېدى
ھوي، ئىنىم، بىز باال ئهمهسقۇ؟ بىزمـۇ جهڭ قىلىمىـز دەپ كهلـدۇق،     —

  نېمه، بىز تۆشۈكته ئولتۇرىدىغانالردىنمىدۇق؟

                                            
  .ئا —، )تۇرپان شىۋىسى(ئىچ ئاغرىتماق، ئېچىنماق —ئۇگىالنماق   ①
  .ئا —) تۇرپان شىۋىسى(سون سون ـ يوچۇن، غهلىته   ②
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  :نىمتۇلال ھهمرىيىغا
مهڭلىــك، ســهن قــاراپ تــۇر، ئــۇالر ســېپىلغا چىقمــاي تۇرســۇن، كىــم   —

ــلىقالردىن     ــېمه، مهن باشـ ــدە نـ ــى ئىچىـ ــڭ ئالىسـ ــادەم دېگهننىـ ــدۇ، ئـ بىلىـ
  . دېدى ۋە كېتىپ قالدى  —سىگه ئېيتىپ باقاي، بىر

  .كۆپ ئۆتمهي ئۇ قايتىپ كهلدى —
جهڭ قىلىـدىغان ئـادەم   «پ ـ چۈشـهنمهيال   ۈنۈدېسهم چۈش  ①لهنجاڭغا —

مهيلـى، ئـۇ دېگهنـدىكىن    . دەۋاتىـدۇ  »بولسا كهلسۇن، قولىغا قـورال بېـرىڭالر  
ھهر . قــاالربــۇالر چىقىــپ كــۆرۈپ باقمىســۇنمۇ، جېنىغــا ئۇگىالنســا كېتىــپ   

ــۇالرنى داشــۇ  دېــدى    —ياققــا ماڭــدۇرىۋېتىلى،  ②ھالــدا ئېهتىيــات ئۈچــۈن ب
  .نىمتۇلال

  .مهمتىلى ئهپهندى ھهمراھلىرى بىلهن سېپىلغا چىقتى
  .سورىدى تهۋپىق — دۇ، يىگىت؟ۇسىجاڭغا قهيهردە يولۇققىلى بول —
ھهر ھالدا پهسراق تۇرۇپ گهپ قىلىڭ، باشـنىڭ الزىمـى بولسـا، كىـم      —

ىلىدۇ بۇ ئهتراپتىمۇ تۇڭگانالرنىڭ پىستىرمىسى بـارمۇ، چىـڭ قىلىـپ بىـر     ب
ــوق   ــىڭىز يـ ــه بېشـ ــوق كهلسـ ــر    ! ئـ ــادەم ئهمىـ ــۇ ئـ ــىز؟ ئـ ــىجاڭنى دەمسـ سـ

  نۇرمۇھهممهد بىلهن بىر يهردە بولسا كېرەك، ئۇ كىشىنى بىلىدىغانسىز؟
ــىز، بىــــز      — ــم بىلســــۇن، قىزىقكهنســ ــدىڭىزنى كىــ نۇرمۇھهمممىــ

  .چهتئهلدىن كېلىۋاتىمىز
ــكه تۇتمــاڭالر، داشــۇ قاينىغــان يېــرىگه بېــرىڭالر،      — بوپتــۇ، مېنــى گهپ

تهلىيىڭالر بولسا كهچته كۆرۈشۈپ قـاالمىز، مهڭلىكـاخۇن شـۇنداق دەپـال ئـۆز      
شـكه باشـلىدى ۋە نىمتۇلالغـا،    ۈتۈئورنىغا بېرىپ، سـېپىلنىڭ سـىرتىنى كۈز  

ــانه   — ــۆزى زان ــۇالر ئ ــېلىپ     ③ب ــا س ــۆزىگه جاپ ــاي ئ ــارىيىدا ئولتۇرم ــېمه س ن
  .دېدى —قىلىتىكىن؟ 

ــى     — ــازىر ۋاقت ــدۇ، بىــراق، ھ ــادەملهردەك قىلى ــدىغان ئ دوســتلۇققا ياراي

                                            
  .ئا —روتا كوماندىرى، يۈز بېشىغا توغرا كېلىدۇ،  —) 连团(—لهنجاڭ   ①

  .ئا —) تۇرپان شىۋىسى(ئاشۇ  —داشۇ   ②
  .ـــ ئا) تۇرپان شىۋىسى(نازۇك، نهپىس، چىرايلىق —زانانه   ③
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  .ئهمهس بولۇپ قالدى ـ دە
ــانلىقىنى      ــىپ قېلىۋاتق ــىرى جىددىيلىش ــڭ بارغانس ــۈچهيلهن جهڭنى ئ

قىلىــپ، دەرھــال مهڭلىكــاخۇن كۆرســهتكهن تهرەپــكه بېرىــپ روتــا        ھىــس
ــدى   ــورال تهلهپ قىلـ ــدىن قـ ــپ  كوماندىرىـ ــا بېرىـ ــهتكهن جايغـ ــۇ كۆرسـ ۋە ئـ

  .مىلتىقلىرىنى تۆۋەنگه قارىتىپ بهتلهشتى
ــداق ئوشــۇقچه دەدىســهرگه     ــمهھهل يېڭىســارغا كېلىــپ بۇن توختــاجى بى

ئۇنىـڭ قـورال   . قىلىۋاتقاندەك قىالتتـى  ھىسچۈشۈپ قالغىنىدىن بىزارلىق 
ــنهر  ــوللىرى بىلى ــان ق ــى  -توتق ــنمهس تىترەيت ــاقلىرى ســېلىنىپ  . بىلى قاپ

ــورلىقى  كهتــــكهن ــانچه قوالشــــماي  تۇرۇشــــلىرىدىن خــ ، ھهرىكهتلىــــرى ئــ
  .كېلىۋاتقاندەك قىالتتى

ئهخمهد ئهپهندى ئـارتۇقچه قىزىشـىپ كهتـكهن بولـۇپ، بـارلىق جىمغـۇر،       
روھىـدىن بىلىنىـپ    -ياتچان ئـادەملهرگه خـاس ئىپـادىلهر رەڭگـى    ھىسـ ئهمما 

  .تۇراتتى
ــۈرۈش ئۈچــۈن،   ــدى توختاجىنىــڭ روھىنــى كۆت ــۋۇرنى  مهمتىلــى ئهپهن زات

  :تىپ مىشهك چىقىرىۋاتقان پۇرسهتته چېقىشىپ دېدىرتا
ــدۇ، دېيىشــىدىغان،      — ــدىن بهك قورقى ــاي ئــادەملهرنى ئۆلۈم ــادەتته ب ئ

  .سىزنىڭ ھازىرقى ھالىڭىزغا قاراپ، بۈگۈن ئىشهندىم
  :خاھلىماس كۈلۈپ قويۇپ -توختاجى خاھالر

مۇشـۇ يهردىمـۇ   جان بىـلهن ئويناشـقاندەك،   ! توۋا قىلدىم، ما ئادەمنى —
ئهپهنـــــدىم، ســــىلىدىن ئايرىلىـــــپ قـــــالغۇم  ! شــــۇ مىـــــجهزى بىلهنــــال  

ــىمۇ   ــا ئــــاتىمهن دېســ ــارقىلىردىن كهلــــدىم، بولمىســ كهلمىگهچكىــــال ئــ
بهلكىـم بىـر سـائهت ئىچىـدە ئهجهل كـېلهر، يهنه نـېمه ئـانچه        .... كهلمهيتتىم

ــرى     ــاق قىلىغىلىــ ــۈلگىلىرى، چاقچــ ــداقمۇ كــ ــىلى؟ قانــ ــاتىرجهم ســ خــ
  كېلىۋاتىدۇ؟

ــانى كهرىــم«بــۇ گهپلىــرى بىــلهن،  — ــايهتنى  »قۇرئ دىــن شــۇنداق بىــر ئ
ــۇئوقۇغ ــۇ  «: م ئېســىمگه كېچىۋاتىــدۇۇن ــدە نهدە بولســاڭالرمۇ ئ ئهجهل كهلگهن

ــان     ــئهلهردە بولغــ ــتهھكهم قهلــ ــا مۇســ ــدۇ، ھهتتــ ــزدەپ تاپىــ ــىلهرنى ئىــ ســ
ــدىردىمۇ ــهممۇ   . »تهقـ ــا كۈلمىسـ ــدىغان بولسـ ــىال، ئهجهل كېلىـ ــا قارىسـ مانـ
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  .ندىمكېلىۋېرىدۇ، ئهپه

ئۇالر تـاكى دىـۋېزىيه شـتاۋىنىڭ ئاالقىچىسـىغا يولـۇققىچه جهڭ قىلىـپ       
ــتى ــرىلگهن   . تۇرۇشـ ــپ بېـ ــپ تارقىتىـ ــپ كېلىنىـ ــدانىغىال ئېلىـ جهڭ مهيـ

گهرچه بـۇ بىـر ۋاقلىـق قـۇرۇق     . دىن تېگىشلىكىنى ئالدى»ئهسكهر تامىقى«
نى ئهخـمهد ئهپهنـدى ئـۆزى   . نان بولسىمۇ، ئهمما ئۇالرغا بهكمۇ تاتلىق تېتىدى

پ ۇشــۇھهقىقــي  جهڭچىــگه ئايالنــدىم دەپ ئويلىــدىمىكىن، خېلــى شوخل    
 ئـــۇ مهمتىلـــى ئهپهنـــدىگه قهلبىـــدىكىنى ئاشـــكارىالپ. قالغانـــدەك بولـــدى

ھايات مانا مۇشۇنداق جىددىيلىك ئىچىدە ئۆتسه دەيـمهن، كىشـى ئـارتۇقچه    «
 بـۇ بىـر ئـازاپلىق ئىڭراشـقا،    . دېـدى  »...غهملهرنى ئويالشـقا ۋاقـت تاپالمىسـا   

ــر دەرت تا ــنىگه ئوخشــاش ســۆز    رئېغى ــۈم تىلىگى ــۆزىگه ئۆل ــۆز ئ تقۇچىنىــڭ ئ
شــــۇڭا ئــــۇ كــــۆز چاناقلىرىنىــــڭ . تهۋپىــــق ئــــۇنى چۈشــــىنهتتى. ئىــــدى

ــىۋاتقانلىقىنى  ــسئېچىشـ ــدى ھىـ ــدىمۇ   . قىلـ ــى  ئهپهنـ ــۇنداق، مهمتىلـ شـ
شۇ تاپ ئۇمـۇ ئـۆزىنى ھهقىقىـي    . دۇۈمۇشۇنداق جهڭگىۋار ھاياتنى ياخشى كۆر

ــدەك  ــسجهڭچىـ ــاقى ھىـ ــددىلىككه،  . لماقتـ ــداق جىـ ــاجىال بۇنـ پهقهت توختـ
چــۈنكى ئــۇ ئۆمرىــدە بۇنــداق رىيــازەتلهرنى     . ئېغىرچىلىققــا كــۆنهلمهيتتى 

ــانلىق     ــا سهرســـ ــىنىڭ بولســـ ــاۋۇ ئىككىســـ ــان، ئـــ ــپ باقمىغـــ  -چېكىـــ
  .سهرگهردانلىقتا كۆرمىگىنى قالمىغانىدى

دىــۋېزىيه شــتابىنىڭ ئاالقىچىســى ئهتىســى چۈشــتىن كېــيىن بــۇيرۇق   
پولكــوۋنىكالر بىــلهن كۆرۈشــكىلى كېتىۋاتقانــدا مهمتىلــى ئهپهنــدى ئېلىــپ 

  .ئۇنىڭغا  سىجاڭ بىلهن كۆرۈشمهكچى ئىكهنلىكىنى ئېيتتى
ــاغقىچه ئهج  ــۇ چ ــۈچ ئهپهنــدىنىڭ     نب ــدىغان ئ ــاپ كېتى ــيلهرگه ئوخش هبى

ئۆزلىكىدىن كېلىـپ جهڭـگه قاتنىشـىۋاتقانلىقى  ھهققىـدىكى خهۋەر پۈتـۈن      
  .تكهندىلېنىيه بويالپ تارقىلىپ كه

ســىلهرنىڭ جهڭــگه  قاتنىشــىۋاتقانلىقىڭالرنى ســىجاڭمۇ ئاڭلىــدى،  — 
  .ئۇ جهزمهن  سىلهرنى چاقىرىدۇ —دېدى شتاپ ئاالقىچىسى،  —

  
3  
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كهچقــۇرۇن، مهھمــۇد مــۇھىتى شــتابىدا ئۆزلىكىــدىن ئۇرۇشــقا ئشــتراك   
قىلغـــان يوچـــۇن  ئـــادەملهرنى كۈتـــۈپ ئابـــدۇلال دامـــولال نهئىمـــى بىـــلهن   

ئۇنىــڭ يوغــان كۆزلىرىــدە جىــددىيلىك، ئــاق ســېرىق كهلــگهن  . ئولتــۇراتتى
ــۇراتتى  ــپ تـــ ــك بىلىنىـــ ــدا غهمكىنلىـــ ــدە . چىرايىـــ ــقىرقى بۆلۈمـــ تاشـــ

ســهلدىن . مۇھــاپىزەتچىلهر باشــلىقى ئىليــاس مېهمــانالرنى كۈتــۈپ تــۇراتتى 
  :كېيىن  ئىلياس ئىچكىرىگه كىرىپ چاس بهردى

  مېهمانالر كهلدى، كىرسۇنمۇ؟ —
ــاقىر،  — ــۇد —چ ــانلىرىنى    مهھم ــدەك ئالق ــۇھىتى ھاياجانلىنىۋاتقان م

  . بىرىگه سۈركهپ قويدى -بىر
ئىلياســـنىڭ ئىشـــىك ئېچىـــپ بېرىشـــى بىـــلهن مېهمـــانالر بۆلـــۈمگه 

ــدى  ــپ كهل ــهنچكه    . كىرى ــاراڭلىق، ئىش ــاس ج ــۆزىگه خ ــدى ئ ــى ئهپهن مهمتىل
ــاالم بهردى  ــاۋازدا س ــان ئ ــدىلهرمۇ    .  تولغ ــمهد ئهپهن ــاجى ۋە ئهھ ــدىن توخت ئارقى

  . ىلىرىنى قوللىرىغا ئېلىشتىشىلهپ
ــاھۇ،    — ــۇلالھى ۋەبهركاتـ ــۇم، رەھمتـ ــاالمۇ ئهلهيكـ ــۇم ئهسسـ  —ۋەئهلهيكـ

ــاۋاب بهردى     ــاۋازى  ج ــاس ئ ــۇق ب ــهن ۋە تول ــڭ روش ــۇد مۇھىتنى ــڭ . مهھم ئۇنى
ــدى    ــدا قىلـ ــهنچ پهيـ ــانالردا ئىشـ ــالىمى مېهمـ ــتايىدىل سـ ــدىن . ئهسـ ئارقىـ

ۈچلـــۈك قـــول ھهربىـــيلهرچه پىشـــقان قـــوللىرىنى ئۇزۇتـــۇپ كۈچلـــۈك ـ ك    
  .سىقىشىپ كۆرۈشتى

. كــۆرۈپ تۇرۇپســىز، ئاغــا، قــوللىرىمىز خېلــى يىرىكلىشــىپ قالــدى  —
 —ئهسلى قهلهم تۇتۇپ كۆنگهن قولالر ئهلهم تۇتـۇش بىـلهن خېلـى پىشـتى،     

  .يورۇقلۇق بىلهن -دېدى تهۋپىق ئوچۇق
توختــاجى دوســتىغا ھــاي بهرمهكچــى بولغانــدەك پېشــىنى بىلىنــدۈرمهي 

 »سـىجاڭ سـېنىڭ تهڭتۈشـۈڭ ئهمهس، ھـۆرمهتته تـۇرغىن     «ۇ ئ. تاتىپ قويدى
ــدى ــوردا   . دېمهكچى ــداق ئ ــدى ھهر قان ــى ئهپهن ــراق، مهمتىل ــاكى  -بى ــاراي ي س

مهشــهۇر ئهربــاپ ئالدىــدىمۇ ئــۆزىنى ئهركىــن تۇتــۇپ، تارتىنمايــدىغان كۆنــۈپ  
قالغاچقا، ئومـۇمهن ھـېچ كىشـى ئالدىـدا قورۇنـۇپ تۇرمـايتتى، ئـۆزى ياخشـى         

  . ملهر ئالدىدا گهپ ياساپ ئولتۇرمايتتىدەپ بىلگهن ئادە
دېــدى مهھمــۇت  —ئاڭلىــدىم، ئاڭلىــدىم، جهڭــگه قاتنىشىپســىلهر،  —
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ــۇھىتى كۈلۈمســىرەپ،   ــېمه ئۈچــۈن جهڭــگه       —م ــوش ئــۆزۈڭالر كىــم؟ ن خ
  قاتناشماقنى ئىختىيار قىلىپ قالدىڭالر؟ 

ئهسـلىمىز  . ياشقا تولغان زېمىننىـڭ پهرزەنتلىـرى   -بىزمۇ مۇشۇ قان —
بــۇ كىشــىنىڭ ئىســمى توختــاجى، قهشــقهر قىزىــل دۆۋىــدىكى  . هردىنقهشــق

ئىلىـم ئهھلىنىـڭ    ،تۇداخۇنباينىڭ ئوغلى، ئـۆزى ھهم سـودىگهر، ھهم سـهيياھ   
بىـز چهتئهلـدە تونۇشـقان، مـاۋۇ     . دوستى، ئازادلىق جهڭچىلىرىنىـڭ ھامىسـى  

ۋەتهننىـــڭ . ئهســـلى قهشـــقهر شـــهھىرىدىن. دوســـتىمىز ئهخـــمهد ئهپهنـــدى
لهتنىڭ ئىستىقبالىنى دەپ سهرسـان ـ سـهرگهردان بولـۇپ، ئهل     تهقدىرى، مىل

ئهمــدى ئــۇ ۋەتهنــدە ئاقــارتىش ئېلىــپ  . كېزىــپ، ئــاخىر تۈركىيىــدە ئوقۇغــان 
ــدۇ    ــش ئۈچــۈن كېلىۋاتى ــا ئىشــتىراك قىلى ــرىش، ئىنقىالپق ــز . بې كهمىنىڭى

مېنىـڭ كهچمىـش ـ    . مهمتىلى ئهپهندى، لهقىمى تهۋپىـق، قهشـقهر ئاتۇشـتن   
ۇ ئهخـــمهد ئهپهنـــدىنىڭكىگه ئوخشـــاپ كېتىـــدۇ، مهنمـــۇ كهچۈرمىشــلىرىمم 

قورشـاۋدىن بىـر كـۈن ئـاۋۋال يېڭىسـارغا      . شۇنداق مهقسهتته ۋەتهنگه قايتتىم
كېلىپ چۈشكهنىدۇق، تهقـدىرى قىسـمهتته بىزنىـڭ قورشـاۋدا قېلىشـىمىز      

دوســــتىلىرىمغا . پۈتۈلگهنمــــۇ  قانــــداق، بــــۇ يهردە جهڭلهردىمــــۇ بولــــدۇق
ئالىڭىزغا جــاۋابىم شــۇكى،  ۋەتهن ھهممىمىزنىــڭ، ۋاكــالىتهن ئــاخىرىقى ســو

ئىنقىالپ ھهربىر ۋىجدان ئىگىسىنىڭ بـۇرچى، شـۇڭا گېـزى كهلگهنـدە ئهلهم     
  .تۇتۇشمۇ، قهلهم تۇتۇشمۇ بىزنىڭ كۆزلىگهن مهقسىدىمىزگه ئۇيغۇن

ئولتــۇرۇڭالر، بــۇرادەرلهر، نىمىشــقا تــۇرىمىز، ئولتــۇرۇپ سۆزلىشــهيلى،   —
ئـۇ مېهمانالرغـا ئهمـدىال ئىشـهنچ     . ۈلۈمسـىرەپ دېدى مهھمۇد مـۇھىتى ك  —

قىلغانـــدەك ئـــۆزىنى تونۇشـــتۇردى، ئانـــدىن كـــاتىبى ئابـــدۇلال دامـــوللىنى  
تۈركىيىــدىن  —ھهممهيــله بهھــۇزۇر ئولتۇرۇشــقاندىن كېــيىن، . تونۇشــتۇردى

ئهپهنـدىلهرنى   ①كېلىۋاتقان بولساڭالر قهشقهردىكى يۈسـۈپ زىيـا، مهجىـددىن   
                                            

، كېيىن ئۇزۇن يىـل تۈركىيىـدە تـۇرۇپ سىياسـىي     يىلى تاشكهنتته تۇغۇلغان-1902مهجىددىن دەلىل  ①   
ى تـۈركىيهگه  يىلـ -1938. نى قۇرغان ۋە رەھبهرلىـك قىلغـان  »تۈرك ياشالر بىرلىكى«. پائالىيهتلهرگه قاتناشقان

ــان ــۆلگهن،   -1943. قايتق ــلهن ئ ــهل بى ــى كېس ــالردا-1980يىل ــىزلىكى   رېماتى يى ــىنىڭ يېتهرس ــال مهنبهس ي
 تـۇنجى نهشــىرىدە  شـۇڭا . تۈپهيلىـدىن بـۇ دوختـۇر ھهققىـدە پهقهت قېرىالرنىـڭ ئهسلىمىسـىگىال تايىنىلغـان       

 .ائ —.ئۇنىڭ يېشى ۋە يۇرتى خاتا بولۇپ قالغان: ساقالنغانئىككى خاتالىق 
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ــىلهر ــكهن،   دە، ئ -تۇنۇيدىكهنســ ــدىن كهلگهنلهرىــ ــۇ تۈركىيىــ ــۇ  —ۇالرمــ ئــ
تهۋپىقنىـــڭ ئاللىقانـــداق بىـــر يهرلىرىنـــى ئاكىســـى مهخســـۇد مۇھىتىغـــا، 

ــ   ئۇالرنىــڭ «. پ يــۈرىكى دۈپۈلــدەپ كهتتــى  ۇتۇئابــدۇخالىق ئۇيغۇرغــا ئوخش
  .دەپ ئويلىدى ئۇ »ھه؟ -سۆزلىرى نهقهدەر ئوخشايدۇ 

ئــــۇالر شــــۇنداق، ئــــۇ ئهپهنــــدىلهر بىــــلهن ئوبــــدان بىلىشــــىمىز،   —
  ساالمهت ئىكهن ـ دە؟ -دېمهك، ئۇالر ساق . ئىلگىرىرەك كېلىشكهن

بـــۇ يهردە ۋەزىـــيهت شـــۇنداقال بولســـا قانـــداق قىلىســـىلهر؟ جهڭـــگه  —
  ر؟هقاتنىشىۋېرەمسىل

ئهممــا . بىــز شۈبهىســىز ئىنقىالپنىــڭ بىــر ئهزاســى بولــۇپ قالــدۇق  —
  .تهكلىپلهرنىمۇ بهرمهكچىمىز -سىزگه بهزى پىكىر

مـۇ سـىلهرنىڭ كۆرۈشۈشـنى تهلهپ قىلغىنىڭالرغـا قـاراپ      خوش؟ مهن —
ــدۇرماي ئېيتىــپ    ــدىم، ئهمســه ئويلىغــانلىرىڭىالرنى قال شــۇنداق ئويلىغانى

  .بېقىڭالر
مهمتىلى ئهپهنـدى يوشـۇرۇن ھالـدا سـېپىلدىن چىقىـپ، تۇڭگانالرنىـڭ       

  .ئارقا تهرىپىگه ئۆتۈش ھهققىدىكى چارىنى سۆزلهپ بهردى
ــلىههتكهن  — ــدىغان مهسـ ــاق  بولىـ ــىناپ باقسـ ــۇدۇ، سـ ــدا . بولـ قارىغانـ

  سىزلهرنىڭ ھهربىي بىلىمىدىنمۇ خهۋىرىڭالر بارىكهن ـ دە؟
يـــاق، بىـــز بـــۇ ئىشـــقا ساۋاتىســـز، بىـــراق، قوشـــۇنىڭىزدا ھهربىـــي   —

ئىقتىدارى بار ئـادەملهرنى ئۇچراتتـۇق، ئهگهر ئـۇالر مۇۋاپىـق ئىشـقا قويۇلـۇپ،       
. پايـــدىلىق بـــوالتتىرولىنـــى جـــارى قىلدۇرســـا ئىـــنقىالپ ئۈچـــۈن بهكمـــۇ 

تهۋپىـــق  —ئهپسۇســـكى، قوشـــۇن ئىچىـــدە مهســـىله ئېغىـــردەك قىلىـــدۇ،  
ــۆزلهپ شــۇ يهرگه كهلگهنــدە توختاجىنىــڭ كــۆزلىرى بىــلهن ئۇچر      پ ۇشــۇس

  .توختاجى ئۇنىڭغا بولدى قىل دېگهندەك ئىشارە قىالتتى. قالدى
  بىزنىڭ قوشۇندىكى كىمنىڭ ئويلىغان چارىسىكهن بۇ؟ —
ئـۇ ئـۆزىنى يـۈز بېشـى دېـدىغۇ      . گهن ئهسـكهر باشـلىقى  ئابدۇنىياز، دې —
  .دەيمهن
مهھمـۇد مـۇھىتى شـۇنداق بىـر سـوئال قويـۇپ سـهل         —ئابدۇنىياز؟  —

ئابــدىنىيازنى دەرھــال بــۇ  —تۇرىۋالغانــدىن كېــيىن ئىلياســنى چاقىرىــدى،  
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  !يهرگه ھازىر قىل
  .ئۇ غوپۇر تهنجاڭنىڭ قولىدا، ھازىرال باشالپ كېلهي! خوپ —

  .ىقىپ كهتتىئىلياس چ
ــدىنىياز چاپســانال چاقىرتىــپ كېلىنــدى  ــۇپ،  . ئاب ــۆزىنى دادىــل تۇت ــۇ ئ ئ

مهھمـۇد مـۇھىتى ئۇنىـڭ    . ئۆزىنىڭ تهكلىپىنى كونكېرىت ئوتتۇرىغا قويـدى 
  .مهسلىههتىنى يېقىن ئارىدا سىناپ كۆرۈشكه ۋەدە قىلدى

ــىله ئېغىــــركهن؟   — ــداق مهســ ــۇنىمىزدا يهنه قانــ ــورىدى  —قوشــ ســ
  .سىجاڭ
ــ — ــ  يھهربى ــى ئهمهس، ھهربى ــزام ياخش ــى   يئىنتى ــڭ ياخش ئىنتىزامنى

. بولماســــــلىقى جهڭگىۋارلىقنىــــــڭ سۇســــــلىقىدىن دېــــــرەك بېرىــــــدۇ
  . جهڭگىۋارلىق بولمىسا ئۇرۇشتا ئۈستۈنلۈك قازانغىلى بولمايدۇ

مهھمــــۇد مــــۇھىتى  تهۋپىقــــتىن كــــۆزىنى ئــــۈزمهي  —يهنىچــــۇ؟  —
  .ى ئهسلىدىئولتۇرۇپ، يهنه بىر قېتىم ئاكىسىنى ۋە ئابدۇخالىقن

. يهنه ئهســكهرلهردە ئــاڭلىق جهڭ قىلىــش روھــى كهم، ھهتتــا يــوق      —
ــېمه ئۈچــۈن كــۈرەش  . كومانــدىرالردىمۇ شــۇنداق ئىنقىالپنىــڭ دەســلىۋىدە ن

ــارا  ــىمۇ، بـ ــق بولسـ ــدىغانلىقى ئېنىـ ــان سۇسل  -قىلىـ ــۇ نىشـ ــارا ئـ ــۇبـ پ ۇشـ
غـا جهڭ قىلىـدىغان بولـۇپ     »ھاشـار «كهتكهندەك، پهقهت باشلىقلىرى ئۈچۈن 

ــدارالردا بولســا، شهخســىي مهقســهت ئۈچــۈن شــۇنچه كــۆپ   . لىشــقانقې ئهمهل
  ...ئادەمنى قۇربانلىق قىلىشتىن يانمايدىغاندەك بىر خىل

 ھىـس مهھمۇد مۇھىتى بـۇ سـۆزلهرنىڭ تـوغرىلىقىنى     —مهسىلهن؟  —
قىلىــپ تۇرغاچقــا ســۆز  ئارىلىۋەتكۈســى كهلــمهي پهقهت قىســقا ســوئالالرنى   

  .سوراش بىلهن چهكلهندى
تهۋپىــق ئهپهنــدى شامهنســۇرنىڭ پۇتىغــا ئــوق تېگىشــى بىلهنــال         —

ئۇنىـــڭ پۈتكـــۈل قوشـــۇنى ســـهپنى تاشـــالپ، ئـــۇنى كۆتـــۈرۈپ چېكىنىـــپ   
ــمهن،   ــدىغۇ، دەي ــانلىقىنى نهزەردە تۇتىۋاتى ــدى   —چىقق ــدى ئهخــمهد ئهپهن دې

ــۆلمهيتتى  . ســۆز قىســتۇرۇپ ــۇ ئىشــقا تهۋپىقــتىن كهم كۆڭــۈل ب ــۇ ب شــۇڭا . ئ
راشــلىرىنى سۆزلهشــتىن ئــۆزىنى تۇتــۇپ قااللمىــدى،  تارتىنىشــنى قويــۇپ، قا

ــالر      — ــۇنداق ئىشـ ــقىلىپ شـ ــۇنىڭىز ئهمهس، ئىشـ ــىزنىڭ قوشـ ــۇ سـ ئۇغـ
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بىـر باشـلىققا ئـوق تهككىنـى ئۈچـۈنال      . سىلهردىمۇ يـوق ئهمهسـتهك تۇرىـدۇ   
پۈتــۈن قوشــۇن ســهپنى تاشــالپ كهتســه بــۇ قانــداق كــۈرەش؟ ئهگهر ئــۇ ئۆلــۈپ 

  ، قوشۇننى تارقىتىۋېتىش كېرەكمۇ؟كهتسه كۈرەشنى پۈتۈنلهي توختۇتۇپ
ڭغا ئوخشـــاش ىشــۇن  —دەپ تهســتىقلىدى تهۋپىـــق،   —شــۇنداق،   —

قوشـۇندا بىـرى،   . ئهھۋالالر سىلهرنىڭ قوشۇنىڭالردىمۇ خېلى بـاردەك قىلىـدۇ  
ھهربىـي تهلىـم ـ تهربىيىنـى چىـڭ تۇتقۇلـۇق، ھهربـى مهشـىقنى ھهر ۋاقىـت          

ــۇش، ئىككىنچــى ھهربىــيله. تاشــالپ قويماســلىق كېــرەك  ــاڭنى ئويغۇت ردە ئ
ئـۇالر قارىسـىغا ئـۇرۇش قىلىـدىغان     . ئۇالرغا سىياسـىي دەرس بېـرىش كېـرەك   

  !شى كېرەكۇئهمهس، ئاخىرقى نىشاننى بىلىپ ئۇرۇش قىلىدىغان بول
شـۇنداقال  . مهھمۇد مۇھىتى بۇ سۆھبهتكه بهكمـۇ ئېتىـۋار بىـلهن قارىـدى    

پـات كېلىـپ،    -پـات ئـۇ ئهپهنـدىلهرنىڭ   . سۆھبهتداشلىرىنى ياقتۇرۇپ قالـدى 
پ ۇتـ ۇئـۇ مېهمـانالرنى ئۇز  . مهسلىههت بېرىپ تۇرىشىنى ئىلتىمـاس قىلـدى  

  :قويغاندىن كېين ئابال دامۇللىغا
ــادەملهركهن     — ــك ئ ــازا كېرەكلى ــۇنغا ت ــڭ قوش ــۇالر بىزنى ــنىڭچه، ب . مې

تهربىــيه ئىشــلىرىغا قويســا بهك   -ئــۇالرنى ئهســكهرلهرنىڭ سىياســىي تهلىــم 
  .دېدى —ياخشى ئىش بولغۇدەك، 

بولمىســا ئــۇالرنى بىلــله ئىشلهشــكه تهكلىــپ  قىاليلــى، ــــــ دېــدى   —
  .ئابدۇلال دامولال نهئىمى

دېـدى قومانـدان ۋە ئابـدۇنىيازنىڭ      —كېيىنچه بىر نېمه دەرمسـىز،   —
تهكلىپىنى سىناپ كۆرۈش ئۈچۈن كۆڭلىـدە كونكىرىـت اليىـهه ئويلىنىشـقا     

  .باشلىدى
  

4  
  

هن ئارقىسـىغا ئۆتـۈش چارىسـى سـىناپ     غهربىي شـىمال تهرەپـتىن دۈشـم   
شــۇ كــۈنى زەربىــدارالر ئهتــرىتىگه ئــۆزىنى مهلــۇم قىلغــان تهۋپىــق، . كۆرۈلــدى

بىــراق مهھمــۇد مــۇھىتى . رازۋىــتكىچالر بىــلهن بىلــله بارمــاقچى بولغانىــدى
ــۇلمىدى   ــىغا قوشـ ــقا قاتنىشىشـ ــك ئىشـ ــۇ خهتهرلىـ ــڭ بـ ــتىكى . ئۇنىـ زاپاسـ



 67

ــكه تهك   ــىي دەرس بېرىشـــ ــىمالرغا سىياســـ ــدى قىســـ ــپ قىلـــ ــۇ . لىـــ بـــ
  :ئورۇنالشتۇرۇشنى ئاڭلىغان تهۋپىق ھهمراھلىرىغا

دېــدى،  —مــاھمۇد مــۇھىتى بىــلهن تونۇشــقىنىمىز زىيــان بولــدى،    —
تونۇشـــمىغان بولســـاق جهڭچـــى دېـــگهن     —توختـــاجىنى تېرىكتـــۈرۈپ،  

ــوالتتى، ئهلهم تۇتــاتتۇق    ــهرەپلىك نــامىمىز ب ــېپىلدىن چىقىــدىغانالر  . ش س
ــد  ــان تهقـ ــلهن بارالمىغـ ــكه ئۇر بىـ ــتىدە مىلىـ ــېپىل ئۈسـ ــىغا ۇىردىمۇ سـ شـ

مانــا ئهمــدى ئهپهنــدىلىك قىلىــدىغان بولــدۇق، توختــاجى      . قاتنىشــاتتۇق
دوستىمىزغۇ بىر ئـۇھ دەپ تىنىۋالىـدىغان بولـدى، جېنـى تـاتلىق ئـادەمكهن       

  .ئهمهسمۇ
  .مهھمۇد مۇھىتى جاۋابهن ساالپهتلىك قىياپهتته كۈلۈمسىرەپال قويدى

ــق  ــىمۇ تهۋپى ــۇنداق بولس ــته    ش ــت سۈرۈش ــدە ھهر ۋاقى ــدارالر ھهققى زەربى
بۇ چارە ئوبدانال ئۈنـۈم بهرگهن بولـۇپ، ماجهنسـاڭ قوشـۇنلىرى     . قىلىپ تۇردى

بىــــراق، ئــــۈرۈمچى تهرەپــــتىن چېكىنىــــپ . زور تــــاالپهتكه ئۇچىرىتىلــــدى
كېلىۋاتقـــان ماجوڭيىڭنىـــڭ قىســـىملىرى ماجهنســـاڭ تهرەپنـــى تولـــۇقالپ 

مىســـى جهھهتـــته تهڭ كېلىشـــكه پ كهتكهچـــكه كـــۈچ سېلىشتۇرۈنـــۈكۈچل
مهھمۇد  مۇھىتى بـۇ چـارىنى بىـر نهچـچه كـۈن ئىلگىـرى سـىناپ        . بولمىدى

  .كۆرگهندە ناھايىتى ياخشى ئۈنۈم بېرىدىغانلىقىنى ئويالپ قالدى
ــلهن سۆھبهتلىشــىپ    -7  ــل كــۈنى ئهركاشــتامدا ســوۋېت تهرەپ ب ئاپېرى

ېلىـپال مهھمـۇت   ئـۇ ك . قايتىقان خۇجىنىياز ھاجى يېڭىسارغا يېتىپ كهلدى
مۇزاكىرىـدىن كېيىـنال ئۆزىنىـڭ    . مۇھىتى بىلهن مهخپى مۇزاكىرە ئۆتكۈزدى

. خادىملىرى، خاس قۇرۇقچىلىرىنى ئېلىـپ ئالـدىن يهكهنـگه  يـۈرۈپ كهتتـى     
مهھمـــۇد مـــۇھىتى بـــۇ يهردىكـــى ئىشـــالرنى ئورۇنالشـــتۇرۇپ ئارقىـــدىن       

  . ماڭىدىغان بولدى
ــر نۇرمــۇھه    ــاۋۋال ئهمى ــۇ ئ ــڭ قوشــۇنىنى   دنى چاقىرىتممهئ ــپ، ئۆزىنى ى

ئىككىســى ھهربــى ئىشــالر   . ئېلىــپ يهكهنــگه كېتىــدىغانلىقىنى ئيتتــى   
ئانــدىن ئىلياســنى ئهۋەتىــپ مهمتىلــى    . ھهققىــدە ئــۇزاق سۆھبهتلهشــتى  

  .ئهپهندىلهرنى چاقىرىپ كهلدى
ئهپهندىلهر، ھاجىمنىـڭ بـۇيرىقى بىـلهن مهن ئهسـكهرلهرنى ئېلىـپ        —
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. ئهمىـر نۇرمـۇھهممهد يېڭىسـاردا قالىـدۇ    . هنيهكهنگه ئاتلىنىش ئالدىدا تـۇرىم 
①ئــاڭۋاچۇن. بـۇالر بــۇ يهرنـى ئــۇزاق تۇتـۇپ تۇرالمايــدۇ   

مهن ســىلهرنى بۇنــداق  
دېدى مهھمۇد مـۇھىتى ئاللىقانـداق ئىچكـى ئـازاپ      —تاشالپ كېتهلهيمهن، 

ــدا    ــكهن ھال ــى پۈرۈش ــلهن چىراي ــلهن    —بى ــز بى ــىلهرنى بى ــلىدە مهن س ئهس
شـۇنداق قىلسـام،   . الىـدا بولـۇپ يۈرگهنىـدىم   قېلىشقا تهكلىپ قىلىـش خىي 

ــاڭالر    ــتاز بولسـ ــكهرلهرگه ئۇسـ ــلىههتچى، ئهسـ ــزگه مهسـ ــۇندا بىـ ــىلهر قوشـ سـ
ئهمـدىكى ئهھـۋال بـۇ نىيىتىمنـى ئۆزگهرتىشـكه  مهجبـۇر       . پايدىلىق بوالتتى

دىغـان ئىشـالرنىڭ قـۇيرىقىنى قـۇم باسـتى،      ۇقوشـۇن بىـلهن بول  . قىلىۋاتىدۇ
ــۇ نه   ــدىن ب ــڭ بۇيرىقى ــكارىالندى ھاجىمنى ــه ئاش ــىلهرنىڭ  . رس ــاڭۋاچۈن، س ئ

ــدۇ     ــتراق تۇرى ــاچمىقىڭالر دۇرۇس ــتهپ ئ ــىپ مهك ــا ئېرىش ــراق مۇھىتق . تېنچ
ــجه     ــك  نهتىــ ــڭ قانچىلىــ ــان ئىنقىالپنىــ ــلهن قىلغــ ــز خهق بىــ ساۋاتىســ

ــدۇم    ــۆردۈم، توي ــتىن ك ــدىغانلىقىنى ئهمهلىيهت ــۇ   . بېرى ــۈن ب ــنقىالپ ئۈچ ئى
بۈگــۈن كــېچه مۇھاســىردىن مهن ســىلهرنى ... نهرســه تولىمــۇ مــۇھىم ئىــكهن

ــاقچىمهن،      ــېلىپ قويم ــا س ــلهن يولغ ــباغ تهرەپ بى ــا، ئاتۇش ــپ، لومپ چىقىرى
مهھمـــۇت  مـــۇھىتى  . لىقتا قاســـمىبهگنىڭ ھوزۇرىغـــا كىـــرىڭالر  ىتاشـــم

قهشـقهرگه  . دۇۇئهۋەتكهن كىشلهرمىز دەڭالر، ئۇ سلهرنىڭ خىـزمىتىڭالردا بولـ  
يۈســـۈپ زىيـــا  ئامـــان يېتىـــپ بارســـاڭالر مهجىـــددىن ئهپهنـــدى،      -تېـــنچ

  .ئهپهندىلهرگه مهندىن ساالم  ئېيتىپ قويارسىلهر
مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ بىـــر نهرســـىلهرنى كـــوچىالپ سورىغۇســـى بـــار  
ئىدىيۇ، بىراق، بۇ چاغـدا مهھمـۇد مۇھىتنىـڭ قوڭـۇر سـاقاللىق كهڭ يۈزىـدە       
ــۇراتتى    ــاپهت ئىپادىلىنىــپ ت ــددىلىك، ســۈرلۈك قىي . ھهربىــيلهرگه خــاس جى

  .سۆھبهت ئۈچۈن ۋاقتى ۋە ھهپلىسى يوقتهك قىالتتى ئۇنىڭ ھهر قانداق
ــاس — ــدى،    —! ئىليـ ــۇيرۇق قىلـ ــددىي بـ ــۇھىتى جىـ ــۇد مـ  —مهھمـ

ئابـــدىنىياز ئۆزىنىـــڭ ئىشـــهنچىلىك ئادەملىرىـــدىن يىگىرمىنـــى ئېلىـــپ  
ئـــۇ ئىليــاس چىقىـــپ كهتكهنـــدىن كېيىنمـــۇ   —دەرھــال ھـــازىر بولســـۇن، 

قــولىنى  ئارقىســىغا  ئهپهنــدىلهرنىڭ مهۋجــۇتلىقىنى ئۇنتــۇپ قالغانــدەك     

                                            
  .ئا—)  تۇرپان شىۋىسى(شۇڭا، شۇڭالشقا   ①   
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بۆلۈمــدە ســۈرلۈك جىــم ـ    . قىلىــپ، بىــر نۇقتىغــا تىكىلگىــنىچه تــۇرۇۋەردى 
پهقهت سـىرتتا ئهسـكهرلهرنىڭ قهدەم تىۋىشـلىرى    . جىتلىك ھۆكۈم سـۈرەتتى 

ــدىال،  ــدۇق    —ئاڭالنغانـ ــۇپ قالـ ــتالردىن بولـ ــز دوسـ ــدىلهر، بىـ ــز . ئهپهنـ بىـ
ــىمايمىز    ــتالرغا ئوخش ــقان دوس ــتىدە تونۇش ــتىخان ئۈس ــدا . داس جهڭ مهيدانى

مۇشـــۇ دوســـتلۇقنىڭ يـــۈز خاتىرىســـى ئۈچـــۈن ســـىلهردىن      . تونۇشـــتۇق
. سورايدىغىنىم، ھهر قانداق ئىككىلىنىشلهردە بولمـاي، خهلقنـى ئوقۇتـۇڭالر   

ئۇ كۈچلۈك قـوللىرى بىـلهن ئهپهنـدىلهرنىڭ      —! ئامان بولساق كۆرىشهرمىز
  .قوللىرىنى ئاغرىغىدەك سىقتى

ــدىلهر بولســا ئۇنىــڭ قهل  ــېمىلهر ھۆكــۈم ســۈر ئهپهن ۋاتقانلىقىنى ۈبىــدە ن
ــمىدى   ــكهندەك زۇۋان سۈرۈشــ ــا چۈشــ ــش كويىغــ ــاخىرىقى . بىلىــ پهقهت ئــ

  :مىنۇتالردىال
  .دېيىشتى —!... خۇدايىمغا ئامانهت! خهير، خوش —

پ ۇتـ ۇئابدىنىياز ئۇالرنى ھاڭگىتلىق تهرەپ  بىـلهن ئېلىـپ چىقىـپ، ئۇز   
  .قويۇش ئۈچۈن لومپا تهرەپكه ئېلىپ  كهتتى

. ۋپىق ئىـنىقالپ تهقـدىرى ھهققىـدە ئـويالپ، كـۆڭلى مهيۈسـلىنهتتى      ته
چۈنكى ئۇ مهھمۇد مۇھىتنىـڭ تهلهپپۇزىـدىن خوجـا نىيـاز ھاجىمنىـڭ يامـان        
ــدىغانلىقىنى،    خهۋەر بىــلهن كهلگهنلىكىنــى، قوراللىــق  كۈرەشــنىڭ توختاي

ئىنىقالپنىــــــڭ ئــــــالال كىمــــــلهر تهرىپىــــــدىن شــــــىڭ شىســــــهيگه ... 
  ...قىلغانىدى ھىس سېتىۋېتىلگهنلىكىنى

ــڭ تېنىنـــى       ــى ئادەمنىـ ــوغۇق ھاۋاسـ ــۇش، سـ ــهھهرنىڭ نهمخـ ــاڭ سـ تـ
ــۈركهندۈرەتتى ــۆرۈنهتتى  . شـ ــهن كـ ــاغالر گىرىمسـ ــۇركهنگهن بـ ــېچهككه پـ . چـ

ــات  ــى «كائىن ــا ئۇيقۇس ــۇالقنى ئېتىۋالغانــدەك      »ئان ــۇپ، ق ــۆككهن بول ــا چ غ
  .جىملىق ھۆكۈم سۈرەتتى

لــدىن رازۋىتكــا قىلىــپ ئابــدۇنىياز نىمتــۇلال بىــلهن مهڭلىكــاخۇنالرنى ئا
مېڭىشقا بۇيرۇپ، ئارقىدىن ئۆزى مۇھـاپىزەت قىلىـپ، ئهپهنـدىلهرنى ئېلىـپ     

مهمتىلى ئهپهنـدى ئاللقانـداق قىممهتلىـك نهرسـىنى تاشـالپ      . كېتىۋاتاتتى
ۈلــۈپ كېلىۋاتقانــدەك كــۆڭلى قىيمىغــان ھالــدا يېڭىســار بــازىرى تهرەپــكه ئۆر

ــاتتى ــارىل. قــاراپ قوي ــۇالر ئ ــلهر بىــلهن   ىقتىكى ســايدىنئ شهپىســىز ھهرىكهت
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ــارلىغۇچىالردىن     ــدىكى چ ــقاندا ئالدى ــا يېقىنالش ــۈپ لومپىغ ــقهتىد«ئۆت  »ق
شــكه ۈتۈئابــدۇنىياز ئهســكهرلهرنى دەرھــال مۆكۈنــۈپ كۈز . ســىگىنالى كهلــدى

  :بۇيرىدى ھهم بىردەم تىڭشاپ تۇرغاندىن كېيىن
  .دېدى —! مېڭىڭالر ①پاپىالپ —

ئـــۇالر لومپـــا  . ىلىۋالـــدىھهممىنىـــڭ كـــۆڭلىنى ۋەھىـــمه ئهســـىر ق   
ــى    ــر نهچچهيلهننـ ــانلىق بىـ ــىدا گۇمـ ــڭ ئارقىسـ ــر باغنىـ تهۋەلىكىـــدىكى بىـ

  :نىمتۇلال ئابدۇنىيازغا دوكالت قىلىپ. قورشىۋېلىشتى
ئهممــا كىملىكىنــى . ئــۇالر قوراللىــق ئــادەملهر، بۇنىڭــدا شــهك يــوق  —

  .دېدى —خۇدا  ئۆزى بىلىدۇ، 
  :قورشاۋدىكىلهرگه خىتاپ قىلىندى

  !نى  تاشالپ تهسلىم بولۇڭالرقورال —
دېگهنـدەك، تهلىيىمىـز تـازىمۇ     »تازغـا تاڭاتقـان نهدە بـار   «! ... ئاناڭنى —

قارشـــى تهرەپتىكىلهرنىـــڭ  —!... يهنه قولغـــا چۈشـــۈپتۇق... كـــاژ كهلـــدىغۇ
  .ئۈزۈك ئاڭالندى -سۆزلىرى كېچه جىملىقىدا ئۈزۈك

ئــادەملىرى، ھــوي، ئــۇالر تۇڭگــانالر ئهمهس ئوخشــايدۇ، شامهنســۇرنىڭ  —
گۇمــانلىق كــۆلهڭگىلهر  —... يــا بولمىســا خوجانىيــاز ھاجىنىــڭ ئــادەملىرى

  .تهرەپتىن  پىچىرالش ئاڭلىنىپ تۇراتتى
بىـز خهقنـى ئالـدىغا سـېلىپ كهلـگهن بولسـا نـېمه        ! ياق، تۇڭگانالر —

ــۆلهيلى، ھهقىچــان    ــۇرۇپ دامىغــا چۈشــكىچه ئېتىشــىپ ئ دېگۈلــۈك؟ قــاراپ ت
  ...اتىدۇتهسلىم بولساقمۇ بىزنى ئ

  !بىز خوجانىياز ھاجىنىڭ ئهسكهرلىرى! ھوي —
  !تىزرەك بۇ تهرەپكه كېلىڭالر! مامۇت سىجاڭنىڭ —
  !بىزنى ئىشهندۈرىدىغان دەلىلىڭالر بارمۇ؟ بولمىسا ئېتىشىمىز —
ــدا تۇڭگــانالر ھــازىرال     — ــۇ  لومــۇدىالر بىــلهن ۋاقىــت ئۆتكــۈزۈپ تۇرغان ب

  .اخۇندېدى مهڭلىك —يېتىپ كېلىدۇ، ئاتايلى، 
ئــــوق  —دېــــدى تهۋپىــــق ســــۆزگه ئارىلىشــــىپ،   —توختــــاڭالر،  —

                                            
  .ـــ ئا) تۇرپان شىۋىسى(پاپىلىماق ــــ ئۆمىلىمهك   ①   
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ــۇزۇش تېخىمــۇ پايدىســىز   ــى ب يهنه كېلىــپ ئۇالرنىــڭ . چىقىرىــپ جىملىقن
قى ئېنىــق تۇرســا ئــۆز مىللىتىمىزنــى قىرىمىزمــۇ؟ مهن ئۇالرنىــڭ  ۇئۇيغۇرلــ

شـۇنداق دەپ ئـۇ    —قېشىغا بېرىپ،  ئۇالرنى ئىشـهندۈرۈپ ئېلىـپ كـېلهي،    
ا تام تۈۋىدىكى قېرىمدا قـورال بهتـلهپ ياتقـانالر تهرەپـكه قـاراپ      بهخرامان ھالد

  .كهتتى
  .دەپ ۋارقىرىدى ئۇياقتىكىلهر —! ئاتىمهن! توختا —
ــڭ، داۋۇ   — ــپ كېلى ــدىم، قايتى ــۇن   ①ئهپهن ــپ سالمىس ــۋىلهر ئېتى ! تهل

  !سىجاڭ مېنىڭ بېشىمنى تېنىمدىن جۇدا قىلىدۇ
ئـوق چىقىرىشـپ نـېمه     .مهندە سىلهرنى ئىشهندۈرىدىغان دەلىل بـار  —

قىلىمىز؟ ئۇالرمۇ ئوق چىقارمايدۇ،ــــ  تهۋپىـق شـۇنداق دېـدى كېتىۋېتىـپ،     
بىــز ھهممىمىــز بىــر مىلــلهت تــۇرۇپ، كىــم ئۈچــۈن بىــر ـ بىرىمىزنــى       —

ــاردۇر؟      ــالر بـ ــۇدەك ئهقلىڭـ ــنى ئويلىغـ ــك ئىشـ ــاتىمىز؟ بۇنچىلىـ ــۇ  —ئـ ئـ
اچقــا ئىككــى ئــارىلىقمۇ ئــانچه يىــراق بولمىغ. كېتىۋېتىــپ شــۇنداق دەيتــى

  . تهرەپتىكىلهرگه ئاڭلىنىپ تۇراتتى
  ...سىلهر بىزنى تۇڭگانالرغا تۇتۇپ بېرىسىلهر،  —
ــانالركهن،      — ــۇندىن قاچق ــان قوش ــۇالر تۇڭگ ــدا ب ــدىن قارىغان  —ئهھۋال

  :مهمتىلى ئهپهندى ئۇالرغا يېقىن بېرىپ. ئابدىنىياز شۇنداق پهرەز قىلدى
هسـلىكىمىزنىڭ دەلىلـى،   مانا مېنىڭ جېنىم بىزنىـڭ دۈشـمهن ئهم   —

ئهمــدى قــورالىڭالرنى ماڭـــا بهتــلهپ، ئارقامـــدىن مــېڭىڭالر ئهگهر بىزنىـــڭ     
تهرەپــته تۇڭگــانالر بولســا يــېقىن بارغانــدا قــاراپ بېقىــپ، ئانــدىن مېنــى        

  .دېدى —دۇ، ۇئېۋەتسهڭالر بول
ــدى   ــپ قال ــاقالر ئىككىلىنى ــلهن قاچ ــۇ گهپ بى ــڭ  . ب ــق ئۆزلىرىنى تهۋپى

. ش ئۈچــۈن ئــۇالرنى شــۇنداق قىلىشــقا ئۇندىــدى ســهمىمىيىتىنى ئىســپاتال
ــكه كېلىشــتى   ــۇ تهرەپ ــۇالر تهۋپىقنىــڭ ئارقىســىدىن  ب ــدە . ئ ــېقىن كهلگهن ي

سـهل ئىشـهنچ ھاسـىل قىلىـپ تېخىمـۇ يـېقىن       . توختاپ ئهھۋالنى كـۈزەتتى 
  .كهلدى

                                            
  .ئا —) تۇرپان شىۋىسى(ئاۋۇ  —داۋۇ   ①   
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بىز ماجهنساڭنىڭ قولىـدىن قـاچتۇق قـوراللىرىمىزنى ئېلىۋېلىـپ،      —
 —ئۈچـــۈن ئىجـــازەت بهرســـهڭالر بولـــدى، بىـــزگه ئـــۆيلىرىمىزگه  كېـــتىش 

ياشــالرغا كىــرگهن بىــر  18 - 17ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئهمــدىال . دېيىشــتى ئــۇالر
ۋالغـان بولسـا   ۇتۇڭگانالر ئۇنى مهجبـۇرىي ئهسـكهرلىككه تۇت  . يىگىتمۇ بارىدى

  .كېرەك، مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭغا دىققهت قىلىپ قالدى
ــ    ــڭ ق ــاخۇن ئۇالرنى ــلهن مهڭلىك ــۇلال بى ــاقچى نىمت وراللىرىنى يىغىۋالم

  .بولغانىدى، تهۋپىق ئۇالرنى توستى
ــى   — ــۇالر يهنه ن ــاالكهتلهرگه يولۇق  -ب ــى پ ــوراللىرى  ۇن ــۇمكىن، ق ــى م ش

دېـدى ئـۇ، ئانـدىن     —ئۆزىدە قالسـۇن، قـورال دېـگهن ئىشـهنچىلىك ھهمـراھ،      
مېنىـڭ ئىسـمىم    —بىر ئاز خاتىرىجهملىككه ئېرىشكهن قاچاقالرغـا قـاراپ،   

تونۇشـۇپ   —ئـۇ ئـۆزىنى  تونۇشـتۇردى،     —... قهشـقهر ئاتۇشـتىن،   مهمتىلى، 
ــاالرمىز،        ــۈپ ق ــۈنى يهنه كۆرۈش ــر ك ــادا بى ــار دۇني ــۇ ت ــايلى، ب ــدىن  —قوي ئان

قاچاقالرنىڭ ئىسـمىنى سـورىدى، ھېلىقـى بـاال چىـراي يىگىـتكه قىزىقىـپ        
  .ئۇنىڭ ئهھۋالىنى ئاالھىدە سورىدى

ن، مېنـى تېخـى ئىككـى    ئېتىم رېهىـم، ئارالـدىن، مۇشـۇ يهرگه يـېقى     —
  .دېدى يىگىت —ۋالغان، ۇئاينىڭ ئالدىدا تۇت

يــۇرتىڭىز بــۇ يهرگه يــېقىن بولســا ئــۆيگه بارمــاڭ، ئــۇ يهرلهردە تېخــى    —
شى كېرەك، ئهڭ ياخشىسى قهشـقهرگه كېتىـپ بىـر زامـان شـۇ      ۇتۇڭگانالر بول

  . دېدى تهۋپىق ئهنسىرەپ —يهردە پاناھلىنىپ تۇرۇڭ، 
 —يــوق، شــه دېگهنــدە تېــنهپ قالســا يامــان،  قهشــقهردە ھــېچكىمىم  —
  .رېهىمدېدى 

مانا بۇ ئاكىڭىز چوڭ باي، قىزىلـدۆۋىلىك، ئىسـمى توختـاجى، ئـۇنى      —
ــگهن        ــۈپ دې ــۇ يهردە يۈس ــىڭىز ئ ــىغا بارس ــقهر نوۋېش ــا قهش ــزدەڭ، بولمىس ئى

دۇ، ئــۇ مــۇئهللىم، ســىز تېخــى     ۇبــۇرادىرىمىز بــار، ئــۇنى تاپســىڭىزمۇ بولــ     
  .قۇپ قاالرسىزبالىكهنسىز، بهلكىم ئو

ــاقالر چىــن        ــاالس بولغــان قاچ ــۈنلهي خ ــلهن گۇمانــدىن پۈت ــۇ گهپ بى ب
  :كۆڭلىدىن

! ... بولدى بىـزگه بـۇ كۆسـهيلهرنىڭ كېرىكـى يـوق، زېرىكتـۇق، زادى       —
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  .دېيىشتى —
خاتا دەۋاتىسز، ئىنىم، بىزنىڭ جىمـى بهختسـىزلىكىمىز قـولىمىزدا     —
سـىز    —نىـڭ خهتىـرى   ئۇ. لهرنىـڭ بولمـاي كهلگهنلىكىـدە   »كۆسـهي «مۇشۇ 

ــ   ــۇپ قالســىڭىز بول ــرو بول ــدىغا روبى ــدىكى  . دۇۇئۇنىــڭ ئال ئۆزىڭىزنىــڭ قولى
. ئـۇ خاتىرجهملىـك ۋە بهخـت كهلتۈرگـۈچى    . قورالدىن سىزگه زىيان يهتمهيـدۇ 

دېــمهك، مۇشــۇ . دېــيىلگهن »جهنــنهت قىلىچىنىــڭ سايىســىدا«ھهدىســتىمۇ 
ا جهننهتنـى قولغـا   ئـۇ قـولىمىزدا بولسـ   . كۆسهي دېگىنىڭىـز ئهنه شـۇ قىلىـچ   

بىـر يهرگه يوشـۇرۇپ قويسـاڭالر    . ئالغاچ كېـتىڭالر . دۇۇكهلتۈرۈشكه ۋاسىته بول
  .ئاخىرى بىر كۈنى ئهسقاتىدىغان ۋاقتى كېلىدۇ

ــچ ئــاغرىتىش ھىســىياتىدا بېقىــپ،       ــق رېهىمــگه ئېچىــنىش، ئى تهۋپى
ئۇنىــڭ قــورالنى تاشــلىماي بىــر يهرگه يوشــۇرۇپ قويۇشــىنى تاپىلىــدى ۋە       

  .بېرىشىنى يهنه بىر قېتىم ئهسكهرتتى قهشقهرگه
  .يولۇڭالرغا مېڭىڭالر —دېدى ئابدىنىياز،  —! سىلهرگه ئىجازەت —

ــراقالپ     ــدا يىــ ــهن يورۇقىــ ــىنىڭ گىرىمســ ــاڭ سۈبىهىســ ــاقالر تــ قاچــ
كهتكهنــــدىن كېــــيىن  بۇالرمــــۇ يــــولىنى داۋام قىلــــدى، ئابــــدىنىيازالر      

  .مېهمانالرنى لومپىدىن ئۆتكۈزۈپ قويۇپ قايتىپ كهتتى
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  تۆرتىنچى باب
 
  
  

ــايلىق   ــق سـ ــيىن يهنه كهڭ دائىرىلىـ ــدىن كېـ ــدىن چىققانـ ومپىـ
غىــــالڭ تاشــــلىق ســــايلىقنىڭ غهربــــى جهنــــۇپ . باشــــلىناتتى

ئـۈچ تاشـلىقچه    -تهرىپىدىن شهرقى شىمال تهرەپـكه قـاراپ ئىككـى    
سـايلىقنىڭ ئهتراپىنـى يېـزىالر    . تاغ سۈيى ساينى كېسـىپ ئېقىـپ تـۇراتتى   

ئالغـــان، غهربـــى جهنـــۇپ ۋە جهنـــۇپ تهرەپـــته پهس تـــاغالر يىـــراقتىن ئـــوراپ 
نهتتى تاڭ سهھهرنىڭ تۇمانىـدا ئـۇ خـۇددى دەرپهردە ئارقىسـدا     ۈمسهن كۆرىگىر

  .تۇرغاندەك بىلىنهتتى
ــاي غهر ــۈپ،     پسـ ــلهن ئۈزۈلـ ــۋاغ بىـ ــىل بهلـ ــنه يېشـ ــته كىچىككىـ تهرەپـ

بــۇ كىچىككىــنه يېشــىل بهلــۋاغ تــۈن دەپ . ئارقىــدىن يهنه ســاي باشــلىناتتى
تۈندىن كېيىنكى سايمۇ شىمال ۋە شـهرق تهرەپلىـرى يىـراقتىىن    . ئاتىالتتى

يېشــىل ســىزىق بىــلهن؛ جهنــۇپ ۋە غهربــى جهنــۇپ تهرەپلىــرى ســۇس كــۆك   
ــدى   ــلهن  ئورالغانى ــاغالر بى ــدىكى ت ــته يهنه   . رەڭ ــا غهرپ  تهرەپ ــاي بولس ــۇ س ب

  .بۇ يهرنى موغۇل دەپ ئاتىشاتتى. لهتتىۈيېشىل بهلۋاغ بىلهن ئۈز
لـۇق يـانتۇلۇق    30ºدىن چىققانـدىن كېـيىن يـول غهربـكه قـاراپ      موغۇلـ 

يولنىـڭ  . بىلهن داۋاملىق يوقۇرى ئۆرلهپ، ئۇپـۇق سـىزىقىدا غايىـپ بـوالتتى    
سول تهرىپىدە خۇددى گـۈزەل سـۈرەتلهرنىڭ ئارقـا مهنزىرىسـىدەك غـۇۋا تـاغالر       

ئــوڭ تهرەپ چېكــى يــوقتهك بىلىنىــدىغان يــانتۇ ســايلىق، . پ تۇرىــدۇۈنــۈكۆر
بولســا مانــا شــۇ بۇلۇتنىــڭ سايىســى چۈشــۈپ تۇرغانــدەك  قــارا ســاينىڭ   يــول

بىــراق بــۇ نهپىــس لېنتــا . ئوتتۇرىســىدا ئــاقۇش لېنتىــدەك ســۇزۇلۇپ ياتــاتتى
 قئهمهس، كىشىلهر ئاياقلىرى بىلهن پهيدا قىلغـان، توپـا ئـۆرلهپ تۇرغـان ئايـا     

  .يولى ئىدى
ىرىــپ يولــۇچىالر موغۇلــدىن ئۆتكهنــدىن كېــيىن شــهرق ئۇپــۇقى قىز     

قويـــاش كۆتۈرۈلۈشـــكه باشـــلىدى، غهرپ تهرەپ ئاســـمىنىنىڭ يىـــراق  بىـــر  

ـل
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يېرىــدە  لهيــلهپ يــۈرگهن بىــر پــارچه ئــاق بۇلــۇت قوياشــنىڭ دەســلهپكى         
ــدا شـــهلپهر ئاســـقاندەك نۇرل   -8يىـــل  -1934بـــۇ . پ كهتتـــىۇنـــۇنۇرلىرىـ

  .ئاپرېلىنىڭ  سهھهرى ئىدى
ــد   — ــۇ قېتىمقــى ســهپىرىم ھهقىقهتهنمــۇ پاالكهتلىــك بول دەپ  —ى، ب

  . ئۇ ھېرىپ قالغانىدى. غۇدۇڭىشىدى توختاجى تهقدىردىن ئاغرىنغان ھالدا
، ســىز قانــداق  ...خۇداغــا شــۈكرى دېيىشــىڭىز كېرەكىــدى، خهيــر     —

ــدى؟   ــى    —ئوياليســىز، ئهخــمهد ئهپهن ــق ئهمهك ئۈچــۈن گهپن ســورىدى تهۋپى
  .ئۇزارتىشىنى كۆزلهپ

  .ھهر ھالدا ئانچه خاپا ئهمهسمهن —
چـۈنكى بـۇ يهردە ئىنقىالپنىـڭ     . چه ئىنتايىن خوشـالمهن مهن ئهكسى —

بـۇ تهقـدىردىن يهنه   . پ قالـدۇق ۇشـ ۇمۇھىم بىـر يولباشچىسـى بىـلهن دوستل   
  نېمه ئۈچۈن ئاغرىنىغۇدەكمىز؟

ــا     — ــش بولسـ ــدىغان ئىـ ــۇنداقال ماڭىـ ــارغىچه مۇشـ ــقهرگه بـ ئهگهر قهشـ
  .سىلىنىڭ خوشاللىقلىرى تۈتۈندەك غايىپ بولۇپ كېتهرمىكىن

ــا     نىم — ــنچ مۇھىتق ــدا تې ــدى  ھهر ھال ــاتتۇق؟ ئهم ــداقال ماڭ ــكه بۇن ىش
ــتۇق ــارۋا     . ئېرىش ــا ھ ــز، كىراغ ــرا قىلىمى ــارۋا كى ــدىن ھ ــدىمىزدىكى يېزى ئال

تاشـمىلىققا بارغانـدىغۇ   . ئىككى يىگىتنى يـالالپ ئـالىمىز   -تېپىلمىسا بىر
  ھارۋا تېپىالر؟

  .ھارۋا بولمىسا ئۇالق تېپىلسىمۇ بوالتتى —
  .ڭ، ئهپهندىئۈمىدۋار بولۇ —

رى ئــۆرلهپ كېتىۋاتقــان ســاي يولىنىــڭ يېرىمىــدىن كــۆپرەكى      ۇيۇقــ 
گىرادۇسـلۇق    20ºيانتۇلۇق بىـر ئـاز تۈزلىنىـپ     گىرادۇسلۇق 30º تۈگىگهندە

بـۇ يهردىـن ئهمـدى ئاتۇشـباغ يېزىسـىنىڭ دەرەخلىرىنـى       . يانتۇلۇققا ئايالندى
  .كۆرگىلى بوالتتى

ىقىغــــا جايالشــــقان، ئاتۇشــــباغ كۈســــهن دەرياســــىنىڭ شــــهرقى قىرغ
. تهخمىــنهن ئهللىــك تۈتۈنلــۈك يېــزا بولــۇپ، بــۇ  يهردىــن ھــارۋا تېپىلمىــدى  

بهكمۇ كهمبىغهل ۋە ئىپتىـدائىي تۇرمـۇش كهچۈرىـدىغان بـۇ يېزىـدىن ئـاتمۇ       
ھهر ھالــدا يامــان ئهمهس ئېشــهكلهردىن تېپىــپ مىنىشــكه     .  تېپىلمىــدى
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ــتى ــۇۋەپپهق بولۇشـ ــۇالرنى  . مـ ــرى ئـ ــۇالق ئىگىلىـ ــراق،  ئـ ــمىلىققا بىـ تاشـ
مېهمـانالر ئاتۇشـباغدا چۈشـلۈك ئـازراق بىـر      . ئاپىرىپ قويۇشقىال رازى بولدى

  .نېمه يهۋالغاندىن كېيىنال يولغا راۋان بولۇشتى
ئـالتۇنلۇق مهھهللىسـىنى    —ئۇالر ئاتۇشباغنىڭ غهربـى جهنـۇپ تهرىپـى    

دەريـــا  . ئـــارىالپ ئۆتـــۈپ كۈســـهن دەريـــا قېشـــىغا چۈشۈشـــكه باشـــلىدى      
ايازالردا ئۇششـــاق ئـــاچ قىزىـــل مىۋىلهيـــدىغان چاتقـــالالر بويلىرىـــدىكى ســـ

شــاخالردا ئــۆتكهن يىلــدىن قالغــان مىۋىلهرمــۇ . باراقســان ئۆســۈپ كهتكهنــدى
ــدى ــۇق      . بارى ــرى ئوچ ــىنىڭ دەرەخلى ــاغ يېزىس ــدە گۈلب ــۇ تهرىپى ــڭ ئ دەريانى

نــى تولىمــۇ كهڭ بولــۇپ، ئــازغىنه ســۇ   بــۇ كهڭ ىدەريــا  ق. كۆرۈنــۈپ تــۇراتتى
ــدە ي ــا بۆلســاي ئىچى ــۈېيىلىــپ ۋە تارامالرغ ــاتتىۈن ــاخىرى . پ ئاق دەريانىــڭ ئ

  .شهرقى شىمال  ئۇپۇقىدا غايىپ بوالتتى
يولۇچىالر تارامالردىن كېچىپ ئۆتۈپ، قارشـى قىرغـاقتىكى تـاغ باغرىغـا     

گۈلبـاغ يېزىسـىنىڭ يېـرى قۇمسـاز،     . جايالشقان گۈلباغقا يېتىپ كېلىشتى
گۈلبـاغ ۋە ئۇنىـڭ غهربىـدىكى    . تىسۈيى مول بولغاچقا ئورمان ياخشى ئاينىي
دەريـا سـۈيى تاشـقان چـاغالردا ھهر     . يهلگهن يېزىلىرىدا تۇغراق كۆپ ئۆسهتتى

دائىـم نۇرغـۇن مىقـداردا قــۇم ئېقىتىـپ  كېلىـپ بــۇ يهرلهرنـى قـۇم بېســىپ        
ــانچه  . تۇرىــدىغانلىقى بىلىنىــپ تــۇراتتى  يولــۇچىالر ئىشــهكلىك بولغاچقــا ئ

ه چۈشـتىن ئـاۋالقى ھـارغىنلىقى بىـر     ئهكسـىچ . قىلمىدى ھىسھارغىنلىق 
ئــۇالق ئىگىلىرىنــى يــول بــويى پاراڭغــا  . ئــاز تارقىغانــدەك بولــۇپ قېلىشــتى

  .قىلمىدى ھىسسېلىپ ماڭغاچقا زېرىكىشمۇ 
بـۇ يهردە ئـۇالر قاسـىمبهگنى    . ئۇالر كهچقۇرۇن تاشمىلىققا يېتىپ كهلدى

ىـڭ ئاجايىـپ   تهۋپىـق بـۇ يهردىمـۇ ئۆزىن   . تېپىپ، ئۇنىڭ ئۆيىدە قونۇپ قالدى
ســېهرى بىــلهن خــۇددى مــاگنىتتهك جهلــپ قىلىــپ، بىرمــۇنچه دوســت        

شــى ســاھىپخانالرنى ۇھهتتــا ئۇالرنىــڭ ئهتىســىال كهتمهكچــى بول. تېپىۋالــدى
  . تولىمۇ مهيۈسلهندۈردى

مېهمانالرغا گهز دەرياسىدىن ئۆتۈشكه تـوغرا كېلىـدىغان بولغاچقـا ھـارۋا     
ئــۇالر . ۇالرغــا ئــات تېپىــپ بهردىشــۇڭا قاســىمبهگ ئ .يالالشــقا قواليســىزىدى

  .ئوپالغىچه ئاتلىق بېرىشى كېرەكىدى
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بــۇ يهردە گهز دەرياســى تهرەپــتن . ئــۇالر ســهھهردىال ئــاتلىق يولغــا چىقتــى
ۇلۇپ، دىماققا نهم ھاۋانىـڭ ئـۆزىگه خـاس پـۇرىقى ۋە ئاللىقانـداق      رسالقىن ئۇ

ىكىتىكـى  مېتىـرچه ئىگىزل   40 -30ئـۇالر  . كۆكاتالرنىڭ پۇرىقى بىلىنهتتـى 
قاشــقا چىققانــدىن كېــيىن دەريــا تهرەپــتىن تېخىمــۇ كۈچلــۈك نهملىــك        

  . بىلىندى
. گهز دەرياســىنىڭ قېنــى بــۇ يهردە مىــڭ مېتىــردىن ئــارتۇقراق كېلهتتــى

بۆلۈنـــۈپ، ئاشـــۇ كهڭلىـــك ئىچىـــدە ئهركه بالىـــدەك قىيغىتىـــپ  -بۆلۈنـــۈپ
  .ئاقاتتى

ىمۇ كىشــىنى گهزنىـڭ سـۈيى بىـر قهدەر مـول بولغاچقـا ھهربىـر تـاراملىر       
دەريـا قىنىنىـڭ سۇسـىز يهرلىرىـدە     . ئهيمىندۈرگىدەك ھهيۋەت بىلهن ئاقـاتتى 

ــكهن،      ــان ئۆس ــارلىق ئۆســۈملۈكلهر ، باراقس ــۇن قات ــرق، ژۇلغ ــال، زى ــاۋا چاتق ي
بـۇ ئـارال   . دەريانىڭ ئوتتۇرا قىسمىدا بىـر يېشـىل نۇقتـا كـۆزىگه تاشـلىناتتى     

رىق كهنتــى ئېنىــق بــۇ يهردىــن غهربــى قىرغــاقتىكى چــامئې . كهنــت ئىــدى
تــۆۋەن ئــېقىم تهرەپــته بىــر كىچىــك تــاغ دەريــا قىنىنىــڭ  . پ تــۇراتتىۈنــۈكۆر

  .پ تۇراتتىۇيۇئوتتۇرا قىسمىدا چوقچ
بىـرلهپ كېچىـپ   -تارام تـاغ سـۈيىنى بىـر    -ئۇالر ھهيۋەتلىك، شوخ ۋە تارام

بـۇ  . ئۇ يهردىـن جۇلۇقباشـقا قـاراپ ئاتلىنىشـتى    . ئۆتۈپ چامېرىققا چىقىشتى
ســاي يـولىنى كېسـىپ ئۆتكهنــدىن   . دىرلىق ســاي ئـۈزۈپ تـۇراتتى  ئـارىنى ئىـ  

لىكنىـــڭ يانباغرىغـــا جايالشـــقان قىرغىـــز يېزىســـى     ىكېـــيىن بىـــر تۆپ 
ــا   ــالپ دۆلهتبۇلىقىغـ ــا تاشـ ــنى ئارقىغـ ــتى ①جۇلۇقباشـ ــى  . كېلىشـ ــۇ يېڭـ بـ

. ئۆزلهشتۈرۈلگهن سازلىق بولۇپ، ئوپـاللىق سـۇاليمان قازىهاجىمغـا قـارايتتى    
  .ئوتاقچىسى مۇساق باشقۇراتتى بۇيهرنى ئۇنىڭ قىرغىز

يولۇچىالر بۇ يهردە ئـاتالرنى دەم ئالـدۇرۇپ، ئـۆزلىرى ئۇسسـۇلۇق ئىچىـپ      
سـۇاليمان قـازى ئهتىيـازلىق تېرىلغـۇ ئىشـلىرى      . مېڭىش ئۈچۈن توختاشتى

ــكهن   ــلهن مۇشــۇ يهردە ئى ــڭ   . مۇناســىۋىتى بى ــلهن ھهم ئۇنى ــاجى بى ــۇ توخت ئ

                                            
ھازىرقى قىزىلسۇ ئوبالسـتلىق نهسـىللىك قـوي فېرمىسـى جايالشـقان       —دۆلهت بۇلىقى   ①

  .ئا —ىدى ئ »دۆلهتبۇلىقى«لىقنىڭ ئهسلى نامى  مبىنا
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ــالردىن بولغاچ  ــېقىن تونۇشـ ــلهن يـ ــى بىـ ــڭ  ئاتىسـ ــا ئۆزىنىـ ــا مېهمانالرغـ قـ
  .قىنى كۆرسهتتىۇمېهماندۇستل

ــقاق      ــڭ چىقىشـ ــى تهۋپىقنىـ ــهتته مهمتىلـ ــقىغىنه  پۇرسـ ــۇ قىسـ مۇشـ
ئـۇ ھهتتـا مېهمـانالر    . مىجهزى بۇ مۆتىۋەر ئـادەمنى ئـۆزىگه رام قىلىـپال ئالـدى    

  . تىش ئۈچۈن قوزغالغاندا قىيالماسلىق بىلهنېك
پ بــاراتتىم، ۇتــۇگىچه ئۇزئهگهر ئالــدىراش بولمســام ســىلهرنى قهشــقهر —

  .دەپ ئۆكۈنۈپ قالدى —
پ ئوپالنىــڭ تېــرەك، ۇشــۇئــۇالر مېهماندۇســت ســاھىپخان بىــلهن خوشل 

ــا        ــال بازىرىغ ــۈپ ئوپ ــارىالپ ئۆت ــى ئ ــاغ كهنتلىرىن ــتهڭ، قۇمب ــوتا، دۆڭئۆس ش
بــۇ يهردە ئــاتالرنى ئىگىســىگه بېرىۋەتكهنــدىن كېــيىن ھــارۋا يــالالپ . كهلــدى

  .لىشتىدەرھال سهپىرىنى داۋام قى
ــك       ــى يېنى ــۆزلىرىنى خېل ــۇالر ئ ــيىن ئ ــىۋالغاندىن كې ــا جايلىش ھارۋىغ

ــس ــتى ھى ــدى . قىلىش ــۈپ قال ــى كۆتۈرۈل ــى  . كهيىپ ــلهن مهمتىل ــۇنىڭ بى ش
بۇنىڭســىز  زېرىكىپمــۇ . ئهپهنــدى ھارۋىكهشــنى پاراڭغــا سېلىشــقا باشــلىدى 

ھـــارۋىكهش ئهســـكهر بولـــۇپ بىـــر نهچـــچه قېـــتىم جهڭـــلهرگه  . قېلىشـــاتتى
ــۆزى قاتناشــقان جهڭــلهر  . غــان يىگىــت بولــۇپ چىقتــى ئىشــتىراك قىل ــۇ ئ ئ

ئارقىــدىن قهشــقهردە . ھهققىــدە تولىمــۇ جــانلىق، تهســىرلىك ســۆزلهپ بهردى
ــۈز بهرگهن  ــى «ي ــۋرال پاجىئهس ــوتهن      ①»فې ــلهن خ ــانالر بى ــدا تۇڭگ ــۇ ئاي ۋە ش

ــانلىق جهڭ ۋە      ــان ق ــېيىدا بولغ ــڭ س ــىدا ھىمىتنى ــوزغىالڭچىلىرى ئارىس ق
اجئهلىــك ھــاالكىتى ھهققىــدە ئاڭلىغــانلىرىنى ھىكــايه قوزغىالڭچىالرنىــڭ پ

  .قىلىپ ماڭدى
بـــۇ تۇڭگـــان دېـــگهن بهك رەھىمىســـىز خهقـــكهن، بىـــز خهقنـــى        —

ــدەكال، كاللىســىنى ئېلىــپ تاشــالۋېرىدىكهن،    چامغۇرنىــڭ كــۆكىنى يۇلغان
ئىگىســـى يـــوق جاھانمىـــدۇ بـــۇ؟ پاشـــىچىلىكمۇ قهدرىمىـــز يـــوق  ! خۇدايـــا

                                            
فېـۋرال شـهمبه يـۈز بهرگهن دەپ     -6دا بۇ پـاجىئهنى  » 12 —شىنجاڭ تارىخ ماتېرىياللىرى «  ①

فىــۋرال شــهنبه -6شــۇ يىللــق كالىنــداردىن قارىغانــدا . يازغــان، بۇنىڭــدا خاتــالىق بــاردەك قىلىــدۇ
ل ئهمهس، فىـۋرا  -6ئهگهر شهنبه ئىكهنلىكى ئېنىق بولسا، ئـۇ ھالـدا بـۇ    . ئهمهس، سهيسهنبه ئىكهن

  .ئا —شى كېرەك، ۇفىۋرال بول -10ياكى  -3
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  ...خهقكهنمىز
ڭىـــز ھهققىـــدە نېمىشـــكه بۇنـــداق يامـــان گهپلهرنـــى  ئـــۆز مىللىتى —

دېــدى تهۋپىــق جىــددىيلىك بىــلهن ئۇنىــڭ ئاۋازىــدا   —قىلىســىز، ئىــنىم؟ 
ســــىز بــــۇ مىللهتنىــــڭ  —نــــارازىلىقمۇ، چېكىــــپ بېقىشــــمۇ بارىــــدى، 

ئىكهنلىكىنى ئوبـدان چۈشۈنۈپسـز، بـۇ ياخشـى      »پاشىچىلىكمۇ قهدرى يوق«
ــۇ چۈشــ  ــېكىن ب ــۆزۈنۈئهھــۋال، ل ــۆزۈمى -ش ئ زنى مهســخرە قىلىــش ئۈچــۈن  ئ

قىلىــش ئۈچــۈن بولســا تېخىمــۇ  »ئالتۇنــدەك قهدرى بــار«ئهمهس، مىللهتنــى 
  .ياخشى بوالتتى

ھــارۋىكهش بــۇ ســۆزلهرنىڭ ۋەزنىنــى دەڭســهپ كــۆرۈش ئۈچــۈن ئويالشــقا   
مهمتىلــى ئهپهنــدى يهنه ئۇنىڭغــا نــادانلىق ئــاپىتى ھهققىــدە،      . باشــلىدى

تلقتىن قۇتۇلـۇپ، ئىلىمـگه يـۈرۈش    بىـر يـولى خۇراپـا    -ھۆرلۈكنىڭ بىـردىن  
  .قىلىش ئىكهنلىكى ھهققىدە ئاددىي قىلىپ سۆزلهپ ماڭدى

تهۋپىقنىڭ شـۇنچه ئهسـتايىدىللىقىدىن كۈلگىسـى كهلـگهن توختـاجى      
  :ئۇنى بېقىنالپ

قىزىــق لهتىــپه ئېيتىــپ ماڭســاقچۇ، بهرىبىــر ئــۇ   -ئهپهنــدى، قىزىــق —
  .دېدى —بۇالرنى چۈشهنمهيدۇ، 

شـىغا ئىشـهنمهيمهن، ھهر ھالـدا بىـر ئـادەم بالىسـى       ۇمهن ئۇنداق بول —
ھـېچ بولمىسـا ئـازراق    . ياخشى گهپ دېگهننى روھى بىلهنمۇ بىـر ئـاز سـېزىدۇ   

  .دۇۇمهنپهئهتى بول
  :بىر خىلدا سوزۇلۇپ ياتقان يولدىن زېرىككهن توختاجى يهنه

ــۇر     — ــايېزدا ماڭغــان بولســاق، ســىلى تهمب ــولنى پ ــۇ ي ــاپ ب ئهگهر شــۇ ت
 —ئېيتىپ ماڭسـىلىرى، بىلىـنمهيال يـول تـۈگهپ قـاالتتى،       چېلىپ، ناخشا

  . دېدى
ــىز؟     — ــدۇ دەپ ئويالمس ــا ئوقۇي ــى ناخش ــىز پهقهت مهمتىل ــېمه، س  —ن

ــدا،      ــىش تهلهپپۇزى ــىرەپ تــۇرۇپ، چېقىش ــق كۈلۈمس ــدى تهۋپى خهلــق  —دې
ناخشىلىرىدىن بىر نهچچىنى ئاڭلىساق نېمىسى يامـان؟ مانـا  بـۇ ئىنىمىـز     

لدىن بېرى ئاڭلىيالمىغـان ناخشـىالرنى ئوقـۇپ بېرىـدۇ،     بىزگه بىر نهچچه يى
  .دېدى —
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ــۇپ       ــا ئوق ــۇنى ناخش ــاي ئ ــا قويم ــۈزۈت قىلغىنىغ ــنىڭ ت ــۇالر ھارۋىكهش ئ
  :يىگىت ئاخىر. بېرىشكه ئۇندىدى

دەپ گېلىنــــى   —قامالشتۇرۇرالمىســــام زاڭلىــــق قىلىشــــمايال،     —
هن ناخشـا  ۋالغاندىن كېـيىن بىـردىنال جـاراڭلىق ئـاۋاز بىـل     ۇقىرىپ، سهل تۇر

  .باشلىدى
ــدا      ــۆمگهن دالىــ ــۈكۈتكه چــ ــى ســ ــڭ ناخشىســ ــارۋىكهش يىگىتنىــ ھــ

ناخشــىنىڭ ئاھاڭىــدا ئــۆزگىچه بىــر . يىــراقالرغىچه دولقــۇن تارىتىــپ كهتتــى
ناخشـىنىڭ مـۇڭى ھهربىـر  ئـادەمنى خىيـال      . خىل كۈچ يوشـۇرۇنۇپ ياتـاتتى  

  .سهھراسىغا باشالپ كېتهتتى
دىن ئـۆز كهچۈرمىشـلىرىنى   شۇ تاپ مهمتىلى ئهپهندى ناخشىنىڭ مۇڭىـ 

غــا كهتكىنــى، »تــاغ ئارقىســى«يۇرتىــدىن ئايرىلىــپ : ۋاراقلىغانــدەك بولــدى
... يېڭــى مهدەنىــيهت بىخلىــرى بىــلهن تونۇشــقىنى، ســهرۋەرگه ئــۆيلهنگىنى،  

دەپ قارىلىـــپ تهقىـــپ قىلىنغىنـــى ۋە ئىالجىســـىزلىقتىن  »ئىســـيانچى«
ــالغىنى،    ــۇرۇپ ق ــهمهيدە ت ــپ ش ــوۋېتكه كېتى ــوغلى .... س ــهمهتنىڭ ئ ئابدۇس

ئوقـۇش    »...؟!ۋاتىـدىكىن ۇي، ئـۇالر ھـازىر قانـداقراق تۇر    ھهي«.... شى،ۇتۇغۇل
سـهرگهردانلىقتا   -ئارزۇسى بىـلهن تـۈركىيهگه كهتكىنـى، دەسـلهپكى سهرسـان     

ــات،   ــۆتكهن  ھاي ــش،   ... ئ ــق قىلى ــۇش، ئوقۇتقۇچىلى ــدە ئوق دارىلمۇئهللىمىن
ئۇنىــــڭ باياشــــات گــــۈزەل ئهدىــــبه، ... ش،ۈنــــۈتىرىشــــىپ ســــىرتتىن ئۈگ

ۋەتهنــدىكى ... ئائىلىسـىنىڭ يـاردىمى، ئابــدۇلال ئهپهنـدىنىڭ مېهرىبـانلىقى،    
  .بىرلهپ كۆز ئالدىدىن ئۆتهتتى -قاتارلىقالر بىر... ئىنقىالپ خهۋىرى

ئهخـــمهد ئهپهنـــدىمۇ ئۆزىنىـــڭ غهمســـىز بـــالىلىق دەۋرىـــدىن تارتىـــپ   
كى ھايـاتى يادىغـا   ئويال تـۈركىيهدى  -ئويال...  ئويالشقا كىرىشىپ كهتكهنىدى

، ئـوغلى ئىسـتىقالل   ①تۈرك قىـزى سارماشـىق   —سادىق رەپىقىسى . كهلدى
ــتىدا        ــۇمى ئاس ــڭ ھۇج ــېغىنىش پىراقىنى ــلهن س ــېلىش بى ــدىغا ك ــۆز ئال ك

  ...قالدى
ھـارۋىكهش  . توختاجىمۇ ئاللىقانـداق ئهسـلىمىلهر قوينىغـا چۆمگهنىـدى    

                                            
  .ئا —) تۈركچه) (گۈل ئاچىدىغان بىر خىل ئۆسۈملۈك(ھهمىشه باھار —سارماشىق   ①
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  .قىالتتىبۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ كهچمىش دەپتىرىنى ۋاراقلىغاندەك 
پ تهدرىجىــي يېقىــنالپ، ئانــدىن ئارقىــدا ۈنــۈلهڭگهرنىــڭ دەرەخلىــرى كۆر

  .ۋالدىۈسايۋاغنىڭ يوللىرى ئۇالرنى كۈت. قالدى
  

********  
  

ــقاندا      ــىغا يېقىنالشــ ــل دەرياســ ــۈپ قىزىــ ــدىن ئۆتــ ــۇالر پاختهكلىــ ئــ
بــۇ . ئــۆز قۇچىقىغــا ئالــدى ياتھىسـ قهلبىنــى ئاجايىــپ بىــر ھهممهيلهننىـڭ  

قايتىـدىن يـار   ىدىكى، ئاشـىق ئـۆز مهشـۇقىدىن ئايرىلىـپ،     ياتھىسـ شۇنداق 
ــقاندا،  ــىگه يېقىنالشـ ــڭ  ئاستانىسـ ــۆز ئۆيىنىـ ــۇ ئـ ــگه كهتـــكهن ئوغۇلمـ جهڭـ

ــۇنداق    ــدە ئهنه شـ ــدىغا كهلگهنـ ــى ئالـ ــبوسۇغىسـ ــىھىسـ ــۇ . ياتقا كېلهتتـ بـ
ــچه      ــۆتكهن نهچ ــوالتتىكى، ئ ــىز ب ــۇ قهدەر تهخىرس ــق ش ــدىكى ئىنتىزارلى چاغ

. ئـاخىرقى سـائهتلهردەك ئـۇزۇن بىلىنمهيتـى     يىل، نهچـچه ئـون يىلمـۇ مۇشـۇ    
پ ئېقىۋاتقـان دەريـا دولقۇنلىرىغـا    ۇنۇشـاۋقۇنل  —ھهممهيلهن ئالـدى تهرەپـكه   

ۋاتقـان  ۇۋە ئۇ قـاتتىكى شـامالباغ، قىزىـل دۆۋە تهرەپـلهرگه خـۇددى كۈتـۈپ تۇر      
قهشـقهر قانـداقراق   . مهشۇقلىرىنى كۆرمهكچى بولغاندەك بويۇنـداپ قاراشـتى  

ــدىكىن  ــۇپ قالـ ــۇن     بولـ ــهھهر نۇرغـ ــي شـ ــۇ قهدىمىـ ــالردا بـ ــاخىرقى يىلـ ؟ ئـ
ــن      ــۇ يهردى ــدى؛ ب ــا بول ــانالر دەري ــۇ يهردە ق ــاجىئهلهرنى باشــتىن كهچــۈردى، ب پ

يېڭــى قهۋرىســتانلىقالر  -كۆتــۈرۈپ چىقىلغــان جهســهتلهر بىــلهن يېڭىــدىن 
  .شهھهر ئۆزىچۇ؟ ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدى تىترەپ كهتتى... پهيدا بولدى

ــدى  ــقهر ھهققى ــڭ قهش ــال  تهۋپىقىنى ــى بىلهن ــاللىرى قاناتلىنىش كى خىي
ىيارسىز ھالـدا گۇمنامنىـڭ مۇنـۇ    خئۇ ئى. الر قهلبىنى تولدۇردىھىسشائىرانه 

  :مىسرالىرىنى شائىرانه ئاھاڭدا دىكلىماتسىيه قىلىدى
  

  مهزرەئى لۇتفى ئىالھىدۇر دىيارى كاشىغهر،
  .ئىشىق ئېلىنىڭ قىبلهگاھىدۇر مهزارى كاشىغهر

  مېهنهت جۇش ئېتهر، -ىدىن دەردۇ ئۇلفهت چهشمهس -ئىشقۇ
  .تۇفراغى ھهسرەت بىلهن پۈتكهن ھىسارى كاشىغهر
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  دىلرەبالهر باغرىنى لهئىله بهدەخشان ئهيلهگهي،
  .بىر نىگاھى غهمزەسىدىن گۇلئۇزارى كاشىغهر

  ئهيش ئېلىگه خارىدىن كهلگهي ئىشرەت ئېسى،
  .زارى كاشىغهر -چۈن سۇلهيمان دەۋلهتىدۇر خارۇ

  كهۋسهردۇر سۈيى،-ر تۇفراغىدۇر، ئابى ئهنبه -ئۇدۇ
  .مهرجان تاشالرىدۇر كوھسارى كاشىغهر -دۇررى

....................  
مهمتىلــى ئهپهنــدى ئــۇ قىرغــاقتىكى يېشــىللىققا پــۈركهنگهن يېزىالرغــا 

سـهلدىن كېـيىن ئهخـمهد ئهپهنـدى قوشـۇپ      . تىكىلگىنىچه جىمىـپ قالـدى  
  :قويدى
  

  رەم ياد ئهيلهمهس،يا پهرى، يا ھۆر، يا باغى ـ ئې
  .شهھرىنى ئۇنتار، بولۇر ھهركىم دۇچارى كاشىغهر

  
ئــۇالر ئاللىقانــداق ھهيۋەتلىــك گۈمبۈرلهشــنى كۈتــۈپ، دېمىنــى ئىچىــگه 

ھارۋىنىـڭ غىچىرلىشـى بىـلهن تاراقلىشـى،     . ئالغاندەك جىمىـپ كېتىشـتى  
  ...دەريانىڭ شارقىرىشى ئاڭلىنىپ تۇراتتى
بېرىـپ تۇداخۇنباينىـڭ قهدەم جايىغـا    ئۇالر ئالدى بىـلهن قىزىـل دۆۋىـگه    

ئــــۇ يهردە توختاجىنىــــڭ ئىنىســــى . توختاجىنىــــڭ ئــــۆيىگه چۈشــــتى —
  .ئابدېكىرىماخۇن، ساھىپخانلىق قىلدى

    



 83

  بـهشـىـنـچـى بـاب
1  

  
ۇالر شــۇ كــۈنىال توختاجىنىــڭ ئاكىســى ئىمىنهــاجى، ئىنىســى      
. ئابدېكىرىماخۇنالردىن قهشـقهر شـهھرىنىڭ ئهھـۋالىنى ئوقۇشـتى    

يۈســـۈپ زىيـــا ۋە   —متىلـــى ئهپهنـــدى كونـــا تۇنۇشـــلىرىنى    مه
ئــۇ يۈســۈپ ئهپهنــدى بىــلهن ئىكســاقتىكى  . مهجىــددىن دوختــۇرنى ســورىدى

ــارتىپال تونۇشــاتتى، گهرچه   »ھۈســهينىيه« مهكتىپىــدە ئوقۇۋاتقــان چاغــدىن ت
قىغا توســـقۇن ۇئـــۇالر تهڭ قۇراملىـــق بولمىســـمۇ بـــۇ ئۇالرنىـــڭ دوســـتل     

مهجىـددىن  . ر تۈركىيىدىمۇ بىلـله بولۇشـقانىدى  كېيىن ئۇال. بواللمىغانىدى
ئهپهندى بىلهن تۈركىيهدىكى تونۇشـلۇق مهزگىلـى ناھـايىتى قىسـقا بولغـان      

  .بىرىگه بهك ئامراق بولۇپ قېلىشقانىدى -بولسىمۇ، بىر
ــوردا ئىشــكىدە ئولتۇر   ــا ئ ــيۈســۈپ زىي ــ ى ــى مهكتهپ ه دەرس تدىكهن، نوۋېش

ــدى   ــدىكهن، مهجىــدىن ئهپهن دە ئىشــلهيدىكهن ھهم  ①»هرھىــالل ئهھــم«بېرى
ئــــــۇالر يهنه يۈســــــۈپ ئهپهنــــــدىنىڭ تــــــوي . شــــــۇ يهردە ئولتۇرىــــــدىكهن
ــوقتى ــانلىقىنى ئـ ــارلىق ئىشـــقى. قىلىۋالقـ ــى  -بـ ــۇھهببىتىنى مىللهتنـ مـ

ئاقارتىش ئىشىغا بېغىشلىغان بۇ كىشـى ئوتتـۇرا ياشـقا بارغانـدىال ئۆزىنىـڭ      
نىــڭ مىللىــي   بــۇ ئۇيغۇرالر . تۇرمۇشــى ھهققىــدە ئويالشــقا ئېشــىنغانىدى   

خــاراكتېرى ۋە ئادەتلىرىــدىن ئېيتقانــدا ئــاددىي مهســىله ئهمهس، كىچىــك      
ئـــــۇالر يهنه مهجىـــــددىن ئهپهنـــــدىنىڭمۇ . قۇربـــــان بېـــــرىش ئهمهســـــىدى

شـامالباغلىق ئىبادەتخـان    »بـوۋاي «. ئۆيلهنمهكچى ئىكهنلىكىنـى ئېيتشـتى  
  .دېگهن ئايال بىلهن توي قىلىش ئالدىدىكهن

ــۇ   ــۆھبهتلهر بول ــارقى س ــان   يۇق ــازراق دەم ئېلىۋالق ــهتته ئ ــۆتكهن پۇرس پ ئ
ــهھهردە كۈت   ــى شـ ــدى تهۋپىقنـ ــمهد ئهپهنـ ــته  ۈئهخـ ــى مهكتهپـ ــان، نوۋېشـ دىغـ

                                            
نىـڭ ئىسـالم   »قىزىـل كىرىسـت جهمىيىتـى   « —) قىزىـل يېڭـى ئـاي   ( —ھىـالل ئهھـمهر     ①

ۇش ئوڭۇرۇقلـۇق نامـان   ئـات ـ يىلـى    1933 »ھىالل ئهھمهر«قهشقهردىكى . ئهللىرىدىكى ئاتىلىشى
  .ئا —قۇرۇلغان، ئورنى ياۋاغدا ئىدى ئهپهندىنىڭ باشچىلىقىدا 

  ئ
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ــۇئۇچر ــقا     ۇشـ ــاجى ۋە باشـ ــى، توختـ ــپ كهتتـ ــهھهرگه كىرىـ ــۇپ شـ دىغان بولـ
ساھىبخانالر ئۇنى ئېلىـپ قېلىشـقا خېلـى تىرىشـقان بولسـىمۇ، دوسـتىنى       

ــ ــدىن بهك چۈشـ ــۈنۈھهممىـ ــق ئۇنىڭغـ ــرىش ئهڭ دىغان تهۋپىـ ــازەت بېـ ا ئىجـ
ئۆيىنىــڭ بوسۇغىســىغا كهلگهنــدە كىــم بۇنــداق . ئــاقىالنىلىق دەپ قارىــدى

  .ئالدىرىمىسۇن؟ تهۋپىق ئۆزى توختاجىنىڭ ئۆيدە قوناق بولۇپ قالدى
ئـادەتته ئـۇ   . تهۋپىق سهپهر چاڭلىرىدىن قۇتۇلۇش ئۈچـۈن ئـۇزاق يۇيۇنـدى   

زدەك سـوغوق سـۇدا   ئاۋال ئىسسىق سـۇ بىـلهن ئـۇزاق يۇيۇنـۇپ ئارقىـدىن مـۇ      
ــاچايق ــۈچىنى    . تتىىنـ ــى كـ ــهلگه قارشـ ــڭ كېسـ ــش بهدەننىـ ــداق قىلىـ بۇنـ

  .ئاشۇرىدۇ، دەپ چۈشهندۈرەتتى ئۇ
ئهتىســى ئهتتىگهنــدە ئــۇ ھهممىــدىن بالــدۇر تــۇردى، ئــۇزاق گىمناســتىكا 

ئانــدىن بىــر بــۇردا قــاتتىق نــان . كــۆزىنى يۇيــدى-ئوينىغانــدىن كېــيىن يــۈز
ــدى ــر  . يى ــۇزاقتىن بې ــڭ ئ ــۇ ئۇنى ــادىتى   بۇم ــان ئ ــتۇرۇپ كېلىۋاتق ى داۋامالش

ــان       ــاتتىق ن ــىچه ق ــڭ قارىش ــولال توختاجىنى ــپ م ـــ تىۋى ــى ـــ ــۇپ، دادىس بول
ــاچچىق     ــدىغان ئ ــدىغان ۋە زەردىنــى قاينىتى ــدا بولى كېچىســى ئاشــقازاندا پهي
ــالىيىتىنى ياخشىالشــقا پايدىســى    ســۇيۇقلۇقنى شــۈمۈرۈپ، ئاشــقازاننىڭ پائ

. يسـىگه ئىزچىـل ئهمهل قىلىـپ كېلهتتـى    بارىكهن، ئۇ دادىسىنىڭ شۇ نهزەرى
تهۋپىــق تــاكى ســاھىپخان ئهتتىگهنلىــك چايغــا تهكلىــپ قىلغــۇچه قىزىــل  

  .دۆۋىنى كۆزدىن كهچۈرۈپ ئايلىنىپ يۈردى
ئهتتىگهنلىـــك ناشـــتىدىن كېيىـــنال مهمتىلـــى ئهپهنـــدى شـــهھهرگه      

  .كىرىشكه ئالدىرىدى
ن، ھــېچ ئىككــى كــۈ -قهشــقهر بىــر ياققــا قاچمايــدۇ، ئهپهنــدىم، بىــر  —

دەپ توســتى  —بولمىســا بۈگــۈن بىــر كــۈن دەم ئالســىال ئانــدىن كىرەيلــى،  
  .توختاجى

ــىرەپ،   —شــۇنداقمۇ؟  — ــق كۈلۈمس ــدى تهۋپى ــادا   —دې دوســتۇم، دۇني
ــدە      ــى كهلگهن ــان ۋاقت ــېكىن ئىنس ــار، ل ــىلهر ب ــدىغان نهرس ــۇنچه قاچماي بىرم

ان بولســا، ۋاتقــۈئهگهر ســىزنى بىــر گــۈزەل كۈت. ۋااللمايــدۇۇھامــان ئــۆزىنى تۇت
  ئۇنىڭ بهرىبىر كېتىپ قالمايدىغالىقىنى بىلسىڭىزمۇ ئالدىرايسىزغۇ؟

  .ئۇغۇ راست —
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ــارنى   — شــــۇنداقتىمۇ مىللىتىمىزنىــــڭ يــــۈرىكى بولغــــان بــــۇ دىيــ
كــۆرمىگىلى ئــون نهچــچه يىــل بولغــانلىقىنى نىمىشــكه نهزەردىــن ســاقىت  

  قىلىۋېتىسىز؟
ــالال، نىمــانچه ھاياجانلىنىــپ كېــتىال، ئهپهنــ  — دىم؟ ئۇنــداق بولســا يائ

جۈرســىله مهن تېخـــى مهمتىلـــى ئهپهنـــدى بىــر پـــارچه چـــوغ دېســـه، نـــېمه   
دەيدىغانـــدۇ دەپـــتىكهنمهن، ئهمـــدى قارىســـام ســـىلى كۆيـــۈپ تۇرغىنىـــدىن 

ــازەت بهردى ۋە   —ئىكهنلىغـــۇ،  توختـــاجى كۈلـــۈپ كېتىـــپ، دوســـتىغا ئىجـ
  .ئۆزىمۇ بىلله كېرىشكه تهييارالندى

ۋېــدى، ۇرىنى ئېلىــپال كهتمهكچــى بولتــاقىلى -مهمتىلــى ئهپهنــدى يــۈك
  :توختاجى ئۇنى توسۇپ

بۈگـــۈن . ، يهنه كېلىمىـــزبولـــۇدۇتـــاقلىرىنى ئالمىســـىلىمۇ  -يـــۈك —
ــ  ــدە قونـ ــز، بىزنىڭكىـ ــپ كېلىمىـ ــارىمهن . الۇقايتىـ ــدە نهگه بـ ئهته ئهتتىگهنـ

  .دېدى —دېسله، يول بولسۇن دەيمهن، 
ــدى  ــۆزىنى يىرالمىـ ــڭ سـ ــق ئۇنىـ ــ . تهۋپىـ ــلهن ئىككىسـ ــۇنىڭ بىـ ى شـ

ــدى     ــاراپ ماڭـ ــهھهرگه قـ ــۇرۇپ شـ ــىغا ئولتـ ــڭ پوچتىسـ ــهھهر . توختاجىنىـ شـ
ــز   ــدىنىڭ كــۆكرەكلىرى تې  -ســېپىلىغا يېقىنالشقانســېرى مهمتىلــى ئهپهن

ئـۇ ئـۇزۇن يىـل ئايرىلىـپ كهتـكهن      . تېـز كۆتۈرۈلـۇپ ـ پهسىيشـكه باشـلىدى      
  . ئهزىز ۋە مۇقهددەس جاينى قايتا كۆرۈش شاتلىقىدا مهست ئىدى

ىســى بىــلهن شــهھهرگه كىرگهنــدىن باشــالپ مهمتىلــى   ئــۇالر قــۇم دەرۋاز
ئهپهنــدىنىڭ ئهتراپتىكــى بارلىققــا قاراشــلىرىدا چوڭقــۇر ۋەتهن سۆيگۈســى      

ــۇراتتى   ــپ تـ ــالقۇن چېچىـ ــوتى يـ ــنىڭ ئـ ــلهن سېغىنىشـ ــچ . بىـ ــا زىـ ئۇنىڭغـ
ــز      ــوچىالر ئېگى ــق ك ــتى يېپى ــى، ئۈس ــڭ قهدىمىيلىق ــقان ئۆيلهرنى  -جايالش

ــۇنالر،    ــامالر، ساالس ــىرەج ت ــز س ــلۇبىدىكى بــۇ    . ..ئېگى ــهرق ئۇس ــۇمهن ش ئوم
ــى       ــق ۋە يېڭ ــۆزگىچىلىكى قىزى ــاس ئ ــرىگه خ ــۈركى مىللهتلى ــهھهرنىڭ ت ش

ئۇنىڭغــا ھهتتــا چىرمىشــىپ كهتــكهن، ئــادەم ئېزىــپ قــالغۇدەك  . تــۇيىالتتى
قهشــقهر . مــۇرەككهپ كىچىــك كوچىلىرىمــۇ ئاجايىــپ زوق بېغىشــاليتتى    

  .بازىرىغا يېتىدىغان بازار يوقىدى
ــ   ويى كوچىســى بىــلهن ھېيتگــاھ ئالــدىغا چىققانــدا     ئــۇالر ئۆســتهڭ ب
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مهمتىلــى ئهپهنــدى بـــۇ ھهيۋەتلىــك قۇرۇلۇشــقا بـــالىلىق مېهــرى بىـــلهن      
ئۇنىڭ شائىرغا خـاس قهلبـى ھاياجانغـا، تهسـهۋۇرغا بـاي      . ئۇزاققىچه تىكىلدى

ئـۇ خيالىـدا قـۇش بولـۇپ ئـۇچتى ۋە      . مېڭىسى ئاجايىـپ خىيالالرغـا چۆمـدى   
ئۇ خيالىـدا غـايهت زور بىـر كىشـىگه     . ينى سۆيدىقۇببه ئۈستىدىكى ھىالل ئا

ئاخىردا ئۇنىڭ خيـالى ئـۆزىنى ئاشـۇ مۈنارغـا     . ئايلىنىپ مۈنارىنى قۇچاقلىدى
ــدۇرىۋەتتى ــزىگه ئايلىنىــپ    . ئايالن ــۋەت نهي ــارە بولســا تهدرىجىــي بهھهت ــۇ مۈن ب

  ...جاھالهتكه روبىرو بولدى
ى مـۇھىتتىن  توختاجى ئۇنى ئۈنسىز بېقىنلىغانىدى، ئـۇ شـۇندىال خيـال   

ــدىغا   ــاھ ئالـ ــپ ھېيتگـ ــدى  —ئايرىلىـ ــپ كهلـ ــا قايتىـ ــڭ . رېئاللىققـ ئۇنىـ
ئـۇ ئىچىـدە ئاشـۇ    . مېڭىسىدە  ھېيتگاھ ھهققىدە بىر شېئر پۈتۈپ قالغانىدى

ــاراپ       ــكه ق ــى تهرەپ ــاچ نوۋېش ــراالرنى تهكرالىغ ــگهن مىس ــا كهل ــېڭىال دۇنياغ ي
  .ماڭدى

ــدىلىكته    ــايتتى، ئهمــ ــۆپ گهپ قىلمــ ــلىدىمۇ كــ ــاجى ئهســ ــۇ توختــ ئــ
تهۋپىقنىــڭ كۆڭلىــدە ئاجايىــپ كارتىنىالرنىــڭ پهيــدا بولــۇپ ۋە يېڭىلىنىــپ 

ئـۇ شـائىرالرنىڭ خيالغـا    . تۇرىۋاتقانلىقىنى بىلگهچكه تېخىمـۇ شـۇك ماڭـدى   
  .پاتقان ھامان كۆڭلىدە سۆھبهت، مۇشائىرە باشاليدىغانلىقىنى بىلهتتى

ــىز؟    — ــدىم، نېمىشــكه گهپ قىلمايس دەپ ســورىدى تهۋپىــق   —ئهپهن
  .ستىدىن، ئۇ خيالدىن باش كۆتۈرگهنىدىدو

  . ۋەتمهي دېدىمۈسىلىنىڭ خىياللىرىنى بۆل —
  شۇنداقمۇ؟ مېنىڭ خىيال سۈرىۋاتقانلىقىمنى قانداق  بىلدىڭىز؟ —
ــېمه توقۇشــقا        — ــر ن ــدە بى ــدىكىنال ئىچى ــم بولغان ــگهن جى ــائىر دې ش

  .باشاليدۇ دەپ ئۇققانتىم
ئهممــا مهن . ۋەرمهيــدۇۇشــۇنداقمۇ، مېــنىڭچه ھهمىشــىمۇ ئۇنــداق بول  —

ھېلىراقتــا ھېيتگــاھ توغرۇلــۇق خىيــال قىلغانىــدىم، بــۇنى نهزەردە تۇتقانــدا  
  .پهرىزىڭىز ھهقىقهتهنمۇ توغرا

ئۇالر نوۋېشى مهكتهپكه بۇرىلىدىغان دوقمۇشتا تۇرغـان ئهخـمهد ئهپهنـدى    
  .بىلهن ئۇچراشتى

ــۈن، ئهپهنــدى،    — ــك ك ــق ئــاۋال     —خهيرلى ــاالم قىلــدى، تهۋپى دەپ س
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قانــداق، تۇققــانالر بىــلهن تېپىشــتىڭىزمۇ؟ ھهممىســى   —غىــز ئېچىــپ، ئې
  .تېچلىقمىكهن؟ خۇداغا شۈكرى

  .غهمكىن جاۋاب بهردى ئهخمهد ئهپهندى —ھه، يامان ئهمهسكهن،  —
مهكـتهپ ئورنىـدا ئىنقىالپـتىن    . ئۇالر نوۋېشى مهكتهپكه يېتىـپ كهلـدى  

اشــلىنىپ، ئورنىغــا ئىلگىــرى بۇتخانــا بولــۇپ، ئىنقىالپتــا بۇتخانــا چېقىــپ ت 
ــېلىنغانىدى  ــتهپ سـ ــدە   . مهكـ ــىغاكىرىپ كهلگهنـ ــتهپ ھويلىسـ ــۇالر مهكـ ئـ

شـۇڭا ئـۇزاق كۈتۈشـكه تـوغرا كهلمهيـال ئهپهنـدىلهر       . چۈشكه يېقىنالشقانىدى
ــتى  ــتىن چۈش ــۈپ    . دەرىس ــان يۈس ــىنىپتىن چىقىۋاتق ــدى س ــى ئهپهن مهمتىل

كى قــارا يۈســۈپ ئهپهنــدى قىرىــق ياشــالردى . زىيانىــڭ ئالــدىغا قــاراپ ماڭــدى 
ئـۇ ئـۆزىگه قـاراپ كېلىۋاتقـان     . رۇق، سـوزۇنچاق يۈزلـۈك كىشـىدى   ومۇتۇق، ئـ 

-كىچىك بۇرۇتلۇق، كېلىشكهن ئـادەمنى كۆرگىنىـدە قولتۇقىـدىكى كىتـاپ    
ئــۇالر شــۇ . دەپتهرلهرنىــڭ چۈشــۈپ قــالغىنىنىمۇ تۇيمــاي قــۇچىقىنى ئــاچتى 

ــتى   ــىپ تۇرۇش ــىز قۇچاقلىش ــۇن ئۈنس ــر . يوس ــدىن بى ــرى   -ئارقى ــى نې بىرىن
ئانــدىن قــوللىرى ئاغرىــپ كهتكــۈدەك قــول . ئىتتىرىــپ ئــۇزاق تىكىلىشــتى

  :قىسىشىپ تۇرۇپ
  .ئهھۋال سورىشىپ كهتتى -ئارا ھال -دېيىشتى ۋە ئۆز —، ...ساالم —

بــۇ كهيپىيــاتنى جىددىيلهشــتۈرىدىغان مۇراســىم  تۈگىگهنــدىن كېــيىن 
ــاب   ــكهن كىت ــۈپ كهت ــدى يهرگه چۈش ــى ئهپهن ــپ  -مهمتىل ــى ئېلى ، دەپتهرلهرن

ئهستايىدىل قېقىشتۇرۇپ، قاراپ چققاندىن كېيىن ئـۇنى يۈسـۈپ ئهپهنـدىگه    
  .سۇندى
چېچىشــنى باشالپســىلهر،  ①تهبــرىكلهيمهن، مهرىپهتنىــڭ زىياســىنى —

  .دېدى ئۇ—
  .ئاسان بولمىدى، ئهپهندىم...  تېخى يېقىندىال —

ــدى،      ــۇن ئهپهن ــۇچىالردىن تۇرغ ــى ئوقۇتق ــى مهكتهپتىك ــدا نوۋېش ــۇ چاغ ب
يۈســۈپ زىيــا ئــۇالرنى تهۋپىــق . پهنــدىلهر ئۇالرنىــڭ قېشــىغا كهلــدىســاۋۇت ئه

                                            
بۇ يهردە تهۋپىق سۆز ئويۇنى قىلىپ، يۈسـۈپ ئهپهنـدىنىڭ تهخهللۇسـىغا ئىشـارە     . نۇر —زىيا   ①

  .ئا —قىلىۋاتىدۇ، 
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بىلهن ئهخمهد ئهپهنـدىگه تونۇشـتۇردى، تهۋپىـق بولسـا ئهخـمهد ئهپهنـدىنى ۋە       
  .ئۆزىنى تونۇشتۇردى -ئۆز

ــيىن      — ــتىن كېـ ــۇڭالر، چۈشـ ــان بولـ ــزگه مېهمـ ــاۋۋال بىـ ــۈرۈڭالر، ئـ يـ
  .يادېدى يۈسۈپ زى —مهجىددىن ئهپهندىنىڭ قېشىغا بارىمىز، 

شـهيلى، تامـاقنى شـۇ يهردە    ۈبىـلهن كۆر  »بـوۋاي «ياق، دوستۇم، ئاۋۋال  —
دەپ ئۇنىمىــدى تهۋپىــق، ئــۇ مهجىــددىن ئهپهنــدى بىــلهن دائىــم   —يهيلــى، 

شـۇڭا ئـۇ دوسـتىنىڭ    . چېقىشىپ تۇرۇشقا ئامراق، سىرداش دوسـتالردىنىدى 
  .ھوزۇرىغا  بېرىشقا بهك ئالدىرىغانىدى
ــد  ــدى ئۆزىمــۇ خېلى ــلهن   يۈســۈپ ئهپهن ــدى بى ــدىن ئهپهن ــرى مهجى ىن بې

كۆرۈشمىگهنىدى، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇزۇن بىـر جـۇدالىقتىن كېـيىن ئهمـدىال     
شـۇڭا ئـۇ دەرھـال    . كۆرۈشۈپ تۇرغان دوسـتىنىڭ كـۆڭلىگه بارمـاي بولمـايتتى    

  .قوشۇلدى
دەپ تهكلىـــپ قىلـــدى  — جـــۈرۈڭالر، ھهممىمىـــز بىلـــله بـــارايلى، —

ال تۇنۇشــقان تۇرغــۇن ئهپهنــدى ۋە  يۇرۇقلــۇق بىــلهن ھــېلى  -تهۋپىــق ئوچــۇق
  .ساۋۇت ئهپهندىگه

ئــۇ ئىككهيلهنمــۇ بــۇ كىشــىنىڭ ســهمىمىيلىك، دوســتانىلىق يېغىــپ  
ــدى      ــاجىز كهل ــقا ئ ــى رەت قىلش ــڭ تهكلىپىن ــاراپ ئۇنى ــا ق ــان چىرايىغ . تۇرغ

ــ   ــى بىل ــلهن ھهممىس ــۇنىڭ بى ــا  لهش ــمهر « —ياۋاغق ــالل ئهھ ــاراپ »ھى گه ق
  .كېتىشتى

  
2  

  
ــۇالر  ــدى ئىشخانىســىدا  »ھىــالل ئهھــمهر«ئ ــدا مهجىــددىن ئهپهن گه بارغان

ــۇ   ــكهن، ئـ ــدىكى  35ئىـ ــالر ئهتراپىـ ــىمۇ   ياشـ ــى بولسـ ــاش كىشـ ــاقاليـ  ، سـ
قولىـــدا ئهگـــرى  ئۇنىـــڭ دائىمـــال .قويۇۋالغاچقـــا خېلـــى قېـــرى كـــۆرۈنهتتى

شـۇڭا  . بـۇ كىشـىلهرگه ئـۇنى بوۋايـدەك كۆرسـىتهتتى     . والتتىساپلىق ھاسـا بـ  
ــۆپ ئــادەملهر ئۇنىــڭ يېشــى ھهققىــدە خ     مهمتىلــى  .اتــا قىياســتا ئىــدى  ك

  .دەيتى »بوۋاي«ئهپهندى بولسا چېقىشىپ، بهزىدە ئۇنى 



 89

ــانلىقى      ــدىن چاققـ ــان كۆزلىرىـ ــاپ تۇرغـ ــك، ئوينـ ــورۇق، ۋىجىـ ــۆزى ئـ ئـ
كىچىـك كۆزلىرىنىــڭ  . ئـۇ تهۋپىقنـى ئـۇزاق قۇچاقلىـدى    . بىلىنىـپ تـۇراتتى  

  .چانىقى ياش بىلهن پارقىراپ كهتتى
دېــدى ئــۇ قويــۇق  —، ئهپهنــدى؟ خــوش گېلــدىنىز، ســهفا گېلــدىنىز —

ئىستانبۇل شىۋىسىدە، دوستلىرى يېڭىـدىن تـۈركىيهدىن كهلگىنـى ئۈچـۈن     
  .سۆزلىمهكتىدى ئهتهي تۈركچهنېزىقىغاندەك قىلىپ 

ســــاالمهت، ئــــۆزىڭىز ئوبــــدان تۇرغانســــىز؟ ئوبــــدان بولمىســــىڭىز  —
  تويىڭىزنى قانداق ئوينايمىز؟

ــولغىنىنى ئاڭ  ــۆيلهنمهكچى بـ ــڭ ئـ ــق ئۇنىـ ــاق تهۋپىـ ــا چاقچـ لىۋالغاچقـ
  .قىلدى
رى كۆتــۈرۈپ ۇدېــدى ئــۇ مۈرىســىنى يۇقــ —مهنمــۇ مانــا شــۇنچىلىك،  —

ئىنتــايىن چاققــان ھهرىــكهت بىــلهن ئۆزىنىــڭ ھــازىرقى ئهھــۋالىنى نامــايهن   
سىســـتېمىلىرىڭىزنىڭ ①تىرىــك يــۈرۈپتىمهن، ئىســتىخبارات    —قىلىــپ،  

هلــۇم ســهزگۈرلىكىدىن ســۆيۈندۈم، مېنىــڭ جىمــى ئهھــۋالىمنى ســىزگه م     
  قىلىپ بولغان چېغى؟

  :تهۋپىق كۈلۈپ قويۇپ
 —تىرىك بولۇڭ، دوسـتلىرىڭىزنىڭ ھهممىسـى سـاالم ئېيتىشـتى،      —

  .دېدى
ساالمهت بولسۇن ، بـۇ ھهقـته ماڭـا كېـيىن سـۆزلهپ بېرىسـىز، ھـازىر         —

دېـــدى ئـــۇ يهنه ئـــاغزى ئىســـتانبۇل     —يـــېمهك ۋار، ســـوفرايا گېلىنىـــز،   
هشـــكهندەك بىـــر پىرقىرىتىـــپ شىۋىســـىگه كېتىـــپ، ھاسىســـىنى يىـــپ ئ

بىــز ســىزنىڭ   —قويــۇپ، مېهمانالرنىــڭ ئالدىــدا يــول باشــالپ ماڭــدى،      
بــــۇالر . چــــاپقۇننى باشــــتىن كهچــــۈردۇق -ۋەتىنىڭىـــزدە نۇرغــــۇن بــــوران  

ئـۇ  .  ئـۇ كېتىۋېتىـپ شـۇنداق دەيتتـى     —ھهققىدىمۇ كېيىن سۆزلىشـىمىز، 
ــدى،    ــاۋازدا دېـ ــپ پهس ئـ ــولىنى تۇتىۋېلىـ ــڭ قـ ــ —توختاجىنىـ ىزنى مهن سـ

  .بىلىمهن

                                            
  .ئا —رازۋىدكا، جاسۇسلۇق ۋە ئانتى جاسۇسلۇق،  —ئىستىخبارات   ①   
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  .دېدى توختاجى قىسقىال —مهنمۇ شۇنداق، سىلىنى تونۇيمهن،  —
ــۇ كىشــىنى      ــددىن ئ ــر كىشــى ئۇچرىغانىــدى، مهجى ــا بى ــدا ئۇالرغ ھويلى

  :يېڭى  كهلگهن مېهمانالرغا تونۇشتۇرۇپ
ھىـالل  «دۇ، تهۋپىـق بىـلهن يۇرتـداش،    ۇبۇ كىشى نامان ئهپهنـدى بولـ   —
ــمهر ــدىن،  »ئهھ ــدىن نامــان ئهپهنــدىگه،   د —نىــڭ قۇرغۇچىلىرى  —ېــدى ئان

يۈرۈڭ، سىزمۇ بىز بىلهن بىلله مېڭىڭ، بـۇالر بىـلهن تونۇشـۇپ قېلىـڭ، ھهر     
  .دېدى —ھالدا ئۈلپهتچىلىككه يارايدىغان ئادەملهر،
نىــــڭ »ھىــــالل ئهھــــمهر« ىشــــى،دنامـــان ئهپهنــــدى تهۋپىقنىــــڭ يۈرت 

ــدى      ــى ئهپهنـ ــان مهمتىلـ ــپ قالغـ ــلهرگه قىزىقىـ ــگهن گهپـ ــى دېـ قۇرغۇچىسـ
ددىن دوختۇرنىـــڭ ئـــۆيىگه كىـــرگىچىال نامـــان ئهپهنـــدى بىـــلهن      مهجىـــ
ــ ــابهت    ۇتونۇشـ ــى، تىبـ ــوڭئېرىقتن ئكهنلىكىنـ ــاتۇش ئـ ــڭ ئـ ۋالدى ھهم ئۇنىـ

ساھهســىدە ۋە پهننىــڭ باشــقا ســاھهلىرىدە خېلــى كــۆزگه كــۆرۈنگهن زىيــالى،  
  .شۇنداقال جامائهت ئهربابى ئىكهنلىكىنى بىلىۋېلىشقا ئۈلگۈردى

ــدىن   ــدىن ئهپهنـ ــۇالر مهجىـ ــيىن   ئـ ــدىن كېـ ــىغا كىرگهنـ ىڭ ياتاقخانىسـ
ھهرىكىتىـــدىن  -ئۇنىـــڭ ســـۆز. ســـاھىپخاننىڭ پـــارىڭى تـــۈگىمهيال كهتتـــى

ــۆز  ــازىر  قېرىندىشـــىتهۋپىقنـــى ئـ ــۇڭا ھـ ــېقىن كۆرىـــدىغانلىقى، شـ دىنمۇ يـ
ــانلىقى       ــدەپ كېتىۋاتقـ ــمهي مهڭـ ــى بىلهلـ ــېمه قىالرىنـ ــاللىقىدىن نـ خوشـ

ت يىـپ ئهشـكهندەك   پـا  -ئـۇ قولىـدىكى ھاسىسـىنى پـات    . بىلىنىپ تـۇراتتى 
پىرقىرتىپ قويۇپ، گـاھ تهۋپىقـقه چاخچـاق قىالتتـى؛ گـاھ سـوئال سـورايتى،        
ــدىن كېيىنكــى كهچۈرمىشــلىرىنى    ئارقىــدىنال ئۆزىنىــڭ قهشــقهرگه كهلگهن

ــى  ــپ   . ســۆزلهپ كېتهتت ــدە جانلىنى ــۆزلىگهندە ئاالھى ــدە س ــنقىالپ ھهققى ئى
ــى ــۇق ھهرىكه . كېتهتتــ ــاجىئهلهر، تېرورلــ ــيىن روي بهرگهن پــ ــلهر كېــ  —تــ

لهر ھهققىــدە ســۆزلىگهندە ... يوشــۇرۇن تۇتــۇپ كېــتىش، يوشــۇرۇن ئۆلتــۈرۈش 
ئــــۇ ئــــۇالر باشــــتىن كهچــــۈرگهن بــــارلىق     . غهمكىنلىشــــىپ قــــاالتتى 

  .بهختسىزلىككه ئىچ ئاغرىتىپ سۆزلىدى
تۇرغــۇن ئهپهنــدى، ســاۋۇت ئهپهنــدىلهرنىڭ چۈشــتىن كېــيىن دەرســى       

ــى   ــپ كهتت ــتهپكه قايتى ــا مهك ــانالر . بولغاچق ــىپ  قالغ ــردەم پاراڭلىش يهنه بى
  .ئولتۇرۇشتى
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ئهمــدى، ئهپهنــدىلهر، بىــزگه ھهمــرا بولســاڭالر، قهشــقهرنى ئايالنســاق،  —
دېــدى مهمتىلــى  —ھهمــمه يهرنــى كــۆرۈپ ســېغىنچىلىرىمىزنى باسســاق،  

  .ئهپهندى
ــگه ئۈلگ   — ــدى ھهممىــ ــىز، ئهپهنــ ــانچه   ۈئۈلگۈرســ ــېمه ئــ ــىز، نــ رىســ

ئـــاۋۋال بىـــز ســـىلهرگه  — دېـــدى مهجىـــددىن  ئهپهنـــدى، —ئالدىرايســـىز؟ 
  .بولغان سېغىنىچىمىزنى باسمايلىمۇ

ــاچ     — ــا ئايالنغـ ــاراڭلىرىمىزنى كوچـ ــاق، پـ ــله چىقسـ ــز بىلـ ھهممىمىـ
ــدىغۇ،   ــاق بولىـ ــدىن تۇر   —داۋامالشتۇرسـ ــق ئورنىـ ــدى تهۋپىـ ــپ، ۇدېـ ۋېلىـ

  .باشقىالرمۇ ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشتى
. ىشـتى دىـن چىقىـپ ھېيگـاھ تهرەپـكه قـاراپ مېڭ     »ھىالل ئهھمهر«ئۇالر 

  :شۇ چاغدا مهمتىلى ئهپهندى دوختۇردىن سورىدى
دەپ  »شـهرقنىڭ يۇلتـۇزى  «ئهپهندىم،  ئۇيغۇرالرنىڭ يۈرىكى بولغـان،   —

  ئاتالغان قهشقهر شهھرى سىزگه قانداق تهسىرات بهردى؟ ياقتىمۇ؟ 
ھهقىقهتهنمـــۇ قاينـــاق شـــهھهر ئىـــكهن، قهشـــقهرنىڭ بازىرىـــدىن       —

اســــانلىقچه تــــاپقىلى بولمايــــدىغان ياۋرۇپــــادىكى چــــوڭ شــــهھهرلهردىمۇ ئ
ــدىم،    ــران قال ــۆرۈپ ھهي ــدىغانلىقىنى ك ــاپقىلى بولى ــىلهرنى ت ــۇ  نهرس تېخىم

ئوبــدان يېــرى، بىزنىــڭ تاشــكهننىڭ ئهســكى شــهھرىنىڭ ئهيــنهن ئــۆزىكهن   
دېســـهممۇ بولـــۇدۇ، كـــوچىلىرى، ئـــۆيلىرى، ھهتتـــا ئۆيلهرنىـــڭ ئالدىلىرىـــدا 

  .چىن قهلبىدىن ماختاپ دېدى دوختۇر — يولۇقۇدۇغان بوۋايلىرىغىچه،
دېـگهن   »قهشقهرنىڭ بازىرىدا توخۇ سـۈتىدىن باشقىسـى تېپىلىـدۇ   « —

دېــدى مهمتىلــى ئهپهنــدى ئىپتىخــار      —! گهپ بىكــار ئېيتىلمىغــان ـ دە     
  .بىلهن

  .دەپ توختاپ قالدى دوختۇر —... بىراق، —
مهمتىلــى ئهپهنــدى ئــۇنى قولتۇقلىۋالــدى ۋە ئۇنىــڭ دېمهكچــى بولغــان،  

  :هلمىگهن سۆزىنى بىلىۋالغاندەك سۆزلهشكه باشلىدىئهمما دېي
بىراق، مۇشۇ بىر قهدىمىي شـهھهر تهرەققىـي قىلمـاي ئوتتـۇرا ئهسـىر       —

ئهتىــــــقه بولــــــۇپ تۇرۇپتــــــۇ، دەپ  -قاالقلىقىـــــدا، مهڭگۈلــــــۈك ئاســــــارە 
ــۇنداقمۇ؟    ــمهن، ش ــىزغۇ دەي ــۆزلىرىنى    —ئېچىنىۋاتىس ــۇق ك ــۇ نۇرل ــدى ئ دې
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ــتىن كېلىۋ   ــتىن ئۈزمهس ــدى تهرەپ ــپ، ئال ــۈزەل     —ېتى ــهھهرنى گ ــۇ ش ــز ب بى
ــااليتتۇق   ــنى خـ ــي قىلدۇرۇشـ ــنى، تهرەققىـ ــپ قۇرۇشـ ــدىنقىالرمۇ . قىلىـ ئالـ

لـــېكىن، بهختســـىز ئۇيغـــۇر خهلقـــى ئاســـارەت زەنجىرىـــدىن      . خـــااليتتى
ــتهملىك. قۇتۇاللمىــــدى ــانگىرالر، مۇســ ــق ىجاھــ چىلهر ھهرخىــــل چىرايلىــ

الر »خماشـــايى «نىقاپالرغـــا ئورۇنـــۇپ بىزنىـــڭ بېشـــىمىزنى ســـىلىغۇچى     
ــاپىقالر، ۋەتهن ســاتقۇچىالر، ئاخمــاق ۋە   ســۈپىتىدە كېلىشــىپ، مىللىــي مۇن
قىزىلكۆز موللىالر بىـلهن بىرلىشـىپ ۋەتىنىمىزنىـڭ بـايلىقىنى گويـا بىـر       

ئــامىتىگه شــېرىك بولــدى،   . بۈيــۈك تهنــدىن قــان شــورىغاندەك شوراشــتى    
ــدى   ــگه بولمى ــاپىتىگه ئى ــگه بول   —ئ ــگه ئى ــدا ھهممى ــدا بولغان ــپۇپاي ، ۋېلى

ھهقىقىــي ئىگىلىرىنــى يــېقىن كهلتۈرۈشــمىدى؛ بىــراق زىيــان بولغانــدا       
. مهزلۇم ئهلنىـڭ ئـۆزىگه ئىتتىرىـپ قويـۇپ، ئـۆزلىرى چهتـكه چىقىۋېلىشـتى       

ــايلىقالرنى توشـــۇپ كېتىـــپ ئـــۆز شـــهھهرلىرىنى    ئهنه شـــۇنداق قىلىـــپ بـ
بۇ يهر بولسا خـۇددى سـۈت بهرگهن كالىـدەك    . ھهشهمهتلىك قىلىپ قۇرۇشتى

 —. نى ئوزۇقلۇق بىلهن تهمىن ئهتتى ـ يـۇ، ئـۆزى بـېقىش تاپمىـدى     باشقىالر
. توختــاجى، ئهخــمهد ئهپهنــدى، يۈســۈپ زىيــاالر پــاراڭ قىلمــاي مېڭىشــتى       

ــۇالق       ــۆزلىرىگه ق ــان س ــلهن ئېيتىۋاتق ــان بى ــڭ ھاياج ــلهن تهۋپىقنى ھهممهي
لـــېكىن، بىـــز ئهمـــدى ئهســـىرلىك ئۇيقـــۇدىن ئـــويغىنىمىز،   —ســـاالتتى، 

ــ  ــزدە تهبئىــ ــل   ۋەتىنىمىــ ــول، ھهرخىــ ــايلىق مــ ــار «ي بــ ــا ھهييــ  »تهييارغــ
ۋالغـان ئالـدامچىالرنى قوغلىۋەتسـهكال    ۇبول »ماشـايىخ «الرنى بىزگه »دوست«

ناھــايىتى تېــز پۇرســهتته ھهر قانــداق مهدەنىيهتلىــك ئهل بىــلهن تهڭلىشــىپ 
ئهتىقىنىمــۇ پـــارىژدەك، بېرلىنـــدەك،   -مانـــا بــۇ جـــانلىق ئاســـارە . قــالىمىز 

بىــز ! چــۈنكى بىــز ئوغــۇز ئهۋالدى  . چىقىمىــز لوندونــدەك قىلىــپ قــۇرۇپ  
ــدىم     ــىلهرنى تهقـ ــۇن نهرسـ ــى ۋە يهنه نۇرغـ ــى، مهتبهنـ ــانىيهتكه قهغهزنـ ئىنسـ

  !قىلغان خهلقمىز
ئــۇالر قىززىــق پــاراڭ بىــلهن ھېيتگــاھ جامهســى ئالــدىغا يېقىنالشــقاندا  

ــۇرۇن،   45ئۇالرنىــڭ قارشىســىدىن  ياشــالر چامىســىدىكى دۈپــچهك، قاڭشــار ب
رۇت قويغان، ساقالسىز بىر كىشى چىقىـپ كهلـدى ۋە ئۇالرغـا    ئاق سېمىز، بۇ

ئۇنىـڭ چېهرىسـىدىن بىـر    . گۇمان ھهم دۈشـمهنلىك نهزىرىـدە قـاراپ قويـدى    
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ــدەك بىلىنهتتــى      ــل ســوغۇق، رەھىمســىز نــۇر تارقىلىۋاتقان ئــۇ ئۆتــۈپ  . خى
  :كهتكهندىن كېيىن يۈسۈپ ئهپهندى

ــ      — ــى بول ــگهن كىش ــاجى دې ــادىر ھ ــلىقى ق ــاقچى باش ــۇ س ــۆزى  دۇ،ۇب ئ
ئىلگىــرى دادىســى بىــلهن . ھاشــىمباي دېگهننىــڭ ئــوغلىكهن①قــازېرىقلىق

ھهجـــگه بېـــرىش ســـهپىرىدە ســـوۋېت يېرىـــدە قېلىـــپ يولـــدىن چىققـــان،   
ــارلىق بولمىغــۇر ئىشــالرنى قىلغــانىكهن،    ئهتكهســچىلىك، قىمــارۋازلىق قات

كاپىرغـا مىـراس قالـدۇرۇش دۇرۇس ئهمهس،    «شۇڭا ھاشىمباي ئۆلۈش ئالدىـدا  
دەپ ۋەســىيهت  »كــاپىر بولــۇپ كهتتــى، ئۇنىڭغــا ھېچــنىمه  بهرمهڭــالر قــادىر 

بىراق، قـادىر ھـاجى سـوۋېتتىن كهلگهنـدىن كېـيىن ئهمهلـدار       . قىلغانىكهن
بولدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ بىر تۇغقـانلىرى ئۇنىـڭ ھهيۋىسـىدىن قورقـۇپ     

دەپ  —مۈلۈكنىــڭ كــۆپرەك  بىــر قىســمىنى ئۇنىڭغــا بېرىپتــۇمىش،  -مــال
  .ىتونۇشتۇرد

ــاردەك قىلىــدۇ،     — ــۇ كىشــىدە راســا جــالالتلىق تهبئىتــى ب ــدى  —ب دې
  .تهۋپىق
شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇنىڭ مۇشۇ خىـل ئاالھىدىلىكىـدىن پايـدىلىنىش     —

  .دېدى يۈسۈپ زىيا —مهقسىتىدە مۇشۇ خىزمهتكه قويۇلغان ـ دە، 
ــىغا       — ــش بېش ــانالر ئى ــوۋېتته ئوقۇغ ــۇ يهردە س ــازىر ب ــۇ، ھ ــېمه گهپ ب ن

  وخشىمامدۇ؟چىقىۋاتقان ئ
ــىملهرنىڭ     — ــدا كېلىش ــكارىالنمىدى، ھهرھال ــى بهك ئاش ــازىرچه تېخ ھ

ــۇنداق بول ــۇنلىرى شـ ــتالر      ۇمهزمـ ــتا كومۇنىسـ ــتا ـ ئاسـ ــرەك، ئاسـ ــى كېـ شـ
ــدۇ  ــا چىقىۋاتقانــــدەك قىلىــ ــاكىمىيهت قاتالملىرىغــ ــاقچى . ھــ ــۇ ســ ئاقســ

ئىدارىسىغىمۇ سوۋېتتىن كهلـگهن بىرىنـى قويـۇپتىمىش، يېقىنـدا يهنه بىـر      
ئهممـا تېخـى   . ك خىتاي كهپتۇ دېيىشىدۇ، قهشقهرگه ۋالـى بـوالرمىش  بولشىۋى

  .ئاشكارىالنمىدى
ئىككــى رەكـــئهت  . ئــۇالر  جــامه ئىچىـــگه كىرىــپ زىيــارەت قىلىشـــتى    

                                            
  .ئا —قهشقهر كونىشهرگه تهۋە يېزا، بهشكېرەم بىلهن قوغان ئارىلىقىدا،  —ق قازېرى ①   
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نامىزى ئوقۇپ، ئـۇ يهردىـن قايتىـپ چىقىـپ ئۆسـتهڭ      ①تهھىييهتۇل مهسجىد
ئالـدى  يـان دەرۋازا، قونـاق بـازىرى، ئـوردا     ئانـدىن   ،بويى كوچىسىنى ئايلىنىپ

ھهمـمه يهردە پۈتكـۈل شـهرق بازارلىرىنىـڭ     . كوچىلىرىنى زىيـارەت قىلىشـتى  
  .ئومۇمىي خۇسۇسىيىتى چىقىپ تۇراتتى

ــمهن،  — ــدى،    —مهن دەيـ ــددىن ئهپهنـ ــلىدى مهجىـ ــۆز باشـ  —دەپ سـ
ــايىن     ــله، يهنه ئىنتـ ــلهن بىلـ ــۇش بىـ ــق بولـ ــاقكۆڭۈل خهلـ ــۇرالر بهك ئـ ئۇيغـ

ــكهن   ــق ئىـ ــك خهلـ ــزغىن مىجهزلىـ ــ . قىـ ــقهت قىلـ ــز دېقـ دىڭالرمىكىن، بىـ
ئايلىنىــپ ئــۆتكهن كــوچىالردىال نهچــچه يهردە توپلىشــىۋالغانالرنى كــۆردۇق،  

ۋالغانلىقىغا قـاراپ ئـۇ يهردە قىزىـق بىـر     ۇشۇئۇالرنىڭ قىزغىنلىق بىلهن ئول
ئهمهلىيهتــته بولســا ئۇنچىــۋاال ئىــش  . ئىــش بولغــان ئوخشــايدۇ،دەپ قالىســىز 

دۇ، يـــا ئىككـــى ئـــادەم ۇولـــيـــا بىـــر چهتئهللىـــك مـــال ئېلىۋاتقـــان ب . يـــوق
  .ئىشقىلىپ شۇنچىلىكال بىر ئىش... دۇۇقىزىرىشىپ قالغان  بول

ئــۇ بــۇ   . مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ چىرايىغــا قويــۇق قىزىللىــق تهپتــى     
گهپــتىن ئــۆزى يــاكى يــېقىن كىشىســى  ھاقــارەتكه ئۇچىرىغانــدەك نومۇســى 

لـــېكىن ئـــۇ مهجىـــددىن ئهپهندىـــدىن رەنجىمىـــدى، دوختۇرنىـــڭ  . كهلـــدى
ــ ــى  ھاق ــدىغانلىقىنى بىلهتت ــىتىدە دېمهي ــۇ   . ارەت مهخس ــتىگه ب ــڭ ئۈس ئۇنى

ــۇ راســـىدى ــلهن  . گهپـــلهر ھهقىقهتهنمـ ــىددەت بىـ ــۇ يۈرىكىنىـــڭ شـ ــۇڭا ئـ شـ
  :تېپىشىنى سهل تىزگىنلىۋېلىپ دېدى

ــدىغان، تۇرمۇشــنى ھــايۋانالردىن   — ــاتتىن لهززەت تاپالماي ئومــۇمهن، ھاي
ىڭدىن قانائهتلىنىـدىغان،  سهلال يۇقىرى سـهۋىيىدە ئورۇنالشـتۇرۇۋېلىپ شـۇن   

شـــــىنى تهســـــهۋۋۇر ۇبهلكـــــى بۇنىڭـــــدىن يـــــۇقىرىراق تۇرمۇشـــــنىڭ بول
قىاللمايدىغان، مهنىۋىي دۇنياسى قۇرۇق بولغـان ئـادەملهر  ھهربىـر ئۇششـاق     

                                            
مهســـجىدنىڭ «مهســـچىدكه ســـاالم نـــامىزى دەپ ئاتالســـىمۇ، ئهرەپـــچه ئهســـلى مهنىســـىدە  ①

پ، ۇنــۇلۇئېلىمىــزدە بــۇ بىــدئهتچى مــوللىالر تهرىپىــدىن بۇرم. مهنىســى بــار» پهرۋەردىگارىغــا ســاالم
قۇرئاننىـڭ تىـرىكلهرگه   . دۇۈلۈىغا ئاتـاپ ئوقۇلىـدۇ دەپ چۈشـهندۈر   مهسجىد بىنا قىلغۇچىنىڭ روھ

بــۇ . چۈشــۈرۈلگهنلىكى نۇقتىســىدىن ئالغانــدىمۇ ئــۆلگهنلهرگه ئاتــاپ نامــاز ئوقۇلمايــدۇ، ئهلــۋەتته  
رەسۇلىلالھنىڭ سۈننىتى بولۇپ، ھهرزامان مهسـچىدكه كىرىلسـه پهرز نامازغـا تۇرۇلمىغـانال بولسـا      

  .ئا —دۇ، ۇككى رەكئهت ناماز ئوقۇلمۇشۇنداق ئىئولتۇرماستىن 
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ــۇرۇپ      ــۆزىنى ئ ــىدەك ئ ــۆرمىگهن كىش ــه ك ــپ، ھېچنهرس ــالرغىمۇ قىزىقى ئىش
قلىرىنـى، ھهقىقىـي   ئهسلىدە بۇ ئادەملهر ھاياتنىڭ باشـقا قىزىقچىلى . تۇرىدۇ

لهززىتىنى تېتىـپ كـۆرمىگهن بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ مهنىـۋىي دۇنياسـى تېخىمـۇ        
ــ  ــبىغهل بول ــىمۇ،    . دۇۇكهم ــاي بولس ــدە ب ــتىن ئاالھى ــاددى جهھهت ــرى م بهزىلى

يهنىال مۇشۇ قاالق مۇھىت ئىچىـدە ياشـاپ تۇرغىنىچـۇن مهنىـۋى جهھهتـتىن      
ــ   ۇرمۇشــى ئۈچــۈن  چــۈنكى بايلىققــا تايىنىــپ، ت  . دۇۇئوخشاشــال گــاداي بول

. روھــى لهززەت ئېلىشــنى بىلمهيــدۇ. مهنىــۋى بــايلىق يارىتىشــنى بىلمهيــدۇ
مانـــا شـــۇنداق كهڭ . ھهتتـــا ئۇنىـــڭ ۋۇجۇدىـــدا بۇنـــداق تهلهپمـــۇ بولمايـــدۇ 

ــادايالر مۇھىتىـــدىكى بـــۇ ئـــادەملهر يولـــدا بىرســـى    دائىرىلىـــك مهنىـــۋى گـ
انــدەك  يىقىلىــپ چۈشســىمۇ گويــا كهم ئۇچرايــدىغان قىزىــق تاماشــا تېپىلغ 

مۇشـۇنداق ئهرزىمىـگهن نهرسـىلهرنى ئهمهك قىلىـپ     . ئهتراپىغا ئولىشىۋالىدۇ
ــىدۇ    ــقا تىرىشـ ــاچلىقىنى بېسىشـ ــۋى ئـ ــدۇ، مهنىـ ــۆمرىنى ئۆتكۈزىـ ــۇالر . ئـ ئـ

ــنا بول  ــگه تهشـــ ــدىكى ۇئۆزلىرىنىـــــڭ زادى نىمىـــ ــانلىقىنى، كۆڭلىـــ ۋاتقـــ
ــهنمىگهچكه     ــۇ چۈشـ ــى ئۆزلىرىمـ ــمه ئىكهنلىكىنـ ــوزۇقى نىـ ــڭ ئـ ئاچلىقنىـ

دوپپىســـى چۈشـــۈپ كهتكهنگىمـــۇ، بىرســـىنىڭ تېيىلىـــپ      بىرســـىنىڭ
ــۇ   ــو«كهتكىنىگىم ــىدۇ،   » !...ھ ــىپ دىۋەيلىش ــازاپ ۋە   —توۋلىش ــق ئ تهۋپى

ئېچىنىشــقا تولغــان ئــاۋازدا ســۆزلهپ شــۇ يهرگه كهلگهنــدە بىــر ئــاز زەردىلىــك   
بىـز ئۇيغۇرالرنىـڭ نوپۇسـى ياخشـىمۇ ئـاران ئـون        —ئاھاڭىدا قوشۇپ قويدى، 

ــاز①مىلىيـــونكهن پ، قىســـتىلىپال ۇشـــۇلپبـــولغىنىمىز بىـــلهن بىـــز تو  ، ئـ

                                            
ئـــۆكتهبىر «ھاكىمبايېۋنىـــڭ . نوپـــۇس ھهققىـــدىكى بـــۇ ســـان ســـوۋېت تارىخچىســـى ئـــا   ①

ـ     20نـــاملىق ماقالىســـىدا تىلغـــا ئېلىنغـــان » ئىنقىالبىنىـــڭ شـــىنجاڭغا بولغـــان تهســـىرى
ــدى     ــۆرە ئېلىن ــانىغا ك ــۇس س ــى نوپ ــان    (يىلالردىك ــوۋېتته چىقق ــرى س ــاله ئىلگى ــۇ ماق ــارىخ «ب ت

نوپۇسـىمىز  ). ـ سـانىدا ئـېالن قىلىنغـان ئىـكهن       10ـ يىلـى     1982ژۇرنىلىنىـڭ  » مهسـىلىلىرى 
ــيىن        ــدىن كې ــتۇرۇپ كۆرگهن ــلهن سېلىش ــبه بى ــى مهن ــقا ئىكك ــى باش ــۇ تهخمىنن ــدىكى ب ھهققى

ـ يىلـالردا ئـاتۇش      1915بىـرى،  : دىغانلىقىنى تېخىمـۇ ھىـس قىلغىلـى بولىـدۇ    ۇئىشىنىشكه بول
تۈركىيهلىـك ئهھـمهت كامالنىـڭ شـۇ يىلـالر ھهققىـدىكى        كهلـگهن قا ئېكىساقتا مهكتهپ ئېچىش

ئهھـمهد كامـال شـۇ يىلالردىكـى     . دۇر»تۈركىسـتان خـاتىرىلىرى   —چىـن  «ئهسلىمىلىرى بولغان 
ــرى،   10نوپۇســـنى ) 1915( ــان؛ يهنه بىـ ــۆپ دەپ تهخمىـــن قىلغـ  1909―  1908مىليونـــدىن كـ
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. پ كهتمهيـدۇ ۈشـ ۈقـانۇنمۇ ئاسـانلىقچه ئۆزل   -بىزگه تهرتىپ، قائىـدە  . يۈرىمىز
ــڭ     ــى قوشــۇلۇپ، جاھاگىرالرنى ــا يۇرتۋازلىــق ئىللىت ــداق چېچىالڭغۇلۇقق بۇن
ــدۇ   ــارائىت ھازىراليـ ــهرت شـ ــدىلىق شـ ــۈن پايـ ــى ئۈچـ ــى كولدۇرلىتىشـ . بىزنـ

شــۇ دەرىجىــگه يېتىــپ بارىــدۇكى، يــۇرت بىــلهن يــۇرت   بىزدىكــى يۇرتۋازلىــق 
ئارىســىدىكى زىــدىيهتته ئــۆز مىللىــي قېرىندىشــىمىز ئۈســتىدىن غهلــبه       
ــۈپىتىدە قوبــۇل       ــاقچى س ــمىنىمىزنى ئىتتىپ ــاق دۈش ــۈن ئورت ــش ئۈچ قىلى

ئـۆز ئىچىمىـزدىن بىـرى يـۇرت سورىسـا ھچكىـم ئـۇنى        . قىلىشتىن  يانمايىز
ــدۇ  ــدۇ، ياراتماي ــا ئۇن —قوللىماي ــۇرۇقىنى   ي ــا ئ ــدۇ، ي ــۇرتىنى پهس كۆرى ىــڭ  ي

ئهممـــا چهتـــتىن كهلـــگهن بىـــرى شـــىللىمىزگه مىنىۋالســـا  . پهس كۆرىـــدۇ
ــدۇ  ئهكســىنچه ئۇنىــڭ . ھــېچكىم ئۇنىــڭ نهســهبىنى سۈرۈشــتۈرۈپ ئولتۇرماي

 -بىلهن كارى يـوق، ئۇنىـڭ يـاردىمى ۋە يهل بېرىشـى بىـلهن ئـۆز ئـارا  نىـزاھ         
لىقــى چهتــتىن كهلــگهن كهلگىنــدى ھې...  جاڭجــال قىلىشــنى توختاتمايــدۇ

بولسا ئهسكهر، ياالقچى ۋە باشقا زۆرۈر خـادىمالرنى ئـۆزىمىزدىن ئېلىـپ، ئـۆزى     
  ...يالغۇزمۇ جاھان سوراپ كېتىۋېرىدۇ

ئۇالرمــۇ . تهۋپىقنىــڭ ھهمرالىــرى باشــلىرىنى ســېلىپ جىــم مېڭىشــتى
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــاجىزلىقلىرى ھهققىــدە مهمتىلــى ئهپهنــدى ئومۇمالشــتۇرۇپ  

بـۇ مىللهتتىكـى ئىللهتـلهر ھهققىـدە ئهڭ ئهۋەل     . ېيتقان باھاغا قوشـۇالتتى ئ
دىموكرات ئابـدۇقادىر دامـولال دىئـاگنوز قويغـان، شـۇنداقال داۋاالشـقا جىـددى        

ئۇنىڭــدىن ئىلگىـــرى يــا كېســـهلنى داۋاالشــقا جىـــددىي    .  كىرىشــكهنىدى 
كېســهلنى يوشۇرۇشــنىڭ   . ئۇرۇنۇلمىغانىــدى، يــا كېســهل يوشــۇرۇلغانىدى   

ئىنتـــايىن پايدىســـىز ئىكهنلىكـــى ھهر بىـــر زىيالىغـــا ئايـــان بولغىنىـــدەك  
سۆھبهتداشــــالرنىڭ ھهممىســــىگىمۇ ئايــــان بولغاچقــــا بــــۇ نــــۇقتىنى      

ــازاپلىق   . چۈشــىنهتتى ــدىنىڭ ئ ــدى بولســا مهمتىلــى ئهپهن مهجىــددىن ئهپهن
. ئىقرارىدىن يۈرىكى ئېچىشـقان ھالـدا يهر ئاسـتىدىن ئۇنىڭغـا قـاراپ قويـدى      

متىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ يـــۈرىكى ئـــۆزى بايـــا دىئـــاگنوز قويغـــان  بـــۇ چاغـــدا مه

                                                                                          
ــهي   ــۈرك سـ ــۇنى كهزگهن تـ ــارىمىزنى ۋە جوڭگـ ــرى دىيـ ــۇ  يىللىـ ــراھىم شـ ــىت ئىبـ ياھى ئابدۇرېشـ

  .ئا —مىليون دەپ خاتىرىلىگهن،  12يىلالردىكى نوپۇسىمىزنى 
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ــدى . كېســهلنى ســاقايتىش ئىســتىكى بىــلهن تولغانىــدى   مهجىــددىن ئهپهن
  :ئۇنىڭغا تهسهللى ئېيتماقچى بولغاندەك

ــۇمهن       — ــاجىزلىقى ئهمهس، ئوم ــڭ ئ ــالغۇز ئۇيغۇرالرنى ــلهر ي ــۇ ئىللهت ب
  .دېدى —تۈركى خهلقلهرنىڭ ھهممىسىگىال ئورتاق، ئهپهندىم، 

ئـۇنى ئهيىـپلهش ھهددىمىـز    ...  بىراق، بۇ بىـر ئۇلـۇغ ئانـا، قېـرى ئانـا      —
  .دېدى تهۋپىق خىيالچان ھالدا —ئهمهس، 

ــدا     ــدىغا چىققان ــلهن يهنه ھېيتگــاھ ئال ــدى  كوچىســى بى ــوردا ئال ــۇالر ئ ئ
قوياش غهربكه قىشـايغان بولـۇپ، ھېيتگـاھ مۈنارىسـىنىڭ سايىسـى ئـۇزىراپ       

  .كهتكهنىدى
ر نهچـچه سـاقچى ئـۇالرنى توسـۇپ، مهمتىلـى ئهپهنـدى بىـلهن        بۇ يهردە بىـ 

  .ئهخمهد ئهپهندىنىڭ ساالھىيىتىنى تهكشۈردى
  :ساقچىالر كهتكهندىن كېيىن يۈسۈپ ئهپهندى

ئـۇالر   —دېـدى،  —بايقى قادىر ھـاجى ئهۋەتـكهن ئـادەملهر ئوخشـايدۇ،     —
ــۇند      ــادەمگه ئهنه ش ــاي ئ ــرگه، ب ــادەملهرگه، يهنه بى ــلۇق ئ ــر ئوقۇمۇش اق ھهربى

شــىمۇ ۇدېقــقهت قىلىــدۇ، ئــۇالردا ھهربىرىمىزنىــڭ تهپســىلى ئــارخىپىمىز بول
يۈسـۈپ ئهپهنـدى    —... ئاجايىپ ئهنسـىز جاھـان بولـۇپ كهتتىغـۇ    ... مۇمكىن

كۆڭلىنى خىرە قىلغۇچى سۆزلهرنى ئانچه ئۇزۇنغـا سـوزمىغان بولسـىمۇ بهزى    
  .مۇھىم ھالقىلىرىنى سۆزلهپ ئۆتتى
ــ   ــان زىي ــېلىال  بۇزۇلغ ــى خ ــاپ، ھهر  كهيپ ــدە توخت ــۇ مهنزىل ارەتچىلهر مۇش

  .قايسى  ھهر تهرەپكه تارقاشماقچى بولۇشتى
دەپ ســــورىدى مهجىــــددىن  —ئهپهنــــدىم، قهيهرگه بارماقچىســــىز؟  —

مېنىڭ ئۇۋامغا كېتهمدۇق ياكى ئـوردا ئىشـىكىگه كېتهمسـىز؟     —ئهپهندى، 
  ...سىزنىڭ نهغمه ـ ناۋالىرىڭىزنى خويمۇ سېغىىۋېدىم

  .دېگهندەك قارىدى »قانداق قىلىسهن؟«ىمۇ ئۇنى يۈسۈپ ئهپهند
كېرەكلىرىم قىزىل دۆۋىـدە، ھـازىر توختـاجى بىـلهن      -مېنىڭ نهرسه —

ــتىمهن ــۇزاپ كــېلىمهن   -ئهته نهرســه. كې ــپ ئ ــى ئېلى ــاۋۋال . كېرەكلىرىمن ئ
مهن، ئۆگۈنلــۈككه ســىزگه ۈزىيانىــڭ ئاستانىســىگه چۈشــ –ئــوردا ئىشــىكىگه 

بـۇ  . نـاۋادىن تامـادا بولمىغايسـىز    -ۇ نهغـمه قوناق بولىمهن، لـېكىن شـۇندىم  



 98

بىلهمســـــىز، . گهپنـــــى ئېچىـــــپ خـــــاپلىقىمنى قوزغـــــاپ قويـــــدىڭىز    
  .پىئانىنوسىمنى ھىندىستاندا تاشالپ كېلىشكه توغرا كهلدى

پ ۇشـــۇبــۇ كىشــى ئــۇ يهردە مېهمانخانـــا خوجــايىنى بىــلهن دوستل      —
ــار قىلىــش ئ   ــدا ئاغىنىــدارچىلىقنى ئىزھ ــدىغان چاغ ۈچــۈن قېلىــپ، ئايرىلى

ھىسىياتقا بېرىلىـپ كېتىـپ پىئانىنوسـىنى قالـدۇرۇپ كهلگهنـدى، ئهمـدى       
  .دېدى توختاجى كۈلۈپ —چىدىمايۋاتىدۇ،

ئۇنىــڭ . ئــۇ چاغــدىكى ئهھۋالــدا ئــۇنى ئايــاپ ئولتۇرۇشــقا بولمــايتتى   —
ئۈســتىگه ھېلىقــى ئاجايىــپ داۋانالردىــن ئــۇنى ئېلىــپ ماڭمــاقمۇ مــۈمكىن 

. را بولغـــانىكهن، دەپ ئويالۋاتـــاتتىم بولماســـكهن، قالـــدۇرغىنىمىزمۇ تـــوغ  
ــس     ــدىغانلىقىنى ھىـ ــم بولىـ ــۇ الزىـ ــانىنو بهكمـ ــا پىئـ ــدى ماڭـ ــراق، ئهمـ بىـ

  . قىلىۋاتىمهن
-غهم قىلمــــاڭ، دوســــتۇم، ئۇنىڭســــىزمۇ قهشــــقهر دېــــگهن دۇتــــار  —

  .تهمبۇرنىڭ كانىغۇ، بىز شۇالر بىلهن قىلىدىغىنىمىزنى قىلىۋېرىمىز
ــۆز نۆۋىتىــدە ال  — ــۇ ئىشــتىن كۆڭلــۈم     بىــراق پىئــانىنومۇ ئ ــم ـ دە، ب زى

  .بهكمۇ يېرىم
ــۇر     ــولغىنىنى چۈشــهنگهن دوخت ــرىم ب تهۋپىقنىــڭ راســتىنال كــۆڭلى يې

  :تهسهللى ئېيتىپ
مېنىــڭ شــىۋىد . ئالــدىرىماڭ، كــۆڭلىڭىزنى يېــرىم قىلمــاي تــۇرۇڭ —

دوختۇرخانىسىدا بىر تونۇشـۇم بـار، ئۇنىڭكىـدە بىـر پىئانىنونىـڭ بـارلىقىنى       
م يـوق، يـا ئـۇ ئـاۋالقى     ۈنـ ۈر قېتىممـۇ چـالغىنىنى كۆرگ  كـۆرەتتىم، ئهممـا بىـ   

  .دوختۇر قالدۇرۇپ كهتكهن نىمه، بولمىسا بۇزۇق مال
ــىز سۆزل — ــۈقېنــــى ســ ــىمۇ مهيلــــى،  ۈشــ ــۇزۇق بولســ ــۆرۈڭ، بــ پ كــ

  .ئوڭشىۋالىمهن، سېتىپ بېرىشكه  ئۇنىسىال بولغىنى
  .پ ھهر قايسى ھهر تهرەپكه تارقاشتىۇشۇئۇالر شۇ يهردە خوشل

  
3  

  
ىســـبىدىن ئاشـــقان بولســىمۇ مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئويقۇســـىنى  تــۈن ن 
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ئۇنىـڭ خىيالىـدىن نۇرغـۇن    . بۇيانغا ئـۆرلهتتى  -قوغالپ  تۇتالماستىن ئۇيان 
  .ئىشالر تىزىلىپ ئۆتهتتى

ــى   ــۇپ چىقتـ ــانراق بولـ ــدىن يامـ ــهۋۋۇر قىلغىنىـ ــڭ تهسـ ــقهر ئۇنىـ . قهشـ
هرەققىيـاتالر  ئهسلىدە ئۇ ئۆزى چهتته يۈرگهن يىلالر ئىچىدە قهشـقهردە مهلـۇم ت  

ــدا  . بولــــدىغۇ دەپ ئويلىغانىــــدى ــقهر جاھالهتنىــــڭ تۇمانىــ ــېكىن قهشــ لــ
غۇۋلىشىپ تۇرغان، يهنه كېلىپ ئالدىنقى ئـۈچ يىللىـق يېغىلىـق خهلقنـى     

ــتۇرىۋەتكهنىدى  ــۇ نامراتالش ــى   . تېخىم ــات ياخش ــان خۇراپ ــامراتلىق ھهر قاچ ن
ــدى  ــدىغان تۇپراقى ــاش   . كۆكلهي ــدىگه ئوخش ــقا بې ــا قاش ــات بولس ــۆزى خۇراپ ئ

  .»ياخشىاليتى«ئۆسكهن تۇپراقنى 
دەۋر قىلىــپ بــۇ قهدىمىــي  »نــامراتلىق —خۇراپــاتلىق  —نــامراتلىق «

. مىللهتنىــڭ قهدىمــى شــهھىرىنى ئۆزىنىــڭ ئۇۋىســىغا ئايالندۇرىۋالغانىــدى  
ــدەل     ــامراتلىق، جى ــك، ن ــىزلىك، بىكارچىلى ــدىكى تهرتىپس ــقهر بازىرى  -قهش

سانســىز خهنــجهردەك ئىســكهنجىگه مــاجرا مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ يــۈرىكىنى 
  .ئېلىۋالغانىدى

ھهممىدىن يامىنى شۇ ئىدىكى، خهلقنىـڭ نادانلىقىـدىن پايـدا ئېلىـپ     
ــوق       ــىلهرنى يـ ــك  كىشـ ــار  پىكىرلىـ ــوروھ ئىلغـ ــۈمران گـ ــۈگهنگهن ھۆكـ ئـ

ئىلگىــرى ئابــدىقادىر دامــوللىنى قانــداق يــوق  . قىلىــۋېتىش كويىــدا ئىــدى
. ۆڭـۈل ئىكرانىـدىن  ئۆتمهكتىـدى   قىلىشقانلىقلىرى ھهققىدىكى خـاتىرە ك 

. ئۇقمىشالردىن قارىغانـدا ھـازىرقى ۋەزىـيهتكه ئىشـهنچ قىلغىلـى بولمـايتتى      
ــا   ســـوۋېت بولشـــىۋىكلىرى شـــىڭ شىســـهينىڭ ھـــاكىمىيهتنى چاڭگىلىغـ
ئېلىۋېلىشــى ئۈچــۈن ياردەملىشــىپ، بــۇ تــۇپراقالردا ئىمتىيــاز قازانماقتــا،       

ــادەم   ــۆز ئـ ــلهن ئـ ــهكىللهر بىـ ــۇرۇن شـ ــكارە يوشـ ــۇ يهرلهردىكـــى ئاشـ لىرىنى بـ
بۇ ھالـدا كېتىۋەرسـه تهبىئىيكـى، بـۇ     . ھاكىمىيهت قاتالملىرىغا تىقماقتىدى

ــىنىپىي      ــىز س ــهتلىرى، رەھىمس ــازىالش سىياس ــىۋىكالرنىڭ ت ــۇ بولش يهردىم
بـــۇ . كۆرەشــلهر ئهۋج ئېلىــپ كېتىشـــى مــۆلچهردىن تاشـــقىرى ئهمهســىدى    

پىــدىن ئاللىقاچــان ۋاقىتلىــق تېنچلىــق بۇزۇلغــان ھامــان ئىشــپىيونالر تهرى
ــى تۈز ــۈرويخېتـ ــهكىلدە   ۈلـ ــل شـ ــادەملهر ھهرخىـ ــان ئـ ــپ بولغـ پ تهييارلىنىـ

  .شقا باشاليتتىۇلۇتۇيوق



 100

ــدىن    ــۋېتىلىگهن دەرىزىـ ــى ئېچىـ ــى تهرەپتىكـ ــدى بېشـ مهمتىلـــى ئهپهنـ
ــۇق ئاســمانغا قــاراپ ياتــاتتى    . نهدىــدۇر بىــر يهردە پاقــا كۇكىرىــدى   . يولتۇزل

سـازلىق ئېرىـق، جهنۇبىـدا قىزىـل     قىزىل دۆۋىنىڭ شـىمالىي تهرىپىـدە بىـر    
مهمتىلـى ئهپهنـدى   . الرمۇ يېتهرلىكىـدى ىدەرياسى بارىدى، شۇڭا بـۇ يهردە پاشـ  

ــۈچ  ــاقتى     -ئ ــامنى ي ــۈن ش ــۇش ئۈچ ــدىن قۇتۇل ــوق خىيال ــى ي ــۇ ھهر . (چېك ئ
قانداق جايدا ياتسا ياستۇقى يېنىغا چىـراق، سـهرەڭگه ۋە يـانچۇق دەپتىرىنـى     

ــاتتى ــۇپ يات ــدىن بۈگــۈن ھې ) قوي ــان   ئان ــدە كــۆڭلىگه تىزىۋالغ يتگــاھ ھهققى
ئانــدىن يهنه چىراقنــى ئۆچــۈرۈپ، ئــۇخالش     . شــېئىرنى خــاتىرلهپ قويــدى  

  .ئۆزىنى مهجبۇرلىدى -ئۈچۈن ئۆز 
ئۇخلىيالمىغانسـېرى خىيـال   . ئويال، ئۇيقۇسى  كهلمىـدى  -لېكىن ئويال

ئـۇ  . باستى ئاخىرى ئۇنىڭدا ھهممىدىن بىـزار بولـۇش تۇيغۇسـى پهيـدا بولـدى     
ئۇنىــڭ ئوبــدان خىــزمهت  . هرگه  كېلىشــته بىرمــۇنچه زىيــان تارتقانىــدى بــۇ ي

بولۇپمــۇ ئۇنىــڭ ئهدىــبه ۋە ئۇنىــڭ ئائىلىســى بىــلهن بولغــان  . ئــورنى بارىــدى
ــدى  ــۇ ئاجايىپىــ ــى تېخىمــ ــبهگه ئۆيل . باغلىنىشــ ــۇ ئهدىــ ــنى ۈنۈئهگهر ئــ شــ

بـۇنچه كـۆپ   . خاھاليدىغانال بولسا كاتتا بىـر بايغـا مىراسـخور بولـۇپ قـاالتتى     
ئهدىــبهدەك تېپىــك ئۇيغــۇر . مۈلــۈك بىــلهن ئــۇ غهمســىز ياشــىيااليتى  -المــ

ا دئۇنىڭـ . .. گۈزىلى ئۇنىڭ ھاياتىغا بهخـت  ۋە خوشـاللىق بهخـش ئېتهلهيتـى    
نىمىشـــكه ئىككىلىـــنىش پهيـــدا . ئىككىلىـــنىش تۇيغۇســـى پهيـــدا بولـــدى

ئـاۋۋال يۇرتىـدىن ئايرىلىـپ،     —بولمىسۇن؟ ئۇ شـۇنچه كـۆپ قۇربـان بېرىـپ     
چاقىســىنى تاشــالپ ئوقىغــان،  -ۋەتىنىــدىن ئايرىلىــپ  خوتــۇن، بــاال ئانــدىن

كېيىن ئهدىبهدەك گـۈزەلنى ۋە ئۇنىـڭ نۇرغـۇن مـال مـۈلكىنى تهرك ئېتىـپ،       
... شـۇنچه ئـۇزاق مۇســاپىنى بېسـىپ كهلســه بـۇ يهردە ئــۇنى دار كۈتـۈپ تۇرســا     

  جاھاننىڭ تېنچ ۋاقتىدا قايتىپ كهتكهن تۈزۈكمۇ، قانداق؟
ئـاخىر ئـۇ ئالـدى بىـلهن قهشـقهردىكى      . ارغـا كېلهلمىـدى  تهۋپىق بىـر قار 

دوست بـۇرادەرلهر بىـلهن كۆرۈشـۈپ، پىكىرلىشـىپ، ئانـدىن ئاتۇشـقا بېرىـپ        
ــۇرۇق ــا        -ئ ــر قارارغ ــته بى ــۇ ھهق ــيىن ب ــكهندىن كې ــلهن كۆرۈش ــانالر بى تۇغق

  .پهل يىنىكلهشكهندەك بولدى -شۇنىڭ بىلهن سهل. كهلمهكچى بولدى
  .توخۇ چىللىغانىدى ۇغا كهتكهندە باشقئۇ ئۇي
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  ئـالـتـىـنـچـى بـاب

1  
  

  ...ۈن پهردىسى ئالهمنى قاپلىغان، ئهتراپ جىمجىت
ــك     ...  ــدى قهھىرلى ــى ئهپهن ــلهن مهمتىل ــددىن  بى نىزامى

ــۈر     ــا سـ ــېچه جىملىقىغـ ــلىرى كـ ــلهۋاتقان، شاقىراشـ ئۆركهشـ
ســـهل ئىلگىـــرى . بېغىشـــاليدىغان بىـــر دەريانىـــڭ ســـاھىلىدا ئۇچراشـــتى 

ــى دەري ــقان،     ئىككىسـ ــول پۇالڭلىتىشـ ــۇرۇپ قـ ــدە تـ ــى تهرىپىـ ــڭ ئىككـ انىـ
  .ھېلىراقتا مهمتىلى ئهپهندى بۇ تهرەپكه ئۆتكهنىدى

دەريــا بــويى بۇلــۇتالر ئارىســىدا مــاراپ چىققــان ھىــالل ئــاي نۇرىــدا ســۇس  
ئــۇالر بىرىبىرىنىــڭ . يورىغــان، ســۇ يۈزىــدە ئــاي شولىســى ئهلهڭــلهپ تــۇراتتى 

ڭ ســوزۇنچاقراق، گۆشــلۈك، كهڭ قــولىنى سىقىشــقان چاغــدا نىزامىــددىننى 
ــى    ــدەپ كهتت ــالپۇكلىرى دىرىل ــېلىن ك ــۈزى ۋە ق ــدىنىڭ  . ي ــى ئهپهن مهمتىل

ــۈپ تــۇراتتى     ــۇر تۆكۈل ــدەك يۈزىــدىن ن ــقان ئالمى ــۇق  كۆزلىرىــدە  . پىش نۇرل
ــىرەش، ــى  ... كۈلۈمســـ ــڭ رەڭگـــ ــا ئۇالرنىـــ ــۇس يورۇقلۇقتـــ ــدا  -ســـ روھىـــ

  .ولمايتتىئىپادىلىنىۋاتقان تېخىمۇ نازۇك ئىپادىلهرنى بايقىغىلى ب
دېـدى نىزامىـددىن، ئىككىسـى     —ئـاخىرى قايتىـپ كهپسـهن ـ دە؟       —

بىـرىگه قارىشـىپ بىـر ھـازا ئۇنسـىز بېقىشـىپ تۇرۇشـقاندىن كېـيىن،          -بىر
ئهمــدى ئىككىمىــز ئايرىلمــايلى، مېنىــڭ ســهندىن باشــقا قېرىندىشــىم   —

  ...يوق ئهمهسمۇ
ى دېـــدى مهمتىلـــ —م قانـــداق بـــوالركىن، ئاكـــا، ۇشـــۇمېنىـــڭ تۇر —

بىلىـــنمهس مهيۈســـلۈك چاقنـــاپ  -ئهپهنـــدى، ئۇنىـــڭ كۆزلىرىـــدە بىلىـــنهر
پــات  -ئــۆتكهن بولســىمۇ ئىللىــق كۈلۈمسىرىشــىنى داۋام قىلىــپ، ئــۇ پــات  

دەرياغا گويا سۇ ئۇلغىيىپ دولقۇن كۆتىرىلىۋاتامدۇ قانـداق دېگهنـدەك قـاراپ    
  .قوياتتى
ــ — ــقانېمىشـ ــق    قا؟ نىمىشـ ــچه يىللىـ ــون نهچـ ــا ئـ ــهن؟ ئهجهبـ تۇمايسـ

  ـت
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ــزدىن     جۇ ــۇ؟ بىـ ــدىن زېرىكتىڭمـ ــۆز ۋەتىنىڭـ ــدىمۇ؟ ئـ ــاڭا يهتمىـ ــق سـ دالىـ
  زېرىكتىڭمۇ؟ 

ــا، ئۇنــــداق ئهمهس، لــــېكىن،   — مهن بهك كېچىكىــــپ ... يــــاق، ئاكــ
ــگهن بولســام بهك      ــۇرۇنراق كهل ــيىن كهپــتىمهن ئهگهر ب ــاپتىمهن، بهك كې ق

ئىنقىالپنىــــڭ راســــا قىزىغــــان ۋاقتىغــــا ئۈلگــــۈرۈپ ... ياخشــــى بــــوالتتى
  ...نكېلهلمهپتىمه

ــاپ    — ــدەك ياشــ ــا، كۆڭۈلدىكىــ ــرىم قىلمــ ــۈڭنى يېــ ــى، كۆڭلــ مهيلــ
ســــاڭا ئوخشــــاش چهتــــته ئوقۇغــــان ئــــادەمگه ھهر قانــــداق . كېتهلهيســــهن

  .مهھكىمىلهردە خىزمهت تېپىلىدۇ
  .مهمتىلى ئهپهندى ئىستىهزا بىلهن كۈلۈمسىرىدى

ھهم نـان  . پادىشـاغا خىـزمهت قىلىشـنىڭ ئىككـى تهرىپـى بـار      «ئاكا،  —
ــا   . ①»م جــان قورقۇنچىســىئۈمىــدى، ھه ــدنى دەپ قورقۇنچق شــۇڭا ئاشــۇ ئۈمى

ــالپ،   ــرىگه خىــ ــڭ پىكىــ ــېلىش ئاقىلالرنىــ ــۈپ قــ ــۇ   —چۈشــ ــدى   ئــ دېــ
  .ئىلگىرىكىدەكال سالماق قىياپىتىنى بۇزماي

بوســا تېخــى ياخشــى، ئۆيــدە ھــۈنه قىلســاقمۇ بهخــۈدۈك جــان   غنــداائ —
ــا  . بېقىــپ كېتىمىــز ــدە بوي ــان ئۆي قچىلىق بىلهمســهن، مهن خېلىــدىن  بۇي

سـالىمهن،   دوكىنى ئېچىـپ كېلىـۋاتىمهن، ئالـدىراش بولغانـدا ئـونچه نىمكـا      
مهزگىـل ئـاخۇن    ژدەسـلهپ بىـ  . ئادەتتىكى ۋاقىتالدا ئىككى نىمكا ئىشـلهيدۇ 

دادامغــــا ۋەكىــــل  بولــــۇپ ئــــورۇس كونسولخانىســــىدا تــــۇدۇم، ئىشــــنىڭ  
ــۇ ئۈگ    ــڭ تىلىنىمـ ــۇ خهقنىـ ــۇ يهدە ئاشـ ــىدىن شـ ــۈتهقهززارسـ ــتىم ۈنـ پ كهتـ

ــ ــانال    ... نهدېگىـ ــان ھامـ ــى توختىغـ ــودا ئىشـ ــڭ سـ ــاخۇن دادامنىـ ــيىن ئـ كېـ
بويــــاقچىلىقىمنى قىلىغىلــــى تــــۇدۇم، ئىككــــى نىمكــــانى دائىمىــــي      

مېنىــڭ ئهھــۋالىم ئهنه شــۇنداق، ســهن ئهمــدى تىۋېپچىلىــك ... ياللىۋالــدىم،
ــ  دۇ، ئىشــــقىلىپ قولۇڭــــدىن ھــــېچ ھــــۈنه قېچىــــپ     ۇقىلســــاڭمۇ بولــ

  ...قۇتۇاللمايدىغۇ؟
 ـــ...مهن مــاۋۇ اليقــا ســۇدىن ئهنســىرەيمهن،... ان گهپ،دىغــۇھــۈنهر بول —

                                            
  .دىن» گۈلىستان«:شهيخ سهئىدى     ①
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مهمتىلى ئهپهنـدى كۆڭلىـدىكىنى ئېيتىشـتىن ئهنسـىرەۋاتقاندەك جىمىـپ      
ــاردەك  . ئــۇ يهنه دەرياغــا قــاراپ قويــدى . قالــدى تاشــقىن بولــۇش ئېهتىمــالى ب

ئۇ ئـاي پېتىـپ كهتسـه مۇشـۇ گىرىمسـهن يۇرۇقلۇقتىنمـۇ مهھـرۇم        . قىالتتى
  . نسىرىگهندەك باش كۆتۈرۈپ ئاسمانغا قاراپ قويدىقاالرمهنمۇ دەپ ئه

  !ۈ ئۆيگهجگهپلهنى قويۇپ  انمىغمبو —
  مۇشۇ ئۆي بولماي قهيهر؟ —

نىزامىددىن ھهيران بولۇپ ئهتراپىغـا قارىۋىـدى، راسـتىنال ئـۇالر ھويلىغـا      
تۇققــانالر ھــويلىنى بىــر  -خوشــنا، ئــۇرۇق -كېلىــپ قېلىشــقانىكهن، خۇلــۇم

مهمتىلى ئهپهندىگه ئېهتىـرام بىلـدۈرەتتى، مهمتىلـى    ئالغانىدى، ھهممىسى 
  . ئهپهندى بولسا ئۇالرغا تېخىمۇ تۆۋەنچىلىك بىلهن تازىم قايتۇراتتى

 -مېهماننىـڭ شـهرىپىگه نهغـمه   . ئۆزىدىن مهرىكىلهرمۇ پهيدا بولـدى  -ئۆز
ــلىدى  ــقا باشــ ــاۋا قىلىنىشــ ــدە  . نــ ــۇپىنىڭ لىۋىــ ــدى ســ ــى ئهپهنــ مهمتىلــ

ــزى    ــك قى ــددىننىڭ كىچى ــۇپ   نىزامى ــان بول ــا ئېلىۋالغ ــاتىمهنى قۇچىقىغ پ
  .بۇ قىز مومىسى بىلهن ئىسمداش ئىدى. دەپ ئهركىلىتهتتى »ئانام، ئانام«

تهۋپىـق  . ەمدىال ئۇنىـڭ ئالدىـدا چـوڭ جىيهنـى غېنـى پهيـدا بولـدى       دبىر
  :ئۇنىڭ بېشىنى سىالپ تۇرۇپ

  ...يهكهن دەرياسى بويىدا سهن بىلهن تهڭ بىر دوستۇم قالدى —
دەيتـــى بالىالرنىـــڭ ئهڭ چـــوڭى  —نىــڭ قىزىقلىقىنـــى،  ماللىكام —

  !...غېنى بىلهن تهڭ باال ماللىكامنىڭ دوستىكهن —ئايىمگۇل، 
نهبى بىر چهتته تۇرۇپ بـۇ ئاجايىـپ كېلىشـكهن ئادەمنىـڭ ئـۆز تاغىسـى       

  .ئىكهنلىكىگه ئىشهنگۈسى كهلمهيۋاتقاندەك قىزىقىش بىلهن قارايتى
ــدىكهن؟    — ــت بولمام ــا دوس ــك بولس ــوڭ  كىچى ــگهن چ ــتلۇق دې -دوس

ــدە،  ــدۇ، گهپ كۆڭۈلــ ــهندۈرەتتى  —.... كىچىــــك دەپ چهكلهنمهيــ دەپ چۈشــ
تهۋپىــق جىيهنىلىـــرىگه، ئـــۆزىگه خــاس ئهســـتايىدىللىق، زېرىكمهيـــدىغان   

سـىلهر ھهممىڭــالر ماڭــا يـېقىن كــېلىڭالر، نېمشــكه    —پوزىتسـىيه بىــلهن،  
ــدەك،    ــاراپ تۇرىســىلهر، مولۇن ــداق ق ــراق ي  —ئۇن ــۇ چهتتى ــى ئ ــاپ دەيت ېتىرق

  .تۇرغان رەجهپ بىلهن خانگۈل ۋە نهبىلهرگه قاراپ
ــىگه ئول   ــى ئىنىسـ ــان قېينـ ــاراپ ھهم   ۇزورىخـ ــا قـ ــىۋالغان بالىلىرىغـ شـ
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  :سۆيۈنگهن ھهم چېچىلغان ھالدا
 —ماللىكاڭالرنىڭ ئـارامىنى بـۇزۇپ ھهممىڭـالر يامىشىۋاپسـىلهغۇ؟      —
ــارا  . دەيتـــى ــىنىڭ قىزىـــق مىجهزىـــگه قىزىقىـــپ قـ پ نىزامىـــددىن ئىنىسـ

ــۇراتتى ــدى ... ت ــانالر كۆپهيمهكتى ــدىگه   . مىهم ــى ئهپهن ــادەم مهمتىل ــمه ئ ھهم
  ...ئىهتىرام بىلدۈرەتتى

نىزامىـــددىن ئېغىـــر خيالغـــا پېتىـــپ ئـــۆزىگه كهلگهنـــدەك ئهتراپقـــا ...
ئۇكــا تــېخىچه ھېلىقــى ســۈرلۈك دەريانىــڭ ســاھىلىدا   -قارىغــان چاغــدا ئاكــا

پ، ئهتـراپ قاراڭغۇالشـقان   گۇگۇم پهردىسى كۆكنىڭ يۈزىنى يېپىـ . شاتتىۇتۇر
شــلىرىنى ۇدولقۇنالرنىــڭ ئۆرلىشــى ۋە قاينامالرنىــڭ ســۈرلۈك تولغۇن بولــۇپ،

 ھىـس كۆرگىلى بولمىسـىمۇ شـاۋقۇننىڭ ۋەھىمىلىـك ئاۋازىـدىن ھهممىنـى      
ئـايىقى بولسـا ئاسـماننىڭ قـارا رەڭگـى       -دەريانىـڭ بـاش  . قىلىغىلى بوالتتى

  .بىلهن پۈتۈنلهي قوشۇلۇپ كهتكهنىدى
ددىن ئىنىسى بىلهن بىلـله بولغـان قىسـقا، تـاتلىق دەملهرنىـڭ      نىزامى

ــا قــارايتى،       ــاي ئهتراپق ــدەك، ھېچنىمىنــى ئاڭقىرالم ــت بولغان ــدە مهس پهيزى
ــدى    ــان ئى ــارابىغا قانمىغ ــال ش ــى ۋىس ــۇپ   . قهلب ــىنى تۇت ــۇ ئىنىس ــراق، ئ بى

  .قېلىشقا ئاجىز كهلدى
م جىـتال گۇگـۇ   -مهمتىلى ئهپهندى نېمىشكىدۇر خوشالشماسـتىن جىـم  

ئـــۇ شـــۇنچىلىك . قۇچىقىـــدا ئىڭراۋاتقـــان دەريـــا تهرەپـــكه مېڭىـــپ كهتتـــى 
  . تۇيۇقسىز كهتتىكى، ھهممه گويا ئهسلىمىدەك تويۇلۇپ كهتتى

ــاراي    — ــله ب ــۇ بىل ــهن؟ مهنم ــاپتۇ، نهگه بارىس ــددىن  —!.... توخت نىزامى
  .قول پۇالڭشىتىپ ۋارقىرايتى

ى مهمتىلـــى قـــول ھهركىتـــى بىـــلهن ئاكىىســـنىڭ بىلـــله مېڭىشـــىن 
. خالىمىغاندەك ئىپـادىنى بىلـدۈردى ۋە دولقـۇنالر باغرىـدا كـۆرۈنمهي قالـدى      

ئهتــراپ ئاۋالقىــدەك  . نىزامىــددىن تېڭىرقىغــانچه ســاھىلدا تــۇرۇپ قالــدى    
جىمىــپ قالغــان بولــۇپ، ســۈكۈتكه چــۆمگهن كائىنــات رىــۋايهتلهردىكى ئــابى  
ھايـــــات يوشـــــۇرۇنغان زۇلمهتـــــتهك چهكســـــىز ۋە چوڭقـــــۇر بىلىنهتتـــــى، 

ىـــددىننىڭ ئهتراپىـــدا يۇرتداشـــالر پهيـــدا بولۇشـــقا باشـــلىدى ۋە ئـــۇنى نىزام
ئورىۋالدى، ئۇالرنىـڭ ئېغىـر نهپهسـلىرىنى ئاڭلىغانـدىال ئـۆزىگه كهلگهنـدەك       



 105

ــكه قــاراپ ماڭــدى     ــا تهرەپ ــۇ قهھــرى بىــلهن نهرە تا . بولــدى ـ دە، دەري ــائ تتى، رت
ۇنالر ئارقىــدىن ســاھىلدا تۇرغــانالر ئىچىــدىكى بىــر مــۇنچه كىشــى ھهم دولقــ 

گهرچه بــۇ مــۇدھىش قىســمهتنى . باغرىغــا ئــۆزلىرىنى ئېتىــپ غايىــپ بولــدى
سـېزىپ تۇرســىمۇ نىزامىددىنـدا  ئۆزىمــۇ ئۆلـۈپ بولغانــدەك تۇيغـۇ بــولغىنى     

  ...ئۇ ھهم ئهندىكىپ ھهم بوغۇلۇپ تېپچهكلهيتى. قىزىق ئىدى
ئــۇ ســوغۇق تهرلهپ كهتــكهن بولــۇپ، ئۆزىنىــڭ چــۈش كــۆرگهنلىكىنى ... 

ــپ خۇد ــۇكرى بىلىـ ــا شـ ــمدا    -اغـ ــان قىسـ ــڭ قالغـ ــى ۋە تۈننىـ ــانا ئېيتتـ سـ
  ...پ ياتتى ۇنۇئىنىسىنى ئويالپ ئۇخلىيالماي تولغ

بـالىالرمۇ  . ئۇ ئهتتىگهنلىك چاي ئۈستىدە بۇ چۈشىنى زورىخانغـا ئېيتتـى  
  .داستىخاندا جهم ئىدى

سىپ قىلسـا پـات يـېقىن دىداالشسـاق     ېخۇدا ن خهيردۇ، ئىنشائالالھ، —
 —ڭلۈمدە ئـۇ كېلىـپ قالىدىغانـدەكال  قىلىـپ تـۇراتتى،      ئهجهپ ئهمهس، كۆ

  .دەپ ئۈن قاتتى زورىخان چوڭقۇر تىنىپ
دەپ ســورىدى نهبــى ھهمشــه ئۆيــدە  —دادا، ماللىكــام قانــداق ئــادەم؟  —

ــىنى     ــان تاغىسـ ــۆرۈپ باقمىغـ ــۆزى كـ ــا ئـ ــدىغان، ئهممـ ــۇپ تۇرىـ ــى بولـ تهرىپـ
  .بىلگۈسى كېلىپ

ــوي،    — ــۇرا ب ــام ئوتت ــمهن، ماللىك ــق    مهن بىلى ــېرىق، چىرايلى ــاق س ئ
دەپ چوڭقـان سـالدى    —... ئادەم، چاخچاقچى، بالىالرغا ئـامراق، ھه، يانـا، يانـا   

  .غېنى
دېـــــدى ئـــــايىمگۈل ئىنىســـــىنى رەت قىلىـــــپ،  —بىكـــــا گهپ،  —

ھهممىڭنىــڭ ئاچىســى تــۇرۇپ مهنمــۇ تــازا ئهسلىيهلمهۋاتســام، ســهن قانــداق  
  بىلىتىڭ؟

ڭ دېگهنلىـرىم راســتمۇ  ئىشهنمىسـهڭ دادامـدىن سـوراپ بـاق، مېنىـ      —
؟ مهن دېـــگهن بهك كىچىـــك ۋاقتىمـــدىكى ئىشـــالرنىمۇ ئېســـىمگه غقانـــدا

  .ئاالاليمهن
لــېكىن ھهممىســى دادام ئېيتىــپ بهرگهن    . دېگهنلىرىڭغــۇ راســت   —

  .ئۇنداق گهپنى دېسهڭ سهن تۈگۈل پاتىمهممۇ بىلىدۇ. گهپله
 —ســــهن نىمىشــــكه بىلمهيســــهن، ئــــايىمگۈل، دېــــدى زورىخــــان، —
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ڭ تاغ ئارقىسىغا چىقىپ كهتكهنـدە سـهن نهبىجانچىلىـك بارىـدىڭغۇ     ماللىكا
  . دەيمهن
  .چۈشۈمدىكىدەك بىلىمهن، تازا ئاڭقىرىپ كېتهلمهيمهن —
  .دېدى غېنى —بۇ كالۋا، مهن بولسا بىلىتىم، —
ــاغ ئارقىســىغا    —دادا،  — دېــدى نهبــى، ماللىكــام نىمىشــكه ت

  چىقىپ كهتكهن؟
ھــازىر بــۇنى . ا ئېيتىــپ بىــرىمهنبــۇ ئىشــالرنى ســهن چــوڭ بولغانــد —

ــهن،  ــالپۇكىنى   —دېســـهممۇ چۈشهنمهيسـ دېـــدى  نىزامىـــددىن قـــېلىن كـ
  .بىلىنمهس تىترىتىپ-بىلىنهر

  .دۇئادىن كېيىن ئۇ بۇياقخانىغا كىرىپ كهتتى
  

2  
  

نىزامىــددىن قويالرغــا ھهلهپ ئېتىــپ بولــۇپ ئوقۇرنىــڭ تۆشــۈكىدىن      
ئـــۆرۈپ كېپهكلىـــك باشـــلىرىنى چىقىرىـــپ، ھهلهپنـــى تۇمشـــىقى بىـــلهن 

ۋاتقـان قويالرغـا قـاراپ، ئۇالرنىـڭ بىـر خىلـدا       ۇيېرىنى تاپمـاقچى بولـۇپ ئۇرۇن  
قىلىـپ ھهلهپ چايناشـلىرىغا قـۇالق سـېلىپ، خىيالچـان       »گىـرت  -گىرت«

ئۇ دېهقـانچىلىق ۋە بويـاقچىلىقتىن تاشـقىرى ئـۇالق بـېقىش      . تۇرۇپ قالدى
دەپ بىلهتتـى، ئىچـى    ئـۇ ئـۇالقنى بىرخىـل ئهرمهك   . بىلهن مهشغۇل بـوالتتى 

  .پۇشقاندا ئۇالر بىلهن مىلىكه بوالتتى
ــۇنچه       ــراق بىرمـ ــۇراتتىكىن، بىـ ــك تـ ــالهتته يهنه قانچىلىـ ــۇ ھـ ــۇ ئاشـ ئـ

ــان، سۆزل    ــىنىڭ يېقىــنال جايــدىن ئاڭالنغ ش ئــاۋازى ۋە ئۇششــاق  ۈشــۈكىش
ــڭ ۋاراڭ ــڭ    -بالىالرنىـ ــپ، ئۇالرنىـ ــنالپ كىلىـ ــېرى يېقىـ ــۇرۇڭى بارغانسـ چـ

ــرالپ ئېچ  ــى غىچىـ ــدىدەرۋازىسـ ــددىن خىيـــال    . ىلـ ــۇندىال نىزامىـ مانـــا شـ
لىۋىــدى، جهنــۇب تهرەپــكه ۈئهســىرلىكىدىن قۇتۇلــۇپ ئارقىســىغا ئىتتىــك ئۆر

 -بېشــىغا ســهپهر چــاڭ -قــاراپ تۇرىــدىغان دەرۋازىنىــڭ بوسۇغىســىدا ئۈســتى 
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كىـيگهن، كىچىـك    ①بۇرۇلكـا، بېشـىغا بېـرى    -توزاڭلىرى قونغـان، كاسـتيۇم  
ن تهبهسســۇم يېغىــپ تۇرغــان ئوتتــۇرا    بــۇرۇت قويغــان، نۇرلــۇق يۈزلىرىــدى   

ــۇراتتى   ــى ت ــر كىش ــۇق بى ــهنمىگهندەك   . بويل ــۆزىگه ئىش ــۆز ك ــددىن ئ نىزامى
بــۇ ۋاقــت . كونت مهڭــدەپ قالــدىېكــۆزىنى چىمچىقلىتىــپ بىــر نهچــچه ســ 

ئىچىــدە مېهمــانمۇ نىزامىــددىننىڭ ئىگىــز بويلــۇق، بهســتىلىك قــامىتىگه  
مېهمانغـا  . ا ئۈلگـۈردى پ چىقىشـق ۈتـ ۈئايـاق كۈز  -كۆز تىكىپ ئۇنى باشـتىن 

ــله   ــگهن مهھهل ــىپ كهل ــپ     -ئهگىش ــۇ ئاجايى ــالىالرمۇ ب ــىز ب ــويالر ۋە كهپس ك
ــى بوز   ــانلىق مىنوتالرنىــــــڭ كهيپىنــــ ۋېتىشــــــنىڭ ياخشــــــى  ۇھاياجــــ

ــىدا ۋە     ــىۋالغاندەك تاپســ ــدىن كېلىشــ ــپ، ئالــ ــدىغانلىقىنى بىلىــ بولمايــ
ــۇرۇپ قېلىشــــتى  ــۇغىدا تــ ــۈك . بۇســ ــۇالر مېهماننىــــڭ يــ ــاقلىرىنى  -ئــ تــ

  .ىشقانىدىۋېلۈرۈكۆت
دېــدى ئــاخىرى مېهمــان تىترەڭگــۈ  —! ... ئهسســاالمۇئهلهيكۇم، ئاكــا —
ــاۋازدا ــۇ . ئـ ــدىڭمۇ؟«ئـ ــى تونۇمىـ ــدىن   »مېنـ ــېكىن ھاياجانـ ــدى، لـ دېمهكچىـ

بوغۇلغــان تىلىغــا بــۇ گهپــلهر دەرمهھهل كهلمىگهچــكه ئۇنــداق دېيىشــكه       
  :ئۈلگۈرمىدى، ئاڭغىچه نىزامىددىنمۇ ئېسىنى يىغىپ

ــدى ۋە ئۇنىڭغــا ئېتىلىــپ   —! ... تىلــىمهم...ۋەئهلهيكـــ — دەپ ۋارقىرى
ــاۋازى بوغۇلـــۇپ كهتـــكهن بولـــۇپ، نېمىلهرنـــى   كهلـــدى، نىزامىـــددىننىڭ ئـ

  .دېگىنىنى ئاڭقىرىپ بولمايتى
نىزامىـــــددىن بهك . ئــــۇالر ھويلىنىـــــڭ ئوتتۇرىســــىدا قۇچاقالشـــــتى  

ھاياجانلىنىپ كهتكهچكه ھېلى سـېغىنچلىرى ھهققىـدە بىـر نهچـچه ئېغىـز      
ــىپىچىرال ــا    . يتت ــدا قىي ــا ھويلى ــك ئارىلىقت ــۇپ ئاچقۇچىلى ــۆز يۇم ــا  -ك چىي

تۇغقــانالر ۋە يــېقىن خۇلــۇم  -ئارقىــدىنال يېتىــپ كهلــگهن ئــۇرۇق. باشـالندى 
ئۇالرنىـڭ  . زارە كۆتۈرۈشـتى  -قوشنىالر خۇددى بىرسى قـازا قىلغانـدەكال يىغـا   

ــاتتى  ــىلىپ يىغلىشـ ــدىگه ئېسـ ــى ئهپهنـ ــڭ . ھهر بىـــرى مهمتىلـ مومايالرنىـ
گـــاھ . ن بهزىلىـــرى مۇڭلـــۇق قوشـــاقالرنى قوشـــۇپ يىغىلىشـــاتتىئىچىـــدى

ــىدا دەۋر قىلىـــپ    ــويال سهيناسـ ــا  ئېسىلىشـــىپ، ھـ ــاھ بۇنىڭغـ ــا، گـ ئۇنىڭغـ

                                            
  .ئا —تۈركلهرنىڭ بىر خىل باش كىيىمى،  —بېرى   ①   
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ــاتتى تۇغقــانالر، كىچىــك بــالىالر    -خۇلــۇمالر، ئــۇرۇق   -قوشــنا .  ئايلىنىش
ــانجاق ــا ســ ــانجاق تولــــۇپ كهتتــــى  -ھويلىغــ ئۇالرنىــــڭ ئىچىــــدىكى . ســ

ــۇزۇن يىــل ئايرىلىــپ  مويســىپىتلىرى پىشــايۋان سو پىســىدا ئولتۇرۇشــۇپ، ئ
كهتكهن قېرىنداشالرنىڭ مهرھۇمالرغا ھازا تۇتـۇپ ھهمـدە قايتـا دىدارلىشـىش     
ــاراپ، ئــــۆز قاراشــــلىرىنى،   خۇشــــاللىقىدىن يېرىلىــــپ يىغالشــــلىرىغا قــ

ئــورۇن . دىغــانلىقىنى سۆزلىشــهتتىۇتهقــدىرنىڭ ســىرلىق يازمىشــلىرى بول
 -بـۇ ئاجايىـپ قاينـام   . شـاتتى ۇىپ ئـۆرە تۇر تهگمىگهنلهر تام بـويالپ تىزىلىشـ  

تاشقىنلىقنىڭ چۈش ئهمهسلىكىگه  ئىشىنىش نىزامىـددىن ئۈچـۈن ئاسـان    
  .بولمىدى

ــا ــاتىمهملهر   -يىغــ ــاجى ۋە پــ ــولال توختــ ــۇم مــ ــاقلىرىدا مهرھــ زارە قوشــ
ئــۇالر ھايــات بولســا، بارســا كهلــمهس يولــدىن قايتىــپ كهلــگهن   . يادلىنــاتتى

ــۇپ    ــېمه بولـ ــه نـ ــوغلىنى كۆرسـ ــان   ئـ ــانالر بايـ ــدەك ئارمـ ــدى، دېگهنـ كېتهرىـ
  .قىلىناتتى

زارە  -جامــــائهت ئىچىــــدىن يــــورت ئاقســــاقاللىرىدىن چىقىــــپ يىغــــا 
قىلىشىۋاتقانالرنى سـهۋرىگه ئۈندىـدى، خۇدانىـڭ ھىممىـتىگه شـۈكرى سـانا       

  . ئېيتىشقا دەۋەت قىلدى
زارە بېسىققاندىن كېيىن مهمتىلى ئۇيغۇر ئـادىتى بـويىچه ئـۇزۇن     - يىغا

ــىپ    يىلل ــول ئېلىشـ ــلهن قـ ــرەيلهن بىـ ــيىن  ھهربىـ ــۇدالىقتىن كېـ ــق جـ ىـ
ــق سور  ــۈپ، تېنچلىـ ــۇكۆرۈشـ ــىۇشـ ــىلهرنى   . پ چىقتـ ــهتته كىشـ ــۇ پۇرسـ شـ

ــۇ ســورۇندىكى مويســىپىت بىــر    ئىنىســىگه تونۇشــتۇرىۋاتقان نىزامىــددىن ب
ــتىال      ــىگه ئاس ــام دەپ ئىنىس ــۇھهممهد ئىم ــامى م ــڭ ئىم ــادەمنى بويامهتنى ئ

بـۇ مويسـىپىت تهۋپىققـا    . چىال قـاراپ قويـدى  ئهسكهرتتى ۋە ئىنىسىگه باشقى
شـۇنىڭدىن  . بىر خىل شـۈبهىلىك نهزەردە قـاراپ سـوغۇقال كۆرۈشـۈپ قويـدى     

تۇغقـانالر، يـۇرت مۆتىۋەرلىرىـدىن باشـقىالر بىـر ئىككىـدىن        -كېيىن ئۇرۇق
  .تارقاشتى

قالغــانالر پىشــايۋان سۇپىســىدا بهداشــقان قــۇرۇپ ئولتۇرۇشــۇپ، ســۈنچاي  
مهمتىلــى ئهپهنــدى ئــۇالردىن . ېمىالردا پاراڭغــا چۈشــتىئىچــكهچ ھهر خىــل تــ

 -يۇرتنىــــڭ ئهھــــۋالىنى سورىســــا، ئــــۇالر ئۇنىڭــــدىن چهتئهلــــدە كــــۆرگهن 



 109

  .ئاڭلىغانلىرىنى سورايتتى
قـاراڭغۇ چۈشـكهندە ئـۆي ئىگىلىـرى بىـلهن       . بۇ سورۇنمۇ ئۇزاققا بارمىدى

  :پۇشۇئهڭ يېقىن تۇققانالردىن بىر نهچچىسى قېلىپ، باشقىالر خوشل
دەپ  —مېهمان ئـۇزۇن يولـدىن كهلـدى، بالـدۇرراق ھـاردۇق ئالسـۇن،       —

  .ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشتى
ــۇالرنى ئۇز  ــددىن ئ ــۇنىزامى ــدىن     ۇت ــپ كهلگهن ــاپ قايتى ــى تاق پ دەرۋازىن

ــقان      ــدۈرلىتىپ ئولتۇرۇشـ ــۆزلىرىنى مۆلـ ــاي كـ ــېخىچه ئۇخلىمـ ــيىن، تـ كېـ
  :ىنىسىگه قاراپتۈرۈملهرنى بېرىپ، پهپىلهپ ئولتۇرغان ئ -بالىالرغا تاتلىق

دېـدى   —. ..پ قويـدۇق، ئۇكـام،  ۇتـ ۇئانامنىمۇ، دادامنىمۇ سهنسىز ئۇز —
ئــۇالر ســېنىڭ كهلگىنىڭنــى بىــر كــۆرگهن بولســا    —غهمكىنلىــك بىــلهن، 
  ...نېمه بولۇپ كېتهرىدى

ــۇن   — ــى راجىئـ ــا ئىلهيهـ ــى ۋە ئىننـ ــا لىلالھـ ــايىنى ①ئىننـ ــالالھ جـ ، ئـ
نىـڭ ۋە ئاكىسـىنىڭ كـۆڭلى    مهمتىلى ئهپهنـدى ئۆزى  —جهننهتتىن قىلغاي،

قايغۇلۇق سـۆزلهردىن پهيـدا بولغـان سـۈكۈت ئارىـدا      . ئۈچۈن تهسهللى ئېيتتى
جىتلىقنـى يامـان كۆرىـدىغان تهۋپىـق بـالىالر       -جىـم . بىردەم ھۆكۈم سۈردى

بىلهن پاراڭ قىلىـش ئـارقىلىق ئارىـدىكى سـۈكۈناتنى قوغلىـۋېتىش ئۈچـۈن       
  :غېنىغابالىالرنىڭ چوڭى بولغان ئايىمگۈل بىلهن 

ۋۇي، ئـــــايىمگۈل، غېنـــــى، ئىككىڭـــــالر ماڭـــــا ئـــــۇكىلىرىڭالرنى  —
  .دېدى —تونۇشتۇرۇپ قويمامسىلهر؟ 

ياشـــالر چامىســـىدىكى ئـــايىمگۈل تاغىســـى يـــۇرتتىن چىقىـــپ       15
  :كهتكهندىن كېيىن تۇغۇلغان ئۇكىلىرىنى  تونۇشتۇرۇشقا باشلىدى

ۇ، بـــۇ رەجهپ، غېنىنىـــڭ ئارقىســـىدىكى، بۇنىـــڭ ئارقىســـىدىن مـــاۋ —
. خانگۈل، توققۇز ياشقا چىدى؛ بۇنىـڭ  كهينىـدىن بىـر ئۇكـام ئۆلـۈپ كهتتـى      

ئۇنىــڭ كهينىدىكىســى مــاۋۇ نهبــى، بهش ياشــقا چىــدى؛  بۇنىــڭ كهينىــدىن   
  . پاتىمهم، يهنه تېخى روشهنگۈلمۇ بار، ئۇ بۆشۈكته ئۇخالۋاتىدۇ

                                            
»  بىز ئهلۋەتته ئالالھنىڭ ئىگىدارچىلىقىدامىز، چوقۇم ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز«  ①

  .ـ ئايهت 156»  ىسىسۈر بهقهرە«يهت، ئا― 
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دېــــدى مهمتىلــــى ئهپهنــــدى ئــــادەت ســــۆزىنى      —شــــۇنداقمۇ؟  —
ــام ئىكهنغــۇ،   —الپ،ئىختىيارســىز تهكــرار ــۇ مېنىــڭ ئان ــۇ  —ۋۇي، ب دېــدى ئ

 —قانــداق، ئانىجــان؟  —يېتىرقــاپ تۇرغــان پــاتىمهمنى قۇچىقىغــا ئېلىــپ، 
  .دەپ چېقىشتى ئۇ

ئانامنىــڭ خاتىرىســى ئۈچــۈن بۇنىڭغــا ئانامنىــڭ ئىســمىنى قويــۇپ   —
  .دېدى نىزامىددىن —قويدۇق، 

زەردە تۇتـۇپ ئـۇالر   مهمتىلى ئهپهندى بالىالرنىڭ بۇرۇنراق ئۇخلىشـىنى نه 
  :بىلهن خوشالشتى

دېـــدى  —شــۇنداق  قىلىـــپ ســىلهر بىـــلهن تونۇشــۇپ قالـــدۇققۇ؟    —
ئهمــدى ئهته يهنه كۆرۈشــىمىز،  بىلــله  —بىــرلهپ ســۆيۈپ،   -بــالىالرنى بىــر

ــڭ      ــوخالڭالر، ياخشــى بالىالرنى ــپ ئ ــازىر بېرى ــداق؟ ئهمســه ھ ــايمىز، قان ئوين
الىالر گهرچه بهك گهپ بــــ —ياخشــــى يېــــرى، گهپ ئاڭاليــــدۇ، شــــۇنداققۇ؟  

ئاڭاليـــدىغانالردىن بولمىســـىمۇ، نىمىشـــكىدۇر تاغىســـى شـــۇنداق دېـــگهن 
ھامــــانال ســــېهىرلهنگهندەك ئورۇنلىرىــــدىن تۇرۇشــــۇپ ئانىســــىغا قــــاراپ  

ــتى ــا     . قويۇشـ ــهك ئورۇنغـ ــۇزى يۈكسـ ــىنىڭ نوپـ ــدە تاغىسـ ــڭ قهلبىـ ئۇالرنىـ
  .چىققانىدى

  .دى زورىخانغادېدى مهمتىلى ئهپهن —بۇالرنى ئۇخلىتىڭ، يهڭگه،  —
. زورىخــان پــاتىمهنى كۆتــۈرۈپ، بــالىالرنى باشــالپ ئــۆيگه كىرىــپ كهتتــى

شـلهر، خهلـق قـوزغىلىڭى، تۇڭگـان     ۈرۈئۇكا ئىككهيـلهن يـۇرتتىكى ئۆزگ   -ئاكا
نىزامىـددىن ئىنىسـى    .يېغىلىقـى، ھـازىرقى ئهھـۋالالر ئۈسـتىدە پاراڭالشـتى     

يــــۇرت يــــۇرتتىن چىقىــــپ كهتكهنــــدىن كېيىنكــــى كهچمىشــــلىرىنى ۋە 
  .ئهھۋالىنى سۆزلهپ بهردى

ــپ كېلىــپ       — ــيىن ئــاخۇن دادام قايتى ــا دوتهي ئاغدۇرۇلغانــدىن كې م
مېنـــى ئـــۆزىگه ۋەكىـــل قىلىـــپ . ســـوۋېت بىـــلهن ســـودا توختـــامى تـــۈزدى

شـۇڭا مهن  . بۇ ئۇزۇن مۇددەتلىـك سـودا بولماقچىـدى   .  كونسۇلخانىغا ئهۋەتتى
. ه ئۈگهنـــدىمئىشـــنىڭ ئېهتىيـــاجى ئۈچـــۈن كونســـۇلخانىدا تـــۇرۇپ روســـچ 

ــدى   ــرىغىچه داۋام قىلغانىـ ــق يىللىـ ــودىمىز يېغىلىـ ــۇرۇش  . سـ ــيىن  ئـ كېـ
خهلـق  . ئۈسـتۈن بولـۇپ كهتتـى    -قااليمىغانچىلىقىدا ھهمـمه ئىـش ئاسـتىن   
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ــى   ــا چىقتـ ــدىمىز يوققـ ــۈتكهن  ئۈمىـ ــدىن كـ ــلهن   .قوزغىلىڭىـ ــۇنىڭ بىـ شـ
ئهمــدى ســهن كهلــدىڭ،   . .. ۈگۈزۈشــكه باشــلىدىم ژئۆيــدىكى بوياقخــانىنى  

  .ھهر نىمه قىلساقمۇ بىلله قىلىمىز. توق بولدى مۈكۈۈرژ
مهن ۋەتهنـــگه قايتىشـــتا زور بىـــر ئىســـالھات قاينىمىغـــا چۆمۈشـــنى  —

ــد     ــا ئۈمىـ ــۇ قوزغىالڭغـ ــىمدە مهنمـ ــداق دىيىشـ ــدىم، بۇنـ ــويالپ كهلگهنىـ ئـ
-خهلـق قوزغىلىڭىنىـڭ قـۇدرىتى بىـلهن ئهسـىرلىك زەنجىـر      . باغلىغانىدىم

ۇنيـا  قۇرۇشـنىڭ دولقۇنىـدا ئۈزۈشـنى     كىشهنلهرنى چېقىپ تاشالپ،  يېڭى د
ئهپسۇسـكى، كـۆپ   . بۇنداق ئارزۇدىكىلهر ئـاز ئهمهسـىدۇق  . ئارمان قىلغانىدىم

ــيهت ئىنتــايىن قااليمىقــان   ... كېچىكىــپ قــاپتىمهن  ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ۋەزى
بولغاچقا چهتئهلـدىن كېلىـدىغانالر  قـاتتىق كـونترول  قىلىنىۋاتقـانىكهن،      

قـوزغىالڭ ئىنتـايىن مهككـار ئـادەملهر     ... الـدۇق ھىندىستاندا ھايال بولـۇپ ق 
ئاڭســىزلىق ئۆزىنىــڭ رولىنــى تولــۇق ... پ كېتىپتــۇ، ۇنــۇلۇتهرىپىــدىن بۇرم

جارى قىپتۇ، شىر كۈچلـۈك بـولغىنى بىـلهن ئاڭسـىز بولغىنىچـۇن قاپقانغـا       
ــۇ  ــىگهندەك ئىـــش بوپتـ ــىمىزغا  ...  دەسـ ــيهت بىزنىـــڭ خاھىشـ ــدى ۋەزىـ ئهمـ
پ بېقىـپ،  ۈتـ ۈىمىزگه يارىشـا بوالمـدۇ يـوق، كۈز   ئىستهك ـ ئارزۇيىمىزغـا، غـاي   

ــهرمىز    ــېمه دېيىش ــر ن ــىدا بى ــش توغرىس ــېمه قىلى ــى   —... ن ــدى مهمتىل دې
  .ئهپهندى
ئىشـنى باشـقا ئېلىـپ چىقىـش      ژئهگهر بالدۇ كهلگهن بولساڭالمۇ بى —

ــدى ــئهل كــــۈچلىرى، چهتــــئهل      . قىيىنىــ ــقا ھهدېگهنــــدە چهتــ بــــۇ ئىشــ
كهپلهشـتۈرىۋەتتى، دەسـلهپ بىـرى    قولچوماقلىرى ئارىلىشـىپ ئىشـنى مۇرەك  

ــۈن      ــىش ئۈچ ــرە تالىش ــىر دائى ــانالرمۇ تهس ــيىن قالغ ــا،  كې ــقان بولس ئارىالش
ــىۋالدى   -تهرەپ ــپ ئارىلىشـ ــتىن كېلىـ ــوزغىالڭ   . تهرەپـ ــلهن قـ ــۇنىڭ بىـ شـ

  دۇ؟ۇبۇنداق ئهھۋالدا نېمه قىلغىلى بول. رەھبهرلىرى گاڭگىراپ قالدى
ــان غه   — ــوزغىالڭ پارتىلىغ ــۇ ق ــڭ ئۈســتىگه ب ــۇلى،  ئۇنى ــڭ مهھس زەپنى

  !ئويغانغان ئاڭنىڭ مهھسۇلى ئهمهس،  دەڭا
بىزنىڭ ۋەتىنىمىز باشقىال تالىشـىپ ئوينايـدىغان ئىگىسـىز    ... شۇ، —

  ...نهسىدەك بولۇپ قالغانىكهن
ــوزغىالڭچىالرنى    — ــلهپته قـــــ ــوۋېت تهرەپ دەســـــ ــام، ســـــ ئاڭلىســـــ
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غــا ، ســىز بۇنىڭ①قوللىغــانىكهن، كېــيىن ھۆكــۈمهت تهرەپــكه يــاردەم بېرىپتــۇ
  نىمه دەپ قارايسىز؟

جــان ئۆزىنىــڭ جېنــى، كىشــىنىڭ جېنــى ـ      -جــانمۇ«ھهي، ئۇكــام،  —
دۇنيــادا خــالىس ياردەمچىنىــڭ . دېــگهن گهپ بــار ئهمهســمۇ »ئىتنىــڭ جېنــى

سـوۋېتنىڭ دەسـلهپ قـوزغىالڭچىالرنى قوللىشـى،     . شىغا ئىشـهنمهيمهن ۇبول
ــ      ــال بى ــى ئوخشاش ــاردەم بېرىش ــۈمىتىگه ي ــىڭ ھۆك ــيىن ش ــهت ژكې نى مهقس

قــوزغىالڭچىالرنى  . ئۆزلىرىنىــڭ مىللىــي مهنپهئهتــى    —ئاســاس قىلغــان  
دىغــان  ئىمتىيــازدىن كــۆرە،   ۇقــولالپ، ئۇالرنىــڭ غهلبىســىدىن  كېــيىن بول 

ــدىلىقراق    مهۋجــۇت ھۆكــۈمهتنى قــولالپ، نهخنــى نېســىغا تېگىشمىســه پاي
ــدىنى      ــڭ ئالـ ــىز ئاقىبهتلهرنىـ ــۆزلىرىگه پايدىسـ ــدا ھهم ئـ ــمۇ؟ بۇنىڭـ ئهمهسـ

ئىنهكنىڭ بېشىغا كهلـگهن كـۈن موزاينىـڭ بېشـىغىمۇ     «، بولۇدۇىمۇ ئالغىل
دېگهندەك، خىتايالرنىڭ بېشىغا كهلگهن كۈننىـڭ ئـۆز بېشـىغىمۇ     »كېلىدۇ

نىزامىددىن بىـردەم شـۈكلهپ كهتكهنـدىن     —كېلىشىنى ئويلىماي قاالمدۇ،
ھهركىـم ئـۆز غېمىنـى     —كېيىن پهس ئهمما قهتئى ئـاۋازدا قوشـۇپ قويـدى،    

ئـــاخىر زامـــان بولـــۇپ ئىســـانىڭ ئاســـماندىن  ! ... ىشـــى كېـــرەكئـــۆزى يېي
چۈشۈشىنى، ئاخىر زامان پادىشـاھى ئىمامههسـهننىڭ بهنـت بولـۇپ كهتـكهن      
تاغـــدىن چىقىـــپ  بىـــز ئۈچـــۈن غـــازات قىلىشـــنى كۈتـــۈش ھاماقهتلىـــك،  

  .ئهلۋەتته
  .جىت قۇالق سالدى -مهمتىلى ئهپهندى جىم

  .ىزامىددىندەپ سورىدى ن —سېنىڭ قارىشىڭ قانداق؟ — 
شۇ، شـۇنداق، خهقـتىن يـاكى غايىـپ روھالردىـن ئۈمىـد كۈتـۈش        ...  — 

ھهركىمنىـڭ چىرىقىنىـڭ يـورۇقى ئـۆزىگه چۈشـىدۇ، شـۇڭا ھهر       ! ئهخمهقلىق
ئـۇ بـۇ سـۆزلهرنى ئـۆرە تـۇرۇپ       —!... كىم ئۆزىگىال ئىشهنچ قىلىشـى كېـرەك  

. كهتتــى قىلــدى ۋە پهگــادا ئاســتا ماڭغــاچ داۋام قىلىــپ، بــاغ تهرەپــكه كىرىــپ
. ئۇنىڭ يـۈرىكىنى نىمىـدۇر بىـر نهرسـه قاماللىۋالغانـدەك بولـۇپ قالغانىـدى       

                                            
 — 454 —ناملىق كىتابىغا » شىنجاڭنىڭ ئهللىك يىلى«بۇ ھهقته بورھان شهھىدىنىڭ   ①

  .ئا —ـ بهتلهردىكى كىچىك ماۋزۇالرغا قارالسۇن 476
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شۇڭا كـۆك ئاسـمانغا قـاراپ بىـردەم نېرۋىسـىنى ئاچمـاقچى بولـدى ھهم بىـر         
ــال  ــۋىرناي«ت ــپ     »س ــمانغا قارىتى ــۆك ئاس ــۈننى ك ــتۇرۇۋېلىپ، تۈت ــى تۇتاش ن

  .  پۈۋلهشكه باشلىدى
ــددى   ــدىكىنى چۈشــهنگهن نىزامى ــڭ كۆڭلى ــگه  ئۇنى ن ئىنىســىنى مهيلى

  :قويۇپ، زورىخاننى چاقىرىدى
ــدىن      — ــچه ھهپتى ــان نهچ ــى ھهقىچ ــارمۇ؟ مهمتىل ــۈيىڭ ب ــىق س ئىسس

  .دېدى —بېرى يۇيۇنمىدى، يۇيۇنىۋالسۇن، ئوبدانراق ھاردۇقى چىقىدۇ، 
  .ئىسسىق سۇنى راسالپ قويدۇم  —

ــۋېلىش   ــىنىڭ يۇيۇنىــ ــان تهۋپىــــق، ئاكىســ باغــــدىن قايتىــــپ چىققــ
  :ڭالپ يهڭگىسىگهتهكلىپىنى ئا

ــاي   — ــا بولم ــگه، خاپ ــايرىم يهڭ ــڭ،   ئ ــۇمۇ بېرى ــوغۇق س ــۈن س ــر چۆگ بى
  .دېدى —دىن بولسا تېخىمۇ ياخشى، ىئاچياردىكى بۇالقنىڭ مۇزدەك سۈي

نىزامىــددىن  ئىنىســـىنىڭ دادىســـىنىڭ تېببىــي قاراشـــلىرى بىـــلهن   
ــاراپ    ــا قـ ــاقالپ كېلىۋاتقىنىغـ ــازىرغىچه سـ ــادەتلىرىنى ھـ ــهكىللهنگهن ئـ شـ

سى كهلدى، ھهم ئاللىقانداق روھـى تهسـىرلهر بىـلهن يـۈرىكى لهرزىـگه      كۈلگى
  .كهلگهندەكمۇ بولدى

تهۋپىـــق قازنـــاقتىكى ئهۋرەزدە ئىسســـىق ســـۇ بىـــلهن ئـــۇزاق يۇيۇنـــۇپ  
بولغانــــدىن كېــــيىن، ســــوغۇق  ســــۇ بىــــلهن بهدىنىنــــى چايقــــاپ، تــــازا  

ــۇ . س قىلــدىىــراھهتلهنگهنــدەك بولــدى، ئــۆزىنى يىــنىكلهپ قالغانــدەك ھ  ئ
ــاقتىن چىقىــپ نىزامىــددىننىڭ يېنىغــا   شــ ــۇپ قازن ۇنداق كهيپــى چــاغ بول

ئۇكــا ئىككهيــلهن يهنه ئــۇزۇنغىچه  -ئاكــا. ســېلىنغان ئورۇنغــا كىرىــپ يــاتتى
  .ئۇيقۇلىرى كهلمىگهچكه پاراڭالشتى

ئانىسـىنىڭ تـۇپراق    -ئهتىسى تهۋپىـق ئاكىسـىنىڭ ھهمراھلىقىـدا ئاتـا    
ــى  ــىغا  چىقت ــڭ . بېش ــتانلىق بويامهتنى ــدە،    قهۋرىس ــۇپ تهرىپى ــي جهن غهربى

تېتىـــر يېزىســـىغا   —ئاچيارنىـــڭ شـــىمالى قىرغىقىغـــا يـــېقىن جايـــدا    
بـۇ بىـر پـارچه ئاپپـاق ئاقىرىـپ      . كېتىدىغان يولنىڭ شـهرق تهرىپىـدە ئىـدى   

.  ساندا شاپ ۋە كـۆك يانتـاقالر ئۈنگهنىـدى    -تۇرغان قاغچىراق يهر بولۇپ، ئاندا
ىلىق كىشـىگه ئىختىيارسـىز   جىتلىق ۋە قۇرغـاقچ  -قهۋرە ئۈستىدىكى  جىم
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ھاياتنىـــڭ ئـــاخىرىقى مهنزىلـــى  بولغـــان بـــۇ  . بىچارىلىـــك بېغىشـــاليتتى
جايــــدىمۇ جهمىيهتتىكــــى تهكشىســــىزلىك بىلىنىــــپ تــــۇراتتى؛ ئېگىــــز 
ياسىلىپ پۇختا سۇۋالغان قهۋرىلهر بايالردەك، سانسـىز توپـا دۆۋىلىـرى بولسـا     

قىزىـــق ۋە قىـــزغىن بىـــراق،  بـــۇ يهر جهمىيهتـــتهك  . ئاۋامـــدەك تـــۇيىالتتى
بىر چاغالردا ھهيۋەتلىـك بولغـان گـۈمبهز ۋە قهۋرىلهرنىـڭ شـامال      . ئهمهسىدى

يىلالر دەھشىتىدىن ئـۇپراپ، ئۇۋۇلـۇپ چۈشـكهن     —ھهم يامغۇر زەربىسىدىن 
ھالهتلىرى گويا بىر چاغالردا جاھانغا پاتماي قالغـان شـوخ ۋە سـاياق قىزنىـڭ     

ئايلىنىــــپ، دوڭغــــاقالپ  چاقىســــىز بىچــــارە مومايغــــا -ئاخىرىــــدا ئىــــگه
ئومــــۇمهن  بــــۇ ســــۆزلىيهلمهيدىغان، . قالغىنىــــدەك ئۆمســــه بىلىنهتتــــى

ــدىغانالر ماكــانى شــۇ    ــاۋۇش چىقىرالماي ــدىغان، قىسقىســى، ت مىدىرلىيالماي
قهدەر ســۈرلۈك ســۈكۈنات باســقانىدىكى، خــۇددى جىنــازا نــامىزى ئالدىــدىكى  

ىــــــر مۇســــــىبهت جىمجىتلىقىنــــــى ئــــــۆزىگه ســــــىڭدۈرىۋالغاندەك ھهرب
  .كۆرۈنۈشىدىن مۇڭ ۋە ھهسرەت تۆكۈپ تۈراتتى

بــۇ جىمجىتلىقنــى بۇزغۇســى كهلمىگهنــدەك ئۇالرمــۇ جىمجىــت تــۇرۇپ  
ئهسلىدە نىزامىـددىن ئىنىسـىنى قۇرئـان ئوقۇمـدىكىن     . ئۈنسىز دۇئا قىلدى

ــۈرۈپ      ــولىنى كۆت ــا ق ــازا كــۈتكهن بولســىمۇ، تهۋپىــق دۇئاغ ــر ھ ــدەك بى دېگهن
ــتانلى ــۇلۇلالھ قهۋرىســ ــلهن  پهقهت رەســ ــۇش بىــ ــانى ئوقــ ــان دۇئــ قتا ئوقۇغــ

ــا ـ      . چهكلهنــدى ئارقىــدىن ئۆزىنىــڭ تىــلهك ئىلتىجــالىرىنى بىلــدۈرۈپ، ئات
  .ئانىسىغا جهننهت تىلىدى

دەپ ســوراپ قويــدى نىزامىــددىن  —نېمىشــكه قۇرئــان ئوقۇمــۇدۇڭ؟  —
  .قهۋرىستانلىقتىن يولغا چىقىۋاتقىچه

ــۇلۇلالھ    — ــرەك، رەسـ ــش كېـ ــا قىلىـ ــدئهت، پهقهت دۇئـ ــى بىـ قهبرىلهرنـ
ــدا   ــارەت قىلغانـ ــا    «زىيـ ــۇر ۋە ئىننـ ــلهل قۇبـ ــا ئهھـ ــۇم، يـ ــاالمۇ ئهلهيكـ ئهسسـ

دېـــگهن دۇئـــانى ئوقۇغـــان، قۇرئـــان    ①»ئىنشـــائالالھۇ بىكـــۇم لهالھىقـــۇن  
  .دەپ جاۋاپ بهردى تهۋپىق —ئۇقۇمىغان، 

                                            
ئهسساالمۇئهلهيكۇم، ئهي قهبرە «: مهنىسى. بۇخارى ۋە باشقا ھهدىس كىتاپلىرىغا قارالسۇن  ①   

  .ئا — »ىنشائالالھ يېقىندا بىزمۇ سىلهرگه يېتىشىمىزئهھلى، ئ
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  يـهتـتـىـنـچـى بـاب

  
1  

  
ئامـان  قايتىــپ   -ۈچىنچـى كـۈنى نىزامىـددىن ئىنىســىنىڭ تېـنچ    

ى ۋە شۇ مۇناسىۋەت بىلهن ئهرۋاھالرغـا ئاتـاپ يـاغ پـۇرىتىش     كهلگىن
①ئۈچۈن تۇز

بۇ تـۇز ئهينـى ۋاقىتتـا يهنه مهمتىلـى     . قۇيۇشقا تۇتۇندى 
ئـۇزۇن  . ئهپهندىنىڭ يـۇرتتىكىلهر بىـلهن يـۈز كۈرۈشـۈش  مۇراسـىمى بـوالتتى      

ــرىش     ــۈن نهزرە بېـ ــتىقبالى ئۈچـ ــڭ ئىسـ ــهپهردىن كهلگهنلهرنىـ ــق سـ يىللىـ
  .قىلىپ كېلىۋاتقان ئادەتىدى قهدىمىدىن  داۋام

بـۇرادەرلهر   -تۇغقـان، دوسـت    -يېقىندىن كهلگهن ئـۇرۇق   -يىراق ،ھويال
نىزامىــــددىن ئاتۇشــــنىڭ ئاتــــاغلىق . بىــــلهن تولــــۇپ، بوشــــاپ تــــۇراتتى

ــۆزى      ــاچقىمۇ، ھهم ئ ــى بولغ ــاخۇنۇمنىڭ جىيهن ــان تاش ــىلىرىدىن  بولغ كىش
ىـــڭ ئىجتىمـــائي ئهلنىـــڭ مۇالزىمهتچىســـى بولغـــاچقىمۇ ئۇن —ھـــۈنهرۋەن 

مهرھــۇم تاغىســى تاشــاخۇنۇمنىڭ . مۇناســىۋەت دائىرىســى خېلــى كهڭ ئىــدى
ــۇنى ســارىخېنىم ئوغــۇللىرى ســهيپىددىن ۋە لىۋاھىــددىنالرنى    كىچىــك خوت

  . ئېلىپ ئهتتىگهندىال كهلگهنىدى
. ئــاخۇن دادىســىنىڭ ئوغــۇللىرىنى چاپســانال يــاقتۇرۇپ قالــدى  ،تهۋپىــق

ــد  ــىراتىمۇ ئۇنىڭ ــڭ تهس ــر   يىگتلهرنى ــڭ بى ــىدى، ئۇالرنى ــقىچه ئهمهس ىن باش
ــۋەتته   ــىدى، ئهلـــ ــۇمكىن ئهمهســـ ــلىقى مـــ ــىنى ياقتۇرماســـ . نهۋرە ئاكىســـ

قـارىنى پهرق ئېتىـدىغان،    -سهيپىددىن بىـلهن لىۋاھىـددىن ئىككسـى ئـاق     
ــدى  ــلۇق يىگىتلهرىـ ــى   . ئوقۇمۇشـ ــقهر ۋالـ ــازىر قهشـ ــهيپىددىن ھـ ــوڭى سـ چـ

اھىــددىن بولســا ئىنىســى لىۋ. مهھكىمىســىدە كــاتىپلىق قىلىــپ يــۈرەتتى 

                                            
① كه بېرىدىغان تئومۇمهن داش قازاندا ئاش ئېتىپ جامائه —تۇز قۇيماق  —تۇز   

بولۇپمۇ بۇ ئاتۇشتا مۇشۇنداق ئاتاش بىر . مۇراسىمالرنىڭ ھهممىسى ئادەتته شۇنداق ئاتىلىدۇ
  .ئا —يايغىن ئادەت، 

  ئ
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ئۆزلىرىنىــڭ ئۆيىــدىكى مهكتهپــته تاتــار مــۇئهللىم ســاالھىدىدىن بىــلهن       
. ئۇنىڭ ئايالى مۇشـىپقه خانىمنىـڭ ھهم ئوقۇغۇچىسـى، ھهم ياردەمچىسـىدى    

شــىغا قارىمــاي، تولىمــۇ ۇئــۇ يــول يۈرگهنــدە ئــازراق ئاقســايدىغان ئهيىپــى بول 
  .چىرايلىق، كېلىشكهن، چىچهن يىگىت ئىدى

ــدى  تهۋپىقنىــڭ ب ئۇالرنىــڭ . ىــر نهۋرە ئىنىلىــرى ئۇنىڭغــا يۇپۇشــۇپال ئال
ھهممىنــى بىلىشــكه تهشــنا قهلبــى مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ ســۆزلىرىدىن       

  .شۇڭا سوئال سوراپ ھارمايتتى. لهززەت ۋە ئارام تاپقاندەك بوالتتى
ــوغلى     ــولال ئ ــز دام ــولال ئېزى ــدىن تېجهنلىــك م ــاتۇش قازىلىرى ــرگه ئ نهزى

مـولال ئېزىـز دامـولالم    . ەم تهشرىپ قىلىشـقانىدى ئهمهت مهخسۇم بىلهن قهد
ــى    ــاق كىشـ ــۆڭلى يۇمشـ ــادالهتپهرۋەر كـ ــڭ ئىچىـــدىكى ئهڭ ئـ ــۆرت قازىنىـ تـ

ئـۇ كىشـى ئـاددىي    . بولغىنىچۈن، ئاۋام خهلق ئىچىـدە ھـۆرمىتى چـوڭ ئىـدى    
ــرىپ     ــاپ قهدەم تهشـ ــۈل ئايـ ــۇ كۆڭـ ــل مهرىكىلىرىگىمـ ــڭ ھهرخىـ پۇقراالرنىـ

ــدىن تا . قىالتتــى ــۇ قــازىلىق قىلغان ــۇداجى،  ئ ــۇڭرۇقتىكى مــولال ت شــقىرى ئ
ــا  ــاجى ئاك ــى   -ئىمىنه ــۇكىالر ســالدۇرغان مهدرىســته مۇددەرســلىك قىالتت . ئ

ئۇالرنىـڭ جامائىتىـدە يهنه   . ئوغلى ئهمهت مهخسۇممۇ شۇ مهدرىسـته ئوقـۇيتى  
ــاجىممۇ بارىــدى  ــدىغوپۇر  . تــېجهن بايلىرىــدىن قۇن ئۇنىــڭ بىــلهن ئــوغلى ئاب

ــدىغوپۇرمۇ ئوڭــۇرۇقتى. بىللىــدى ــولالم ۋە  ئاب ــز دام كى مهدرىســته مــولال ئېزى
مهمتىمىن سـوپىزادىلهردىن دەرس ئالدىـدىغان تهلهبىلهردىـن بولغاچقـا يـاش      

بهزىـدە مهدرىسـكه كېلىـپ تهلىـم     . يىگىتلهر بىر بىرلىرىگه يـات ئهمهسـىدى  
ــددىن بىــلهن تونۇشــاتتى   ــدىغان لىۋاھى ــدىغوپۇر . ئېلىــپ تۇرى شۇڭالشــقا ئاب

اننى ئورىۋېلىشـــقان ياشـــالرنىڭ توپىغـــا بىـــلهن ئهمهت مهخســـۇممۇ مېهمـــ
  .قوشۇلۇپ كهتتى

ھايال ئۆتمهي نىزامىـددىن ئـۆزى بىـلهن قـۇرداش، ئـورۇق بىـر كىشـىنى        
مېهماننىـڭ ئارقىسـىدا يهنه   . ئىنىسگه تونۇشتۇرۇش ئۈچـۈن باشـالپ كهلـدى   

  .بىر ياش يىگىت بارىدى
 —نىزامىــددىن، . دېــدى —بــۇ مېنىــڭ دوســتۇم تــاھىر خهلپىــتىم،  —

بــۇ يىگىــت . بۇخــارا، ھىندىســتانالردا ئىلىــم تهھســىل قىلغــان . قتىنشــورۇ
ئۇنىڭ ئىنىسى ئابلىمىت قارى، مانا بۇ شـائىر ئىنىمىـز سـابىت، بىـز تېخـى      
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يېقىندا، مۇشۇ نورۇزدا تونۇشـقانتۇق، مـۇھهممهد قـارىنى ئالغـاچ كهلمهپسـىله      
ن بـۇال مۇشـۇ يىگىـتلهر بىـله     —دەپ ئېسـىگه ئالـدى نىزامىـددىن،     —ـ دە؟ 

  ... تونۇشىدىغۇ، دەيمهن،
ئانــدىن . تــاھىر خهلــپهت مهمتىلــى ئهپهنــدى بىــلهن بىــردەم پاراڭالشــتى 

ــۇ چاغــدا   ۇشــۇخوشل پ قايتمــاقچى بولــۇپ، ئىنىســىگه قارىۋىــدى، ئىنىســى ب
ــا قوشـــۇلۇپ، ســـۆھبهتكه شـــۇڭغۇپ كهتكهنىـــدى، شـــۇڭا   ياشـــالرنىڭ توپىغـ

ــاراپ   ــددىنغا ق ــۇ، زېرىك  «نىزامى ــاغ تۇرۇپت ــى چ ــدە كهتســۇن ئۇنىــڭ ۋاقت  »كهن
دېگهندەك ئىشارە قىلىـپ ئـۆزى نىزامىـددىننىڭ ئۇزۇتىشـى بىـلهن چىقىـپ       

  . كهتتى
ــار پىك   ــنىڭ ئهڭ ئىلغ ــۆزلىرىنى ئاتۇش ــالر ئ ــى ئهۋالدى  ىياش ــى يېڭ ردىك

ــدا ئوڭــۇرۇقتىكى مهدرىســته بىــريهرگه   -دەپ ھىــس قىلىشــقاچقا ناگــان  ناگان
ئــــارا  -ۆزپ قېلىشســــا مهســــىلىلهرنى مۇتــــائىله قىلىشــــىپ، ئــــۇنــــۇتوپل

مۇشــۇ بىــر ئهۋالد پىكىرداشــالرنىڭ ئىچىـــدە    . پىكىرلىشــىپ كېتىشــهتتى  
...  ئىشتاچىلىق ئابـدىراخمان بىلىـم ۋە ھـۆرمهتته ئهڭ كـۆزگه كۆرۈنگىنىـدى     

ــى     ــۇ يىگىتىن يىگىتلهرنىــڭ ھهممىســى ئۆزلىرىنىــڭ ئىپتىخــارى بولغــان ب
. تۇشــتىن تهرىــپلهپ، مهمتىلــى ئهپهنــدىگه تونۇشــتۇرۇپ كهتتــى       -تۇشــمۇ

ئابـــدۇراخماننىڭ دادىســـى چوڭاخۇنبـــاي ئىشـــتاچىنىڭ چـــوڭ بايلىرىـــدىن  
ئۇنىـڭ تهسـىرى ۋە تهربىيىلىشـى بىـلهن     . بولۇپ، مهرىپهتلىك كىشـى ئىـدى  

ــكهنىدى   ــۇپ ئۆسـ ــلۇق بولـ ــالىلىرىمۇ ئوقۇمۇشـ ــوڭ  . بـ ــدۇراخماننىڭ چـ ئابـ
ــازاتتى  ــېئىر يــ ــدۇكېرىماخۇنمۇ شــ ــى ئابــ ــى . ئاكىســ ــى ئاكىســ ئىككىنچــ

. سســـىكالرنىڭ ئهســـهرلىرى بىـــلهن تونۇشـــلۇقىدىئابـــدۇرېيىماخۇنمۇ كىال
زېمىنلىــرى بولغاچقــا ئــۇالر    -چوڭاخۇنباينىــڭ قــارا شــهھهردە قۇراجــاي، يهر   

قارا شـهھهر بىـلهن ئـاتۇش ئارلىقىـدا     . قاراشهھهردە بهزەن يىلالپ تۇرۇپ قاالتتى
  .قاتناپ سودىگهرچىلىك قىلىشاتتى

شــــىپ، تهۋپىقنىــــڭ يــــاش ئىخالســــمهنلىرىنىڭ كۆپىيىشــــىگه ئهگى
تهۋپىـــق بـــۇ يـــاش دوســـتلىرىنى . ئۇالرنىـــڭ ســـۆھبىتىمۇ قىزىـــپ كهتتـــى

ــدى ــاقتۇرۇپ قالـ ــپ  . يـ ــوئاللىرىغا ئېچىلىـ ــورىغان سـ ــڭ سـ ــۇڭا، ئۇالرنىـ  -شـ
يېيىلىــــپ جــــاۋاب بهرگهنــــدىن باشــــقا، ياشــــالرنى قىزىقتۇرىــــدىغان پهن  



 118

ــۆزلهپ بهردى  ــى سـ ــا    . يېڭىلىقىلىرىنـ ــدە بولسـ ــۇر يېرىـ ــڭ چوڭقـ كۆڭلىنىـ
ۈچــۈن ئــۆزىگه كېرەكلىــك قابىــل ۋە ســاداقهتلىك     كهلگۈســى ئىشــلىرى ئ 

شــۇنداقال بىــر كــۈن  . ياردەمچىلهرنىــڭ تېپىلىــدىغانلىقىغا ســۆيۈنمهكتىدى
ــاش      ــۆرگهچ، ي ــپ، مهدرىســنى ك ــا مهدرىســكه بېرى ــپ ئوڭۇرۇقق ۋاقــت چىقىرى

ــۈكتى    ــۆڭلىگه پ ــنى ك ــۇپ كېلىش ــلهن تونۇش ــتلهر بى ــقا  . يىگى ــدىن باش بۇن
  .مۇناسىۋەتلىكتهك قىالتتى مهدرىسمۇ ئۇنىڭ مهلۇم پىالنلىرىغا

يېــرىم يــاش   -نهزىــرگه كېلىــپ ـ كېتىۋاتقــان مېهمــانالردىن بىــرەر       
... ئايرىلىـــپ كېلىـــپ، تهۋپىقنىـــڭ ئهتراپىـــدىكىلهرگه قوشـــۇلۇپ تـــۇراتتى 

ــا بېشــىچه «گهرچه تهكلىــپ قىلىنمىغــان بولســىمۇ، ئهنئهنىمىزدىكــى   تۇزغ
ــارغۇلۇق ــىمۇ بــ ــه  »بولســ ــدىلىنىپ، مهشــ ــتىن پايــ ــگهن قاراشــ هتنىڭ دېــ

جامــائىتىگه قوشــۇلۇپ، ئاتۇشــنىڭ ئامــانلىق مهســئۇلى تــوختى زۇنۇنمــۇ       
نــى »ئــوۋ«بهلكــى قهشــقهردىن يوليــورۇق تاپشــۇرۇپ ئالغــان بولســا،  . كهلــدى

ھهرھالـــدا ۋەزىپىســـىنى بهك ســـىلىق . تونـــۇپ قويـــۇش ئۈچـــۈن كهلگهنـــدۇ 
بېجىرىشــنى بىلىــدىغان كىشــىدى؛ ئــاممىۋى مۇناســىۋەتكه بهك دىقــقهت      

چىـــراقالردىن قالمـــايتى، كۈلۈمســـىرەپال  -تۆكـــۈن، نهزىـــر -ويقىالتتـــى، تـــ
تۇرىــدىغان ســىلىق، ســىپايه ئــادەم ئىــدى، شــۇڭا، ســاددە ئــادەملهر ئــۇنى بهك  

ــاتتى   ــار، دەپ باھالىش ــادىمىگهرچىلىكى ب ــۇنى   . ئ ــىگه ئ ــددىن ئىنىس نىزامى
  :تونۇشتۇرغاندا ئىسمىنىال ئاتاپ

ىز، تـــوختى كۆپنىـــڭ خىزمىتىنـــى قىلىـــدىغان ئـــاقكۆڭۈل ئـــاغىم  —
دەپـال تونۇشـتۇرغان بولسـىمۇ، ئـۇ داسـتىخان تهرەپـكه        —زۇنۇن، مهشههتتىن، 

ــا شـــىۋىرالپ ئۇنىـــڭ ســـاالھىيىتىنى   كېتىۋاتقانـــدا ئىنىســـىنىڭ قۇلىقىغـ
ــدى  ــپ قويـ ــڭ  . ئېيتىـ ــۇ ئادەمنىـ ــدە بـ ــك«ھه، دېگهنـ ــى »ئادىمىگهرچىلىـ نـ

شـــى نېمىشـــكىدۇر نىزامىـــددىننىڭ   ۇئىپـــادىلهپ تۇزغـــا كېلىـــپ ئولتۇر  
ــۆڭلى ــدىكـ ــپ قويـ ــلىرىغا  . نى غهش قىلىـ ــىنىڭ ئىشـ ــۇ تاغىسـ ــۈنكى ئـ چـ

ئارىلىشـــىش تۈپهيلىـــدىن ئىجتىمـــائى مۇناســـىۋەتلهرگه خېلـــى ســـاۋاتلىق  
بولۇپ قالغاچقا خهلق سىپايه، ئوبدان ئادەم كۆرىۋاتقـان تـوختى زۇنـۇننى بىـر     

  .ئاز بىلگهندەك قىالتتى
يىقى يىگىــتلهر  بىــلهن تهۋپىقنىــڭ ســۆھبىتى تــاكى مېهمانالرنىــڭ ئــا 
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ــدى  ــۈزۈلگىچه داۋام قىلـ ــلهن    . ئـ ــتلىرى بىـ ــقا دوسـ ــڭ باشـ ــق ئۇالرنىـ تهۋپىـ
ــى    ــمهكچى ئىكهنلىكىنــ ــۈن ۋاقــــت چىقىرىــــپ كۆرۈشــ ــته بىركــ مهدرىســ

ــمۇ  ــالر تۇشـ ــدىغانلىقىنى   -ئېيتىۋىـــدى، ياشـ ــى ئالىـ ــۇنى قارشـ ــتىن ئـ تۇشـ
بىلدۈرۈشتى ۋە ئهڭ كۆپ توپلىشىدىغان كـۈنى بـازار ئهتىسـى ئىكهنلىكىنـى     

ــ ــپ بهردى، شـ ــاچ   ئېيتىـ ــىپ، ئالغـ ــلهن خهۋەرلىشـ ــالر بىـ ــقا ياشـ ۇنداقال باشـ
ــدىغان بولۇشـــتى  ــۇ ئـــۇالر چهتئهلـــدىن كهلـــگهن     . بارىـ شـــۇندىن كېيىنمـ

ئهپهنـــدىنىڭ يېقىملىـــق چىرايىغـــا قـــاراپ، ئۇنىـــڭ كىشـــىنى جهلــــپ       
قىلىـــدىغان ســـۆزلىرىگه بولغـــان ئهســـىرلىكىنى يوشـــۇرالمىغان ھالـــدا      

  .قىيماستىن خوشالشتى
ن كېيىنمــۇ ئاڭلىغــانلىرى ھهققىــدە قىــزغىن ئــۇالر كوچىغــا چىققانــدى

. تارتىش قىلىشـتى، ھهيرانلىقىنـى، مهپتـۇنلىقىنى ئىزھـار قىلشـتى      -تاالش
ئـــاخىردا ھهر بىـــرى مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ شهخســـىي ســـۈپهتلىرى ۋە ئـــۇ  
ســۆزلهپ بهرگهن يــېڭىلىقالر ھهققىــدىكى ئاخبــاراتنى ئېلىــپ كهنــتلهرگه      

ــى ــاراپ كهتتـ ــايىتى چاپ. تـ ــق ناھـ ــىغا  تهۋپىـ ــۆھبهتلهرنىڭ تېمىسـ ــانال سـ سـ
  .ئايلىنىپ، نۇرغۇن كۆڭۈللهردە قىزىقىش پهيدا قىلدى

  
2  

  
ئـــۇالر تالىـــپ . ئابلىمىـــت قـــارى بىـــلهن ســـابىت خېلـــى كهچ قـــايتتى

ئاتالغىنى بىلهن ئىزچىـل ئوقـۇش يـوق، بهزەن بېرىـپ، بهزەن بارمـاي ئوقـۇپ       
يتىـــپ  بهزىـــدە بارســـىمۇ دەرس بېرىـــدىغان ئـــادەم يـــوق، قا    . شـــهتتىۈيۈر

ــهتتى ــدە   . كېلىشـ ــۇ؟ بهزىـ ــايىنى بوالتتىمـ ــنىڭ تـ ــان ئوقۇشـ ــڭ تۇتمىغـ چىـ
ــىدىكى      ــاخۇنۇمنىڭ ھويلىســ ــدە تاشــ ــا، بهزىــ ــكه بارســ ــۇرۇق مهدرىســ ئوڭــ

  .ھېچبىرىدە ئىزچىللىق يوقىدى. ساالھىددىن ئهپهندىگه بېرىشاتتى
ــىغاندەك       ــۈنىنى ياش ــر ك ــانلىق بى ــڭ ئهڭ ھاياج ــۈن ھاياتىنى ــۇالر بۈگ ئ

دېگهنـــلهر ... ھه؟ مۇشـــۇنداق ئۇســـتازىڭ بولســـا -دەمقانـــداق ئـــا. بولۇشـــتى
  .كۆڭۈللىرىدىن كېچهتتى

دېـدى   —مۇھهممهد قارىنى بىلـله ئېلىۋالغـان بولسـاقچۇ، ئېسـىت،      —
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ــارى،  ــاڭالپ    —ئابلىمىـــت قـ ــۇ چىچـ ــا ئـ ــى ئۇقسـ ــۇ يېڭىلىقالرنـ ــدى بـ ئهمـ
  .كېتىدىغان بولدى ـ دە، تاپا ـ تهنىسىدىن قۇتۇلماقمۇ تهس

ئۇنىـــڭ خىيـــالى بۈگـــۈن ئاڭلىغـــان دۇنيـــا . ىســـابىت جـــاۋاپ بهرمىـــد
ــدى    ــرى بىــلهن تولــۇپ كهتكهنى تهپهككــۈرى ئاللىقاچــان ئاشــۇ   . يېڭىلىقلى

  .ئاجايىپ شهھهرلهرگه پهرۋاز قىلىپ كهتكهنىدى
ئـــۇالر مهشـــههدتىن ئۆتكهنـــدە ئوتـــۇراق بىـــلهن مهشـــههد ئارىســـىدىكى  

. ۆتهتتىسايلىق بىلهن ئاق بوز توپىلىـق قاغجىرىغـان ئـۈزۈك ئـارىلىقتىن ئـ     
ئاق بوزنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئىگىز پهخشى تام بىـلهن قورشـالغان بىـر قورغـانچه     

ئۇنىڭ ئىچىدىمۇ بۇ قهدەر ئىگىز تـام سـوقۇپ مۇھـاپىزەت قىلغـۇدەك     . بارىدى
ــوز ئىــدى   ــاق ب ــوق، ئوخشاشــال ئ ــۇ قــورۇقنى . ھېچنــېمه ي تاشــاخۇنۇمنىڭ «ب

ڭ بـۇ قـورۇقنى   بـۇ تېنىمسـىز يېڭىلىقـپهرۋەر ئادەمنىـ    . دېيىشـهتتى » قورىقى
ــقا       ــۇم بولۇشـ ــۇ مهلـ ــا ئـ ــدىكىن، ئهممـ ــرى بارىـ ــداق پىالنلىـ ــته قانـ چۆرۈشـ
ــلهر    ــۆچهكلهردىكى غايىـــپ غهزنىـ ــۇددى چـ ــورۇق خـ ــۇ قـ ــۈرمىگهچكه، بـ ئۈلگـ
ــۈرۈپ      ــالپ قهد كۆت ــۈر بېغىش ــۈك س ــر تۈرل ــىرلىق يهردەك بى ــۇرۇلغان س يوش

  .تۇراتتى
ــىگه    ــتان مهھهللىســ ــڭ بوســ ــارىالپ ياقىۋاغنىــ ــۇراقنى ئــ ــالر ئوتــ ياشــ

  :ېقىنالشقاندا ئابلىمىت قارى دوستىغا چاخچاق باشلىدىي
دېـدى ۋە نـاۋايى غهزەللىرىـدىن بىـر      —ئاستانهڭگه كېلىپ قالدۇق،  —

  :بىيىت ئوقۇدى
  

  ئاستانهڭگه بېرىپ مهنزىلدە ياتماق ئارزۇ، 
  .سانىغا ئۆزۈمنى قوشماق ئارزۇ ①سهگلىرىڭنىڭ

  
اندا ئۇنىـڭ مهشـۇقى   بوسـت . سابىت بۇ چاخچاقالرغا كۈلۈمسىرەپال قويدى

  .شۇڭا دوستى ئۇنىڭغا شۇنداق چاخچاق قىالتتى. بارىدى
ــا ئـــۇ باشـــتىن كهچـــۈرگهن    ســـابتنىڭ مىـــجهزى قانـــداق ئېغىـــر بولسـ

                                            
  .ئا —، )لوپنۇر شىۋىسىدا شۇ بويىچه ساقالنغان. داچاغاتاي تىلى(ئىت  —سهگ   ①   
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بهلكىـم ئاشـۇ كهچمىشـلهر ئهنه شـۇنداق     . كهچمىشلهرمۇ شۇنداق ئېغىرىدى
  . خاراكتېرنى ياراتقاندۇر

ــال ئىكهنلىكىنـــى بىلمه  ــىنىڭ  قانـــداق ئايـ ــۇ . يتـــىســـابىت ئانىسـ ئـ
يېـــتىم ســـابىتنى  .ئېســـىگه كهلمهســـته ئانىســـى ئالهمـــدىن ئـــۆتكهنىكهن

دادىسـى ئـۇنى تـاھىر    . شۇندىن  كېيىن بوسـتاندىكى ھاممىسـى بېقىۋالـدى   
ــىدا       ــاخۇنۇمنىڭ ھويلىس ــپ تاش ــا بېرى ــيىن ۋاقۋاغق ــۇتتى، كې ــته ئوق خهلپهت
ــال    ــۇ يهنىـ ــدىمۇ ئـ ــۇ جهريانـ ــدى، مۇشـ ــدىنمۇ دەرس ئالـ ــاالھىددىن ئهپهندىـ سـ

ــۇراتتى ھامم ــدە ت ــىنىڭ ئۆيى ــا قهدەر داۋام    . س ــازا قىلغانغ ــى ق ــال دادىس ــۇ ھ ب
خىرقى يىلالردا  كېسهلچان بولـۇپ قـالغىنىچۈن تاھـارىتىگه    ابوۋاي ئ. قىلدى

سـابىتنىڭ مىراسـىغا شـېرىك    «سۇ بهرگۈدەك بىر كىشـىگه مۇھتـاج بولـۇپ،    
ــۆپهيتمهيمهن ــۇرۇق   »كــ ــۇزۇپ ئــ ــىنى بــ ــگهن ۋەدىســ ــار  -دېــ ــان، يــ  -تۇققــ

ــدى   بۇرادەرلى ــا ئۆيلهنگهنى ــاس ئايالغ ــر تۇغم ــلهن بى ــى بى ــڭ  ساالس ــۇ . رىنى ب
ئىنتايىن ھازازۇل خوتۇن بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئهجىلىنـى تېزلىتىشـتىن باشـقىغا      

ــۇپ   . كېــرەككه كهلمىــدى ــدا قىيامهتلىــك قهرز بول ــوۋاي قــازا قىلىــش ئالدى ب
نى ئهپــۇ قىلىــپ ئۇنىڭغــا   ىقالمىســۇن دەپ، بــۇ ئايالنىــڭ ئهســكىلىكلىر   

راس قالـــدۇرغان بولســـىمۇ، ئۇنىـــڭ دەۋاســـى تۈگۈمىگهنىـــدى، اليىقىـــدا مىـــ
ــاز كهلگهنــدەك ئهمــدى ئــۆگهي    ســابىت يىتملىكــته چهكــكهن رىيــازەتلىرى ئ
ــى بىــلهن بولغــان مىــراس دەۋاســىدىن بىــر مــۇنچه كۆڭۈلســىزلىك        ئانىس

  .شۇنىڭ ئۈچۈنمىكىن، ئۇ تېخىمۇ شۈكلهپ قالغانىدى .تېپىۋالغانىدى
دەپ سـورىدى ئابلىمىـت    —بولـدۇڭمۇ؟   نى ئوقـۇپ ىناۋايىنىڭ دىـۋان  —

  .قارى دوستىنىڭ دىققىتىنى تارتىش ئۈچۈن
سابىت بـۇ سـۆزنى خىيـال ئىچىـدە ئـاڭالپ، نـاۋايى دېـگهن ئىسـمغا ئـاۋۇ          
باغالرنىــڭ تېمىــدىن چىقىــپ تۇرغـــان چــېچهككه پــۈركهنگهن شـــاخالرنى      

  :بىرلهشتۈرۈپ ئويلىدى
  

  ...»قباغ ئىچرە ماڭا ساچتى گۈل ئاقۇ ـ قىزىل ياپرا«
  

خۇراملىقىغــا تولغــان بــۇ  -تاماشــانىڭ خۇشــال -باھــار پۇراقلىرىغــا، تــوي
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مىسراالر ئۇنىـڭ كـۆڭلىگه يۇرۇقلـۇق بهخـش ئهتكهنـدەك بولـۇپ، خىيالـدىن        
  .باش كۆتۈردى ۋە دوستىغا قاراپ باش لىڭشىتىپ قويدى

نى ئۇقـۇغىن كهچـته ئۆيـۈڭگه    »دىۋان زەلىلى«ئوقۇپ بولغان بولساڭ  —
ــرىم  ــالغىلى كىـ ــۇيلى ئـ ــتۇرۇپ ئوقـ ــز  . هن،  ئالماشـ ــدا بىـ ــڭ كېتىـ ئاكامنىـ

كۆرمىگهن كىتابالر تېخى نۇرغۇن، تـاھىر خهلپهتنىـڭ سـهككىز كۆزلـۈك بىـر      
  .ى بار دىيىشكىنىنى ئاڭلىماپمىدىڭابكاتتا لىق كىت

سابىتنىڭ كۆزلىرى كوچا بويىـدىكى بـاغ تېمىنىـڭ ئۆرۈلـۈپ چۈشـكهن،      
يۇلغــــان جايغــــا  كېــــيىن جىگــــدە شــــاخچىلىرى بىــــلهن قاشــــاالپ قو    

  . تىكىلگهنىدى
ســـابىتنىڭ يـــۈرىكى تۇيۇقســـىزال قـــاتتىق دۈپۈلـــدەپ كهتتـــى، ئۇنىـــڭ 

پــال كۆرۈنــۈپال پهخشــى تــام كهيــنىگه  -كــۆزلىرى چىــتالق كهينىــدىن غىــل
ســابىت ئۇنىــڭ بىــلهن  .ئۆتــۈپ كهتــكهن ئــادەم كۆلهڭگۈســىگه چۈشــكهنىدى

  .كۆرۈشۈپ مېڭىشنى قارار قىلدى
ــار دوســـتلىرى بىـــلهن ك« — ــۈن  يـ ــا قىلىـــش ئۈچـ ــه جاپـ هلسـ

ش رەشـىك ۋە  ۇشـ ۇكهلگهندۇر، بۇنىڭ سـهۋەبى شـۇكى، بۇنـداق ئۇچر   
دېگهندەك، گـۈلزادەم  شـۇنداق ئـويالپ     »①ھهسهتتىن دېرەك بېرىدۇ

مهن كهتــتىم،  —دېــدى ئابلىمىــت قــارى،  —قالمىســۇن، ئــاغىنه، 
پ قايتاسهن، كهچـته ئۆيۈڭـدە ئولتۇرمـاقچى    ۈگېپىڭنى پاتراق تۈگۈت

ــولغىنىم ــاغىنهڭ    ب ــقاق ئ ــى چاپالش ــۇن، ھېلىق ــىڭدە بولس ىز ئېس
ۋاتىدۇ ھهقىچان، ئۇنى ئاڭلىغانلىرىمىز بىـلهن  ۈبىتاقهت بولۇپ كۈت

  .ھهيران قالدۇرىۋېتىمىز
  
3  

  
ســـابىت مهيۈســـلۈك، مىننهتـــدارلىق ئارىلىشـــىپ كهتـــكهن غهمكىـــن  

 -كۈلۈمسىرىشى بىلهن دوسـتىنىڭ ئارقىسـىدىن ئۈنسـىز قـاراپ، ئـۇ ئهگـرى      

                                            
  .ئا —» گۈلىستان«: شهيخ سهئىدى  ①   
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ــز ــۈگرى يې ــكه    ب ــدىن قاشــا تهرەپ ــۇرۇپ، ئان ــۇزاپ كهتكــۈچه جايىــدا ت ا يولىــدا ئ
  . ماڭدى

ــۇرۇپ قىــز بىــلهن سۆزل  ــاق. ش بىــئهپ ئىــدىۈشــۈكوچىــدا ت  -شــۇڭا ئۇي
ــاغ      ــۈپ، بـ ــاتالپ ئۆتـ ــادىن ئـ ــلهن قاشـ ــانلىق بىـ ــپ چاققـ ــا قارىۋېتىـ بۇياققـ
ئىچىــدىكى كۆكۈرۈشــكه باشــلىغان بېــدىلىككه چۈشــتى ۋە چوڭقــۇر بىــر       

ياشـالردىكى،   16 -15ۋىدە پۇتىنىڭ ئۇچىغـا قـاراپ تۇرغـان    تىنىۋېلىپ، تام تۈ
بويالغان ماتـا كـۆينهك، پۇتىغـا نىمـكهش كـۆن ئۆتـۈك كىـيگهن ۋىجىككىـنه         

ــدى  ــلىنىپ قارى ــا ھهۋەس ــل    . قىزغ ــر خى ــپ بى ــىنى قىلى ــا ئارقىس ــز تامغ قى
  . ۋەردىۇھالىتىنى ساقالپ تۇر

ــابىت     ــىمۇ سـ ــان بولسـ ــتهك يېيىۋاتقـ ــا ئېـ ــى كائىناتقـ ــۇم پهردىسـ  گۇگـ
ــۆرۈپ     ــلهن كـ ــى بىـ ــۈن بهدىنـ ــۈزەلىكىنى پۈتـ ــىز گـ ــۇقىنىڭ تهڭداشسـ مهشـ

ئۇنىــڭ ئاشــۇ قىــزىقىش، ســۆيۈنۈش ۋە ھاياجــان ئارىلىشــىپ  . تۇرغاندەكىــدى
ئاشـۇ تهقلىـدته   . كهتكهن قارىشىدا ئاجايىپ مهسـتانىلىك بىلىنىـپ تـۇراتتى   

بىر نهچچه سـىكونتال تۇرغـان بولسـىمۇ، مۇشـۇ سـۈكۈتته ئـۆتكهن بىـر لهھـزە         
ئارقىـدىن ئۆزىنىـڭ قوپـال    . غا بىـر ئۆمـۈردەك ئـۇزۇن بىلىنىـپ كهتتـى     ئۇنىڭ

ــا       ــلهن ھاياجانغ ــازۇكلۇق بى ــل ن ــدىغان بىرخى ــىپ كهلمهي ــتىگه مۇناس بهس
  :تولغان تىترەڭگۈ ئاۋازدا

  .دەپ خىتاب قىلدى —!... گۈلزادە —
  .نىڭ ۋۇجۇدىنى تىترىتىۋەتتى»تاغ گۈلى«بۇئاۋاز ھېلىقى ئاددىي 

  ... كهلدىڭىزمۇ؟ —
  ....بۇ يهردىن قاراپ تۇرۇپتىكهنسهن —
ىم، يولغـا قارىسـام ئابلىمىـت    تبايا ئۆگزىگه تېزەك يايغىلى چىققانى —

پـات قـاراپ    -دەپ پـات .... يانسـا  ... قارىكام بىلهن ئۆتـۈپ كېتىۋاتىدىكهنسـىز،  
  ... تۇرغانتىم

ــانتۇق،    — ــرگه باغ ــامهتكه نهزى ــز بوي ــدى،   — ...بى ــاپ قال ــابىت توخت س
ــى   ــمه گهپن ــدى  ھهم ــىز دەپ قارى ــرىش ھاجهتس ــۆزلهپ بې ــا س ــڭ . ئۇنىڭغ ئۇنى

ــلىكىدىن    ــتۈرۈپ سۆزلىيهلمهســـ ــدا ئهپلهشـــ ــڭ ئالدىـــ ــتىگه قىزنىـــ ئۈســـ
  . ئهنسىرىدى
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كۆرۈشـۈش ئالدىـدا   . شلىرى ھهمىشه شـۇنداق بـوالتتى  ۇشۇئۇالرنىڭ ئۇچر
 ،گويا ئۆزىنى كۆڭۈللۈك ئىشالر، قىزىـق تاماشـا كۈتـۈپ تۇرغانـدەك ئالـدىراش     

اجــان ئىلكىــدە ئازابالنســا، كۆرۈشــكهندىن كېــيىن پاراڭنىــڭ  تهشــنالىق، ھاي
شۇنىسـى تېخىمـۇ قىزىـق  ئىـدىكى     . تايىنى بولماي يۈرەكلىرى سـىقىالتتى 

. ئۇالرنىـــڭ ئارىســـىدا ھـــازىرغىچه مـــۇھهببهت ھهققىـــدە ســـۆز بولمىغانىـــدى
ش ھهققىــدە پۈتۈشــۈپ ۇشــۇپ تۇرۇشــاتتى ۋە ئۇچرۇشــۇشــۇنداق تۇرۇپمــۇ ئۇچر

ــاتتى ــۇرۇن    ئۇالرن. قويۇشــ ــايىتى بــ ــلىقى ناھــ ــڭ تۇنۇشــ ــالىلىق   —ىــ بــ
ۋاقىتلىرىدىن باشـالنغان بولسـىمۇ، ئـۇالر ئارىسـىدىكى ئـۆزگىچه مۇناسـىۋەت       

  . بۇلتۇر كۈزدىن باشالنغانىدى
ســابىت ھاممىســى بىــلهن بىلــله تۇرۇشــقا باشــلىغاندىن تــارتىپال ئــۇالر  

ھهر . سـابىتنىڭ ھاممىسـى بىـلهن گـۈلزادىلهر قوشـنا ئىـدى      . بىلله ئوينايتى
گـۈلزادە ئـۆگهي ئانىسـىدىن تايـاق يېسـىال      . ئىككىسى ئانىسىز يىتملهرىدى

ســابىت . پهقهت مۇشــۇ ئۆيــدىال تهســهللىگه ئېرىشــهتتى. بــۇ ئــۆيگه كىرەتتــى
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئــۇ كۈچلــۈك، قــاۋۇل بــاال . ئۇنىڭــدىن ئــۈچ ياشــچه چوڭىــدى

ــاردەم قىلىــپ تــۇراتتى   ــدا كېــيىن ئــۇالر جا. بولغاچقــا ھهمىشــه قىزغــا ي ڭگال
لـېكىن  . بىلـله تېـزەك تېرىشـتى، ئـۇالر تـوال ئۇرۇشـۇپ قـاالتتى       . ئۇالغ بـاقتى 

  ...بىردەمدىن كېيىنال بۇنى ئۇنتۇپ قېلىشاتتى
ســـابىت تۇغۇلغـــان مهھهلىســـگه . كېـــيىن ســـابىتنى مهكـــتهپكه بهردى

شــۇ جهريانــدا . ئارقىــدىن ۋاقۋاغــدا ئوقىــدى. بېرىــپ تــاھىر خهلپهتــته ئوقىــدى
ابقا ئالمىغانـــــدا ئـــــايرىم ھىســـــكۆرۈشـــــكهننى  ئىككىســــى يىـــــراقتىن 

  ... ئۇچرىشالمىدى
. كۆپ ئۆتمهي تهقـدىر سـابىتنىڭ دادىسـىنىمۇ ئارىـدىن ئېلىـپ كهتتـى      

بـۇ  . قاراقسىز قالغان ئۆيگه دادىسىنىڭ چىرىقىنى يانـدۇرۇش ئۈچـۈن قـايتتى   
ــمىدى    ــۇ ئۇچراش ــۇالر تېخىم ــدە ئ ــابىت    . مهزگىل ــالپ س ــۈزدىن باش ــۇر ك بۇلت

نى توختۇتـۇپ، ھهپتىـدە بىـرەر كـۈن ئوڭۇرۇققـا بېرىـپ سـاۋاق        ۋاقۋاققا بېرىش
ئېلىــپ كهلگهنــدىن باشــقا، ئــۆز تېرىكچىلىكــى ئۈچــۈن ھهرىــكهت قىلىشــقا  

  . مانا شۇ چاغدا ئۇالر قايتا ئۇچراشتى. ئۇ يهنه جاڭگالغا باردى. باشلىدى
ئارىـدا يېتىرقـاش ۋە   . س قىلىشـتى ىـ بۇ چاغدا ئۇالر ئۆزلىرىنى باشقىچه ھ
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ئۇالرنىـڭ  . للىقانداق نازۇك تۇيغـۇالر پهيـدا بولـۇپ قالغانـدەك قىالتتـى     يهنه ئا
بـۇرۇنالردا دايىمـال گهپ تالىشـىپ    . قهلبىدە نېمىـدۇر  پىشـپ يېتىلگهنىـدى   

ــز     ــۇ قى ــدىغان ب ــداپ، ســابىتنى ئېغىــز ئاچۇرماي ــان، ۋاتىل سوقۇشــۇپ تۇرۇدۇغ
ــدى   ــكىدۇر ئهمـ ــابىتنى نېمىشـ ــتىن  سـ ــۇ سهزمهسـ ــىز«ئۆزىمـ لهپ گهپ »سـ

چۈنكى ئايال كىشى ئهر كىشـىنى شـۇنداق ئاتىشـى    . دىغانىا باشلىقىلىشق
بىرىنچـــى كـــۈنىال ئـــۇالر جاڭگالـــدىن قايتىـــدىغان چاغـــدا      . كېرەكىـــدى

زەيكهشتىن ئۆتكىچه سابىت گۈلزادىنىڭ قېپىنـى سـۇنىۋېلىش ئۈچـۈن قـول     
ــر   ــوللىرى بى ــدا ئىككىســىنىڭ ق ــپ، ھهر   -ئۇزاتقىنى ــپ كېتى ــرىگه تېگى بى

ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغـان بىـر خىـل ئىسسـىق      ئىككىسىنىڭ ۋۇجۇدىغا
پ يۈرســىمۇ ۈشــۈبــۇرۇن ئــۇالر ھهمىشــه دېگــۈدەك سۈرك. ئــېقىم تــاراپ كهتتــى

ــدى   ــېزىم بولمىغانىـ ــداق سـ ــى    . بۇنـ ــڭ كېيىنكـ ــش ئۇالرنىـ ــۇ ئىـ ــا شـ مانـ
  .مۇناسىۋەتلىرىنىڭ باشلىنىشى بولۇپ قالدى

ــقاندا    ــۇالر ئۇچراشــ ــا ئــ ــۆزلىرى «ئهممــ ــۈرەك ســ ــۈپ،  »يــ ــى تۆكۈشــ نــ
. پ كهتمهيتــىۈشــۈشــلىرى، چۈشــلىرى، خىيــاللىرى ھهققىــدە سۆزل سېغىنى

  . ئۈنسىز سۈكۈت ئىچىدە تۇرۇپ، ئاخىردا خوشلىشاتتى
  ...ھېلىقى ھازازۇلنىڭ ئاھانىتىگه قالماي يهنه... خاپا بولماڭ —

پ ئــۇنى ۈنۈسـابىت ئۇنىـڭ ئـۆگهي ئانىســىدىن قورقۇۋاتقـانلىقىنى چۈشـ     
  :قىيىن ئهھۋالدا قالدۇرماسلىق ئۈچۈن 

ــاق — ــولىمهن،   ،يــ ــا بــ ــېمىگه خاپــ ــۋە، چنــ ــپ كېتىــ ــدى  —ىرىــ دېــ
غارايىـــپ گهپلهنـــى  -كـــېلهر قېـــتىم مهن ســـاڭا ئاجايىـــپ —پ،ۇشـــۇخوشل

ــرىمهن،   ــۆزلهپ بې ــىيهت     —س ــاس خۇسۇس ــادەملهرگه خ ــاددا ئ ــۇ س ــى ئ دەۋەتت
  .بىلهن قورسىقىدىكىنى يوشۇرالماي

  ئاجايىپ گهپ؟ —
 —... اڭالپ كهلـدۇق بۈگۈن بويـامهتكه بېرىـپ ئهپهندىمـدىن ئـ    . ھهئه —

ھهمىشـــه خىجىـــل بولغانـــدەك بۇرنىنىـــڭ ئـــۇچى تهرلهپ تـــۇراتتى، قولىـــدا  
ھهمىشـــه ســـىقىملىۋالىدىغان بىـــر غـــاڭزا بـــوالتتى ۋە قىلغىلـــى قىلىـــق  
تاپالمىغان، خىجالهتتىن قـوللىرىنى نهگه قويۇشـىنى بىلمىـگهن چاغلىرىـدا     

ــ    ــدەك قىالتتـ ــۇرماقچى بولغانـ ــالىتىنى يوشـ ــاپ خىجـ ــاڭزىنى ئوينـ ــۇ . ىغـ بـ
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غاڭزىنى بۇلتۇر قهشقهرگه ئوتۇن ساتقىلى كىرگهنـدە دوتهي يـامۇل ئالدىـدىن    
  .تېپىۋالغانىدى

ــىمۇ،   —... ھه، — ــز ھېچنېمىنـــى ئاڭقىرالمىسـ ــاقۇل  —دېـــدى قىـ مـ
  ...ياخشى چۈش كۆرۈڭ

  ...خوش —
ــپ       ــارمۇ، كىرى ــۈلزادىنى ب ــۈپ، گ ــاتالپ ئۆت ــا ئ ــادىن كوچىغ ــابىت قاش س

  .راپ قويۇپ، ئاندىن يولىغا يۈرۈپ كهتتىكهتتىمۇ دېگهندەك كهينىگه قا
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  سـهكـكـىـزىـنـچـى بـاب
  

1  
  

ەزرىــــدىن كېــــيىن نىزامىــــددىن ئىنىســــىنى تۇققانالرنىــــڭ 
ــدۇردى ــاتىهه قىلـ ــا . ئـــۆيلىرىگه پـ ــۇالر ئهڭ ئهۋۋەل ۋاقۋاققـ  —ئـ

ــالپ،     ــاتىهه قىلىشــتىن باش ــۆيىگه پ تاغىســى تاشــاخۇنۇمنىڭ ئ
. دەملهرنىـڭ ئـۆيلىرىگه بـاش ئۇرۇشـتى    ئاخىرىدا يـېقىن  ئۆتۈشـكهن باشـقا ئا   

  .بۇ رەسمىيهتلهر ئاخىرالشقاندا بازار كۈنىمۇ كېلىپ قالغانىدى
ــىڭدىنمۇ     — ــى ئېس ــوي، بهلك ــۆرۈپ ق ــازىرىنىمۇ ك ــنىڭ ب ــدى ئاتۇش ئهم

  . كۈنى ئهتتىگهندە ①دېدى نىزامىددىن دۈشهنبه —چىقىپ قالغاندۇر، 
ــته      ــگهن غهلىـ ــپ كهلـ ــدىن كېيىـ ــۈن چهتئهلـ ــق بۈگـ ــچه په«تهۋپىـ رەڭـ

شـــۇ مـــۇھىتتىكى ) نىزامىـــددىننىڭ زورى بىـــلهن(تـــا ئهمهس، »ئۈســـتىۋاش
يىگىتلهرنىڭ چهكمهن تـونىنى كېيىۋالغـان، شـايى بهلـۋىغىنى باغلىۋالغـان      

  . ئىدى
بــۇ يهرنىــڭ مۇھىتىغــا ئۇيغــۇنراق يۈرمىگهنــدە ياخشــى بولمىشــىنى       

ان بىلگهن توختـاجى ئۇنىڭغـا ئۆيـدىن ئۇزايدىغانـدا بـاي بـالىلىرى كېيىـدىغ       
اپلىنىدىغان ئىككــى قــۇر كىــيىم ھىســقهشــقهرنىڭ مۇھىتىغــا كــۆرە ئــالىي 

ئۇ چاغـدا ئـۇ بىـر ئـاز     . كېچهكنى تهۋپىقنىڭ سومكىسىغا سېلىپ بهرگهنىدى
ــىمۇ، ئهمـــدى    ــۈلگهن بولسـ ــلىققا ھهركهت قىلىـــپ كـ ــرەجىگهن، ئالماسـ تېـ

شـى ئـۇنى ئويالنـدۇرۇپ    ۇئاكىسى ۋە يهڭگىسىنىڭمۇ ئوخشاش تهۋسـىيهدە بول 
دېـــمهك، دوســـتى بىـــر ئىشـــالرنى ئالـــدىن پهمـــلهپ بـــۇالرنى   . نىـــدىقويغا

  ! بېرىپتىكهن ـ دە
ــۆينهك كۆر    ــدىكى ك ــىدىن ئىچى ــۇق ياقىس ــڭ ئوچ ــۈتوننى ــۇراتتى، ۈن پ ت

ــال        ــۇنى يهنى ــىمۇ ئ ــۈرك بېرېس ــىدىكى ت ــى، بېش ــرۇم پهتىنكىس ــىمى، خى ش
                                            

ئۇ چاغالردا ئاتۇشنىڭ بازىرى دۈشهنبه كۈنىدە بوالتتى، كېيىن جۈمهگه ئۆزگهرتىلگهن،   ①    
  .ئا —

  نـ
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 -شـــۇڭا ئـــۆتكهن .پ تۇرۇشـــقا يېتهتتـــىۈتۈمۇھىتقـــا كـــۆرە باشـــقىچه كۆرســـ
ــش   كهچكهنلهرن ــلهر مىـ ــاتتى؛ بهزىـ ــىنىپ قارىشـ ــى قىزىقسـ ــڭ ھهممىسـ  -ىـ

ــدىكى     ــلهر شــۇ ئان مىشــالردىن ئاڭلىغانلىرىغــا كــۆرە قىزىقىــپ قارىســا، بهزى
  .تۇرقىغا قىزىقىپ قارايتى

ــازار  ــههد(ب ــۇراتتى   ) مهش ــپ ت ــى  ئايرى ــېجهن يېزىس ــامهتنى ت ــلهن بوي . بى
، ئۇنىـڭ  تېجهن قىران دەريا ئېقىنىدىكى  يوپۇرماق شـهكىللىك ئـارال بولـۇپ   

بهزى چاغالردا بـۇ قـۇرۇق سـايغا    . ئىككى تهرىپىدە قۇرۇق دەريا ئېقىنى بارىدى
ھهيۋەتلىك كهلكۈن كېلىپ دەريانىـڭ سـاھىلىغا جايالشـقان يېـزا خهلقىـگه      

بــۇ خىــل بــاال قــازاالردىن يالــداما بولــۇپ قالغــان  . قــازامۇ كهلتــۈرەتتى -بــااليى
ســاينىڭ شــىمال . ىنــاتتىبىرمــۇنچه خهلــق قوشــاقلىرى شــۇئانغا قهدەر يادل 

ئېتىكىــدىكى ئازغــان كهنتىنــى يــاالپ، ســايغا يــېقىن ئــۆيلهرنى ئېلىــپ        
  :كهتكهن كهلكۈندە كهتكهن نهۋجۇۋانالر ھهققىدە شۇنداق قوشاقالر بارىدى

  
  ئامىنهمۇ ـ ئامىنهم،
  .اليدا ياتقان ئامىنهم

  الينىڭ تېگىدە يېتىپ
  !دېگهن ئامىنهم» !خۇدا«
  

  لىق،ئاخشام كهلگهن بهش ئات
  ،①بهشىلىسى قاراتلىق
  ئامىنهمنى ئهپقاچقان
 ....مهمىتىمىن قاناتلىق

  
  .سايدىن چىققاندىال ئۇ قاتتىكى بازار كۆرۈندى

يــــېغىلىقالدىن كېــــيىن بــــازا قىممهتچىلىــــك بولــــۇپ كهتتــــى،  —

                                            
ۋە قوشـاقنىڭ ۋەزىـن ئېتىبـارى بىـلهن     . قارا ئاتلىق سـۆزى تهلهپپـۇزدا قوشـۇلۇپ كهتـكهن      ①   

  .ئا —ز قواليلىقى ئۈچۈن تۇغۇلغان تىل ھادىسىسى ۇتهلهپپ
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ــىلىڭنىڭ   ــا س ــهڭ گ ــكه دېس ــر قهۋەت   ①نىمىش ــڭ بى ــكهرلىرى خهلقنى ئهس
  .سېلىپ كېلهتتى نىزامىددىندەپ پاراڭ  —تېرىسىنى شۇلۇپال ئالدى، 

جىــتال قــۇالق   -مهمتىلــى ئهپهنــدى بولســا ئۇنىــڭ ســۆزلىرىگه جىــم     
ۋاتقــان كىشــىلهرنىڭ چىرايىــدىن ئهنه شــۇ يېغىلىــق  ۈســېلىپ يولــدىن ئۆت

ــاراپ   قالـــدۇرغان ئـــازاپ، جاراھهتنىـــڭ ئىزناســـىنى تاپمـــاقچى بولغانـــدەك قـ
ى تېنىمســىز ۋەتهنــگه قايتىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن ئۇنىــڭ يــۈرىك . بــاراتتى

دۈپۈلــدەپ، ئاللىقانــداق تۇيغــۇالر كهلكــۈنى  قهلبىــدە مهۋج ئــۇرۇپ، ئــۇنى        
ــدى   ــا غهرق قىلماقتى ــىيات دېڭىزىغ ــىز ھىس ــېئىر  . چهكس ــرى ش ــۇ كهچلى ئ

يــۇرتالرنى ئــارىالپ يۈرگهنــدە ھهمــمه ... يــازاتتى، ئــوياليتى، تهســهۋۋۇر قىالتتــى
ئىـه، مهن بـۇ   «...  نهرسىگه سوئالغا تولغـان كـۆزى بىـلهن ئـۇزاق تىكىلهتتـى     

 »مىســكىنلىك يېغىــپ تۇرغــان زېمىننــى قانچىلىــك ســېغىنغاندىم ـ ھه؟   
  :ئارقىدىن ئاكىسىنىڭ سۆزلىرىگه جاۋابهن. دەپ ئويلىدى ئۇ

دېــدى ئويچــانلىق  —شــۈكرى قىلىــپ كــۆنگهن خهلققــۇ بىــز، ئاكــا   —
بـــۇ كۈنلهرمـــۇ . بـــۇ كۈنلهرنىمـــۇ ســـهۋر بىـــلهن ئۆتكـــۈزۋېتىمىز —بىـــلهن، 

ئهمهس، قاتتىق سـوغۇق كىشـلهرنى قـېلىن كېيىنىشـكه مهجبـۇر      پايدىسىز 
قىلىــدۇ؛  قــاتتىق ئۇخلىغــان ئــادەم بېشــى يېرىلغانــدا يــاكى تۇمشــىقى        

  .ئهلۋەتته. قانىغاندا كۆز ئۆچماي قالمايدۇ
ــىغا      — ــۆز ئېچىۋېلىشـ ــدانراق كـ ــىلهرنىڭ ئوبـ ــان كىشـ ــاال ئويغانغـ چـ

قــــــاتتىق  ئىمكــــــان بهمهي يهنه ئهللهيلهيــــــدىغان ئــــــادەمله، تېخىمــــــۇ
  !ئۇخلىتىدىغان دورىالرمۇ تهيياال ـ دە

ــانىيهتمۇ پهقهت قهپهزگه    — ــى ئىمكـــ ــان  قهپهزدىكـــ ــا، ئهڭ يوغـــ ئاكـــ
كېسـىل ھۆرلـۈككه ئېرىشـىش ئۈچـۈن قهپهزنىـڭ       -ئـۈزۈل . دۇۇچۇشلۇقال بولـ 

ــرەك  ــگه ئالدانماســلىق كې ــۈلزارالر ئۈچــۈن   . كهڭلىكى ــى ســۇندۇرۇپ گ قهپهزن
ئىســـالھاتنى ئاڭلىغانســـىز؟ ئهنه   تـــۈركىيهدىكى . قاشـــا ياســـاش كېـــرەك  

ــۇھىتنى    ــك مـــ ــورۇھنى، ھهم جاھالهتلىـــ ــۈمران  گـــ ــۇنداق، ھهم ھۆكـــ شـــ
ــۋىن     ــزەڭ چى ــدا قىلىــپ، بى ــۋەتمىگىچه بىرســى يهنه بىرىســىنى پهي يىمىرى

                                            
  .ئا —ماجۇڭيىڭنىڭ خهلق ئىچىدە تونۇلغان ئىسمى،  —گا سىلىڭ   ①    
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تـــۈركلهردە مۇنـــداق بىـــر .  بىـــلهن پاســـكىنا  مـــۇھىتتهك دەۋر قىلىۋېرىـــدۇ
ئهنه شــۇنداق  »Cami yıkılmış ama mihrabı yerinde «تهمســىل بــار  

جـامهنى يىقىتىـۋەتكهن   «قوزغىالڭ قىلدۇق دېگهن بىلهن ئـاڭ بولمىغاچقـا   
نىمــــۇ،  »جــــامه«شــــۇڭا ! دە -تۇرۇۋېرىــــدۇ »بىــــلهن مىهرابــــى جايىــــدا  

! نىمـۇ  يىقىتىـپ، ھهممىنـى قايتىـدىن ياسـاپ چىقىـش كېـرەك       »مىهراپ«
شــــى، قــــارا غهزەپ دېــــگهن   ۇئهڭ مــــۇھىمى ئويغانغــــان ئاڭنىــــڭ بول  ... 

  .بولۇدۇتىمۇ يىرتقۇچ
ــدى   ــازارغىمۇ كېلىــپ قال ــۇالر پاراڭلىشــىپ ب ــاۋۋال مهشــههدكه  . ئ ــۇالر ئ ئ

كىرىــپ ھهزرەت ســۇلتان جامهســىنى، ســۇلتان ســۇتۇق قهبرىســىنى زىيــارەت  
ئۇالرنىــڭ زىيــارىتى ئاخىرالشــقاندا ۋاقــت چۈشــكه تــايىن بولــۇپ       . قىلــدى

 نىزامىـــددىن غىزالىنىـــپ ئانـــدىن  بىـــردەم ئايلىنىشـــىنى    . قالغانىـــدى
  .ئىككىسى يهنه ساي بويىدىكى بازارغا كهلدى.  تهكلىپ قىلدى

شــهرقنىڭ جىمــى بازارلىرىــدىكىگه ئوخشــاش ئــاتۇش بــازىرىمۇ ئــۆزگىچه  
مىللـــي ئاالھىـــدىلىككه ئىـــگه مهھســـۇالتالر، چهتـــئهل مـــاللىرى، جۇڭگـــو  
تـــاۋارلىرى، خوتهننىـــڭ يىـــپهك توقـــۇلمىلىرى بىـــلهن تولغـــان بولـــۇپ،       

ىمــى ياخشــى ســۈپهتلهر بىــلهن ئــۆز مېلىنــى      ســېتىقچىالر دۇنيــادىكى ج 
  .ماختاپ چوقان سېلىپ تۇراتتى

 -مىـغ بـازاردا پـات    -مىـغ . بازاردا ئومۇمىي تهرتىپسىزلىك ھۆكۈم سۈرەتتى
ــوالتتى  ــۇچراتقىلى بـ ــىۋاتقانالرنى ئـ ــاتال جىدەللىشـ ــه . پـ ــازارلىقالر ھهمىشـ بـ

ەك يېقىنـدىن كهلگهنلهرنـى بـوز    -ئۇششۇقلۇق، جىدەلخورلۇق بىـلهن يىـراق  
ســىرتتىن كهلگهنلهرمــۇ بــازارلىق بىــلهن بىــر يېــرى  . قىلىشــقا تىرىشــاتتى

ــۇسوگ ــى ۇش ــمه ئــادەم ئۇالرنىــڭ    . پ كېتىشــتىن ھهزەر ئهيلهيت چــۈنكى ھهم
ــۆرە، «پهيلىنـــى بىلگهچـــكه  -خـــۇي بۇدۇشـــقاقالرنى ياماشـــتۇرىۋالغاندىن كـ

بهشـكېرەم،  . دەپ ئويلىشـاتتى  »سېنىڭ راسـت دەپ قۇتـۇلغىنىم ياخشـىراق   
ــاتۇش تهۋەلىكىــدىكى باشــقا  پهيــزاۋ ــارلىق يېــراق جــايالردىن ئهمهس، ئ ات قات

ــۆز     ــگهن بىچــارىلهرنىڭمۇ مېلىنــى ئ ــتلهردىن بىــر نهرســه  ســاتقىلى كهل كهن
ئهركــى بــويىچه ســېتىش ئىمكــانىيىتى يۇقىــدى، بــازارلىقالر بىشــهملىك       

ــۆزلىرى ســاتاتتى   ــۇالر قارشــى تهرەپ . بىــلهن ئۇرۇشــۇپ ئهرزان ئېلىۋېلىــپ ئ ئ
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گويـا ئهڭ يـاۋۇز دۈشـمىنىنى يېڭىۋالغانـدەك     . قورقتى دەپ ئـويالتتى مهندىن 
غهلبه ئىپتىخارى بىـلهن گـۈكىرەپ كېتهتتـى،  بـۇ كىشـىلهرنىڭ نـادانلىقى،       

شـــىۋاتقان، ئۇرۋاتقـــان كىشـــىلهرنىڭ يهنىـــال    ۇئاڭســـىزلىقى ئـــۆزلىرى ئۇر 
بىردەريانىڭ سـۈيىنى ئىچىـدىغان قېرىنداشـلىرى ئىكهنلىكىنـى بىلىشـكه       

ــۇر   .  بهرمهيتـــىئىمكـــان  ــارا ئۆچمهنلىـــك، ئىشهنمهســـلىك چوڭقـ يـــۇرتالر ئـ
يىلتىز تارتىپ كهتكهن بولۇپ، بۇنـداق ئۆچمهنلىـك ئۇالرنىـڭ  كـۆز ئالـدىنى      
. پهردىلهپ، ئۇالرنىڭ ھهقىقـى دۈشـمهنلىرىنى تونىۋېلىشـقا كاشـىال بـوالتتى     

ئۇششـۇق  «شىنى خااليـدىغان ھۆكـۈمرانالر بۇنـداق    ۇخهلقنىڭ ئىناقسىز بول
بـۇ ئىنـاقلىقنى بۇزغـۇچى    :  الردىـن  تولىمـۇ ئۈنۈملـۈك پايـدىلىناتتى    »ىنـوچ 

ــرايتى، دەي  ــدايتى، ئاسـ ــورالنى قوغـ ــاھ   -قـ ــۇالردىن گۇنـ ــاالتتى، شـ ــگه سـ دەيـ
ھهر قانــداق يولســىزلىق قىلســىمۇ ئۇالرغــا گۇنــاھ     . ئۆتســىمۇ ســورىمايتى 

  ...قويۇلمىغاچقا باشقىالرنىڭ ئۇالردىن ھهزەر ئهيلىمهي ئىالجى يوق ئىدى
كهچكهنـلهرگه قـاراپ    -بازارنىڭ بىر دوقمۇشـىدا راخمـان ئاشـىق ئـۆتكهن    

  :بىر ئوڭدىن، بىر سولدىن سۆزلهۋاتاتتى
مىســـا مھهقاســـىڭنى مۇشـــۇنچىلىك ئـــادەم قىلىـــپ قويـــدۇم، بو     —

ــهن   ــپ  يىيىشهلمهيســـ ــى تېپىـــ ــۆزۈڭگه   ! نېنىڭنـــ ــى كـــ ــدى مېنـــ ئهمـــ
ھهربىـــر يـــۇرتتىن  ! مهن كىـــم؟ ھهممهڭنىـــڭ ئاتىســـى  ! ئىلىشمهيســـهن

قېنـى شـۇ   ! تتىدىن ئادەم بوغۇزغا سۇغا چىقىڭـال، چىقمىغانالغـا سـۇ يـوق    يه
  !...چاغدا سۇ دەپ بېقىشه، كهتمهن بىلهن سالىمهن

ئاتۇشنىڭ بازىرى ئانچه چـوڭ ئهمهس،  بىردەمـدىال بىـر چېـتىگه بېرىـپ      
قالىــدىغان، بــۇ كىچىككىــنه بــازار بىــرال چۆرگىلىســه تــۈگهپ قالىــدىغان        

قاقــاس ســاي بويــدا . بىلىشــلهر ئــۇچراپ تــۇراتتى -شبازارچــاق بولغاچقــا تونــۇ
ــا ــا توپـ ــاۋازالرمۇ مۇھىـــت   -بولغاچقـ ــقىرى، ئـ ــاڭ تـــوزۇپ تۇرغانـــدىن  تاشـ چـ

بىـرىگه  قوشـۇلۇپ كهتـكهن ئومـۇمىي      -شۇڭا بىـر . تهرىپىدىن شۇمۇرۈلمهيتى
ــاۋازى بىــلهن  . شــاۋقۇن ئۇزاقالرغــا كېتهتتــى  ــدىكى ئايالالرنىــڭ ئ يىــپ بازىرى

رنىڭ توۋالشــلىرى  بىرىكىــپ كهتســه،  نــاۋاي بىــلهن      دوپپــا بازىرىــدىكىله 
ــتىلهتتى    ــىنىڭكىدەك ئىشــ ــر كىشــ ــاۋازىمۇ بىــ ــىپهزنىڭ ئــ پهقهت   .سامســ

ئومــۇمىي شــاۋقۇن ئىچىــدە راخمــان ئاشــىقنىڭ ئــالىجوقى ســۆزلىرى روشــهن   
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  . بىلىنىپ تۇراتتى
ســايغا شــۇنداق بــى ســهلهپ كېلىــدۇكى، ھهممهڭنىــڭ ســېتىۋاتقان   —

قايســىڭنىڭ كــۈچى  يېتىــدۇ؟ خۇدانىــڭ . كېتىــدۇ نهســىلىرىڭنى ئېقىتىــپ
ــۆزەم  ژ ژھهر بىــ! غئىشــى شــۇندا ۇرت ماڭــا  تــۆتتىن ئهكهك بېــرىڭال، ســۇنى ئ

بهل «ياقىالپ بېرەي، قانداق دەيسىلهر؟ سـاقىلى بولسـىال ئهكهك بولمايـدۇ،     
... دەپــتىكهن، »باغلىغــان بىــلهن ئه ئهمهس، چــاچ تارىغــان بىــلهن خوتــۇن     

ــۇ چىراي « ــڭ بهكمـ ــمۇ؟   ئېتىـ ــدىقادىر ئهمهسـ ــق ئابـ ــاس  ... لىـ ــاي تۇتۇلمـ ئـ
دەپتىمىز، كۈن تۇتۇلماس دەپتىمىز، دامولالمغـا دە يـۈزلهر قهسـت قىاللمـاس     

ــز ــدۇ   » ...دەپتىمىـ ــن كېلىـ ــا جىـ ــى قىلسـ ــڭ گېپىنـ ــدەك، . جىننىـ دېگهنـ
دامولالمنىــڭ غهزىلىنــى  ئوقۇۋاتســام مهيهدىنمــۇ مــولال ـ ئۆلىمــاال كېلىــپ     

  ...قالدىغۇ؟ خوش تهخسىر،
ــان    ر ــدەك يوغـ ــدەك يهڭـ ــت دېگهنـ ــتىن راسـ ــۆزلهۋاتقان  تهرەپـ ــان سـ اخمـ

سهللىلهرنى يۆگىگهن بىـر  نهچچهيـلهن ۋە ئۇالرنىـڭ ئارقىسـىدىن بىرمـۇنچه      
ــاتتى   ــاراپ كېلىۋات ــكه ق ئۇالرنىــڭ . ســالىكالر ھهزرەت ســۇلتان جامهســى تهرەپ

ئىچىـــدىكى  بهســـتلىك، قويـــۇق ســـاقاللىق، كۆزلىرىـــدە قېرىالرغـــا خـــاس 
ــۇر چاقنــاپ تۇرغــان بىرســى ســاالپهت بىــلهن كېلهتتــى  بولمىغــان ئ . ۆتكــۈر ن

ئۇنىــڭ ئــۆزىنى تۇتۇشــلىرىدا، قاراشــلىرىدا بىــر خىــل مهغرۇرلــۇق، پهقهت       
ــارزۇلۇق چــوڭ بولغــان، تۇغمــا ھۆكــۈمرانالردىال بول  دىغــان خۇسۇســىيهتلهر ۇئ

ــۇراتتى ــانچه. ئىپادىلىنىـــپ تـ ــامهتچىلىك  -ئۇنىـــڭ يېنىـــدا ئـ ــۇنچه خوشـ مـ
غانلىقى، ئـورنىنى تاپسـا كـاتىۋاللىقنىمۇ ۋايىغـا يهتكـۈزۈپ      قولىدىن كېلىدى

قىالاليــــدىغانلىقى بىلىنىــــپ تۇرغــــان يهنه بىــــر ھۆرمهتلىــــك شــــهخىس 
  .كېلهتتى

نىزامىــددىن ئــۇالر ئۆتــۈپ كهتكىــچه كهپســىز بالىغــا ھېــزى بولغانــدەك   
ئىنىسىنىڭ يېڭىدىن تارتىپ يولنىـڭ چېتىگىـرەك سـۈرۈلۈپ قـول بـاغالپ      

ئـۇالر ئۆتـۈپ  كهتكهنـدىن كېـيىن تهۋپىـق      . م بىلهن تۇردىئېهتىرا -ھۆرمهت
  :تهخىرسىز سورىدى

  كىملهر ئۇ؟ —
ــۇنى يهنه    — ــازى ھابۇلهــاجىم، ئ ــدىغىنى ق ــاپ تۇرى ــابۇل «كــۆزى چاقن ھ
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مۇ دېيىشىدۇ، بۇندىن باشقىمۇ بىرمـۇنچه لهقهملىـرى بـارىكهن، شـۇ     »شهيتان
ــرەك،     ــا كې ــان بولس ــار قويۇلمىغ ــلهر بىك ــى خى«لهقهم ــدۇ لهقهمن ــر قويى » زى

ــمۇ   ــار ئهمهس ــگهن گهپ ب ــاي «. دې ــابۇل خىت ــاخور «، »ھ ــابۇل زىن ــابۇل «، »ھ ھ
ــازاخۇنۇم،   »قىزىلبـــــاش دېگهنـــــدەك؛ ئۇنىـــــڭ قېشـــــىدىكى كهنجـــــى قـــ

ئارقىســىدىكىلهر ئۇالرنىــڭ ئىخالســمهنلىرى، ئــۇالر نامــاز  ئهســىرنى ئوقــۇش   
  .دېدى نىزامىددىن —ئۈچۈن مهسچىتكه ماڭدىغۇ دەيمهن، 

  .هن ئادەملىكى مانا مهن  دەپ تۇرىدۇئهركه ئۈگهنگ —
پ ۈنـ ۈراق،  ئۇ ئاغزىدىن چىققان سـۆزنى راسـت قىلىشـقا ئۈگ   غشۇندا —

ــادەم،    —نىزامىــددىن ســهل جىــم تۇرغانــدىن كېــيىن،   —قالغــان، تهرســا ئ
  .دېدى —بولمىسا بىزمۇ ناماز ئهسىرنى ئهسسۇلتۇنۇمدا ئوقۇۋالىمايلىمۇ 

  .گه قاراپ ماڭدىئۇالر قازىالرنىڭ ئارقىسىدىنال جامه
ئۆلۈمــاالر مىهــراپ تهرەپــته بولغاچقــا تهۋپىــق  -نامــازدا ھۆرمهتلىــك قــازى

ــدى  ــۇالرنى  كۆرەلمىـ ــان    . ئـ ــاپ تۇرغـ ــيىن چاقنـ ــدىن كېـ ــپ چىققانـ قايتىـ
ھهرىكهتچان كۆزلهر بىلهن مـۇرەككهپ ئىپادىلىـك كـۆزلهرنى يهنه بىـر قېـتىم      

الپ ئـۆيى تهرەپـكه   بۇ چاغدا ھابۇلهـاجىم كهنجـى قـازاخۇنۇمنى باشـ    . ئۇچراتتى
ــۇ مهغــرۇر   ۋە مــۇتهكهببىر كىشــىلهرنىڭ   . ماڭغانىــدى ــدى ب مهمتىلــى ئهپهن

  .پهقهت توختى زۇنۇنغا ئىلتىپات بىلهن ساالم قىلغانلىقىنى كۆرۈپ تۇردى
  

2 
  

ــدا بول  ــڭ پهيــ ــتا تهۋپىقنىــ ــنه ئاتۇشــ ــق ۇكىچىككىــ ــىدەك يېڭىلىــ شــ
ــۇڭ  ــدىال بۇل ــى   -بىردەم ــۇر كهتت ــقاقالرغىچه پ ــ. پۇش ــڭ كۈتۈلگىنى دەك، ئۇنى

ئېلىـــپ كهلـــگهن يېڭىلىقلىـــرى ھهممىـــگه قىزىققـــۇچى، يېڭىلققـــا ئهڭ  
ــل بول  ــان مايىـ ــىش   ۇئاسـ ــزىقىش، يېقىنلىشـ ــىدا قىـ ــالر ئارىسـ ــان ياشـ دىغـ

ــا    ــۈبهه، ھهتتــ ــان، شــ ــۇنچىالردا گۇمــ ــا، بىرمــ ــان بولســ تۇيغۇســــى ئويغاتقــ
  .دۈشمهنلىك پهيدا قىلىشقىمۇ ئۈلگۈردى

مـۇالھىزىلهر بـاراتتى؛ ئۇنىـڭ    ئۇنىڭ كىيىم ـ كېچىكى، چېچى ھهققىـدە   
مــۇرتهد بولــۇپ كهتــكهن بولــۇش ئىهتىمــالى ھهققىــدىكى پهرەزلهر ئوتتۇرىغــا   
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قويۇلــۇش بىـــلهن، ئارقىــدىن چـــاال ئاڭلىغــان بىرەســـىنىڭ گهپ توشۇشـــى    
ئارقىســىدا ئــۇنى ئاللىقاچــان مــۇرتهد بولــۇپ بولغــانمىش دېــگهن گهپـــكه        

ــا تارىـــدى ــداقال بو. ئايلىنىـــپ ئهتراپقـ ــۇ لـــېكىن، قانـ ــازىرچه ئـ لمىســـۇن ھـ
ھېچكىمنىــڭ بىــرەر مهنــپهئهتىگه زىيــان ســالمىغىنى ئهمهلىــيهت بولغاچقــا، 

ت تــۈس ئالمىغــان، پهقهت ېــيامــان كــۆرۈش، دۈشــمهنلىك تۇيغــۇلىرى كونكر
  .قىزىقىش ئۈستۈنلۈكته ئىدى

بـــازار ئهتىســــى ئوڭــــۇرۇقتىكى مهدرىســــكه ســــاۋاغ بهرگىلــــى، يېڭــــى  
بـۇ كـۈنى ياشـالر بىـلهن     . ر كۆپ بـوالتتى تاپشۇرۇقلىرىنى ئالغىلى بارىدىغانال

ــدە      ــس ھهققى ــىدىن مهدرى ــق، ئاكىس ــان تهۋپى ــماقچى بولغ ــۇ يهردە ئۇچراش ش
  .ئانچه ـ مۇنچه ئاخبارات ئىگىلهپمۇ باقتى

ــادەملهر؟     — ــداقراق ئــ ــاجىالر قانــ ــالتۇداجى، ئىمىنهــ ــىزنىڭچه مــ ســ
كى ســوپىالردىنمۇ؟ يــا بولمىســا ھهشــهمهتچىلهردىنمۇ؟ تهقۋادارالردىنمــۇ يــا     

  رىياكارالردىنمۇ؟
شــه . ئۇكــا ئىككىســى خېلــى يامــان ئهمهس ئــادەمله -مېــنىڭچه ئاكــا —

ــادەمله   ــان ئ ــۇ چىقق ــۆگهن، چهتكىم ــ . ك ــڭ بى ــدۇقادىر داموللىنى ــچه  ژئاب نهچ
ــتۇدى    ــدا باس ــپ قازان ــۇل چىقىرى ــۇال پ ــى ئاش ــالر  . كىتىپىن ــنىمۇ ياش مهدرىس

  .ئىلىم ئالسۇن دەپ سالدۇرغان ـ دە
. هرەققىيـــپهرۋەرلهردىن دېيىشـــكه بولىـــدىكهن  ئهمىســـه، ئـــۇالرنى ت  —

ــهنت،     ــد توقســان بهش پىرس ــمهك ئۈمى ــۇرۇپ بىــر     —دې ــى ســهل ت مهمتىل
ــدىن،    ــپ ئانــ ــدەك قىلىــ ــى ئويالۋاتقانــ ــا،   —نېمىنــ ــىز، ئاكــ رەنجىمهيســ

ــرەك      ــم كهچـ ــۈن بهلكىـ ــۋاتىمهن، بۈگـ ــىپ بېرەلمهيـ ــلىرىڭىزغا قارىشـ ئىشـ
  .كېلهرمهن دېدى

هش پىرســهنت، دەيســهن، كهچ  نــېمه دەيســهنۇي؟ ئۈمىــد توقســهن ب    —
  كېلىمهن دەيسهن، نهگه بارماقچىسهن؟

بۈگــۈن ئوڭــۇرۇقتىكى مهدرىســته ئاتۇشــنىڭ تهلهبه ياشــلىرى بىــلهن   —
ئۇچراشماقچىدۇق، بىر بېرىپ، جاھاننىـڭ رەپتـايىنى دەڭسـهپ كـۆرەي، نـېمه      

تهۋپىـق   —، مـۆلچهرلهپ باقـاي دەيـمهن،    بولۇدۇقىلىمهن، نېمىلهر قىلغىلى 
  .ەپ، چۈشكه يېقىن ئۆيدىن چىقتىشۇنداق د
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غهرپ تهرەپتىن شهرققه  سۇزۇلغان يـول مهدرىـس ھويلىسـىنىڭ جهنـۇبى     
ئاشــۇ يــول بىــلهن يانــداش غهرپــتىن . تېمــى يــاقىالپ يهنه شــهرققه كېتهتتــى

ــىمالى      ــىنىڭ شـ ــس دەۋازىسـ ــۇدۇل مهدرىـ ــتهڭ ئـ ــدىغان ئۆسـ ــهرققه ئاقىـ شـ
غهرپ تهرەپـكه قـاراپ   . تهرىپىدىكى سۇڭگۇچتىن ئۆتۈپ قورا ئىچىگه كىرەتتـى 

تۇرىـــدىغان دەرۋازىـــدىن كىرگهنـــدە ئـــوڭ تهرەپـــته ھهشـــهمهتلىك جـــامه قهد  
ــۇراتتى جامهنىــڭ رىشــاتكا بىــلهن ئايرىــپ قويۇلغــان ھويلىســى   . كۆتــۈرۈپ ت

 —مهدرىس قوراسى ئىچىدە بولۇپ جامهنىڭ دەرۋازىسـى مهدرىـس ھويلىسـىدا    
ھوجرىسـى بولـۇپ دەرۋازا    سـول تهرەپـته تالىپالرنىـڭ   . شىمالغا قـاراپ تـۇراتتى  

شــىمالى تــامنى بــويالپ ئوقۇتــۇش   زتۈۋىــدىن شــىمالى تــامغىچه بهش ئېغىــ
يـول  . بىناسىغىچه ئون ئېغىز جهمئىـي ئـون بهش ئېغىزلىـق ھـوجرا بارىـدى     

ــدىكى    ــهرق تهرىپىـ ــتهڭ جامهنىـــڭ  شـ ــرگهن ئۆسـ بويىـــدىن ئايرىلىـــپ كىـ
ــا بۇرۇلـــۇپ مهدرىـــس ھويلىســـىدىن چ  ىقىـــپ رىشـــاتكىنى بـــويالپ جهنۇپقـ

ئۆستهڭنىڭ ھويال ئىچىـدە جهنۇپقـا بۇرالغـان دوقمۇشـدىن تاتىـپ      . كېتهتتى
ھويلىنىـڭ شـهرق   . مهدرىس مهيـداننىڭ ئوتتۇرىسـىغىچه چـوڭ كـۆل بارىـدى     

 —شـهكلىدە غهرپ تهرەپـكه   “ لــــا ”تهرىپىدە ئوقۇتۇش بىناسى بولۇپ بۇ بىنـا  
ئارىلىقىغـا   ھـوجرىالر بىـلهن ئوقۇتـۇش بىناسـىنىڭ    . مهيدانغا قـاراپ تـۇراتتى  

ــۆرت    ــىدا تـ ــۇش بىناسـ ــتۇرۇلغانىدى ئوقۇتـ ــك دەرۋازا جايالشـ ــر كىچىـ يهنه بىـ
، ئىككى ئىشـخانا، بىـر ئامبـار، ئىككـى داالن ئـۆي      )قوش دەرىزىلىك(سىنىپ 

  .بولۇپ بىنانىڭ ئالدى تهرىپى نهقىشلىك پىشايۋان ئىدى
مهمتىلى ئهپهندى مهدرىسنىڭ ھهمـمه يېرىنـى كـۆزدىن كهچـۈردى كـۆل      

ۋاران ۋە ئۇششـاق بالىالرنىـڭ دەخلىسـى تـۈپهيلى      -كى دەرەخـلهر مـال  بويىدى
  .قۇرۇپ كهتكهن دەرىزىلهرنىڭ ئهينهكلىرى چېقىۋېتىلگهنىدى

ــىدا        ــۆگهت سايىس ــپ س ــا كېلى ــۆل بويىغ ــۇپ، ك ــۆرۈپ بول ــدان ك ــۇ ئوب ئ
بــۇالر . ئېسـىنى ئېلىــپ تۇرغانــدا ياشــالر دەرســخانىدىن چۇۋالىشــىپ چىقتــى 

. ار ياشـلىرىنىڭ ئالـدىنقى قاتـاردىكىلىرى ئىـدى    ئاتۇشنىڭ خهت ـ سـاۋادى بـ   
تهۋپىـق  . ئۇالرنىڭ ئارقىسـىدا ئۇسـتازى مـولالئېزىز دامولالممـۇ چىقىۋاتـاتتى     

ئــۇالر بىــلهن ئامانلىشــىپ، تونــۇش بولمىغــانالر بىــلهن ئۆزئــارا تونۇشــقاندىن  
  . كېيىن، دامولالم قايتىشقا ئىجازەت سورىدى
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مهن مـــــاالل قىلىـــــپ   دامـــــولالم، دەرس تـــــۈگىمىگهن بولســـــا   —
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  .دېدى تهۋپىق مۇاليىملىق بىلهن —قويمىغاندىمهن؟ 
ــدىم، دەرس تۈگىــدى، دەرس   — يوغســۇ، بىمــاالل پاراڭلىشــىۋېرىڭ، ئهپهن

ــىنى      ــاڭاليمهن، يېڭىس ــۇ، تاپشــۇرۇقنى ئ ــىز؟ ش ــېمه ئىــش دەيس ــدەك ن دېگى
 بېـرىمهن شــۇ، ئىـش جىــق، سـىجىل دەرس بهگىــدەك ئهھـۋالىم يــوق، بــالىال    

يېڭى ئىلىم تهلهپ قىلىدىغان بولغان بـالال بولغاچقـا، مهنـدە     -ىئۆزىمۇ يېڭ
خـوش ئهمىسـه، ماڭـا    . غگهپ يـوق، مانـا شـۇندا    ژبۇالنىڭ تهلىپىگه اليىـق بىـ  

  .دېدى دامولالم —ئىجازەت بولسا، سىلهگىمۇ دەخلى بولماي، ئهمىسه، 
مولال ئېزىز دامولالم كهتكهنـدىن كېـيىن تهۋپىـق سـىنىپنىڭ ئىچىنـى      

ئۇالر بىـلهن بىلـله دەرسـخانىغا كىـردى     . قىش نىيىتىنى بىلدۈردىكۆرۈپ بې
يـورۇق بولغاچقـا تـۈزۈت تهكهللۇپالرغـا      -خۇلقى ئوچۇق -ۋە تهۋپىقنىڭ مىجهز

  .ئورۇن قالمايدىغان بولغاچقا، تېزال پاراڭلىرى قىزىپ كهتتى
ــدى   ــدىراھمانمۇ كهلگهنىـ ــلهن ئابـ ــى بىـ ــتلىرىنىڭ دەۋىتـ ــۈن دوسـ . بۈگـ

ــقا تېجه  ــدىن باش ــر نهۋرە    ئۇن ــاجى، بى ــدىغوپۇر قۇن ــۇم، ئاب ــدىن ئهمهت مهخس ن
ئىنىلىـــرى ســــهيپىددىن، لىۋاھىــــددىن، شــــورۇقتىن مــــۇھهممهت قــــارى،  

ــارى،    ــۇھهممهت قـ ــى مـ ــۇنتاغدىن ئىككـ ــابىتالر، سـ ــارى، سـ ــت قـ ... ئابلىمىـ
  .كېلىشكهنىدى

ياشـالر بولسـا   . تهۋپىق بۇ سۆھبهتلهردىن نېمىنىـدۇر كـۆڭلىگه پـۈكهتتى   
ياشـالر ئۇنىـڭ رەسـمىيهتچىلىككه    . ئهسـىر بولغـان ئىـدى   پۈتۈنلهي ئۇنىڭغـا  

ئايالنغــان قــۇرۇق تهكهللــۇپالرنى قىلماســلىقى، ســۈنئىيلىكتىن خــالى بىــر 
خىـــل چىـــن يېقىنلىـــق بىـــلهن توغرىـــدىن تـــوغرى ھهمـــدە دوســـتانه        

بــۇ ھــال ھهمــمه ئادەمنىــڭ . مۇئامىلىســىدىن يېنىكلىــك ھىــس قىلىشــتى
ولســا شــۇنى دەلهيــدىغان كهيپىيــات  قورۇنۇشــلىرىنى تارقىتىۋېتىــپ، نــېمه ب

ــاتتى ــارى ئىســىملىك يىگىتــتىن    . يارىت ــۇ مۇشــۇ ســورۇندىال مــۇھهممهت ق ئ
ئـۈچى بـارلىقىنى بىلگىنىــدە ياشـالرنى كۈلــدۈرۈپ كۆڭۈللـۈك چاخچــاقالرنى     

  .قىلدى
بىز تېز پۇرسـهتتىال ئـۈچىڭالرنى ئارىالشتۇرىۋەتمهسـلىكنىڭ ئوبـدان      —

  .دېدى ئۇ —چارىسىنى تاپىمىز، 
ۇ ياشــالرغا ھهم چهتئهللهردىكـــى تهرەققىيــاتالر توغرىســىدا ســـۆزلهپ    ئــ  
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بهرســـه، ھهم ياشـــالرنىڭ روھـــى دۇنياســـىنى ئىگىـــلهپ، ئۇالرنىـــڭ ئـــارزۇ ـ     
  .ئارمانلىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقىشقا مۇۋەپپهق بولدى

بۇ سورۇندىن تارقىغانـدىن كېـيىن ياشـالر ئاڭلىغـان ئاجايىـپ غارايىـپ       
ايسـى يـۇرتالردا كىشـىلهرگه سـۆزلهپ بهرگهنلىرىـدە      يېڭىلىقالر ھهققىدە ھهرق

  .ئۆزلىرىنىڭ قىزىقىش ۋە ئىخالسىنى يوشۇرالمىدى
تهۋپىـــق ياشـــالردىن ئايرىلىـــپ، مهدرىســـنىڭ قۇرغـــۇچىلىرى بولغـــان  

ئـۇكىالر بىـلهن تونۇشـۇپ قويـۇش نىيىتىـدە       -مولالتۇداجى، ئېمىنهاجى ئاكـا 
  .ئۇالرنى ئىزدەپ كهتتى

  
3  

  
يىگــــانه بولغاچقــــا، كهچقــــۇرۇنلىرى،  -هكــــكهســــابىت بويتــــاق ھهم ي

ــنا  ــقا قوشـ ــتلىرى ۋە باشـ ــۈن     -دوسـ ــپ تـ ــۆيىگه كىرىـ ــڭ ئـ ــۇمالر ئۇنىـ قۇلـ
ــهتتى  ــۇپ كېتىشـ ــرىمىگىچه ئولتۇرشـ ــۆچهك،  . يېـ ــرگهنلهرگه چـ ــابىت كىـ سـ

  .جهڭنامىلهرنى ئوقۇپ بېرەتتى
ئانـدىن قولىغـا   . سابىت ئوڭۇرۇقتىن قايتىپ كېلىـپ ئـازراق غىزاالنـدى   

ئېلىـپ تـۇراتتى، مـۇھهممهد قـارى بىـلهن ئابلىمىـت قـارى         بىر پارچه كىتـاب 
ــتى  ــپ كېلىشـ ــقا   . كېرىـ ــدە گهپ قىلشـ ــۇقى ھهققىـ ــابىتنى مهشـ ــۇالر سـ ئـ

ــنىلىرىدىن    ــابىتنىڭ قوشـ ــۇراتتى، سـ ــردەم ئولتـ ــىپ بىـ ــتاپ، چېقىشـ قىسـ
ــدى   ــپ كهل ــتىلهپ كىرى ــابلهقنى يې ــوغلى ئ ــدۇلال ئ ــابلهق ســهككىز  . ئهبهي ئ

ئۇنىــڭ . اچقــا ھامـان يىغالپـال يـۈرەتتى   ياشـالردا بولـۇپ، ئانىسـى ئـۆگهي بولغ    
ــلىرىمۇ   ــتىگه تهڭتۇشـ ــاز«ئۈسـ ــى  »تـ ــارام بهرمهيتـ ــابىت  . دەپ ئـ ــۇر سـ بۇلتـ

ــيىن،       ــلىغاندىن كې ــقا باش ــدە تۇرۇش ــۇ ئۆي ــپ، ب ــپ كېلى ــتاندىن قايتى بوس
ــا ئۈگ  ــابلهق ئۇنىڭغ ــۈئ ــدىۈن ــابىتتىنال   . پ قالغانى ــۇل س ــتىم ئوغ ــارە يې بىچ

ــق، ئهر  ــاڭاليتى ۋە مۇاليىملىــ ــهتتىياخشــــى گهپ ئــ ــكه ئېرىشــ . كىلىتىشــ
ــاكىالرچه      ــا ئـ ــپ ئۇنىڭغـ ــرا دەپ بىلىـ ــۇنى ھهمـ ــا ئـ ــابىتمۇ يالغۇزلىقىغـ سـ

ــى  ــۇق قىالتتــ ــىرىتتكى   . غهمخورلــ ــى ســ ــابلهق دادىســ ــقىمۇ ئــ شۇڭالشــ
ــپ كهلســىال   ــدىن قايتى ــى «ئوقهتلىرى ــۆيىگه كىرەيل دەپ  »ســابىتكامنىڭ ئ
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  .تۇرىۋاالتتى
ئهكـــبهر  ئۇالرنىـــڭ ئارقىســـىدىن ســـابىتنىڭ كىچىـــك ئۈلپهتلىرىـــدىن

ئــۇ . ئـۇ ئـون نهچـچه ياشـالردىكى ناھـايىتى شـوخ بـاال ئىـدى        . كىرىـپ كهلـدى  
  .سابىتتىن باشقا ھېچ ئادەمدىن تهپ تارتمايتتى

ئۇالرنىـــڭ كىرىشـــى بىـــلهن ياشـــالرنىڭ چـــاقچىقى ئۈزۈلـــۈپ، بىـــردەم  
  .ھهممىسى بالىالر بىلهن چېقىشتى

 —لهر، جهڭنامىلهردىن بىـرەر كهلىـمه ئاڭلىسـاق بولمـامتى، يىگىـت      —
  .دېدى ئهبهيدۇلال

دېـدى   —يهنه ئاڭلىسىڭىز يهنه شـۇ، چۆچهكنىـڭ گېپىنـى قىلماڭـا      —
سـابىت ئۆزىنىـڭ ئاشـىقلىق تـارىخىنى سـۆزلهپ بهرسـه        —مۇھهممهد قـارى،  

  .ياخشىراقمىكىن دەيمهن
ــدى   ــىرەپ قوي ــقىنا كۈلۈمس ــاۋابهن سۇس ــابىت ج ــۇ  . س ــڭ ئۇچىم بۇرنىنى

قىـدا غـاڭزىنى سـىقىمىدا تۇتۇشـتىن     يانچۇتهرلىگهندەك قىلدى، بىـر قـولى    
. بــۇ چاغــدا تهڭتــۇش يىگىــتلهردىن يهنه بىــر قانچىســى كىــردى . بوشــىمايتى

ئۇالرنىڭ كىرىشى بىلهن مۇھهممهد قارىنىـڭ سـابىتقا قارىتلغـان چـاقچىقى     
ئۇنتۇلۇپ، يېڭى كىرگهنلهر بىلهن بىر قانچه ئېغىـزدىن ئېسـهنلىك سـوراش،    

  . چاقچاقلىشىش بىلهن بولۇشتى
ىردا ئـۇالر دىققىتىنـى بۈگـۈنكى ئوڭۇرۇقتـا ئـاڭالپ كهلـگهن چهتـئهل        ئاخ

بـۇ مهۋزۇدىكـى پاراڭنىـڭ قىزىقلىقـى     . يېڭىلىقلىرى ئۈسـتىگه ئاغدۇرۇشـتى  
ئـــاۋۇ كـــۈنى ئابلىمىـــت قـــارىالر بويـــامهتكه بېرىـــپ كهلـــگهن ئاخشـــامدىمۇ 

بۈگــۈن ئهمــدى بــۇ ھهقتىكــى پــاراڭالرنى ئاڭلىغــانالر ئــۈچ . بىلىــنگهن ئىــدى
ــتلهر ۋە ئهكبهرلهرنىــڭ   بولۇشــت ــدۇلال، دىهقــان يىگى ى، شــۇنىڭ بىــلهن ئهبهي

قىزىقىشىنى قوزغىغاندىن تاشقىرى ئۆزلىرىنىڭ خۇمـارى ئۈچۈنمـۇ ئـۇالر بـۇ     
ئابلىمىــت قــارى مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ نــامىنى  . تېمىــدا پــاراڭ قوزغاشــتى

  :ھۆرمهت بىلهن تىلغا ئېلىپ
هر  پۇرسـهت بولـۇپال   مهمتىلى ئهپهندى قالتىس كىشـىكهن جۇمـا، ئهگ   —

قالسا ئاكامغا دەپ ئـۇنى ئـۆيگه تهكىلىـپ قىلىـپ، بىـرەر ئاخشـام پـارىڭىنى        
  .دېدى —ئاڭلىمىساق بولمايدۇ، 
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ــزىقچىمىكهن  — ــى قى ــۇ كىش ــا؟  -ئ ــدۇلال  —ي ــورىدى ئهبهي ــۇ . دەپ س ب
  .چاغدا ئابلهق ئۇنىڭ قۇچىدا مۈگدەشكه باشلىغانىدى

ــارى، دېـــدى ئاب —دىكهن، ۇقىزىقچـــى دېســـىمۇ بولـــ —  —لىمىـــت قـ
دىكهن، ئىشـقىلىپ ئـۇ ئادەمنىـڭ پـارىڭىنى ئـاڭالپ      ۇدانىشمهن دېسىمۇ بولـ 

ئـــۆزى شـــۇنداق ئوچـــۇق، . قالغـــان ئـــادەم يىـــراق كېـــتهلمهيال قالىـــدىكهن 
  .گهپلىرى قىزىق ھهم ئورۇنلۇق

  ؟ائاڭلىغانلىرىنى سۆزلهپ بهدىم -ئۇ چهتته كۆگهن —
ــۈدەك پار    — ــۈن دېگ ــرىم ك ــهن، يې ــىنى ئېيتىس ــتۇق، نىمىس  —اڭالش

ئۇنىـــڭ گېپىـــدىن  —دېـــدى مـــۇھهممهد قـــارى ســـهل كۆرەڭلىـــك بىـــلهن، 
ــاق  ــدا ئۇچ ــ    ①قارىغان ــېمه بول ــر ن ــدىغان بى ــۈردىن  ۇدەي ــۆزىنى تۆم دىكهن، ئ

يىگىــرمه  -، بولىــدىكهن، ئــون②لىرىىياسـىغان، ئىچىــدە ئولتۇرىــدىغان كوسـ  
ىرى، ئادەمنى ئېلىپ ئۇ چااليدىكهن، بىـر ئـادەم ئـۇنى ھهيـدەپ خاھلىسـا يـۇق      

ــۆۋەن قىلىــپ باشــقۇرىدىكهن  ئىلگىــرى ئهنجانغــا بارغــانالر دەپ  . خاھلىســا ت
  .كهلسه ئشهنمهپتىكهنمىز، قارىغاندا راست ئوخشايدۇ

ــالال،    — ــال، بـ ــوۋا دەڭـ ــا تـ ــا ھهزرەت، خۇدايـ ــدۇلال،   —يـ ــدى ئهبهيـ  —دېـ
  چۆچهكلهردىكى ياغاچ ئاتنى شۇنداق دەۋاتامدۇ، نېمه؟

ــد  — ــدەكال دې ــا ســابىت،   راســت گهپ، مهن دېگهن ى، ئشهنمىســهڭالر مان
ئوقۇغاننىــــڭ . ئۇنىڭــــدىن باشــــقىمۇ مــــۆجىزىلهر ئــــاز ئهمهس ئوخشــــايدۇ 

  .خاسىيىتى شۇ، دەيدۇ
ــانالرغۇ، ئابلىمىــت قارىكــا،  —  »ئاقســاقاللىق«دەپ  —ســىلهرمۇ ئوقۇغ

  .قىلدى ئهكبهر
نـى  »سـوپى ئـالال يـار   «ئۇنچىلىك ئوقـۇش نـېمىگه كېـرەك كېلىـدۇ؟      —

  .ئۇچاق پۈتمهيدۇ، دېگىنه ئون يىل يادلىساڭمۇ
ئهمىســه ئــۇالر نىمىنــى ئوقۇيــدۇ؟ ئــۇ ئــادەم ناســاراالرنىڭ ئوقۇشــىنى    —

  دەمدىغاندۇ يا؟

                                            
  .ئا —ئايروپالن،  —) uçak —تۈركچه ( —ئۇچاق   ①   
  .ئا —ئورۇندۇق،  —كوسا    ②   
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  .نى ئوقۇسا كېرەك»ئىنجىل« —
ــا   — ــا بولمىس ــن؟  »تهۋرات«ي ــدىغان گهپمىكى ــى ئوقۇي ــا داۋۇت  ن تهۋراتت

ئهلهيهىسســــــاالمنىڭ ھۈنىرىنىــــــڭ ســــــىرى بــــــا دەيــــــدىكهنغۇ؟ داۋۇت 
تۆمۈرچىلىكنىـــــڭ پىـــــرى دەيمىزغـــــۇ، تۆمـــــۈر داۋۇت    ئهلهيهىسســـــاالم 

ئهلهيهىسســـاالمنىڭ قولىـــدا خېمىـــردەك يۇمشـــاپ كېتىـــدىكهنمىش، مانـــا 
  .شۇنداغ ھنه بوسا ئاندىن ئۇچاقنى ياسىغىلى بوسا كېرەك

ــىلهر  — ــېمه دەۋېرىسـ ــىلهر ھهر نـ ــىچه پهن  -ھهي، سـ دە، ئۇنىـــڭ دېيىشـ
  !ئوقۇش كېرەككهن، پهن

  .ندەك بىر ئېغىز غۇدۇڭشۇپ قويدىسابىت ئۆندەرىگه —! پهن؟ —
  تىدۇ؟ۈدۇ؟ ئۇچاق ياساشنى كىم ئۈگۇپهن؟ بىزنى كىم پهن ئوقۇت —
  مهمتىلى ئهپهندى بىلهمدىكهن ـ يا؟ —
. پ كهلسـىمۇ كهلگهنـدۇ  ۈنـ ۈئۇ ئادەم بىلمهيدىغان نـېمه يـوقتهك، ئۈگ   —

  .ئۇ بهك ئهقىللىق ئادەمدەك قىلىدۇ
ىق قوشـــنىالرنىڭ ســـوئالى بهك ئهبهيـــدۇلال قاتـــارل. ئـــۇالر داۋام قىلـــدى

ــتىن  ۈيـــۈكۆپ ــانلىرىنى بىـــر باشـ ــاۋۇ ئىككهيـــلهن  ئاڭلىغـ پ كهتكهچـــكه، ئـ
مـۇھهممهد قـارى سـوئال بىـلهن  ئايدىڭالشـتۇرۇپ      . سۆزلهپ بېرىشكه باشلدى

ــۇردى ــم  . ت ــا جى ــابىت بولس ــۇراتتى  -س ــت ئولت ــاق   . جى ــالى ئۇچ ــڭ خي ئۇنى
  .هتكهنىدىۋېلىش بىلهن قاناتلىنىپ كۈنۈياسايدىغان پهننى ئۈگ

. ت بــولىمهنيمهن دادامغــا دەپ ئۇچــاق ياســايدىغان ئۇســتىغا شــاگى  —
قــاق،   -ئانــدىن ئــۆگزە بــويى ئۇچــۇپ، ئــۆگزىلهرگه يېيىــپ قويغــان گــۈله       

ئــۇ . دېــدى كهپســىز ئهكــبهر —جىگــدىلهرنى ســېرىپ ســۈرۈپۈرۈپ مــاڭىمهن،
مــۇھهممهد قــارى . پ تــۇراتتىۇتــۇلۇچــوڭالر ئالدىــدا بىــر كىشــىلىك گهپ يورغ

ڭلىغانلىرىنىــڭ ھهممىســىگه سۆھبهداشــالرنىمۇ ئورتــاق قىلىــش ئۈچــۈن،  ئا
  :مۆجىزىلهر ھهققىدىكى ھىكايىنى داۋام قىالتتى

ــارۋىالر      — ــاقلىق ھـ ــوڭراق تۆمۈرچـ ــدىنمۇ چـ ــر ئۆيـ ــدەك، بىـ ــر ئۆيـ بىـ
ــارۋىالردىن ئوتتــــۇز  بىــــرىگه  -قىرىقنــــى بىــــر -بولىــــدىكهن، بۇنــــداق ھــ

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه . بــارىكهن نــېمه ژچېتىۋېلىــپ ســۆرەپ ماڭىــدىغان يهنه بىــ
ــادەملىرى بىــلهن    —بىزنىــڭ شــورۇق ــۈن ئۆيۋاقىســىنى ئ ــۈچ يۇرتنىــڭ پۈت ئ
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  .دىكهنۇقوشۇپ يۈكلهپ ماڭغىلى بول
نىمىنىــڭ كــۈچى يېتىــدۇ ئۇنىڭغــا؟ بــۇ بىــر چــۆچهك ! تــوۋا قىلــدىم —

  .ئوخشايدۇ
  ...سۇ قاينىغان چاغدا چىققان ھونىڭ كۈچى بىلهن ماڭىدىكهن —

ــېچكىم   ــكه ھ ــۇ گهپ ــهنمىدىب ــپ  . ئىش ــدىن داڭقېتى ــا ھهيرانلىقى ئهمم
قېلىشـتى، ئـۇالر بۇرۇنمـۇ سـودىگهرلهردىن مۇشـۇنىڭغا ئوخشـاپ كېتىـدىغان        
گهپلهرنى ئاڭاليتى، ئهمما ئۇ چاغالردا بـۇنى پهقهت بىـر قىزىقچىلىـق ئۈچـۈن     

ــداق . ۋېتهتتىۈئېيتىلغــان گهپ بولســا كېــرەك دەپ ئۆتكــۈز  ئهمــدىلىكته بۇن
. دى، يهنه كېلىـــپ بهزىلىـــرى راســـت چىقىۋاتـــاتتىگهپـــلهر كـــۆپهيگىلى تـــۇ

ــىلهن ــۇالر  ،مهســ ــا«ئــ ــۇنداق    »كوڭكــ ــدا ئهنه شــ ــدە ئاڭلىغانلىرىــ ھهققىــ
  .ئىشهنمىگهن، كېيىن بىر قېتىم ماشىنىنى كۆرۈشكهنىدى

ــ      — ــدىغان ئــۆيلهر بول ــمانغا  تاقاشــقىلى ئــاز قالى ئۇنىــڭ . دىكهنۇئاس
  .ىكهنئۆگزىسىگه قارىماقچى بولساڭ دوپپاڭ چۈشۈپ كېتىد

 -پــاخ، ئوتــۇن -نــېمه دەيدىغانــدۇ، بــۇ؟ ئۇنــداق ئېگىــز ئــۆگزىگه شــاخ  —
  ياغاچ قويماقچى بولسا قانداق تاتىپ چىقىرىدۇ؟

بىزمۇ شۇنى سورىدۇق، شـهھهرلهردە ئـۆگزىگه شـاخ باسـىدىغان ئىـش       —
ئوتۇنمــۇ كهتمهيــدىكهن، ئــۆيلهرنى ســۇ بىــلهن ئىســتىدىكهن،      . يــوق ـ ته    

  .ھېلقىدەك سۇنىڭ ھورى بىلهن
  .ھه، سۆزله، سۆزلهۋەر، بهرىبىر بىز ئىشهنمهيمىز —
شــــهھهرنىڭ يــــوللىرى تــــۈز ھهم ســــىلىق، ئهينهكــــتهك پــــاقىراپ  —

  ... توزىمايدىكهن -تۇرىدىكهن، چاڭ
پىتكىسىنى ئۆزەڭ قوشۇپ دەۋاتامسـهن، ئاڭلىغانلىرىڭنىـڭ ئهينـى      —

  ئۆزى شۇمۇ؟
ــۈكلهپ ماڭ   — ــۇرتنى پۈتــۈن ئۈســتىگه ي ىــدىغان شــۇنى دەيــمهن، بىــر ي

بۇنىغـۇ ئهنجـانچى ســودىگهلهمۇ    .نهرسـىنىڭ  بارلىقىغـا ئىشـهنگىلى بوالمــدۇ   
  .دەيدىغانتى، شۇندىمۇ ئىشهنمهك تهس جۇما

بىزمـــۇ دەســـلهپ ئىشـــهنمىگهن، قانـــداقال قىلـــدى، بىـــر نىمىـــلهر    —
ــدىنمۇ بهك ئىشــهندۈرىۋەتتى،   ــى كۆرگهن ــدى ئابلىمىــت  —قىلىــپ  بىزن دې
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  .قارى جىددىيلىك بىلهن
بىـراق،  بىـر   . يهنىال ئىشـهنمىگهندەك بـاش چايقـاپ قويـدى     دۇلالھئهبهي

ئهكـبهر  . سـابىت ھهممىنىـڭ ئاغزىغـا قـاراپ جىـم ئولتـۇراتتى      . نېمه دېمىدى
  .ئۆزىنىڭ  بالىالرچه ئويىغا كهلگىنىنى دەپ قاتاردىن قالمايتتى

 —دېــدى ئهبهيــدۇلال، —مهن ھېلىقــى ئېگىــز ئــۆيلهرگه ھهيــرانمهن، —
  ېگىز سېلىپ نېمه قىلىدۇ؟ئۆينى  ئۇنداق ئ

شهھهرلهردە ئادەم كـۆپ، يهر قىـس بولغاچقـا ئۆينىـڭ تۆپىسـىگه ئـۆي        —
ســېلىپ ئاشــۇنداق ئاســمانغا ئاچىقىــپ كېتىــدىكهن، مۇشــۇ بىــز خهقنىــڭ   

قهشــقهدىمۇ بهزىلهنىــڭ ئۆگزىلىرىــدە . ته -بالىخانىســىغا ئوخشــاش بىــر گهپ
  .ئۆيى بولىدىغۇ، شۇنداق

ــ   — ــڭ تۆپىســىگه بىــر ئۆيم ۇ سالســۇن،  ئۇنىــڭ ئۆگزىســىگه يهنه   ئۆنى
  !بىرنىمۇ سالسۇن، سېلىۋەرسه چىقماقتا گهپ با ـ دە

چىقمـاي شـوتا قويـۇپ چىقـامتى، ئۆنىـڭ ئىچىـدە        -ئۇنىڭغا چىقىـپ  —
  . پهللهمپهي بولىدىكهن

ئۇنداق ئىگىزگه ھهركۈنى چىقىپ چۈشـمهك ئاسـان گهپمـا؟ قويـاڭال      —
ــان    ــا يالغ ــتۇ، ي ــا راس ــى، ي ــۇ گهپن ــ! ش ــۆي ژبى ــداققا    ئ ــتهك قون ــدە قۇش دېگهن

ــدا؟      ــۇ ئهكىرمهم ــا؟ س ــدىغان گهپم ــاق ئاچماي ــه قوس ــپ ئولتۇرىۋەس چىقىۋېلى
  ...پهلهپ ئهتكىلى چۈشمهمدا؟ -ئۇالغالرغا ھهلهپ

بىزنى بـۇالنى سـورىمىدى دەمسـهن؟ ئۇالنىـڭ باقىـدىغان ئـۇالغلىرى        —
بولمايدىكهن، سۇنى كۆلـدىن يـا قـۇدۇقتىن ئۇسـۇپ چىقىـدىغان ئىـش يـوق        

دۇ، ئۆينىـڭ ئاشخانىسـىدا سـۇ چۈشـىدىغان جـۈمهك بولىـدىكهن، خـۇددى        دەي
  ...ساماۋەرنىڭكىدەك، بۇراپ قويسىال چۈشىدىكهن

ئۇنىڭ ئىچىدە تۈگىمهيدىغان قانداق سۇ بـاكهن؟ كـۆل بـامىكهن يـا؟      —
  .كۆل بوسىمۇ تۈگهيدۇ، سۇ ياقىالپ كېلىپ سۇ سالماق كېرەك

. رەلمهي دۇدۇقـالپ قالـدى  ئابلىمىت قـارى ئوسـال بولغانـدەك جـاۋاپ بېـ     
ــىنىپ      ــان ئىشـ ــۇنچه ئاسـ ــلهگه شـ ــۇنداق گهپـ ــىگه مۇشـ ــڭ قانداقسـ ئۆزىنىـ

ئهممـــا سۆھبهتداشـــلىرى ئۇنىـــڭ ياقىســـىنى . قالغىنىغـــا ھهيـــران قالـــدى
  .قويىۋېتىدىغاندەك ئهمهسىدى
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ــدۇ؟ يـــا بولمىســـا شـــهلىكتهك       — ــارەتكه چىقســـا قانـــداق قىلىـ تاھـ
  .دېدى ئهبهيدۇلال —ئۆگزىسىگه چىچامدىكهن؟ 

ــدە بولــــ  — ــلهن ئېقىــــپ  ۇخاالســــى ئۆينىــــڭ ئىچىــ ــۇ بىــ دىكهن، ســ
  .دەپ ئۈن قاتتى مۇھهممهد قارى —... كېتىۋېرىدىكهن

  ؟!بۇنىسى شهلىكتىنمۇ ئۆتهراقكهنغۇ! ئوھ —
پهسـكه چۈشـمهكچى بولسـا پهللهمـپهي بىلهنـال چۈشـمهيدىكهن، يهنه        —
ىـر ئېلىـپ،   دەيدىغان بىرنېمه بولىمىش، ئۇ بىـرنهچچه ئـادەمنى ب   ①رۆئاسانس

ــدىكهن،     ــپ قويى ــرىگىچه ئاچىقى ــدىغان يې ــاچقىچه   چىقى ــۇپ ئ ــۆزىنى يۇم ك
  ...ھاۋايى مۇئهللهققه ئاچىقىپ قويىدىكهن

  . خۇدايا توۋا، بۇمۇ بىر مۆجىزە بولدى، ئهگهر راست بوسا —
ــپ       — ــادەم تاتىـ ــۇنى ئـ ــكهن؟ ئـ ــداق نىمىـ ــڭ قانـ ــهر دېگىنىـ ئهسهنسـ

  چىقىرامدۇ، ئۇالغمۇ؟ 
  .نېمه بىلهن ماڭىدىغان ئوخشايدۇ ژدىمۇ بىتوك دەمدۇ، تاك دې —
توك؟ غهلىته بىرنىمىكهن، ئهنجانغا بارغـانالرمۇ كـۆرۈپ كهپتىكهنغـۇ،     —

ئۇنىڭــدا ھهم چىــراق يــاققىلى بولىــدىكهن، ئــادەم قىاللمايــدىغان ئېغىــر       
  .شۇغىنىسى ئادەم تۇتسا ئۆلتۈرۈپ قويىدىكهن... ئىشالرنى قىالاليدىكهن،

ردىن ئاڭلىغــان، قارىغانــدا بــۇ راســت گهپ    راســت، مهن ســودىگهرله  —
  !ئىكهن ـ دە

ئىــۋۇ قهشـــقهدىمۇ پهرەڭلهنىــڭ يهلىـــرى بــاغۇ، كونســـۇلخانىال، شـــۇ     —
يهدىمۇ شۇندا يـورۇق چىراقلىـرى بولـۇدۇ دەيـدىغۇ، شـهگه باغـانال، ھه شـۇنداغ        

  بوسا كېرەك، ئۇنى ئېلىكتېر دەيتىغۇ دەيمه؟
  مىشقا ئۇنچىقمايسهن؟سابىت، سهن ئىشىنىۋاتامسهن، قانداق؟ نى —
ــقا    ... ھه — ــگهن ئوقۇشـ ــدى دېـ ــۇ ئهپهنـ ــقىلىپ مهن ئاشـ ــا؟ ئىشـ مهنمـ

سـابىت   —... خۇدايىم نىسىپ قىلسـا ئوقۇسـام دەيـمهن   ... قىزىقىپ قالدىم
  .توختاپ قالدى

ــۇيتتىم،  — ــدى ئهكــبهر،  —مهنمــۇ ئوق ســابىتكام بىــلهن بىلــله   —دې

                                            
  .ئا —لېفىت،  — )asansör —› ئهسلى فىرانسۇزچىدىن‹تۈركچه ( —ئاسانسۆر   ①   
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  .ئوقۇيتتىم ـ دە
شــۇنداق ئوقــۇش «رىــدىگهن ھالــدا ئهمــدى ئــۇالر ســابىتنىڭ گېپىنــى چۆ
ــداق؟   ــۇش كېرەكمــۇ قان ــۇپ قالســا ئوق ــداق ئوقــۇش مۇســۇلمانالرغا   »بول بۇن

دېگهنــدەك تــاالش ـ   ... يــوق؟ مــوللىالر رۇخســهت قىالمــدۇ،  -دۇرۇس بوالمــدۇ
  .تارتىشالرنى قىلىشتى
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  توققۇزىنچى باب
1  

  
. ھۇيـــت دېگـــۈچىال مـــاي ئېيمـــۇ كىرىـــپ قالـــدى  -ايـــت

يـــن شـــامىلى بۇغـــدايلىقتىن ئـــۆزىگه كهچقۇرۇننىـــڭ  مه
ــى   ــپ كېلهتت ــۇراقالرنى ئېلى ــاس پ ــا  . خ ــدۈزلىرى بولس كۈن

ئىسســىقنىڭ تهپتىــدىن ئــاق يهرلهر ئۈســتىدە ئــالۋۇن ۋىلىلــداپ كۆرۈنۈشــكه 
  .باشلىدى

بۇ مهزگىل ئىچىدە مهمتىلى ئهپهندى ئاكىسـىنىڭ توسـقىنىغا قارىمـاي    
هت بىــــلهن تاشــــم. ئېرىــــق ئىشــــلىرىغا قارىشــــىپ ئۆتكــــۈزدى  -ئېتىــــز

. ئىگهمـبهردىگه قىزىـق پــاراڭالرنى سـېلىپ بهرگهچ بويـاقچىلىقنىمۇ قىلــدى    
پ ئۆيــدىكى بالىالرنىــڭ ۋە نىمكارالرنىــڭ ۈتۈســاچتراچلىق ھــۈنىرىنى كۆرســ
ابتا ئۆزىنىـــڭ ھىســـبىـــراق ئـــۇ ئـــاخىرىقى . چــاچلىرىنى ئېلىپمـــۇ قويـــدى 

 -هچۈششـهك، پـارچ   -ھهر خىـل ئۇششـاق  . قىلـدى  ھىسزېرىكىۋاتقانلىقىنى  
ــۈرىكىنى يىمهكتىــدى    ــا قىلىــش ئۇنىــڭ ي ــۇرات ئىــش بىــلهن ئۆمــۈرنى زاي . پ

بىـــرەر ھهقىقىـــي ئىـــش بىـــلهن شـــۇغۇلالنماي . بۇنـــداق ياشـــاپ بولمـــايتى
س قىلــدى، ئۇنىڭســىز ھاياتتــا نه لهززەت، نه مهنـــا    ىــ بولمايــدىغانلىقىنى ھ 

  . بولمايتى
ــى   ــراق، قايسـ ــش «بىـ ــى ئىـ ــۇغۇلل  »ھهقىقـ ــلهن شـ ــرەك؟ ۇنۇبىـ ش كېـ

دىن تىۋىپچىلىك قىلىش، مۇزدۇزچىلىـق قىلىـش، ئاشـخانا ئـېچىش     نىزامىد
ئهممـا بۇالرنىـڭ ھېچبىـرى    . بىـر سـايه قىلىـپ چىقتـى     -قاتارلىقالرغا بىرمۇ

ــۇنى قىزىتۇرمىــدى ــۇ مۇشــۇنداق ئىشــالر بىــلهن شــۇغۇلل  . ئ ــا ، ئ پ ۇنۇئهجىب
پهقهت ئۆز جېنىنى جان ئېـتىش ئۈچـۈنال  ۋەتهنـگه قايتىـپ كهلـگهن بولسـا ـ        

ــ ــامھه؟  ئ ــااليتى     -ۇ قاين ــنى خ ــدىراپ ياشاش ــدە ئال ــيهت ئىچى ــقىن ۋەزى . تاش
ــۇراتتى     ــان مهۋج ئ ــىز ق ــق ھهم تىنىمىس ــل قىزى ــر خى ــدا بى ــڭ ۋۇجۇدى . ئۇنى

ئهمـدى نـېمه قىلىشـى    . لېكىن ئۇ ئوتتهك قىزىق يىلالردا كـېلهلمهي قـاپتۇ  
. كېرەك؟  يهنه بىر قاراشتا  بۇ يهردە تـۇرۇپ قـېلىش خهتهرلىكتهكمـۇ قىالتتـى    

  ھ
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مىلىكــــــى بولمىســــــۇن بــــــۇنى قهشــــــقهردىكى دوســــــتالر بىــــــلهن  نى
يۈسـۈپ زىيـا مهكـتهپ ئېچىـپ ياخشـى قىپتـۇ،       . مهسلىههتلىشمهي بولمايدۇ

جاھالهتكه ئوت ئاچمـاقتىنمۇ مهنىلىـك ئىـش بوالمـدۇ؟ بولمىسـا يۈسـۈپنىڭ       
نى ىيېنىدا ئىشلىسىمۇ بوالرمىدىكىن؟  ئاخىرى ئـۇ نىزامىـددىنغا بـۇ خىيـال    

  .ئېيتتى
ــېمه قى — ــلهن  نــــ ــقهردىكىلهر بىــــ ــى قهشــــ ــش كېرەكلىكىنــــ لىــــ

  .مهسلىههتلىشىپ كهلسهممىكىن، ئاكا
شـــۇنداق قىــــل، لـــېكىن بىزنىــــڭ ئۈمىـــدىمىز، قېشــــىمىزدىن     —

  .ئاجرىمايدىغان قارارغا كهلگىن
ــېمه        — ــر ن ــارغۇدەك بى ــقۇمنى چىق ــچ پۇش ــازىرچه ئى ــا ھ ــېچ بولمىس ھ

  .تېپىپ كهلمهمدىمهن
  . ، بېرىپ كهلگىنبولۇدۇ —

  .هپهندى ئهتىسى سهھهردىال يولغا چىقتىمهمتىلى ئ
مهجىــددىن ئهپهنــدى مۇشــۇ يهردە . ئــۇ ئــۇدۇلال نوۋېشــى مهكــتهپكه بــاردى

ــاال ئهۋەتتـــى   ــۈپ ئهپهنـــدى ئهخـــمهت ئهپهنـــدىگه بـ ــاجى . ئىـــكهن، يۈسـ توختـ
قهشــقهردە بولمىغاچقــا مهمتىلــى ئهپهنــدى قىزىــل دۆۋىــگه چىقماســلىق       

  .ردە  جهم بولۇشتىباشقا دوستالر مۇشۇ يه. نىيىتىگه  كهلدى
ــدىم؟   — ــۇ، ئهپهنـ ــاپ كهتتىلىغـ ــۇزاق يوقـ ــدى  —بهك ئـ ــۈپ ئهپهنـ يۈسـ

  بىزنى ئۇنتۇپال كهتتىلىغۇ؟ —تهۋپىقتىن ئاغرىنغان ھالدا سورىدى،
كونـا دوسـتالرنى قانـداقمۇ شــۇنچه تېـز ئۇنتـۇپ قـاالي؟ ئۇنۇتمىــدىم،        —

م، خـوش، دوسـتۇ  . سىز دېگهندەك بهك ئۇزۇن ۋاقـت  ئۆتـۈپ كهتكىنىمـۇ يـوق    
  .سورىدى ئۇ ئهخمهد ئهپهندىدىن —نېمه قىلىۋاتىسىز؟ 

  .بىكارال يۈردۈم —
  ...مۇشۇنداق بىكارال يۈرمىسهك بوالتتى —
  ...بىر ئىش  قىلساق بوالتتى —
ــراز بىلــدۈرۈپ،    —بىــر ئىــش؟  — ــدى ئېتى ــدى مهجىــددىن ئهپهن  —دې

ئهمدى بىر ئىشنىڭ پېشـىنى تۇتقـۇدەك پۇرسـهت قالمىـدى، ئهڭ ياخشىسـى      
بـۇ گهپ   —! نى كهلگهن يېرىڭالرغـا بېرىـپ قىلسـاڭالرمىكىن؟   »ىر ئىشب«



 148

  .ھهممهيلهننى ئويالندۇرۇپ قويدى
ــىز؟     — ــاق قىلىۋاتامس ــۇر، چاخچ ــىز، دوخت ــى  دەۋاتىس ــۆزى «نىمىلهرن ئ

دېگهنــدەك ئــۆزىمىزچه كهلــدۇق،  »يــار -يــار، ئــۆزى كهتــكهن يــار -كهلــگهن يــار
متىلـى ئهپهنـدى  رەسـمىي    مه —ئهمدى كېتىشىمىز تېخىمۇ تېز بولسۇنمۇ؟

  .ئاھاڭدا سورىدى
  نېمه قىالي دەيسىز؟ —
ــزگه    — ــۇق؟ شــۇتاپ خهلقىمى ــېمه قىالتت ــارتقۇچىالرمىز، يهنه ن ــز ئاق بى

  .ئهڭ زۆرۈرىمۇ شۇ
لېكىن، ئهپهندى، ۋەزىيهتنىـڭ تهرەققىيـاتىنى تـوغرا مۆلچهرلىمهكمـۇ      —

  .دېدى مهجىددىن ئهپهندى —زۆرۈر، 
ر قانـــداق قـــارار چىقارســـاڭالر مهن شـــۇ  ئهخـــمهد ئهپهنـــدى گويـــا ســـىله 

يۈسـۈپ ئهپهنـدىنىڭ   . دەۋاتقاندەك بېشىنى يهرگه سېلىپ جىمـال ئولتـۇراتتى  
ــاكى        ــردە ي ــر پىكى ــلهن بى ــدى بى ــددىن ئهپهن ــدىن مهجى ــقى ئىپادىلىرى تاش

  .مهمتىلى ئهپهندى تهرىپىدە ئىكهنلىكىنى بىلىپ بولمايتتى
ــدىغ   — ــا بىــــر نهچــــچه زامــــان تېــــنچ بولىــ انلىقىنى ھــــېچ بولمىســ

چۈنكى شىڭ شىسهي تېخى ئهمـدىال پـۇت تېـرەپ    . دۇۇجهزىملهشتۈرۈشكه بول
دېـدى  تهۋپىـق مـۇالزھىزە     —قـوزغىالڭچى قوشـۇنال تېخـى مهۋجـۇت،     . تۇردى

. خوجانىيازھاجى مۇئـاۋىن رەئىسـلىككه تهكلىـپ قىلىنىۋاتىـدۇ     —يۈرگۈزۈپ،
شــىنى ۈبۇنــداق ئهھۋالــدا يېڭــى ھۆكۈمراننىــڭ قانــداق سىياســهت يۈرگۈز     

ــۇمكىن  ــۆلچهرلهش مـ ــا    . مـ ــاردىمىنى قولغـ ــڭ يـ ــوۋېت ئىتتىپاقىنىـ ــۇ سـ ئـ
كهلتۈرۈش ئۈچۈن  خهلقچىللىق تونىنى كىيىدۇ، ھهمدە مۇشـۇ تونغـا اليىـق    

  .تۇرۇشى چوقۇم
  .سورىدى مهجىددىن ئهپهندى —ئهمما ئاخىرىدىچۇ؟  —
ــدا؟  — ــدۇرۇپ،   —ئاخىرىـ ــق يانـ ــدى تهۋپىـ ــنىمه  —دېـ ــم ھېچـ بهلكىـ

ــو  ــه،   بولمــاس، ئهگهر س ــى كۆرسهتس ــۆز  رولىن ــڭ تهســىرى ئ ۋېت ئىتتىپاقىنى
شىڭشىســـــهي بىزنىـــــڭ سىياســـــىيغا ئارىالشـــــمايدىغان ئاقـــــارتقۇچىالر 

  ...ئىكهنلىكىمىزگه ئىشىنىپ قالسا
ــا  — ــىنىپ قالسـ ــدىكى    —! ئىشـ ــدى قولىـ ــددىن ئهپهنـ ــدى مهجىـ دېـ
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بـۇ ئـۇالردىن    —ھاسىنى يىپ ئهشكهندەك قىلىپ بىـرنهچچه پىرقىرىتىـپ،   
ئۈمىـــدمۇ؟ چوپـــان بـــۆرىگه  ئۈمىـــد باغلىغانـــدەك ســـهمىمىي  كۈتىـــدىغان 

ئۈمىــدمۇ؟ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا ياخشــى كــۆرۈنمهك ئۈچــۈن چوقــۇم ســوۋېت  
شــى كېــرەك، بۇنىــڭ ئاقــارتىش    ۈسىياســىتىگه ئۇيغــۇن سىياســهت يۈرگۈز  

ــابىيلىقىنىال كـــــۆرۈپ، سىياســـــىي جهھهتتىكـــــى   ئىشـــــلىرىدىكى ئىجـــ
ســهك بهڭۋاشــلىق بــوالرمىكىن   تازىالشــلىرىنى نهزەردىــن ســاقىت قىلىۋەت  

  .دەيمهن
ــازىر  بىزنىـــڭ بـــۇ تهقلىتتىكـــى مۇھـــاكىمىمىز ســـهل ۋىجـــدان    — ھـ

دەپ سـۆز قىسـتۇردى يۈسـۈپ     —چېكىدىن چىقىـپ كېتىۋاتامـدۇ، قانـداق؟    
  .زىيا

 —بۆرى توق بولسا بهلكىم يېمهس، دەپ ئۈمىد قىلىـدۇ، بـۇ كىشـى،    —
  .دەپ باش چايقىدى مهجىددىن ئهپهندى

ــ  — ــۇنداق، ب ــۈنال     ش ــدۇرۇش ئۈچ ــاق توي ــۇ قوس ــۇچ، ئ ــگهن يىرتق ۆرى دې
ئـۇ تـوق بولسـىمۇ     —دەپ داۋام قىلدى تهۋپىق،  —يىرتقۇچ بولغان ئهمهس، 
  .بۇ ئۇنىڭ مهنتىقىسى.  جان ئېلىپ كېتىۋېرىدۇ

 »ئىشـىنىپ قالســا «يهنه نىــمه  —دېــدى  دوختـۇر،   —! ئهنه خـاالس   —
  دەيسىز ئهمسه؟

 —ا چۈشـۈپ قالغانـدەكمۇ قانـداق؟    ئهپهندىلهر، بىـز جـان قايغۇسـىغ    —
  .يهنه بىر قېتىم ئهسكهرتتى  يۈسۈپ ئهپهندى

بىراق قاراملىق قىلىشمۇ بولمايـدۇ ـ دە، نهدىـال بولسـا ئىنسـانىيهت       —
ــى    ــزمهت قىلغىلـ ــۈن خىـ ــۇدۇئۈچـ ــپ   . بولـ ــۈركىيىگه قايتىـ ــاڭالر تـ خالىسـ

 »پىـدائى «بولمىسـا ئافرىقىـدىكى ئىپتىـدائى دۆلهتـلهرگه بېرىـپ      . كېتهيلى
  .بواليلى
ــا  — ــا ھ ــك     —... ھ ــاۋازدا خاتىرجهملى ــاراڭلىق ئ ــدى ج ــى ئهپهن مهمتىل

ــارىالش، . بىــلهن كۈلــدى ســىز نېمىــدىن شــۇنچىال   —ئارقىــدىن چاخچــاق ئ
ھۈركــۈپ  كهتتىڭىـــز؟ ھـــارۋىنى ئېلىــپ قاچمـــاقچىمۇ؟ بىرىنچىـــدىن ئـــۆز   

ــگه      ــقا ئهلـ ــدا باشـ ــاج تۇرغانـ ــاردەمگه مۇھتـ ــز يـ ــدائى«ئېلىمىـ ــۇپ  »پىـ بولـ
كۈلكىلىك ئىش بوالر، قارىغانـدا بىزنىـڭ يـۇرتىمىز ئافرىقىـدىن     بېرىشىمىز 
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ــۇدۇق؛ ئىككىنچىــدىن      ــى تون ــكىدەك دەرىجىــدە ئىكهنلىكىن ــىپ چۈش ئېش
ياخشى ئىش قىلىمىزال دەيـدىكهنمىز، ھهمـمه يهردە قارشـىلىققا ئـۇچرايمىز،     

  .دېدى —ئىپتىدائى ئورماننىڭ بۆرىسى ئادەم يىمهيدۇ دەمسىز 
. لىپ قويايكى، بىزنـى پـايالپ يۈرىۋاتقـانالر بـار    شۇنى سهمىڭىزگه سې —
  ...الرنى بىر  نهچچه قېتىم سېزىپ قالدىم»قۇيرۇق«مهن بۇ 
ــۇيرۇق« — ــاش     »ق ــگه مائ ــايالش بهدىلى ــۇنداق، پ ــى ش ــڭ ۋەزىپىس الرنى

ئالىــدۇ؟ ئىتقــا ئىگىســى نــېمه ئۈچــۈن ســۆڭهك بېرىــدۇ؟  ئهلــۋەتته ئۇالرنىــڭ  
ــار  ــ. دە -ئاشــۇنداق مهجبــۇرىيهتلىرى  ب ــېچىش  بى راق، بىزنىــڭ ۋەزىپىمىــز ق

ــۈن    —ئهمهس، ــلىك ئۈچـ ــىر بهرمهسـ ــىپ تهسـ ــتلىرىغا پاسسـ ــق دوسـ تهۋپىـ
ھهقانـداق ھاكىمىيهتنىـڭ ئهنه    —ئۆزىنى خاتىرجهم تۇتـۇپ شـۇنداق دېـدى،    

ئهپهنــدىلهر، شــۇنى . دۇۇبولــ »ئاالھىــدە خىزمهتچىلىــرى«شــۇنداق بىــر تــاالي 
ــولغى    ــالى بــ ــدىن خــ ــۈنى چىۋىنــ ــاز كــ ــاڭالركى، يــ ــدۇئۇنۇتمــ . لى بولمايــ

چىۋىنلهرنىــڭ قونــۇش ئىهتىمالىــدىنال كــۆڭلىگه شــهك كهلتــۈرگهن كىشــى  
قۇچقـــاچتىن قورقـــۇپ ئىكىـــن   «بـــۇ خـــۇددى  .  ئـــاچ قالىـــدۇ،  ئهلـــۋەتته  

  .بولۇدۇبىر ئىش  »ئهكمىگهندەك
تــارتىش  -مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ خــاتىرجهم ســۆزلىرى بىــلهن تــاالش     

قېتىغـــا يوشـــۇرۇنغان ۋاقىتلىـــق توختىغـــان بولســـىمۇ لـــېكىن كۆڭـــۈللهر 
ئىنســاننىڭ ياشــاش ئىســتىكى، ئــۆزىنى    . ۋەھىــمه تارقــاپ كهتمىگهنىــدى  

دۈكــكه پهيــدا  -مۇھــاپىزەت قىلىــش تهبئىــي تۇيغۇســى خهتهر  ئالدىــدا دەكــكه
ئارىــدا  پهيــدا بولغــان ئوڭايســىز ۋەزىيهتــتىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن       . قىالتتــى

  مهجىددىن ئهپهندى تېمىنى يۆتكىدى؛
  قاچانغىچه مېهمان بولىسىز؟ ئهپهندىم، بىزگه —
جـــاۋاب بهردى مهمتىلــى ئهپهنـــدى ســـالماقلىق   —ئهته كېــتىمهن،   —

ئىچىـــم پۇشـــۇپ، ســـىلهر بىـــلهن دىدارلىشـــىپ چىقـــاي دەپـــال  —بىـــلهن، 
. ئهته چۈشـكىچه بـازار ئارىلىسـام، چۈشـتىن كېـيىن كېـتىمهن      . كهلگهنىدىم

ــازاردا قىلىــدىغان ســودىلىقىممۇ كــۆپ ئهمهس، كىتــاب   ــا -ب ــالىمهنپىت .  پ ئ
ــام       ــۇر سېتىۋالمىس ــر تهمب ــاڭالر بى ــالپ  بارس ــتىغا باش ــى ئۇس ــدىن ياخش ئان

  .بولمىدى
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ــدىم،   — ــت ئهپهن ــنى     —ھه، راس ــر ئىش ــۇھىم بى ــددىن م ــدى مهجى دې
ــدەك،   ــا  ئالغانــ ــىۋىد     —يادىغــ ــالي دەپ شــ ــال قىــ ــر خوشــ ــىزنى بىــ ســ

ــانىنونى  سۆزل  ــى پىئـ ــۈدوختۇرخانىســـىدىن ھېلىقـ ــدۇم، ۈشـ پ ئېلىـــپ قويـ
  خوشال بولغانسىز؟قانداق، 
مهن . شــۇنداقمۇ؟  خوشــال بولمامــدىغان، بهكمــۇ پهيــزى ئىــش بوپتــۇ  —

پىئـانىنونى شـۇ چاغـدا كـۆرۈپ     . يهنه شۇ يهردىن ئازراق دورا سېتىۋالماقچىدىم
  .ئېلىپ كېتهرمهن

  ئۇنداق بولغاندىكىن بۈگۈن ماڭا قوناق بوالرسىز؟ —
ــوۋا، — ــامراقلىقى تۇتق ( —رەخــمهت، ب ــازا ئ ــدا مهجىــددىن مهمتىلــى ت ان

ــدىگه شــۇنداق خىتــاپ قىالتتــى  ــولىمهن  —) ئهپهن ــاق ب . يۈســۈپ زىياغــا قون
يهنه بىـر قېتىمـدا سـىزنى    . مۇھىمى ئۇنىڭ بىلهن دېيىشىدىغان گهپـلهر بـار  

  .ئهلۋەتته. ئاۋارە قىلىمهن
. قونـاق بازىرىغـا  كهتتـى    —تهۋپىق كهچـته يۈسـۈپ ئهپهنـدىنىڭ ئـۆيگه     

. سـى بىـردەم كوچـا ئايلىنىـپ يۈرۈشــتى    كهچلىـك تامـاقتىن كېـيىن ئىككى   
ئهنه شــۇ چاغــدا تهۋپىــق  يۈســۈپ ئهپهنــدى بىــلهن ۋەتهنــدە قېلىــپ خىــزمهت  
قىلىــش يــاكى چهتــكه چىقىــپ كېــتىش مهسىلىســى ھهققىــدە ئېنىــق        

  .پىكىرلىشىۋېلىشقا پۇرسهت تاپتى
  .دەپ سورىدى ئۇ —سىز قانداق ئوياليسىز، دوستۇم؟   —

ڭ ئالــــدى تهرەپتكــــى قارىيىــــپ يۈســــۈپ زىيــــا ئاســــمان گۈمبىزىنىــــ
ۋاتقــان ئــۆگزىلهر ئۈســتىگه ئىگىلىــپ چۈشــكهن يايىــدىكى پىلىلــداپ ۈنۈكۆر

ئـاخىر  . جىـت ماڭـدى   -كۆرۈنۈشكه باشلىغان يۇلتۇزالرغا بىر ھازا قـاراپ جىـم  
ئۇ ئۆز كۆز قارىشىنى قويۇشتىن كـۆرە، مهمتىلىنىـڭ كـۆز قارىشـىنى بىلىـپ      

  :سورىدىبېقىشنى توغرىراق ھساپالپ، قايتۇرۇپ 
ــويلىرىنى    — ــىلىنىڭ  ئـ ــويالۋاتىال؟ سـ ــداق  ئـ ــىلى قانـ ــىلىچۇ؟ سـ سـ

  .بىلىپ باققىم بار
يـولىمىزدىن  . مېنىڭ پىكىرىمنى سورىسـىڭىز، مهن نـېمه دەيتـتىم    —

دېـــدى ئهزەلـــدىن ئـــۆز قارىشـــىنى     —، بولـــۇدۇقايتمىســـاق ياخشـــىراق  
ــۇرمايدىغان تهۋپىــق،  ــۆرى قــوي پادىســىغا     —يوش ئاڭلىغانمىــدىڭىزكىن، ب
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ــۇژمهك     ــويالر غ ــدىكهن، ئهگهر ق ــادىنى ئايلىنىــپ ھوۋالي ــۇرۇن پ تېگىشــتىن ب
. ۋېلىپ تۇرىۋەرسـه بـۆرى ئۇالرغـا چېقىاللمـاي پـادىنى ئايلىنىۋېرىـدىكهن      ۇبول

بىــراق، قــوي دېـــگهن  ســاددا مهخلـــۇق    . مۇشــۇنداق ۋەھىــمه ســـالىدىكهن  
بولغاچقـــا توپنىـــڭ ســـىرتىدىكىلهر ئىچىـــگه كىرىۋېلىشـــقا ئۇرۇنىـــدىكهن،  

ن  بهرىبىر بىر مۇنچىالرغا سىرتتا تۇرۇشـقا تـوغرا كېلىـدۇ ـ دە؟  بىـراق      لېكى
ئۇالرنىــڭ ھهممىســى ئــۆز جېنىــنىڭال قايغۇســىدا بولغاچقــا ھهممىســى ئــۆز   
ــىتىلىپ،    ــزىگه قسـ ــدە پادىنىـــڭ مهركىـ جېنىنـــى قوغـــداش ھهلهكچىلىكىـ

ئىككىســى ئــۆزىنى  -شــۇ چاغــدا بىــر. لىــدىكهنۇشــۇنىڭ بىــلهن تهرتىــپ بۇز
ابالپ،  قېچىپ قۇتۇلـۇش ئهڭ ياخشـى چـارە    ھىسقارىغاندا داناراق  باشقىالرغا

ــدىكهن ــدىكهن  —دە،  ســىرتقا  -دەپ ئويالي ــاراپ  قاچى ــا ق ــۇ . ئوچۇقچىلىقق ب
ــدا   ــۈن  پادى ــدا   »سايىســىدىن  ھۈركــۈش «بولســا  پۈت ــمه پهي ــدەك ۋەھى دېگهن

مانـا بـۇ بـۆرى ئۈچـۈن      . قىلىپ، ھهممىسـى ھهر تهرەپـكه پىتـراپ كېتىـدىكهن    
ــكهن، ئهڭ  ــهت ئىـ ــى پۇرسـ ــدىن   —ياخشـ ــدىنىڭ تهلهپپۇزىـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ

شـۇنداق دوسـتۇم بىـز     —جىددىي كۈلۈمسىرەۋاتقانلىقى بىلىنىپ تۇراتتى، 
ئهگهر بىرىمىـزال مۇشـۇ   . ئاشۇ بىرلىكنى بۇزىدىغان بىرىنچـى قـوي بولمـايلى   

  ...يۈز بېرىدۇ »پىتراپ كېتىش«بۇزۇلۇشقا  رازى بولىدىغان بولساق 
ــاتىرجهم — بولســــىال، مهن ھامــــان  ســــىلىنىڭ پىكىرلىرىنــــى     خــ

  ...گهرچه ئهھۋال ھهقىقهتهن خهتهرلىك بولسىمۇ... قولاليمهن
ــات   ۈنۈبۇنىســى چۈش — ــۇ ھاي شــلىك، ھهممىمىــزگه  ئېغىــر، چــۈنكى ب

ــدۇ  ــپ تاقىلى ــنىڭال   ... مهسىلىســىگه بېرى ــۆز جېنى ــادەم ئ ــېكىن، ھهمــمه ئ ل
هقـدىرى توغرىسـىدا كىـم    غېمىدە بولۇپ كهتسه بۇ بهخىتسـىز مىللهتنىـڭ ت  

  باش قاتۇرىدۇ؟
مهمتىلـى ئهپهنــدى يۈسـۈپ زىيانىــڭ قوللىشـىنى قولغــا كهلتۈرگهنــدىن     

لېكىن، كۆڭلىنىڭ چوڭقـۇر بىـر يېرىـدە بىـر     . كېيىن سهل خاتىرجهم بولدى
  .ئارامسىزلىق يهنىال تىركىشىپ تۇراتتى

مهن ئۇنداقتا قىلىدىغان ئىش توغرىسـىدا نـېمه قارارغـا كېلىـۋاتىال؟      —
ــداق       ــىال مهن يان ــوتا بولس ــىلى ش ــىله، س ــىدا ئىشلىس ــله نوۋېش ــلهن بىل بى

  بوالي، قانداق دەيال؟
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ــز     — ــوھىمى، ھهممىمى ــدىم ئهمهس، م ــۇ ئويلىمى ــمهت، مهن بۇنىم رەھ
كهتمهيــدىغان قارارغــا كېلىۋالســاق بــولغىنى، باشقىســى ئــۆز ئۆزىــدىن ھهل   

ــدۇ  ــۇپ كېتىـ ــۈمگه يهن  . بولـ ــىدا كۆڭلـ ــش توغرىسـ ــدىغان ئىـ ــقا قىلىـ ه باشـ
  .پىكىرلهرمۇ كېچىۋاتىدۇ، مهن بىر قارارغا كېلىۋاالي، دوستۇم

ئۆزلىرى بىلسـىله، ھهممىمىـز بىـر يهردە بولسـاققۇ بهك بهلهن ئىـش       —
  .بوالتتى

ئــاۋۋال . ئــۇ ئهتىســى يۈســۈپ ئهپهنــدىنىڭ ھهمراھلىقىــدا بــازار ئارىلىــدى 
ــا      ــۈپ قويغ ــۆڭلىگه پۈك ــۈن ك ــپ، تۈنۈگ ــدىغا كېلى ــى ئال ــاھ جامهس ن ھېيتگ

دىـۋان  « ،نـى »چاھار دىـۋان «ئۇ ناۋاينىڭ . الرنى سېتىۋېلىشقا ئالدىرىدىپكىتا
ــرەپ ــىرىنى     »مهشـ ــچه ئهسـ ــر نهچـ ــقا بىـ ــىكالرنىڭ باشـ ــى ۋە يهنه كىالسـ نـ

ــېتىۋالدى ــىر     . سـ ــدا نهشـ ــڭ قازانـ ــدىقاردىر دامولالمنىـ ــقا ئابـ ــدىن باشـ ئۇنـ
قاتـارلىق كىتـابلىرىنى   ②»نهسـىههتۇل ئهتپـال  «، ①»سهرپ نهھۋى«قىلىنغان 

ــ ــۇداجى،     .  ېتىۋالدىسـ ــولال تـ ــدىن مـ ــق بايلىرىـ ــابالرنى ئوڭئېرىـ ــۇ كىتـ بـ
ئىمنهـــاجىالر پـــۇل چىقىرىـــپ نهشـــىر قىلـــدۇرغانلىقىنى ئاكىســـىدىن      
ئاڭلىغــان ۋە ئــاۋۇ كــۈنى ئــۇ ئــۇالر بىــلهن تونۇشــقىلى بارغانــدا ئۇالرنىــڭ         

  .ئاغزىدىنمۇ ئاڭلىغانىدى
گېزىتىنـى   »ئهركىـن ھايـات  «ئاندىن بۇلتۇر قهشقهردە نهشىر قىلىنغـان  

كۆرۈپ  قېلىپ، ئۇنىمۇ سـېتىۋالدى ۋە بـۇ گېزىتنىـڭ قۇتلۇقهـاجىم شـهۋقى      
ــدىگه        ــۈپ ئهپهن ــدى ـ دە، يۈس ــقهت قىل ــا دېق ــدە چىققانلىقىغ مۇھهررىرلىكى

  :قاراپ
ــدۇ،  — ــۇالر يېتى ــازىرچه مۇش ــۈردە،   —ھ ــددى ت ــدى ۋە جى ــت  —دې گېزى

بىــر قهشــقهرنىڭ بۈگــۈنكى ئهھۋالىــدا مۆلچهرلىگۈســىز بۈيــۈك ئىــش، ئــۇ       
. شـى ئـادەمنى بهكمـۇ خۇرسـهن قىلىـدۇ     ۇبۇنداق بىر ئىشنىڭ بول! ئىنقىالپ

ــىز؟     ــلهن تونۇشمامسـ ــهۋقى بىـ ــاجىم  شـ ــىز قۇتلۇقهـ ــورىدى  —سـ دەپ سـ
  .قولىدىكى گېزىتنى پۇالڭلىتىپ قويۇپ

                                            
  .ئا —، »مورفولوگىيه، سىنتاكسىس«   ①      
  .ئا —» بالىالرغا نهسىههت«  ②     
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  .دېدى زىيا —تونۇشىمهن، —
پ قالســام بــوالتتى، ســىز  بــۇ ۇشــۇئهگهر ئــۇ زات خالىســا مهنمــۇ دوستل—

  . ىسىدىن چىقااليسىزئىشنىڭ ھۆدد
دۇ، مهن ئـۇ كىشـى بىـلهن ئۇچراشـقاندا سـىلى توغرۇلـۇق پـاراڭ        ۇبۇل —

  .قىالي، ئۇ چوقۇم سىلىگه قىزىقىدۇ
يهنه بىـــــر كهلگىنىمـــــدە جهزمهن تونۇشـــــۇپ قالىـــــدىغانلىقىمغا  —

ئهمدى مېنـى چـالغۇ ئهسـۋاپ    . دە؟ رەخمهت، ئهپهندىم -ئىشهنسهم بولىدىكهن
نىڭ دۇكىنىغــا باشــالپ بارســىڭىز، شــۇنىڭ    ياســايدىغان داڭلىــق ئۇســتى  

. گه كېـتىمهن  »ھىـالل ئهھـمهر  «بىلهن مـاالل قىلىشـىم توختايـدۇ، ئانـدىن     
يۈسـۈپ زىيـا مهمنـۇنىيهت بىـلهن      —بوۋاي بىـلهن بىلـله بولـۇپ قـايتىمهن،     

ــويى كوچىســىغا باشــالپ     ــۇنى ئۆســتهڭ ب دوســتىنىڭ خىزمىتىــدە بولــۇپ، ئ
  .كهتتى

ــدىن ئاي  ــاھ ئالدىـ ــۇالر ھېيتگـ ــڭ  ئـ ــدا ئۇالرنىـ ــۆتهيلى دەۋاتقانـ لىنىـــپ ئـ
ئالدىــدىن ۋالىنىــڭ پوچتىســى ســۈر ھهيۋىلىــك قــورۇقچىلىرى بىــلهن يــاۋاغ   

  :تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىۋاتقانىكهن، بۇنى كۆرۈپ يۈسۈپ ئهپهندى
ــدا     — ــرەك، قارىغان ــى شــۇ بولســا كې ســوۋېتتىن ئهۋەتىلــگهن يېڭــى ۋال

  .دېدى —مېڭىپتۇ ـ دە،  ①تىرەكلىك جۈزىگه
  

2  
    
ىاليهتلىـــــك ســـــاقچى ئىدارىســـــىنىڭ ئهڭ مهخپـــــى يىغىـــــنىالر     ۋ

ئۆتكۈزىلىــــدىغان كىچىــــك خانىســــىدا ســــاقچى، ھهربــــى ۋە مــــۈلكىي      
ــى چاقىرىلــدى  ــدارالرنىڭ يىغىن ــاجى يىغىننىــڭ ســاھىپخانى  . ئهمهل قادىرھ

شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ يــاكى بــۇ يهردىكىلهرنىــڭ ھهممىســى يــۇقىرى       . ئىــدى

                                            
ھازىرقى بهشخىل مېتـال مـاگىزىنى جاشـلقان يهر، ئىلگىـرى بـۇ يهردە       —تېرەكلىك جۈزى   ①

ۋىاليهتلىك ساقچى ئىدارىسـى ۋە يـاۋاغ تۈرمىسـى بارىـدى، بـۇ يهرنـى تېرەكلىـك بـولغىنى ئۈچـۈن          
  .ئا —مۇ دېيىشهتتى، »ېرەكلىك جۈزىت«
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ــۇ يهرگه جه   ــاچقىمۇ بـ ــهپتىكىلهر بولغـ ــدىكى  مهنسـ ــانالر ئىچىـ ئهڭ «م بولغـ
 »قـار يېغىـپ تۇرىـدىغان   «ئۇنىـڭ  . لهردىن بىرسىدەك كـۆرىنهتتى »پهگادىكى

ــدەك   ــپ قالغان ــاپىقى ئېچىلى ــۈر  . ق ــادەتتىكى س ــۇنداقال ئ ــىدىن  -ش ھهيۋىس
ــى   ــدەك قىالتتـ ــهر قالمىغانـ ــن   . ئهسـ ــاھىپخان ۋۇ دارىـ ــر سـ ــا يهنه بىـ يىنىغـ

  .رەئىسلىك قىالتتى
ىپىــــدە گىــــدىيىپ ررەنىڭ ئــــۇ تهئىــــپهك يوپــــۇقالر يېپىلغــــان شــــى

ــم    ــۇغى كىـــ ــورۇننىڭ ئهڭ ئۇلـــ ــدىنال ســـ ــڭ قىياپهتلىرىـــ ئولتۇرغانالرنىـــ
ئۇزۇنچــاق قهغهزلىــك  ئىككــى پــارچه  . ئىكهنلىكىنــى  بىلىــۋالغىلى بــوالتتى

 »دارىـــن«ھۆســـىنخهت تىكىســـىگه ئېســـىلغان جاينىـــڭ ئوتتۇرىـــدا ۋاڭ     
بولمىغــان يېڭــى  ئــۇ تېخــى ھــازىرچه جامــائهتكه ئاشــكارە مهلــۇم . ئولتــۇراتتى

كهلــداخۇن بــولغىنى بىــلهن، بــۇ يهردىكىلهرنىــڭ ھهممىســى ئۇنىــڭ يــېقىن  
ــى بول   ــقهر ۋالىيســ ــدا قهشــ ــىي   ۇئارىــ ــكه، سىياســ ــانلىقىنى بىلگهچــ دىغــ

ــ  ــهزگۈرلىكى  يۇق ــار    ۇس ــياۋۋۇغا ئېتىب ــى ماش ــۇۋەققهت  ۋال ــىلهر م ــۇ كىش رى ب
لهن غـــا ئاالھىـــدە ئىهتىـــرام بىـــ) ۋاڭ دارىـــن(قىلماســـتىن، ۋاڭ بـــاۋچىيهن 

ئۇنىــڭ بىــر تهرەپىــدە ســېرىق چــاچلىق،  . مۇئــامىله قىلشــقا باشــلىغانىدى 
ــدىيىپ     ــر روس مۇشــاۋۇر ســۆلهت بىــلهن گى ــز قاڭشــارلىق بى قىرلىــق ئىگى

يهنه بىــر تهرەىپىــدە ئىگىــز بويلــۇق، ئۇچلــۇق ســاقال، بېشــىغا   . ئولتــۇراتتى
ۇ ھهر ئـ . سهلله ئورىۋالغان ئاۋاق يۈز كهلگهن بىر ئۇيغۇر كىشـى ئولتۇرغانىـدى  

دىغـان ئاجايىـپ ماھـارىتى    ۇقانداق يېڭىلىق قاينىمىنىـڭ ئالدىـدا پهيـدا بول   
ھــــۆرمىتىنى قوزغىغــــان كىشــــى بولــــۇپ،  -بىــــلهن ھهممىنىــــڭ ھهۋەس

ــى    ــا ھېچقايسىسـ ــۇيتى، ئهممـ ــقه ھهرخىـــل تونـ ــۇنى ھهر تهبىـ ــته ئـ جهمىيهتـ
لىبــرالالر، يېڭىلىــق تهرەپــدارلىرى ئــۇنى ئۇيغۇرالرنىــڭ . دۈشــمهن كــۆرمهيتى

ىنقى قاتـاردىكى زىيالىسـى، مهشـهۇر ئاقـارتىش ئهربـابى، خهلقـپهرۋەر دەپ       ئالد
تونـــۇيتى، ئـــۇ ســـابىت دامـــولال ھۆكۈمىتىـــدىمۇ ۋەزىـــپه ئالغـــان، ئـــۇنى        

ــدى    ــرۇم قالمى ــدىن مهھ ــدۇرغانالرنىڭمۇ ئىلتىپاتى ــوڭچىالر  . ئاغ ــهددى ئ ئهش
ــۇر،   ــۇنى سوۋېتپهرســـــت ئۇنســـ ــپىيۇنى  -3ئـــ ــۇنالنىڭ ئىشـــ ئىنتىرناتســـ

ئهممــا ھۆكۈمهتنىــڭ . دەپ قارشــاتتى) كومۇنىســت ئىشــپيۇنخهلقئــارالىق (
ــدە بول  ــاتلىق مۇئامىلىــ ــا ئىلتىپــ ــۆز  ۇئۇنىڭغــ ــۇالردا يهنه ئــ ــانلىقى ئــ ۋاتقــ
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ــان     ــۇنى يامــ ــۇ ئــ ــدۇرغاچقا، ئۇالرمــ ــان تۇغــ ــبهتهن گۇمــ ــلىرىغا نىســ قاراشــ
  .ئۇنىڭ قېشىدا ھهربى ئهمهلدار ليۇبىڭ ئولتۇرغانىدى.  كۆرەلمهيتتى

ق مهنىــۋي كــۈچ بىــلهن ھهممىنــى تىــزگىنلهپ روس مۇشــاۋۇر ئاللىقانــدا
ــى ــدەك بىلىنهتتـ ــۇ . تۇرىۋاتقانـ ــۈنكى ئـ ــۆزىگه  »دارىـــن«چـ ــچه كـ ــى قىلـ الرنـ

ئــۇ شــۇنداق كىبىرلىــك،   . ھهم بــۇنى يوشــۇرۇپ ئولتۇرمــايتى  . ئىلمهيتتــى
ئـۇ  پهقهت ئۇچلـۇق سـاقاللىق ئـاۋاق ئۇيغۇرغـا ۋە ۋاڭ      . تولىمۇ مهغرۇر ئىـدى 

: بۇنىسـى سـۆز ئارىلىقىـدا  ئـارىالپ    . ىالتتـى دارىنغا ئىلتىپاتلىق مۇئـامىله ق 
ــۇم؟« ــۇنداقمۇ، مهخسـ ــى؟  «، »شـ ــىز جاۋشـ ــمهن دەيسـ ــا نىـ ــىز بۇنىڭغـ  »①سـ

ــاالتتى  ــپ ق ــدىن بىلىنى ــان   . دېگىنى ــوزغىالڭ تىنچىتىلغ ــۈنكى ق ــۇالر بۈگ ئ
مۇشۇ ۋەزىيهتنى قانداق سـاقالپ قـېلىش،  مۇسـتهھكهملهش؛ يهنه قـوزغىالڭ     

ــازىرغىچه  ــېلىش، ھـ ــدىنى ئـ ــنىڭ ئالـ ــۇپ تۇر چىقىشـ ــۈت بولـ ــان ۇمهۋجـ ۋاتقـ
قوزغىالڭچى قوشـۇنالرنىڭ تهھـدىتىنى قانـداق تارايتىـپ، قانـداق ئـازايتىش       

  .قاتارلىق مهسىلىلهر ئۈستىدە كېڭهشمهكتىدى
خوجــا . ئهمـدى قـوزغىالڭ چىقمايـدۇ دەپ ھــۆددە قىلغىلـى بولمايـدۇ      —

ــى       ــار تېخ ــۇ ب ــۇت، قوراللىرىم ــېخىچه مهۋج ــۇنلىرى ت ــڭ قۇش ــاز ھاجىنى ! نىي
بــــۇ ھــــال خهلقنىــــڭ . ت دامولالمنىــــڭ تهســــىرىمۇ يــــوق ئهمهسســــابى

ــانىيىتى     ــۇرۇش ئىمكـ ــرەپ تـ ــۇت تېـ ــۈرتكه ھهم پـ ــۈن تـ ــى ئۈچـ ئۇيۇشۋېلىشـ
ۋۇ دارىــن ياســىما كىبىــر بىــلهن ئهتراپىغــا ئايلىنىــپ قــاراپ،        —بېرىــدۇ،

ــۇقچه      ــىرلىنىۋاتقانلىقىنى ئوغۇرل ــداق تهس ــدىن قان ــۆز نۇتقى ــڭ ئ ئۇلۇقالرنى
  .كۈزىتهتتى

ــزچه — ــڭ     گېپىڭى ــۇتلىقى خهلقنى ــڭ مهۋج ــدا قوزغىالڭچىالرنى بولغان
ــۇنداقمۇ؟     ــرىكهن، ش ــهرتنىڭ بى ــقى ش ــىدىكى تاش ــا ئۇيۇشىش ــدى  —قايت دې

ــا      ــۆز تهلهپپۇزىغ ــۆزلىرىنى ئ ــان س ــاقراق ئېيتىلغ ــڭ تومت ــاۋۇر ۋۇ دارىننى مۇش
  شۇنداق چۈشهنسهك بوالمدۇ؟ —ئايالندۇرۇپ، پهلسهپىۋى تۈس بېرىپ، 

                                            
ــر ئىســمى  —جاۋشــى   ① ــارلىق كىشــىلهر  . ۋاڭ باۋچيهننىــڭ يهنه بى ــۇ ۋە قادىرھــاجى قات ئ
ناملىق ماقالىغـا ۋە  » قهشقهردە —مهھمۇد «دىكى » 2 —قهشقهر تارىخ ماتىرىياللىرى «ھهققىدە 

  .ئا —ن، ناملىق كىتاپقا قارالسۇ» شىنجاڭنىڭ ئهللىك يىلى«بورھان شهھىدىنىڭ 
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دېـدى ۋۇ دارىـن ئىشهنچىسـىزلىك    — ش مـۇمكىن، ۈنۈشۇنداق چۈشـ  —
بىلهن، چـۈنكى ئـۇ تاشـقى شـهرت دېگهننىـڭ نېمىنـى بىلدۈرىـدىغانلىقىنى        

ــازا ئاڭقىرالمىغانىــدى، ئۇنىڭــدىكى  ياســىما كىبىــر   —ھهئه، شــۇنداق،  —ت
  .يهنه ئهسلىگه كهلدى

ئۇنـداق بولســا ئويۇشۇشــنىڭ، قايتــا قوزغۇلــۇپ چىقىشــنىڭ ئىچكــى   —
ئــاغزىنى غهلىــته بىــر تۈرلــۈك پــۈرۈپ،   —دارىــن؟ ئاساســى نــېمه، جانــابى ۋۇ 

  .مهسخىرە  قىلغاندەك سورىدى رۇس مۇشاۋۇر
ۋاڭ . ۋۇ دارىننىــڭ يايپــاڭ بۇرنىنىــڭ ئــۇچى تهرلهپ كهتتــى     —، ... —

ــلهن ۋۇ     ــى بىرلىــك تۇيغۇســىنىڭ ســېزىلمهس  تۈرتكىســى بى ــن  مىلل دارى
  .اب بهردىدارىننى قىيىن ئهھۋالدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئورنىدا جاۋ

  .ئاڭنىڭ ئۇيغۇنىشى ۋە ئىتتىپاقلىق —ئىچكى ئاساسى  —
بۇ گهپ بىلهنال ئهقلىنى تاپقان ۋۇ دارىـن دەرھـال سـۆز ئېلىـپ ئۆزىنىـڭ      

بـايقى  (ئانچىۋاالمۇ دۆت ئهمهسلىكىنى بىلـدۈرۈپ قويـۇش ئۈچـۈن ئالدىرىـدى     
پ، شـۇ سـهھۋەنلىكىنى   ۈتۈخىجىللىق ئۇنى بهك ئازاپلىغاچقـا ئـۆزىنى كۆرسـ   

  ):قنىڭ ئېسىدىن كۆتۈرۈۋېتىش ھهلهكچىلىكىدە توال پاالقشىدىخه
ئهمـــدى بىـــزگه . شـــۇنداق، شـــۇنداق، مهنمـــۇ شـــۇنى دېمهكچىـــدىم —

ئىســياننىڭ ئالــدىنى ئــېلىش ئۈچــۈن قىلىــدىغان ئىــش  -قىلىـدىغان ئىــش 
قهشـقهرلىك بىـلهن ئاتۇشـلۇق    : ئېيتـايلۇق ! ئىچكى بىرلىكىنـى بـۇزۇش   —
قهشـقهرنىڭ ئۆزىـدە بولسـا ھهربىـر مهھهلـله،      . بىرىنى دۈشمهن كۆرسۇن -بىر

بىـز بولسـاق ئۇالرنىـڭ جىـدىلىنى     . بىرىنى تاالپ تۇرسـۇن  -ھهربىر كوچا بىر
  !...بۇ ئهلنىڭ ئىناقلىقىدىن ئهلههزەر. ئايرىغۇچى بواليلى

ــداقتۇر كهشـــــپىيات ئهمهس، ئهزەلـــــدىن   ــانلىرى قانـــ ئۇنىـــــڭ دەۋاتقـــ
، شــۇنداق بولســىمۇ  قوللۇنۇلــۇپ كېلىۋاتقــان كىالسســىك ئۇســۇل ئىــدى    

ــاش      ــايغىنىچه بـ ــلهن ھىجـ ــر نهچچهيـ ــتىقالپ بىـ ــۆزلىرىنى تهسـ ــڭ سـ ئۇنىـ
دېگهنـدەك   »ئهمـدى ئهقلىڭنـى تاپتىـڭ، يارايسـهن    «ۋاڭ دارىنمۇ . لىڭشىتتى

مهسـلىههتچى رۇسـال   . قىلىپ ئىلتىپاتلىق نهزەرىدە قـاراپ بـاش لىڭشـىتتى   
 -اپ بىلىــنهر ئــۇنى ياراتمىغانــدەك مىېيقىــدا كۈلــۈپ، مهخســۇم تهرەپــكه  قــار

ئۇنىـڭ يىغىـن ئهھلىنىـڭ ئهقلىـگه چوڭقـۇر      . بىلىنمهس مۈرسىنى قىسـتى 
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ــۇلالر       ــت ئۇسـ ــداق كونكىرېـ ــهت بۇنـ ــۈپ مهخسـ ــتىگهن تـ ــاق ئىسـ ئورناتمـ
بۈيـــۈك  —ھهققىـــدىكى تهپســـىالتالر ئهمهس، ئـــۆزىگه تاپشـــۇرۇلغان ۋەزىـــپه 

دۆلهتنىــڭ بۈيــۈك ئىستراتېگىيىســىنىڭ بىــر پارچىســى، يهنــى، ســوۋېت       
قىنىــڭ دوســتلىقىنى زۆرۈرىــيهت دەپ ئېتىــراپ قىلــدۇرۇش، ســوۋېت  ئىتتىپا

ئىتتىپاقىنىــڭ يــاردىمىنى كهم بولســا بولمايــدىغان زۆرۈرىــيهت دەيــدىغان      
تونۇشـــنى ھـــاكىم قىلىـــش، ك گ ب تىپىـــدا بىـــر ئاخبـــارات تـــورى قـــۇرۇپ 

  :ئاندىن مهنسىتمهسلىك تهلهپپۇزى بىلهن.  چىقىش ئىدى
ئۇنىــڭ ئىشــى . خــاتىرجهم  بولســۇن ئهپهنــدىم، خوجانىيــاز ھاجىــدىن —

، بـــۇ ئىشـــتا بىـــز بولـــۇدۇيـــېقىن ئارىـــدا چىرايلىـــق بىـــر تهرەپ بولـــدى ۋە  
ــدۇق   ــپات قىل ــك ئىس ــتلىقىمىزنى يېتهرلى ــڭ  . دوس ــلهن خهۋپنى ــڭ بى بۇنى

ئهمـدى ئۇنىـڭ ئىچكـى    . تاشقى شـهرتى مهۋجۇتلـۇقتىن قالىـدۇ، دېـگهن سـۆز     
ــرى ئورۇن   ــدىنىڭ دېگهنلى ــىدا ئهپهن ــىي توغرىس ــۇ   ئاساس ــا تېخىم ــۇق، ئهمم ل

مهسىلىســـىدىن ئېلىـــپ ئېيتقانـــدا    »شـــىۇئاڭنىـــڭ ئويغۇن«مـــۇھىمى 
ــالىالر  ــانراقى زىيـ ــلهر  ! يامـ ــۇپ كهلگهنـ ــدە ئوقـ ــۇ چهتئهلـ ــا  ! بولۇپمـ ــۇ قايتـ بـ

تـۈركىيهدە ئوقـۇپ   . شـنىڭ ئاساسـىدۇر  ۇلۇتهشكىللىنىش، قايتا توپىالڭ قوزغ
ســــا بــــۇ بول. كهلگهنــــلهر جهزمهنكــــى، پانتۈركچىلىــــك ئــــۇرۇقى چاچىــــدۇ 

. ســىلهرگىمۇ، بىزگىمــۇ ياقمايـــدىغان يامــان ئـــاقىۋەتلهرگه ئېلىــپ بارىـــدۇ    
ــرى     ــنىڭ بىخلىـ ــى تهشكىللىنىشـ ــل، يهنـ ــى ئامىـ ــر ئىچكـ ــۇنداق بىـ مۇشـ
مهۋجۇتكهن، قىلىشقا تېگىشـلىك ئىـش يېتىـپ ئاشـىدۇ، بـاش ئـاغرىقىمىز       

بۇنداق زور تىرەنمه كـۈچىگه قارشـى سـىلهرنىڭ    ! كىچىك ئهمهس، ئهپهندىلهر
ئــۇ مهســخىرىلىك ئىپــادە بىــلهن دارىنالرغــا  —دىن نــېمه كېلىــدۇ؟ قولــۇڭالر

بىر بىرلهپ قارىدى، ئانـدىن سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ دوسـتلىقىنى زۆرۈر دەپ     
ھهرھالــــدا بىزنىــــڭ ئــــۇزۇن يىللىــــق —ئىمــــا قىلىشــــنى ئۇنتۇمىــــدى، 

باســــمىچىلىق ھهركىــــتىگه قارشــــى تهجرىبىمىــــز ســــىلهرنى بــــۇ بــــاش  
  .بولۇدۇلىقىغا ئىشهنسهڭالر ئاغرىقىدىن خاالس قىلىدىغان

ــۇپ      — ــۈركىيهدە ئوق ــۇ ت ــلهر، بولۇپم ــۇپ كهلگهن ــدە ئوق ــى، چهتئهل تهبىئ
  .كهلگهنلهرنىڭ مهۋجۇتلىقى، ئاپهتنىڭ ئۇرۇقى دېگهن گهپ

ئــــۇالردىن يــــېقىن كهلگۈســــىدە بىــــر خهۋپ كېلىشــــى ناتــــايىن   —



 159

ــۋەتته، ــۇالر يىــراق كهلگۈســىدىكى    —داۋام قىلــدى مۇشــاۋۇر،  —ئهل ئهممــا ئ
  شۇنداققۇ، جاۋشى؟! ىسلىسىز ئاپهتنىڭ ئاساسىنى تىكلىگۈچىلهرم

ــان     ــاز پىكىــر باي ۋاڭ بــاۋچيهن تېخــى ئاشــكارا ســهھنىگه چىقمىغاچقــا ئ
  .قىلىشقا، مۇاليىمراق كۆرۈنۈشكه تىرشىۋاتقاندەك قىالتتى

قــادىر ھــاجى بــۇ گهپــلهر ئىچىــدىن ھهممىــدىن كېرەكلىكىنــى ئىلغــاپ  
چـۈنكى بـۇ يهردە قـارار     .ىلهن قۇالق سـاالتتى ققهت بىچىقماقچى بولغاندەك د

  .تاپقان ئىشالرنىڭ كونكىرېت ئىجراچىسى ئۇ ئىدى
تهبىئىيكــى، بــۇ ئىشــتىكى ئاساســىي خىــزمهت ســالمىقى ئامــانلىق  —

  . داۋام قىلدى مۇشاۋۇر —ساھهسىگه چۈشىدۇ، 
ئهلــۋەتته، دۆلىتىڭىزالرنىــڭ دوســتانه يــاردىمى بىــلهن بــۇ ئىشــالر        —

ــاز   . غۇســـىنهتىجىلىـــك بول ــر ئـ ــدە بىـ ــارىالر ھهققىـ ئهمـــدى كونكىرېـــت چـ
  .دېدى ۋۇ دارىن —توختالساق، قانداق دەيسىلهر؟ 

ۋۇ دارىــن زۆرۈر يــاردەملهر، مۇتىخهسىســلهر، مهســلىههتچىلهر، ئهســلىههلهر 
  .ھهققىدىمۇ سۆزلىدى

ســـىزنىڭچه قانـــداق، مهخســـۇم؟ ۋۇ ئهپهنـــدى ئوتتۇرىغـــا قويغـــان       —
  .پ تۇرۇپۇتۇېدى مۇشاۋۇر كۆزلىرىنى ئويند —چارىالرغا نېمه دەيسىز؟ 

ــلهر  — ــدىغان گهپ ــاالپىتىنى     —... بولى ــۇم س ــۇز مهخس ــۇداڭ ي ــدى ش دې
ــاراق كۆرۈنۈشــكه تىرىشــىپ  ــۇ قهشــقهلىك  —، چۈشۈرمهســلىك ئۈچــۈن دان ب

ــاغۇ، بهكمــۇ تومــۇچى كېلىــدىغان خهق، نوخۇنىســىنى  )ئۇيغــۇر دېمهكچــى( ب
  .ئۆستۈرۈپ قويسا، ھهددىنى بىلمهي قالىدا

ــلهر، ۇشــۇنداق، بول — ــدى مۇشــاۋۇر چىرايىغــا ياســىما   —دىغــان گهپ دې
سـىزگه مـاقۇل كهلـگهن بولسـا ئهلـۋەتته بولغىـدەك        —جىددىيلىك بېرىپ، 

 —ت ئىجراچىسـى بولغـان ھـاجى نـېمه دەيـدىكىن؟      ېقېنى ئىشنىڭ كونكر
  .دېدى ئۇ قادىر ھاجىغا بورۇلۇپ

ــد   ــلۈك يـــۈزى لىپىلـ ــاجى چۆچـــۈپ كهتتـــى، ئۇنىـــڭ گۆشـ ــادىر ھـ اپ، قـ
ــى  ــرەپ كهتت ــۇ تىتى ــى يهنه   . بۇرۇتلىرىم ــدىغان چىراي ــپ تۇرى ــهت يېغى دەھش

ئـــۇ بـــارلىق كهســـپى جالالتالرغـــا ئوخشـــاش  . چاپســـانال ئهســـلىگه كهلـــدى
  :پهرۋاسىزلىق بىلهن
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داراىنالر، ئهپهندىلهر كېرەك تاپسا بىـز شـۇنى ئىجـرا قىلىمىـز، دۆلهت      —
 —... ۇربــان قىلىنىــدۇ،مهنپهئهتــى كېــرەك تاپســا ھهر نهرســه ئۇنىــڭ يولىــدا ق

ئانــدىن تهكلىــپ . لگهن، فورمۇلىالشــقان ئىبــارىالر بىــلهنۈتــۈدېــدى ئــۇ ئۈگ
بويىچه يېقىنقى قهشقهر ئهھۋالى، تهقىپكه نىشـان بولغـان يېڭـى ئـادەملهر ۋە     

يېڭـــى . ســاالھىيهتلىرى ھهققىـــدە ســۆزلهپ بهردى   —ئۇالرنىــڭ كىملىـــك  
ــرى     ــۇش پروگراملىـ ــڭ ئوقۇتـ ــان مهكتهپلهرنىـ ــقهت  ئېچىلغـ ــڭ دىقـ ئۇالرنىـ

  .نهزىرىدىن چهتته ئهمهس ئىدى
  :مۇشاۋۇر  تولۇقلىما بېرىپ

ئۇالرنىــڭ مهكتهپلىــرى قارشــى تهشــۋىقات ئېلىــپ بارىــدىغان جايغــا   —
. قـۇالق بولـۇش كېـرەك    -بۇنىڭغـا كـۆز  . ئايلىنىپ قېلىش ئېهتىمـالى چـوڭ  

ــار   ــايىن خهتهرلىــك بىــر دۈشــمىنىمىز ب ــۇ بولســىمۇ جــامه : بىزنىــڭ ئىنت ! ئ
! ئــۇ بولســىمۇ جــامه: نىــڭ ئىنتــايىن كۈچلــۈك بىــر ئىتتىپــاقچىمىز بــار بىز

ــى ــامه ئهھلـ ــارىمۇ   —! جـ ــۇ قـ ــالۋاالر بـ ــان كـ ــۇ يهردە ئولتۇرغـ ــۇ بـ ــى  -ئـ قارشـ
قانـــداق دەۋاتقانـــدەك ھهممهيلهنـــگه قـــاراپ  -منى چۈشـــىنىۋاتامدۇۈرۈســـۆزل

ــدى،   ــپ داۋام قىل ــا    —چىقى ــىك تاكتىك ــر كىالسس ــۇ بى ــتا  . بۇم ــم ئۇس كى
شۇ پايدىلىنىدۇ، كىم بالدۇر ھوشىنى تاپسـا جـامه شـۇنىڭغا     كهلسه جامهدىن
ئۇالر نېمىنى تهشهببۇس قىلسا شـۇنىڭ تهتـۈرىنى قىلىـپ    . خىزمهت قىلىدۇ

  !بۇنىڭ ئۈچۈن سىزدە ئادەملهر بولسۇن. تۇرۇش كېرەك
ــىتتى    ــاش لىڭش ــاجى ب ــادىر ھ ــدەك    . ق ــدە يورىغان ــۆڭلى پاللى ــڭ ك ئۇنى

ــ   . بولــدى تنى ئــادەملهر، ېۇ پــالن كــونكر ئۇنىــڭ تهجربىلىــك كاللىســىدا ب
بىـــرى . ئېنىــق تهخســـىماتالر بولــدى  . كــونكېرت جــايالر ئۈســـتىدە بــاردى   

ــرەيلهن    ــدى، يهنه بىـ ــلىههت بېرىۋىـ ــدە مهسـ ــۆپهيتىش ھهققىـ ــۇالقالرنى كـ قـ
روس مۇشـاۋۇر  . تكهننىڭ نېمه پايدىسـى دەپ قارشـى چىقتـى   يراسخودنى كۆپه

  :زەھهرخهندىلىك بىلهن كۈلۈپ تۇرۇپ
ىز مائاشــىڭىز بىــلهن باقمايســىز، يهنىــال خهلــق ئــۆزلىرى ئــۇالرنى ســ —
گۆشـىدىن بېرەمـدۇ، ئـوۋ گۆشـىدىنمۇ؟      بۈركۈتى بار ئادەم ئۇنىڭغا ئـۆز . باقىدۇ

شـى  ۇئوۋنىڭ گۆشى بىـلهن باقىـدىغۇ؟ شـۇنداق، ھهر توپتـا ئـادەملىرىڭىز بول     
  .دېدى —! شى كېرەكۇكېرەك، ھهر تهبىقىدە ئادەملىرىڭىز بول
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  ى بـابئـونـىـنـــچـ

1  
  

  .پهش دېگۈچىال تومۇز ئايلىرى كىردى -ەش
تــاڭ ســهھهردە ئورنىــدىن تۇرغــان تهۋپىــق گىمناســتىكا 

ئوينـــاپ بولـــۇپ، ســـاپ ۋە ســـالقىن ھـــاۋادىن راھهتلهنـــگهچ  
ئـۆيىگه قايتىـپ كېلىـپ    . كۆزىنى يۇيـدى  -ئاچيارغا چۈشۈپ سوغۇق سۇدا يۈز

، تاھـارەت ئېلىـپ ئهمـدىال    دە -ئادىتى بويىچه بىر پارچه قـاتتىق نـان يهۋەتتـى   
  .تهييارالنغان نىزامىددىن بىلهن نامازغا چىقىپ كهتتى

 -مهمتىلى نامازدىن يېنىپ ئۆيىگه كېلىـۋاتقىچه ئاكىسـىغا بۈگـۈن ۋاق   
ۋاغقــا بېرىــپ كهلمهكچــى ئىكهنلىكىنــى ئېيتىۋېــدى، نىزامىــددىنمۇ بىلــله  

  .بارماقچىدى بولدى
 -قالپ كېلهيلـــى، ئهته تـــوغرا ئويالپســـهن، كىچىـــك ئاپـــامالرنى يـــو —

ــولىمىز     ــۇزۇنغىچه چــ ــى ئــ ــهك خېلــ ــىپ كهتســ ــا كىرىشــ ــۈن ئومىغــ ئۆگــ
  .دېدى ئۇ —تهگمهيدۇ،

ــ   ــانالر ئالدىراشـ ــا دېهقـ ــانالردا، ئېتىزلىقتـ ــهھهرنىڭ  . دىىخامـ ــۇالر سـ ئـ
تىـــۋېلىش ئۈچــــۈن  ۈبىردەملىـــك ســـۆرۈن ھاۋاســــىدا كـــۆپرەك ئىــــش تۈگ   

  .ئېتىزلىقالردا بالىالر مال بېقىشاتتى. ئالدىرايتى
ــا ــتى    -ئاكـ ــا چىقىشـ ــيىن يولغـ ــتىدىن كېـ ــك ناشـ ــا ئهتتىگهنلىـ . ئۇكـ

ــالنغانىدى     ــاتقۇچ ئىسســىقى باش ــڭ جــان قاخش نىزامىــددىن يهنه . ئىيوننى
چــۈنكى ئىنىســى ھېلىمــۇ   . تهۋپقنىــڭ ئىشــلىرى ھهققىــدە گهپ تهشــتى   

ــىنى      ــدە ئاكىسـ ــېلىش مهسىلىسـ ــاكى قـ ــتىش يـ ــپ كېـ ــئهلگه چىقىـ چهتـ
ــرەر ئهمهلىــي ىــخــاتىرجهم  قىل ــدە بولمىغانىــدىدىغان  بى ــۇ . ئىپادى شــۇڭا ئ

ئىنىسىنىڭ يهنه كېتىپ قېلىشـىدىن ئهنسـىرەيتى، ئـۇنى ئېلىـپ قـېلىش      
تهۋپىـــق كۆڭلىـــدىكى پاراكهنـــدىچىلىكنى قىلـــچه    . ئۈچـــۈن يېلىنهتتـــى 

روھىــدىنمۇ   -ئۇنىــڭ رەڭگــى  . چانــدۇرماي، يهنىــال ناھــايىتى خۇشــخۇيىدى   

  ھ
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انالر بىـلهن مهسـچىت   ئۇ نامازدىن كېيىن نامازخـ . بىئارملىقى بىلىنمهيتتى
قىزىـق پـاراڭالرنى قىلىـپ     -تۇرۇپ، ئۇالرغا قىزىق ميېرىم دە -ئالدىدا بىردەم

بىلىشــــلهرنىڭ  -ئۇنىڭــــدىن كېــــيىن بازارغــــا يــــاكى تونــــۇش. بېرەتتــــى
ســۆھبىتىدە بــولغىلى بــاراتتى؛ باشــقا چــاغالردا ئاكىســىنىڭ ئىشــلىرىغا       

قارىشـــىپ  قوشـــنىالرنىڭ ئىشـــلىرىغىمۇ   -قارىشـــىپ بېرەتتـــى، قۇلـــۇم  
مهھهلله ئارىلىسـا دائىـم دورا سومكىسـى مۈرىسـىدە بـوالتتى ۋە تـاز       . بېرەتتى

ــۆلهتتى   ــۈل بـ ــدە كۆڭـ ــقا ئاالھىـ ــۇركهن دەپ  . داۋاالشـ ــۇنى دوختـ ــنچه ئـ كېيىـ
ــراق . بىلىشــكهنلىرىدە باشــقا كېســهللهرنىمۇ كۆرســىتىدىغان بولۇشــتى   بى

ن ئىچىــدىغان دورىالرنـــى ئىچىشـــكه تهرســـالىق قىلىشـــاتتى، ئىككـــى كـــۈ 
بۇنـداق نـادانلىق تهۋپىقنـى    . ئۆتمهيال پايدا قىلمايدىكهن دەپ تاشلىۋېتهتتى

ــپ      ــى ئېزى ــپ، روھىن ــا غهرق قىلى ــر تۇيغۇغ ــدەك بى ــدە قالغان چهكســىز چۆل
ــادەم قىلغىلــى   . تاشــاليتى ھهي، بــۇ خهقنــى قانــداق قىلغانــدا چاپســانراق ئ
  !بوالركىن

  ھالدا؟ نېمه قىلىشنى ئويالۋاتىسهن؟ كېتىش خىيالىڭ يوق ھهر —
كېــــتىش خىيــــالىم يــــوق، تهبىئــــى، ئهممــــا ئىــــش توغرىســــىدا   —

ئــويالۋاتىمهن، يۈســۈپنىڭ مهكتىپىــدە ئىشلىســهممىكىن دەيــمهن، قۇتلــۇق 
شهۋقى دەيدىغان بىـر چـوڭىمىز گېزىـت چىقىرىۋېتىپتـۇ، بۇمـۇ ياخشـى بىـر        

ــۋەتته ــېمه قىلىــش ھهققىــدە  ... ماڭــا ھهممىســى تــوغرا كېلىــدۇ . ئىــش ئهل ن
يلىنىــۋاالي، بىــر ئىشــنى باشــلىدىممۇ، يېــنىش يــوق، غهلىــبه   ئوبــدانراق ئو

  !قىلىشال كېرەك
ئـــۇ . نـــېمه دېيىشـــنىمۇ بىلمهيتـــى. نىزامىــددىن ھېچنـــېمه دېمىـــدى 

ئىنىسىگه خۇددى تىـۋىش چىقارسـىال ئۇچـۇپ كېتىـدىغان قۇشـقا مۇئـامىله       
  .قىلغاندەك ئىهتىيات بىلهن مۇئامىله قىلماقتىدى

ــكه   — ــايىمگۈلنى نېمىشـ ــا، ئـ ــپ    ئاكـ ــنىڭكىگه  ئاپىرىـ ــاخۇن دادامـ ئـ
ــىڭىز  ياخشــــى     ــىگه بهرســ ــپقه خانىمنىــــڭ تهربىيىســ ــىز؟ مۇشــ بهرمهيســ

  .دېدى تهۋپىق ئاكىسىغا سهمىمىي ئاھاڭدا —بوالتتى،
ئـۇكىلىرى  ... ئانىسى يالغۇزچىلىق تاتىـپ قـالىمهن دەپ ئۇنىمايـدۇ    —

دېــدى نىزامىــددىن، مهمتىلىنىــڭ ئهيىپلىشــىدىن   —دە، -قاراقســىز قالــدۇ
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  .ئۆزىنى قاچۇرۇپ
  غېنىچۇ؟ ئۇنى نېمىشكه ساالھىددىن ئهپهندىگه بهرمىدىڭىز؟ —
ئــۆزۈم ... ئالــدىمىزدىكى كــۈزدە ئاپىرىــپ بېــرەي دەۋاتــاتتىم، تېخــى،   —

ــا   ــىراقمىكىن بولمىســ ــام ياخشــ ــددىن يهنه   —... ئۇقۇتســ ــدى نىزامىــ دېــ
ئــارىلىق يېــراق، بــاال كىچىكلىــك قىالرمىكىــن      —خىجىللىــق بىــلهن، 

  .نغۇ، كىشىدەيدىكه
ئوقۇتۇڭ، سـىز ئوقۇشـقا مۇشـۇنداق قارىسـىڭىز، باشـقىالردىن نـېمه        —

  دەپ ئاغرىنغۇلۇق؟
  .نىزامىددىن ئۈنچىقمىدى

ۋاقۋاقنىــڭ زەي  تۇپرىقىــدىن ئــۆزىگه خــاس چىرىنــدە پــۇرىقى، ئېچىغــان  
ــى  ــۇرىقى كېلهتت ــاق پ ــا    . پاتق ــۇلۇپ دىماقق ــلهن قوش ــق بى ــۇراق تىنجى ــۇ پ ب
  .س قىلدۇراتتىىۇ بۇرۇختۇملۇق ھئۇرۇلغاندا كىشىنى تېخىم

ــېڭىال      ــۇالرنى ي ــدە ئ ــپ كهلگهن ــىغا كىرى ــاخۇنۇمنىڭ ھويلىس ــۇالر تاش ئ
قهشــقهردىن كهلــگهن ســهيپىددىن كۈتىۋالــدى ۋە مېهمانخانىغــا تهكلىــپ      

داالنــــدا ســــارىخېنىم، لىۋاھىــــددىنالر ئــــۇالر بىــــلهن كۆرۈشــــۈپ . قىلــــدى
ــتى ــق تۇي  . ئېسهنلهشــ ــىگه يېقىنلىــ ــدى كىشــ ــى ئهپهنــ ــى مهمتىلــ غۇســ

س قىلدۇرىــدىغان قۇۋنــاقلىق ىــبېرىــدىغان، قېرىنداشــلىق مــۇھهبىتىنى ھ
  :بىلهن

دەپ  ئــــاۋۋال  —قانــــداقراق، كىچــــك  ئاپــــا؟ تېنىڭىــــز ســــاقمۇ؟   —
  .سارىخېنىم بىلهن ئهھۋالالشتى

  خۇداغا شۈكرى، باالم، ئۆزىڭىزچۇ؟ —
. دېــدى مهمتىلــى ئهپهنــدى كۈلــۈپ —بىزمــۇ مانــا تىرىــك يۈرۈپتــۇق، —

ــدىن ل ــاراپ،  ئانـ ــددىنگه قـ ــاالھىدىن   —ىۋاھىـ ــىز؟ سـ ــىزچۇ؟ ئوقۇۋاتامسـ سـ
  ئهپهندى، مۇشپقه خانىمالر قانداقراق؟ ئوقۇۋاتقانالر كۆپمۇ؟ 
ــر   ــر نهۋرە ئاكىســىنىڭ ســۇئاللىرىغا بى ــدىن بى ــاۋاب   -لىۋاھى ــرلهپ ج بى

  :بېرىپ، ئاخىرىدا
  .دېدى —يىگىرمىچه باال ئوقۇۋاتىدۇ، كۆپ دېگىلى بولمايدۇ، —
پ ئــادەم جهلــپ بولمايــدۇ؟ ئــارىلىقنى يىــراق كــۆرۈپ، نېمىشــكه كــۆ —
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  باشقا يۇرتالردىن كهلمهيدىغان ئوخشىمامدۇ؟
يېتىپ ئوقۇيدىغانالرمۇ بار، يىـراق دېسـه يېتىـپ ئوقۇسـا بوالتتىغـۇ،       —

تهرغىـــــپ قىلىـــــپ   -ئهممـــــا،  بـــــۇ ئىشـــــالرنى تهكىـــــتلهپ، تهشـــــۋىق 
ــوق ـ ته،      ــى ي ــكىللهيدىغان كىش ــى  —تهش ــهيپىددىن ئىنىس ــدى س دىن دې

  .ئاۋۋال جاۋاب بېرىپ
ساالھىدىن ئهپهندى بىكـار بولسـا چاقىرسـاڭالر بىـردەم پاراڭالشسـاق       —

  .دېدى تهۋپىق —بوپتىكهن، 
 —توختاپ تۇر، ئۇكام، كېيىنـراق چـاقىرايلى، ھـازىر باشـقا گهپ بـار،       —

مهمتىلـى كهلگهنـدىن بېـرىال     —دېدى  نىزامىددىن ۋە سـارىخېنىمغا قـاراپ،  
. كهلــدى ـ دە، بىــر ۋەسۋەســىگه چۈشــۈپ قالــدى  . يۈرىۋاتىــدۇئارسـالدى بولــۇپ  

سـىز ئانىمىزنىـڭ   . تۇرۇشقا قهتئىي نېيىتى يوقتهك مېنـى ئهنسـىرىتىۋاتىدۇ  
ئورنىــدا نهســىههت قىلســىڭىز بىــر يهرگه كېلىشــكه پايدىســى بولــۇپ قالســا  
ئهجهب ئهمهس، دەپ ئــۇنى بىلــله ئهكهلمهكچــى بولــۇپ تــۇراتتىم، ئۆزىنىڭمــۇ  

ــدىغانلىقىنى ئېيتتــى،  كــېلىش نىيىتــ ــارىكهن، كېلىۋاتقىچىغــۇ كهتمهي ى ب
ــدۇ  ــۈم تىنماي ــام . شــۇنداق بولســىمۇ كۆڭل ــالر  -گهپ قىلســىڭىزچۇ، ئان دادام

بىزنىڭمـۇ  .  تۈگهپ كهتتى، مهمتىلىنىڭ داغىدا قان يىغـالپ كهتتـى   -ئۆلۈپ
ھـاال بۈگـۈنگه كېلىـپ، ئـاران جهم بولـدۇق،      . كۆڭلىمىزنىڭ ئارامى بولمىـدى 

  .شىمىزغا كۆزۈم يهتمهيدۇۇبولسا يهنه جهم بول كېتىدىغان
  .سورىدى سارىخېنىم —كېتىدىغان نىيىتىڭىز يوقتۇ، باالم؟  —
ــدۇ،   — ــدى بولمايـ ــيهت ئهمـ ــداق نىـ ــق   —ئۇنـ ــق ئىللىـ ــدى تهۋپىـ دېـ

  .كۈلۈمسىرەپ
مهمتىلى ئويچان كـۆزلىرىنى ئاكىسـىغا تىكىـپ بىـر دەم تـۇردى ۋە كـۆز       

ىنگه يــۆتكهپ، ئاخىرىــدا ســارىخېنىمدا نــۇرىنى لىۋاھىــددىن بىــلهن ســهيپىدد
ئـــۇ ئاساســـهن ۋاقۋاغـــدا بىـــر  . ئېغىـــر ئـــۇھ تاتىـــپ قويـــدى  ،دە -توختىـــدى

تۇغقانلىرى يېنىدا چوڭ بولغاچقا ئۇالرنىڭ ئارىسـىدا ئـادەتتىكى تۇغقـانلىق    
مــۇھهببهت ھاســىل    -مۇناســىۋىتىدىن ھالقىغــان بىــر خىــل چوڭقــۇر مېهىــر

ــدى ــدىم  . بولغانىـ ــىنىڭ ئۆيىـ ــۇ تاغىسـ ــۇڭا    ئـ ــان، شـ ــل تۇرغـ ــر مهزگىـ ۇ بىـ
مۇشــۇ . تاغىسـىنىڭ كىچىـك خوتـۇنى ســارىخېنىمنى بهك ھـۆرمهت قىالتتـى     
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ۋەجىــدىنمۇ نىزامىــددىن ســارىخېنىمنى ئارىغــا ســېلىپ ئىنىســىنى تــۇرۇپ  
مهمتىلــى ئهپهنــدى  . قېلىشــقا ئۈندەشــنى كــۆڭلىگه پۈكــۈپ كهلگهنىــدى    

ته كهتمهكچـــــى ئهمهســـــىدى، پهقهت ھهمراھلىرىنىـــــڭ قهتئىـــــي نىيهتـــــ 
  .بواللماسلىقىدىنال ئهنسىرەيتى

نىزامىددىننىڭ دېگىنىمـۇ تـوغرا، نـېمىال دېـگهن بىـلهن ئـۆز يۇرتقـا         —
نـېمىال دېـگهن   . دۇۇيهتمهيدۇ، ئۆز يۇرت دېگهندە كۆڭۈل تۇقراق ئـۆتكىلى بولـ  

بىـلهن ئاتـا ـ ئانىنىـڭ تـۇپرىقى بـار يهردە، ھېيـت ـ ئـايهملهردە يـاغ پۇرىتىـپ،            
ــۆتكهن ياخشــى بولمامــدىغان تــۇپراق بېشــىغا چىقىــپ،   . زىيــارەتته بولــۇپ ئ

تۇرىدىغان نىيىتىڭىـز بولسـا ئوبـدان بوپتـۇ، بـاالم، ھهممىمىزنـى خـاتىرىجهم        
  ...دۇنيادا خاتىرجهملىكتىنمۇ ئارتۇق نهرسه بارمۇ؟. قىلىسىز

ــدى    ــىههت قىل ــۇزاق نهس ــا ئ ــارىخېنىم ئۇنىڭغ ــۆرگهن،   . س ــيه ك ــۇ تهربى ئ
ڭ چىـــن قهلبىـــدىن ئېيتىلىۋاتقـــان ئوقۇمۇشـــلۇق ئايـــال بولغاچقـــا، ئۇنىـــ

  . سۆزلىرى  مهمتىلىگه چوڭقۇر تهسىر قىلدى
ھهممىڭالرنــى نــارازى قىلىــش ھهددىــم ئهمهس، مېنىــڭ بىــر قارارغــا   —

كېلهلمهيـــۋاتقىنىم قىلىـــدىغان ئىشـــىم ئىـــدى،  ئهته قهشـــقهرگه بېرىـــپ  
ــر       ــلهن يهنه بى ــۇالر بى ــدا ئ ــېلهي، ھهر ھال ــۈپ ك ــلهن كۆرۈش ــلىرىم بى يولداش

ــاراپ،  —شـــكىنىمنىڭ پايدىســـى بـــوالر،كېڭه ئهته  —ئـــۇ ســـهيپىددىنگه قـ
  .دېدى —كېتىدىغان بولساڭ بىلله ماڭايلى،

  .، مهنمۇ ئهته قايتماقچىدىم، بىلله ماڭايلىبولۇدۇ —
  .مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈمسىرەپ باش ئېغىتىپ قويدى

يېقىــدىن بېــرى يــۈز بهرگهن يېڭىلىقالرمــۇ ئــۇنى قهشــقهرگه بېرىــپ        
خوجانىيازھــاجى مۇئــاۋىن ئــۆلكه رەئىســى بولــۇپ . ئۈندىمهكتىــدىكېلىشــكه 

كۇرســىغا ئولتۇرغانــدىن كېــيىن، ئۇنىــڭ ئهســكهرلىرىنى قهشــقهر تهۋەســىگه  
كهلـــگهن مهھمـــۇد مـــۇھىتى قهشـــقهر گارنىزونىغـــا مۇئـــاۋىن قومانـــدان       

ــدى  ( ــڭ ئىـ ــۇ بىـ ــدانى لىيـ ــدى ) قومانـ ــن قىلىنغانىـ ــۇپ تهيىـ ــڭ . بولـ ئۇنىـ
ــۇ   ــۇالڭچى قوشــ ــدىكى قوزغــ ــىتاتىغا   قولىــ ــى شــ ــۈمهت ئارمىيىســ ن ھۆكــ

ـ دىـــۋىزىيه دەپ ئاتالغـــان، دىۋىزىيىنىـــڭ قومانـــدانلىق     6اپلىنىپ، ھىســـ
ــۇمىالق شــه«شــىتابى قهشــقهر  ــارار تاپقانىــدى)گۈلبــاغ(»ي ــۇ مهھمــۇد . دە ق ئ
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ۋاتـاتتى، بـۇ بۈيــۈك   ۇمۇھىتىنىـڭ قهشـقهردە قـارار تېپىشـىدىن بىــر تامـادا بول     
  . ۇن بىر ئۈمىد ئىدىبىر ئۈمىد، ئاداققى غايىسىگه ئۇيغ

مهمتىلـى   —،بولـۇدۇ ىسـهك  چساالھىدىن ئهپهنـدىنى قىشـقىرىتىپ    —
نىزامىددىننىڭ ئاۋازىدىن خېلـى كـۆڭلى كۆتۈرۈلـۈپ     —پاراڭالشماقچىكهن، 

  .قالغانلىقىنى بىلگىلى بوالتتى
لىۋاھىددىن ساالھىدىن ئهپهنـدىنى چاقىرىـپ كىـرىش ئۈچـۈن چىقىـپ      

  .كهتتى
  

2  
  

ھىـالل  «هيپىددىن بىلهن قهشقهرگه كىرىـپ، ئـاۋال   مهمتىلى ئهپهندى س
گه يولۇقۇپ مهجىددىن ئهپهندى بىـلهن كۆرۈشـتى ھهم ئـۇنى ئېلىـپ     »ئهھمهر

ــىتى   ــتهپكه كېتىش ــى مهك ــۇ يهردە    . نوۋېش ــلهن ش ــدى بى ــمهد ئهپهن ــۇالر ئهخ ئ
  .ئۇچراشىتى

مهجىدىن ئهپهندى ئادىتى بويىچه مهمتىلـى ئهپهنـدىگه چاقچـاق قىلىـپ     
ندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ چاقچىقىغا مېيىقىـدا كۈلـۈپ قـاراپ    بىردەم كۈلۈشكه

  :تهۋپىققهتۇرغان يۈسۈپ زىيا 
ســـىلىنىڭ تاپشـــۇرۇقلىرىغا بىنـــائهن قۇتلـــۇق ھـــاجىم بىـــلهن       —

شــــــهۋقى ھهزرەت ســــــىلى بىــــــلهن تونۇشۇشــــــنى ئــــــارزۇ . كۆرۈشــــــتۈم
قىلىــدىغانلىقىنى ئېيتىــپ، ســىلى كهلــگهن ھامــان خهۋەر قىلىشــىمنى      

گهر خالىسىال بىـز بـارىلى يـاكى ئـۇ كىشـىنىڭ كېلىشـىگه       ئه. تاپىلىغانىدى
  .دېدى —چولىسى تهگسه باشالپ كېلهي،

ئهگهر ئـۇ  . رەھمهت دوستۇم، بۇ خوشـخهۋىرىڭىز ئۈچـۈن كـۆپ رەھـمهت     —
. دېـــدى —كىشـــى مۇشـــۇ يهرگه كېلهلىســـىغۇ تېخىمـــۇ ياخشـــى بـــوالتتى، 

ىڭ مهمتىلــى ئهپهنــدى چىــن كۆڭلىــدىن خۇشــال بولــۇپ، يۈســۈپ ئهپهنــدىن  
بـــۇ يهردە تـــازىمۇ تېپىشـــقانالر جهم بوالتتـــۇق،  —مۈرىســـىدىن ســـىلكىپ، 

ئهمما مېنىڭچه بىرىنچى قېتىمـدىال چـوڭ ئـادەمنى ئالـدىمىزغا چـاقىرتىش      
ــى بولســا      ــارايلى، ۋاقت ــۆزىمىز ب ــرەك، ئاستانىســىغا ئ ــتىن بولمىســا كې ئهدەپ
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  بىلله كېلىپ، مهجلىسىمىزگه قاتايلى، قانداق؟
مهن ھـازىر،   —دېـدى يۈسـۈپ ئهپهنـدى ۋە دەرھـال،      —توغرا ئويالپال،  —

 —دەپ قوشۇپ قويدى، ئارقىدىن جىددىي بىـر ئىـش يادىغـا يهتكهنـدەك،      —
ئارال يېزىلىق بىر يىگىـت سـىلىنى سـوراپ كهپـتىكهن، يېڭىسـار ئهتراپىـدا       
ــۈن      ــۇش ئۈچ ــته ئوق ــدائىي مهكتهپ ــى ئىپتى ــڭ يېش ــىلهر، ئۇنى تونۇشقانكهنس

ىلمۇئهللىمىنــــدە ئوقۇســــۇن دەپ ئهخــــمهد ســــهل چــــوڭراق بولغاچقــــا دار
ئهپهنــدىگه ئهۋەتىــپ بهردىــم، قــالغىنىنى مــۆرىمهس دوســتلىرىدىن ئــاڭاليال، 

  . دېدى يولغا جابدۇنىۋېتىپ —
ــلىۋەتكهنىدى   ــش باش ــدە ئى ــدى دارىلمۇئهللىمىن ــۈپ . ئهخــمهد ئهپهن يۈس

ــورىدى ۋە      ــدە س ــم ھهققى ــدىن رېهى ــمهد ئهپهندى ــا ئهخ ــازىرالنغىچه ئارىلىقت ھ
  . ئوبدان تهربىيىلهشنى تاپىلىدى ئۇنى

ــدىغۇ،  — ــىلىمۇ گهپ كهتمهيــ دېــــدى ئهخــــمهد ئهپهنــــدى   —دېمىســ
  .جاۋابهن

ــدىن      ــپ، ئان ــائهت ھاســىل قىلى ــلهن قان ــق دوســتىنىڭ ســۆزى بى تهۋپى
ئـۇ سـهيپىددىنگه شـۇ يهردە ئىجـازەت     . بىلله كهلـگهن سـهيپىددىنگه بۇرالـدى   

ســهيپىددىن دوتهي يامۇلغــا . بهردى ۋە ئهته شــۇ يهردە كۆرۈشۈشــنى تاپىلىــدى 
كهتكهنــــدىن كېــــيىن مهكتهپــــته جهم بولغــــان ) ۋالــــى مهھكىمىســــىگه(

دوستلىرىغا ئۆزر ئېيتىپ، شهۋقى ھهزرەت بىلهن كۆرۈشـۈپ، بىـر بولسـا ئـۇنى     
  .باشالپ كېلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، يۈرۈپ كهتتى

. ئـۇالر پاراڭالشــقاچ قوتلـۇق ھــاجىم شــهۋقىنىڭ ئـۆيىگه يېتىــپ كهلــدى   
ــ ــۇپ،    مهمتىل ــڭ تۇت ــى چى ــا ۋاقتن ــۆرەلمىلىكنى ياقتۇرمىغاچق ــدى س ى ئهپهن

ــدى  ــۇنى شــهۋقىنىڭ   . ئىشــلىرىنى پۈتتۈرۈشــكه ئالدىرىماقتى ــا ئ يۈســۈپ زىي
  . ئۆيىگه باشالپ كىرىدى

نهچـچه ياشـالردىكى كىشـى بولـۇپ،      50ئۇالر ھويلىدا ئۇچراشتى، شـهۋقى  
ــق     ــارەت، قىزغىنلى ــدىن جاس ــاي تۇرقى ــا قارىم ــىنىپ قالغىنىغ ــۇپ ياش ئۇرغ

ــۇراتتى، ئۇنىــڭ ئۈســتى   ــون، ســهلله، پۇتىــدىكى مهيســه   —ت  -بېشــىدىكى ت
  .كاالچ ئۇنىڭ التاپىتىگه مۇاليىملىق، مهىرىۋانلىق تۈسى بهرگهنىدى

تهۋپىـق ئىككىســى خــۇددى ئىلگىــرى قهيهردىـدۇ بىلــله ياشــاپ كېــيىن   
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ئايرىلىپ كهتـكهن قهدىنـاس دوسـتالردەك  ئـاۋال ئـۈچ قېـتىم قۇچاقالشـتى،        
ــدى ــتى ئانـ ــىپ كۆرۈشـ ــول ئېلىشـ ــزغىن  قـ ــقهدەم  . ن قىـ ــۇ پىشـ ــق بـ تهۋپىـ

شــائىرنىڭ قــولىنى قويىــۋەتمهي ســىقىپ تــۇرۇپ، ئۇنىڭغــا ئــۇزاق ســهپ        
  :سېلىپ قارىدى ۋە

دېـــدى ۋە قوشـــۇپ  —تونۇشـــقىنىم ئۈچـــۈن ناھـــايىتى خوشـــالمهن، —
تنــى كــۆرۈپ، ئهســهرلىرىڭىزنى ىســىز مۇھهررىرلىــك قىلغــان گېز —قويــدى،

 —نمۇ ياشـراق يىگىـت بولسـا كېـرەك دەپـتىكهنمهن،      ئوقۇپ سىزنى مهنـدى 
تهۋپىق ھهر قانـداق ئـادەمنى بىـر دەمـدىال قهدىناسـالرغا ئايالندۇرىۋالىـدىغان       
بىــر خىــل يېقىملىــق، دوســتانه پوزىتســىيه بىــلهن كۈلۈمســىرىدى، ئۇنىــڭ  
سۆھبهت ئۇسـلۇبىمۇ توختـاجى تهرىپلىگهنـدەك، كىمـگه قانـداق سۆزلهشـنى       

ورۇندا قانـــداق سۆزلهشـــنى بىلىـــدىغان بولغاچقـــا، بىلىـــدىغان؛ قايســـى ســـ
يېقىنلىشىشنى كېچىكتۈرىـدىغان ئۇزۇنـدىن ئـۇزاق ياسـالما تهكهللـۇپالرنى      

مانـا   —بىر تاقالشتا ئاتالپ ئۆتـۈپ، مۇسـاپىنىڭ قـاق بېلىـدىنال چىقـاتتى،      
بىـراق  . ئهمدى كـۆردۈمكى، سـىز ئهسـلىدە ياشـىنىپ قالغـان كىشىكهنسـىز      

چه جاســارەت ۋۇجۇدىڭىزغــا قانــداق پــاتتىكىن؟    شــۇنچه قىزغىنلىــق، شــۇن  
مۇشۇنداق بىر ئوت يۈرەك كىشى ياش ۋاقتلىرىـدا قانـداق بولغىيـدى، بـۇ تـار      

  .جاھانغا قانداق پاتقان بولغىيدى دەپ ئويلىغۇسى كېلىدۇ، كىشىنىڭ
ــۆزلىرىنى      ــۇ ئـ ــىرىدە  ھهقىقهتهنمـ ــجهزى تهسـ ــڭ مىـ ــهۋقى تهۋپىقنىـ شـ

بـۇرادەلهردەك تۇتۇشـقا باشـلىدى ھهم بـۇ      قاچاندۇر  ئىلگىرى تونۇشـقان، كونـا  
  :پ يىنىك كۈلۈمسىرىدىۈنۈئىختىيارسىز ئىللىق سېزىمدىن سۆي

 —دېـدى ئـۇ،   —مهنمۇ سىلى بىلهن  دىدارالشقنمىغان خوشـالمهن،   —
جاھانغـــا «مېنىـــڭ يـــاش ۋاقتىمـــدا قهيهرگه پاتقـــانلىقىمنى ســـوراپ قـــالال، 

ــۇن  ســهركىمۇ قازانغــا پېتىپتىكهنغــۇ؟ مه  »پاتىمىغــان ــر بۇلۇڭغــا ئ  -نمــۇ بى
شـهۋقى بـۇ    —... تىنسىز   پېتىپ كهلدىم، گاھىـدا مهرىـدىم، گاھىـدا جىـم     

ســۆزلهرنى مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ چاقچىقىغــا جــاۋابهن چاخچــاق تهلهپپۇزىــدا  
ــا      ــۇنهۋۋەر ئوغالنلىرىغـ ــڭ مـ ــۆزىدە مىللهتنىـ ــڭ سـ ــىمۇ ئۇنىـ ــگهن بولسـ دېـ

ام تهســۋىرىگه  بهخشــهندە بولــۇپ كهلــگهن كۈلپهتلىــك تهقــدىرنىڭ ئىخچــ     
شـــۇڭا بۇنـــداق . ئوخشـــاپ كېتىـــدىغان قـــايغۇلۇق ئاھـــاڭ يوشـــۇرۇنغانىدى
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كه زىـــل بولغـــان ۈشـــنۈتىنـــى چۈشكته -تېمىالردىكـــى ســـۆزلهرنىڭ تېگـــى
  .تهۋپىق قاتتىق تهسىرلىنىپ، غهمكىنلىشىپ قالدى

نام شـهرىپىلىرى مهمتىلـى، تهخهللۇسـلىرى تهۋپىـق ئىكهنلىكىنـى       —
ــدى   ــدىن ئاڭلى ــۈپ ئهپهندى ــداق    . ميۈس ــتىكهنال، ئۇن ــى قىپ ــڭ گېپىمن مېنى

دېـدى شـهۋقى كۈلـۈپ،     —قىلمىسـىلىمۇ مهن ئـۆزلىرىنى ئىـزلهپ بـاراتتىم،    
ئېســـىم قۇرىســـۇن، ســـىلىنى ئـــۆيگه باشـــلىماي ئاياقتـــا تۇرغـــۇزۇپ        —

  !قېنى مهرھهمهت. سۆزلهۋەرگىنىمنى قارىمامدىغان
ه بۇنىســى بىــزگه تېخىمــۇ ياقىــدۇ، چىــن دوســتالر ئارىســىدا ئوشــۇقچ  —

دېــدى تهۋپىــق ۋە شــهۋقىنىڭ  —تهكهللــۇپالر بــولمىغىنى تېخىمــۇ ياخشــى، 
ــپ،   ــا قارىتى ــاۋالقى تهكهللۇپىغ ــاراپ     —ئ ــچه ق ــزلهپ كهلگى ــى ئى ــىز بىزن س

ــىنى، شــاگىرتنىڭ      ــىنىڭ  ئاكىس ــڭ ئــاتىنى، ئىنىس ــۇ، بالىنى ئولتۇراتتۇقم
  .ئۇستازنى ئىزدىگىنى خوپراق ئهمهسمۇ

ــقا    ــته پاراڭالشـ ــۇ تهقلىتـ ــۇالر ئهنه شـ ــڭ   ئـ ــۇ چىـ ــا قوللىرىنىمـ چ، ھهتتـ
ــا كىرىـــپ، ســـاال  سۇلهســـىزال ئۇتتـــۇر  -تۇتىۋېلىشـــقان ھالـــدا مىهمانخانىغـ

  .كهلگهن يهرگه ئولتۇرۇپ، پارىڭىنى شۇ بويىچه داۋام قىلدى
يۈسۈپ ئهپهندى توغرا ئېيتىپتىكهن، مهن سـىلى بىـلهن كۆرۈشـمهي     —

ا پاراڭالشسـام  خـاراكتېرىلىرىنى، قانـداق تـېمىالرد    -تۇرۇپال سىلىنىڭ مىجهز
ــتىمهن   ــوراپ كېتىپـ ــدىغانلىقىنى سـ ــىراق بولىـ ــدى . ياخشـ ــۈپ ئهپهنـ : يۈسـ

ــوت، كۆر    ــارچه ئـ ــر پـ ــگهن بىـ ــق دېـ ــۈتهۋپىـ ــۈشـ ــا  ىالپال قالسـ ــزدەك كونـ  بىـ
ــدى     ــتىال دېگهنى ــۇپ كې ــال بول ــۇنىڭ بىلهن ــۇپ ش ــىلىرىنى ئۇنت ــا . تونۇش مان

دېـدى   —ئهمدى ئىشـهندىم، ئىنىمىـزدىن تېچلىـق سـورايمۇ دېمهپـتىمهن،      
  . قى چىن كۆڭلىدىن خوشال بولۇپشهۋ

مانا شـۇنداق، بـۇ تهۋپىـق دېـگهن ئـادەم كىشـىنىڭ ھهسـهتلىرىنىمۇ         —
ــلهپ يوقمــۇ قىلىۋېتىــدۇ،    ــۇ ھهســهتلهرنى چهي ــدى  —قوزغىۋېتىــدۇ، يهنه ب دې

  .يۈسۈپ ئهپهندى كۈلۈپ
 —دېــدى شــهۋقى ســىرتقا قــاراپ تــوۋالپ،   —ھــاي، قايســىڭالر بــار؟  —

  .ھازىرالپ بېرىڭالبىزگه بىر پىيالىدىن چاي 
ــدىلهر ســاقالپ    — ــتىم، چــاينى بولــدى قىلســىال، نوۋېشــىدا ئهپهن ھهزرى



 170

قالــدى، بىرمــۇنچه ئــادەمنى ئــۇ يهردە ســاقلىتىپ قويــۇپ، بىــز بــۇ يهردە چــاي   
ۈسـىله،  جئىچىپ ئولتـۇرۇپ كهتسـهكمۇ سـهت، ۋاقتلىـرى بولسـا بىـز بىـلهن        

  .دېدى يۈسۈپ زىيا —
نىڭىزگه بـاش قويـۇپال يېنىشـقا ۋەدە    توغرا دەيدۇ، بىز سـىزنىڭ ئاسـتا   —

  .قىلىپ كهلگهنىدۇق، بىز بىلهن بىلله بېرىڭ، ئۇستاز
قـۇرۇق چىقىـپ كهتسـهڭالر سـهت ئهمهسـما؟       -ئهمما ئۆيۈمدىن قـۇپ  —

  بىرىنچى قېتىمدىال؟
ــز بىلىشــمىگهن       — ــۇرۇق تهكهللۇپالرنىــڭ؟ بى ــى شــۇ ق ــېمه كېرىك ن

ى، ئادىمىگهرچىلىكنىــڭ ئــادەملهر بولمىســاق، قويــايلى شــۇنداق رەڭــۋازلىقن
تهكـرار تهكهللـۇپ قىلىشـماي،     -بۇنداق ئىپادە شهكلى بىزدىال قالدى، تهكرار

ــۈلگه     بىــرال ئېغىــز ســۆز بىــلهن ئىشــقا كىرىشــىدىغان بولســاق، شــۇنداق ئ
ــتاز  ــمهن، ئۇسـ ــاق دەيـ ــىز؟  . ياراتسـ ــداق دەيسـ ــان   —قانـ ــق ئاللىقاچـ تهۋپىـ

جىغاچ ســۆزىنى داۋام ئورنىــدىن تــۇرۇپ كهتكهنىــدى ۋە ئىشــىك تهرەپــكه ســىل 
  . قىالتتى
بولمىسـا ئىككـى   . مهيلى ئهمىسه، ئېسىمنى يوقـاتتىم، گهپ بىـلهن   —

ســۆزلىرىگه  —دېــدى شــهۋقى،  —قېــتىم چــاي قــاينىغۇدەك ۋاقــت كهتتــى، 
يهنه تىــرەجهش ئىمكــانى قالمىــدى، بۇيرۇقۇڭالرغــا ھــازىر بولمــاقتىن باشــقا   

  .چارەم يوق
ــا ئهگهشــ  ــۇالر يهنه شــۇ تهقلىتتىكــى  . تىشــۇنداق دەپ شــهۋقىمۇ ئۇالرغ ئ

قىــزغىن پــارىڭى بىــلهن ئۆيــدىن چىقىــپ، تۇيماســتىنال نوۋېشــىغا كېلىــپ 
  .قالدى

ــق سورىشــىپ     ــلهن كۆرۈشــۈپ تېنچلى ــدىلهر بى ــته ئهپهن شــهۋقى مهكتهپ
  :بولغاندىن كېيىن، مهجىددىن ئهپهندى شهۋقىدىن سورىدى

كىشــىگه تهۋپىــق ئهپهنــدى بىــلهن توشــۇپ قالغانســىز ھهرھالــدا؟ بــۇ  —
  گهپ كهتمهيدۇ، شۇنداق ئهمهسمۇ؟

ــېچ ھايالســىزال ئۆزل  — ــۈشــۇنداق، ھ ــۇق، ۈش ــهۋقى   —پ كهتت ــدى ش دې
  .كۈلۈپ

دېـــدى مهجىـــددىن ئهپهنـــدى  —بـــۇ ئهپهنـــدىنىڭ بېـــرى ئهنه شـــۇ،  —
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ــا ســـاختا ئـــاغرىنىش بىـــلهن،  ھهمـــمه  —ئىپتىخـــارلىنىش ئاھاڭىـــدا، ئهممـ
ــان  ــتىمىزنى تارتىۋالغ ــۇ ك  . دوس ــالىالرمۇ ب ــا ب ــۆرۈپ   ھهتت ــى ك ــىنى ياخش ىش

  . دۇۇقېلىپ، ئاتىسىنى ئېسىدىن چىقىرىپ قوي
ــدى،    — ــۇنداق بولـ ــمۇ، شـ ــا ئهمهسـ ــتىنال، مانـ ــهۋقى   —راسـ ــدى شـ دېـ

مهجىــــددىن ئهپهنــــدى بىلهنمــــۇ تــــۈزۈكرەك     —. ئېچىلىــــپ كېتىــــپ 
  .ئهھۋالالشمايال سىلى بىلهن بولۇپ كېتىپتىمهن

يېڭــى . دىيۈســۈپ ئهپهنــدى ســاھىپاخانلىق قىلىــپ، ئۇالرغــا چــاي قۇيــ  
 . تونۇشالر چاي ئىچكهچ پاراڭلىشىپ بىردەمدىال ئىچهكىشىپ كهتتى

ئهخمهد ئهپهنـدى تهۋپىقنىـڭ چهتئهلـدىن كهلگىـچه سـهپهر ئۈسـتىدىكى       
قونــالغۇالردا قانــداق قارشــى ئېلىنغــانلىقىنى يادىغــا ئېلىــپ، بــۇ ســۆزلهرنى  

ــىتىپ قويـــدى  ــۇ . تـــوغرا تاپقانـــدەك بـــاش لىڭشـ ئۇنىـــڭ كهم ســـۆزلىكى بـ
. شوق بىلهن ھىكايه قىلىـپ كېتىشـكه ھاالقىـت بېرەتتـى     -هلهرنى زوقۋاقئ

  :ئۇ پهقهت
 —رېهىم دېگهن قاچاق ئهسكهر بىلهن كۆرۈشـۈپ كېـتهمال قانـداق؟     —

مانـا، شـۇنىڭدىنمۇ قارىسـاق    ... ئۇ بىچارە شۇنداق يالۋېرىپ، تاپىالپ كهتـكهن 
ه ئۇنىڭغـــا شـــۇنچه ياخشـــى مۇئـــامىله قىلىـــۋاتىمىز، مهكـــتهپك     : بولـــۇدۇ

  ...جايالشتۇردۇق، ئهمما يهنه مهمتىلى ئهپهندىال دەيدۇ
ــايرىم    — ــاال ھهققىــدە باشــقا تهپســىالتىنى ئ ــۇ ب ــايلى، ئ چاخچــاقنى قوي

دېـدى تهۋپىـق خوشـال     —گېزى كهپ قالسا كۆرەشتۈرەرسـىز،  . سۆزلىشهرمىز
ــپ،      ــۆھبىتىنى داۋام قىلى ــلهن س ــهۋقى بى ــدىن ش ــۇپ، ئان ــن « —بول ئهركى

ــات ــ  ①»ھاي ــاال؟ قانــداق قهپهزگه مــۇپتىال بولــۇپ     بۇغۇلــۇپ قال دىمۇ، نــېمه ب
  .دەپ سورىدى تهۋپىق شهۋقىدىن —قالدى؟ 
ــدىم   — ــار، ئهپهن ــا  . بۇنىڭــدا ھهرخىــل ســهۋەبلهر ب ئهممــا ھــازىر يهنه قايت

ــدۇ   ــارلىق كېتىۋاتى ــڭ ئۈســتىگه . نهشــىر قىلىشــقا تهيي ــزگه  -ئۇنى بهختىمى
. دىغـان ئـادەمكهن  ۈۆليارىشا مهھمۇد سـىجاڭ بۇنـداق ئىشـالرغا بهڭ كۆڭـۈل ب    

ئىككـى   -بهلكىـم بىـر  . نامىـدا نهشـىر قىلمـاقچىمىز   » يېڭى ھايات«ئهمدى 
                                            

  .ئا —شۇ يىلالردا شهۋقى تهرىپىدىن چىقىرىلغان گېزىت، » ئهركىن ھايات«  ①
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  .ئايدىن كېيىن يۈز كۆرۈشۈپ قېلىشاال
دېــــدى مهمتىلــــى ئهپهنــــدى خوشــــال     —شــــۇنداق بولســــىغۇ،  —

مېنىــــڭ يــــاردىمىم كېــــرەك ئهمهســــمۇ؟ گېزىــــت      —كۈلۈمســــىرەپ، 
  .ىزمۇ رازىدىمچىقىدىغانال ئىش بولسا مېنى نىمكار ئىشلهتسىڭ

ــىلىنىڭ        — ــېكىن س ــايمىز، ل ــاۋارە قىلم ــقا ئ ــۇ ئىش ــىلىنى ئ ــاق، س ي
  ...ياردەملىرىگه قاراغلىق بىر مۇھىم ئىش بار، ئهگهر ماالل كۆرمىسىله

پـــاالل دېگهنمـــۇ  -ســىز ئىـــش بۇيرۇيـــدىغان بولســىڭىز يهنه مـــاالل   —
  گهپمۇ؟
ئهســـىرى » دىۋانـــۇ لۇغهتـــت تـــۈرك«مهنـــدە مهھمـــۇد قهشـــقهرىنىڭ  —

ــى   بار ــان نۇسقىس ــىر قىلىنغ ــدە نهش ــدى، تۈركىيى ــا   . ى ــڭ ئان ــۇنى ئالىمنى ش
ــۈپ      ــۈمگه پۈكــ ــرى كۆڭلــ ــدىن بېــ ــنى ئۈزۇنــ ــمه قىلىشــ ــا تهرجىــ تىلىغــ

ــهرت    ــقا ش ــۇش ۋە باش ــت، تۇرم ــائىي مۇھى ــېكىن ئىجىتىم ــاتتىم، ل  -كېلىۋات
مهن . شارائىتالرنىڭ يار بهرمهسـلىكى بىـلهن بـۇ ئىـش كهيـنىگه كېتىۋاتىـدۇ      

ران مهزگىلىنى ياشاپ بولدۇم، ئهمـدىلىكته بـۇ ئېغىـر    بولسام ئۆمرۈمنىڭ قى
شـكه ئـۆمرۈم   ۈتۈيۈكنى ئۈستۈمگه ئېلىشـقا ئـاجىزلىق قىلىـمهن، ئـۇنى تۈگ    

ئهگهر ســىلى بــۇ ئىشــتا شــۇتا ئــات بولــۇپ      . يــار بهرمهســلىكىمۇ مــۇمكىن  
ــه     ــى كۆرسـ ــدادالرنىڭ ئىزىنـ ــام، ئهۋالدالر، ئهجـ ــداق بولسـ ــىله، مهن يانـ بهرسـ

  .ېتهتتىمئۆلسهممۇ خاتىرىجهم ك
ئىنتـــايىن ياخشـــى ئويالپســـىز، كهمىـــنه گهرچه . بارىكـــالال، ســـىزگه —

ــى بىـــلهن      ــتازىمنىڭ يېتهكلىشـ ــاممۇ، ئۇسـ ــى بولمىسـ ــدار ئىگىسـ ئىقتىـ
ــش بهخــتىگه مۇيهسســهر     -مۇشــۇنداق شــان  ــول تىقى شــۆھرەتلىك ئىشــقا ق

بواللىسام، يهنه نېمىنى ئايايتىم؟ قېنى، يـول باشـالڭ، ئىشـىمزدا ئـالالھ يـار      
  .ايبولغ

يۇقســۇ، يۇقســۇ، مهنــدە ئۇنچىــۋاال دەســمى نــېمه قىلســۇن، بــۇ ئىشــتا  —
  .مهن سىلىگه تايانماقچى ئىدىم

بۇنىــڭ تالىشــىدىغان نېمىســى بــار ئۇســتاز؟ بىــز بــۇ ئىشــنى چوقــۇم  —
تۇتىــدىغانغا كېلىشــتۇقمۇ؟ ھه، بولــدى، قالغــان ئىــش پۈتۈشــهلمىگۈدەك      

  .ئهمهس



 173

ــپ قو    — ــۆيگه كېتىـ ــڭ ئـ ــۈن بىزنىـ ــه، بۈگـ ــابنى  ئهمىسـ ــىال، كىتـ نسـ
  .كۆرسىله، قانداق قىلىشنىڭ يولىنى شۇيهردە سۆزلىشهيلى

ــتاز  — ــمهت، ئۇس ــال «. رەھ ــمىلال دىمهي ــقا    »بىس ــاالل قىلىش ــىزنى م س
ــۇ   . جــۈرئهت قىاللمــايمهن ــار، ئهپ ــدىغان ئىشــلىرىممۇ ب ــچه قىلى ھهم كهچكى

ــڭ ــهك  . قىلىــ ــۇ يهردە كۆرۈشســ ــىڭىز ئهته يهنه مۇشــ ــاالل كۆرمىســ ئهگهر مــ
  ...كىتابنىمۇ بىلله ئېلىپ كېلىشكه بولسا بولماسمۇ؟

چـۈنكى ئۇنىـڭ جـاۋابى ئـۇنى     . قۇتلۇقهاجىم تهۋپىقىنـى كـۆپ تۇتمىـدى   
پ ۇشــۇئــۇ خېلــى ئــۇزاق پاراڭلىشــىپ ئولتــۇرۇپ، خوشل. قانائهتلهندۈرگهنىــدى

  .قايتىپ كهتتى
ــى      ــدى مهمتىل ــدىن ئهپهن ــيىن، مهجى ــدىن كې ــپ كهتكهن ــهۋقى چىقى ش

بۇيــاقتىن پاراڭلىشــىپ، ئارقىــدىن  -ر ئۇيــاقتىنئهپهنــدى، ئهخــمهد ئهپهنــدىله
  .دېگهن مهسىلىگه كۆچتى »تۇرىمىزمۇ، كېتىمىزمۇ«يهنه 

دېــــدى تهۋپىــــق ســــالماقلىق تــــۈس بېرىــــدىغان   —ئهپهنــــدىم،  —
ــاراپ،     ــا قـ ــدىن دوختۇرغـ ــلهن مهجىـ ــۇمى بىـ ــا   —تهبهسسـ ــاخىرقى قارارغـ ئـ

ن، مهن ئاللىقاچـــان كهلـــدۇققۇ، يهنه نـــېمه پـــۈتمىگهن مـــۇزاكىرە؟ مهســـىله 
ــارىمهن؟ ســزمۇ قېلىــڭ   ــايىن . ۋەتىــنىم ئۈچــۈن خىــزمهت قىلمــاي نهگه ب ئات

ھـېچگهپ   -ياخشى نىيهتلهر بىـلهن كهپتـۇق، ئهمـدى بىـردىنال ھېچگهپـتىن     
  !يوق كهتكىنىمىز قانداق؟ سىز تېخى بهينهلمىنهلچىسىز

  يۈسۈپ ئهپهندى نېمه دەيدۇ؟ —
ــۇ يهردە ئۆيلــۈك   — ــېمه دەيتتــى، ئــۇ ب قلىق بولــۇپ ئوچــا -ئــۇ كىشــى ن

ئهگهر . بولغانــدا، ئائىلىســىنى تاشــالپ كېتىشــكه تېخىمــۇ چىدىمايــدۇ، دەڭــا 
ــپ        ــىز باغلىنى ــىزمۇ يىپس ــاق، س ــان بولس ــۆيلهپ قويغ ــاتراق ئ ــىزنىمۇ پ س

  .قاالتتىڭىز
ئهگهر ســـىزنىڭ قـــارارىڭىز بـــويىچه بولغانـــدا ئهمـــدى بـــۇ يهردە ئـــۇۋا  —

ــاۋاب ب —تىزمـــايمۇ بولمىغىـــدەك،  . هردى دوختـــۇردەپ چاقچـــاق بىـــلهن جـ
بـۇ ئىشـتا ياشـلىق قىلمايۋاتقىنىڭىزغـا      —ئاندىن يهنه جىددىيلىك بىـلهن، 

  .دەپ سورىدى —ئىشهنچ قىالالمسىز؟ 
ــدىمهن،      — ــلىق قىلىۋاتقان ــى ياش ــدە بهلك ــاتىنى دېگهن ــڭ ھاي ئۆزەمنى
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لــېكىن تاللىغــان يولـــۇم جهھهتــتىن ياشـــلىق قىلمــايۋاتقىنىم ئېنىـــق،     
  .ىمغا ئىشهنچ قىالاليمهنسالماقلىق بىلهن يول تاللىغىن

  دېمهك، سىز ھهممه ئېهتىماللىقنى نهزەردە تۇتۇپسىز ـ دە؟ —
  شۇنداق؟  —
  ھهتتا ئۆلۈمنىمۇ؟ —
  .دېگهندىكىن ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ـ دە »ھهممه« —
يېقىندا مهھمۇد مۇھىتى بىـلهن كۆرىشـىۋىدىم ئـۇ كىشـىمۇ بىزنـى       —

تهكـرار   -تېخى سـىزنى تهكـرار  . دىكهتمهسلىككه دەۋەت قىلىپ چىڭ تۇرىۋال
ــاردەك،   ــدى دوختــۇر غهمكىــن   —سۈرۈشــته قىلغانىــدى، سۆزلهشكۈســى ب دې

مهھمـــۇد ئهپهنـــدى بىزنىـــڭ قايتىشـــىمىزغا ئۇنايدىغانـــدەك  —قىيـــاپهتته، 
  .ئهمهس
. شـۇنداقمۇ؟ مهن بـۇ قېـتىم ئــۇ كىشـى بىـلهن كۆرۈشـۈپ كېــتىمهن       —

قىـــدە بىـــر نــــېمه   ئهمـــدى ســـىز قانـــداق قارارغــــا كهلگهنلىكىڭىـــز ھهق    
  !دېسىڭىزچۇ

  سىز نېمىنى ئۈمۈد قىلىسىز؟ —
ئهگهر ماڭــا تــالالش ھوقــۇقى بېرىلگهنــدە ســىزدىن ئايرىلماســلىقنى  —

  .خاھاليمهن
ئهمدى مـاڭىمۇ شـۇنى خالىماسـلىقتىن باشـقا ئامـال بولمىـدى ـ دە،         —

دېــدى، مهجىــدىن ئهپهنــدى مهيــۈس كۈلۈمســىرەپ، ئارقىــدىنال جىــددىي،   —
لـــېكىن، زۇلمهتـــكه يهم   —ئـــۆزىگه دەۋاتقانـــدەك قىلىـــپ،    -ئهممـــا ئـــۆز 

  .دەپ قوشۇپ قويدى ـ....شىمىزدا گهپ يوق،ۇبول
ــۆزگهرتمهيمهن،   — ــارارىمنى ئــ ــۇ    —مهن قــ ــق تېخىمــ ــدى تهۋپىــ دېــ

بۇالرنىــڭ . مهن يــات ئهللهرنــى كهزدىــم، بىلىــم ئالــدىم —جىددىيلىشــىپ، 
سـىز مىلـلهت   ھهممىسى نېمه ئۈچـۈن؟ ۋەتهن ئۈچـۈن ئهمهسـمۇ؟ مۇشـۇ بهخت    

ئۈچۈن ئهمهسمۇ؟ مۇشۇ مىللهتكه خىزمهت قىلىشـنىڭ پۇرسـىتى كهلگهنـدە    
ئـۇ سـهل    —ئهلۋەتته خىزمهت ئۈستىدە ئۆلۈش تازا مېنىڭ غايهمدىكى ئىـش،  

لهھهڭنىـــڭ « —تۇرىۋېلىـــپ كېىـــيىن شـــائىرانه ئاھاڭـــدا قوشـــۇپ قويـــدى،
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  ①»!ئاغزىدىن قورقسا گهر غهۋۋاس، دېڭىزنىڭ تهكتىدىن گۆھهر ئااللماس
ــاخىرقى  ــئــ ــى   ھىســ ــېلىش ۋەدىســ ــدىنىڭ قــ ــددىن ئهپهنــ اپتا مهجىــ

ئېلىنغاندىن كېيىن مهجىـددىن ئهپهنـدى، يۈسـۈپ زىيـاالر ۋاقـت چىقىرىـپ       
ــۇالر . تاماشــا قىلىــپ ئولتۇرۇشــقا تهكلىــپ قىلــدى  -ســاز، ئۇســۇل -ناخشــا ئ

  .مهمتىلى ئهپهندىنىڭ تهمبۇرىنى سېغىنغانىدى
ــۇش  — ــۆڭلىنى يهردە قوي ــدىلهرنىڭ ك ــم ئهمهس،  ئهپهن ــدى  —ھهددى دې

لــېكىن، قهشــقهرنىڭ ئۇســتا ســازەندىلىرىدىن بىــر قــانچىنى       —تهۋپىــق،
ئانــدىن . شــكه ياخشــى پۇرســهت بــوالتتىۈنۈئــارا ئۈگ -تهكلىــپ قىلســاق، ئــۆز

ئۇنىـڭ كۆڭلىـدە ئۇيغـۇر سـهنهملىرىنى نوتىغـا       —بىرلىكته قىزىتمامدۇق، 
لهر بىـلهن كـۆپرەك   بۇنىـڭ ئۈچـۈن يهرلىـك سـازەندى    . ئېلىش خىيالى بارىـدى 

ئۇنىــڭ قارىشــىچه ئالــدى بىــلهن ســهنهملهرنى خهلــق . ش زۆرۈرىــدىۇشــۇئۇچر
شـۇ  . ۋالسـا ئانـدىن ئـۇنى نوتىغـا ئـالغىلى بـوالتتى      ۈنۈسهنئهتكارلىرىدىن ئۈگ

ىـدىن پايـدىلىنىپ، خهلـق سـهنئهتكارلىرى     پدوستالرنىڭ بهزمه قىلىش تهلى
  .بىلهن ئۇچراشماقچى بولدى

  اردۇر؟سازەندە تۇنۇشالر ب —
  .دېدى يۈسۈپ زىيا —تۇنۇشالرغۇ بار،  —
ــالاللىق كهلتۈرمىســه شــۇنداق       — ــڭ ئىلتىماســىم ســىلهرگه م مېنى
  .ئهكسىچه بولسا ناھايىتى ئۆزرلىكمهن. بولسۇن
  .ئهمىسه ئهته بىزنىڭ ئۆيدە ئولتۇرايلى، دېدى يۈسۈپ زىيا —
  .ماالل كۆرمىسىڭىزال —
  .ماالل بولغۇدەك نېمسى بار  —
بولســا ســىز مۇشــۇ ئىــش بىــلهن بهنــت بولســىڭىز، دوختــۇر    ئۇنــداق —

ــىجاڭ  ــى س ــوالرمىكىن    نىڭمېن ــا ب ــالپ بارس ــدىغا باش ــداق دەيســىز  . ئال قان
  ؟»بوۋا«

ــار — ــىجاڭ     . مهن تهيي ــدە س ــۇڭ، ئهته ئهتتىگهن ــاق بول ــا قون ــۈن ماڭ بۈگ
                                            

 .ئا —» گۈلىستان«: شهيخ سهئىدى  ①
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  .بىلهن كۆرۈشۈپ قايتقاندىن كېيىن زىيانىڭكىگه بارايلى
بىــلهن كېتىــپ قالغــان بولســام بــۇنچه  مانــا قــاراڭ، شــهۋقى ئۇســتاز   —

  .تىپېدېدى تهۋپىق ئورنىدىن تۇرىۋ —ئىش پۈتمهيتى، 
بۈگۈن كۆرۈشكهن ئـادەم بىـلهن بۈگـۈنال مېهمـان بـولغىلى كېتىـپ        —

  .دېدى دوختۇر چېقىشىپ —قالسىڭىز سهت تۇرارىدى، ئهپهندى، 
پ بواللمايـدۇ،  ۈشـ ۈنۈبهزىدە ئادەم يىگىرمه يىلدىمۇ سىنىشـىپ، چۈش  —

شـــۇنداق . دۇۇكىلى بولـــۈشـــۈنۈهزىـــدە بولســـا ئاشـــۇنداق، كۆرۈشـــۈپال چۈشب
  .ئهمهسمۇ زىيا؟ ئهخمهد ئهپهندى بىز بىلهن بارامسىز؟ ياق؟ مهيلى

  .دېدى يۈسۈپ —سىلى ئۈچۈن قىيىن ئىشمۇ ئازغۇ، دوستۇم،  —
  . شۇنى دەيمهن —
 —دەپ كۈلـــدى تهۋپىـــق تاالغـــا قـــاراپ مېڭىۋېتىـــپ،  —ناتـــايىن،  —

ــدە گه ــكه     بهزى ــى كۆرۈش ــىزمۇ ياخش ــدا س ــىڭىز بولمىغىنى ــى ئاشۇرىۋېتىش پن
  .بىراق مۇشۇ ئىشڭىز ماڭا ياقمايدۇ. ئهرزىيدىغان كىشىسىز

ــتىن چىقىــپ     ــيىن نوۋېشــى مهكتهپ ــن كې ــۇالر شــۇ گهپلهردى ــالل «ئ ھى
ــمهر ــتى»ئهھـ ــاراپ كېتىشـ ــدىن  . گه قـ ــق مهجدىـ ــپ تهۋپىـ ــدا كېتىۋېتىـ يولـ

  :ئهپهندىن سورىدى
  پ تۇرۇپ قالماس؟توختاجى چهتئهلدە كۆ —
كۆپ تۇرمايـدۇ، بۇنـداق دېيىشـمدىكى سـهۋەب، ئـۇ كىشـىمۇ ئهمـدى         —

چـاال قالغـان   . تـوال خىـزمهت قىلمـاقچى بولسـا كېـرەك      -يېڭى دەۋر ئۈچۈن ئاز
چاممامـدا كېلىـدىغانغا   . بهزىبىر مۇئامىللىرىنى ئۈزۈۋېتىـپ كهلمهكچىـكهن  

  .ئاز قالدى
لىك كىتــابالر كېــرەك ئهمــدى بىــز تۇرىــدىغان بولغانــدىكىن دەرىســ  —

توختــاجى كهلســه يهنه بىــر قېــتىم چهتــكه چىقىشــىدا بىــز ئۈچــۈن    . دۇۇبولــ
  .تاشكهنتته دەرسلىك بۇيرۇتۇپ بهرسه ئوبدان بوالتتى

ئۈلگۈرىسىز، ئهپهندىم، ماڭا ئۆزىڭىز ھهققىـدە سـۆزلهپ بهرسـىڭىزچۇ،     —
  .دېدى مهجىددىن—پىالنلىرىڭىز، ئارزۇلىرىڭىز ھهققىدە، 

دىن ئهپهندىنىڭ تۇرالغۇسـىغا يېتىـپ كېلىـپ، ئـازادە پاراڭغـا      ئۇالر مهجى
  .چۈشتى



 177

  
3  

  
ئهتىســى تهۋپىــق ســهھهردە ئورنىــدىن تــۇرۇپ گىمناســتىكا ئوينــاپ، يــۈز   
ــۈن كهچ       ــاچ تۈنۈگ ــوكۇم قىلغ ــان ش ــۇردا ن ــر ب ــيىن بى ــدىن كې ــۇپ بولغان يۇي

بـۇ ئىشـالرنى   . يازالماي قالغان كۈندىلىك خاتىرسىنى يېزىـپ تولۇقلىـۋەتتى  
ــۇ ــۈگهتتى،       ئ ــولغىچىال ت ــۇپ ب ــۇرۇپ يۇيۇن ــدىن ت ــدى ئورنى ــددىن ئهپهن مهجى

ئانـــدىن تهييـــار بولغـــان مهجىـــددىن بىـــلهن بىلـــله نامـــاز ئوقـــۇپ بولـــۇپ،  
  .چايۋاقتىغىچه  ھويلىدا ئايلىنىپ پاراڭالشتى

  .چايدىن كېيىن ئىككىسى يۇمۇالق شهگه بېرىش ئۈچۈن تۇرۇشتى
ىنىـپ يۈرىـدىغان ئـادىتى    سىجاڭنىڭ سهھهردە سېپىل ئۈسـتىدە ئايل  —

دېــدى مهجىــددىن  —بهلكىــم بــۇ چــاغقىچه ئىشخانىســىغا قايتقانــدۇر،  . بــار
ئۇنىـــڭ يـــول باشلىشـــى  بىـــلهن ئـــۇالر ئـــاۋۋال مۇھـــاپىزەتچىلهر  . ئهپهنـــدى

. ئىليـاس ئـۇالرنى ئىشـخانىغا باشـالپ بـاردى     . باشلىقى ئېلياسقا يولۇقۇشتى
ــد     ــلىقى ئىـ ــتاپ باشـ ــدە ئىشـ ــۈش بۆلۈمىـ ــىجاڭنىڭ كۈتـ ــۇالرنى سـ ىرىس ئـ

  .ۋالدىۈكۈت
دېــدى  —ســىجاڭ ســهلدىن كېــيىن ھــازىر بولــدۇ، كۈتــۈپ تــۇرۇڭالر،  —

ئۇنىـڭ مۇئامىلىسـىدىن تهربىـيه    . ئىدرىس دىپلوماتالرچه مۇاليىملق بىـلهن 
  .كۆرگهن ئادەملىكى بىلىنىپ تۇراتتى

ســـهلدىن كېـــيىن ئىشـــخانىغا تولـــۇق ھهربـــى فورمـــا كىـــيگهن، ئورتـــا 
ــگهن  ــۇق، گهۋرە كهل ــۈك،  بويل ــداي ئۆڭل ــر    45، بۇغ ــىدىكى بى ــالر چامىس ياش

ئۇنىـــڭ مهزمـــۇت قهدەم  ئېلىشـــلىرىدا پىشـــقان . كىشـــى كىرىـــپ كهلـــدى
ــۈر    ــاس سـ ــۆزىگه خـ ــۇرلىقى بىلىنىـــپ، ئـ ھهربىيىنىـــڭ بهردەملىكـــى، جهسـ

  .بېغىشالپ تۇراتتى
ــىجاڭ       ــىنىڭ سـ ــۇ كىشـ ــدىكى بـ ــى كىيىمىـ ــمىي ھهربـ ــق رەسـ تهۋپىـ

ــ    ــېزىملىرى ۋە مهجى ــى س ــى روھ ــارقىلىق  ئىكهنلىكىن ــالىمى ئ ددىننىڭ س
چۈنكى ئۇ سىجاڭنى يېڭىسـاردا كۆرگهنـدە بۇنـداق    . تونىدى دېيىشكه بوالتتى

  .ھهربىيچه فورمىسى يوق ئىدى
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ــا تۇنۇشــىڭىزنى باشــالپ    — ياخشــىمۇ ســىز، ســىجاڭ، مهن ســىزگه كون
  .كهلدىم

شــلهرگه قىزىقىــپ تـــۇرۇپ   ۈرۈشــۇنچه قىســقا ۋاقىتــتىال  بولغــان ئۆزگ    
غىــز ئــاچقۇچىال، ســىجاڭ ئۇنىڭغــا بىــر قهدەم يېقىــنالپ  قالغــان تهۋپىــق ئې

  :كهلدى
پ ھهم ۇتــــۇدېــــدى ســــىجاڭ قــــول ئۇز —ۋۇي، تهۋپىــــق، ئۆزلهمــــۇ؟ —

ــقا        ــۇالرنى ئولتۇرۇش ــلهن ئ ــلهر بى ــۈس ھهرىكهت ــز ۋە چ ــاس تې ــيلهرگه خ ھهربى
ســىز تــازىمۇ تۇتــۇق بهرمهس  —تهكلىــپ قىلغــاچ چــاپىنىنى يېشــىۋىتىپ،  

  .دېدى ئۇ مهمتىلى ئهپهندىگه —ىز؟ ئادەمسىزغۇ؟ نهلهردە يۈردىڭ
ھاجىمنىـڭ رەئىـس    —ئاتۇشتا يۈردۈم، مهنمـۇ تېخـى يېڭىلىقالرنـى     —

بولــــۇپ ئــــۈرۈمچىگه ماڭغــــانلىقىنى، ســــىزنىڭ بۇياققــــا كېلىــــپ قــــارار 
ــاپقىنىڭىزنى يېقىنــدىال ئۇقتــۇم  ــېمه ئۈچــۈن   . ت ســىز بىــلهن كۆرۈشۈشــكه ن

  .ئالدىرىماي، بىراق مانا ئهمدى نىسىپ بوپتۇ
ئانـدىن  . مۇد مۇھىتى سهمىمىيلىك بىلهن بـاش ئېغىتىـپ قويـدى   مهھ

ئۇنىـڭ سـالماق، ئېغىـر ئاۋازىـدا     . ئۇنىڭدىن تهپسىلى ئهھۋال سـوراپ كهتتـى  
  .ئاجايىپ مېهرىبانلىق، جهلىپ قىلغۇچى كۈچ يوشۇرۇنغانىدى

ــۆزلىرىگه     ــددىي كـ ــان، جىـ ــىجاڭنىڭ يوغـ ــاھ سـ ــدى گـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ
ىي سهرەمجانالشــقان ئىشــخانىغا كــۆز   تىكىلىــپ جــاۋاب بهرســه، گــاھ ئــادد    

  .يۈگۈرتكهچ جاۋاب بېرەتتى
كونــــا دوســــلىقىمىزنىڭ يــــۈز خاتېرىســــى ئۈچــــۈن بولســــىمۇ       —

دەپ ســـورىدى ســـىجاڭ  —ھهمكارلىشـــىپ ئىشلهشـــكه مـــاقۇل دەرســـىلهر؟ 
مۇنـــداق دېگىـــنىم، ســـىلهرنى كهتمهكچـــى  —. بىـــلهن ئـــاۋاز يېقىملىـــق

  ۇ؟ۋاتىدۇ دەپ ئاڭلىغىنىم، راست ئهمهستۇبول
ــدى ئهمهس،   — ــالالرمۇ بولمىـــ ــداق خىيـــ ــق   —ئۇنـــ ــدى تهۋپىـــ دېـــ

  .بىراق ئاخىرى يهنه كهتمهس بولدۇق —سهمىمىيلىك بىلهن، 
. بهرىبىر مهن رۇخسهت قىلمايتىم، ئهمدى ئوبـدان بوپتـۇ، ئىشـلهڭالر    —
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  .دېدى —يۈرگهننىڭ پايدىسى يوق،  ①زىبىلداپ
ئهمــدى . لــدۇقشــۇنداق، نــېمىال بولمىســۇن ئــاخىرى شــۇ قارارغــا كه — 

ــز، بىلگىنىمىزنــى      ــرنېمىلهر قىالرمى ــىلىپ بى ــىڭىزغا ئېس ــىزنىڭ پېش س
ــز،  ــۇق   —چىلالرمىـ ــدى ئوچـ ــى ئهپهنـ ــدى مهمتىلـ ــلهن   -دېـ ــۇق بىـ يۇرۇقلـ
ــداق يېــرىم چاقچــاق، يېــرىم جىــددىي ســۆزلىرى   (كۈلۈمســىرەپ ئۇنىــڭ بۇن

كۆپ چاغالردا يېڭى تۇنۇشـلىرى بىـلهن بولغـان ئـارلىقىنى يېقىنالشـتۇرۇش      
، ئۇنىـــڭ مۇددىئـــالىرىنى ئوچـــۇقراق ئۇقـــۇپ بېقىشـــقا )تىيى ئوينـــارولىنـــ

  :ئالدىرىغان سىجاڭ ئىتتىك ئۇنىڭغا بۇرۇلۇپ سورىدى
  نېمه ئۈچۈن قالدىڭىز؟ —
ئاكىڭىزنىــــڭ قهلىمىــــگه ۋارىــــس بولــــۇش ئۈچــــۈن، يهنــــى بىــــز   —

ــۈك      ــارەت بۈيـ ــتىن ئىبـ ــاپىتىنى ئۆزگهرتىشـ ــاالق قىيـ ــڭ قـ مىللىتىمىزنىـ
  .مهخسهتنى دەپ قالدۇق

ســىجاڭ مهرھــۇم ئاكىســى تىلغــا ئېلىنىشــى   —... مېنىــڭ ئاكــام؟ —
بىلهنال غهزەپ ھهم قايغۇ ئارىالشقان روھى ھالهت بىـلهن تهۋپىققـا تىكىلىـپ    

  .قالدى
ــان       — ــۇ ق ــىز؟  ئ ــاقتى دەمس ــا ئ ــى بىكارغ ــڭ قېن ــۇت مۇھىتىنى مهخس

  ... بىزنىڭ كۆزىمىزنىڭ ئېچىلىشى ئۈچۈن ئاقمىدىمۇ؟ 
ــرىپال كهتتــى مهھمــۇد مــۇھىتى تهۋپىقنىــ  ــدا ئې . ڭ دوســتانىلىقى ئالدى

  :ئۇنىڭ تېخىمۇ مىهرى ئېشىپ
  .دەپ سورىدى ئۇ —خوش، پىالنلىرىڭىز قانداق؟  —
مهن ئاتۇشــــــقا قارارلىشــــــپ، مهكــــــتهپ ئــــــېچىش ئىشــــــىغا      —

  .كىرىشمهكچىمهن
  يالغۇزمۇ؟ —
ــۇنچه    . شــۇنداق، ســىجاڭ  — ــر م ــان بى ــراق، ئىشــقا كىرىشــكهن ھام بى

  .لىقىمغا ئىشىنىمهندوست تېپىۋاالاليدىغان
شۇنداق قىلىڭـالر، مهرھـۇم ئاكـاممۇ خهلقنـى ئاقارتىشـنىڭ      . ياخشى —

                                            
  .ئا —، )تۇرپان شىۋىسى(بىر جايدا تۇرالماسلىق —زىبىلدىماق   ①
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ــۈرمهيتى    ــدىن چۈشـ ــى ئاغزىـ ــايىن زۆرۈرلىكىنـ ــىجاڭ   —... ئىنتـ ــدى سـ دېـ
ــادەملهر    —قوشۇمىســىنى تــۈرۈپ،  ــادان ئ بىــز ئىــنقىالب قىلىــش داۋامىــدا ن

  ...تۇقبىلهن ھېچنهرسه قىلىپ بولمايدىغانلىقىنى ئۇبدانال تونۇپ يهت
شۇ چاغدا بۆلۈمگه سېرىق چاچ، كۆك كـۆز، ئېگىـز بـوي، سـېرىق سـاقال      

ئۇنىـڭ يېنىـدا ھېلىقـى تاشـقىرى بۆلۈمـدە      . بىر چهتئهللىك كىرىپ كهلدى
ئۇالرنىــــڭ بىلــــله . ئۇچراشــــقان شــــىتاپ باشــــلىقى ئىدرىســــمۇ بارىــــدى 

كىرىشـــــىدىن ئىدىرىســـــنىڭ تهرجىمـــــانلىق ۋەزىپىســـــىنى قوشـــــۇمچه 
  .هرەز قىلغىلى بوالتتىئۆتهيدىغانلىقىنى پ

ئــۇالرنى كــۆرۈپال مهھمــۇت مۇھىتنىــڭ چىرايىــدا كهيپــى ئۇچقانــدەك       
  .ئۇنى مېهمانالردىن تهۋپىق بايقاپ قالدى. ئاالمهت پهيدا بولدى

—Доброе утро
① 

 Здрàвствуйте?
دېـدى چهتئهللىـك ئوچـۇق     — ②

  .ـ يورۇق كۈلۈمسىرەپ
د مـــۇھىتى دېـــدى مهھمـــۇ —مهن ســـىلهرنى تونۇشـــتۇرۇپ قويـــاي،  —

ــا كۆرســ   ــى تهۋپىقق ــى ئىككهيلهنن ــي    —پ، ۈتۈھېلىق ــڭ ھهربى ــاق مېنى بۇي
ــالك  ــاۋىرىم رىبـ ــۇدۇ ومۇشـ ــكه     —... ،بولـ ــى تهرەپـ ــى قارشـ ــدىن تهۋپىقنـ ئانـ

  .دەپ ئادىيال تۇنۇشتۇردى »مۇئهللىم«
  .ئىدرىس بىرمۇ گهپنى قويماستىن تهرجىمه قىلىپ تۇردى

 ―Хорошо, Хорошо! Я  очен рад с вами 

познакомиться!③ ، ―ودەپ كۈلۈپ تۇرۇپ باش لىڭشىتتى رىبالك.  
  .مهھمۇد مۇھىتى ئۇھ تاتىپ كىرسلۇدىن تۇردى

ھـــازىرچه ســـىلهرگه ئـــۇزاق ئـــۈلپهت بواللمـــايمهن، ۋاقتىڭىـــزالر يـــار   —
بهرسىال مېنى ياد ئېتىپ يوقالپ كېلىشـنى ئۇنتـۇپ قالمىغايسـىلهر، خهيـر،     

شـــقىالر ســـىلهرگه ھهمـــراھ ئالدىرىمىســـاڭالر با —پ،ۇشـــۇدېـــدى خوشل —

                                            
  .ئا —خهيرلىك سهھهر،  —) رۇسچه( —دوبرويې ئۇترو     ①
  .ئا —اخشىمۇسىلهر، ي —) رۇسچه( —زىدراسىتۋۇيتې    ②

سـىز  ! ياخشى، ياخشى —) رۇسچه( —يا ئوچېن راد سۋامى پازنىكومتسا ! خاراشو، خاراشو  ③
 .ئا —بىلهن تونۇشقانلىقىم ئۈچۈن ئىنتايىن خوشالمهن، 
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  .دۇ، بىر دەم ئولتۇرۇپ كېتىڭالرۇبول
ــۇ     — ــازىر بىزمـ ــۇرارمىز، ھـ ــۆپرەك ئولتـ ــتىم كـ ــر قېـ ــمهت، يهنه بىـ رەھـ

  .دېدى، تهۋپىقمۇ ئورنىدىن تۇرۇپ —ئالدىرايمىز، 
ــالك ــق      ورىب ــدى، تهۋپى ــڭ تۇتقانى ــلهن چى ــتلۇق بى ــۇالرنى مېهماندوس ئ

ىزنىڭ ئۆيىــدە ئولتۇرۇشــقا سـهمىمىيلىك بىــلهن رەت قىلىــپ، بىـر دوســتىم  
ــهۋەب     ــايلى، دەپ سـ ــاقلىتىپ قويمـ ــۇالرنى سـ ــدۇق، ئـ ــىپ قويغانىـ كېلىشـ

شــۇندىال مۇشــاۋۇر ئــۇالرنى ئــارتۇق زورلىمىــدى ھهم مهمنــۇنىيهت . كۆرســهتتى
  .بىلهن كۈلۈمسىرەپ، شتاب باشلىقىغا قاراپ مۈرىسىنى قىستى

ــچه ئۇزۇتـــۇپ قويـــدى  ــۇالرنى دەرۋازىغىـ ــدا كېتىۋې. ئىليـــاس ئـ تىـــپ يولـ
  :مهجىددىن ئهپهندى

ــر    — ــاۋۇرى بى ــورۇس مۇش ــڭ ئ ــلهن ئۇنى ــدا ســىجاڭ بى ــرىگه  -قارىغان بى
ئـــورۇس . ئىشـــهنمهيدىكهن، خېلىـــدىن بېـــرى بـــۇنى بايقـــاپ كېلىـــۋاتىمهن

بۈگۈنمـۇ شـۇنداق بولـدى،    . دۇۇھهرقاچان پهيدا بولـۇپ سـۆھبهتكه داخىـل بولـ    
ــپ     ــاردەك قىلى ــى ب ــۆپرەك پاراڭالشقۇس ــلهن ك ــز بى ــۇراتتى، ســىجاڭنىڭ بى ت

  .كېيىن بىردىنال كهيپسىزلىنىپ كهتتى
دېـدى تهۋپىـق خىيالچـانلىق بىـلهن ھهمـدە ئۆزىنىـڭ        —شۇنداقمۇ؟ —

ســاددىلىق بىــلهن ئــۇ يهردە دوســتلىرىنىڭكىدە ئولتۇرمــاقچى ئىكهنلىكىنــى 
  .دەپ يۈرگىنىگه ئۆكۈنۈپ قالدى

  . سورىدى دوختۇر —زىيانىڭكىگه كېتىمىزمۇ؟  —
بىــز شــهۋقىنىمۇ . ئــۇ بهلكىــم مهكتهپتىــدۇر. ھــوي، تېخــى ئهتىــگهن —

نوۋېشــىغا كېلىشــكه تهكلىــپ قىلىــپ قويماپمىــدۇق؟ يهنه تېخــى مېنىــڭ  
ئـاۋۋال مهكـتهپكه بـارايلى، ئانـدىن     . ھېلىقى ئىنىممۇ شـۇ يهرگه بارماقچىـدى  

  .زىيانىڭ دەرسى تۈگىسۇن، كۈتهيلى. ھهممىمىز بىلله كېتىمىز
هنـدە سـهيپىددىن ئىشـخانىدا بىـر     ئۇالر نوۋېشى مهكتهپكه قايتىپ كهلگ 

سـاۋۇت ئهپهنـدى، تۇرغـۇن ئهپهنـدىلهر     . نهۋرە ئاكىسىنى كۈتـۈپ ئولتۇرغانىـدى  
ــۇراتتى   ــۇپ پاراڭلىشــىپ ئولت ــدى دەرســكه  . ئۇنىڭغــا ھهمــرا بول يۈســۈپ ئهپهن

  .هۋقى تېخى كهلمىگهنىدىشكىرىپ كهتكهن، 
ۇشـقا  ئانـدىن ئات . ھازىر يۈسۈپ زىيـانىڭكىگه بېرىـپ بهزمه قىلىمىـز    —
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سهنمۇ ۋالى مهھكىمىسىدىكى ئىشڭنى تاشـال، كېتىـپ مهكـتهپ    . كېتىمىز
  .دېدى ئۇ سهيپىددىنگه —. ئاچىمىز

يۈســۈپ زىيــا دەرســتىن چىقىــپ ســازەندىلهرنى ئۇقۇشــۇپ، تهييــارلىقىنى 
ئـــۇالر . تهق قىلىـــپ قويغـــانلىقىنى ئېيتىـــپ تهۋپىقنـــى خوشـــال قىلـــدى

نىـڭ ئۈسـتىگه شـهۋقى سـاالم     خـورام پاراڭلىشـىپ ئولتۇرغان   -بىردەم خوشـال 
  .بېرىپ كىرىپ كهلدى

ــه   ــون، مهيسـ ــۇزۇن تـ ــهمكىدەك ئـ ــائىر ھهمىشـ ــان،  -شـ ــاالچ كىيىۋالغـ كـ
  .ساقىلىنى چىرايلىق تاراپ، كىيىملىرىگه خۇشبۇي ئهتر چېچىۋالغانىدى

ــكهن     ــۇرۇق چۈشـ ــاق ۋە قـ ــاس يومشـ ــانغانالرغا خـ ــڭ ياشـ ــق ئۇنىـ تهۋپىـ
  :ۇپقوللىرىنى قوش قولالپ سىقىپ قويىۋەتمهي تۇر

دىـدارىڭىزنى كـۆرۈپ، سـۆھبىتىڭىزدە بولۇشـنى     . خىجىلمهن، ئۇستاز —
. دېمىســهم ئاســتانىڭىزگه بــاال ئهۋەتىــپ كىتــابنى ئهكهلدۈرۈســهممۇ بــوالتتى 

ــكه ئالــدىرىتىپ قــويغىنىم ســهل       ــىزنى ئهتتىگهنــدىال بــۇ يهرگه كېلىش س
  .دېدى ھۆرمهت بىلهن —قامالشمىغان ئىش بولدىمۇ نېمه؟ 

دېـــدى شـــهۋقىمۇ بىـــر خىـــل  —لىـــرى، ئىـــنىم؟ بـــۇ نـــېمه دېگهن —
مهن  —چوڭالرنىـــڭ كىچىكـــلهرگه قارىتىـــدىغان مېهرىـــۋانلىقى بىـــلهن،    

دىغـان نىمىسـى   ۇسـىلىگه ھـاجهتمهن بولسـام ـ يـۇ، يهنه سـىلى خىجىـل بول       
  بار؟

لېكىن، ئۇستاز، سـىزنىڭ ماڭـا ھـاجهتمهن بـولغىنىڭىز قانـداق؟ بـۇ         —
ئهمهس، مىللهتنىـڭ ئىشـىغۇ؟    يه مېنىڭ، يه سـىزنىڭ شهخسـىي ئىشـىمىز   

ــېنىڭ  ــا س ــا     -بۇنىڭغ ــىڭىز بولس ــداق ئورۇنالشتۇرۇش ــدۇ، قان ــڭ كېتهم مېنى
  . بولۇدۇبىماالل ئېتىۋېرىڭ، مېنى  ساداقهتمهن شاگىرتىم دەپ  بىلىسڭىز 

بـــۇ كىشـــىنىڭ ئالدىـــدا ھهرگىـــز تـــۈزۈت  . تهۋپىـــق راســـت  دەيـــدۇ —
ــدۇ، ــتۇرۇپ،    —كهتمهي ــدى گهپ قىس ــۈپ ئهپهن ــدى يۈس ــ —دې ــدىنى ب ۇ ئهپهن

ــالردىكى     ــىۋەتلىك ئىش ــپهئهتكه مۇناس ــى مهن ــڭ مىلل ــېرى ئۇنى چۈشهنگهنس
  .مهيدانىنى كۆرۈپ يېتىال، بۇ كىشى تارتىنىپ ئولتۇرىدىغانالردىن ئهمهس

  .مهجىددىنمۇ ئۆز نۆۋەتىدە تهۋپىقنى چېقىشىپ تۇرۇپ ماختىدى
پ ۇنـ ۇشهۋقى بۇ تهرىپىلهرنى ئـاڭالپ ئولتـۇرۇپ مهمتىلـى ئهپهنـدىگه زوقل    
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ئۇنىڭ كىچىـك بـۇرۇتى ياراشـقان، قىزىللىـق تهپـكهن ئـاق يـۈزىنى،        . باقاتتى
پاراســـهتنىڭ چىرىغىـــدەك يېنىـــپ تۇرغـــان كـــۆزلىرىنى  -بولۇپمـــۇ ئهقىـــل

كۆڭلىــدە تېخىمــۇ  . ســۈرەتكه ئېلىۋالمــاقچى بولغانــدەك ئۇنىڭغــا قــارايتى    
ئىســــيانكار، تېخىمــــۇ قىــــزغىن  ئىككىنچــــى ئهۋالدتىــــن  ســــۆيۈنمهكته، 

  .م بولماقتىدىخاتىرجه
دېــدى مهمتىلــى ئهپهنــدى يۈســۈپ زىياغــا قــاراپ، ئــۆزى    —دوســتۇم،  —

ھاجىمكامنىــڭ شــۇنچه  —ھهققىــدىكى گهپــلهرگه خــاتىمه بېــرىش ئۈچــۈن،  
ســهھهردە كېلىشــىگه قــاراپ ئېيتىــپ بــېقىڭه، ئــۇ تــازا قىــزغىن، ئــوت يــۈرەك 

  .كىشى ئهمهسمىكهن
لى تۇرغـان چـوغ، سـىلى    ئهلۋەتته، ئۇ بىر پارچه چوغ، ئۇ يېنىپ بـولغى  —

  .ئهمدى ئىككى چوغ بىر بولدۇڭالر. تازا يېنىۋاتقان چوغ
دېــدى شــهۋقى تهۋپىقنــى    —بــۇ كىشــى نــېمه دەيــدۇ، ئهپهنــدى؟      —

  .ھوجۇمغا ئاتالندۇرۇش ئۈچۈن دەي ـ دەيگه سېلىش ئاھاڭىدا، كۈلۈپ تۇرۇپ
ــوغرا گهپ قىلــدى، بىــزدە    — ــۇن «نــېمه دەيتــى، ئىنتــايىن ت ــالغۇز ئوت ي

دېــگهن گهپ بــارغۇ، دېــمهك، ئهمــدى كۆيگــۈچى ئىككــى   »ۇرســا كــۆيمهسيالۋ
ــۇ،   ــدۇ، ش ــوت ئولغۇيى ــا ئ ــۈپ،  —بولس ــق كۈل ــدى تهۋپى ــوال   —دې ــڭ ش بىزنى

چېچىــپ تۇرغــان ســىرتقى قهۋىتىمىزنــى كــۈل بېسىشــقا باشــلىغاندا يېڭــى 
شــۇنداق . ئوتــۇن ســېلىنىپ تۇتاشتۇرۇلســا بــۇ ئــوت ئۆچمهيــدۇ، دېــگهن ســۆز 

  ئهمهسمۇ، ھاجىكا؟
ــدى،    — ــۈپ ئهپهن ــڭ، يۈس ــدى قېلى ــدى   —بول ــددىن ئهپهن ــدى مهجى دې

بىزنىڭ تهرپىمىـز ئـاجىز، بـۇالر كۈچلـۈك كېلىـپ       —چاخچاققا ئارىلىشىپ، 
  .ۋالسا بىزدەكلهرنى پوماليدۇ ـ دەۇئىككى شائىر بىر بول. قالدى

، بىـز ھاجىكـام بىـلهن ئـۆز ئىشـىمىز ئۈسـتىدە       »بوۋا«بولدى، بولدى،  —
لى زىيانىڭ ئـۆيىگه كېتىمىـز، ئـۇ چاغـدا  بـۇ ئىشـالرنى       سۆزلىشىۋااليلى، ھې

ھهققىـدە قانـداق    »دېـۋان «قېنـى، ھاجىكـا،   . شكه پۇرسـهت بولمايـدۇ  ۈشۈسۆزل
دوســـتلىرىمىزنىڭ بارىـــدا . پىالنلىرىڭىـــز بولســـا ئېيتىـــپ بېقىـــڭ -ئـــوي

  .ئۇالرنىڭمۇ مهسلىههتىنى ئااليلى
  اسمۇ؟شىۋالساق بولمۈپاتراق پۈتتۈرۈش ئۈچۈن ئىككىمىز بۆل —
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بۇنىڭــــدا ئىككىمىزنىــــڭ ئىشــــلهتكهن ســــۆزلىرىمىزدە ئىككــــى   —
ــۇمكىن    ــى م ــۇپ قېلىش ــق بول ــۈرۈش   . خىللى ــرلىككه كهلت ــالغۇالرنى بى ئات

دېـمهك، بىـر   . ئاخىر بىـر  قولـدىن ئـۆتمهي بولمايـدۇ     -ئۈچۈن چوقۇم باشتىن
  .ئادەم مۇھهررىرلىك قىلمىسا بولمايدۇ

  ؟...سىلىنىڭچه بولغاندا —
. غانــدا كىتــابنى مــاڭىال بېرىــڭ، مهن تهرجىــمه قىــالي مېــنىڭچه بول —

شــۇنداق . ئۇتتۇرلــۇق ئېلىــپ كېلىــپ ســىزگه بېــرەي، ســىز تهھرىــرلهڭ      
  .؟ دەپ ئوياليمهنبولۇدۇقىلساق ھهم تهرتىپلىك، ھهم تېز 

بۇنــداق بولغانــدا ھهمــمه ئېغىرچىلىــق ســىلىنىڭ ئۈســتىلىرىگىال  —
  چۈشۈپ قالغۇدەكقۇ؟

ــداقمۇ ئهمهس، ئهگهر  — ــاش   ئۇنـ ــدىردىمۇ مهن يـ ــان تهقـ ــۇنداق بولغـ شـ
سـىز پىشـقهدەم   . بولغاندىكىن ئېغىر تهرىپى ماڭا بولسىمۇ ھېچقىسـى يـوق  

شـۇنداق بولغانـدا مهنـدە    . پىنى ئۈستىڭىزگه ئېلىـڭ ىبولغاندىكىن نازۇك تهر
يهنىـال سـىزنىڭ   . دۇۇيۈك ئېغىرلىقى، سـىزدە مهسـئۇلىيهت ئېغىرلىقـى بولـ    

  .ۇدۇئهجرىڭىز كۆپرەك سىڭگهن بول
دېـدى   —سىلىزە، راسـتىنال ھـېچكىمگه گهپ بهرمهيـدىكهنال، جۇمـۇ،     —

  .شهۋقى كۈلۈپ
  شۇنداق پۈتۈشتۇقمۇ، ھاجىكا؟ —
  .شۇنداق بولدى ـ دە، ئهمدى —

ئهمـــدى ئـــۇالر كونكرېـــت مهســـىلىلهر ھهققىـــدە پىكىرلهشـــتى، بـــۇ زور 
شــى ئۈچــۈن ئارىــدا ئهخــمهت ئهپهنــدىنىڭمۇ بىــر  ۇئىشــنىڭ پىششــىقراق بول

شـۇنداق قىلىـپ   . كۆرۈپ ئاققا كۆچۈرۈپ بېرىشى مۇۋاپىـق تېپىلـدى  قېتىم 
بــۇ ھهقتىكــى گهپــلهر بىــر . بــۇ ئىلمىــي گورۇپپــا ئــۆز ئۆزىــدىن شــهكىللهندى

  :يهرگه بارغاندىن كېيىن
ئۇنــداق بولســا، ئالــدىراش بولمىســىڭىز بىــز بىــلهن بىلــله يۈســۈپ    —

ىـز ئـۇيهردە   ب. ئهپهندىنىڭ ئۆيىدىكى بهزمىگه بېرىپ كۆڭۈل ئېچىپ كېلىـڭ 
دېــدى تهۋپىــق شــهۋقىنىڭ قولىقىغــا يــېقىن   —يېيىلمــاقچى، -ئېچىلىــپ

  .كېلىپ قىزىقچىلىق بىلهن
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  نېمه بهزمه؟ ئۆيلهنمهكچى بولىۋاتاملىيا؟ —
ــقانلىقىمىز      — ــلهن تونۇشـ ــتالر بىـ ــى دوسـ ــىلهردەك يېڭـ ــۇ بهزمه سـ بـ

شۇنداقال يهنه بىزنىـڭ نـۆۋەتته تۇتـۇش قىلىـدىغان     . شهرىپىگه بېغىشلىنىدۇ
. زور ئىلمىـــي ئهمگىكىمىزنىڭمـــۇ باشـــلىنىش مۇراســـىمى بولـــۇپ قالىـــدۇ 

  .تۇرۇڭ ئهمسه، كهتتۇق
شـهۋقى بىـلهن   تهۋپىق، سـهيپىددىن، يۈسـۈپ زىيـاالر ئالدىـدا مېڭىشـتى      

  :ئارقىدىراق قالغىنىدا شهۋقى دوختۇرغا مهجىددىن
ــتكهن،     — ــدىغان يىگى ــۈلپهتچىلىككه ياراي ــۇ ئ ــق ھهقىقهتهنم  —تهۋپى

  .دېدى
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  بىرىـنـچـى بـاب ئون
  

ئائىله ئۈچـۈنال ياشـاش ھـايۋانالر ئارزۇسـىدۇر، بىـر      
كىشى ئۈچۈنال ياشـاش پهسكهشـلىكتۇر، ئـۆزى ئۈچـۈنال     

  .ياشاش نومۇسسىزلىقتۇر
  ئوستورىۋىسكى. ن —

  
ــى     ــازەندىلهرنىڭ ھهممىسـ ــان سـ ــپ قىلغـ ــا تهكلىـ ــۈپ زىيـ ۈسـ
ــانايى    ــان، سـ ــلۇق بولغـ ــلهن تونۇشـ ــالىالر بىـ ــقهردىكى زىيـ قهشـ

. ســه قارمىقىــدىكى يــاش ۋە ئوتتــۇرا ياشــلىق يىگىتلهرىــدى  ىنهپ
ئــــۇالرنى تهكلىــــپ قىلىنمىغــــان بولســــىمۇ ســــانايى نهپىســــه مــــۇدىرى  

  .ئوبۇلقاسىم باشالپ كهلگهنىدى
ــانايى   تهۋپىـــق ئوبۇلقاســـىم بىـــلهن تېـــزال تونۇشـــىۋالدى ۋە ئۇنىـــڭ سـ

ــى بول  ــىدە يېتهكچـ ــيهت مۇئهسسهسـ ــهدەك مهدەنىـ ــوھىم ۇنهپىسـ ــىنىڭ مـ شـ
  .ىنى تىلغا ئېلىپ، ئۇنىڭ خىزمىتىنى ماختاپ قويدىئهھمىيىت

ــى نهزەردە    ــۈرمهك قىيىنچىلىقىنـ ــول يـ ــىقلىقى، يـ ــڭ ئىسسـ ــۇ ھاۋانىـ ئـ
تۇتۇپ، ئولتۇرۇشنى چۈشـتىن كېـيىن ھـاۋا يانغانغـا قهدەر داۋامالشتۇرۇشـنى      

 -ئويـۇن . ئولتـۇرۇش ھهقىقهتهنمـۇ كۆڭۈللـۈك بولـدى    . ئىلتىماس قىلغانىدى
ن بىــرگه يهنه ئىلمىــي ســۆھبهت، كهلگۈســىدىكى ســاز بىــله -كــۈلكه، ناخشــا

بـــۇ كۆڭۈللـــۈك . تارتىشـــالرمۇ بولـــدى -ئىشـــالر ھهققىـــدە قىـــزغىن تـــاالش
ــى    ــدى يېڭ ــى ئهپهن ــيىن مهمتىل ــتىن كې ــلهن    -ئولتۇرۇش ــالر بى ــا تونۇش كون

پ چىققــانالر بىــلهن ۇتــۇئوز. پ، كهتــمهك بولــۇپ ئورنىــدىن تــۇردىۇشــۇخوشل
  :شهۋقىگهبىرلهپ قول ئېلىشىپ ئاخىرىدا  -بىر

ــۋان«مهن . كۆرۈشـــكىچه ئامـــان بولـــۇڭ، ئۇســـتاز  — نـــى تهرجىـــمه »دىـ
قىلىشـــنى باشـــلىغاندىن كېـــيىن، تهرجىـــمه قىلىنغىنىنـــى ھهر قېـــتىم  

دېـدى ئـۇ قولىـدىكى     —قانـداق؟ .  كهلگىنىمدە ئوتتۇرلۇق ئالغاچ كـېلىمهن 
  .رى كۆتۈرۈپۇخىرۇم سومكىسىنى سهل يوق

  ـي
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، كۆرۈشـكىچه ئامـان بولسـىال،    خهير، ئىـنىم، خـۇدا مهدەتكـار بولسـۇن     —
ئۇالرنىــڭ مۇئامىلىســى تېخــى تۈنۈگــۈنال  . دېــدى شــهۋقى ھاياجانلىنىــپ —

  .تونۇشقاندەك ئهمهسىدى
تهۋپىـــق ســـهيپىددىننى باشـــالپ چاپـــان بازىرىـــدىن ھېتگـــاھ ئالـــدىغا  

ئـۇ پىئـانىنونىمۇ   . شـۇ يهردىـن پوچتـا يـالالپ ئاتۇشـقا يـۈرۈپ كهتتـى       . چىقتى
  :پوچتىدا كېتىۋېتىپ سهيپىددىن. ئېلىپ كېتىشى كېرەكىدى

 -ۋالـدىڭىز ۈنۈقهشقهر سهنىمى، قاغىلىق سـهنىمىنى گاچچىـدىال ئۈگ   —
  .دېدى گهپ باشالپ —ھه؟ 

ــل     — ــر خى ــقىچىراق بى ــهل باش ــاالتتىم، س ــۇ چ ــانتى(ئىلگىرىم ) ۋارىي
ئىـــدى، بۈگۈنكىســـى يهنه ســـهل باشـــقىچىراقكهن، ئوبۇلقاســـىم ســـانايى      

ندەك قىلىـدۇ، ئـۇ ئـۆزى قانـداقراق ئـادەمكىن،      نهپىسهنى ياخشى باشقۇرىۋاتقا
ئۇنىــڭ كهيپــى ئىنتــايىن چــاغ . دېــدى تهۋپىــق —ئۇقۇشــۇپ كۆرەلمىــدۇق، 

ــدى ــهندۈرۈپ،     . ئىـ ــىگه چۈشـ ــر نهۋرە ئىنىسـ ــۇ بىـ ــۇڭا ئـ ســـهنهملهردە  —شـ
مىللىتىمىزنىڭ خـاراكتېرى بـاردەك قىلىـدۇ، شۇڭالشـقىمۇ نوتىغـا ئېلىـپ       

ــا   ــدا نوتىغـ ــدىم، ھهر ھالـ ــاي دېگهنىـ ــالغىنى  قويـ ــاقلىنىپ قـ ــپ سـ ئېلىنىـ
  .دېدى —ئىشهنچىلىكراق، 

ــا      ــدا ئېڭىزلىقتـ ــدا كېتىۋاتقانـ ــپ ھهزرەت يولىـ ــۈزەردىن چىقىـ ــۇالر گـ ئـ
ئوتالۋاتقــان پادىغــا، يېشــىل تامــدەك تۇتــاش كهتــكهن قوناقلىقالرغــا تويمــاي  

  :بېقىپ، بىردىنال سهيپىددىنگه بۇرۇلۇپ
مىشــلىرىمنى مۇنــداق ماڭســاق زېرىكىــپ قــالىمىز، مهن ســاڭا كهچ —

  .دەپ سورىدى خۇشخۇيلۇق بىلهن —ھىكايه قىلىپ بېرەي، ئاڭالمسهن؟ 
  .دېدى سهيپىددىن —جان دەپ ئاڭاليتىم،  —
ــالر     — مهن ســاڭا ئاتۇشــتىن ئايرىلىشــىم ۋە شــۇندىن  كېيىنكــى ئىش

  .دېدى تهۋپىق يهنه —ھهققىدە سۆزلهپ بېرەي، بوالمدۇ؟ 
  .مهيلى، ئهمسه باشالڭ —

يىراققـا سـوزۇلغان ئېتىزالرغـا بـاققىنىچه     -دىكى يېزىالرغاتهۋپىق ئهتراپى
پ تۇرۋېلىــپ، يهنه شــۇ مهنــزىلهردىن    ۇنــ ۇقوشۇمىســىنى تــۈرۈپ ســهل ئويل   
  :كۆزىنى ئۈزمهستىن سۆز باشلىدى
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ــدە  — ــته     —مهن تېجهن ــان مهكتهپ ــاجىم ئاچق ــىدە قۇن ــاق مهھهللىس ئ
ــاقتا ئوقۇۋات  ــاقتا ئوقۇغانىـــدىم، ئېكىسـ ــان ئوقۇشـــتىن ئىلگىـــرى ئېكىسـ قـ

بولمىســا  ھىكــايهم بهك چولتــا بولــۇپ . ۋاقتىمــدىن باشــالپ ســۆزلهپ بېــرەي
مهمتىلــى ئهپهنــدى بىــر نهۋرە  —قــالغۇدەك، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه يولمــۇ ئــۇزۇن، 

ــا      ــۆزىنى يىراقق ــيىن، يهنه ك ــدىن كې ــاراپ قويغان ــر ق ــدە بى ــىگه لهپپى ئىنىس
ــۇ  —تىكتــى، ئىسســىقتا ئۇنىــڭ مهڭــزى تېخىمــۇ قىزىرىــپ كهتكهنىــدى،   ب

ــال . يىللىرىـــدىكى ئىـــش -1915 ــاق  ①تۈركىيهلىـــك ئهھـــمهد كامـ ئىكسـ
مهن ســاڭا ئۇســتازىم . مهكتهپــته ئوقۇتقۇچىلىــق قىلىۋاتقــان  چــاغالر ئىــدى 

ئهھـمهد كامــالنى نـېمه دەپ تهســۋىرلهپ بهرسـهم بولىــدىكىن، ئـۇ مهنــدە ئهڭ     
ئـۇ ماڭـا ھاياتقـا قانـداق قاراشـنى،      . چوڭقۇر تهسـىرات قالـدۇرغان بىـر كىشـى    

شـى كېرەكلىكىنـى، ھهمـدە بـۇ غـايه قـۇرۇق سـۆز        ۇدە  غايه ۋە ئهقىدە بولئادەم
ــداق        ــدا قان ــۇرۇش يولى ــقا ئاش ــىنى ئىش ــۆز غايىس ــى ئ ــاي كىش ــۇپال قالم بول

ــدى  ــى ئۈگهتكهنى ــش كېرەكلىكىن ــلهپ  . قىلى ــىدىن دەس ــۇ كىش مهن ئهنه ش
ۋەتهن ئوقـــۇمىنى، مىلـــلهت ئوقـــۇمىنى، نادانلىقنىـــڭ ھـــاالكهتكه ئېلىـــپ  

ــبارىـــدىغانلىقى ــوئالغا  . ۋالغانىدىمۈنۈنى چۈشـ ــوخ مىجهزىـــم، سـ مېنىـــڭ شـ
تولغـــان قهلـــبىم، تىـــنىم تاپماســـلىقىم، خاتىرەمنىـــڭ كۈچلـــۈكلىكى      

                                            
رودوس ) بۈگــۈنكى گېرىتســىيىگه قاراشــلىق(يىلــى  -1889 —) ئىلكــۇل(ئهھــمهد كامــال   ①

تۇغۇلغان ۋاقتى ھهققىدىكى مهلۇمـات ئهھـمهد كامالنىـڭ    (غان ئارىلىدىكى رودوس شهھرىدە تۇغۇل
ــاتى « ــڭ ھايـ ــر يىتىمنىـ ــان » بىـ ــىرىدىن ئېلىنغـ ــاملىق ئهسـ ــى  -1914). نـ ــدا  -16يىلـ فىۋرالـ

ئــۇنى بــۇ خىــزمهتكه ئهۋەتكــۈچىلهر زىيــا . ئىســتانبۇلدىن ئايرىلىــپ ئاتۇشــقا قــاراپ يولغــا چىققــان
ــئهت پاشــا ھه   ــۇپ، تهل ــئهت پاشــا بول ج مۇناســىۋىتى بىــلهن ئىســتانبۇلغا كهلــگهن  گۆكالــپ ۋە تهل

مۇســابايالر جهمهتىــدىن بولغــان ئوبۇلههســهن ھاجىغــا ھــاۋاله قىلىــپ، ئهھــمهت كامــالنى ھىمــايه  
مارتتـا   -14يىلـى   -1914كۈنـدە تامـامالپ    27ئهھمهت كامـال بـۇ سـهپهرنى    . قىلىشىنى ئۆتۈنگهن

. ئهللىمىن مهكتىپــى ئېچىلغــانئاپرىلــدا دارىلمــۇ -19يىلــى  -1914. ئاتۇشــقا يېتىــپ كهلــگهن
ــان  ــۈرمىلهردە ياتق ــدە ت ــلهن   -18يىلــى  -1920. قهشــقهردە ۋە ئۈرۈمچى ــاراخودى بى ــاپون پ ــدا ي ئىيۇن

يىلـى   -1966. شاڭخهيدىن ھامبۇرگقا، ئۇ يهردىن رېشىت پاشا پاراخودى بىلهن تـۈركىيهگه قايتقـان  
» تۈركىسـتان خـاتىرىلىرى  —ن  چىـ «بـۇ مهلۇمـاتالر ئهھـمهت كامالنىـڭ     (مايدا ۋاپات بولغان  -22

بــۇ ئهســهرنىڭ ئــاخىرقى نهشــرى دوســتۇم دوكتــور يۈســۈف   . نــاملىق ئهسلىمىســىدىن ئېلىنــدى 
  .ئا —، )گېدىكلى تهرىپىدىن نهشىرگه تهييارالنغان ۋە شهرھىيلهنگهن
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ئــۇ دەرســتىن ســىرتقى ۋاقىتالردىمــۇ پۇرســهت  . ئۇســتازىمغىمۇ بهك ياقــاتتى
تېپىـــــپ مهن بىـــــلهن چـــــوڭ كىشـــــىلهر بىـــــلهن پاراڭلىشـــــىۋاتقاندەك 

شــهھهرلهر، بــاغچىالر، دېڭىــزالر، ئــالى  ماڭــا ياۋرۇپــادىكى چــوڭ . پاراڭلىشــاتتى
ــالر ھهققىــدە ســۆزلهپ بېرەتتــى   ــدىكى . مهكــتهپلهر، زاۋۇت ئۇنىــڭ ھىكايىلىرى

قهلبىمـدە تـۈگىمهس سـوئالالرنى قوزغـايتتى ۋە مهن ئـۇنى       قڭىلىـ ېھهممه ي
  .سوئالالر يامغۇرىغا كۆمۈۋېتهتتىم

، ئهھمهد كامالنىڭ تهربىيىسى ۋە پهرۋىشـىدە كهلگۈسـىگه تهلپۈنـۈش    —
تىرىشـــىپ ئىســـتىقبال تېـــپىش، تىرىشـــىپ ۋەتهنـــگه خىـــزمهت قىلىـــش  

بىراق رۇس كونسۇلى ۋە قهشـقهر بايلىرىـدىن ئـۆمهر    . ئىستىكى تۇغۇلغانىدى
بــاي قاتارلىقالرنىــڭ ھۆكــۈمهتكه چېقىشــى بىــلهن ئــۇ ھهپســىگه ئېلىنــدى،   

كېــيىن ئــۇنى  . شــۇنىڭ بىــلهن ئۇســتازىمدىن ئايرىلىشــقا تــوغرا كهلــدى     
ــۈرۈمچىگه يول ــش    ئ ــپ كهتكهنمى ــنىگه قايتى ــن ۋەتى ــۇ يهردى ــتى، ئ . لىۋېتىش

ئۇنىڭـــدىن ئايرىلغـــان ۋاقتىمـــدا مهن ئهمـــدىال يىگىتلىـــك يېشـــىغا قهدەم 
  . ۋاتقان ئۆسمۈر ئىدىمۇقوي

ئاكـــــام ئىككىمىزنىـــــڭ ئاشـــــۇنداق بىـــــر ئادەمـــــدىن تهربىـــــيه  —
ئهگهر ئـــاخۇن دادام بىزنـــى يېڭـــى . ئېلىشـــىمىزغا داداڭ ســـهۋەپچى بولغـــان

شــىنى ۇه ئوقۇتۇشــقا ئۈنــدىمىگهن بولســا بۈگــۈنكى تهۋپىقنىــڭ بول مهكتهپــت
ــدى  ــمۇ تهس ئىــ ــهۋۇر قىلىشــ ــا   . تهســ ــاخۇن دادامغــ ــۇ ئــ ــۇنىڭ ئۈچۈنمــ شــ

  .مىنهتدارلىقىم چهكسىز
كېيىن ئاكام ئىككىمىـز تېجهنـدە بىـر مهزگىـل ئوقۇغـان بولسـاقمۇ        —

ئـــۆيگه . لـــېكىن كـــۆپ ئـــۆتمهي مهكتهپـــتىن ئايرىلىـــپ ئـــۆيگه قـــايتتۇق 
ن كېيىن بۇيامهتته پهننـى مهكـتهپ ئېچىـپ بـالىالرنى ئوقۇتمـاقچى      قايقاندى

مهمتىلـى  «بـالىالر مېنـى   . قىـرىقچه بـاال يىغىلـدى   . بولۇپ، تهشۋىق قىلدىم
بىـــراق . دەپ ئاتاشـــتى، چوڭالرمـــۇ شـــۇنداق ئاتاشـــقا باشـــلىدى  »ئهپهنـــدى

ــات        ــۆپ ھايـ ــدا كـ ــۇرم مۇھىتىـ ــڭ بۇرۇختـ ــا دۇنيانىـ ــىم كونـ ــڭ ئىشـ مېنىـ
 -اـا كۈچلهرنىـــڭ بېســـىمى ئاســـتىدا بالىالرنىـــڭ ئاتـــكونـــ. كهچۈرەلمىـــدى

ــتى  ــپ كېتىشـ ــالىلىرىنى ئېلىـ ــانىلىرى بـ ــلهنگهن . ئـ ــۇ مهيۈسـ مهن تولىمـ
بــۇ . بولسـاممۇ، بىــراق، ئـاچچىق ئهمهلىــيهت ئالدىــدا ھېچـنىمه قىاللمىــدىم   
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  . چاغدا يېشىممۇ خېلى زورىيىپ قالغان، ئهقلىممۇ خېلى ئاشقانىدى
ــا  ياردەمل  — ــىز دادامغ ــۇر   ئامالس ــقا مهجب ــك قىلىش ــىپ تىۋىپچىلى ىش

ــدۇم ــپ ئۈگ . بولــ ــۋىپچىلىكنى قېتىرقىنىــ ــدە تىــ ــۈكۆڭلۈمــ ــۇ ۈنــ پ، مۇشــ
. جهھهتتىن  بولسىمۇ خهلققه خىـزمهت  قىلىـمهن دېـگهن نىـيهتكه كهلـدىم     

 -ئۆســۈملۈكلهرنى قۇرۇتتــۇم، ســوقۇپ، ئــايرىم. دورا ئۆســۈملۈكلىرى يىغــدىم
ــايرىم قاچىلىــدىم ۋە دادامنىــڭ تهجرىبىلىــرى ئ  اساســىدا ئاســترتتىن يهنه ئ

ــاردىم  ــا ســىناق ئېلىــپ ب ــدىن چهكســىز رازى ئىــدى ... قايت ئاكــام . دادام مهن
ئىككىمىز بىر مۇنچه ئۆسـۈملۈكلهرنىڭ شـىپالىق رولىنـى بايقىـدۇق، يهنـى      

بۇنــدىن باشــقا دادام جوۋىچىلىقمــۇ . يــېڭىچه تهڭشــهش نىســبىتىنى تــاپتۇق
ــرە   ــۇڭا تې ــى، ش ــېتىۋېلىش ۋە دو  -قىالتت ــهك س ــش  تهس ــۈملۈكى يىغى را ئۆس

  . پات يايالققا چىقىپ تۇراتتۇق -ئۈچۈن پات
دېـــمهك، ئائىلىمىزنىـــڭ كىرىمـــى ياخشـــى، تۇرمۇشـــىمىز خېلـــى   —

. بىـراق، ماڭـا ھامـان نىمىـدۇر يېتىشـمهيۋاتقاندەك بـوالتتى      . ئوبدان ئـۆتهتتى 
منىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدا ئهھـمهد كامـال ياققـان ئـوتالر ئـۆچمىگهن،      ۈكۈيۈر
ــۈيۈر ــۈنهتتى  مۈك ــلهرگه تهلپ ــان كهڭلىك ــوڭراق  . ھام ــۇ چ ــتىكىم تېخىم ئىس

لــــېكىن،  مهن بولســــام تېخــــى بــــاال، . خىــــزمهت قىلىشــــىدى، ئهلــــۋەتته
بۇنــداق تـــۇرۇپ نـــېمه قىالاليـــمهن؟  . ئـــابرويۇممۇ يـــوق -ۇ، يـــۈزمــ بىلىمىم

  ...مۇشۇالرنى ئويلىغىنىمدا بهكمۇ بىئارام بوالتتىم
م بىـلهن كۆرۈشـكىلى بېرىـپ    بىر كـۈنى سـىلهرنىڭكىگه ئـاخۇن دادا    —

بـۇ    —تهۋپىق شۇيهرگه كهلگهندە سهل توختاپ ئىـالۋە قىلـدى،    —ياناشىمدا،
ــدىكى ئۆزگ    ــى ھاياتىمـ ــڭ كېيىنكـ ــالر مېنىـ ــدىكى ئىشـ ــلهرنىڭ ۈرۈكۈنـ شـ

شـۇنداق دەپ   —باشلىنىشى بولـۇپ قالغانىـدى، شـۇڭا بـۇنى سـۆزلهۋاتىمهن،     
ــدى    ــۆزىنى داۋام قىلـ ــاۋالقى سـ ــيىن ئـ ــدىن كېـ ــدىن  —،ئىزاھلىغانـ ۋاقۋاقـ

ئابـدۇلباقى چوڭنىـڭ ئىشـىك ئالدىـدىن      سىياناشىمدا بۇيامهتنىڭ يۈز بېشى
ــالته     ــون ئ ــۈزىگه ســايىۋەن قىلىۋالغــان ئ ــدىغىراق چېگىــپ، ي رومىلىنــى ئال

ھــاۋا تــازا قىزىغــان . ياشــالردىكى بىــر قىــز ئىتتىــك يــۈگرەپ چىقىــپ قالــدى
يېـزا يولىـدا    بـۈگرى  -چۈش مهزگىلى بولغاچقا غېرىپچىلىق باسـقان ئهگـرى  

ئادەم يوقىـدى، شـۇڭا ئىتتىـك باسـقان ئايـاق تىۋىشـى دەرھـال دېققىتىمنـى         
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ئـۇ  . شۇنداقال ھېلىقى قىزنـى كـۆرۈپ قالـدىم   . تارتىپ دەرۋازا تهرەپكه قارىدىم
بىــراق ئۇنىــڭ ھهربىــر گــۈزەل ئاالھىــدىلىكىنى     . ناھــايىتى لىــۋەن ئىــدى  

ۇنىڭغـا بىـر قـاراپ    چـۈنكى مهن ئ . تهسۋىرلهپ بېرىشكه ئـاجىزلىق قىلىـمهن  
ــدىم ــدىم  . قالـ ــاراپ قالـ ــر قـ ــا بىـ ــۆزلىرىمىز    -مهن ئۇنىڭغـ ــال كـ ــۇ، دەرھـ يـ

ئۇچرىشىپ قالغان ۋە  ئاللىقانـداق سـېهرى كـۈچ بىزنـى شـۇ يهرگه مىخـالپ       
مهن ئۇنىڭغـا شـۇنچه قىسـقا    .  قويغاندەك ھهر ئىككىمىز تـۇرۇپ قالغانىـدۇق  

 -چاققــــان مــــۇددەت قارىغىنىمغــــا قارىمــــاي، ئۇنىــــڭ ھهرىكهتلىرىــــدىكى
ــۇق   ــى، مىجهزىـــدىكى ئوچـ ــاپ،   -تېتىكلىكنـ كىيىـــك «يورۇقلـــۇقنى بايقـ

شـوخ نـېمىكهن، دېـگهن خىيـالنى كۆڭلۈمـدىن كهچـۈردۈم ھهم        »بالىسىدەك
خولقىغــا يارىشــا ئــاۋازىمۇ كۈمــۈش قــوڭغىراقتهك   -ئۇنىــڭ ئاشــۇنداق مىــجهز

بولسا كېـرەك دەپ ئـويالپ، ئـاۋازىنى ئـاڭالپ بـېقىش خىيالىـدا ئالـدىن گهپ        
نــېمه دەيــدىغانلىقىمنى قــانچه   . ئــۆزۈمگه ئىلهــام بهردىــم   -ئېتىشــقا ئــۆز 

  :نېمه بولسا بولسۇن دەپ ئاخىرى. قىلساممۇ ئويالپ تاپالمىدىم
 ...نېمانداق ھۈركۈپ كهتكهن كىيىـك بالىسـىدەك يـۈگرەپ يۈرسـىز؟     —

يـۇ،   -شـۇنداق دېـدىم   . دېدىم ئاڭسىز بىـر ھـالهتته، ئىشهنچسـىز ئاھاڭـدا     —
ــ  ــۈن بهدى ــى پۈت ــوت كهتت ــتىمىكىن دەپ  . نىمگه ئ ــال كهت ــرىم بهك قوپ گهپلى

  .دۈككه بولۇپ قالدىم -دەككه
ــۈپ يۈرىســىز؟     — ــۆرە بالىســىدەك ھۈركۈت ــداق ب ســىزچۇ؟ ســىزمۇ نىمان

  .دېدى ئۇ — ...نهدىن كهلگهن ئادىمكام بۇ؟ ... ھۈركۈتكهن ئۆزى تۇرۇپ،
ســهل ! پــاھ، ئۇنىــڭ ئــاۋازى ســازالنغان تارنىــڭ ساداســىغا ئوخشــايدىكهن  

  :جۈرئهتلهنگهندەك بولۇپ
دېـدىم   —... ئاخۇن دادامنىڭكىگه بېرىـپ كېلىـۋاتىمهن،   —ۋاقۋاققا —

  :ئهمهلىيهتتىمۇ ئۇ مېنى مهسخىرە قىلغاندەك قىلىپ. كۈلكىلىك ھالدا
ــاخۇن دادىڭىزنىــڭ كىملىكىنــى ئــۆزىڭىز بىلمىســىڭىز،    — ۋىيــيهي، ئ

قىــز تــازىمۇ ئهركه  —مهن نهدىــن بىــلهي، ســىزنىمۇ كــۆرۈپ بــاققىنم يــوق،  
  .ئۆسكهن قىز بولغاچقا مهندىن جۈرئهتلىكراق بولۇپ چىقتى

بالىالرغــــا ئوخشــــاش  —... تاشــــاخۇنۇمچۇ، مېنىــــڭ ئــــاخۇن دادام، —
ــاچچىقىم كهلـــدى   ــۆزۈمگه بهكمـــۇ ئـ . ســـۆزلهرنى قىلىـــپ يۈرگىنىمـــدىن ئـ
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ــدىراپ،      ــقا ئالــ ــىمنى يوشۇرۇشــ ــزا تارتىشــ ــدا ئىــ ــان ھالــ مهن  —ھودۇققــ
ســــىز مېنــــى  . قاپمىــــدىم، مهنمــــۇ بويــــامهتلىكقۇ  غانجۇغانــــدىن كهپ 

  .بىلمىسىڭىز مهن سىزنى بىلىمهن، سىز يۈز بېشىنىڭ قىزى
ھېلىقــى  . ھه ، مهنمــۇ ســىزنى بىلــدىم، ســىز تىۋىپنىــڭ ئــوغلى      —

  ...ئهپهندىچىلىك قىلىپ يۈرگهن باال، ئاڭلىغانتىم
شۇ چاغدا ھويلىدىن بىرسىنىڭ گـال قىرىشـى ۋە سـۆرەپ باسـقان قهدەم     

  .زى ئاڭالندىئاۋا
دېـدى قىـز ۋە دەرھـال رومىلنـى      — !چاپسـان يۇقۇلـۇڭ  ! ۋىيهي، دادام —

  .پىشانىسىگىرەك قىلىپ، ئېرىق بويىغان ئېڭىشتى
ــاراپ   ــدا ئارقامغــا ق  -مهن ھهم ھودۇققــان، ھهم كېتىشــكه قىيمىغــان ھال

ئارقامـدىن  يـۈز بېشـىنىڭ قىزىغـا كـايىغىنى      . قاراپ قويۇپ كېتىپ قالـدىم 
  ...ئاڭالندى

يىـراق  . دىغـان بولـدى  ۇشۇندىن كېيىن ماڭا شېرىن خىيالالر ھهمـرا بول 
يېقىنغا دورا ئۆسۈملۈكلىرى يىغىش، ئوقهت قىلىـش ئۈچـۈن بېرىشـقا تـوغرا     

مهن بىـرەر باھـانه تېپىـپ،    . كهلسـىمۇ دادام بىـلهن ئاكـام ئىككىسـى بـاراتتى     
ن بىكـار  ئىشـتى . دە، ئـۆزۈم ئۆيـدە قـاالتتىم    -ئاكامنى بېرىشقا سايه قىالتتىم

  . بولسامال يۈز بېشىنىڭ ئۆيى ئهتراپىدا ئهگىپ يۈرەتتىم
م بىــلهن بىلــله ناخشــا تــوۋالپ كــوچىنى چــاڭ      ۇرۇكهچلىــرى دوســتل 

ــۆتهتتىم . ئۇنىڭغــا بېغىشــالپ بىيتالرنــى يېزىشــقا باشــلىدىم . كهلتــۈرۈپ ئ
ــۇپ      ــېلىپ ئوقـ ــا سـ ــىلىرىنىڭ ئاھاڭىغـ ــق ناخشـ ــى خهلـ ــا بهزىلىرىنـ ھهتتـ

قايتىـپ كهلگهنـدىن كېيىنمـۇ تۈننىـڭ     . ئهگىيتىمى نكېچىلىرى شۇ ئهتراپ
ــلهن       ــۈش بى ــۇڭ تۆك ــپ م ــۇر چېلى ــاكى تهمب ــلهن ي ــال بى ــۆپرەكىنى  خىي ك

ــايتىم  ــۈزۈك ئۇخلىيالم ــۈزۈپ، ت ــگهن   . ئۆتك ــت دې ــاش يىگى ــدا ي ھهي، قارىغان
بهئهينى توسۇن تاينىڭ ئۆزى بولىدىكهن ـ دە، كۈن بـويى سـۇكۇلداپ يـۈرگهن،     

ــتىگه ي  ــڭ ئۈسـ ــلهپ ھارغاننىـ ــوۋالپ  ئىشـ ــا تـ ــېچىگىچه ناخشـ ــرىم كـ هنه يېـ
گهپ بـــۇ  يهرگه كهلگهنـــدە ھارۋىكهشـــمۇ گهۋدىســـىنى  —... يـــۈرگهنلىرىمىز

بــۇراپ پاراڭغــا قــۇالق سېلىشــقا باشــلىدى، ئــات بولســا ئاســتا مېڭىشــقا         
  .تهۋپىق ھىكايىسىنى داۋام قىلدى. چۈشۈۋالدى
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ــدىكى ئۆزگ  — ــڭ مىجهزىم ــام مېنى ــاپتۇ، دادام ۈرۈئان ــېزىپ ق ــلهرنى س  ش
ــقان      ــۋەتمهكچى بولۇشـ ــى ئۆيلىـ ــىپ مېنـ ــلىههت قىلىشـ ــى مهسـ ئىككىسـ

دىغــان ۇبىــزدە بالىالرنىــڭ مۇھهبهتلىشىشــى بىــلهن ئــائىله قۇرۇل. ئوخشــايدۇ
ئـانىالر ئـۆزلىرى تـالالپ بىرسـىنى ئېلىـپ بېرىـدىغان گهپ        -ئىش يوق، ئاتا

بولغاچقا ئۇالرنىڭ كىمنى دىتىغـا كهلتۈرىـۋاتقىنىنى بىلـمهك ماڭـا مـۇھىم      
ئــۇالر بولســا مېنىــڭ كۆڭلــۈمگه كىمنــى پــۈككهنلىكىمنى ســوراپمۇ  . ئىــدى

مهن ئۇالرنىـڭ بىـرەر چاتـاقنى تېرىـپ     . ئولتۇرمايتى، ئۆزلىرىچه ئالدىرىشاتتى
مېنــى تـــازا قىـــيىن ئهھۋلغـــا چۈشـــۈرۈپ قويىشـــىدىن ئهنســـىرەپ ئـــۇالرنى  

تــوغرا بــۇ    -ئانىغــا توغرىــدىن   -لــېكىن بىــزدە ئاتــا  . توسۇشــنى ئويلــۇدۇم 
گهپ قىلىــدىغان ئــادەت بولمىغاچقــا پهدىشــهپ پهردىســى يــول       توغرۇلــۇق

  .قويمايتى
ئـــاخىرى مهن دوســـتۇمنى ئارىغـــا قويـــۇپ، ئـــاۋۋال ئۇالرنىـــڭ كـــۆڭلىگه 
پۈكــۈۋاتقىنىنى ئۇقۇشــۇپ كــۆردۈم، ئــۇالر كېلىــنلىككه دىتالۋاتقــان قىــز يــۈز 

ــدى    ــۇم بولــ ــلىكى مهلــ ــزى  ئهمهســ ــىنىڭ قىــ ــۆز  . بېشــ ــېكىن مهن ئــ لــ
ــدىكىنى ئېيتى ــتىن     كۆڭلۈم ــوي قىلىش ــۇالرنى ت ــۇپ، ئ ــل بول ــتىن خىجى ش

  .توسۇپ قويۇش  بىلهنال چهكلهندىم
شتىن كېـيىن كـۆپ ئۇرۇنغـان بولسـاممۇ     ۇشۇبىرىنچى قېتىملىق ئۇچر

يـــۇ، سۆزلهشــكۈدەك پۇرســـهت   -پۇچــۇقال قارىســـىنى كــۆردۈم   -قىزنــى چـــاال 
 ھېلىقـى چاغـدا  . مۇشۇ مهزگىـل ئىچىـدە بهكمـۇ ئازابالنـدىم    .  تاپالماي يۈردۈم

ئهمــدى ! ئۇنىــڭ ئىســمىنى بولســىمۇ ســورىۋالمىغىنىمنى قارىمامــدىغان    
باشــــقىالردىن ســــوراي دېســــهم خــــۇددى باشــــقىالر مېنىــــڭ ســــىرىمنى   

  .بىلىۋالىدىغاندەكال  تۇيۇلۇپ ئاغزىمدىن چىقىرالمايتتىم
ــى ئۇچر    ــر كــۈنى خــۇددى بىرىنچــى قېتىمق ــاخىرى بى شــىمىزدەك ۇشۇئ

كۈنىمـۇ چـۈش ۋاقتـى بولـۇپ، ھـاۋا      ئـۇ  . كوچىدا قىسقىال ئۇچرىشىپ قالدۇق
مهن يهنه . جىـــن كـــۆرۈنمهيتى -تــۈزدە ئىنســـى  -ئىسســىق  بولغاچقـــا تـــاال 

ــدىن يانغانىــدىم  ئابــدۇلباقى چوڭنىــڭ ئــۆيىگه يېقىنالشقانســېرى    . ۋاقۋاغ
دەرۋازىنىــڭ ئۇدۇلىغــا ئــاز قالغانــدا ئاســمادىن     . قهدىمىمنــى ئاســتىالتتىم 

م ئاغزىمغـا تىقىلىـپ   ۈكـ ۈيۈر. دىچۈشكهندەكال مهشۇقۇم ئالدىمدا پهيـدا بولـ  
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خـۇددى بىـردىنال سـوغۇق سـۇغا چۈشـۈپ      . قالغاندەك گهپ قىاللماي قالـدىم 
  .كهتكهندەك ئهندىكىپ كهتتىم

ىـنم  گكۈنـدۈز خـۇدادىن تېلى   -پ قالـدىڭىزا، كـېچه  ۇشۇئهجهپمۇ ئۇچر —
دۈكـكه ئىچىـدە    -دېدىم سـهل دېمىمنـى راسـتىۋېلىپ، دەكـكه     —شۇ ئىدى، 

  .قاراپكهينىمگه  -ئالدى
  ...سىزنىڭ ئهتىۋالىقىڭىزنى نهگه  بېرىپ ئېيتاي، —

  .دەپ ئويلىدىم ئىچىمدە »...بۇ نېمه دېگىنىدۇ؟«
  ...ن دەپ تامادىال يۈرگهنىدىمكىپ قاالمىۇشۇئۇچر —
قاچـان يانـاركىن دەپ   ... سىز ئاياققـا ئۆتـۈپ كېتىۋاتقانـدا ئۆگزىـدىن،     —

دا قارىســـام ئهپهنـــدىگه بىـــر چاغــ !...  تـــوۋا. ئــۆگزىگه نهچـــچه چىقىپــتىمهن  
جـاالق ئهتراپقـا    -دېدى قىزمـۇ ئـاالق   —... ئوخشاش مېڭىپ كېلىۋېتىپسىز

  .قاراپ
ــۇرۇپال       ــاي ت ــمى گهپ بولم ــز رەس ــر ئېغى ــارىمىزدا بى ــڭ ئ ــمهك، بىزنى دې

  .بىرىمىزگه مهلۇم بولۇپ بوپتۇ -ئويلىرىمىز بىر
  ...سىزگه جىق گهپلىرىم بارىدى، بىراق —
ئاخشـاملىققا  ... لىپ قالسـا گهپ تاپمىسـۇن،  بىرسى كې... مېنىڭمۇ، —

بىزنىڭ باغقا كېلهمسىز؟ قاراڭغۇ چۈشـكهن ھامـان يـان ئىشـكنى ئىچىـدىن      
  ....ئېچىپ قويىمهن، ئىشىك بىلهنال چىرىسىز

  ....ماقۇل —
  .ئهمىسه ئىتتىكرەك يوقۇلۇڭ —

  .ئۇ قانداق تېز پهيدا بولغان بولسا شۇنداق تېز غايىپ بولدى
ــۇ كــۈنى كۈننىــڭ ك  ــېمه دەيســهن ئ ــولمىغىنىنى ن ــادرا . هچ ب ــۇزۇنراق ب ئ

مهن . بولسا كـۈننى ئىتتىـرىپال تـاغ كهيـنىگه ھهيـدىۋەتكۈم كېلىـپ كهتتـى       
قانچىلىــك سهۋرســىزلهنگىنىم بىــلهن قوياشــنىڭ نــېمه پهرۋايــى؟ كهچلىــك  

ــوق   ــۇ ي ــاق گېلىمــدىن ئۆتكىنىم ــاراپ    . تام ــكه ق ــۆيى تهرەپ ــىنىڭ ئ ــۈز بېش ي
ــاپتىم ــڭ قىر. چ ــۈدۈرۈپ قوناقلىقالرنى ــدا م ــان    -لىرى ــڭ ي ــۇرۇپ، ئوالرنى چوق

  .ئىشىكىنى تاپتىم
بىـراق  .  ئىشىك تاقاقلىقمىدىكىن، ھهر ھالدا ھىم ئېتىكلىـك تـۇراتتى  
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ــۇ كهمــــدىن ــۈيى  -بــ ــامغۇر ســ ــا يــ ــدىغان ئىشــــىك بولغاچقــ كهم ئېچىلىــ
ــىكنى     ــا ئىشـ ــاپ قويغاچقـ ــپ  چىڭقـ ــپ كىرىـ ــۈجىكىگه الي ئېقىتىـ ئۈلگـ

ــهت  ــۇنچىلىك سـ ــڭ  ئىتتىرىشـــىم بىلهنـــال شـ غىچىرلىـــدىكى، يۈرىكىمنىـ
ــاپ قـــالغۇدەك بولـــدى  ــازىرغىچه قـــۇالق  . ئۇرۇشـــى توختـ ــۇ غىچىـــرالش ھـ بـ

ــدۇ  ــدىن كهتمهيـ ــام   . تۈۋىمـ ــنى ئاڭلىسـ ــۇنداق غىچىرالشـ ــۇ  ئهنه شـ ھېلىمـ
  .پ كېتىمهنۈنۈشۈرك

باغقا كىرىپ تال باراڭنىڭ ئاستىغا بېرىـپ ئولتـۇرۇپ ئېهتىيـات بىـلهن     
بىــر كهمــدە باغنىــڭ . ۈپ تــۇردۇمســوزۇپ نهپهس ئېلىــپ ئــۇنى كۈتــ -ســوزۇپ

ئـۇنى مېنىـڭ تىۋىشـىمنى تونۇيـدۇ دەپ     . ھويال تهرەپتىكى ئىشكى ئېچىلدى
ئــۇ . پ ئىســقىرىتىپ قويــدۇمۇتۇئىشــىنىپ ئاللىقانــداق چهررەنــدىگه ئوخشــ 

ھولۇققــان ھالــدا بــاراڭ ئاســتىغا كهلــدى ۋە ماڭــا تاشــلىنىدىغاندەك يېقىــنال 
ر يانغـا داجىـپ ئـارىمىزدا مـۇئهييهن     مهن گويا ئوتتىن قاچقاندەك بىـ . كهلدى

  .بوشلۇق قالدۇرۇپ توختۇدۇم
  كهلدىڭىزمۇ؟ بىرسى كۆرمىگهندۇ؟ —
  .ياق، كۆرمىدى —
ــز   — ــى ئىـ ــۇڭ، مېنـ ــان بولـ ــىز؟ چاپسـ ــى قىلمامسـ ەپ دھه، گېپىڭىزنـ
  .قالىدۇ

ئهمـدى بىرسـىمۇ   . نېمه دېسهم بوال، جىق گهپلىرىم باردەك قىالتتـى  —
  ...ىزنىڭ ئۆيدىكىلهريوققۇ، ھه، ھېلىقى، نېمه، ب

دەيدىغان گېپىڭىزنـى كـۆڭلىڭىزگه تىزىۋېلىـپ ئانـدىن كهلسـىڭىز       —
  بولمامدۇ؟

قانداق قىلىـمهن، تىزىۋالسـاممۇ قېچىـپ كهتسـه؟ بۇنىڭغـا ئـۆزىڭىز        —
  ....ئهيىپلىك، سىز تىزىۋالغان سۆزلىرىڭىزنى دەۋەرمهمسىز

  ...ئىلدام بولساق بوالتتى... مهنمۇ شۇ... مهن؟ —
اســت، ھــازىرغىچه ئېتىڭىزنىمــۇ ســورىماپتىمهن، بىرســـىدىن     ھه، ر —

  ...سوراي دېسهم گۇمانالنمىسۇن دەپ قورقتۇم
  ...مهنىسا، —
  ...ھه، مېنىڭ ئېتىم —
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  .سىزنىڭ ئېتىڭىز مهمتىلى، شۇ —
  مېنىڭ ئېتىمنى قانداق بىلىسىز؟ —
ــاال     — ــىز بـ ــدۇ؟  سـ ــش بوالمـ ــدىغان ئىـ ــنى بىلمهيـ ــڭ بالىسـ تىۋىپنىـ

  ن، خهق سىزنى ئهپهندى دەيدىغۇ؟ئوقۇتۇپمۇ يۈرگه
بىزنىــــڭ ئۆيــــدىكىلهر كــــېلىن ... ھېلىقــــى گېپىمنــــى تــــاپتىم —

  .ئىزدىگىلى تۇرۇپتىكهن، توختۇتۇپ قويدۇم
  !...نېمه؟ —
  ...ئۇالرنىڭ تاپقىنى سىز ئهمهسكهنسىز، شۇڭا —
  كىم؟ قهيهرلىك؟ —
  ...تۇققانالردىن بىرىنىڭ قىزىمىش، —
ــۇنداقراق  — ــدىمۇ شـ ــڭ توغرامـ ــرەك،    مېنىـ ــا كېـ ــالر بولسـ ــر ئىشـ بىـ

  ...ئۆيدىكىلهر،
  نهلىككهن؟! ؟ كىممىش ئۇ؟!نېمه —
ــان  — ــۆرۈپ باقمىغــ ــىۋاتىدۇ، مهن كــ ــىلىق دېيىشــ ــا . بازارۋېشــ ئهممــ
ئۇالرنىـڭ  . م ھهركۈنى ئۇ توغرۇلۇق ئاڭلىغـانلىرىنى ماڭـا دېيشـىدۇ   ۇرۇدوستل

مۇ ئېيتىشــىغا قارىغانــدا ئــۇ تــازىمۇ بــۇزۇق، نهشــىكهش بىــرنېمىكهن، قىمــار 
  ...ئوينايدىكهن

  ئېتى نېمىكهن؟ —
  ...ئېتى؟ —
ئــۆيىڭىزدىكىلهر نېمىشــقا ئاشــۇنداق بىــر ئــادەمگه چاپســانال مــاقۇل  —

  كېلىپ قويغاندۇ؟
ھــۈنىرى بــار ئــادەم خــار بولمايــدۇ،  . ئۇنىــڭ قولىــدا ھــۆنىرى بــارمىش  —

  ...دەپال قىلىۋاتقان ئىش
ۇ، يـا ناۋايـدۇ،   ھۈنىرى بولۇپ نـېمه ھـۈنىرى بـوالر ئۇنىـڭ؟ يـا دوغچىـد       —

  ئهمدى قانداق قىلىمىز؟... شۇ
مهن قىز باال تۇسام مېنىڭ قولۇمدىن نـېمه كېلىـدۇ؟ شـۇڭا سـىزنى      —

ــدىرىغانتىم ــان . كۆرۈشــكه ئال ــان ئۆتســىز،  -ھهمىشــه ناخشــا ئېتىــپ ئۇي بۇي
  .مۇ قويمايدىغان بولدىڭىزىتېنىچقىنا ئۇخلىغىل... ئادەمنى قىياپ
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دىن باشــالپ بــۇ ئهتراپتــا ئۈنــۈمنى ســىزگه تېتىمىغــان بولســا بۈگۈنــ —
  .ئۆچۈرەي
مېنـى ئۇنىڭـدىنمۇ   ! ئهسـال  —دېـدى قىـز ھولۇقـۇپ،     —ياق، يـاق،   —

  ...مهھرۇم قىلماڭ
. ھېلىقــى ئىشــنى ئــۆزەم بىــر ئامــال قىلىــمهن  . ئۇنىڭغىمــۇ مــاقۇل —

  ...شىمهنۈبولمىسا مهشههدكه بېرىپ ھېلىقى بىر نېمه بىلهن كۆر
ئـۇ تۇرغـانال بىـر ئىـت     ! ۈچى بولمـاڭ ھهرگىز ئۇنىـڭ بىـلهن كۆرۈشـك    —
بىـر ئۇنىـڭ   . ھه دېسه پىچاق كۆتـۈرۈپ چىقىـدىغان قـانجىق دەيـدۇ    . ئىمىش

. همسـىز، خوشـۇلغاي دەڭ  مبىلهنال كهتمهيدۇ دەڭا، تېخى، بازاۋېشـىلىقنى بىل 
ــدۇ   ــقه گهپ قىلىــپ ئايىقىغــا چىققىلــى بوالم ــۇ خهق ــال بولســا  . ئ باشــقا ئام

. ئهمـدى كېتىـڭ، چاققـان بولـۇڭ    ... مـاڭ ماڭىمۇ گهپ كهلتۈرۈپ قوي. قىلىڭ
  ...ۈرىدۇجئانام مېنى ئىزدەپ قالىدۇ، ھويلىدا بىرسى مېڭىپ 

شۇنچه ئۇزاق كۈتۈپ ئـاران قولغـا كهلتـۈرگهن قىممهتلىـك مېنـۇتالر ئهنه      
ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىشـتا ۋىسـال شـاتلىقى بىـلهن     . شۇنداق تېزال ئاخىرالشتى

اتىشــى ۋۇجــۇدۇمنى كۆيــدۈرۈپ   دەم خۇشــاللىق ئ -دىلىــم يــايراپ، دەممــۇ  
  .تۇرغان بولسا، ئهمدى قىيالماسلىق ئىلكىدە يۈرىكىم ئېچىشىپ ياندىم

ئىككــى ئېتىــزدىن ئۆتكهنــدىن كېــيىن ئــۆزەمنى روھالنــدۇرۇش ئۈچــۈن  
ــلىدىم   ــا باشـ ــاۋازدا ناخشـ ــىز ئـ ــۇ   . ئىشهنچسـ ــام ئۆزەمگىمـ ــۇ ناخشـ ــا بـ ئهممـ

  .يىغالۋاتقاندەك ئاڭالندى
ــال قىلىـــپ بولغۇســـ  ــداق ئامـ ــانىڭ  قانـ ــنى ۋە مهنىسـ ــوينى بۇزۇشـ ى تـ

ۋىســـالىغا يېتىشـــىنى ئـــويالپ، كېچىســـى ئۇيقـــۇ، كۈنـــدۈزى ئـــارامچىلىق  
  .بولمىدى

. دادام كــۈزدىن قالمــاي تــوي قىلىشــقا ئالــدىراپ ماڭــا ئــادەم قويــاتتى      
ــتل ــاخىرى مهن دوسـ ــتىم ۇرۇئـ ــدىكىنى ئېتـ ــارقىلىق كۆڭلۈمـ ــڭ . م ئـ مېنىـ

. غۇلغۇلىغـا سـهۋەب بولـدى    كۆڭۈل سـىرىم تۇققـانالر ئارىسـىدا بىـر مهزگىـل     
خهق ئېغىز ئېچىـپ قويغـان ئىشـنى بۇزسـاق گۇناھكـار      «ئۇالردىن بهزىلىرى 

ئـاخىرى،  . نـى تهشـهببۇس قىالتتـى   »تـارتىۋېلىش «دېسه، بهزىلىرى  »بولىمىز
پ قويغــانلىقىنى بىلمهســكه ۇشــۇلۇيــۈز بېشــىنىڭ باشــقا بىــرى بىــلهن قۇد 
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. ارارىغـا كېلىشـىتى  سېلىپ، گهپنىڭ ئۇچىنى چىقىرىـپ سـىناپ بـېقىش ق   
  .ئۇالر دادامنىڭ يۈزى بېسىپ كېتىدىغانلىقىغا ئىشنهتتى

دىغـان تـوي ئىشـىدىن    ۇئويلىغىنىمىزدەك ئابدۇلباقى چوڭ دەرھـالال بول 
بىزنىــڭ ئۆيــدىكىلهر دەرھــال داســتىخان كىرگــۈزۈپ مهنىســـانىڭ      . يانــدى 

  .بېشىنى باغالپ قويدى
ئابــدۇلباقى چــوڭنى مېنىــڭ رەقىبىمنىــڭ دادىســى قازىغــا ئهرز قىلىــپ، 

كېـيىن مهن بىـر قېـتىم    . جازاغا تارتقۇزماقچى بولۇپ كـۆپ ئـاۋارە بـوپتىمىش   
  .بىلهن ئالدىمنى توستى »نوچىالر«بازارغا بارغىنىمدا رەقىبىم بىر توپ 

دەپ پوپــۇزا  —! ئاكــاڭ قارىغاينىــڭ كىملىكىنــى بىلىــپ قالىســهن  —
  .قىلدى ئۇ

ــتىم،    — ــدۇرمۇ بىلهت ــېنى بال ــدىم  —مهن س ــۇدې ــالغۇز . مهنم گهرچه ي
  .بولساممۇ بازارچىالر ئاجرىتىپ قويىدىغۇ دېگهن ئىشهنچىم بارىدى

ــۆرت   — ــدا ھ ــڭ ئالدى ــڭ؟   -ئاكاڭنى ــېمه ھهددى ــدىغان ن ــۆرت دەي مهن ! پ
  !دېگهن مهشههدلىك جۇما

مهن ســاڭا ھېچــنىمه دېگىــنىم يــوق، ئهكســىچه ئــۆزەڭ دەۋاتىســهن،    —
  .ۋىتىڭ بولسا ئۇچۇق ئېيىتئادا! بازارلىق بولغىنىڭ يوغۇن ئىش ئهمهس

  .خهقنىڭ بولغىلى تۇرغان تويىنى نېمىشقا بۇزىسهن —
  .مهن بۇزمىدىم —
  ئهمىسه، ئۆيۈڭدىكىلهر بۇزغاندۇ؟ —
بـۇ  . قىـز سـېنى خالىمايـدۇ، سـېنى ياراتمايـدۇ     . ياق ئۇالرمۇ بۇزمىـدى  —

  !...ئىش شۇنىڭ رايى بويچه بولغان ئىش
ۇرنـۇڭنى تۈزلىۋىتىـپ باقـاي،    بۈگـۈن سـېنىڭ ب  ! سېنى يارىتامدۇ؟ ھه —

  !قېنى شۇ چاغدا يهنه سېنى يارىتامدىكىن
ئوغـــول بـــاال بولســـاڭ ! بـــۇ تالىشـــىپ ئولتۇرىـــدىغان ئىـــش ئهمهس —

قىزنىڭ مهيلىنـى ئـۆزەڭگه قـارىتىۋال، شـۇنداق قىاللىسـاڭال مېنىـڭ باشـقا        
  .ساڭا ئوخشاش يول توسۇپ ئۇششۇقلۇق قىلىپ يۈرمهيمهن. گېپىم يوق

نىڭ پارىڭىمىزنى ئـاڭالپ تۇرغـان بىـر مويسـىپىت كىشـى      شۇ چاغدا بىز
  :لىشىپىگهپكه ئار
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دېگهنـدەك   »مهرتنـى مهيدانـدا سـىناڭ   «بۇ مانا توغرا گهپ ئهمهسـمۇ؟   —
. سهنمۇ يىگىت بولساڭ خهقنىڭ مهيلىنـى ئـۆزۈڭگه تاتىۋالسـاڭ بولمىـدىمۇ    
 ،كۆڭــۈل دېــگهن مۇشــت بىــلهن مايىــل قىلغىلــى بولىــدىغان نهرســه ئهمهس

  .ىدېد —
 —سـاڭا گهپ قىلغـان ئـادەم يـوق،     ! ماڭهۋە، پوقساقال، يولۇڭغـا مـاڭ   —

ئۇنىـــڭ شـــۇ گېپـــى بىلهنـــال ئوالشـــقان ئادەملهرنىـــڭ ھهممىســـى ئـــۇالرنى  
رەقىـــبىم ئىچىـــدە خهپلىـــگهن   . ئهيىپلىـــدى، ھهم مېنـــى كهتكۈزىـــۋەتتى  

  .بولسىمۇ مهخسىدى ئىشقا ئاشمىدى
يهنه بىـر يىلـى      بىز ئـۇ يىلـى قىـش قىسـتاپ كېلىـپ قالغاچقـا تـوينى       

بىـراق، خـۇدا نېسـىپ قىلمىسـا قولۇڭغـا ئالغـان ئاشـنىمۇ        . كۈزگه قالدۇرۇق
مهنىســا باشــتىنال ماڭــا نېســىپ بولمىغــان بولســا . يىيهلمهيــدىغان گهپــكهن

كېـرەك، تهييـار بولغــان ئىـش قېرىشــقاندەكال يهنه بىـر يىلــى قىـز تهرەپــتىن      
  .سۇغا چىالشتى

ــاتىت   ــاخۇن دادام  م ــاغالردا ئ ــقهردە  شــۇ چ ــىپ قهش ــلهن شېرىكلىش هي بى
قهشـقهر بايلىرىـدىن ئـۆمهر    . ناملىق تهڭـگه قۇيـدۇرغانىكهن   »زەرب كاشىغهر«

بـاي كۆرەلمهسـلىك، ئىچـى قــارىلىق تۈپهيلىـدىن قۇيمىچىالرغـا پـارا بېرىــپ       
ــان  ــكه رو، . تهڭگىنـــى ساختىالشتۇرۇشـــنى تهلهپ قىلغـ ــۇيمىچىال كۈمۈشـ قـ

ئــۆمهر بــاي دەرھــال . هپچىقارغانئالتۇنغــا مىــس قوشــۇپ ســاختا تهڭــگه ئىشــل 
مــاتىتهي تهكشــۈرۈپ كۆرســه . ھهرىكهتــكه كېلىــپ مــاتىتهيگه چېقىشــتۇرغان

ــۇنداق  ــۋال ھهقىقهتهنمــۇ ش ــڭ   . ئهھ ــاخۇن دادامنى ــۇيمىچىالر ئ ــان ق ــارا ئالغ پ
ــانلىقىنى   ــۇنداق قىلغـ ــويىچه شـ ــى  بـ ــرار«كۆرسهتمىسـ ــقان »ئىقـ . قىلىشـ

ــاخ    ــدى دەپ ئ ــانهت قىل ــلىرىمگه خىي ــاتىتهي كۈمۈش ــاتتىق  م ــى ق ۇن دادامن
ــلىغانىدى   ــقا باش ــتىش قىلىش ــى    . تهپ ــۇرۇقتىكى جىم ــڭ ئ ــۇ  بىزنى ــۇڭا ب ش

ئائىله پاراكهندە بولـۇپ تۇرغـان، ھهسـهتخورالر ھهدەپ تـۈگمىنى تـۆگه قىلىـپ       
ــ ــايهت«پ، ۈتۈكۆرس ــپ كۆرســ »جىن ــى چوڭايتى ــدىراۋاتقان،  ۈتۈن ــۈن ئال ش ئۈچ

بــۇ . هزگىــل ئىــدىئــاخۇن دادام ئــۆزىنى دالــدىغا ئېلىشــقا مهجبــۇر بولغــان م 
ئهھــۋالنى كــۆرگهن يــۈز بېشــى تــوينى ئارقىغــا سۈرۈشــنى تهلهپ قىلىــپ        

جۇدا بولۇپ كېتهي دېسه ئـاخۇن دادامنىـڭ قايتـا     -ئۇ پۈتۈنلهي ئادا. تۇرۇۋالدى
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پ ۈتــ ۈبــاش كۆتــۈرۈپ قېلىشــىدىن ئېهتىيــات قىلىــپ، ئهنه شــۇنداق كۈز     
  .بېقىش يولىنى تۇتقانىدى

ايدىڭلىشىشــنىڭ ئهكســىچه تېخىمــۇ بىــراق، ئــاخۇن دادامنىــڭ ئىشــى ئ
.  يامان تهرەپكه تهرەققىي قىلىپ، ھۆكـۈمهت ئـۇنى تۇتۇشـقا بـۇيرۇق چىقـاردى     

بۇنىڭ بىلهن ئابدۇلباقى چـوڭ قـۇدىلىقتىن يېنىشـىپ كېتىـدىغانلىقىنى     
بىلــدۈردى ھهم مهنىســانىڭ مهن بىــلهن قېچىــپ كېتىشــىدىن  ئهنســىرەپ   

ــدى    ــپ قويـ ــد قىلىـ ــاتتىق نهزەربهنـ ــۇنى قـ ــۇ   ئهن. ئـ ــدا مهن ئاشـ ــۇ چاغـ ه شـ
كۆڭلۈمـــدە ئىنســـانالر . كېســـىل بىـــزار بولغانىـــدىم -شـــارائىتتىن ئـــۈزۈل

ــش    ــا قىلىـــ ــيهت بهرپـــ ــن  جهمىـــ ــدىغان ئهركىـــ ــالىغىنىنى  قىالاليـــ خـــ
  .ئىستىكىمنىڭ ئىپتىدائىي ھالىتى بىخالنغانىدى

ــدىن      -1922 ــوڭالر يېڭىـ ــدۇلباقى چـ ــرەك، ئابـ ــا كېـ ــۈز بولسـ ــى كـ يىلـ
ــ  ــلهن تـ ــقان تهرەپ بىـ ــا   قۇدىالشـ ــانىڭ ئوغـ ــىدا مهنىسـ ــش ھارپىسـ وي قىلىـ

مهن بۇنــــداق . ئىچىۋالغــــانلىقى ھهققىــــدىكى خهۋەر يۇرتقــــا پــــۇر كهتتــــى
يـــۈز بېشـــىنىڭ ئهركه چـــوڭ . شـــىنى زادىـــال تهســـهۋۋۇر قىلمىغانىـــدىمۇبول

ــاتتىق      ــى قـ ــانلىقى مېنـ ــارەتنىڭ بولغـ ــك جاسـ ــدا بۇنچىلىـ ــان قىزىـ بولغـ
ۇتقـان مۇشـۇ كونـا دۇنيـانى     مهن ئاشۇ قهيسهر قىزنى تىرىك ي. تهسىرلهندۈردى

دىغـان  ۇنۇدىغانلىقى توغرىسـىدا كـۆپ ئويل  ۇقانداق قىلغاندا ئاغدۇرغىلى بول
ــدۇم ــتازىم    . بول ــدىكى ئۇس ــمۈر ۋاقتىم ــدا ئۆس ــۇر قاتلىمى ــڭ چوڭق يۈرۈگۈمنى

ــدەك    ــۇرۇقلىرى بىــردىنال بىخالنغان ئهھــمهد كامــال تهرگهن ئىســيانكارلىق ئ
ــۇ كۆڭــۈل خاھىشــلىرىمغا يېــت . بولــدى ىش ئۈچــۈن كــۆپرەك ئوقــۇش،  مهن ب

  .ئىلىمگه تولۇش الزىملىقىنى ئۇستازىمنىڭ سۆزلىرىدىن بىلىۋالغانىدىم
ئاشۇ پـاجىئه يـۈز بهرگهن زېمىنـدىن كېـتىش، مـۇھىتنى يـېڭىالپ، نهزەر       
دائىرەمنــى كېڭهيتىشــتهك ئىچكــى ســهۋەپ، ھهمــدە دادامنىــڭ تىۋىپچىلىــك 

ۇنـــداق ئىشـــالردىن ب(ئىشـــلىرى  ئۈچـــۈن دورا ئۆســـۈملۈكلىرى تهييـــارالش 
، ئــاخۇن  )ئــۆزۈمنى قــاچۇرۇپ يــۈرەتتىم، ئهمــدى ئــۆزۈم ئىختىيــار قىلــدىم      

دادامنىــڭ  بــۇ يهردىــن بــاش ئېلىــپ كېــتىش ســهپىرىگه ھهمــرا بولــۇش         
يىلنىـڭ باھارىـدا تهڭـرى تاغنىــڭ     -1923قاتـارلىق تاشـقى باھـانىلهگه كـۆرە     

  .شىمالىغا قاراپ كهتتىم
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تهلكىـدىن  . لىمـۇ مۇرەككهپىـدى  مېنىڭ شۇ چاغدىكى روھى ھـالىتىم تو 
ئۆتۈشـــىمىز بىلهنـــال گـــۈزەل ســـايرام كـــۆلى كـــۆك زۇمـــرەتتهك ئالـــدىمىزدا 

ئۇنىڭ شـىمالىي قىرغىقىـدا خـۇددى شـۇ رەڭـدىكى      . جۇاللىنىپ پهيدا بولدى
ــاتتى  ــاغالر تۇمانغــا پۈركــۈپ يات ــكه   . ت ــا كهڭســاي تهرەپ ســايرام ســۈيىنىڭ گوي

شــى مېنىــڭ قهلبىمــدە ۇتۇرۋاتقانــدەك چايقىلىــپ ۇتېشــىپ چىقمــاقچى بول
مهۋج ئۇرىۋاتقــان ئــاللىنېمىگه ئوخشــاپ كېتهتتــى، شــۇڭا  مهن كۆڭلۈمــدە      

ياتىمنى ھىســـتاشـــقىنالپ تۇرغـــان، ئهممـــا چىقىـــش يـــولى تاپالمايۋاتقـــان 
بــۇنى شــۇ چاغــدا يازغــان مۇنــۇ مىســرالىرىمدىن . شــۇنىڭغا تهققــاس قىلــدىم

  :بولۇدۇكۆرىۋالغىلى 
  

  ەردىڭ توال،سايرام كۆلى ئۆزۈڭ كىچىك، د
  .داۋالغۇيسهن، ساھىلالردىن تاشالمايسهن

  ئهتراپىڭنى قورشىۋالغان ئېگىز تاغالر،
  ...ئۆمتۈلسهن، داۋانالردىن ئاشالمايسهن

  
ــدا    ــا ھارۋىـــ ــنىچه گويـــ ــا تىكىلگىـــ ــدى يىراقالرغـــ ــى ئهپهنـــ مهمتىلـــ

ئـۇ بهلكىـم   . جىـت بولـۇپ كهتتـى    -كېتىۋاتقىنىنى ئۇنتۇپ قالغاندەك جىـم 
ــويىنى،   ھــازىر كــۆز ئالدىــ  ــاغنى ئهمهس، ســايرام ب دا قــاغجىراپ ياتقــان قۇمالت

چىچهكــــلهرگه  -رەڭ گــــۈل -رەڭگــــا. ۋاتقانــــدۇۈتهلكىنـــى، كهڭســــاينى كۆر 
  ...پۈركهنگهن قاپتالالر ئۇنى شائىرانه ئىلهامغا چۆمدۈرىۋاتقاندۇ

ســهيپىددىن بىــلهن ھــارۋىكهش ئۇنىــڭ ھىكايىســىنى داۋامالشتۇرۇشــنى 
بىــراق، مهمتىلــى ئهپهندىــدىن ســادا . تتىجىــت قــۇالق ســاال -كۈتــۈپ جىــم

ــڭ   . چىقمىــدى ــان ھارۋىنى ــارىالپ كېتىۋاتق ــى ئ پهقهت بهشــكېرەم يېزىلىرىن
ئهتــراپتىن  ســۇچى دېهقاننىــڭ  . تاراقلىشــى بىــر خىلــدا ئاڭلىنىــپ تــۇراتتى

كۈتۈۋېرىـپ ئۈمىـدى ئـۈزۈلگهن سـهيپىددىن ۋىلىلـداپ      . ناخشىسى كېلهتتى
  :زىنى ئېلىپ سورىدىتۇرغان جهزىرىمه قۇمالتاغدىن كۆ

  كېيىنچۇ؟ كېيىن قانداق بولدى؟  —
مهمتىلــى ئهپهنــدى چوڭقــۇر خىيــال ئىچىــدىن چۆچــۈپ  بــاش كۆتــۈرۈپ،  
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ئۇنىـڭ كۈلكىسـىدە يـۈرەكته داغ     ،بىر نهۋرە ئىنىسىگه كۈلۈمسـىرەپ قارىـدى  
  . پاجىئهنىڭ ئازابى بىلىنىپ تۇراتتى —بولۇپ قالغان كونا جاراھهتنىڭ 

ــيىن  — ــۇ؟ كې ــهھهر   كېيىنم ــى ش ــىمالنىڭ ھهر قايس ــى  -ش يېزىلىرىن
مهن شـۇ  . كېزىپ ئاخىرى چۆچهككه يېتىـپ بېرىـپ تىرىكچىلىـك قىلـدۇق    

ــىنىڭ     ــگهن كىش ــاجىم دې ــلۇق مامۇته ــان ئاتۇش ــىپ قالغ يهردە ئولتۇراقلىش
  ...ساتىراچخانىسىدا ئىشلىدىم

چهتــئهلگه چىقىــپ كېتىشــڭىزدىكى ســهۋەب نــېمه؟ ئــۇ يهردىمــۇ        —
ــانىيه  ــقا ئىمكــ ــدە    تۇرۇشــ ــۇش نىيىتىــ ــاكى ئوقــ ــانمۇ يــ ــاي قالغــ ت بولمــ

  كهتكهنمىدىڭىز؟ 
تهۋپىق بىر دەم خىيال سـۈرۈپ جىـم بولـۇپ     —... ھهر ئىككىسى بار —

ــۈرۈپ، ئۆزىنىـــڭ دائىمـــى       ــارتتىدا بېشـــىنى كۆتـ ــى ۋە ئارقىـــدىن شـ كهتتـ
 -تاۋاتىسـهن سخۇشخۇيلىقى ئهسلىگه كهلدى، ھىكـايهمنى داۋام قىلىشـقا قى  

ــاقۇل، ســاڭا ھهمم  دېــدى ئــۇ ھهم بۇرۇلــۇپ    —ىنــى ســۆزلهپ بېــرەي،   ھه، م
  .سهيپىددىنگه روبىرو بولۇپ ئولتۇرىۋېلىپ ھىكايىسىنى داۋام قىلدى

جاھالهتنىــڭ زىيــانلىرىنى ئــۆز كــۆزۈم . مېنىــڭ قېــنىم قىزىغانىــدى —
ــۆرۈپ تۇرغ ــلهن كـ ــۇبىـ ــاھۇ ۇنـ ــدا ئىڭراۋاتقانالرنىـــڭ ئـ ــڭ ئازاۋىـ زارى  -م، ئۇنىـ

ــدە جــاراڭالپ تۇرغــا  ــدە قارشــىلىق قىلىــش  قــۇلىقىم تۈۋى نلىقى ئۈچــۈن مهن
شـۇڭا ئىمكـانىيتىم يـار    . تۇيغۇسى، بۇزۇپ تاشالش ئىسـتىكى ئويغانغانىـدى  

ــايهتلىرىنى ئېچىــــپ   ــدە جاھالهتلىــــك جهمىيهتنىــــڭ جىنــ بهرگهن دائىرىــ
ــدۇم  ــاليدىغان بول ــى  . تاش ــۆپ كېلهتت ــادەم ك ــاتىراچخانىمىزغا  ئ ــڭ س . بىزنى

. بـۇرۇمنى ئـاڭلىغىلى كېلهتتـى   لىكى چاچ ئالدۇرمىسىمۇ مېنىـڭ تهم ۈكۆپچ
شۇڭا بۇ يهر كىشىلهرنىڭ، بولۇپمـۇ ياشـالرنىڭ يىغىلىـپ ئولتـۇرۇپ، قوسـاق      

  .كۆپۈكىنى بوشىتىدىغان يېرىگه ئايالندى
ئـۇ  . كېيىن مۇرات ئهپهندى دېگهن بىـر كىشـى بىـلهن تونۇشـۇپ قالـدىم     

كـتهپ  قازان دارىلمۇئهللىمىنـدە ئوقۇغـان تاتـار زىيالىسـى بولـۇپ، بـۇ يهردە مه      
ۋاقـت تاپسـىال سـاتىراچخانىغا كېلىـپ بـۇ يهرگه يىغىلغـان ياشـالر        . ئاچاتتى

ــى  ــىپ كېتهتتـ ــلهن پاراڭلىشـ ــى  . بىـ ــرى، يىراقنـ ــۇر پىكىرلىـ ئۇنىـــڭ چوڭقـ
ماڭــا ئۇســتازىم ئهھــمهد كامــالنى . كــۆرەرلىكى مېنىــڭ زېهنىنمنــى ئاچــاتتى
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ــلىتهتتى ــدى  . ئهسـ ــاب بارىـ ــۆپ كىتـ ــى كـ ــدا خېلـ ــۇ . ئۇنىڭـ ــپ بـ يهنه كېلىـ
الرنىـــڭ ھهممىســـى قازانـــدا كېيىنكـــى ۋاقىـــتالردا نهشـــىر قىلنغـــان  كىتاب

ئىلغار  كىتـابالر بولـۇپ، بىـز بىـر تـوپ ياشـالر يېـرىم كـېچىلهرگىچه دۇكـان          
  .ئىچىدە ئوقۇپ ئولتۇراتتۇق

الر، پمۇراد ئهپهنـدى بىـزگه سـوۋېت ئىتتىپاقىـدا بولـۇپ ئـۆتكهن ئىـنقىال       
ق پادىشـانىڭ ئاغدۇرۇلىشـى   ئاخىرىدا ئۆكتهبىر ئىنقىالبىنىڭ غهلبىسـى، ئـا  

ــى   ــۆزلهپ بېرەتت ــدە س ــارلىقالر ھهققى ــۈمران   . قات ــۈزۈم ۋە ھۆك ــۇت  ت ــۇ مهۋج ئ
پادىشـــا ھهرگىزمـــۇ مۇتىئهسســـىپلهر ئېيتقانـــدەك مـــۇقهددەس، تهۋرەنـــمهس  
ــى      ــه ئىكهنلىكىن ــدىغان نهرس ــدۇرىۋەتكىلى بولى ــى ئاغ ــاي، بهلك ــه بولم نهرس

ــۆزلهيتتى ــ  . سـ ــدىكى ئۆزگـ ــوۋېت ئىتتىپاقىـ ــا سـ ــۇ  ۈرۈبۇنىڭغـ ــلهن شـ ش بىـ
مهزگىلــلهردە يېڭىــدىن دۇنياغــا كهلــگهن تــۈركىيه جۇمهــۇرىيىتىنى مىســال  

  .قىالتتى
بۇنـــداق ســـۆزلهر قـــۇرۇق ئوتۇنـــدەك بولـــۇپ قالغـــان يـــۈرەكلهرگه ئـــوت  

پ ئولتــۇرۇپ ۇشــۇبىــز كــۆپ ئــۆتمهي توپل. تۇتاشــتۇرۇدىغان ســهرەڭگه بــوالتتى
ــۇم ــۆ    -زۇل ــۈمهتنى س ــۈپ، ھۆك ــتىدىن دەرت تۆك ــالهت ئۈس ــاق جاھ كۈپ، قوس

ــدا    ــاڭلىق ھال كــۆپىكىمىزنى چىقىرىۋېتىلىشــتهك پاسســىپ ئىنكاســنى، ئ
مهلـۇم مهقسـهد، روشـهن    . ئاقارتىش تهشـۋىقاتى ئېلىـپ بېرىشـقا ئۆزگهرتتـۇق    

ــۈرۈپ     ــاب كۆچ ــتىن تاشــقىرى، كىت ــدارالرغا سۆزلهش ــىدا خېرى ــا ئاساس مۇددىئ
ــدۇق   ــدىغان بول ــاۋاتلىقالرغا تارقىتى ــپ س ــال . كۆپهيتى ــۇنچه ياش ــۇراد بىرم ر م

ئــارىمىزدا  . ئهپهنــدىنىڭ  مهكــتهپ ئىشــلىرىغا ھهمكارلىشــىدىغان بولــدى    
بۇالر ئارىسـىدا تهربىـيه ئالغـان  سـهرۋەر ئىسـىملىك بىرسـى       . قىزالرمۇ بارىدى

ــدە كــۆزگه كــۆر   ــڭ تــۇنجى مــۇھهببهت پــاجىئهم     . نهتتىۈئاالھى ســهرۋەر مېنى
ــۈپهيلى مــۇزالپ كهتــكهن يۈر  ــدا قىلىشــقا، ۈكۈت بارغانســېرى  مــدە ھــارارەت پهي
  ...مهيلىمنى تارتىشقا باشلىدى

ققىتىنـى  ىبۇ چاغدا بىزنىڭ ھهركىتىمىز ھۆكـۈمهت پايالقچىلىرىنىـڭ د  
پـات   -بهزى گۇمـانلىق ئـادەملهر سـاتىراچخانىدا پـات    . قوزغاشقا باشـلىغانىدى 

بىــز ھهممىمىــز مــۇرات ئهپهنــدىنىڭ . پهيــدا بولــۇپ قالىــدىغان بولــۇپ قالــدى
ــى نهزەردە ــۆپ   بېخهتهرلىكىنـــ ــىرتقا كـــ ــتىن ســـ ــۇنى مهكتهپـــ ــۇپ ئـــ تۇتـــ
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ھهمـــــدە ئۇنىڭـــــدىن ۋاقىتلىـــــق . چىقماســـــلىققا تهۋســـــىيه قىلـــــدۇق
ــتۇق ــا،   . يىراقالشـ ــاتىراچخانىدىن گۇمانالنغاچقـ ــۆپرەك سـ ــايالقچىالرمۇ كـ پـ

بىزمـۇ بىـر مهزگىـل    . قـقهت قىلىـپ كهتمىگهنىـدى   ىمۇرات ئهپهندىگه كۆپ د
بىــراق . ۋالــدۇقۇولجاسۇســالر ھهرىكىتىنــى سۇسالشتۇرســۇن ئۈچــۈن جىــم ب

ــڭ د    ــلهن ھۆكۈمهتنىـ ــانلىق بىـ ــلهردە مهن قىزىقـ ــۇ مهزگىلـ ــى ىشـ ققىتىنـ
  :تارتىدىغان بىر ئىش قىلىپ قويدۇم

ــتىن     -1924 — ــقهر تهرەپ ــاتراچخانىمىزغا قهش ــدا س ــڭ ئاخىرلىرى يىلنى
ئـــۇ باشـــقىالرنىڭ قهشـــقهر ئهھـــۋالى . كهلـــگهن بىـــرەيلهن كىرىـــپ قالـــدى
هشــقهردە شــۇ يىلــى روي بهرگهن ئهڭ زور توغرىســىدا ســورىغان ســوئاللىرىغا ق

ــانلىقىنى   —ۋەقهدىـــن بىرنـــى  ئابـــدۇقادىر دامۇلالمنىـــڭ قهتىـــل قىلىنغـ
ئـۇ دامولالمنىـڭ چهتـئهل    . چوڭقۇر قايغۇ، ئېچىـنىش ئىچىـدە سـۆزلهپ بهردى   

ــى قانـــــداق      ــيهت تاجاۋۇزچىلىقىغـــــا قارشـــ ــئونېرلىرىغا، مهدەنىـــ مسســـ
م تامـاق بـايالر  چهتــئهللىككه   كۈرەشـلىكهنلىكى، ئـۆزىنىال ئوياليـدىغان ھـارا    

ــپ  ــلهن (تايىنىـ ــاالقچىلىق بىـ ــك   ) يـ ــقا ئۆچمهنلىـ ــۇ ئىشـ ــا بـ بېيىۋاتقاچقـ
قىلغـــانلىقى، شـــىۋىد مىسســـئونېرلىرى قهشـــقهر بـــايلىرىنى ئـــۆمهر بـــاي  

تهڭـگه پۇلغـا بىـر قـارا قوسـاق       300قاتارلىقالرنى ئىشـقا سـېلىپ، ئـۇ بولسـا     
ــادى     ــنى س ــل قىلمىش ــۇ رەزى ــېتىۋېلىپ ب ــىزنى س ــانلىقىنى، ئىمانس ر قىلغ

ــاقالر، خهلقنىـــڭ       ــدە تۇقۇلغـــان قوشـ ــقهردە دامـــولالم ھهققىـ ــدە قهشـ ھهمـ
  .قاتارلىقالرنى سۆزلهپ بهردى... دامولالمغا قانداق قارىلىق تۇتقانلىقى

تېخىمــــۇ . بــــۇ ئىشــــالرنى ئــــويالپ كــــېچىچه ئۇيقــــۇم كهلمىــــدى —
مهر ققىتىمنـى تــارتقىنى بــۇ پاجىئهنىــڭ سـهۋەبكارلىرى ئىچىــدە يهنىــال ئــۆ  ىد

ئــويالپ كۆرســهم ئۇســتازىم ئهھــمهد كامــال ئاشــۇ ئــۆمهر  . شــىدىۇباينىــڭ بول
ئــاخۇن . باينىــڭ پتنىســى ســهۋەبىدىن ئىكســاق مهكتهپــتىن قوغالنغانىــدى

ــۇ    ــالغانمۇ يهنه ش ــا س ــىغا توپ ــڭ ئېش ــڭ   . دادامنى ــڭ دامۇلالمنى ــۆمهر باينى ئ
ئىشــــــلىرىغا شــــــۇنچه ئۆچمهنلىــــــك قىلىشــــــى بولســــــا ئــــــادەتتىكى 

ئالداشــقا كىچىــك  «بــۇ ئۇنىــڭ . ھالقىــپ كهتــكهن ئىــدى كۆرەلمهســلىكتىن
دېگهندەك خهلقنىڭ نـادان ھـالهتته تۇرشـىنى ئۆزىنىـڭ بـايلىق       »باال ياخشى

توپلىشى ئۈچـۈن پايـدىلىق دەپ ئويلىغانلىقىـدىن باشـقا نهرسـه ئهمهس، بـۇ       
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. تىدۇ، ئهلـۋەتته ۈئۇنىڭ نهقهدەر  شهخسىيهتچى، قىتغـۇر ئىكهنلىكىنـى كۆرسـ   
ــۇ قې  ــڭ ب ــتىن    ئۇنى ــاتىللىق بولماس ــدىكى ق ــاددى ھال ــايىتى ئ ــى جىن تىمق

  .مىللهتكه قىلنغان خىيانهت، چهتئهلگه سېتىلىشتهك خائىنلىق ئىدى
مـدىكى ئهلهملىرىمنـى زادىـال    ۈكۈبۇالرنى ئـويالپ ئۇيقـۇم كهلسـۇنمۇ، يۈر   

ــدىم  ــالماي قال ــى     . باس ــى كىش ــۇرۇپ، ھېلىق ــدىن ت ــلهن ئورۇنۇم ــۇنىڭ بى ش
ن مهرسىيه مهزمـۇنىنى ئاسـاس قىلىـپ بىـر پـارچه      ياتا ئېيتىپ بهرگه -يېرىم

ــازدىم ــارچه قهغهزگه كۆچــۈرۈپ    ①مهرســىيه ي بــۇ مهرســىيهمنى يوغــان بىــر پ
ــدۇم   ــدى تېمىغــا چــاپالپ قوي ــارام  . ســاتراچخانىنىڭ ئال ئهنه شــۇندىال ســهل ئ

تاڭغــا يــېقىن ئۇخلىغانلىقىمــدىنمۇ، . تاپقانــدەك بولــۇپ ئــۇخالپ قــاپتىمهن
پهقهت بىـــر مـــۇنچه ئادەمنىـــڭ   . يغىنالمىـــدىم ئادەتتىكىـــدەك ســـهھهر ئو 

نـېمه  . پ كهتـتىم ۇنـ ۇساتراچخانا ئالدىدا قېلىشىۋاتقان غۇلغۇلىسـىدىن ئۇيغ 
بولغىنىنى  ئاڭقىرالماي ، ئىتتىك بېرىپ ئىشـكىنى ئېچىۋىـدىم، بىـر تـوپ     

ــادەم ھېلىقــى مهرســىيىنى ئوقۇۋېتىپتــۇ  ئۇالرنىــڭ مۇالھىزىســىگه قــۇالق  . ئ
  .سېلىپ بۇسۇغىدا تۇردۇم

بىلمىگهنــلهر  نــېمه ئىــش ئىكهنلىكىنــى . بارغانســېرى  ئــادەم كۆپهيــدى
دامولالمنىـــڭ ئۆلـــۈمىنى ئـــۆزلىرىچه ھهر خىـــل .  ئـــۆز ئـــارا سۈرۈشـــتۈرەتتى

بۇ گهپلهرنى ئاڭالپ تـۇرۇپ،  يهنه بىـر قېـتىم قېـنىم قاينـاپ      . چۈشهندۈرەتتى
لـۈمىنى  كېتىپ، ياڭراق ئاۋازدا نوتۇق سۆزلهشـكه، خااليىققـا دامولالمنىـڭ ئۆ   

غـانلىقى   »خۇدا بهرگهن ئامانىتىنى ھهرخىل يـولالر بىـلهن ئالىـدۇ   «قانداقتۇر 
ــپىش،    ــاھىيىتىنى يېـ ــددىيهتنىڭ مـ ــۇش، زىـ ــكه ئۇرۇنـ ــدە چۈشهندۈرۈشـ يۆنىـ

ــش بول  ــاالقچىلىق قىلىـ ــا يـ ــد ۇزوراۋانالرغـ ــىي زىـ ــانلىقى، شهخسـ ىيهت ددىغـ
كه ئــاددىي ھالــدىال بىــر شهخســنىڭ يهنه بىــر شهخىســ  -ســهۋەبىدىن بولغــان

قهســت قىلىشــىمۇ ئهمهســلىكى، بهلكــى جاھــالهت بىــلهن ھۆرىيهتنىــڭ،        
ــان     ــدىن بولغ ــىز زىدىيىتى ــڭ مۇرەسسهس ــلهن يېڭىلىقنى مۇتئهســىپلىك بى

شـــۇ چاغـــدا ئۆزۈمـــدە . (پـــاجىئه ئىكهنلىكىنـــى چۈشهندۈرۈشـــكه باشـــلىدىم
                                            

 .ئا —ناملىق مهرسىيه كۆزدە تۇتىلىدۇ، » ئاشتى —ئوقىدى «  ①
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  ).س قىلغانىدىمىلىق ئىقتىدارى بارلىقىنى تۇنجى قېتىم ھقناتى
ــ ــالرنىڭ ھهرىكىتـ ــدى جاسۇسـ ــىپ قالـ ــا  . ى جىددىيلىشـ ــى ئارىغـ بىرسـ

ــپ       ــويىۋېلىپ ئېلى ــىيىنى س ــان مهرس ــا چاپالنغ ــپ تامغ ــتىلىپ كىرى قىس
ــى ــلىدى  . كهتت ــقا باش ــكه، تارقىلىش ــااليىق تهۋرەش ــچه  . خ ــۈنى كهچكى ــۇ ك ش

  .دۇكان ئهتراپىدا بىر خىل كۆڭۈلسىز جىمجىتلىق ھۆكۈم سۈردى
  :سهرۋەر. كهچقۇرۇن مۇراد ئهپهندى ماڭا سهرۋەرنى ئهۋەتىپتۇ

ئهپهنـــدىم ســـىزنى كېچىســـى ئهل ئـــايىقى جىمىققانـــدا يېنىمغـــا   —
  .دېدى —كهلسۈن دەيدۇ، 

ــاردىم    ــزدەپ بـ ــدىنى ئىـ ــۇرات ئهپهنـ ــى مـ ــۈپ   . كېچىسـ ــى كۈتـ ــۇ مېنـ ئـ
  .ئولتۇرغانىكهن

ئىــــــنىم، ئۆزۈڭىزنىــــــڭ قانچىلىــــــك خهتهرلىــــــك ئهھۋالــــــدا      —
 —ۇپ، دېـدى ئـۇ ئېغىـر ئـۇھ تارتىـپ تـۇر       —تۇرۇۋاتقانلىقىڭنى بىلهمسـىز؟  

ياشلىقتىكى قىزغىنلىـق كـۆپ ھـالالردا خهتهرگه پىسـهنت قىلماسـلىقتهك      
كىشىدە خهتهرگه ئـۆزىنى ئـۇرۇش، تهۋەككـۇل قىلىـش     . قاراملىقنى تۇغدۇرىدۇ

ــ  ــى ئۇيغۇتـ ــۈپهيلى    . دۇۇخاھىشـ ــانلىنىش تـ ــازىر ھاياجـ ــىزمۇ ھـ ــم سـ بهلكىـ
ــىز  ــاقىت قىلىۋەتكهنسـ ــن سـ ــۇھىتنى نهزەردىـ ــ. مـ ــم سـ ــا ىبهلكىـ زنى قولغـ

. مۇمكىن، بهلكىـم مېنىمـۇ ۋە يهنه بىـر قـانچهيلهننىمۇ قولغـا ئـاالر      ئېلىشى 
بــۇ قولغــا ئــېلىش ئۆمۈرلــۈك زىــدانغۇ بولمــاس، لــېكىن قانــداقال بولمىســۇن 

  .سىزنىڭ زايا بولۇپ كېتىشىڭىزگه چىداپ تۇرالمايمهن
ئهگهر بــۇ تاســادپىي چاتــاق تۇغۇلمىغــان تهقــدىردىمۇ مهن ســىزگه بــۇ       

ن جـــاينى تېـــپىش مهســـلىههتىنى بهرگهن   يهردىـــن كېـــتىش، ئوقۇيـــدىغا  
لېكىن ئـۇ چاغـدا يـا ئۇسـتازىڭىز ئۇنىمـايتى يـاكى تۇغقـانلىرىڭىز        . بوالتتىم
. سـهۋەپ بولسـۇن، دەرھـال كېتىـپ قېلىـڭ      -ئهمدى بـۇ بىـر باھـانه   . توسايتى

ــازاق  . بولســا بۈگــۈن كېچىــدىن قالمــاڭ  قىــردا ســىزگه ياردەملىشــىدىغان ق
ــى تون   ــڭ ياخش ــار، مېنى ــتلهر ب ــليىگى ــىگه خهت  . مۇرۇۇش ــڭ ھهممىس ئۇالرنى

  .دېدى —مېنىڭ ئېتىمنى مىنىڭ، بۇ يهردىن كېتىڭ، . يېزىپ قويدۇم
كاشـكى  . مهن ئۇشتۇمتۇت قارارغا نېمه دەرىمنى بىلـمهي تـۇرۇپال قالـدىم   

ــاالتتىم   ــلىههت ئ ــدىن مهس ــىمۇ ئۇنىڭ ــڭ  . ســهرۋەر بولس ــا ئۇنى ــېچ بولمىس ھ
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ۇ كــېچه كېتىشـــكه تـــوغرا  ئهگهر موشـــ. بىــلهن خوشلىشۋالســـاممۇ بــوالتتى  
  !شقىمۇ پۇرسهت يوقۇشۇكهلسه ئۇ سۆيۈملۈك قىز بىلهن خوشل

مــــۇرات ئهپهنــــدى مېنىــــڭ قــــاراملىق قىلىــــپ ئۇنىماســــلىقىمدىن 
  :ئهنسىرەپ سۆزىنى داۋام قىلدى

ــتىگهن ســۆزلىگهن ســۆزلىرىڭىزنىمۇ  ئاڭلىــدىم  — پهرۋىــش تاپســا . ئهت
ــادەم بول ــوقۇكېرەكلىــك ئ ــدۇ ئۇقــۇڭ، . شــىڭىزدا گهپ ي ــات پۈتى ــم قان . بىلى

ــدۇ   ــانىيهت بېرىـ ــقا ئىمكـ ــرى پهرۋاز قىلىشـ ــۇ چۈش. كهڭـ ــىز، ۈئۆزىڭىزمـ نىسـ
ئىككــى قېتىملىــق نــۇتقىمىز  -جاھــالهت، نــادانلىق، خۇراپــات بىزنىــڭ بىــر

ــ  ۇيــاكى بىــر تــوپ ئادەمنىــڭ يوشــۇرۇن كىتــاب ئوق      پ ۈرۈشــى بىــلهن ئۆزگ
ىســىڭىز مهن كــۆپ ســۆزلىمهي، قــالغىنىنى يېتهرلىــك ئوقۇيال   . كهتمهيــدۇ

پ كېلىـڭ،  ۇشـ ۇئهمـدى دەرھـال ئوسـتىڭىز بىـلهن خوشل    . پ قالسـىز ۈنۈچۈش
تاغىڭىزغا تاپىاليدىغانلىرىڭىز بولسا ئۇستىڭىزغا ئامـانهت قىلىـڭ، چاپسـان    

  .بولۇڭ
ــايتىم   ــۆزلىرىنى يىرالمـ ــدىنىڭ سـ ــۇرات ئهپهنـ ــۋال  . مـ ــىمۇ ئهھـ دېمىسـ

تتىم ۋە شۇڭا دەرھـال كېتىـپ ئۇسـتامنى ئويغـا    . ھهقىقهتهن خهتهرلىك ئىدى
ئۇمـۇ بۈگـۈنكى ئىـش ھهققىـدە      . ئۇنىڭغا ئهھۋالنى قىسقىچىال چۈشـهندۈردۈم 

بـۇ چاغـدا غۇلجـا    . باش قاتۇرۇپ تۇرغانىكهن، تارتىشىپ تۇرماي رازىلىـق بهردى 
. جېلىلىيــۈزىگه كهتــكهن ئــاخۇن دادامغــا بىــر پــارچه  خهت يېزىــپ قالــدۇردۇم

  .يدۇمئۇنىڭغا ئۆيدىكىلهرگه يېزىلغان خهتنىمۇ قوشۇپ قو
ئـۇ قولـۇمنى ئـۇزاق    . مۇرات ئهپهندى ئـاتنى توقـۇپ راسـتالپ قويغـانىكهن    
ــدىراتتى    ــكه ئال ــاتنى مىنىش ــى ئ ــدىن مېن ــىپ، ئان ــى  . قىس ــدىن قىردىك ئان

ــان خهتلىرىنــى قولۇمغــا تۇتقــازدى      ــازاق دوســتلىرىغا يېزىــپ قويغ مهن . ق
ئۇنىـــــڭ كۆزلىرىـــــدىكى شـــــهبنهملهرنى كۆرەلمىســـــهممۇ، ئاۋازىنىـــــڭ     

ئــۇ مېنــى مېڭىشــقا   . قهلبىنــى ئېنىــق كــۆرۈپ تــۇراتتىم    تىتىرىشــىدىن
  ...ئالدىرىتىپ ئاتنىڭ ساغرىسىغا شاپىالقلىدى

مهمتىلى ئهپهنـدى شـۇ يهرگه كهلگهنـدە گويـا ھىكايىسـىنىڭ ئـاخىرىنى       
  :بىردەمدىن كېين داۋام قىلىپ. ۋاتقاندەك توختاپ قالدىۇنۇئويل

 —دىم،مهن مــۇرات ئهپهنـــدى دېگهنــدەك چهتـــكه  چىقىــپ كهتمىـــ    —
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ــاپ،   ــدى بېشــىنى چايق ــارتۇقراق    —دې ــرىم يىلــدىن ئ ــدا يې ــازاق دالىلىرى ق
ســهييارە تۇرمــۇش كهچــۈرۈپ، چهتــئهلگه چىقىشــتىن ئىككىلىنىــپ ئــاخىرى  
ســـهرۋەرگه تاتىشـــىپ قـــازاق دوســـتىلىرىمنىڭ ئىلتىماســـغا قارىمـــاي يهنه  

  .چۆچهككه قايتىپ كهلدىم
ئــاخۇن دادامــالر   يىلنىــڭ كۈزىــدە مــۇرات ئهپهنــدى، ئۈســتام ۋە     -1925

مهن سـهرۋەرنىڭ  ۋىسـالىغا   . ئورتاق مهسلىههتلىشىپ مېنى ئـۆيلهپ قويـدى  
بـۇ چاغـدا مـاتىتهي    . ئاخۇن دادامغا قهشـقهردىكى خهۋپ تۈگىگهنىـدى  . يهتتىم

بىزنىـــڭ تـــويىمىز ئۇنىـــڭ قـــايتىش ئالدىـــدا بوينىـــدىن  . ئاغدۇرۇلغانىـــدى
  .ساقىت قىلىۋەتكهن قهرزى ئىدى

ــايى  ــلهن ناھ ــهرۋەر بى ــىدۇق س ــى ياش ــاچتىم . تى ياخش ــان ئ ــۇ . مهن دۇك ئ
كېـيىن ئۇنىـڭ سـوۋېت ئىتتىپاقىـدىكى     . مهھهللىدە بالىالرنى تهربىيلىـدى 

ــنىڭ      ــگهن كىراكهش ــاران دې ــۇم ت ــلهن مهس ــرى بى ــڭ تهكلىپلى تۇغقانلىرىنى
يىلـى يـاز ئـايلىرى     -1926بـۇ    . ھارۋىسىغا ئولتۇرۇپ شهمهيگه قاراپ كهتتۇق

  .ئىدى
بـۇ  . رەپـتىن ئىشـلهپ، بىـر تهرەپـتىن ئوقـۇپ يـۈردۈم      شهمهيدە مهن بىر ته

مهزگىــــل ســــوۋېت ئىتتىپاقىــــدا قۇرۇلــــۇش يىللىــــرى بولغاچقــــا ئــــانچه  
ــايتى  ــى بولم ــك دېگىل ــاراھهتلىرى   . مهمۇرچىلى ــۇرۇش ج ــتىگه ئ ــڭ ئۈس ئۇنى

تېخى تامامهن سـاقىيىپ كهتمىـگهن، تۈركىسـتان جۇمهۇرىيهتلىرىـدە بولسـا      
ــاتت  ــازىالش كېتىۋاتـ ــمىچىالرنى تـ ــر  . ىباسـ ــڭ بىـ ــارائىتتا مېنىـ ــداق شـ بۇنـ

  .تهرەپتىن ئىشلهپ، بىر تهرەپتىن ئوقۇشۇم كۆڭۈلدىكىدەك بولمىدى
ــاكى موســكۋاغا    ســهرۋەر مېنــى ئۆيــدىن ئايرىلىــپ تاشــكهنتكه، قازانغــا ي

بـۇ  . بىـراق مهن ئۇنىڭـدىن ئهنسـىرەيتتىم   . بېرىپ ئوقۇشقا دااللهت قىالتتـى 
  ...چاغدا ئۇ ئېغىر ئۇسقان بولۇپ قالغانىدى

بـۇ  . ئىسـمىنى ئابدۇسـهمهد قويـدۇق   . يىلى سهرۋەر ئوغۇل تۇغـدى  -1927
چاغـــدا مهن كىچىككىـــنه ئائىلىنىـــڭ غېمىنـــى قىلىـــمهن دەپ ئوقۇشـــنى 

بــۇ ھـالنى كــۆرگهن ســهرۋەر قهتئىـي ھالــدا مېنــى   . داۋامالشـتۇرالمايال قالــدىم 
ئىككىمىــز ئــۇزاق دەتــاالش   . ئوقــۇپ كېلىشــكه دەۋەت قىلىــپ تۇرىۋالــدى   

ندىن كېيىن ئـاخىرى بىـر قارارغـا كېلىشـىپ، سـهرۋەرنى شـهمهيگه       قىلىشقا
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  .تاشالپ، ئوقۇش ئىزلهپ چىقىپ كهتتىم
  . كېيىن ئىچكى روسىيگه كهتتىم. ئاۋۋال تاشكهنتكه باردىم

دەسلهپ مۇسكۋاغا بېرىـپ بىـر مهزگىـل سـهرگهردان تۇرمـۇش كهچـۈرۈپ،       
 -ش ئۈچـۈن ئـۆرپ  كېيىن بـۇ يهردە ئوقـۇ  . ئوقۇشنىڭ يولىنى قىاللماي يۈردۈم

ئـــادەت، تىـــل ھهم ئىقتىســـادىي جهھهتلهردىـــن بىـــراقال قىينچىلىققـــا دۇچ 
كېلىــدىغانلىقىمنى تونــۇپ يېتىــپ، تــۈركىيىگه بېرىــپ ئوقــۇش نىيىــتىگه 

ســـودا پاراخۇدلىرىغـــا ئولتـــۇرۇپ تـــۈركىيىگه كېـــتىش ئۈمىدىـــدە  . كهلـــدىم
. ىمسۋاسـتىپول شـهھىرىگه بېرىــپ  پـورتتىكى بىـر ئاشــخانىدىن ئىـش تــاپت     

بۇالرنىــــڭ ئىچىــــدە تــــۈركىيه . پورتتــــا چهتــــئهل پــــاراخۇدلىرى توختــــايتى
ــدى  ــاراخودلىرىمۇ  بارىـ ــى   . پـ ــاق يهيتـ ــخانىدا تامـ ــڭ ئاشـ ــالر بىزنىـ . ماتروسـ

ــا     ــاراخود خادىملىرىغـ ــڭ پـ ــۇلمان دۆلهتلىرىنىـ ــلىقالر مۇسـ ــورتتىكى باشـ پـ
قواليلىق يارىتىپ بېـرىش ئۈچـۈن ئېچىلغـان بـۇ مۇسـۇلمانالر ئاشخانىسـىدا       

  .ان ۋە تاتارالر ئىشلهيتىجدىن باشقا ئازەربهيمهن
ــكه       ــپ بېرىش ــۇر چېلى ــى تهمب ــدا مېن ــاق ۋاقتى ــلىرى تام ــۈرك ماتروس ت

مهن خهلـــق  ئاھاڭلىرىغـــا  ئۆزۈمنىـــڭ شـــېئىرلىرىنى . تهكلىـــپ قىالتتـــى
ناخشــىلىرىمدا ئۆزۈمنىــڭ تېنىچســىز ئــۆمرۈم  . ســېلىپ ئېيتىــپ بېــرەتتىم

ــاتتى  ــايه قىلىنـ ــقا ۋ .  ھىكـ ــدىن باشـ ــالهت  بۇنڭـ ــادانلىق، جاھـ ــدىكى نـ ەتهنـ
شـۇنداق  قىلىـپ ماتروسـالر    . ئۈستىدىن  قىلىنغـان شـىكايهتلهرمۇ بـوالتتى   

ئــۇالر ھهمىشــه تــۈركىيهدە .  بىــلهن چاپســانال تونۇشــۇپ، چىقىشــىپ كهتتــۇق
ــېڭىلىقالر ــۈز بهرگهن ي مۇســتاپا  كامــال ئېلىــپ بارغــان ئىســالھاتالرنىڭ    -ي

  .مهزمۇنلىرىنى سۆزلهپ  بېرەتتى
اق ئىسالھاتالر بىزنىڭ جاھـالهت ۋە نـادانلىق ئىسـكهنجىدە قالغـان     بۇند

شـۇڭا تـۈركىيهگه بېرىـپ ئوقـۇش     . ۋەتىنىمىز ئۈچۈنمۇ ئىنتـايىن زۆرۈر ئىـدى  
  .پ كهتتىۈيۈئارزۇيۇم كۈچ

بــۇ ئــارزۇيۇمنى تــۈرك مايروســلىرىغا ئېيتــتىم، ئــۇالر مېنــى تــۈركىيىگه   
يىلـى تـۈركىيهگه    -1928شـۇنداق قىلىـپ   . ئاپىرىپ قويۇشقا مـاقۇل بولـدى  

  ...قاراپ يولغا چىقتىم قىرىم يېرىم ئارىلىى تهدرىجىي ئارقىمىزدا قالدى
...  
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بىرمۇ تونۇشـۇم بولمىغـان يـات ئهلـدە بىـردىنال ئوقـۇش ئىمكـانىيىتىگه        
ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه مېنىـــڭ   . ئىـــگه بواللىشـــىم مـــۇمكىن ئهمهســـمىدى   

ۇرتىـدا  پسۋاسـتپول  مهنـدە  . ئىقتىسادىي ئهھۋالىممۇ ئىنتايىن خهتهرلىكىـدى 
ۋالغـان  ۈرۈكۆت. ئىقتىساد قىلغان ئازغىنا پۇلـدىن  باشـقا ھېچنهرسـه يوقىـدى    

  .تهمبۇرۇمنى بولسا بۇ يهردە پۇلغا ئالمايتى
مهن بىرەر پانا جاي تاپقۇچه بـار دەسـمايهمنى تۈگىتىۋەتمهسـلىك ئۈچـۈن     

ــدىم  ــش ئىزلى ــىدى    . ئى ــان ئهمهس ــپىش ئاس ــورنى تې ــش ئ ــراق  ئى ــۇڭا . بى ش
. پــورت ۋە پرىســتانالردا، ۋوگزالــدا ھاممــاللىق قىلــدىم . ئىشــلىدىمكۈنلــۈك 

پـودۋال، بىنـا   (بـودرومالر   يېتىشتا بولسا جامهلهردە، مۇساپىرخانىالردا ۋە بهزىدە
كېـيىن بىـر مهسـچىتنىڭ    . دا تـۈننى ئۆتكـۈزەتتىم  ) پهللهمپىيىنىڭ ئاسـتى 

ــا خهيرىخـــاھلىق  قىلىـــپ، تـــاقىۋېتىلگهن خانىقانىـــڭ بىـــر   ئىمـــامى ماڭـ
. قوپىـــدىغان بولـــدۇم  -شـــۇ يهردە يېتىـــپ . ھوجرىســـىنى ئېچىـــپ بهردى 

كهچلىك تاماقنى ئاساسهن شۇ يهرگه ئهڭ يـېقىن بىـر ئاشـخانىدا، ئهتـتىگهن     
  .ۋە چۈشلۈكنى ئوتتۇر كهلگهن يهردە يهيتىم

ابتا بىــر ئــاز ئىشــهنچلىك تــۇرار جايغــا ھىســشــۇنداق قىلىــپ، ئــاخىرقى 
ــدۇم  ــگه بول ــيىن تېرىكچ . ئى ــۇندىن كې ــىنغان   ش ــدىن ئېش ــك ھهركىتى ىلى

  ...ھامان ئوقۇشقا كىرىش يولىنى ئىزلهپ ھهرىكهت قىلىدىغان بولدۇم
كهچقۇرۇنلىرى ئۆزۈم تاماق يهيدىغان ئاشـخانىدا شـۇ ئهتراپتىكـى ياشـالر     

ئاشـپهزمۇ مهنـدەك بىـر چـوپقىتى     . بىـلهن بىلـله كۆڭـۈل ئاچىـدىغان بولـدۇم     
ــدى   ــال ئى ــدىن خۇش ــۇ ئهترا . بولغانلىقى ــۇ ۋە ش ــتل  ئ ــى دوس ــى يېڭ م ۇرۇپتىك

ئىســتهكلىرىمنى چۈشــهنگهندىن كېــيىن مېنىــڭ ئىشــىمغا  -مېنىــڭ غــايه
ئاشــخانا خوجــايىنى بولســا ماڭــا بىــر . تهڭ بــاش قــاتۇرۇپ كېتىــدىغان بولــدى

ئـۇ نۇرغـۇن پـۇل ئاجرىتىـپ     . قهشقهرلىك باي كىشى ھهققىدە سـۆزلهپ بهردى 
ئاشـپهز گهز كېلىـپ   . يسىرالرغا بېرىدىكهن، مهكتهپـته ئوقۇتىـدىكهن   -يېتىم

ئۇالرنىـڭ  . قالسىال، ئـۇ كىشـىگه مهن توغرۇلـۇق سـۆزلهپ بهرمهكچـى بولـدى      
ۋەدىلىــرى ئــانچه ئىشــهنچلىك بولمىســىمۇ ھهر ھالــدا ئــۇالر ياخشــى كــۆڭلى   

  .بىلهن ماڭا ياردەم قىلىشنى ئىستهيتى
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غـا   ①»تـۈرك ئـوچىقى  «م مېنـى دىـۋان يولىـدىكى    ۇرۇكېيىن ياش دوسـتل 
يهردىكىلهرنىـــڭ ھهممىســـى يېنىـــپ تۇرغـــان چوغقـــا   بـــۇ. باشـــالپ بـــاردى

. ئوخشــايدىغان قىــزغىن كىشــىلهر بولغاچقــا، بهك تېــز چىقىشــىپ كهتتــۇق
ــۇراتتى    ــۇپ ت ــىيه بول ــك لىكس ــۇرۇنلىرى قهرەللى ــۇ يهردە كهچق ــك . ب بىلىملى

ــوالتتى    ــتۇرۇلغان بــ ــىيىگه ئورۇنالشــ ــادەملهر لىكســ ــدا  . ئــ ــمه تېمىــ ھهمــ
رمىگهن ئىگىسـىز غېرىپقـا نىسـبهتهن    ئۇ مهندەك ھېچنېمه كـۆ . سۆزلىنهتتى

  .گويا بىر ئالىي مهكتهپ ئىدى
ــپ  ــاتىقىم«ئېچىــپ ئهمــدىال  -بىــر كــۈنى كهچــته ھېرى ــا قايتىــپ »ي غ

ياشـــالر چامىســـىدىكى بىـــر ســـاالپهتلىك ئهپهنـــدى  50كېلىـــپ تـــۇراتتىم، 
  :ئۇ مېنىڭ تېڭىرقاپ قارىشىمغا جاۋابهن. بۇسۇغىدا پهيدا بولدى

ــدۇ؟   — ــكه بۇالم ــىدە   د —كىرىش ــقهر شىۋىس ــۇق قهش ــورىدى، تول ەپ س
ــا        ــكهن، ئهمم ــان ئى ــدا بولمىغ ــاۋال بهك دىققىتىم ــازەت ئ ــۇ ئىج ــورالغان ب س
ــاراپ      ــنىمگه ت ــېقىم بهدى ــر ئ ــيىن ئىسســىق بى ــرنهچچه ســىكونتتىن كې بى

  ...گويا دادام ماڭا گهپ قىلماقتىدى. كهتكهندەك بولدۇم
  .الپبهردىم مهنمۇ ئۇيغۇرچى پدەپ جاۋا —، كېرىڭ، بولۇدۇ —

ــپ قىلغــۇدەك       ــقا تهكلى ــدىن كېــيىن ئولتۇرۇش ــا كىرگهن ــۇ ھوجرامغ ئ
ــا پهرۋا    ــدەپ كېتىۋاتقىنىمغـ ــۇپ مهڭـ ــل بولـ ــدىن خىجىـ ــاتىم يوقلىقىـ بىسـ

  .قىلماي، ھه دەپ تامدا ئېسىقلىق تۇرغان تهمبۇرغا قارايتتى
مهن . دېدى بىـر ھـازادىن كېـيىن    —سىلى قهشقهردىن كهلدىلىمۇ؟  —

شـلهرنى ئېنىـق   ۈرۈروھىـدىكى ئۆزگ  -ىـڭ رەڭگـى  گىرىمسهن ئۆي ئىچىدە ئۇن
  .كۆرەلمىسهممۇ، ئاۋازىدىن ھاياجانلىنىۋاتقانلىقىنى سهزدىم

ــى،     — ــمىم مهمتېلـ ــتىن، ئىسـ ــقهر ئاتۇشـ ــۇنداق، قهشـ ــدىم  —شـ دېـ
  .ئۆزەمنى تونۇشتۇرۇپ

                                            
① رۇلغان مىللىي ئاڭنى ئۆستۈرۈش، بۈيۈك ـ يىلى قۇ 1912 —» تۈرك ئوچىقى«  

تۈركچىلىك ئىدىيىسىنى تهرەققىي قىلدۇرۇش مهخسىدىدە قۇرۇلغان بولۇپ، تۈرك ئوچىقىنىڭ 
دائىمىي قاتناشقۇچىلىرى مۇستهقىللىق ئۇرۇشىنىڭ ئېغىر يۈكىنى ئۈستىگه ئېلىشتا 

    .ئا —دۇ، ۇلۇنۇوللئۇ تۈركلهرنى تاۋاليدىغان ئوچاق، مهنىسىدە ق .ئاۋانگارت رول ئوينىغان
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... ئىسـمىم ئابـدۇلال  . مهنمۇ قهشقهردىن، ئـاق ئـوردا مهھهللىسـىدىن    —
پهمىمــچه  —ك تىنىۋالغانــدىن كېــيىن، كىچىــ -دېــدى ئــۇ ۋە بىــر ئۇلــۇغ —

  سىلى يېقىندا كهلدىلىغۇ دەيمهن؟
  .شۇنداق —
ــگهن چــاغالر بولســا كېــرەك، ســىلىنى بىــر     — مهن ســىلى  يېڭــى كهل

ئاشـۇ چاغـدا قهشـقهر كـۆز     . ۋالغـان ئىكهنـال  ۈتهمبۇر كۆتۈر. قېتىم كۆرگهنىدىم
مهن  ئـۇ كـۈنى  . ئالدىمغا كېلىپ يـۈرىكىم يېرىلىـپ كهتكـۈدەك بولغانىـدى    

ــائ ــدى    ①اراب ــقا بولمى ــاپ ئهھۋاللىشىش ــال توخت ــاتتىم، دەرھ ــلهن كېتۋات . بى
  ...بۈگۈن مۇشۇ يهرلىك ئاشپهز ئېيتىپ بهرمىگهن بولسا تاپالمايتىم

ــېمه     ــازىر نـ ــى، ھـ ــى ئىزدىگهنلىكىنـ ــكه مېنـ ــڭ زادى نېمىشـ مهن ئۇنىـ
  .قىلماقچى ئىكهنلىكىنى بىلمهي ئۇنچىقماستىن قاراپ تۇراتتىم

دىن كېـيىن نــېمه كهچمىشـلهرنى كهچــتىله؟ مۇشــۇ   سـىلى كهلگهنــ  —
  يهردىال تۇردىلىمۇ؟

ــا پهللهمپهيلىرىنىــــڭ ئاســــتىدا، كېيىــــنچه   — يــــاق، دەســــلهپ بىنــ
ــدىم  ــچىتلهردە قونغانىـ ــۇ    . مهسـ ــامى بـ ــچىتنىڭ ئىمـ ــۇ مهسـ ــيىن مۇشـ كېـ

  .ھوجرىنى ئېچىپ بهردى
بولدى قويسىال، باشقىسىنى كېـيىن سۆزلىشـهيلى، بهلكىـم سـىلى      —

ك تامـاق يـېمىگهن بولسـىال كېـرەك؟ مهن سـىلىنى ئۆيـۈمگه       تېخى كهچلىـ 
تهمبۇرلىرىنىـڭ مۇڭىـدىن بهھرىمهنـد قىلىشـنى     . تهكلىپ قىلىپ كهلـدىم 

  خاھالرلىمىكىن؟
ــدىم    ــداق قارىشـــىلىق ئىپادىســـدە بولمىـ بىـــر ئېغىـــز  . مهن ھېچقانـ

پ قـېلىش  ۇشـ ۇبۇ يهردە بىر ۋەتهندىشىم بىـلهن ئۇچر . تهكهللۇپمۇ قىلمىدىم
  .سىز ھاياجانغا سالغانىدىمېنىمۇ چهك

  .دېدىم شۇڭا —ئهلۋەتته خاھاليمهن،  —
ــۇق  — ــىله، كهتت ــه يۈرس ــڭ  . ئهمس ــۇر مېنى ــىله، تهمب ئهپكهلس

                                            
  .ئا —ھارۋا سۆزىدىن، تۈركچىدە كىچىك ماشىنا ئارابا دېيىلىدۇ،  —ئارابا     ①
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سـىلىگه ھهقىقهتهنمـۇ ھهۋىسـىم    . قولۇمدا تۇرسۇن، مهن ئېلىـۋاالي 
ــۇرنى تاشـــلىماي كهلگهنلىرىنـــى   كېلىۋاتىـــدۇ، قهشـــقهردىن تهمبـ

ــدۇ   ــقا ئهرزىي ــدىغان، ماختاش ــدە  ئ. قارىمام ــهيلى، ئۆي ــدە  سۆزلىش . ۆي
  ...چارچىغانال

ــا      ــتانبۇل بوغۇزىغ ــانال ئىس ــز چاپس ــكهن، بى ــلهن كهلگهنى ــىنا بى ــۇ ماش ئ
ــۇرا  ــېقىن ھهشــهمهتلىك ق ــدۇق  -ي مويســىپىت كىشــى . جايغــا يېتىــپ كهل

مېهمانخـانىنى ئېلىكتىـر چىراقلىـرى    . مېنى ئازادە مېهمانخانىغا باشـلىدى 
  .يورۇق يۇرۇتۇپ تۇراتتى -يوپ

دىال بۇ ۋەتهندېشـىمنىڭ بهسـتلىك، قاڭشـارلىق، تىپىـك ئۇيغـۇر      شۇ چاغ
ئـــــۇ شىلهپىســـــىنى ئالغانـــــدا  . ئهرلىرىـــــدىن ئىكهنلىكىنـــــى  كـــــۆردۈم

ئـۇ يېشـىنىپ بهھـۇزۇر ئولتۇرۇشـقا     . چاچلىرىنىڭ ئاقارغانلىقىنىمۇ بايقىدىم
بىــــز بىــــر . خىزمهتكــــار دەرھــــال چــــاي كهلتــــۈردى.  تهكلىــــپ قىلــــدى

  :ولغاندىن كېيىن ئۇ سۆز باشلىدىئىستىكاندىن چاي ئىچىپ ب
ــالىمىز      — ــمه ھ ــاق ئۈســتىدە قىســقىچه تهرجى ــز تام ــداق بولســا بى ئۇن

  بىلهن تونۇشۋااليلى، ئاندىن  تهمبۇرغا نۆۋەتنى بېرىمىز، قانداق؟
ئهمســـــه مهن ئۆزۈمنىـــــڭ  . دۇ، دېگىنىڭىـــــزچه بولســـــۇن ۇبولـــــ —

ــرەي،    ــۆزلهپ بې ــلىرىمنى س ــلىرىمنى   —كهچمىش ــدىم مهن ۋە كهچمىش دې
  .قىسقىچه ئاڭالتتىم ئهمما ئهڭ موھىم يهرلىرىنى تهپسىلىراق ئاڭالتتىم

  .  نىمهتلهرگه تولدۇرىۋەتكهنىدى -مۇالزىم داستىخاننى نازۇ
 —دېـدى ئابـدۇلال ئهپهنـدى،     —ئهمدى پاراڭنى مهنـدىن ئاڭلىسـىال،    —

تىۋاتقان چاغـدا دادامغـا ھهمـراھ بولـۇپ يـۇرتتىن      رمهن ئهمدىال بۇرۇتۇم خهت تا
دادام ئهسـلىدە ئـۆزى بىلىـدىغان زەردىچىلىـك ئىچىـدە      . قىپ كهتكهنىدىمچى

بــۇ يهرگه كهلگهنــدىن . يــۇرتنى تاشــالپ چىقىــپ كېتىشــكه مهجبــۇر بولغــان 
كېيىن دادام كىچىك كارخـانىالرنى ئېچىـپ، بهزى كارخانىالرغـا پـاي قوشـۇپ      

ــۇنى مۇشــۇ ئهلنىــڭ تۇپرىقىغــا كۆمــۈپ   . تىرىچىلىــك باشــلىغان ــاخىرى  ئ ئ
ئۇنىڭدىن قالغان دەسمايه بىرىنچـى دۇنيـا ئۇرۇشـى ۋە    . شقا توغرا كهلدىقويۇ

شـــــىۋېلىش ھهرىكىتـــــدە ۈئۇرۇشـــــتىن كېيىنكـــــى جاھانگىرالرنىـــــڭ بۆل
ــا ئۇچرىغانىـــــدى ــيىن  . ۋەيرانچىلىققـــ ــۇرىيهت قۇرۇلغانـــــدىن كېـــ جۇمهـــ
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ــاردىىمىگه ئېرىشـــــىپ دادامنىـــــڭ كارخانىلىرىنىـــــڭ   ھۆكۈمهتنىـــــڭ يـــ
ى بىرلهشـتۈرۈپ دېگهنـدەك، مهنمـۇ ئىسـالھات     بهزىلىرىنى تاقـاپ، بهزىلىرىنـ  

لـېكىن، روھـى جهھهتـتىن ھامـان     . يۈرگۈزۈپ، ئـازراق  قهددىمنـى تىكلىـدىم   
  ...قىلىمهن ھىسكهمبىغهللىك 

مهن . ئابــدۇلال ئهپهنــدى چوڭقــۇر  ھهســرەتلىك تىنىــپ شــۈكلهپ كهتتــى
ــارالردىن . ئۇنىــڭ ئارزۇســىنى ئــورۇنالش ئۈچــۈن تهمبــۇرنى قولۇمغــا ئالــدىم   ت

ىــل ئــاۋاز ئاڭلىنىشــى بىلهنــال ئــۇ خىيالــدىن بــاش كۆتــۈرۈپ، مهمنــۇنىيهت   ز
مهن دەرھـال  . بىلهن كۈلۈمسىرەپ مېنىڭ تهمبـۇر سازلىشـىمغا قـاراپ تـۇردى    

  ....نى باشلىۋەتتىم»قهشقهرسهنىمى«
يوغان تىنغاندا كـۆكرىكى بىـر كۆتۈرۈلـۇپ، بىـر      -ئابدۇلال ئهپهندى يوغان

ئۇنىـڭ شــۇ  . كېڭىيىـپ كېتهتتـى   -ىـپ چانـاقلىرى كېڭىي  -چۈشـۈپ، بـۇرۇن  
ــۆرۈنهتتى   ــدەك ك ــېلىال يىغلىۋېتىدىغان ــۇرىقى ھ ــاالتتىم . ت ــاي چ . مهن تىنم

  .ئارقىدىن پهدە يۆتكهپ، ئۇالپ كېتىۋېرەتتىم -ئارقا
  ئاتاسى ئۆلمىگهن كىم بار؟
  ئاناسى ئۆلمىگهن كىم بار؟

  كىشنىڭ يۇرتىغا بېرىپ،
  مۇساپىر بولمىغان كىم بار؟

ئــۆرلهپ، ئىچىــم ســىقىلىپ تۇرغانــدا مۇشــۇنداق      مېنىڭمــۇ پىغــانىم 
مېهماندوســـت ۋەتهندىشـــىمنىڭ ھوزورىـــدا ئولتۇرۇشـــۇم خـــۇددى ئـــۇزاق      
يىغلىغان بـوۋاق پهپىلىنشـكه ئېرىشـىپ ئـارام تاپقانـدەك بىـر خىـل تۇيغـۇ         

بـۇ چاغـدا تېخىمـۇ    . م ئىختىيارسـىز نهمدەلـدى  ۈرۈبهخش ئهتتى بولغـاي، كۆزلـ  
ــزغىن،  ــقىـ ــۇدۇمھىسـ ــۇرنى   م. ياتلىق ئوقـ ــاپ تهمبـ ــتىن توختـ هن چېلىشـ

ــېقىن       ــا ي ــۇرۇپ ماڭ ــدىن ت ــدى ئورنى ــدۇلال ئهپهن ــدا ئاب ــلوغا قويغىنىم كىرس
ئـۇ مېنـى چىـڭ قۇچقـاقالپ     . مهنمۇ ئىختىيارسىز ئورنۇمدىن تـۇردۇم . كهلدى

  :تۇرۇپ، ئۇيغۇر ئادىتى بويىچه
  دېدى، —قوللىرىغا دەرت بهرمىسۇن، رەھمهت ئوغلۇم،  —

تۇرالغۇمغــا كهتمهكچــى بولــۇپ، تهمبــۇرنى   پ،ۇشــۇئۇنىــڭ بىــلهن خوشل
  .تىۋالدىرقولۇمغا ئېلىۋىدىم، ئۇ ئىتتىكال تهمبۇرنى قولۇمدىن تا
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ــېلىپ      — ــا سـ ــىلىنى يولغـ ــم سـ ــدە كىـ ــداق كىچىـ ــارىال؟ بۇنـ نهگه بـ
ــالىال  ــۇپ ق ــدىكهن؟ قون ــلىرىنى ئهته   . قويى ــداق قىلىش ــيىن قان ــدىن كې بۇن

ــهيلى ــمهت  . سۆزلىش ــا مهرھهم ــى بۇياقق ــا .  قېن ــۇ يات ــارام  ب ــىلىگه تهۋە، ئ ق س
تهمبــــۇرنى مهن ئۆزۈمنىــــڭ ھوجرىســــىغا ئېســــىپ قويــــاي،      . ئالســــىال

  ...لسۇنۇقهشقهردىكى ئۆيۈمدە ياتقاندەك تۇي
شــۇنداق قىلىــپ ســاھىپخاننىڭ ئىلتىماســىنى قوبــۇل قىلشــقا تــوغرا   

  .كهلدى
ئهتىســى يايمــامنى ئېچىشــقا ئالــدىراپ ئورنۇمــدىن تــۇردۇم ۋە كېتىشــكه 

ئابــدۇلال  . خىزمهتچــى تاماقخانىغــا تهكلىــپ قىلــدى     تهمشــهلدىم، بىــراق 
  :خىزمهتچى ماڭا. ئهپهندى كۆرۈنمهيتتى

پـــاتال قـــايتىمهن، كۈتـــۈپ تۇرســـۇن،    . خۇجـــايىن زاۋۇتقـــا كهتتـــى   —
ئـۇ سـهرگهردان   . دېدى چـالىراق تهلهپپـۇز بىـلهن تـۈرك تىلىـدا      —دېگهنىدى، 

  .ئهرەپىدى
ــۈم    ــۇزاق كۈتت ــى ئ ــۇ خېل ــاقتىن كېيىنم ــرىكتىم. تام ــتزې ــت  -، تى تى

ــدۇم ــورا  . بول ــدىنىڭ ق ــدۇلال ئهپهن ــايىنى -ئاب ــك   (ج ــداق مهنزىرىلى ــۇالر بۇن ئ
ــدىكهن   ــازلىق دەپ ئاتايــ ــۆيلىرىنى يــ ــېلىنغان ئــ ــا ســ ــۆزدىن ) جايالرغــ كــ

  ...كهچۈرۈشكه باشلىدىم
  . ئابدۇلال ئهپهندى چۈشكه يېقىن قايتىپ كهلدى

. ىمكمهن، تولىمــۇ بىهۆرمهتلىــك قىلــدۈئالدىلىرىــدا چهكســىز ئۆزرلــ —
 —ئهســلىدە مهن بۇنچىلىـــك ھايـــال بولۇشــۇمنى ئـــويالپ باقمىغانىـــدىم،   

  .دېدى ئۇ سهمىيمىلىك بىلهن خىجىل ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ
ــۇمهن خوشل — ــدىم،   ۇش ــۈپ تۇرغانى ــىزنى كۈت ــۈن س ــدىم  —ش ئۈچ دې

ئۇنداق بولمىغانـدا بىـر كۈنلـۈك تاپـاۋەتتىن قـۇرۇق      . مهن مېڭىشقا ئالدىراپ
  .ولسا تۇرمۇشۇمغا قېيىنچىلىق ئېلىپ كېلهتتىبۇ ھال ب. قاالتتىم
پ نهگه بارمـــاقچى؟ خانىقـــاغىمۇ؟ يايمىچىلىـــك   ۇشـــۇســـىز خۇشل —

ــىال    ــدى قويســ ــقىمۇ؟ بولــ ــۈك توشۇشــ ــاكى يــ ــقىمۇ؟ يــ ــر . قىلىشــ ئېغىــ
كېلهمدىمىكىن دەپ دېمىگهنىـدىم، ئهگهر بىكـار نـان يهمـدىم دەپ خىجىـل      

ەكلىرىــدىن ۋايىــم كېر-بولســىال ســىلىگه خىــزمهت بېــرەي، قانــداق؟ نهرســه
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  يهۋاتامال؟ قىيمۇغىدەك نېمىلىرى بارىدى؟
  .بىر نهچچه كىتاب —
بــۇ ياققـــا كهلســىله، ئارقامــدىن ماڭســىال، مانـــا     .... كىتــاب؟ ھاھــا   —

ــاب  ــىلىگه كىت ــى  . س ــڭ كۈتۈپخانىس ــۇ قىزىمنى ــا بــۇالردىن  . ب زۆرۈر تېپىلس
  .دۇۇخالىغانچه پايدىالنسىال بول

هچـچه ۋاخ ھهمـراھ بولغـان كىتـابالرنى     بىراق ئۆزەمگه بىـر ن . رەھمهت —
بۇنـــداق دېيىىشـــم بـــۇ كىتـــابالر  —ته،  -تاشلىۋېتىشـــكه ھهققىـــم يـــوق 

ئىچىـدە ۋەتهنــدىن بىلــله ئېلىــپ كهلـگهن، مــۇراد ئهپهنــدى بهرگهن كىتــابالر،   
ســـهرۋەرمۇ ئوقۇغـــان، ماڭـــا نۇرغـــۇن نهرســـىلهرنى ئهســـلىتىدىغان كىتـــابالر  

  .بارىدى
ــهئهمىســـه مهن بىرســـىنى ئهۋە — كېرەكلىرىنـــى ئېلىـــپ  -تهي، نهرسـ

  .كهلسۇن
ــڭ     — ــهت قىلى ــقا رۇخس ــمهت ئېيتىش ــا، رەھ ــدۇلال  ئاك ــقا . ئاب مهن باش

بېقىنــدى  —مهيلــى ئــۇ قانچىلىــك رەھىمــدىل كىشــى بولســمۇ  —بىراۋغــا 
  .شۇڭا مهن يهنىال ئۆز يولۇمنى ئۆزەم تاپاي. بولۇپ ياشاشنى خالىمايمهن

ــۆزل   — ــۇ سـ ــىلىنىڭ بـ ــت، سـ ــا يىگىـ ــپكه ھهي، تهرسـ ــۈن ئهيـ ىرى ئۈچـ
چۈنكى مېنىـڭ قارىشـىمچه يىگىـت دېگهنـدە     . بۇيرۇشقا ھهقلىق ئهمهسمهن

ــرەك   ــى كېـ ــۇنداق روھ بولۇشـ ــىيه    . ئاشـ ــىلىگه تهۋسـ ــڭ سـ ــېكىن، مېنىـ لـ
ــۇپ ياشــــاش ئهمهس، خىــــزمهت  مېنىــــڭ . قىلىــــۋاتقىنىم بېقىنــــدى بولــ

ــمهن   ــل دېمهكچىـ ــزمهت قىـ ــدە خىـ ــرىگه  . ئىگىلىكىمـ ــان ئهمگهكلىـ قىلغـ
ىال يهنه بېقىنــدىلىق بولمــاس؟ بــۇ ئۆيــدە تۇرۇشــنى نهزەردە  تايىنىــپ ياشىســ

يا؟ بۇنى توغرا كـۆرمىگهن بولسـىال، ئۆيۈمـدە تۇرغـانلىرى ئۈچـۈن       -تۇتىۋاتامال
  سىلىگه قوشۇمچه ۋەزىپه بېرەي ياكى ئىجارە تۆلهپ ئولتۇرسىال، قانداق؟

مهن ئۇنىـــــڭ ھـــــېلىال يىغلىۋىتىدىغانـــــدەك ھـــــالهتته ئىلتىجـــــا     
  .اراپ، قاتتىقلىق قىلىشنى راۋا كۆرمىدىمقىلىۋاتقىنىغا ق

. كېرەكلىرىمنى ئېلىپ كېلىشـكه ئـۆزەم بـاراي   -ئۇنداق بولسا نهرسه —
ــلهن خوشالشمىســام بولمــاس   ــان . ھېلىقــى ئىمــام ۋە ئاشــپهز بى ــۇ يام ئۇالرم

چاغدا بېشىمنى سـىلىغان ئـادەملهر، ئهمـدىلىكته ئـۇالرنى بىـردىنال ئۇنتـۇپ       
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  .دېدىم ئاخىرى —قالسام تۇزكورلۇق بوالر، 
ــپ       — ــۆزنى رەت قىلىـ ــوغرا سـ ــداق تـ ــت، بۇنـ ــاقكۆڭۈل يىگىـ ــه، ئـ ئېـ

سـىلىنىڭال گهپلىـرى   . بوالتتىممۇ، بارسىال، ماشىنا بىلهن بېرىـپ كهلسـىله  
ــ ــپ    ۇاب بولھىس ــۇل قىلى ــىمنىمۇ قوب ــرەر ئىلتىماس ــڭ بى ــۇن، مېنى ۋەرمىس

  .دېدى ئۇ سهمىمىي رەنجىپ —قويسىال، 
ــۇرۇنقى تۇرالغۇم  ــۇرادەرلهر   شــۇنداق قىلىــپ ب ــدىكى ب ــۇ جاي ــپ ئ غــا بېرى

كېرەكلىرىمنى يۆتكهپ كهلـدىم ھهم شـۇ كـۈنىال     -بىلهن خوشالشقاچ نهرسه
  .خىزمهت تهلهپ قىلدىم

ــڭ     — ــزمهت بېرى ــال خى ــا دەرھ ــويىچه ماڭ ــز ب ــه ۋەدىڭى ــۈنال . ئهمىس بۈگ
  .ئىشقا كىرىشىپ كېتهي

ســــىلى . ھــــازىرچه ســــىلىگه دەم ئــــېلىش ۋەزىپىســــى بېرىلــــدۇ  — 
ــتامبول ــوچىلىرى، زاۋۇتئىســ ــى كــ ــۈمهت  -نىڭ جىمــ ــابرىكىالر ۋە ھۆكــ فــ

ــىلىنىڭ       ــۇ س ــىال، ب ــلهن تونۇشس ــورنى بى ــقان ئ ــڭ جايالش مهھكىمىلىرىنى
  .بولۇدۇكېيىنكى خىزمهتلىرى ئۈچۈن كېرەك 

  ئۇنىڭ سهمىمىي سۆزلىرىنى ئاڭلىماي ئىالج بولسۇنمۇ؟
بول ئۇنۋېرســىتىتىدا نكۈتۈپخانىــدا كىتــاپ كۆرســىله، قىــزىم ئىســتا —

. ئۇنىـڭ ئىسـمى ئهدىـبه   . شهنبه كۈنى كېلىپ ئۆيدە ئىككى قونىدۇ. وقۇيدۇئ
  ...ئۇ مېنىڭ بىر تالال قىزىم، ئانىسى رەھمهتلىكنىڭ تهۋەرۈكى

ــر       ــدە بى ــۇرۇش مهزگىلى ــتهقىللىق ئ ــڭ مۇس ــال خوجايىننى ــيىن ئاي كې
ــدا   ــا جاھانگىرالرنىـــــڭ قـــــانلىق قىلىچىـــ قېتىملىـــــق قىرغىنچىلىقتـــ

دىن باشــقا يهنه ئابــدۇلال ئهپهنــدىنىڭ ھهمىشــه بۇنــ. ئــۆلگهنلىكىنى بىلــدىم
ــق   ــالغۇزلۇق، غېرپلى ــسي ــداش     ھى ــۈنمىكىن، ۋەتهن ــۇرغىنى ئۈچ ــپ ت قىلى

ــپ       ــكه تهكلى ــله ئىشلهش ــلهن بىل ــۆزى بى ــقا، ئ ــدە تۇرۇش ــاپىرالرنى ئۆيى مۇس
قىلىدىغانلىقىنى، بهزىدە بىر ياكى ئىككى مۇسـاپىر، بهزىـدە بىـر نهچچىسـى     

لــۇپ، كېيــنچه كېتىــپ قالىــدىغانلىقىنى    جايىــدا پهيــدا بو  -ئۇنىــڭ قــورا 
ھهج سهپىرىدە ئىستانبۇل ئـارقىلىق ماڭىـدىغانالردىن ئۇنىـڭ بىـرەر     . ئۇقتۇم

  . دىكهنۇياخشىلىقىغا قهرزدار بولمايدىغىنى يوق دېسىمۇ بول
مانـا شـۇنداق قىلىــپ، ئابـدۇلال ئهپهنـدى مېنــى ھهمـمه گېـپىگه مــاقۇل       
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ۇنىـڭ ئېزىــز مېهمىنـى بولــۇپ،   مهن ئ. دەيـدىغان ھــالهتكه كهلتـۈرۈپ قويــدى  
ــدا ئهمهســىدى    ــازا جايى ــۈم ت ــۆردىن چۈشــمهي تۇرىۋاتســاممۇ كۆڭل ــداقال . ت قان

  .بولمىسۇن مهن ئىشلىشىم ۋە ئوقۇش پۇرسىتى ئىزدىشىم كېرەكىدى
ــۈپ    ــاب ئوقـــۇپ، ۋاقتنىـــڭ قانـــداق ئۆتـ كۈتۈپخانىـــدا كـــۈن بـــويى كىتـ

شـــهمبه  ھۇيـــت دېگـــۈچىال -ھايـــت. كېتىۋاتقـــانلىقىننى تۇيمـــاي قالـــدىم
ئابـــدۇلال ئهپهنـــدى زاۋۇتـــتىن بالـــدۇرال قايتىـــپ . كۈنىمـــۇ كېلىـــپ قالـــدى

  :كېلىپ
بۈگۈن ئهدىبهنى ئېلىپ كهلگىلى بـارىمهن، مـاالل كۆرمىسـله بىلـله      —

  دېدى —بارايلى،  
ــدىكىنى     ــدىگه كۆڭلۈم ــدۇلال ئهپهن ــپ مهن ئاب ــلهن كېتىۋېتى ماشــىنا بى

  .لمىغانىدىئېيتتىم، چۈنكى ھازىرغىچه بۇنچىلىك پۇرسهت بو
دېــدىم  —تىــت بولــۇپ كېتىــۋاتىمهن، ئابــدۇلالكا،   -مهن بهك تىــت —

  .دېرىزىدىن كوچىغا قاراپ ئولتۇرۇپ
  نېمىشقا؟ قانداق ئىش سىلىنى ماالل قىلدى؟ —
مهن ئــــاخىر بــــۇ يهرگه ســــىزنىڭ مېهمىنىڭىــــز بولــــۇش ئۈچــــۈن  —

ئوقــۇش پۇرســىتى . جــان بــېقىش كويىــدا كهلگهنمــۇ ئهمهس! دە -كهلمىــگهن
ئهگهر سىزنىڭ ماڭا بهك ياخشـىلىق قىلىغـۇڭىز بولسـا    . ئىزلهپ كهلگهنمهن

بۇنـدىن باشـقا دەرسـتىن سـىرت     . مېنى بىرەر مهكتهپكه تونۇشـتۇرۇپ قويـۇڭ  
  .ئىشلهيدىغان ئورۇنمۇ كېرەك

ــى گهپ  — ــۇش؟ ياخش ــدۇ . ئوق ــاي بولماي ــۈپ   —! ئوقۇم ــۇ كۈل ــدى ئ . دې
مهن، بـۇ يىـل   ۈنۈىنـى چۈشـ  سهلدىن كېيىن سالماق ئاۋازدا، ئوغلۇم، نىيهتلىر

ــى   ــۈپ كهتت ــى ئۆت ــالش ۋاقت ــۇش باش ــۇپ  . ئوق ــتهپ ئوقۇش مهن ســىلىگه مهك
شــۇڭغىچه بىمــاالل . بېرىشــكه ۋەدە قىــالي، بىــراق ســىلى تهخىــر قىلســىال  

  .تۇرۇۋەرمهمال، مهن سىلىنى يهكلهۋاتمىغاندىكىن
ــۇنىڭدا  — ــىلىمۇ دەل ش ــىلىق   . مهس ــان ياخش ــۆرۈڭ، ھهر قاچ ــويالپ ك ئ

ــۆزى  ــۇچى ئ ــازادە ھ قىلغ ــك ۋە ئ ــنى يېنى ــۇل   ى ــىلىقنى قوب ــدۇ؛ ياخش س قىلى
س ىــقىلغــۇچى بولســا ئــۆزىنى كــۆرۈنمهس يــۈك بىــلهن بېســىلىۋاتقاندەك ھ 

مهن باشـــقىالرغا شـــهپقهت قىلىشـــنى ئـــوياليمهن، باشـــقىالرنىڭ . قىلىـــدۇ
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مهن دېــگهن . شــهپقىتىگه قهرزدار بولــۇپ قــېلىش مهن ئۈچــۈن بهك ئېغىــر    
  ...باقاندەك ئهركىشى تۇرسام

  مهن سىلىگه شهپقىتىمنى مىننهت قىلمايۋاتقاندىمهن؟ —
ــۇ يهردە  — ــالمىقىمۇ دەل شـ ــنهت . مهن دېـــگهن قهرزنىـــڭ سـ ئهگهر مىنـ

پ ۈتــۈقىلســىڭىز ئىــدى، ياخشــىلىقىڭىزنىڭ قىممىتىنــى ئــۆزىڭىزال تۈگ    
  .قوياتتىڭىز

ئۇنداق بولسا دۈشهمبه كۈندىن باشـالپ مهن بىـلهن زاۋۇتقـا بارسـىال،      —
  .دېدى ئۇ كۈلۈپ —ىدىن قۇتۇاللمايدىغان ئوخشايمهن، ئۇنىسىڭىز سىل

ــدىغا    ــىتىت ئالـ ــز ئۇنۋېرسـ ــۆپ    —بىـ ــپ كـ ــدانىغا بېرىـ ــت مهيـ بايازىـ
  .كۈتمهيال بىر قىز قول پۇالڭلىتىپ ماشىنىغا قاراپ كهلدى

دېـدى ئابـدۇلال ئهپهنـدى     —ئهنه شۇ مېنىڭ بىر تالال قىزىم، ئهدىبه،  —
  . ماشىنىدىن چۈشكهچ
ئــۇ چــاققىچه قىزمــۇ . ئهگىشــىپ ماشــىنىدىن چۈشــتۈممهنمــۇ ئۇنىڭغــا 

دادىسـى بىـلهن بىلـله    . يېتىپ كهلدى ۋە دادىسى بىلهن سۆيۈشۈپ كۆرۈشتى
  :كهلگىنىمنى پهملىگهچكه ماڭىمۇ ئىللىق كۈلۈمسىرەش بىلهن

— Merhaba!  —دەپ ساالم قىلدى.  
تونۇشــۇپ قويــۇڭالر، قىــزىم، بۇيــاق مهمتىلــى ئهپهنــدى، قهشــقهردىن   —

  .بۇ مېنىڭ قىزىم ئهدىبه. دىال كهلگهن ۋەتهندىشىمىزيېقىن
— Hoş geldiniz?  —       دېـدى قىـز چـوڭ سـۈپهت مۇاليىملىـق بىـلهن .

  .ئۇنىڭ خيالچان، ئېغىر مىجهزلىكى بېلىنىپ تۇراتتى
  .دېدىم مهنمۇ جاۋابهن —ياخشىمۇسىز خېنىم؟  —
ــدە قىلىمىــز،       — ــالر، پــاراڭنى ئۆي ــى ماشــىنىغا چىقىڭ دېــدى  —قېن

  .ۇلال ئهپهندىئابد
ــۆزلهيتتى   ــۈركچىال سـ ــبه تـ ــلىكىدىن   . ئهدىـ ــۇرچىنى بىلمهسـ ــۇ ئۇيغـ ئـ

  .ئهپسۇسالنغاندەك قىالتتى
دېــدى  —مهن قهشــقهرگه بارســام گېپىمنــى ئۇقتۇراالمــدىم قانــداق،   —

  .ئۇ
ــىدا گهپ      — ــى توغرىس ــاكى روس تىل ــى ي ــز تىل ــۇددى ئىنگىلى ــىز خ س



 220

ــۈرك ئهمهســمۇ؟ ئ . قىۋاتقانــدەكال هگهر ســىز ئۇيغــۇر تىلــى  ئۇيغــۇر دېگهنمــۇ ت
مهنمـۇ تـۈركچىنى ئاتـايىن    . مۇھىتىدا قىسقا بىر مهزگىل تۇرسىڭىزال كۇپـايه 

ئــۈگهنگىنىم يــوق، مۇشــۇ مۇھىتتــا ئــۆزەمچىال مۇشــۇنچىلىك ســۆزلهيدىغان   
  .بولۇپ قالدىم

مهن ۋەتىــنىم ھهققىــدە، ...بىــراق،. داداممــۇ ھهمىشــه شــۇنداق دەيــدۇ —
  ...يمهنقهشقهر ھهققىدە بهكمۇ كۆپ ئويال

ــۇرچه       — ــپ ئۇيغـ ــۇر چېلىـ ــزگه تهمبـ ــاڭ بىـ ــۇ ئاكـ ــۈن بـ ــزىم، بۈگـ قىـ
ئۇيغــۇر ناخشىســى بىــلهن تهمبۇرنىــڭ قانــداق  . ناخشــىالرنى ئوقــۇپ بېرىــدۇ

 —ھىملىشــــىپ كېتىــــدىغانلىقىنى بىلگىنىڭــــدە ھهيــــران قالىســــهن،  
ــۇدۇم       ــۇ ۋۇج ــدى، مېنىڭم ــۇنداق دىۋى ــلهن ش ــار بى ــدى ئىپتىخ ــدۇلال ئهپهن ئاب

  .هتتىئوتتهك يېنىپ ك
ــدۇق  ــۇ بهزمه قىلـــ ــى ھهقىقهتهنمـــ ــۇر  . كهچلىكـــ ــا ئۇيغـــ مهن ئۇالرغـــ

ــم  ــۇپ بهردىـ ــىلىرىنى ئوقـ ــقاندىن  . ناخشـ ــىمىمىز ئاياقالشـ ــى مۇراسـ كهچكـ
  :كېيىن ئهسلىدىمۇ خىيالجان بولغان ئهدىبه قاتتىق ھاياجانالندى

ــا . بهرىبىــــر مهن پــــات ئۇخلىيالمــــايمهن — بىــــردەم كــــۆكنى تاماشــ
ۈزنىــڭ تولــۇن ئــايلىق ئاخشــىمى بهك گــۈزەل  كهچ ك. قىاليمىكىــن دەيــمهن

  .دەپ سورىدى —سىز ماڭا ھهمراھ بولۇشنى خاالمسىز؟ ...، بولۇدۇ
ــۇ    — ــۇ يهرنىـــڭ قىزلىـــرى بـ ــهن؟ ئـ ــران قېلىۋاتامسـ ــۇ گهپـــتىن ھهيـ بـ

دەپ ئىزاھـــات بهردى  —يهردىكىـــدەك ئهركهكلهردىـــن ھۈركـــۈپ كهتمهيـــدۇ،  
ئۇنىـــڭ دادىســـىغا  —تهۋپىـــق ســـهيپىددىنگه، ئانـــدىن يهنه داۋام قىلـــدى،  

ــۇپ        ــېغىنىش تول ــان س ــا بولغ ــا يۇرتىغ ــدە ئان ــۇالق كۆزلىرى ــان ب ــان يوغ تاتق
ــاتتى ــاش       . يات ــدە ي ــۇنى كۆزى ــى ئ ــاپ تۇرۇش ــۇق چاقن ــڭ نۇرل ــۆز قارچۇقىنى ك

بىرىنچــى ئۇچرىشىشــتىال ماڭــا . هتتىتۈدۇاردانىلىــرى پارقىراۋاتقانــدەك كۆرســ
بــار ئادەمــدەك   ئېغىــر، غهمكىــن ۋە نىمىشــكىدۇر ئاللىقانــداق ھهســرىتى    

ــدى    ــارە كۆرۈنمهكتىـ ــۈكلهپ، بىچـ ــۇ شـ ــازىر تېخىمـ ــز ھـ ــۆرۈنگهن قىـ ــۇ . كـ ئـ
  .خۇسۇسهن غهمكىن ھالهتته تېخىمۇ گۈزەل كۆرۈنهتتى

ــوالي،   —  —مهيلــى، ھهمــراھ بولۇشــۇمنى خالىغــان بوســىڭىز ھهمــراھ ب
  .دېدىم مهن
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ــىڭىز      — ــراق كىيىنىۋالمىســ ــڭ، قېلىنــ ــۇ كېيىۋېلىــ ــه پهلتــ ئهمســ
غـۇر شـامال سـوقۇپ تۇرىـدۇ، ئاڭلىغانسـىز،       -پـتىن غـۇر  كېچىسى دېڭىـز تهرە 

دېـدى ئـۇ    —ئىشـهنمه دېيىشـىدۇ،    »①...ئىستانبۇلنىڭ ھاۋاسىغا، پاراسىغا،«
ۋە  سهبىلىك بىلهن گويا مهن بۇ شـهھهرگه بۈگـۈنال كهلگهنـدەك چۈشـهندۈرۈپ    

  .تهمسىلنىڭ ئاخىرقى بۆلىكىدىن ئۇيالغاندەك دۇدۇقالپ قالدى
ــۇدەك پ  ــڭ كىيىۋالغـ ــدى ۇهلتۇيمېنىـ ــۇ يۇقىـ ــ . ممـ ــا مهن يوقسـ ز ۇئهممـ

غىـال ئهمهس، بورانغىمـۇ كۆنـۈپ قالغاچقـا      »غۇر شامال -غۇر«سهرگهردانلىقتا 
  .شۇ پېتىال كېتىۋەردىم

ــپ    — ــاڭ، ئاغرىــ ــازۇكالردىن ئهمهس، قورقمــ ــاۋى نــ ــۋاال تــ مهن ئۇنچىــ
  .دەپ ئىزاھالپ قويدۇم مهن —قالمايمهن، 

ــۈلزالىقنى، كى  ــى، گ ــورا ئىچىن ــز ق ــپ  ئىككىمى ــاغچىنى ئايلىنى ــك ب چى
ــۈردۇق ــدۇق   . ي ــم ماڭ ــز جى ــۇزاققىچه ھهر ئىككىمى ــى ئ ــڭ گهپ. خېل -مېنى

سۆزســـىز مـــاڭغۇم بولمىســـىمۇ قىزنىـــڭ كهيپىنـــى بۇزماســـلىق ئۈچـــۈنال  
  . جىملىقىنى ساقالپ ماڭاتتىم

ناخشــىنى ئهسـلىدە مۇشــۇنداق جايـدا ئېيتســا   ! زەپ ياخشـى ئايـدىڭ   —
  سىزنىڭچه قانداق؟ ! ه گۈزەللىكدۇ، گۈزەللىك ئۈستىگۇتېخىمۇ ساز بول

ــۋەتته  — ــان ســاقالپ     . ئهل ــاملىرى خام ــدىڭ ئاخش ــۇرتىمىزدا ئاي ــز ي بى
ئـۇ كـېچىلهرگه نـېمه    . ياتقان يېرىمىزدە شـۇنداق ناخشـا ئېيتىـپ چىقىمىـز    

 —يهتســۇن، ناخشــىالر تهبىــئهت قوينىغــا ســىڭىپال كېتىــدۇ، دېســىڭىزچۇ،   
ــۈن    ــا ئۈچ ــا مهنىس ــردىنال خىيالىمغ ــدىم مهن بى ــۈرگهن    دې ــۇپ ي ــا ئوق ناخش

  .ئۇيقۇسىز ئاخشامالر كېچىپ
ــۈگهنگىنىڭىزگه    — ــۈرۈپال مۇشــۇنداق ئ ــۈركچىنى كوچىــدا ي ســىزنىڭ ت

 —دېـدى قىـز مېنىـڭ سـۆزۈمنى   ئـاڭالپ بولـۇپ،       —ئىشىنهلمهي قالدىم، 
ئاغزىڭىزدىن چىقىۋاتقىنى شېئىرغۇ؟ مهخسۇس تهربىـيه ئالمـاي مۇشـۇنداق    

                                            
» ,karısına (ınanma) İstanbulu’n havasına, parasına«: بـۇ سـۆز ئىسـتانبۇللۇقالرنىڭ    ①

، »نمهئىستانبۇلنىڭ ھاۋاسىغا، پۇلىغا، خوتۇنلىرىغا ئىشـه «: دېگهن تهمسىل سۆز بولۇپ، مهنىسى
  .ئا —
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  ؟...ئۈگهنگىنىڭىز
دە، چــۈنكى مېنىــڭ  -ا تىلــى بىلهنــال قانــائهتلهنمهيمهنمهنمــۇ كۇچــ —

  .دېدىم كۈلۈپ —شىدىغىممۇ شېئرى تىل،ۇقوغل
يـــان  -مهر ئورۇنـــدۇقتا يـــانمۇ -بىـــز بىـــر تـــۈپ قارىغـــاي تۈۋىـــدىكى مهر

  :ئولتۇرغاندا قىز تولۇن ئايغا قاراپ تۇرۇپ
  .دېدى پىچىرالپ — ...قهشقهرنى كۆرۈشكه نېسىپ بوالرمىكىن؟ —
دېـــدىم مهن رومانتىـــك  —لال، تىلىكىڭىـــزگه يېتهرســـىز، ئىنشـــائا —

  .تۈسنى بۇزماستىن
ــزدا      ...  ــان ۋاقتىمى ــۈن قايتق ــۇخالش ئۈچ ــهيلىدىن ئ ــك س ــز كېچىلى بى

ــۇددى      ــدور ئىشــكىدە خ ــلهن كارى ــى بى ــك كىيىم ــدى كېچىلى ــدۇلال ئهپهن ئاب
ــانالرنى كۈت  ــهپهردىن كېلىۋاتقــ ــۈك ســ ــچه كۈنلــ ــۈپ ۈنهچــ ــدەك كۈتــ ۋاتقانــ

زنـــى كۆرگهنـــدىن كېـــيىن راســـتىنال شـــۇنداق ئۇزۇنـــدا تۇرغـــانىكهن ئـــۇ بى
پ قويــۇپ،  ۇتــۇكۆرۈشـۈپ تۇرغانــدەك ئهھـۋال ســوراپ، قىزىنــى ھوجرىسـىغا ئۇز   
مهن ئۇنىـڭ  . ئاندىن ماڭا خهيرىلىك كهچ تىلهپ، خانىسىغا  كىرىـپ كهتتـى  

س ىـــيـــالغۇز  قىزىنـــى ئـــادەتتىن تاشـــقىرى  ياخشـــى كۆرىـــدىغانلىقىنى ھ
ى سۇنۇق دەپ ئـويالپ، ئۇنىـڭ كـۆڭلىنى ئـېچىش،     ئۇ قىزىنى  دىل. قىلىدىم

  .ئۇنى خوشال قىلىش كويىدىال يۈرىدىكهن
مهمتىلــى ئهپهنــدى ئهمــدى قىزغىنلىــق بىــلهن ھىكايىســىنى ئــۈزمهي   

ــاڭلىغۇچىالرمۇ گهپ ئارىلىمىــدى. سۆزلهشــكه باشــلىدى ــات بىــر خىلــدا  . ئ ئ
  .قهدەم  ئېلىپ كېتىۋاتاتتى

ېنـى  دېڭىـز سـاھىلىغا بېرىـپ     ئهتىسى ناشتىدىن كېينال ئهدىـبه م  —
گهرچه مهن ئـۇ ئۇقۇمۇشـلۇق قىـز    . تاماشا قىلىپ كېلىشكه تهكلىپ قىلـدى 

ــۈپ       ــۇنداقال  ئۆت ــڭ مۇش ــاممۇ كۈنلهرنى ــتىن قاچمىس ــله  بولۇش ــلهن بىل بى
ــدىگه  . كېتىشــىگه رازى ئهمهســىدىم شــۇڭا ئىككىلهنگهنــدەك، ئابــدۇلال ئهپهن

  .قاراپ قويدۇم
ــالغۇز زېرىكىــپ قالــدىال  نهچــچه كۈ. بارســىال، ئوغلــۇم — نــدىن بېــرى ي

مهن بىـــــرنهچچه ئـــــاغىنىلىرىمنى   . كۆڭـــــۈللىرىنى ئېچىـــــپ كهلســـــىله
يوقلىغاچ سـىلىنىڭ  مهكـتهپكه كىـرىش ئـارزۇلىرىنى قاندۇرۇشـقا ھهرىـكهت       
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  .دېدى ئابدۇلال ئهپهندى مېهرىۋانلىق بىلهن —قىلىپ كۆرەي،
امىـــدا روھـــى پۈتـــۈن ســـهيله داۋ. دېڭىـــز بويىغـــا كهتتـــۇق مهرمهرەبىـــز 

ئهدىـبهگه كۆڭلـۈم چۈشـۈپ قېلىۋاتامـدۇ     «بىراق، . كهيپىياتىم ياخشى بولدى
سـهرۋەرنىڭ  . ئـۆزۈمنى كـۆپ قىينىـدىم    -دېگهن سوئال بىلهن ئۆز »ـ قانداق؟

پـات كـۆز ئالدىمـدا پهيـدا      -مېهرىۋان چىرايى، ئوغلۇمنىڭ سهبى چىرايى پـات 
ارتىشـــقا، ئۇنىڭغـــا  مهن ئهدىـــبهدىن ئىمكـــان قهدەر ئـــۆزۈمنى  ت  . بـــوالتتى

ئۇنــداق قىلمســام بــۇ . بېرىلمهســلىككه كۆڭلۈمنىــڭ قېتىــدا ۋەدە قىلــدىم 
يهرگه شهكلىســـىز   باغلىنىـــپ قېلىـــپ، جىمىكـــى غـــايىلىرىم كۆپـــۈككه 

ش ئۈچـۈن جىمـى جاپـانى ئۈسـتىگه     ۇتۇئايالنغاندىن باشقا مېنى ئوقۇشقا ئۇز
  . ن بوالتتىمئالغان قهيسهر ئايالىم سهرۋەرنىڭمۇ يۈزىگه پاتقاق چاچقا

ئابــــدۇلال ئهپهنــــدىنىڭ مهكــــتهپ ھهققىــــدە بىــــرەر ئۇچــــۇر ئېلىــــپ  
كېلىدىغانلىقىغا ئىشهنچ باغالپ، ئۆيگه قايتىـپ شـۇ ھهقـته خهۋەر ئاڭالشـقا     

  .ئۆمتۈلۈپال تۇردۇم
دېڭىــز بويىــدىن كهچ قــايتتۇق، ئابــدۇلال ئهپهنــدى ئاللىقاچــان قايتىــپ   

ــۈپ  كېلىــپ گۈلزارلىقىــدا چىنــار  ئاســتىدىكى تــاش ئ  ورۇنــدۇقتا بىزنــى كۈت
  . تۇرغانىكهن

  :ساالمدىن  كېيىنال ئالدىراپ سورىدىم
  مهكتهپنىڭ ئىشى قانداق بولدى؟ —
مهن سىلىنى مۇشۇ خهۋەرگىال ئىنتىزار بولـۇپ كۆڭۈللـۈكرەك تاماشـا     —

هســـتىن ملال دېىقىلمايـــدىغۇ دەپ ئويلىۋىـــدىم، ئويلىغىنىمـــدەك، بىســـم 
  .شۇنى سورىدىال

م راسـت،  ۇنـ ۇمۇ ئهمهس، مۇشـۇ خهۋەرگه ئىتىـزار بولغ  پۈتـۈنلهي ئۇنـداق   —
ــدى  ــۈك  بولـ ــهيلىمىزمۇ كۆڭۈللـ ــېكىن سـ ــبهدىن . لـ ــىڭىز ئهدىـ ئىشهنمىسـ

  .سوراڭ
ــزىم؟   — ــۇنداقمۇ، قى ــك      —ش ــاددا دىللى ــدى س ــدۇلال ئهپهن ــدى  ئاب دې
  .بىلهن

ــىكهن،    — ــقاق كىشـ ــدى بهك چىقىشـ ــى ئهپهنـ ــۇنداق، دادا، مهمتىلـ شـ
پ يـۈرگىنىنى زادىـال چاندۇرمىـدى، بـۇنى مهن     كۆڭلىدە ئاشۇ خهۋەرنىـال ئـويال  
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بهك . ئـۇ ماڭـا بىزنىـڭ ۋەتىنىمىـز ھهققىـدە سـۆزلهپ بهردى      . ئهمدىال بىلدىم
  ...ئېچىنىشلىق

ــدىنىڭ    — ــۆيگه كىرەيلــى، مهن مهمتىلــى ئهپهن ــۈرۈڭالر، ئ شــۇنداقمۇ؟ ي
  .كۆڭلىنى تىندۇراي

. ۇقبىز مېهمانخانىغـا كىرىـپ قهھـۋە ئىچـكهچ ئولتـۇرۇپ پاراڭغـا چۈشـت       
  :ئاۋۋال ئابدۇلال ئهپهندى مهكتهپ ھهققىدىكى ئۇچۇرنى ئېتتى

ــلهن    — ــۇدىرى بىـ ــڭ مـ ــك دارىلمۇئهللىمىننىـ ــۇرا دەرىجىلىـ ــر ئوتتـ بىـ
ــدى    ــان ئهمهس ئۈلپهتلىرىمدىنىــ ــى يامــ ــڭ خېلــ ــۇ مېنىــ ــتۈم، ئــ . كۆرۈشــ

بىـــراق ئوقـــۇش . ئىلتىماســـلىرىنى ئـــاڭالپ  قوبـــۇل قىلىشـــقا قوشـــۇلدى
هتكهچـــكه دەرســـكه يېتىشـــهلمهي   باشـــلىنىپ ئىككـــى ئېيـــى ئۆتـــۈپ ك   

ــايتىالپ ئوقــۇيمهن  دېســه مهيلــى     قــاالرمىكىن، ئوقۇۋېرىــپ كــېلهر يىلــى ق
  دەيدۇ، قانداق قىلىسىز؟ سىلى باشقا مهكتهپته ئوقۇماقچىمىدىڭىز يا؟

يــاق، يهنه مهكــتهپ ئوقۇشــمىز دەپ پۇرســهتنى ئۆتكۈزىــۋەتمهيلى شــۇ   —
كهتسـهم تېخـى ياخشـى،     مهكتهپ قوبۇل قىلسىال ئوقۇغاچ تـۇراي، يېتىشـىپ  

  ؟...يېتىشهلمىسهم بۇ يىلقىسى تهكرار بوالر، ئوقۇش راسخودى قانداق
خاتىرەم ئۈچـۈن سـىزدىن ئوقـۇش پـۇلى ئالمايـدىغان       -ئۇ مېنىڭ يۈز —
  ...بولدى

ــهنمىدىم  ــۋەتته ئىشــ ــكه ئهلــ ــۇ گهپــ ــالىق   . مهن بــ ــۇ مېنىــــڭ تهرســ ئــ
سـخودىنى ئــۆزى  قىلىشـىمدىن ئهنسـىرەپ شـۇنداق دەۋاتـاتتى ئهمهلىيهتـته را     

  .ئۈستىگه ئالغانىدى
ئهمســه ۋاقتىڭىــز يهتســه ئهتىــال مېنــى باشــالپ      . قېنــى كــۆرەمىز  —

  .بارسىڭىز ئىكهن
ــدت  — ــۇ تهقلىـ ــىلىنىڭ بـ ــقا  ىسـ ــا مېنىـــڭ  باشـ كى قىزغىنلىقلىرىغـ

بىـراق، سـىلى ئىشـلهيمهن دېگهننـى قويسـىال، ئوقـۇش پـۇلى        . ئامالىم يوق
  ...ئالمىغاندىكىن

پــۇرات خىــراجهتلهر ئۈچــۈن پــۇل  -يهنىــال پــارچه ... بــۇ بولماســمىكىن—
  ...كېرەك بوالر

ئوغلۇم، مهن زاكـات ئۈچـۈن ھهر يىلـى بىـر مـۇنچه پـۇل ئـاجرىتىمهن،         —
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. مۇســـاپىرالرنىڭ ھالىـــدىن خهۋەر ئـــالىمهن، مهكـــتهپلهردە بـــاال  ئوقـــۇتىمهن
ــى ــ   لىسـ گه ئوخشـــاش ۋەتهنـــداش  لى؟ ســـىالنىمـــانچىال تهرســـالىق قىلىـ

ــاپىردىن قىرىـــق ــۇ   -مۇسـ ــام شـ ــه ئوقۇتسـ ــۇيمهن دەپ كهلسـ ــى ئوقـ ئهللىكـ
غېرىــۋانه قهشــقىرىمگه كىچىككىــنه بولســىمۇ پايدىســى بولــۇپ قالســا دەپــال 

مهن دۇنيـا يىغىـپ   ...؟المېنىڭ كۆڭلۈمنى نېمىشـكه چۈشـهنمهي  . ئوياليمهن
ئــاخىرەتكه ئېلىــپ كېتهمــدىمهن؟ بىــر ئاتــا، بىــر بــاال تۇرســاق ئىككىمىــزگه 

  يېتىشمهي قاالمتى؟
ئهدىبهمـــۇ دادىســـىغا . لال ئهپهنـــدى بىـــر مـــۇنچه قاينـــاپ كهتتـــى ئابـــدۇ

مهن ئۇالرنىڭ ياخشـى كـۆڭلىگه ئـازار يهتكۈزۈشـنى تـوغرا      . بولۇشۇپ بوتنىدى
  .تاپمىدىم

. مۇشۇنداق قىلىش ئـارقىلىق سـىلىنى سـېتىۋالماقچى ئهمهسـمهن     —
مېنىـــڭ دەۋاتقىـــنىم يۇرتداشـــلىرىمغا  ،ھهر قاچـــان ئهركىڭىـــز  قـــولىڭىزدا

  .ىق قىلىش ئارقىلىق ئۆز كۆڭلۈمنى تهسكىن تاپتۇرۇش، خاالسياخشىل
ــا  — ــمهت، ئاك ــمهت   . رەخ ــز رەخ ــر ئېغى ــۇنداق بى ــازىر پهقهت مۇش مهن ھ

  . بىلهنال چهكلىنىمهن
ــڭ كۈتۈپخانىســىدا ســىلىگه     — ــۇم ئهدىبهنى ســىلىگىمۇ رەخــمهت ئوغل

كېرەكلىـــك كىتاپالرنىـــڭ كـــۆپى تېپىلىـــدۇ، خاھىلىغـــانچه پايدىالنســـىال، 
  ممۇ بۇنىڭغا قارشى ئهمهس، شۇنداققۇ قىزىم؟قىزى

  .نېمىلهرنى دەپ يۈرىسىز دادا، خوشاللىق بىلىمهن رازىمهن —
ــ — ــمهتۇبول ــكه      .دۇ، رەخ ــۇپ يۈرۈش ــدا بول ــقىچه خىيال ــڭ يهنه باش مېنى

  .نېمه ھهددىم؟ ئادەم دېگهن ياخشىلىقنىڭ قولى دېگهن گهپ بار
ئــۈچىمىز بىــر  ئهمســه بــۇ ھهقتىكــى ئىــش پــۈتكهن بولســۇن ئهمــدى  —

يهرگه بېرىــپ كهچلىــك ئولتۇرۇشــقا قاتنىشــىپ كۆڭــۈل ئېچىــپ كېلهيلــى   
بـۇ يهردە  . قانداق، سـىلىگه يۇرتداشـالردىن بىـر قـانچىنى تونۇشـتۇرۇپ قويـاي      

  .مۇسابايالرنىڭ ئهۋالدلىرىدىن بار
بىــز شــۇ كــۈنى كۆڭــۈل ئــېچىش كــېچىلىكىگه بېرىــپ بىــر مــۇنچه         

ىـرى مهن ئىكىسـاق مهكتهپـته كـۆرگهن     ئىلگ. ۋەتهنداشالر بىلهن تۇنۇشـتۇق 
ئـۇ چـاغالردا مهن كىچىـك، يۈسـۈپ زىيـا      (يۈسۈپ ئهپهنـدىمۇ شـۇ يهردە ئىـكهن    
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. رى سىنىپتا ئوقۇيـدىغان بولغاچقـا ئـارىمىزدا تونۇشـلۇق يوقىـدى     ۇبولسا يۇق
ىن دئهخـمهد ئهپهنـدى، مهجىـد   ). پ قالـدۇق ۇشۇبۇ ئولتۇرۇشتا رەسمىي دوستل

  .تونۇشقانىدۇق دوختۇرالر بىلهنمۇ شۇ كۈنى
. شۇنداق قىلىپ ئهتىسى مهكـتهپ قوينىغـا كىرىـپ ئارزۇيۇمغـا يهتـتىم     

مهكتهپنىـڭ سـهنئهت   . ساۋاقداشلىرىم بىلهن چاپسـانال چىقىشـىپ كهتـتىم   
شــى ۇپائــالىيهتلىرىگه، كېــيىن ئهخــمهد، يۈســۈپ ئهپهنــدىلهرنىڭ تونۇشتۇر    

قى دەرىســتىن ســىرت . گه قاتناشــتىم »لهر بىرلىكــىچــتــۈرك گهن«بىــلهن 
ــوزىيى،    ــتامبول مـ ــقا ئىسـ ــقاندىن باشـ ــالىيهتلهرگه قاتناشـ ــائىي پائـ ئىجتىمـ

تىنىڭ كۈتۈپخانىسـىغا قاتنـاپ، كـۆپرەك بىـر نهرسـه      ېئىستامبول ئۇنۋېرسـىت 
ــا. شـــكه ئورۇنـــدۇمۈنۈئۈگ ــاز جهھهتتىكـــى ئاالھىـــدىلىكىم مېنـــى  -ناخشـ سـ

مهكتىپىمىــزگه يــېقىن بولغــان بىــر ســهنئهت مهكتىــپىگه قاتنىشىشــقا       
ئومـۇمهن ۋەتهنـگه قايقانـدىن    . ۋېلىشـقا تىرىشـتىم  ۈنۈمهن نوتا ئۈگ .ئۈندىدى

كېـــيىن نېمىلهرنـــى ئىســـالھ قىلىـــش كېـــرەك؟ نېمىلهرنـــى تهشـــهببۇس  
قىلىــــش كېـــــرەك؟ دېگهنلهرنـــــى ئــــويالپ شـــــۇنىڭغا كېرەكلىكنىـــــڭ   

بۇنىڭغـا بىـر مىسـال    . (شـتىم ىھهممىسىنى ئـۆزەمال ئېلىـپ كېتىشـكه تىر   
بـۇالرنى كېـيىن   . رىنىمۇ توپلىغانىـدىم كـېچهك ئهنـدىزىلى  -كېيىم: قىلسام

  ).كۆرۈپ قالسهن
ئهدىــبه ماڭــا كــۆپ يــاردەم قىلــدى، ئۇنىــڭ دادىســى ئــابرويلۇق شــهخس   

ئهممـا مهن ئۇنىڭـدىن ئـۆزۈمنى    . بولغاچقا ئۇنىڭ ئىمكـانىيىتى كهڭراقىـدى  
بـــارا گـــاھى شـــهمبه، يهكشـــهمبه  -قاچۇرۇشـــقا تىرشـــىدىغان بولغاچقـــا بـــارا

كۆپ ئۆتمهي قۇمۇلـدا پارتلىغـان دېهقـانالر    . پ قاالتتۇقكۈنلىرىال بىلله بولۇ
ــىنى     ــڭ ھهممىس ــپ، مۇھاجىرالرنى ــپ كېلى ــى يېتى ــڭ ساداس قوزغىلىڭىنى

نۇرغۇن يولداشالر دەرھـال قايتىـپ كېتىـپ ئىنقىالپقـا     . ھاياجانالندۇرۇىۋەتتى
مهنمــۇ ئۇزۇنــدىن بېــرى ئــارزۇ قىلىــپ كېلىۋاتقــان بــۇ . قاتناشــماقچى بولــدى

ئاســــمان ئاســــتىدىكى ھهيۋەتلىــــك دولقۇنــــدا ئۈزۈشــــنى گۈلــــدۈرماملىق 
  .بىراق مهن تېخى ئوقۇش پۈتتۈرمىگهنىدىم. خااليتتىم

ــا قايتىــــدىغانالرنىڭ بىرىــــدى، مهجىــــددىن دوختۇرمــــۇ   يۈســــۈپ زىيــ
ــۇالر . دىغــانلىقىنى ئــېالن قىلــدى ۇپىــدائىلىق بىــلهن ئۇنىڭغــا ھهمــرا بول  ئ
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ئهل يـېقىش غايسـىنى   قاالقلىق بىلهن كۈرەش قىلىپ زولمهت ئىچىدە مهشـ 
ــى    ــۈللىرىگه پۈكـــۈپ يولغـــا چىقتـ ئهخـــمهد ئهپهنـــدىمۇ ماڭمـــاقچى   . كۆڭـ

شـۇڭا  ئۇنىڭـدا بىـر    . بىراق ئۇ يـېڭىال بىـر قىزغـا ئۆيلهنگهنىـدى    . بولغانىدى
بـۇ ھـال ماڭـا    . ئاز ئارسالدىلىق بولۇپ، كىچىككىنه ئائىلىسـىگه قىيالمىـدى  

  .بىر ئاگاھالندۇرۇش سىگىنالى بولۇپ قالدى
پ ۋە ۈرۈ، ئهدىبهنىــڭ ماڭــا تۇتقــان مۇئامىلىســى كۆرۈنهرلىــك ئۆزگــبىـراق 

  .ئاشكارىلىنىپ بارماقتىدى
ــېچىلىكىگه       ــېچىش ك ــۈل ئ ــىتېتقا كۆڭ ــى ئۇنۋېرس ــۇ مېن ــۈنى ئ ــر ك بى

بىـز سـورۇنغا كىرىــپ كهلگهنـدە ئۇنىـڭ قىـز دوســتلىرى،      . تهكلىـپ قىلـدى  
 -ساۋاقداشــــلىرى كىشــــىنى ئوڭايســــىزالندۇرىدىغان پىچىرالشــــالر، ئىمــــا 

ئــۇالر . بهزى پىچىرالشــالرنىمۇ ئــاڭالپ قالــدىم. ۋالــدىۈئىشــارەتلهر بىــلهن كۈت
  !مېنى ئهدىبهنىڭ سۆيگۈنى دېيىشمهكتىدى

ــىالرنى      ــۇرچه ناخش ــڭ ئۇيغ ــهزمىگهندەك مېنى ــۇالرنى س ــا ب ــبه بولس ئهدى
قىسقىســــى مهن بىــــلهن ... ئوقــــۇپ بېرىشــــىمنى ئىلتىمــــاس قىالتتــــى

ــدى ــۇ . ماختىنىۋاتقاندەكىـ ــا مهن بـ ــىزلىك  ئهممـ ــا كۆڭۈلسـ ــلهر ئۇنىڭغـ گهپـ
  .كهلتۈرۈپ قويارمىكىن دەپ ئهنسىرەپ تۇراتتىم

قــايتىش يولىــدا كۆڭلۈمــدىكى تۈگــۈننى يېشــىۋېتىش ئۈچــۈن ئهدىــبهگه  
  : دېدىم

  ...مېنى بۇنداق سورۇنالرغا باشالپ كهلمهسلىكىڭىزنى سورايمهن —
  نېمىشكه؟ —
ــڭ ئىككىم   — ــدىن ئۇالرنىـ ــلىرىڭىزنىڭ كهيپىياتىـ ــڭ ساۋاقداشـ ىزنىـ

پ قالغـانلىقىنى سـهزمىدىڭىزمۇ؟ بـۇ    ۈئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى خاتا چۈشۈن
  سىزگه كۆڭۈلسىزلىك كهلتۈرمهسمۇ؟

ــۇقى      — ــالالر ھوقـــ ــا، ئايـــ ــتانبۇل، ياۋروپـــ ــۇ ئىســـ ــدىن بـــ بىرىنچىـــ
ئىككىنچىـدىن، ئهگهر بـۇ ئىـش راسـت     . ۋاتقان جۇمهۇرىيهتۈلۈئهمهلىيلهشتۈر

دېـدى ئـۇ    —... چىداشـقا بـوالتتى،  بولسىدى، ھهرقانداق كۆڭۈلسىزلىككىمۇ 
  .مدەك، شۇنداقال ئويلىمىغان يهردىنۈنۈكۈتك

  بۇ نېمه دېگىنىڭىز، ئهدىبه؟ —
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ــام يۈر ...  — ــۇنى ئويلىس ــۈب ــدى  ۈك ــدەك بول ــدۇر پاتمايۋاتقان ... مگه نېمى
... دادامنىـــڭ ئۈمىـــدىمۇ ئـــۆز مىراســـخورىنىڭ ۋەتهنداشـــالردىن بولىشـــىدى 

ىپال مۇسـاپىرالرنىڭ بېشـىنى سـىياليتى،    ئاڭلىغانسىز، ئۇ ئىلگىرىدىن تـارت 
نـېمىال  (كېيىنكى چـاغالردا بولسـا باشـقا بىـر خىـل ئىنـتىلىش، ئېهتىيـاج        

بىــلهن ۋەتهنـداش مۇســاپىرالرغا  ) دۇ ھهم تـازا مۇۋاپىــق كهلمهيـدۇ  ۇدېسـىال بولــ 
بهزىلىرىنــى ئۆيــدە تۇرغۇزىــدىغان بولــدى ئهممــا      ،ھــامىيلىق قىلىــدىغان 

اخشــى تهســىر قوزغىيالمىــدى، قوزغىيالمــايتى ئۇالرنىـڭ ھېچقايســى مهنــدە ي 
بۇنـدىن باشـقا دادام   . ئهكسىچه ئـۆزلىرى مهن توغرۇلـۇق ئازاپقـا قـاالتتى    . ھهم

ــۈل       ــاپهت كۆڭ ــپ زىي ــپ قىلى ــۆيگه تهكلى ــالرنى ئ ــه يۇرۇتداش ــارە ھهمىش بىچ
مهن ئۇنىـڭ كۆڭلىـدىكىنى تۇيـۇپ    . ئېچىش سورۇنلىرى ئويۇشتۇرۇپ تۇراتتى

ەرســىنى يــاقتۇرۇپ قېلىشــىمنى ئۈمىــد قىالتتــى  ئــۇ مېنىــڭ بىر. تــۇراتتىم
  ...بىراق مهن ھهممىگه پهرۋاسىز مۇئامىلىدە بولۇپ كهلگهنىدىم ئاخىرىدا

  ...سىڭىل بواليلى -ئهدىبه، ماڭا كۆڭۈل بهرمهڭ بىز ئاكا —
نېمىشـــكىدۇر .... ســـىز مېنـــى ئهتهي قىينىمـــاقچى ئوخشايســـىز    —

  ...ڭىز زورۇقۇشتهكھهركهتلىرى....قهستهن ئۆزىڭىزنى قاچۇرىسىز
ــداق ئهمهس — ــۇپ   . ئۇنـــ ــرا بولـــ ــىزگه ھهمـــ ــدىن ســـ مهن بىرىنچىـــ

ئىككىنچىدىن، مهن ئـۆيلهنگهن، بـالىلىق بولغـان ئـادەممهن،     ... قااللمايمهن
  .ۋەتهنگه قايتىشىم كېرەك

ــۇ    — ــدىغانلىقىغا ئىشىنهمســىز؟ ئ ــۈپ تۇرى ئايالىڭىزنىــڭ ســىزنى كۈت
  ھازىر نهدە؟

  .تاندائۇ ھازىر سوۋېتته، قازاقىس —
ــدىم   — ــال ئهپهنـ ــمىغان خىيـ ــر قامالشـ ــۇ بىـ ــوۋېتكه   ،ئهنه، بـ ــىز سـ سـ

. كهتمهيـدىغان بولغانـدىكىن، ئايـالىڭىز بىــلهن قوشـۇلۇش ئېهتىمـالى يــوق     
  ...لېكىن
  ...گهپ ئۇنىڭدا ئهمهس —
سىز بۇ يهردىن كهتكىـچه سـىزگه بىـر    ... بولدى قويۇڭ خالىمىسىڭىز —

ىشنى خااليـدىغان بىـر دېـدەك    دىدەك كېرەك ئهمهسمۇ؟ خىزمىتىڭىزنى قىل
  ؟...بولغان تهقدىردە
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  ...ئهمهلىيرەك بولغان بولسىڭىز... سىز بهك رومانتىك ئىكهنسىز —
  ....ئاھ دەردىما —
. ھهسرەت چهكمهڭ، تهقدىر ھهسرەت چهككـۈچىلهرنى بـوزەك ئېتىـدۇ    —

ــ    ــڭ ئهســ ــك قىزغىنلىقنىــ ــان، بىردەملىــ ــك ھاياجــ ــىز بىردەملىــ رى ىســ
توقــاي ســىز جــۆرە تالالشــتا   -ھايــات يــولى ئهگــرى .بولماســلىقىڭىز كېــرەك

ئۆمـــۈر مۇساپىســـىنى ئـــۆزىڭىز بىـــلهن بىـــرگه باســـااليدىغان كىشـــىنى       
  ...تاللىشىڭىز كېرەك

خـۇدا  ... ئاتىدارچىلىق قىلىغىنىڭىز ئۈچـۈن رەھـمهت  . كېرىكى يوق —
  ....كۆڭلىڭىزگه ئىنساپ بېرە

نلىقىنىــڭ ئهينــى ۋاقىتتــا مهن ئــۇنى ياشــلىقتىكى بىردەملىــك قىزغى 
شــــۇڭا ئۇنىــــڭ . تهســــىرىدىن شــــۇنداق قىلىۋاتىــــدۇ، دەپ ئويلىغانىــــدىم

  .سۆزلىرىگه ئارتۇق پهرۋا قىلىپ كهتمىدىم
مهن ئوقۇش پۈتتۈرگهنـدىن كېـيىن شـهھهر ئهتراپىـدىكى بىـر مهكـتهپكه       

مېنىــڭ بــۇ يهردە بىلىــم ئــېلىش پىالنىــم تېخــى   . خىــزمهتكه ئورۇنالشــتىم
ڭ ئۈسـتىگه ۋەتهنـگه قـايتىش ئۈچـۈن ئـازراق      ئۇنى. ئورۇندىلىپ بولمىغانىدى

شــۇڭا بىــر مهزگىــل خىــزمهت قىلغــاچ     . پــۇل توپلىۋېلىشــىممۇ زۆرۈرىــدى  
  .كهچلىك كۇرۇسالرغا قاتنىشىپ يۈردۈم

بىز ئهخمهد ئهپهندى بىلهن بىر بىنادىن ئـۆي ئىجـارە ئېلىـپ ئولتـۇردۇق     
ــالى تىپىــك تــۈرك گۈزىلىــدى  ڭ ئــۇ جىمغــۇر ئهخــمهد ئهپهنــدىنى . ئۇنىــڭ ئاي

ــامهلۇم   ــالغىنى ن ــۆرۈپ ق ــى ك ــۇد  . نېمىســىنى ياخش ــدىنى مهب ــمهد ئهپهن ئهخ
ئۇنىــڭ مــۇھهببهتتىكى ســاداقىتىنى تىپىــك ئــۈلگه     . بىلىــپ چوقۇنــاتتى 

ــالىنى چهكســىز ھــۆرمهتلهيتى  . دېيىشــكه بــوالتتى . شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ ئــۇ ئاي
مېنىــڭ بىــر مهزگىللىــك ھايــاتىم ئۇالرنىــڭ ئائىلىســى بىــلهن باغالنغاچقــا  

  .ئاالھىدە تىلغا ئېلىۋاتىمهن ئۇالرنى
شهپقهتچىم ئابـدۇلال ئهپهنـدىنىمۇ شـهمبه، يهكشـهمبه كـۈنلىرى يـوقالپ       

ئابـــدۇلال . تـــۇراتتىم بىـــراق ئهدىـــبه بىـــلهن ئۇچراشماســـلىققا تىرشـــاتتىم
ــاالتتى     ــپ قارشــى ئ ــۇرمىغىنىم ئۈچــۈن كايى ــدە ت ــۆز ئۆيى ــى ئ ــدى مېن . ئهپهن

نىـڭ كـۆز يېشـىنى كـۆرۈپ     لېكىن مهن ئۇنىڭ كـۆڭلىنى دەي دېسـهم ئهدىبه  
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  .شۇڭا ئارىلىقنىڭ يىراقلىقىنى باھانه قىالتتىم. تۇرۇش ئېغىر ئىدى
ــبه بىــلهن دېڭىــز ســاھىلىدا ئۇچر   ــدۇقۇشــۇبىــر كــۈنى ئهدى مهن . پ قال

ــراھ ئىــدىم      ــڭ رەپىقىســىگه ھهم ــمهد ئهپهنــدى ۋە ئۇنى ــبه بىــلهن  . ئهخ ئهدى
رىســـىدا م ئۇچراشـــقان ھامـــانال ئۇنىـــڭ ئـــۇزۇن كىرپىكلىـــرى ئا    ۈرۈكۆزلـــ

  .م ئېچىشىپ كهتتىۈكۈلىغىلداپ تۇرغان ياشقا كۆزۈم چۈشۈپ يۈر
پ قالغانلىقىڭىزغــا ۇشـ ۇبۈگـۈن ســهيلىگه چىقىـپ مهن بىــلهن ئۇچر   —

  .دېدى ئۇ چېقىۋېلىش تهلهپپۇزىدا —ئۆكۈنمهيدىغانسىز؟ 
  .خۇشالمهن ،ئهكسىچه —

ئهخمهد ئهپهندى رەپىقىسـىنى ئىشـارەت قىلىـپ بىزنـى تهنهـا قالـدۇرۇپ       
  :ئۇالر كهتكهندىن كېيىن ئهدىبه بوتناپ. رۈپ كهتتىيۈ

لـېكىن مېنىـڭ   . بۇنداق سۆزلىرىڭىز بىلهن كىچىك بالىنى ئالـداڭ  —
ــداق ۋەدە    ســىزنى ئهيىپلهيــدىغان ھهققىــم يــوق چــۈنكى ســىز ماڭــا ھېچقان

نېمىشــكه مهنـــدىن قاچىســـىز؟ خىجـــالهت كـــۈلكىڭىزنى  ... بهرگهن ئهمهس،
 »قۇتۇلــدۇرۇش«ۇلـدۇرۇش، مېنــى ئــازاپتىن  ســىز ئۇنت ،قويـۇڭ، مهن بىلىــمهن 

بىـــراق ! ئۈچـــۈن شـــۇنداق قىلىۋاتىســـىز، ياخشـــى نېيىتىڭىـــزگه رەھـــمهت
كۆزىنى يـار جامـالىنى كۆرۈشـتىن تارتىۋىلىشـقا قارىغانـدا كۆڭـۈلنى جاپاغـا        «

دېگهنـــدەك، ســـىزنىڭ مهن بىـــلهن بىـــرگه  »ســـېلىش ئوڭـــايراق چۈشـــىدۇ
  .ەك بوالتتى ئهلۋەتتهبولغىنىڭىزدا تارتىدىغان ئازابىم يېنىكر

  ...مهنغۇ قاچماقچى ئهمهس —
بـــارلىق كــــېچىلهر قهدىـــر كېچىســــى، بولســـا  قهدىــــر    «بىـــراق،   —

دېمهكچىمـۇ يـا؟ خـاتىرجهم بولـۇڭ،      ①»كېچىسىنىڭ قهدىرى بولمـاس ئىـدى  
بولســىمۇ قىممتىنــى  »قهدىـر كېچىســى «مېنىـڭ كۆڭلۈمــدە ھهمــمه كــېچه  

  .ۋەتمهيدۇۇيوقۇت
  ....ۆزگهرتىدىغۇ دەپ كۈتكهنىدىممهن سىزنى پىكىرىنى ئ —
مېنــى شــالالق دەپ ئويلىغىنىڭىزمــۇ بــۇ يــاكى گــۆدەك بــاال دەپمــۇ؟   —

ــى ئۆزگهرتىشــىڭىزنى     ــدىم ئهكســىچه مهن ســىزنىڭ پىكىرىڭىزن ــاق، ئهپهن ي
                                            

  .ئا —دىن، » گۈلىستان«شهيخ سهئىدى،   ①



 231

بىـراق مهن يهنه  ... كۈتكهنىدىم، ئهمدى بىلدىمكى سـىز جاھىـل ئىكهنسـىز   
زغا يېتىشــىۋېلىڭ، باشــقا خهيــر بىلــله چىققــان يولداشــلىرىڭى ... كــۈتىمهن

  .بىر كۈنى كۆرۈشۈشكه ئىلتىپات قىالرسىز
ــدەك تىتىرەڭگــۈ ئىــدى   ــاۋازى ھــېلىال يىغلىۋېتىدىغان ــۇ . ئهدىبهنىــڭ ئ ئ

  . ماڭا كۆز يېشىنى كۆرسهتمهسلىك ئۈچۈن كېتىپ قالدى
ــدى   ــازىمۇ ئازاپلىـ ــى تـ ــداق قىلىشـــى مېنـ ــۇنى . ئهدىبهنىـــڭ بۇنـ مهن ئـ

تېخىمــۇ مــۇھىمى بــۇ . بىــلهن ســهرۋەرىم بــارقىيالمــايتىم، بىــراق بىــر بــاالم 
ــۇ    ــېچىش تېخىمـ ــا باغلىنىـــپ قېلىـــپ غايىلىرىمـــدىن ۋاز كـ يهردە ئۇنىڭغـ

ئۇنىڭغا ئۆيلىنىدىغان بولسـام ئابـدۇلال ئهپهنـدىنىڭ    . مۇمكىن ئهمهس ئىدى
مۈلــۈك  -مــۈلكىگه ۋارىــس بولــۇپ قــاالتتىم؛ بىــراق مهن دۇنياغــا مــال  -مــال

  !دە -توپالش ئۈچۈن كهلمىگهن
مۇل دىهقـانالر قـوزغىلىڭى، بـۇ قوزغىالڭنىـڭ پۈتـۈن تـارىم ۋادىسـىغا        قۇ

ــىنى      ــارلىق كىشــ ــانلىقى قاتــ ــا ئايالنغــ ــايهت زور ئېقىمغــ ــپ غــ يېيىلىــ
ــقا     ــا شۇڭغۇش ــۆرەش قاينىمىغ ــۇ ك ــپ ئاش ــدىغان خهۋەرلهر كېلى ئۈمۈدلهندۈرى

بـۇ  . ئۈلگۈرگهن يۈسـۈپ زىيـا، مهجىـددىن ئهپهنـدىلهرگه ھهۋسـىمىز كېلهتتـى      
قىالپ ئـــارقىلىق جاھـــالهتنى يىمىرىـــۋەتكىلى، ھۆرلـــۈككه قېتىمقـــى ئېـــن
شۇ چاغـدىال مېنىـڭ كۆڭلـۈم ۋەتهنـگه     . دۇ دەپ ئىشىنهتتۇقۇئېرىشكىلى بول

ــۇۋاتقىنىم       ــى ئوق ــاغالردا مهن تېخ ــۇ چ ــراق ئ ــدى، بى ــۇپ كهتكهنى ــاراپ ئۇچ ق
ئهمـدى ئىـالج بـار پـاتراق كېـتىش كويىـدا بولـۇپ        . ئۈچۈن كېتهلمىگهنىدىم

ك نهرســـىلهرنى كـــۆپرەك ئېلىـــپ كېـــتىش ئۈچـــۈن      ۋەتهنـــگه كېرەكلىـــ 
. ئۇنىـڭ چـېكىگه يهتكىلـى بولمايـدۇ    . بىلىم دېگهن بىر دىڭىـز . ئالدىرايتىم

مهن بۇ يهردە تۇرۇپ  ئۆمۈر بويى ئۈگهنسهممۇ ئاخىرىغـا يىتهلىشـىم مـۇمكىن    
ئۈگهنگهنلىرىمنى ۋەتهن ئۈچۈن ئىشـلىتىش كېـرەك، دېـگهن    . ئهمهس ئىدى 
  .يهرگه كهلدىم

لىقىم پۈتكهندىن كېيىن ئابـدۇلال ئهپهنـدى بىـلهن خوشالشـقىلى     تهييار
ــاردىم  گهرچه كــۈز كىرىــپ قالغــان بولســىمۇ، ئۇالرنىــڭ   . ئۇنىــڭ يازلىقىغــا ب

كۆڭلۈمـدە   ،بـاردىم . ئادەتته يازلىقتا تۇرۇشنى ياقتۇرىـدىغانلىقىنى بىلهتـتىم  
 پ قالمىسامكهن دېگهن ئـوي بارىـدى ئۇنىـڭ ئاجايىـپ    ۇشۇئهدىبه بىلهن ئۇچر
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ســـېهىرىلىك كـــۆزلىرىنى ۋە بـــۇ كـــۆزلهردىكى ئېغىـــر ھهســـرەتنى كـــۆرۈش 
ئابـدۇلال  . ھهقىقهتهنمۇ ئېغىـر شـۇنداقال ئىـرادەم ئۈچـۈن ئهجهل ئـوقى ئىـدى      

  :ئهپهندى سۆز تاپالمىغاندەك
  .دەپ سورىدى —راستىنال كېتهمال؟ —
ــۋەتته راســت  — ــان،   . ئهل ــدىنمۇ ســىزگه ئاي ــان ئهمهســلىكى ھهممى يالغ

ــا، مهن ــگه     ئاك ــى ۋەتهن ــۇش ئۈچــۈن كهلگهنلىكىمن ــۇ يهرگه ئوق دەســلهپتىال ب
  قايتىپ خىزمهت قىلىش نىيىتىم بارلىقىنى ئېيىتقانىدىمغۇ؟

دە؟  -بىـــز يهنه مۇشـــۇ يهردە قالىـــدىكهنمىز... ئېيتقانىــدىله، بىـــراق  —
  قايتمىسىال زادى بولماسمۇ؟ ،ئوغلۇم
ــپ      — ــقهرگه يېتى ــۇنى قهش ــنقىالپ دولق ــازىر ئى ــا، ھ ــاق ئاك ــدىي . كهل

  .خوتهندىمۇ ئوت تۇتاشتى بۇ جاھالهتنى قوغلىۋېتىشنىڭ ياخشى پۇرسىتى
ــ — ــۇ چۈشــ ــۆرەش   ۈكۆڭۈللىرىنىغــ ــۈن كــ ــايه ئۈچــ ــىلى غــ نىمهن، ســ

 -مېـنىڭچه  ئهمهلىيـراق ئــويالپ ئـۆز غهملىرىنىمـۇ ئــانچه    . قىلىـدىغانالردىن 
مــۇنچه قىلغــانلىرى ياخشــى بولماســمىدى؟ ســىلى مىــڭ يىــل ياشــاملىيا؟  

نى سـىلىگه كۆتـۈرە قىلغانـدەك نىمـانچىال ئـۆزلىرىنى قىينـايال؟       ھهممه جاپا
ــردىن  ــڭ بى ــخور  -مېنى ــى بىلىــدىغانال؟   ۇبىــر مىراس م ئهدىــبه ئىكهنلىكىن

ــال  ــىلىغۇ م ــۈن      -س ــر ئۈچ ــانه پىكى ــدىغان دەرۋىش ــهنت قىلماي ــا پىس دۇنياغ
ــۇل بولمىســا   . ياشــايدىغانالردىن شــۇنداق بولســىمۇ يهنىــال ھهمــمه ئىشــقا پ

  ...بولمايدۇ
ــار      — ــۇنى ئىنكـ ــت، بـ ــز راسـ ــۆزلىمهڭ، دېگهنلىرىڭىـ ــدى سـ ــا، بولـ ئاتـ

قىلماقچى ئهمهسمهن، ئهممـا ھهممىمىـز چهتـكه چىقىۋېلىـپ، بـاي بولسـاق       
ساخاۋەت قىلىپال ئۆتسهك، بۇنىڭ ۋەتهنـگه بىـر ئهمهلىـي پايدىسـى بولمىسـا،      

دېـدىم ئـۆزۈمنى باسـالماي كۆڭلـۈم      —يهنىال ئادەمنى قانائهتلهندۈرەلمهيـدۇ،  
مهن باشـــتا ســـىزگه  —دەپ ئاتـــاپ،  »ئاتـــا«اپ كهتكىنىـــدىن ئـــۇنى يۇمشـــ

ئۆزۈمنى تونۇشـتۇرغاندا دادامنىـڭ تىۋىـپ ۋە جـۇۋىچى ئىككهنلىكىنـى ئاكـام       
ــقا     ــدىغانلىقىمىزنى؛ بۇنىڭــدىن باش ــۈنهرنى قىالالي ــۇ ھ ئىككىمىزنىڭمــۇ ش

دا يهنه ىــــمهن سهرســــانلىق ھايــــات مۇســــاپهمنى بېســــىپ ئۆتــــۈش يول    
ــپهز  ــاتىراچلىق، ئاش ــدىم ۈنۈلىكنى ئۈگس ئــويالپ . ۋالغــانلىقىمنى ئېيتقانى
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. كۆرۈڭ مهن شۇ ھـۈنهرلىرىم بىـلهن ئـۆز ۋەتىنىمـدىمۇ باياشـاد ياشـىيااليتىم      
سـهرگهردان   -مهن بهش ئالته مىـڭ كىلـومېتىر مۇسـاپىنى بېسـىپ سهرسـان     

مـۈلىكىڭىزگه ۋارسـلىق قىلماقچىمىــدىم؟    -بولـۇپ كېلىـپ سـىزنىڭ مـال    
م؟ بـۇنى قويـۇپ تـۇرايلى سـىزنىڭ شـۇنچه كـۆپ       شۇنىڭ ئۈچۈن كهلگهنمىدى

ۋەتهنــداش مۇســاپىرالرنى ئوقــۇش راســخودى بىــلهن تهمىنلىشــىڭىز نــېمه       
ئۈچۈن؟ چوڭ دائىرىنى ئويلىغانـدا سـىزمۇ ۋەتهن ئۈچـۈن خىـزمهت قىلىسـىز      

  ...ئهمهسمۇ؟ 
ــان    — ــوغرىنى يارىتىـــپ قالغـ ــر ئـ ــزىم ئهگهر بىـ ــر، قىـ ــاڭىغۇ بهرىبىـ مـ

  ...ممىسىگه رازى بولغان بوالتتىمبولسىمۇ خاھىشى ئۈچۈن ھه
. دېدى ئهدىـبه ئىشـىكتىن كىرىـپ كېلىـپ     —دادا، بولدى قىلىڭ،  —

سـىز ئـۇنى    —قارىغاندا ئۇ ئىشىك تۈۋىدە ھهممه گهپنى ئاڭالپ تۇرغـانىكهن،  
. تولــۇق چۈشهنمهيســىز مهن مهمتىلىنىــڭ ۋەتهنــگه قايتىشــىنى قــولاليمهن 

سـىزدىن ئىلتىماسـىم   ... ىڭىزپهقهت مېنىڭمۇ بىلله قايتىشـىمغا قوشۇلسـ  
  ...روخسهت قىلىسڭىز... 

ئهدىبه شۇ تاپ ئىستامبول مۇزىيىـدىكى ياخشـى خىـزمهت ئورنىـدىن ۋاز      
  .ۋاتاتتىۇكهچمهكچى بول

؟ ئابـدۇلال ئهپهنـدى گېپىنـى تاپالمـاي     !نېمه دەۋاتىسىز قىزىم!نېمه؟ —
ــى،  ــېكهچلهپ كهتت ــدى؟   —ك ــۇ ئهم ــالغۇزچىلىقتىن ئۆلهيم ئــۇ  — ...مهن ي

  .كۆكرىكىنى تۇتۇپ كىرسلوغا ئولتۇرۇپ قالدى
دادىسىنىڭ ئۆزىگه چىدىمايـدىغانلىقى بىچـارە قىزنـى ئىككىلهنـدۈرۈپ      

شـــۇڭا ئـــۇ ئىالجىســـىزلىقتىن كـــۆزلىرىگه يـــاش ئېلىـــپ مېنـــى  . قويـــدى
خوشلۇشــۇش  ئالدىــدا بىــر نهچــچه ســائهت پاراڭلىشىشــقا تهكلىــپ قىلىــش   

  .بىلهن كۇپايىلهندى
نۇشقان كۈنى ئايالنغان باغچـا ئىچىنـى ئايالنـدۇق    ئىككىمىز دەسلهپ تۇ

بىرىمىـزگه ئېيتىـدىغان شـۇنچه كـۆپ سـۆزلىرىمىز بـاردەك قىلسـىمۇ،         -بىر
لــېكىن ھېچقايســىمىز ئهســلى دېمهكچــى بولغــان ســۆزلهرنى دىيهلمىــدۇق،   
مهن بهزەن زوروقۇپ چاخچاق پـاراڭالرنى  قىلىـپ ئۇنىـڭ كـۆڭلىنى ئېچىشـقا      

  ...غهمكىن ھالىتىگه خاتىمه بېرەلمىدىم ئۇرۇنساممۇ لېكىن ئۇنىڭ
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ــا  ــا چىقىــپ ئۇز  -بىــز ماڭىــدىغان كــۈنى ئات ــاال ئىككىســى پورتق ــۇب پ ۇت
  .قويدى مهن تهمبۇرۇمنى ئۇالرغا ئهستلىك قىلىپ قالدۇردۇم

ئهخمهت ئهپهندى ئهمـدىال بوشـانغان ئايـالىنى ئېلىـپ مـېڭىش ئهپسـىز       
ېڭـى تونۇشـالردىن توختـاجى    بىز بىـلهن يهنه ي . بولغاچقا ئۆزىال يولغا چىقتى

توختـاجى سـودىگهرچىلىك بىـلهن ھهمـمه يهرنـى كېزىـپ       . ئهپهندىمۇ بارىـدى 
يۈرگهن ئادەمكهن، بىز ئۇنىڭ بىلهن تېخـى يېقىنـدىال ئهخـمهت ئهپهنـدىنىڭ     

ئۇمـۇ قايتىـدىغان بولغاچقـا بىـزگه ھهمـرا      . ۋاسىتىسى بىلهن تونۇشـقانىدۇق 
شهھهر كـۆرگهن بولغاچقـا يـولالردا    ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ كۆپ . بولماقچى بولدى

ئــۇ ئىككىمىــز ئهخــمهد ئهپهنــدىنىڭ . يــاردىمى تېگىــدۇ، دەپ خــوش بولــدۇق
ئائىله ئهھۋالىنى نهزەردە تۇتـۇپ ئـۇنى كېيىنچىـرەك قايتىشـقا سـايه قىلغـان       
بولساقمۇ، ئـۇ دەسـلهپكى ئهھـدىمىزگه خىالپلىـق قىلىشـنى راۋا كۆرمىـدى،       

ــدىغان بولغــ   ــاال ماڭاالي ــا ب ــنى   ئايالىغ ــا چىقىش ــىدىن يولغ ــان ئارقىس ان ھام
بىـــز قىرغـــاقتىن . تـــاپىالپ بىـــز بىـــلهن بىلـــله كېتىشـــتىن يالتايمىـــدى

ئىككىسـى  . ئايرىلغاندا ئهدىبه ئهخـمهد ئهپهنـدىنىڭ ئايـالىنى قوچاقلىۋالـدى    
  .جۇدالىق ياشلىرىنى قوشىۋېتىشتى

ســـهيپىددىن . تهۋپىـــق شـــۇ يهرگه كهلگهنـــدە ھىكايىســـىنى توختـــاتتى
  :پۇلۇتىپ قويدى، پهقهت ھارۋىكهش ئۇالرغا بۇررھ تائېغىر ئۇ
تـــازا ئهخمهقكهنـــال، ئاشـــۇنداق بهلهن قىزنـــى ئېلىـــپ شـــۇ يهردە       —

مهنــدەك ! دە خهپ -ئــۇنى ئالغــان بولســىال تــازا بــاي بــوالركهنال. قالمامــدىغان
  .دېدى —دەم ھهرگىز بۇ خۇدا ئۇرغان  يهرگه قايتىپ كهلمهيتىم،هئ

  .ىلى ئهپهندى غهمكىن كۈلۈمسىرەپدېدى مهمت —شۇنداقمۇ؟  —
ئــۇالر قومالتــاغ يــولىنى ئايلىنىــپ ئوڭۇرۇققــا كهلگهنــدە بــۆگهن تهرەپــكه  

  .كهتكهن يول بويىدا سهيپىددىن چۈشۈپ قالماقچى بولدى
ــاالي،  — ــدى —مهن مۇشــۇ يهردە چۈشــۈپ ق ــا    ،دې ــن ۋاقۋاقق ــۇ يهردى ــۇ ب ئ

  .پىيادە كېتهتتى
ــدە خهت   — ــته ئىچى ــر ھهپ ــهن بى ــه، س ــ -ئهمس ــك،  س ــار، جىگهرلى اۋادى ب

بېلىشـلىرىڭدىن ئىشـقىلىپ ئىختىيـار     -شۈدى بار ئاغىنىلىرىڭدىن تۇنۇش
نى تـاپقىن    ئۇالرنىـڭ تىزىمىنـى تهييـارالپ ماڭـا       50 – 40قىلغۇچىالردىن 
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 -ئاتىسـى، جىنىسـى، يېشـى، يـۇرتى، بـوي تـۇرىقى، رەڭگـى        -بهرگىن ئىسمى
ــۇنالر  قىزىقىشــى، ھــۈنىر  -رۇخســارى، كــۆز رەڭگــى، ھهۋەس  ــارلىق مهزم ى قات

 -بويىچه تىزىماليسـهن بـۇ يهردە رەسـىم تارتىـدىغان بولمىغانـدىكىن رەڭگـى      
بـۇ  ئىشـقا ئهتىـال    . روھىنى يازماي ئىالجى يوق بـۇالر ئارخىـپ بولـۇپ قالىـدۇ    

مهنمــۇ ئهتىــال مهكــتهپ ئــورنى، راســخودى، دېگهنــدەكلهرنى ھهل      . كىــرىش
ھېلىقــى  —ى ئهپهنــدى، دېــدى مهمتىلــ —قىلىــش كويىــدا بــولىمهن خهيــر،

  .ئانكىت مهزمۇنلىرىنى ئېسىڭگه ئېلىۋالدىڭمۇ؟ ھه بوپتۇ ماقۇل ئهمسه
ــپال ئاكىســىنىڭ يــاردىمى       ــۆيىگه قايتىــپ كېلى ــى ئهپهنــدى ئ مهمتىل
ــرىگه    ــتۇرىۋېلىپ، جىيهنلىــ ــىغا جايالشــ ــانىنونى ياتاقخانىســ ــلهن پىيــ بىــ

ــپ، د    ــوۋغاتلىرىنى ئۈلهشــتۈرۈپ بېرى ــگهن س ــاچ كهل ــال قهشــقهردىن ئالغ ەرھ
ــۋان« ــى كۆرۈشــكه باشــلىدى  »دى ــرگىچه   . ن ــۇ كــېلهر قېــتىم قهشــقهرگه كى ئ

ئـۆزىگه سـۆز    -كىرىش سـۆز قىسـمىنى تهرجىـمه قىلىـپ بولـۇش ئۈچـۈن ئـۆز       
ئۆزىگه ۋەزىـپه بهلگىـلهش، ئـۇنى ئـورۇنالش يـاكى چـاال        -ئۇ ئادەتته ئۆز . بهردى

ــادەت قىلغانىــدى    ــۆزىنى باھــاالپ تۇرۇشــنى ئ ــارقىلىق ئ ئهگهر  .قالدۇرىشــى ئ
  .دىغان تهلهپنى كۈچهيتهتتىۇلۇسهلبىي باھا ئالغان ئهھۋالدا ئۆزىگه قوي
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  ئون ئىككىنچى باب
  
1  

  
اڭ قوياشـى سـهھهردە ئهلــۋەك نـۇرلىرىنى ئاچيــار تهرەپـكه قــاراپ     

ــددىن  ــان نىزامى ــۇراتتى  نتۇرغ ــاش ســېپىپ ت ــۆيىگه قىيپ . ىڭ ئ
پ ئولتۇرغـــان ۇشـــۇپشـــايۋان سۇپىســـىدا پـــاتىمهم بىـــلهن ئوين

  :مهمتىلى ئهپهندى ئۇنى ئهركىلىتىپ
ــام  — ــام، ئان ــىمداش    —! ئان ــلهن ئىس ــى بى ــۇ ئانىس ــدۈرەتتى ئ دەپ كۈل

  .جىيهن قىزىنى ھهمىشهم شۇنداق ئهركىلىتهتتى
ۋارانغا ئـوت ئـېلىش ئۈچـۈن چىقىـپ  كهتـكهن زورىخـان        -سهھهردىال مال
ھــويال ئىچــى يېڭــى چىقىرىلغــان قىغنىــڭ پۇرىقىغــا       . قايتىــپ كىــردى  

ئــۇ ئاللىقانــداق يېقىملىــق پــۇراش بىــلهن كهڭ داالنــى ئهســكه  . ىــدىتولغان
زورىخــان قولىــدىكى قېپىنــى ئوقــۇر ئالــدىغا تاشــالپ پىشــايۋان       . ســاالتتى

  :تهرەپكه يېقىنالپ
 —دېــــدى قېينىئىنىســــىگه،  —ئۇبــــدان قوپۇپســــىزمۇ، ئۇكــــام؟  —

كــېچىچه خهتــكه ســىنچىلىغاندىكىن  مــا ۋاققىــچه ئۇخلىمــاي ئهتتىگهنــدىال 
دېـــدى ئـــۇ كۆيۈمچـــانلىق بىـــلهن ھهمـــدە تاغىســـىنىڭ  —رىۋاپســـىزغۇ؟ تۇ

ــلهپ،    ــاتىمهنى جىم ــدىكى پ ــدىڭمۇ، ھه؟     —قۇچىقى ــا قىل ــاڭنى خاپ موللىك
  .دېدى —

پــاتىمهم يىغــالپ ئۇخالتمىســا قوپمــامتى . موللىكــام نىــۋاق قوپقــان —
پ قويـۇپ، قوتاننىـڭ قىغىنـى چىقـاردى     ۇتـ ۇئهمسه؟ ئۇنى پهس قىلىـپ ئۇخل 

  .ەپ مهلۇم قىلدى غېنىد —تېخى، 
ۋېلىپ ئۇسۇل ئوينىغانـدەك قىلـدى، ئانـدىن    ۇئهڭ باشتا ھويلىدا تۇر —

  .دەپ ئۈن قاتتى نهبى —قىغ چىقاردى، دېگىنه، 
تهنههرىـكهت دېـگهن شـۇ، ماللىكـام نهچـچه      ! ئۇسسۇل ئهمهس ئۇ كالۋا —

  .قېتىم دەپ بهرسىمۇ بىلمىگىنىڭنى

  ـت
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ــيهي، مهن زەڭ قويمــاپتىمهن ســىز راســ  — ــپ ۋاي تىنال قىغنــى چىقىرى
ســـىزنى مۇشـــۇنداق ئىشـــقا  —دېـــدى زورىخـــان،  —قويۇپســـىز ئهمهســـما، 

سېلىپ، يهنه تېخى باال بـاققىلى سـېلىپ تـازىمۇ مېهمـان قىلىـدىكهنمىز ـ       
  دە

يهڭگه، نېمه دېگهن گهپ بۇ؟ مېنـى تـۆردىن چۈشـمهي چـوڭ بولغـان       —
ــانچىچه مېه    ــۇ، قاچــ ــڭ ئۆيىغــ ــېمه؟ ئۆزىمىزنىــ ــىز، نــ ــان دەپ ئويالمســ مــ

دېـدى تهۋپىـق    —بولىۋېرەتتىم؟ ھېلىمۇ ئۆيگه قارىشـىپ بېرەلمهيـۋاتىمهن،  
  .كۈلۈپ

  بۈگۈن بىر ياقتا ئىشڭىز يوقمىدى؟ —
ــۇنى      — ــدى ئ ــش بارى ــر ئى ــىدىغان بى ــلهن مهسلىههتلىش ــام بى ــار، ئاك ب

  .كۈتۈۋاتىمهن
ــىرەپ      — ــاكىڭىز ئهنسـ ــىز ئـ ــم كهچ كېلىسـ ــۈرۈپ دائىـ ــاالدا يـ ــىز تـ سـ

 —خـان بـالىالرنى جايالشـتۇرۇپ، چـاي راسـلىغاچ،      دېـدى زورى  —قالىدىكهن، 
چـۆچهك ئېقىـپ يۈرىـدۇ، خهققـۇ ھهنىـمه       -خهقنىڭ ئاغزىـدا بىـر مـۇنچه سـۆز    

  ...دېسه دەيدۇ
قانــداق گهپ ئـــۇ؟ ئوغۇرلـــۇق قىلــدى دەمـــدىكهن؟ يـــاكى قىمـــارۋاز    —
  .دەپ كۈلدى مهمتىلى ئهپهندى —دەمدۇ؟ 
قــۇپ ناســارا بولــۇپ بىــردەم ۋاي مــالال توختاجىنىــڭ ئــوغلى چهتــته ئو —

مىــش دەۋاتقــان  ) كوممۇنىســت(بىــر دەم كهمىنــۇس   ،كېتىپتــۇ، دەۋاتقــان 
... بىـــردەم  ئاللىقانـــداق يامـــان خوتـــۇنالر بىـــلهن يۈرىـــدىكهن دەۋاتقـــان      

ئىشــقىلىپ گهپ تــوال، بىزنىــڭ بــۇ خهقلهرنــى بىلمهمســىز، ياخشــىلىق       
قىلغــان ئادەمنىـــڭ تۇمشــۇقىنى قانىتىـــدىغان خـــۇيى بــار، ســـىز خهقنـــى    

ئـۆي يـۈرگىنىڭىز بىـلهن، خهق سـىزنى نـېمه دەپتـۇ،        -داۋااليمهن دەپ ئۆيمۇ 
ــۇن   ــپ خوت ــانه قىلى ــنى باھ ــدۇ،    -دەڭ؟ داۋاالش ــاراپ يۈرى ــۆزلهپ م ــى ك قىزالن

  ...دېيىشىپتۇ
. زە، كىچىـك بـالىلىق قىپتـۇ    -دە؟ ئاكـاممۇ  - ئاكام شۇڭا ئهنسىرەپتۇ —

ئىشـــالر  يوقۇرىـــدا دېگهنلىرىڭىزنىـــڭ بىرســـىمۇ مېنىـــڭ خىلىمـــدىكى    
  .ئهنه، ئهنسىرىگهك ئاكام ئۆزىمۇ كهلدى... ئهمهس،
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نىزامىددىن داستىخانغا يېقىن جايالشـقاندىن كېـيىن زورىخـان ئۇنىـڭ     
ئـۇ جۆۋەنـدە نـاننى  چىـنىگه چىالشـقا      . ئالدىغا بىر چىنه ئهپكىلىـپ قويـدى  

  :باشلىغاندا مهمتىلى ئهپهندى ئۇنىڭغا قاراپ
ن بولـۇپ ئېسـىمدىن كۆتۈرۈلـۈپ    ئاكا، ئاخشام ھېلىقى كىتـاب بىـله   —

منى ئېيتقانىـدىغۇ، ئهمـدى بهزى   ۇنـ ۇكېتىپتۇ، مهن مهكتهپ ئاچمـاقچى بولغ 
ھازىرنىڭ ئۆزىدىال تهييـار سـىنىپ بولسـا ئـون     . قىيىنچىلىقالر باردەك تۇرىدۇ

بىـراق بـازار   . كۈن بولمىسا يېرىم ئاي ئىچىدە ئىش باشالپ كهتسـهم دەيـمهن  
ــار   ــۇدەك بىك ــىنىپ قىلغ ــدە س ــپ    ئىچى ــىم قېتى ــا بېش ــۆي تېپىلمىغاچق ئ

  .قالدى
ئۇكام، كهتمهيـدىغان بولغىنىـڭ ئوبـدان ئىـش بولـدى، بونىڭغـا مهن        —

ــهند ــاق     . بهك خۇرسـ ــۈنىرىمىزنى قىلسـ ــاننى يهپ ھـ ــىڭگهن نـ ــېكىن سـ لـ
  ...جېنىمىزنى گۈلدەك باقمامدۇق؟ سهن دەۋاتقان ئىشنىڭ چاتىقى توال

مىنـى كـۈتىمىز؟ نـان    ئاكـا، سـىز ئۇنـداق دېسـىڭىز باشـقىالردىن نې      —
ئۈنچىلىــك زىيــان . يېــيىش ئۈچۈنمــۇ قــوۋزىڭىزنى تالدۇرمىســىڭىز بولمايــدۇ 

تاتماي تهييار ناننى يىمهكمـۇ مـۇمكىن ئهمهس، بـۇنى سـىز چۈشـهنمهيدىغان      
  .يهردە ئهمهس

ــلهن زۆكۈنل  — ــهن بى ــۇس ــل    ۇش ــۇزۇن يى ــېكىن ئ ــوق، ل ــتىم ي ش نىيى
ىلىــپ قــاالرمهنمىكىن  دەپ ئايرىلىــپ ئــاران جهم بولغانــدا يهنه ســهندىن ئاير

  .ئهنسىرەپال تۇرىمهن
سىزنىڭ ئهنسىرەشلىرىڭىزنىڭ بىـر قىسـىم مهزمۇنلىرىـدىن خهۋەر     —
ــاپتىم ــدى . ت ــگهم دېگهنى ــايىال يهڭ ــلهرگه   . ب ــداق گهپ ــىڭىزال بۇن ــاال بولمىس ب

ۋاتقـــــان  ۇھـــــازىر ئـــــاقىۋىتىنى كـــــۆزدە تۇت  . ئىشـــــىنىپ يۈرمهسســـــىز 
بىـر بـوۋاي   «: بىـر ئىـش بـوپتىكهن   ئهنسىرىشىڭىزگه كهلسهك بۇرۇن مۇنداق 

قورامىغـــا يهتـــكهن ئـــوغلىنى ئاتقـــا مىنـــدۈرۈپ ئـــۆزى ئاتنىـــڭ چۇلۋرىـــدىن 
قـاراڭال  ‹: مهسـچىت قهۋمـى  . يېتىلهپ بىـر مهسـتىچتنىڭ ئالدىـدىن ئۆتۈپتـۇ    

ماۋۇالرنىــڭ ســاراڭلىقىنى يــاش يىگىــت ئاتقــا مىنىۋېلىــپ قېرىســى پىيــادە  
ــكهن     ــۇل ئى ــاش ئوغ ــاغرى ت ــى ب ــۇ، يېش ــاي   دا ،مېڭىپت ــچ ئاغرىتم ــغا  ئى دىس

بـوۋاي بـۇ گهپـكه كۈلـۈپ     . دەپتۇ ›دېمهپتۇ؛ قېرىسى ئالجىپ قالغان ئوخشايدۇ
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كـۆپ ئـۆتمهيال ئـۇالر    . يىگىتكه بولسـا بـۇ گهپ توغرىـدك بىلىنىپتـۇ    . قويۇپتۇ
ــۇ  ــدىن     ،ئارقىســىغا يېنىپت ــچىد ئالدى ــپ مهس ــا مېنى ــوۋاي ئاتق ــتىم ب ــۇ قې ب

ــدە  ــكهن  ‹ئۆتكهن ــوق دادى ــى ي ــازىمۇ رەھىم ــاش    ،ت ــپ  ي ــۆزى مىنىۋېلى ــا ئ ئاتق
، دەپتۇ ئۇالر ئۈچىنچى قېتىم بـۇ يهردىـن ئۆتكهنـدە ئـاتنى     ›يىگىتنى قىيناپتۇ

ــانىكهن خــااليىق يهنه      ــى پىيــادە ماڭغ ــتىلهپ ھهر ئىككىس ــاراڭالر، بــۇ  ‹يې ق
ئــاتنى يېــتىلهپ ھهر ئىككىســى پىيــادە  ماڭغــانمۇ  ! خهقنىــڭ تهلــۋىلىكىنى

ل نهرسىغۇ، ئۇنى ئايـاپ نـېمه قىلىـدۇ؟    ئىشمۇ؟ ھايۋان دېگهننىڭ كۈچى ھاال
ــارمۇ؟   ــك بـ ــارتۇق ئهخمهقلىـ ــدىنمۇ ئـ ــۈپتۇ ›بۇنىڭـ ــا. دەپ كۈلۈشـ ــاال  -ئاتـ بـ

تىنچى قېتىم بۇ يهردىـن ئۆتكهنـدە ھهر ئىككىسـى ئاتقـا مىنىـپ ئـۆتكهن       ۆرت
ھـــايۋان بولغـــان گۇناھىغـــا شـــۇنچه ‹: ئىـــكهن، خـــااليىق يهنه گهپ تېپىپتـــۇ

خــااليىقتىن يىــراقالپ  › ...قــان جــانىۋارغۇ؟قىينىغــان بــارمۇ؟ ئۇمــۇ خــۇدا يارات
ــا   ــوۋاي ئوغلىغـ ــيىن بـ ــدىن كېـ ــۆزلىرىنى   ‹: كهتكهنـ ــڭ سـ ــۇم ئۇالرنىـ ئوغلـ

ئاڭلىــدىڭمۇ؟ ئهھــۋال شــۇنداق، ھهر قانــداق قىلســاڭمۇ ئۇالرنىــڭ گېپىــدىن  
شۇڭا ئۆزۈڭنىڭ بىر مىزانـى بولسـۇن، تـوغرا دەپ قارىغـان      ،خالى بواللمايسهن

شــۇنىڭدەك خهقنىــڭ . دەپــتىكهن ›»ىــۋەرئىشــىڭنى بېشــىڭ كهتســىمۇ قىل 
ــدۇ   ــويغىلى بولماي ــپ ق ــاغزىنى تىكى ــز    . ئ ــدۇ بى ــه دەۋېرى ــمه دېس ــۇالر ھهنى ئ

  .ئۆزىمىز توغرا دەپ قارىغان ئىشىمىزنى قىلىۋېرىمىز
. ئۇغۇ شۇنداق، بىراق ھازىر ھۆكۈمهتنىڭ چېكـى توختىمـاس بولـدى    —

  .جاھانغا ئىشهنچ قىلغىلى بولمايدۇ
دېگهنـــدەك ئىـــش   »ن ئىكىـــن ئهكمهپتـــۇ قۇچقاشـــتىن قورققـــا « —

قىلساق بولماس، قېنى مهكـتهپكه نـېمه مهسـلىههتىڭىز بـار؟ بـازاردىن ھـېچ       
  بولمىسا بىر ئېغىز ئۆي تېپىلماسمۇ؟

ــڭ     — ــى خهقنىـ ــتهپ دېگهننـ ــدۇ، ھهم مهكـ ــۇ تېپىلمايـ ــازاردىن ئۆيمـ بـ
ھويلىســـىدا ئـــاچقىلى بولمايـــدۇ دېگىـــنه، ئۇنـــدىن كـــۆرە مهيلـــى دېســـهڭ 

ۇلال تـۇداجى، ئىمىنهـاجىال سـالدۇرغان مهدرىسـنى ئوقۇشـۇپ      ئـوڭرۇقتىكى مـ  
ئۇ يهردە خېلىـدىن بېـرى سـاۋاغ ئېلىۋاتقـان تـالىپالرمۇ      . باقساق بوالرمىكىن

تېجهنلىك مـولال ئهزىـز دامـولالم بىـلهن مهمـتىمىن سـوپىزادە دەيـدىغان        . ئاز
ــدا  ــك ئان ــر ئۆزبى ــپ يۈر  -بى ــر  . شــىدۇۈســاندا مۇددەرســىلىك قىلى ــا بى ئۇالرغ
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  .ىز ئۆي يېتىشىدۇ قالغانلىرى بىكارئېغ
ئۆتكهنـــدە مهن كـــۆرۈپ كهلـــدىم . مهنمـــۇ شـــۇنى ئـــويالپ تـــۇراتتىم —

دۇ، بـازاردا ئاشـۇنداق بىـر يهر بولسـىغۇ، بـازاردا بـولغىنى       ۇئهمهسمۇ، ئۇ يهر بولـ 
ئۇكـا   -مهن ئاكـا . ياخشىدى، قارىغاندا شۇنىڭغا بارمـاي ئىـالج يـوقتهك تۇرىـدۇ    

ن، شۇ چاغدا مانا مۇشـۇنداق بىـر قارارغـا كهپ قالسـام     بايالر بىلهنمۇ كۆرۈشكه
ئۇنىڭـدىن  . پمـۇ قويىۋىـدىم  ۇتۇالزىم بوالر دەپ، نىيىـتىم ھهققىـدە ئـازراق پۇر   

. شۇنداق بولسـىمۇ ئهمـدى رەسـمىي ئۇقتـۇرۇپ قويـۇپ كـېلهي      . كۆڭلۈم توق
ــلهن      ــۇرت ئاقســاقاللىرى بى ــۋەر ي ــاي مۆتى ــپ ب ــا بېرى ــر يۇرۇتق ــدىن ھهر بى ئان

كتهپنىــڭ مــالىيه مهنبهســىنى ھهل قىلىشــنىڭ چارىســىنى     كۆرۈشــۈپ مه
  .قىلىپ كۆرىمهن

مهيلــى، بـــارغىن ھهر ھالــدا ســـۆزدە ئىهتىياتچــان بـــول قىزىشـــىپ     —
. ھهر ھالدا ھازىرچه چهكـمهن تـوننى تاشـلىمايراق تۇرغىنىـڭ ياخشـى     . كهتمه

  .خهلق ئهجنهبىيلهرگه قىزىقىدۇ، ئهمما ئىشهنمهيدۇ
 »ئاقارسـىمۇ ئاتىنىـڭ ئالدىـدا يهنىـال بـاال      بالىنىـڭ چېچـى  «... ھا ھا  —

ــدەك مېنىڭمــۇ ســاقىلىم ت  زىمغــا چۈشــكهن چاغــدا كىچىــك بالىغــا   ىدېگهن
مـاقۇل، ئاكـا، ياخشـى    . نهسىههت قىلغانـدەك گهپ قىلىـۋاتقىنىڭىزنى قـاراڭ   

  .كۆڭلىڭىزنى يهردە قويماي، مهن كهتتىم
ــددىن ئىنىســـىنى غهمكىـــن ئۇز   ــۇنىزامىـ داســـتىخاننى . پ قالـــدىۇتـ

  :غىشتۇرۇش ئۈچۈن چىققان زورىخانيې
دە، كىچىكىدە قانـداق شـوخ بولسـا     -مهمتىلى ئاجايىپال ئادەم بولدى —

ــۇ  ــۇ ش ــان   . ھېلىم ــۈپ تۇرغ ــىمۇ كۈل ــۈپ چۈشس ــمان ئۆرۈل ــۇ   ،ئاس ــڭ ئاش ئۇنى
كېلىشــكهن تۇرىقىغــا قــاراپمۇ بىكــارچى خوتــۇنالر ھهر قىســىم گهپلهرنــى       

  تاپماي قاالرمۇ؟
  .ن ئادەمگه يېقىپال قالىدىغان نېمهشۇ، بۇ ئۆزىمۇ بىر كۆرگه —
گهپ ســـۆزلهر ســـهل ... بېشـــىنى ئىككـــى قىلىـــپ قويســـاق ســـهل  —

  ...بېسىقىپ مهمتىلىمۇ تاالغا كۆپ قاتراشتىن قاالرمىكىن
ئــۇ . دېــدى نىزامىــددىن ھوشيارلىشــپ —تاالغــا قــاتراش دەمســهن؟  —

 قــا » ...ئهرنىــڭ تــۇققىنى كهلســه كۈنــدە ئــورۇش    «ئايالىنىــڭ تهلهپپۇزىــدا  
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ئوخشــــاپ كېتىــــدىغان قــــاتتىق ئــــېلىش ئــــاالمهتلىرى بــــارمىكىن دەپ  
  بۇ نېمه دېگىنىڭ؟ —. گۇمانالندى

ــان       — ــدەك يام ــوق بايقى ــى ي ــۆزىگه پايدىس ــنىم، ئ ــڭ دېگى ــاق، مېنى ي
ئاتىقى بـار گهپلهردىـن يىراقـراق بولـۇپ، بىـر ئۆينىـڭ كويىـدا بـوالمتىكىن،         

  .دەيمهن
ــۆي غېمــى بىــلهن بۇلــۇپ ك   — ــدۇ، ئ ــۇ ئۇنىماي ېتىــپ ئىشــلىرىمدىن ئ

ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه، ئۇنىـــڭ خىيالىـــدا ھېلىقـــى . قـــالىمهن دەپ ئۇنىمايـــدۇ
  ...چۆچهكته ئالغان تاتار خوتۇن تۇسا، ئۇ نېمه دەيدىكىن

 ①ســىز ئۇنىڭغــا گهپ قىلىــپ بــاقتىڭىزمۇ؟ ئۇنىــڭ خوتــۇنى ســايىز —
تهرەپته تۇسا، ئـۇنى سـاقالپ ئـۆمرىنى ئۆتكۈزەمـدۇ؟ ئهر كىشـى دېگهنـگه تـۆت        

  ...ۇن راۋا تۇساخوت
ــاغزى    — ــڭ ئـ ــالىممۇ خهقنىـ ــدىم، مېنىـــڭ خىيـ ــۇ گهپ ئاچقانىـ مهنغـ

بېسىقارمىكىن دېگهن گهپىـدى، لـېكىن خوتـۇن ئۈسـتىگه خوتـۇن ئاالمـدىم        
  .دەپ ئۇنىمىدى

زورىخـــان ئـــۆيگه كىرىـــپ  —... خـــۇدا يامـــان كـــۆزدىن ساقلىســـۇن —
  .كېتىۋېتىپ شۇنداق دېدى

رىـپ ئېغىـل ئالدىـدىكى يـېڭىال     نىزامىددىن بۇياقخانىغا كېتىپ بې —
چىقىرىلغان قىغنـى كـۆرۈپ، بـۇنى مهمتىلىنىـڭ قىلغـانلىقىنى پهملىـدى       

ئـۇ ئىنىسـىنىڭ شـۇنچه كـۆپ ئىشـقا      . ۋە مهمنۇنلـۇق بىـلهن كۈلۈمسـىرىدى   
 -ئۇنىـڭ ھهمـمه ئىشـنى بىـر    . قانداق يېتىشىپ يۈرگىنىگه ھهيـران قـاالتتى  

ىــــڭ قهلبىــــدە بىــــرىگه پۇتالشتۇرماســــتىن يېتىشــــىپ كېتىشــــى ئاكىن
بــۇ تۇيغــۇ خــۇددى خۇشــبۇي  . ســۆيۈنۈش، پهخىــرلىنىش تۇيغۇســى ئويغــاتتى 

ــۋەتتى   ــۇدىنى قىزىتىـ ــڭ ۋۇجـ ــدەك ئۇنىـ ــاراپ ئىچكهنـ ــان . شـ ــدا چاققـ ئۇنىڭـ
ــقىرى       ــدىن تاش ــدا بولغان ــۇھهببىتى پهي ــاكىلىق م ــبهتهن ئ ــىگه نىس ئىنىس

                                            
ــايىز   ① ــويۇز —سـ ــاق«) союз(سـ ــى   »ئىتتىپـ ــۇزۇپ ئېيتىلىشـ ــۆزىنىڭ بـ ــوۋېت . سـ سـ

  . ئا —ئىتتىپاقىنى دېمهكچى، 
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ئۇنىــڭ ئىشــلىرىغا قولىــدىن كېلىشــىچه ياردەملىشــىش ئىرادىســىمۇ پهيــدا  
  .ىبولد

  
2  

  
دەپ ســورىدى نىزامىــددىن ئاپتــاپ  —بالــدۇرال قايتىــپ كهپســهنغۇ؟  —

ــىگه     ــكهن ئىنىسـ ــىلىپ كهتـ ــپ، ئېسـ ــۇ قىزىرىـ ــۈزلىرى تېخىمـ ــدە يـ تهپتىـ
  كهچ قاالرمهنمىكىن دەۋاتمامتىڭ؟ —قاراپ،

ــدى   — ــوغرا كهل ــدۇرال قايتىشــقا ت ــۇداجى  . ھه، بال ــولال  ت قارىمامســىز، م
ــۇ ئـــ  ــاجىالر ئويلىغىنىمىزدىنمـ ــىم  ئىمىنهـ ــكهن، ئىشـ ــىلهر ئىـ ارتۇق كىشـ

الرنـــى ياســـىتىپ ①ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه كهم ســـىرا. كۆڭۈلدىكىـــدەك بولـــدى
ــى    ــا تېخ ــدى دەڭ ــدىغان بول ــتىگه    . بېرى ــمىنىمۇ ئۈس ــر قىس ــخودنىڭ بى راس

ــاقچى بول ــدۇۇئالم ــازاردىن    .  ۋاتى ــۇرنى ب ــتهپ ئ ــى مهك ــۇنداق ياخش ئهگهر مۇش
يـر، ھېلىمـۇ كېـرەك    تېپىلىپ قالغان بولسا تېخىمۇ ياخشـىراق بـوالتتى، خه  

  .  يوق
ــۆي   ــى سـ ــىنىڭ چاققانلىقىـــدىن دىلـ ــرى ئىنىسـ ــاتىن بېـ ــۇ ۈنۈبايـ پ شـ

ق ئويالۋاتقــان نىزامىــددىن ئىنىســىنىڭ ئاپتاپتــا پىشــىپ كهتــكهن  ۇلــۇتوغر
ئهپــتىگه قــاراپ ســهل ئىچــى ئاغرىغانــدەك بولــۇپ، كۈپنىــڭ مــۇزدەك ســۈيىدە 

  .دوغ ئېتىپ كهلدى
ــۇ مېهر —ئۇسىغانســهن ئىچىــۋال، — ــدىن  دېــدى ئ ىۋانلىــق بىــلهن ئان

بۈگـۈن ھـويال ماڭـا ئـوڭچه      —جىتلىق باسقان ھويلىغا قاراپ قويـۇپ،   -جىم
تاشـمهتلهر كهلمىـدى،    ،ئىگهمـبهردى . قاپتۇ بوياقخانىـدىمۇ ئىـش قىلمىـدۇق   

چۇرۇڭسـىز ئـازادە   -ۋاراڭ.  يهڭگهڭ بالىالرنى ئېلىپ ئانىسـىنىڭكىگه كهتتـى  
  .بولغاندىكىن راسا ئۇخلىۋالغىن بولمىسا

ــۇپتىمهن،    — ــېلىپ قوي ــزمهتكه س ــىزنى خى ــا س ــدى  —رەخــمهت ئاك دې
ــاچىنى ئېلىــپ،   ئۇخالشــنى   —تهۋپىــق كۈلۈمســىرەپ ئاكىســى ســۇنغان ق

                                            
  .ئا —پارتا، ) sıra —تۈركچه ( —سىرا     ①
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ئــۇ   —دېــدى ئــۇ  گهپنــى  ئىــش  ئۈســتىگه  بــۇراپ، —ئــۇخالۋىرىمىز،  ئاكــا ، 
ئهمــــدى مهكتهپنــــى  ھهرىكهتــــكه  . ئىــــش   ئهنه  شــــۇنداق   ھهل  بولــــدى

شـۇڭا  بىـز بـايالردىن  يـاردەم   سـورايمىز،       .  كېـرەك   كهلتۈرۈش  ئۈچۈن  پـۇل 
مهن  بهزى   جايالرغــا  ســىزنىڭ  بىلــله  بــارغىنىڭىز   تــۈزۈكمىكىن  دەپ      

قانــــداقال  بولمىســــۇن ســــىزنىڭمۇ ئــــۆزىڭىزگه چۇشــــلۇق  .   ئــــوياليمهن
  . مۇناسىۋىتىڭىز بار

  سېنىڭچه ئۇالرنىڭ  بىر  قىسمى  پۇل  بىرىشكه  ئۇنارمۇ ؟  —
ــ — ــاغلىق    ئ ــدانىغا  ب ــڭ   ۋىج ــاغلىق،  ئۇالرنى ــۆزىگه   ب ــى   ئ .  ۇ  تهرىپ

دەپـــتىكهن  قېنـــى  بىـــز   »قاالشـــنى بىلســـهڭ  قـــارمۇ  كۆيىـــدۇ«كـــونىالر 
ئۆزىمىزنىـــڭ  ئېپىنـــى،  قـــابىلىيىتىمىزنى   ســـىناپ كـــۆرەيلى،  ئـــۇالرنى   

  .ئىرىتهلهمدۇقكىن
  .دېدى   نىزامىددىن  قىسقىال  قىلىپ  —مهن  تهييار ، —
ــۈمهت     — ــىمىز   ھۆكـ ــۇنداق   قىلىشـ ــڭ  مۇشـ ــر گهپ  بىزنىـ يهنه بىـ

سـىز   .   بۇنى  ئـويالپ كۆرمهيمـۇ   بولمايـدۇ   . تهرەپكه  قانداق  تهسىر  قىلىدۇ
  نهمسىز ؟ۈئاتۇشنىڭ بېگىنى تونۇمسىز؟ چۈش

ــدا تونۇشــىمهن  — ــدە  .  ھهر ھال ــرى  ناھىيى ــادەم ئىلگى ــۇ  ئ ــۇڭچى   ①ئ ت
ــۆزى  ئىككــى  تىل.  بولغــانىكهن ــادەم  ئ ــار  ئ ــۇمىچى  ب .  لىــق، قورســىقىدا   ئ

ئهممــــا  مهن  سىردىشــــىپ  باقمىغــــانلىقىم   ئۈچــــۈن  ئۇنىــــڭ  باشــــقا  
  .تهرەپلىرىنى  تازا  بىلمهيمهن

مىــنىڭچه  ئــاۋال شــۇ  ئادەمنىــڭ  تومــۇرىنى  تۇتــۇپ  كــۆرەيلى  ھىــچ   —
ــۇقچه     ــنى  ئوغۇرلــــ ــز، ئىشــــ ــۇنى  خهۋەردار  قىلغىنىمىــــ ــا  ئــــ بولمىســــ

  .ىمىزنىڭ  ئىسپاتى بولۇپ  قاالرقىلمىغانلىق
  .مهيلى، زۆرۈر  دىسهڭ  بېرىپ  كۆرۈشۈپ  قويايلى —
  ھازىرال  ماڭساقچۇ؟  —
ــول مېڭىــپ  بوالمــدۇ،    -نىمــانچه ئالــدىراش؟ پىــژ    — پىــژ  ئاپتاپتــا  ي

                                            
هســىس  ئاتۇشــتا نــاھىيه ت . دۇۇلــۇبــۇ يهردە پهيــزاۋات ناھىيىســى كــۆزدە تۇت    —نــاھىيه   ①

  .ئا —قىلىنىشتىن ئىلگىرى پهيزاۋات ناھىيىسىنىڭ بىر بهگلىكى ئىدى، 
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  قىيلىنىپ  قاالرسهنمىكىن؟
  م دەيسىز؟ۈدۈئۆزىڭىزگىال ئېغىر كهلمىسه، مهن نېمىنى كۆرم  —

ن راســتىنال ئىنىســىنىڭ كهچمىشــلىرىنى ئــويالپ كــۆرمهيال نىزامىـددى 
چــۈنكى، ئــۇ . بىــراق ئـۇنى ئهيىپلىگىلــى بولمــايتى . سـۆزلهپ ســالغان ئىــدى 

  .ھازىر ئائىلنىڭ چوڭى، مهمتىلىگه ھهم ئاكا ھهم ئاتا ئىدى
ئېشــهككه  —دېـدى ئـۇ خىجىـل كۈلۈمسـىرەپ،      —بوپتـۇ، ماڭـايلى،    —

  مىنىۋاالمدۇق؟
ــۇ  — ــا گۇڭـ ــايلىمۇ  -ربولـــدى، ئاكـ ــلهن ماڭمـ ــاراڭ بىـ ــۇر پـ ــا . مۇڭـ رۇمغـ

  .بارمىغاندىكىن
  .ئىككهيلهن بىلله ھويلىدىن چىقىشتى

قىــران   —ئــۈچ تهرىپىنــى تــاغ قورشــاپ تۇرغــان ئــاتۇش تــۈزلهڭلىكى       
ئىيــۇل قۇياشــىنىڭ نۇرىــدا تونــۇر تهپتــى  —دەرياســىنىڭ التقــا تــۈزلهڭلىكى 

  .ئۇرۇالتتى يۈزلهرگه گۈپۈلدەپ ئىسسىق. بېرىپ يېنىپ كهتكهنىدى
رى ۇيهنه كېلىپ ۋاقت چۈشـكه يېقىـنالپ قالغاچقـا تىمپۇراتـۇرا ئهڭ يۇقـ     

ــدا    ــا ئان ــۇ، ھهتت ــاۋادىنمۇ، تۇپراقتىنم ــۈرۈلگهن؛ ھ ــگه كۆت ــا   -پهللى ــاندا دەري س
ــۇزى تهرەپــتىن  قىلىــپال پهيــدا  بولــۇپ قالىــدىغان شــامالدىنمۇ      »غــۇر«بوغ

  .ئوتنىڭ تهپتى كىلهتتى
اتـــا ئــارزۇلۇق ئـــوغلى ئۈچـــۈن جـــان  نىزامىــددىن خـــۇددى كۆيۈمچـــان ئ 

پـات ئىنسـىگه قـاراپ     -كۆيدۈرۈپ شۇ ھهقـتىال بـاش قـاتۇرۇپ تۇرغانـدەك پـات     
  .دەپ ئوياليتتى »ئۇ تۇنجۇقۇپ قاالي دېگهنمىدۇ«قوياتتى ۋە 

ــل       ــاقالپ يهڭگى ــالىتىنى س ــخۇي ھ ــايىن خۇش ــى ئىنت ــېكىن مهمتىل ل
بىــلهن قــاراپ قهدەم ئېلىــپ ئهتراپقــا بۈگــۈنال كــۆرۈپ تۇرغانــدەك قىــزىقىش   

  .چېڭىپ تۇرىدىغان قۇرغاق توپىنى كېچىپ كهلمهكتىدى
نىزامىددىن ئىنىسىنىڭ ئاشۇ خاتىرجهملىك چىقىـپ تۇرغـان ھهمىشـه    
ــاراپ       ــزىگه ق ــل مهڭ ــدىغان قىزى ــپ تۇرى ــق يېغى ــخۇيلۇق ۋە قىزغىنلى خۇش

ھهم ئىنىســـىنى . ئۆزىنىـــڭ ئهنسىرەشـــلىرىنى بىهـــۇدە بوپتـــۇ دەپ قارىـــدى
  .دىن ئىچىدە كۈلگۈسى كهلدىىغىناپلىھىسكىچىك باال 

  بېگىمىزنىڭ ئىسمى نېمىدى، ئاكا؟ —
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  .سىدىقبهگ —
ــاردىمىنى تامــا  . ھه، ســىدىقبهگ — بىــز ســىدىقبهگنىڭ ئىقتىســادىي ي

ــايمىز ــا    . قىلم ــتا بولســا پىتنخورالرغ ــزگه پهقهت ياخشــى قاراش ــى بى ــۇ كىش ئ
  ھامى بولمىسىال يېتهرلىك شۇنداققۇ؟

  .ئۇنىڭغا ئېغىر كهلمهسمېنىڭچه بۇنچىلىك تهلهپ  —
ــدارالر    — ــۇنداق ئهمهل ــادا ش ــىز، دۇني ــا، قىزىقكهنس ــۇدۇھهي، ئاك كى، بول

ئهسلىدە ئۆزى ئـانچىكى بىـر كىشـى بولسـىمۇ، بىـراۋ ئۇنىـڭ ئالـدىغا يـاردەم         
دۇ، ئهرزىمۈگىــدەك بىــر   ۈلــ ۈســوراپ بارســا بــويى شــۇئان ئىككــى گهز كۆتۇر     

رسـهتلهرنى ھهرگىـز قولـدىن    بۇنـداق پۇ . دۇۈتۈئىشقىمۇ نېزىقاپ ئۆزىنى كۆرس
  .بهرمهيدۇ
ئهگهر سېنىمۇ توڭلۇق بىلهن سـىلكىۋېتىپ ئىشـىم ئالـدىراش دەپ     —

  بويۇن تولغىسا قانداق قىلىسهن؟
ئاكا، مهن ئـۆز ئىززىتىمنـى ھاياتىمـدىنمۇ ئـارتۇق كـۆرىمهن، چـۈنكى        —

ــش   ــى بىلىـ ــڭ قىممىتىنـ ــولغىنى ئۆزىنىـ ــانغا ئهڭ زۆرۈر بـ ــېكىن . ئىنسـ لـ
م بىـر ئىشـىنى يولغـا سـېلىۋېلىش ئېهتىيـاجىنى نهزەردە      مىللهتنىڭ مۇھى

ــلىدە      ــادەملهر ئهسـ ــك ئـ ــزگه كېرەكلىـ ــكه؛ بىـ ــدىن چۈشۈشـ ــۇپ پېتىمـ تۇتـ
ــكه     ــا يېلىنىشـ ــدىردىمۇ ئۇنىڭغـ ــان تهقـ ــېمىلهر بولغـ ــهكتىنمۇ پهس نـ ئېشـ

ــمهن ــىۋەتته بول . رازى ــى مۇناس ــا   ۇئهگهر شهخس ــدىن بۇنىڭغ ــا مهن ــان بولس دىغ
امـال، قـاتتىق بويۇنلـۇق قىلىـش بىـلهن      نېمه ئ. ئېرىشىش مۇمكىن ئهمهس

پىتــنه قوزغايــدىغان راســت گهپــتىن «ســهئىدى ئېيتقــان . ئىشــىڭ ئاقمايــدۇ
ــان گهپ ئهۋزەل   ــدىغان يالغ ــىلىق يهتكۈزى ــىيهتلىك   »ياخش ــۇنىڭدەك خاس ش

  .ئىش ئۈچۈن ئىززىتىمدىن چۈشسهممۇ مهيلى ـ دە
لته دېدى نىزامىـددىن ئىچىـدە ئىنىسـىنىڭ كـا     »!ۋاي جېنىم ئۇكامهي«

  .بۇرۇتى ئۆزىگه ياراشقان شۇخلۇق يېغىپ تۇرغان چىرايىغا قاراپ
ئاكا بىز ھهر قايسـى يـۇرتالردىكى بايالرنىـڭ ئـۆيىگه بېرىشـتا ئـاۋۋال        —

دېمهيـال تۇمشـۇقۇمغا    »بىسـمىلال «. سىز تۇنۇشىدىغانالرنىڭكىگه كىرەيلـى 
 بولمىسـۇن  »ئهتتىگهندە نېمه يېسهڭ كهچكىـچه شـۇ  «يهيدىغان ئىش بولۇپ 

  .دەيمىنا
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ــاقۇل،  — ــددىن    —مــ ــان نىزامىــ ــلهن كېتىۋاتقــ ــال بىــ ــدى خىيــ دېــ
ئىنىســـىنىڭ گېپىنىـــڭ مهزمـــۇنى كاللىســـىغا كىـــرمىگهن بولســـىمۇ ئـــۇ 
تهۋپىقنىڭ ھهم سهمىمىيلىك ھهم شـوخلۇق يېغىـپ تۇرغـان ئىلتىماسـىغا     

مهن ســــاڭا قىلىشــــىپ  —جــــاۋاب بېرىشــــنىال مهخســــهت قىلغانىــــدى،  
ــىال ھهم   ــش بولس ــۈدەك ئى ــۆزەڭ    بېرەلىگ ــقا ئ ــى ئىش ــاپىال، جىم ــىنى ت مىس
  .يۈگرەپ يۈرسهڭمۇ ئۈزۈلۈپ قالىسهن

ــۈنگىنىڭىز ئۈچــۈن رەھــمهت  — لــېكىن مېنــى خىجىــل قىلىــپ،  . كۆي
مهنـــدىن ئـــانىالرچه ئهنسىرەۋېرىشـــىڭىزنى قويـــۇڭ، جاپـــا چهكســـهم نـــېمه  
ــا     ــدىمغۇ؟ قانچىلىــك جاپ ــانى چــېكىش ئۈچــۈن قال ــوالتتى؟ مهن مۇشــۇ جاپ ب

مىســى مۇشــۇ ئىــش ئۈچۈنغــۇ؟ ئانــا ئــاچچىق تولغــاق  چهكــكهن بولســام ھهم
  يىگىنى ئۈچۈن بالىدىن ئاغرىنمايدىغۇ؟

  ...ئانام بىلهن دادام رەھمىتى سېنى ماڭا تاپىلىغان —
  .نىۋاتىسىزۈھېلىمۇ سىز ماڭا ئانا ھهم دادا بولۇپ كۆي —
ــمه     — ــابنى تهرجىــ ــگهن كىتــ ــپ كهلــ ــقهردىن ئېلىــ ــى قهشــ ھېلىقــ

ىـڭ؟ شـۇنداق قىلىـدىغان بولسـاڭ مهن سـاڭا      قىلىدىغان گهپنـى قىلىۋاتامت 
  قانداق؟ ،ئاققا كۆچۈرۈشۈپ بېرەي

  .تهۋپىق ئاكىسغا چوڭقۇر ھۆرمهت بىلهن قاراپ قويۇپ، ئۇنچىقمىدى
ئـــۇالر گهپ بىـــلهن بولـــۇپ بىلىـــنمهيال ئىككـــى ســـاي بىـــلهن تـــېجهن 
يېزىسـىدىن ئۆتــۈپ قىــران دەرياســىنىڭ قـورۇق ئېقىنــى بويىغــا جايالشــقان   

ــدە چۈشــتىن ســهل ئۆتكهنىــدى   ب ①بازارغــا ــۆيىگه يېتىــپ كهلگهن . هگنىــڭ ئ
ــۈن     ــدە كهڭ يېيىلىــپ، پۈت ــۈپ رې ــر ت ــان بى ســىدىقبهگنىڭ ھويلىســىدا يوغ

رېـدە تۈۋىـدە يوغـان بىـر چاسـا تـاش       . ھويلىغا دېگۈدەك سايه تاشـالپ تـۇراتتى  
  .قويۇلغان بولۇپ ئۇنىڭدا سالقىنالپ ئولتۇرۇشقا بوالتتى

ــۇ چاغــدا ســىدىقبهگ ئائىلىســ  ــېڭىال چۈشــلۈك تامــاق يهپ  ب ىدىكىلهر ي
  .بولۇشىقانىدى

دېـدى ئېگىـز ۋە بهسـتلىك كهلـگهن بهگ      —ئېتىڭالر ھېرىپ قاپتۇ،  —
                                            

  .ئا —ئۆتمۈشته ئاتۇش بازىرى ھازىرقى مهشههد يېزىسىدا ئىدى،  ①



 247

ــۆرۈن     ــتۈرۈلگهن س ــلهن خىرلهش ــلهر بى ــا دەرپهردى ــان مېهمانالرغ چاقىرىلمىغ
  .پۈتۈمېهمانخانىنىڭ تۆرىدىن جاي كۆرس

ــدى     ــان بارى ــاش چوك ــر ي ــالى ۋە بى ــىدىقبهگنىڭ ئاي ــدە س ــىقبهگ . ئۆي س
ــۆتاڭ ــا  ①كىچىكىـــدىنال شـ ــىدە كونـ ــا ئۇنىـــڭ ئائىلىسـ ــان بولغاچقـ دا ئوقۇغـ

قائىــــدىلهرگه ئــــانچه ئهمهل قىلىــــپ كهتمهيتــــى، شــــۇڭا ئايــــالالرمۇ يــــات 
يــاش چوكــان . ئهركهكلهردىــن ئــۆزىنى قــاچۇرۇپ ئولتۇرمايدىغانــدەك قىالتتــى

مىهمانالرغــا بىــر ئــاز ئېگىلىــپ، ئۈنســىز ســاالم قىلغانــدىن كېــيىن باشــقا  
) بهگنىـڭ ئايـالى بولسـا كېـرەك    (ئۆيگه چىقىپ كهتتى، ئهمما چـوڭراق ئايـال  

بـۇ ھـال ئـۆي ئىگىلىرىنـى مـاالل قىلىـپ قـويىمىزمىكىن دەپ        . قېلىۋەردى
  .ئهندىشىدە تۇرغان مېهمانالرنى خېلى يېنىكلهشتۈردى

ــا،  — ــىپ     —ئاكـ ــورۇننىڭ قاتماللىشـ ــدى سـ ــى ئهپهنـ ــدى مهمتىلـ دېـ
بهتكه يېنىكلىــك بېــرىش ئۈچــۈن،   قېلىشــىنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش، ســۆھ   

  بىزنى تۇنۇشتۇرۇپ قويمايسىزغۇ؟ —ئادىتى بويىچه، دادىللىق بىلهن، 
ــدا     ــۇ ســۆزلىرىدىن بهگنىــڭ ئالدى نىزامىــددىن دەســلهپ ئىنىســىنىڭ ب
ــالدى      ــهل ئارس ــاالرمىكىن دەپ س ــۇپ ق ــك بول ــپ كهتكهنلى ــتىن چىقى ئهدەپ

  .ولالپ چۈشتىبولغانىدى، ئويلىمىغان يهردىن سىدىقبهگ مهمتىلىنى ق
 -ئـارا تونۇشـتۇرۇش يـاكى ئـۆز     -مهدەنىيهتلىك ئهللهردە ئهڭ ئهۋەل ئۆز —

ــدىكهن  ــتۇرۇش بولى ــۆزىنى تۇنۇش ــپ، چۈش . ئ ــنى ئازايتى ــۇ قورۇنۇش ــنى ۈنۈب ش
  .ئىلگىرى سۈرىدىغان ياخشى ئادەت

  :پۇنۇنىزامىددىن بهگنىڭ بۇ گېپىدىن روھل
گ، بـۇ مهزلـۇم   مانا مۇشۇ كىشى سهن تۇنۇشـماقچى بولغـان سـىدىقبه    —

نىزامىـــددىن ھېلىقـــى چىقىـــپ  —... بهگنىـــڭ ئايـــالى قـــۇرەيش خېـــنىم،

                                            
يـاقۇپبهگ ھـاكىمىيىتى ئاياقالشـقاندىن كېـيىن چىـڭ ھۆكـۈمىتى       — 学学 —شـۆتاڭ    ①

الىلىرىــدىن بىــر  ھــاكىمىيهت ئىشــلىرىدا ئىشــلىتىش ئىهتىيــاجى ئۈچــۈن يهرلىــك خهلــق ب      
ــمىنى خ ــايقىس ــتهپ  ىت ــان مهك ــۈن ئاچق ــۇش ئۈچ ــق    . چه ئوقۇت ــنى خهل ــاال بېرىش ــتهپكه ب ــۇ مهك ب

ــ    ــۇڭا كۆپــ ــاتتى، شــ ــۇرىي ئېلىنــ ــىدە مهجبــ ــالۋان تهرىقىســ ــا ئــ ــدىغان بولغاچقــ نچه ۈخاھلىمايــ
ــدارالرنىڭ    ــلهيدىغان كىچىـــك ئهمهلـ كهمبىغهللهرنىـــڭ بـــالىلىرى ۋە چىـــڭ ھۆكـــۈمىتىگه ئىشـ

  .ئا —ى، بالىلىرى ئېلىناتت
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  .كهتكهن چىرايلىق نهۋ جوۋاننى تونىمايتى، شۇڭا تۇرۇپ قالدى
ــزاد،     — ــمى مهلىكى ــزى، ئىس ــڭ قى ــام مامۇتهاجىنى ــڭ ئاك ــۇ مېنى  —ئ

تهتهيلهرنىــڭ  ىتــايبهگنىــڭ خــانىمى ئۇچىســىغا خ. دېــدى قــۇرەيش خېــنىم
پ  كېتىـدىغان، ئـادەتته ئـانچه ئومۇمالشـمىغان بىـر      ۇشـ ۇشكىيملىرىگه ئوخ

ئاقســۆڭهكلىك خــاراكتېرى روشــهن  ،خىــل كىيىملهرنــى كىيىۋالغــان بولــۇپ
ــدا ئهمهلــــدارنىڭ خېنىملىرىــــدا بول. بىلىنىــــپ تــــۇراتتى ــان ۇئۇنىڭــ دىغــ

مهدەنــى مۇئامىلىســى ئىچىــدە  بىلىنمىگــۈدەك  ،تهكهببۇرلــۇق بــار بولســىمۇ
 ،ئـۇ سـىڭلىم ئۆيـدە زېرىكىـپ     —ىنىـپ تـۇراتتى،   دەرىجىدە سـىلىق ئىپادىل 

دەپ قوشـۇپ قويـدى قـۇرەيش     —ماڭا بىر زامان ھهمراھ بولۇشـقا كهپـتىكهن،   
، ئهســـىلىدە بـــۇ ئۆيـــدىكىلهرمۇ مهتىلـــى ھهققىـــدە خهۋەردار، ئـــۇنى  خېـــنىم

  .چهتئهلدە ئوقۇپ كهلگهن ئهپهندىكهن دەپ ئاڭلىغاچقا قىزىقىشتا ئىدى
قىزلىرىغـا خـاس سـۈزۈك يۈزلىرىـدە چاقنـاپ       بايا مهلىكىزادنىڭ قهشـقهر 

ش نهتىجىســىدە قىزىرىــپ ۇشــۇتۇرغــان بــوالق كــۆزى بىــلهن بىــردەقىقه ئۇچر
كهتــكهن مهمتىلــى ئهپهنــدى، قــۇرەيش خېنىمنىــڭ ســۆزىدىن كېــيىن ســهل  

  .س قىلدىىيۈرىكى ئارامىغا چۈشكهنلىكىنى ھ
بــۇ مېنىــڭ ئىــنىم، مهمتىلــى، تۈركىيىــدە ئوقــۇپ يېقىنــدا قايتىــپ  —

  .دېدى نىزامىددىن تونۇشتۇرۇشنىڭ ئاخىرىنى ئۈزۈپ —كهلدى، 
ئـارا تۇنۇشـقاندىن كېـيىن ھهر ئىككـى      -ساھىپخان بىلهن مېهمانالر ئۆز

ــازادە    ــكهندەك ئ ــۆزلىرىنى يېنىكلهش ــستهرەپ ئ ــدى ھى ــۇ  . قىل ــانالر ش مېهم
الرنىــــڭ ىتايزاماننىــــڭ شــــهھهر مودىســــىدا ھهم مهلــــۇم جهھهتلهردىــــن خ 

پراق ياسـالغان ئـۆيگه يهنه بىـر قېـتىم ئوبـدانراق نهزەر      ۇتۇئادەتلىرىگه ئوخشـ 
مهمتىلــى ئهپهنــدى سۆھبهتدىشــىغا تۇيــدۇرماي قــاراپ،  . ســېلىپ چىقىشــتى

ئومــۇمهن بهگنىــڭ . ئۇنىــڭ مىجهزىنــى مــۆلچهرلهپ  چىقىشــقىمۇ ئۈلگــۈردى 
ــىز       ــبهتهن كىبىرس ــگه نىس ــوقتهك، ئهمىلى ــى ي ــدارلىق قېن ــدا ئهمهل ۋۇجۇدى

: ه ئوقـۇپ قـاالتتى  ىتـايچ ردا ئىككـى خىـل يـول بىـلهن خ    ئۇ زامانال. نهتتىۈكۆر
شــۆتاڭغا بــاال «بىــرى، ھۆكــۈمهتته ئىشــلهيدىغانالرنىڭ بــالىلىرى، يهنه بىــرى 

ئالۋىڭى يۈز بېشـىالرغا چۈشـكهندە بـايالر ئـۆز بالىلىرىنىـڭ ئورنىغـا        »بېرىش
مهمتىلـــى . كهمبىغهلنىـــڭ بـــالىلىرىنى ســـېتىۋېلىپ ئهۋەتىـــپ بېرەتتـــى 
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بىـراق  . كېيىنكـى خىلغـا مهنسـۇپمىكىن دەپ پهرەز قىلـدى    ئهپهندى بهگنى 
  .يېڭىشهلىك بۇ ئادەمنىڭ ئۆتمۈشى كۆپ ئادەملهر ئۈچۈن قاراڭغۇ ئىدى

ــۆز      ــدە س ــهت ھهققى ــلى مهخس ــىپ ئهس ــۆزلىرى ئاخىرلىش ــمىيهت س رەس
ش ۋە ۈتـ ۈباشالشتىن ئـاۋالقى ئاشـۇ بىـر نهچـچه مىنـۇت ئىچىـدە يۇقـارقى كۈز       

ــاقتىكى   خىيــالالرنى قىلىــپ ئۈلگــۈرگهن  ــدا ئــۇ ي تهۋپىــق ئىختىيارســىز ھال
ئۆينىڭ ئىشكى ئۇدۇلىدىن لىـپ قىلىـپ ئـۆتكهن مهلىكىزادنىـڭ كـۆزلىرى      

پ قالـدى ھهم شـۇئان ئۇنتۇلۇشـقا باشـلىغان     ۇشۇبىلهن يهنه بىر قېتىم ئۇچر
ــاش كــۆتهردى ۋە يــۈرىكى         ــۈن تېنــى بــويالپ ب ــداق بىــر نهرســه پۈت ئاللىقان

ــۆزلىنىدىغان پىســــخ. شــــىددەت بىــــلهن ســــېلىپ كهتتــــى  ولوگىيىدە ســ
ۋاســـىتىلىك تهپهككـــۈرگه ئوخشـــاش تهۋپىقنىــــڭ يۈرىكىـــدە كونـــا بىــــر      

ئـۇ مهلىكىزادنىـڭ   . جاراھهتنىڭ قهقىچىنـى تاتىلىۋەتكهنـدەك ئۆتـۈپ كهتتـى    
ــاپ    ــبهگه ئوخشــ ــردە ئهدىــ ــهرۋەرگه، بىــ ــردە ســ ــڭ بىــ كۆزلىرىــــدىكى نۇرنىــ

سـتاپ  س قىلدى ھهم تهخىرسـىز سـېغىنىش ئـۇنى قى   ىكېتىۋاتقانلىقىنى ھ
كېلىۋەردى ئـۇ قىزنىـڭ تونۇشـتهكال ئـۇزاق قارىشـىدىن قاچانـدۇر بىـر چاغـدا         

بـۇ راسـت   . ئۇزاق بىلله بولۇپ كېيىن ئايرىلىپ كهتكهندەك تۇيغۇغـا كهلـدى  
قىزمـۇ مېهمانغـا   . شۇنداقمۇ؟ يـاكى خىيـالمۇ؟ ئـۇ ئۆزىمـۇ گـاڭگىراپ كهتتـى      

ن خىجىــل ئهتهي كــۆرۈنمهكچى بولغانــدەك ئۇدۇلــدىن ئۆتــۈپ قــالغىنى ئۈچــۈ
ئۇنىـڭ مهڭـزىگه   . شى كېرەك، شهلپهردەك قىزىرىـپ كهتكهنىـدى  ۇبولغان بول

قىزىللىق تهپكهن ئاشـۇ مىنۇتنىـڭ ئۆزىـدە مهمتىلـى سـهرۋەرنى كۆرگهنـدەك       
  ...بولدى

كـــۆز يۇمـــۇپ ئۆچقۇچىلىـــك ئارىلىقتـــا بولـــۇپ ئـــۆتكهن بـــۇ خىيـــالىي  
چــكه، كهچمىـش ئۇنىڭغــا بىـر ئۆمــۈر ھىكايىســىدەك ئـۇزاق بىلىنىــپ كهتكه   

ــنهر       ــدەك بىلى ــش قىلغان ــهت ئى ــازىمۇ س ــدا ت ــىلهر ئالدى ــنمهس  -كىش بىلى
ئۇ بۇنداق جـان قىينىغـۇچى خىيـالالردىن ئـۆزىنى ئـازاد      . سىلكىنىپ كهتتى

  .قىلىش ئۈچۈن سۆھبهتنى باشالشقا ئالدىراپ بهگ تهرەپكه يۈزلهندى
ســــىزنى ئىزدەشــــكه مهجبــــۇر قىلغــــان ئــــازراق ھــــاجهت بىــــلهن  —

ــا  ــۇزغىنىمىز    ئىلتىماســىمىز ب ــارامىڭىزنى ب ــلۈك ئ ــش ئۈچــۈن چۈش ــۇ ئى ر، ب
ــ ــۇ مــۇاليىم، شــۇنداقال كىشــىلهرگه    —كمىز، ۈئۈچــۈن ئۆزرل دەپ باشــلىدى ئ
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خۇراپـات،  : مهن تۈركىيىدە ئوقـۇدۇم مهخسـىدىم   —تهسىر قىلغۇچى ئاھاڭدا، 
. جاھالهتنىــڭ پاتقىقىغــا پاتقــان مىللىــتم ئۈچــۈن خىــزمهت قىلىــش ئىــدى 

ئـۇ قـورەيش    —مىنى ئىشقا ئاشـۇرۇش ۋاقتـى كهلـدى،    ئهمدى ئاشۇ مۇددىئايى
خېنىم راستالپ  چىققـان داسـتىخاندىن پىيـالىنى قولىغـا ئېلىـپ چايـدىن       

  :مۇشۇ پۇرسهتته سىدىقبهگ سوئال قويدى. بىر ئوتلىدى
ــ    — ــاقچى بولـ ــداق قىلمـ ــۆھبهتنىڭ    —ۋاتىال؟ ۇقانـ ــوئالالر سـ ــۇ سـ بـ

  .مهخسهتكه يېقىنلىشىشىنى تېزلهتتى
ــتهپ ئاچ — ــاقچىمهن، مهكـ ــائۇزا     —مـ ــقا پـ ــدى قىسـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ

ئارىلىقىدا بهگنىڭ چىرايىغـا سـهپ سـېلىپ ئۇنىـڭ بهسـتىلىك گهۋدسـىگه       
بىـراق بـۇ   . شـتى ىمۇناسىپ يوغان يۈزىدىن كۆز قارىشـىنى بىلىۋېلىشـقا تىر  

قىرىق ياشالردىن ھالقىغان بهگ ئۇزۇن يىللىق خىـزمهت جهريانىـدا ئىچكـى    
ــلىرىنى بىلىندۈرم ــۇ مهلــۇم پهرەزگه    كهچۈرمىش ــلىككه ئــادەتلهنگهچكه، ئ هس

شـۇڭا ئـۇ بهگنىـڭ قوللىشـىنى قولغـا كهلتـۈرۈش مهخسـىتىدە        . كېلهلمىدى
بهلكىـــــم نـــــېمه  ئۈچـــــۈن بـــــۇ يـــــولنى  —ئورۇنـــــۇپ گهپ باشـــــلىدى، 

ــىز  ــانلىقىمنى سورارس ــارتىش  . تالىۋالغ ــنىڭچه ئاق ــىز   —مې ــڭ بهختس بىزنى
ــۈن ئهڭ زۆرۈر ــز ئۈچـ ــۇ. مىللىتىمىـ ــۇغى خىزمهتلهرنىڭمـ ــۇنىڭ ! ئۇلـ يهنه شـ

دېـدى تهۋپىـق ئـاۋازىنى پهسـهيتىپ      —ئۈچۈنمۇ بۇنـداق قارارغـا كهلـدىمكى،    
مهن نۇرغـۇن ئهللهرنـى كهزدىـم كهمسـىتىش ۋە پهس      —ش ئاھاڭىدا، ۇنۇمۇڭل

ــۇچر  ــلهرگه ئـ ــاتقىنىچه    . مۇدۇكۆرۈشـ ــا پـ ــىر قاالقلىقىغـ ــۇرا ئهسـ ــازىر ئوتتـ ھـ
ئهتىـقه بولـۇپ قېلىۋاتقـان،     -قېلىۋاتقان، قاالقلىق جهھهتـته جـانلىق ئاسـارە   
ئهگهر . بىزنىـڭ ئۇيغـۇركهن   —ئىللهتكه تولغان بهختسىز مىللهتنىـڭ بىـرى  

ــۈز   ــا  ي ــان ئات ــر مېهرىب ــ   -بى ــقان بالىس ــارا باس ــۆزىنى ي ــقىالرنىڭ ىك نى باش
ــاپىتى،     ــنىڭ التـ ــۆز بالىسـ ــتۇرۇپ ئـ ــلهن سېلىشـ ــالىلىرى بىـ ــق بـ چىرايلىـ

ىشمىسـا ئـۇنى قانـداقمۇ    ساقلىقى ۋە تهقدىرى ھهققىدە ئويالپ يـۈرىكى ئېىچ 
دۇ؟ ئهگهر بىــر ئوغــۇل كېســهل قوچىقىــدا ئىڭــراپ ياتقــان  ۇئاتــا دېگىلــى بولــ

ئانىسىنى كۆرۈپ تۇرۇپ، قولىدىن كېلىـدىغان خىزمىتىنـى قىلمىسـا ئـۇنى     
باشـقا  قانداقمۇ ساداقهتمهن ئوغۇل دېگىلـى بولسـۇن؟ چىـن ئىنسـان بىـلهن      

، مهن بـۇ كېسـهلچان ئــانىنى   دېـمهك ... دە  -باشـقا نهرسـه    -باشـقا  الرمهخلـۇق 
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داۋاالشقا ھېچ بولمىسا ئۇنىـڭ ئـازابىنى ئىلگىرىكىـدىن يېنىكلهشتۈرۈشـكه     
نىــــڭ بىــــر ىتهۋپىــــق سۆزلىگهنســــىرى ئۆز —ئــــۆزۈمنى بېغىشــــلىدىم، 

ئهمهلداردىن ياردەم سوراپ كهلگهنلىكىنى ئۇنتۇپ قالغانـدەك، بهلكـى نهچـچه    
ئۇنىـڭ  . ەك بولـۇپ قالـدى  مىڭ كىشىلىك يىغىن زالىدا نوتۇق سـۆزلهۋاتقاند 

ــۇتقى« ــىدى     »ن ــلهر ئهمهس ــۈنئىي گهپ ــان س ــدىن تهييارلىۋالغ ــۇالر شــۇ  . ئال ب
دەمنىــڭ ئۆزىـــدە ئۇنىـــڭ يـــۈرەك قېتىــدىن ئېتىلىـــپ چىقىۋاتقـــان چىـــن   

يات تولپــارىنى يــۈگهنلهپ مهخســهتكه ھىســئــۇ . قهلبىنىــڭ مىــۋىلىرى ئىــدى
ى تــوغرا مهن بــۇ مهخســهتنى ســىزگه ئالــدىن ئېيتىشــن —قايتىــپ كهلــدى، 

ئۈمىـــدىم ســـىزنىڭ قوللىشـــىڭىزغا ئېرىشـــىش، ھـــېچ بولمىســـا  . تـــاپتىم
چــۈنكى . مۇتىئهســىپ كــۈچلهر تهرەپــته تۇرماســلىقىڭىزنى قولغــا كهلتــۈرۈش

دۇكى، بۇنـــداق قـــاالق بىـــر مۇھىتتـــا مهن قىلمـــاقچى ۇپهرەز قىلىشـــقا بولـــ
ــدۇ     ــاي قالمايـ ــىلىققا ئۇچرىمـ ــددىي قارشـ ــش جىـ ــان ئىـ ــداق . بولغـ ھهرقانـ

ــق  تهشهببۇسچىســــىنى كىشــــىلهرنىڭ ســــاراڭ دەيــــدىغانلىقى    يېڭىلىــ
شـۇنداقال پهيغهمبهرلهرمـۇ   . رەسۇلۇلالھنىڭ ھهدىسلىرىدىمۇ بايـان قىلىنغـان  

ھهقنــى يهتكــۈزگىنى ئۈچــۈن ئهزىــيهت تارتقــان، خورالنغــان، يۇرتلىرىــدىن       
ــۋېتىلگهن  دېــمهك، ھهقنــى ســۆزلهش  . ھهيــدەپ چىقىرىلغــان، ھهتتــا ئۆلتۈرى

  .ئۇچراش مۇشۇ دۇنيانىڭ بىر مهنتىقىسىھامان دۈشمهنلىككه 
دېــدى ســىدىقبهگ ئىپادىســىز چىرايــى بىــلهن   —ياخشــى گهپــكهن، —

ھهم مېهمانالرنىــڭ ئالدىــدىكى پىيالىالرغــا چــاي قۇيغــاچ ئــۆز پىكىرلىرىنــى  
بهلكىـم بـۇ ئىشـنىڭ ئهمهلىـي      —تهرتىپكه سېلىۋېلىشقا پۇرسـهت تېپىـپ،   

  پىالنىنى پىشۇرۇپ قويغانال؟
ــار،  پىشىشــىق د — ــدا پىــالن ب دېــدى  —ېيىشــكه بولمىســىمۇ ھهر ھال

مهمتىلـــى ئهپهنـــدى بـــۇ ئـــۆيگه كىـــرگهن چاغـــدىكىگه قارىغانـــدا تېخىمـــۇ  
  .ئىشهنچكه تولغان، دادىلالشقان ھالدا

  ماڭا ئېيتىشقا بوالمدۇ؟ —
بولمايدىغان نېمىسى بـار؟ بهرىبىـر كېچىسـى قىلىـدىغان يوشـۇرۇن       —

قىم ئۈچـۈن بىـردىنال ھهمـمه كهنـتلهردە     مهن يالغۇز بولغـانلى . ئىش ئهمهسقۇ
ــر     ــېكىن ئهڭ ئهۋەل بىــ ــتهلمهيمهن، لــ ــپ كېــ ــىس قىلىــ ــتهپ تهســ مهكــ
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دارىلمـــۇئهللىمىن ئېچىـــپ مـــۇئهللىملهر قوشـــۇنىنى بارلىققـــا كهلتـــۈرۈش 
ــته   . تامــامهن مــۇمكىن ــدىن كېــيىن ھهر بىــر كهنىت ــۇش پۈتتۈرگهن ــۇالر ئوق ب

نى تهربىـيلهش بىـلهن   ئهممـا بـۇ مـۇئهللىملهر   . مهكتهپ ئېچىپ كېتهلهيمىـز 
بىرال ۋاقىتتا كهنىتلهردە مهكـتهپ قورۇلۇشـىنى سېلىشـنى ئېلىـپ بېرىشـقا      

بولمىسـا مـۇئهللىملهر ئوقـۇش پۈتتـۈرۈپ چىققانـدا خىـزمهت       . توغرا كېلىـدۇ 
ئۇالرنىـڭ كۈتـۈپ تۇرىشـىغا    . قىلىدىغان مهكتهپ يوق ۋاقىت بىهـۇدە ئۆتىـدۇ  

يا قىلماسـلىق ئۈچـۈن مهكـتهپ    ۋاقىتنى زا. توغرا كېلىپ ۋاقىت زايا كېتىدۇ
  .ش كېرەكۈقورۇلۇشىنى جهزمهن ئوقۇش پۈتتۈرۈشكه  ئۈلگۈرت

بىر تهرەپته ئاشـۇالر ئوقـۇش پۈتتـۈرگهن    . بۇ ناھايىتى مۈشكۈل ئىش ئىدى
ــا       ــش ھهتت ــا قىلى ــى بهرپ ــدىغان مهكتهپلهرن ــزمهت قىلى ــپ خى ــانال بېرى ھام

يىن، ھهتتــا بىــر بىــرىگه پۇتالشــتۇرماي ئورۇنــداش تولىمــۇ قىــ  -بــۇالرنى بىــر
ــىدى     ــدىغان ئىش ــۇمكىن بولماي ــال م ــۈن زادى ــادەم ئۈچ ــىدىقبهگ  . ئ ــۇڭا س ش

بۇالرنىڭ ئېغىزدا دېگهنـدەكال ئاسـان بولـۇپ كېتىشـىگه ئىشـهنچ قىاللمـاي،       
  :مهسخىرىگىمۇ ئوخشاپ كېتىدىغان بىر خىل تهلهپپۇزدا 

دېــدى مېيىقىــدا كۈلــۈپ ھهم  —ھهر ھالــدا ياخشــى خىيــال ئىــكهن،  —
ــان يوشــۇرۇن   مهمتىلــى  ــدا ئىپادىلىنىــپ تۇرغ ــاۋازى ۋە چىرايى ــدىنىڭ ئ ئهپهن

كۈچ ئـۇنى مهسـخىرىدىن چهكلىگهچـكه، دەرھـال كۆڭـۈل ياسـاش تهلهپپۇزىـدا        
  سىلىدە مۇشۇنداق قىلىپ كېتىشكه ئىشهنچ بارمۇ؟ —قوشۇپ قويدى، 

مېنىڭ ئـۆزۈم قىلىشـقا تېگىشـلىك ئىشـالر جهھهتىـدىن ئېيقانـدا،        —
لـېكىن بـۇ نىيهتنىــڭ ئىشـقا ئېشــىش    . اق ئىشـهنچ بــار مهنـدە ئهلـۋەتته بۇنــد  

  .ئاشماسلىقى قوللىغۇچىالرغىمۇ باغلىق
  ئىقتىسادىي مهنبه بارمۇ؟ —
بـۇنى ئىئـانه تـوپالش ئـارقىلىق     . ۋاتقىنىمنىڭ بىرسى شۇۇكۆزدە تۇت —

ھـازىرغىچه ئېلىـپ بارغـان پائالىيهتلىرىمنىـڭ     . ۋاتىمهنۇھهل قىلماقچى بول
ا ئىقتىســــادىي تايــــانچالرنى تېــــپىش تامــــامهن نهتىجىســــىدىن قارىغانــــد

  .مۇمكىن
  ۋاتىال؟ۇدارىلمۇئهللىمىننى قهيهردە ئاچماقچى بول—
ــنى      — ــوڭرۇقتىكى مهدرىسـ ــۈن ئـ ــانلىقى ئۈچـ ــورۇن بولمىغـ ــازاردا ئـ بـ
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  .سورىۋالدۇق
  .بازاردا بولسا تهسىرى ياخشىراق بوالتتى —
  .مهنمۇ شۇنداق ئويلىغان، بىراق بولمىدى —
ــ — ــا     رىقى پىۇيۇقــ ــىدىغان بولســ ــقا ئاشــ ــتىنال ئىشــ ــرى راســ النلىــ

. دارىلمۇئهللىمىن ئوقۇش پۈتتۈرگىچه بازاردا بىر مهكـتهپ سـېلىش مـۇمكىن   
پ تهلهي ۈشـــ ۈمهن ســـىلهرگه قومبـــاغلىق ئابـــدۇراخمانهاجى بىـــلهن سۆزل   

قانــداقال بولمىســۇن شــه كــۆگهن  . ســىناپ بېقىشــنى مهســلىههت بېــرىمهن 
ئوقۇتـۇش يېـرىم    -تهييـار بولـۇپ ئوقـۇ     مهكـتهپ  . ئادەم، ئۆزىمـۇ توشـقان بـاي   

  ...يولدا توختاپ قالمىسىال
ــدىكى ئــاخىرقى      ــلىك تهلهپپۇزى ــدى ئۇنىــڭ ئىشهنمهس ــى ئهپهن مهمتىل
ســـۆزلىرىگه ئېتىـــۋار قىلمـــاي ئابـــدۇراخمانهاجى ھهققىـــدىكى ئۇچـــۇرنى      

  :كوچىلىدى
ســىز مۇنــداق دېيىشــته بېــرەر  . مهســلىههتلىرىڭىز ئۈچــۈن رەھــمهت —

لىنىۋاتامسـىز يـاكى شـۇ كىشـى بـاي بولغـاچقىال كۆرۈشـۈش        نهرسـىگه ئاساس 
  كېرەكمۇ؟

ــۆزى      — ــۆرىمهن، ھهم ئ ــدىغان ك ــا ئىنتىلى ــادەمنى يېڭىلىقق ــۇ ئ مهن ئ
  .تهقۋادار، خهير ئىشلىرىغا قولى ئوچۇق، شۇڭا

 —ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ مهيــدانى ھهققىــدە بىــر نــېمه دېمىــدىڭىزغۇ؟   —
ۇ پىســخىكا جهھهتــتىن مهمتىلــى ئهپهنــدى خۇشــخۇي كۈلۈمســىرەپ تۇرســىم

ــورىدى   ــدا سـ ــلتىش كهيپىياتىـ ــىم ئىشـ ــا  (بېسـ ــۇنداق تۇغمـ ــدا مۇشـ ئۇنىڭـ
  )ئىقتىدار بارىدى

ــدى مهمتىلــى     ــاز سهراســىمگه ســېلىپ قوي ــۇ ھــال نىزامــدىننى بىــر ئ ب
  .نهتتىۈبولسا ئىنتايىن خاتىرجهم كۆر

مهن ســـلىگه نـــېمه دەيـــمهن؟ مېنىـــڭ بـــۇ ھهقتىكـــى تهســـىراتىم   —
مېنى بـايالر سېتىۋېلىشـىپ شـۆتاڭغا بهگهن،    . اشسىلىنىڭكى بىلهن ئوخش

ــي      ــتۈم، مىللىـ ــىدا ئۆسـ ــلهر ئارىسـ ــقا مىللهتـ ــاتىپال باشـ ــدىن تـ كىچىكىمـ
. كېســىل ئۇچرىغانالرنىــڭ بېــرىمهن    -خورلۇققــا ئهڭ كــۆپ ۋە ئهڭ ئــۈزۈل   

. شــى بىــر خىــل لهنهت تامغىســى ۇمىللهتنىــڭ قــاالق ۋە مهدەنىيهتســىز بول 
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ەملهردە بىــر خىــل تىــل قىســىنچىلىق، خــۇددى بىــر يېرىــدە ئهيىــۋى بــار ئــاد
ياتى بولغانــدەك، قــاالق مىلــلهت ئهزالىــرى  ھىســجۈرئهتســىزلىك، قورۇنــۇش 

. قىلىــدىغان گهپ ھىــسھامــان ئــۆزىنى باشــقىالر ئالدىــدا ئــاجىز ۋە مهھكــۇم 
ــۇن؟     ــنى خالىسـ ــدە ئۆتۈشـ ــۇق ئىچىـ ــڭ خورلـ ــۆز مىللىتىنىـ ــۇ ئـ  —كىممـ

 —ن كۈلۈمسـىرەپ،  سىقبهگ بىردەم سـۈكۈتتىن كېـيىن خىجىللىـق بىـله    
ــۇرۇپال     ــدۇ، يۇقۇرىنىــڭ رايىنــى بىلــمهي ت ــېمه دەپ قاراي كېــيىن ھۆكــۈمهت ن

ــايمهن   ــا چىقالمــ ــكارە ئوتتۇرىغــ ــېپىگه   . ئاشــ ــىپلهر ســ ــا مۇتئهسســ ئهممــ
ــلىققا ۋەدە   قوشۇلماســـــلىق ئۇالرنىـــــڭ پىتنىلىـــــرىگه قـــــۇالق سالماســـ

لىق قاچانكى يوقۇرنىڭ رايىدا ياخشـى تهرەپـكه سـهلال مـايىل     —بېرەلهيمهن، 
  .كۆرۈلسه مهن سىلى تهرەپته ھازىر بولىمهن

ــدى    ــاس قال ــهكرىۋەتكىلى ت ــاللىقىدىن س ــق خوش ــان . تهۋپى ھاياجانالنغ
  :ھالدا

ھـــازىرچه ماڭـــا كېرىكىمـــۇ پهقهت شـــۇال، مهن    ! رەھـــمهت ســـىزگه  —
ئۆزەمنىـــــڭ قانـــــداق ئىجتىمـــــائىي شـــــارائىتتا پائـــــالىيهت ئېلىـــــپ      

ــ  ــانلىقىمنى چۈش ــاالق، . نىمهنۈبېرىۋاتق ــق ق ــۈچلهر تولىمــۇ    خهل ــي ك دىنى
ــىپ ــازراقال     . مۇتئهسســ ــڭ ئــ ــۈمهت تهرەپنىــ ــۈچلهر ھۆكــ ــى كــ ئهگهر قارشــ

ۋالسـا ئىككــى ھهسسـه ئهدەپ كېتىشــى تۇرغــان   ۈمـايىللىقىنى قولغــا كهلتۈر 
ئهمــدى ئــۇالر ســىزنى ئــارامىڭىزدا قويماســلىقى مــۇمكىن؛ جهزمهن . گهپىــدى

ــدۇ،     ــىڭىزنى تهلهپ قىلى ــۇپ باقىــدۇ، قوللىش ــۇرىڭىزنى تۇت قىسقىســى  توم
  .سىزنى تىنجىتمايدۇ

ــىلىگه ۋەدە بهرگهن    — ــىال مهن سـ ــاتىرجهم بولسـ ــدىن خـ ــۇ تهرەپلىرىـ بـ
ســــىدىقبهگمۇ  —ئىكهنــــمهن ھۆددىســــىدىن چىقىشــــقا مهجبــــۇرمهن،    

ــدى  ــكهندەك كۈلـ ــرال    . يېنىكلهشـ ــنى بىـ ــۇنچه زور ئىشـ ــدا شـ ــراق ئۇنىڭـ بىـ
ك خاسـىيهتلى  —ئادەمنىڭ قىلىپ كېتهلىشىگه ئىشـهنچ ئـاز ئىـدى، شـۇڭا،     

ھــېچ بولمىســا بهش كىشــى ... ئىشــقا قهدەم قويــۇپال بىــراق يــالغۇز ئىكهنــال،
  . دەپ قوشۇپ قويدى تۇتۇقراق ئاۋازدا —.... بولغان بولساڭال

. مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئاكىســـىغا ئىشـــارەت قىلىـــپ ئورنىـــدىن تـــۇردى 
  .تىپ خوشالشتىير ئېۈسدىقبهگنىڭ تهكهللۇپلىرىغا جاۋابهن ئۆز
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پ چىققـان سـىدىقبهگكه شـۇ يهردە تـۇرۇپ     ۇتـ ۇندا ئۇزئۇالر ھويلىغا چىققا
ــكه      ــويال تهرەپ ــى ھ ــان مهمتىل قېلىشــنى ئېيتمــاق ئۈچــۈن ئارقســىغا بۇرالغ
قارىغـان دەرىزىــدە كـۆرۈنگهن كۆلهڭگــۈگه قـاراپ، دېمهكچــى بولغـان گېپىنــى     

بىــراق قۇشۇمىســىنى . دەرمهھهل دېــيهلمهي بىــر ســېكىنۇتچه ھايــال بولــدى 
  :تۈرۈپ

دۇ، بىـز تېخـى سـىزنى    ۇڭ مۇشۇ يهردە قالسـىڭىزمۇ بولـ  بولدى ئۇزاتما —
دېـدى ۋە يهنه بىـر قېـتىم دەرىـزىگه كـۆزى چۈشـتى،        —كۆپ ئاۋارە قىلىمىز، 

تومۇرلىرىغا بىر خىل ئىسسىق ئـېقىم يـۈگرەپ كېتىـپ دەرھـال ئاكىسـىغا      
  .ياندىشىپ دەرۋازىدىن چىقىپ كهتتى

ــېمه؟    — ــدۇ، نــ ــلۇق بېرىۋاتامــ ــۈكرى، ئوڭۇشــ ــا شــ ــ —خۇداغــ دى دېــ
 —نىزامىــددىن خوشــال ھالــدا، ئىككهيــلهن بــازار كوچىســىغا چىققانــدا،       

  .ئىشنىڭ باشلىنىشى خېلى جايىدىغۇ
بۇ ئىشنىڭ ساۋابلىق ئىـش ئىكهنلىكىنـى خـۇدا ئـۆزى بىلىـدۇ ـ دە،         —

  :دېدى ئىنىسى چاقچاققا ئايالندۇرۇپ —
  خوش ئهمدى قاياققا؟ —
ــله   — ــدىراخمانهاجى بى ــان ئاب ــايه قىلغ ــا بهگ س ــهيمىكىن، ۈن كۆرباي ش

  سىز ئۇ كىشىنى تۇنۇمسىز؟
ئـۇ ئـاتمىش ياشـالر    . سـائىتىمىز يـوق   -سىرتىدىن تونـۇيمهن، سـاالم   —

شـىمالدا كـۆپ تۇرغـان بـۇ يهرگه كېلىشـته ئالتايـدىن       . چاممىسىدىكى ئـادەم 
بىرســى قــازاق گۈلجامــال دېــگهن ئايــال؛ يهنه . ئىككــى خوتــۇنى بــار. كهلــگهن

ھهر ئىككـى خوتـۇنى ھاجىمغـا قارىغانـدا بىـر      . ەبىرى ئۇيغۇر، ئىسمى بۈۋىسار
  .ھهسسه ياش مېنىڭ بىلىدىغىنىم شۇال

ــمايدىغان       — ــڭ تۇنۇش ــپ كېتىۋېرى ــۆيگه قايتى ــىز ئ ــا س ــداق بولس ئۇن
ئهته . خهقنىـــڭ ئـــۆيلىرىگه گېزىرىـــپ كىـــرىش ئـــازابىنى مهنـــال تارتـــاي      

  .ئهتتىگهندە يهنه سىزنى باشالپ ماڭىمهن
ــپ    — ــله كىرىـ ــوق، بىلـ ــى يـ ــايلى،  ھېچقىسـ ــله قايتـ ــدى  —بىلـ دېـ

  .نىزامىددىن ئىنىسىگه ئىچ ئاغرىتقان ھالدا
ــوننى       — ــار ئ ــر بىك ــۇمكىن بى ــىم م ــا، مهن بهك كهچ قايتىش ــاق، ئاك ي
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ــدەك      ــرەلمىگىنىم يهتمىگهن ــىپ بې ــىزگه قارىش ــدەك س ــۇ دېگهن ــار قىپت بىك
ســـىزنىمۇ ئىـــش قىلـــدۇرماي ئـــاۋارە قىلســـام بولمـــاس ئـــۇالقلىرىڭىز ئـــاچ  

  .كهتمىسىڭىز خاتىرجهم بواللمايمهن .قالمىسۇن كېتىڭ
ــپ    ــىز  قېلىـ ــقا ئامالسـ ــۆزلىرىنى رەت قىلىشـ ــڭ سـ ــددىن ئۇنىـ نىزامىـ

  .كېتىشكه ماقۇل بولدى
ــكه      ــاغ تهرەپ ــۆزى قۇمب ــدۇرېۋىتىپ ئ ــىنى ماڭ ــدى ئاكىس ــى ئهپهن مهمتىل

  .بۇرالدى
  

3  
  

  :نىزامىددىن خۇپتهن نامىزىدىن كىرىپال يهنه سورىدى
  ؟مهمتىلى قايتىپ كهلمىدىمۇ —
دېــدى زورىخــان ئهندىشـــه    —كهلمىــدى، نهلهردە يۈرىدىغانــدۇ دەڭـــا،   —
  .ئارىالش
ــۆزەڭ ئىشــىڭ     — ــۇپ ئ ــورۇن ســېلىپ قوي ــاالر، ئ ھــېلىغىچه كېلىــپ ق

ــۇرىمهن،  دېـــدى نىزامىـــددىن   —بىـــلهن بـــول، ئـــۇخالۋە مهن بىـــردەم ئولتـ
  .ئايالىغا

نىزامىـــددىن چىراقپـــاينى شـــىرەچاقنىڭ تـــۈۋىگه يـــېقىن ئهپكېلىـــپ 
ن بېرى مهمتىلى ئهپهندى قهشـقهردىن ئالغـاچ كهلـگهن كىتـابالرنى     يېقىندى

ئوقۇغــاچ ئىنىســىنى كۈتــۈپ ئولتــۇردى ئــۇ ئهنســىرىمهي تۇرالمــايتى، يىلــالر  
ئهنســىز، بولۇپمــۇ بازارنىــڭ لــۈكچهكلىرى شــۈك تۇرغــان ئــادەمنىمۇ يولســىز   

ــدى    ــۇق ئى ــهم خۇيل ــته بېش ــدىغان غهلى ــائهتتهك   ...  ئۇرى ــرەر س ــاالھهزەل بى ئ
بايــاتىن بېــرى . رىــپ كهلــدىىئۆتكهنــدە ئــاخىر مهمتىلــى ئهپهنــدى ك ۋاقىـت 

ــۇخالپ  ــاز ئـ ــىنىڭ ئـ ــدۇرۇپ   ،ئىنىسـ ــۆزىنى ئالـ ــپ ئـ ــالىيهت قىلىـ ــۆپ پائـ كـ
ــارغىن    ۇقوي ــىنىڭ ھـ ــددىن ئىنىسـ ــان نىزامىـ ــىرەپ ئولتۇرغـ ــىدىن ئهنسـ شـ

قىياپىتىگه ئوبدانراق زەڭ سـېلىپ قارىۋىـدى، مهمتىلىنىـڭ كۈلـۈپ تۇرغـان      
ــى   لــېكىن ئىلگىــرىكىگه  ــاز قىزىللىقىنــى يوقاتقــان چىراي ــدا بىــر ئ قارىغان

  .بىلهن ئۇچراشتى
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  نهلهردە بولدۇڭ؟ بهك كهچ قالدىڭغۇ؟ —
ــدۇم  — ــدا بولـــــ ــدۇراخمانهاجىنىڭ ھوزورىـــــ ــادەم  .... ئابـــــ ــۇ ئـــــ ئـــــ

دارىلمۇئهللىمىنگه ئىقتىسادىي ياردەم بېرىشـكه رازى بولـدى ھهم ئـۆزى پـۇل     
 24كهنتــته  24ئهمــدى . هردىچىقرىــپ بازارغــا بىــر مهكــتهپ سېلىشــقا ۋەدە ب

ــازاردا     ــۈرگهنلهرنى ب ــۇش پۈتت ــۇ يهردە ئوق ــاق ئ ــتهپ ئاچس ــتىيې -مهك  ①رۈش
. شـارائىتى يـار بېرىـدىغانالرنى چهتـكه چىقىرىمىـز     . مهكتهپته تهربىيىلهيمىز

ئـــۇالر ئوقـــۇپ قايتىـــپ كهلگهنـــدىن كېـــيىن تېخىمـــۇ چـــوڭراق مهكـــتهپ  
دېــدى  —ئـاز ئهمهس،   ئىشـقىلىپ، ئاكــا، بىـزگه قىلىـدىغان ئىــش   . قـۇرىمىز 

قېنىغـا پاتمىغـان ھالـدا گويـا چـوڭ بىـر خۇشـاللىق ئـۆزىنى          -تهۋپىق قىـن 
ــۇپ    ــال بول ــدەك خۇش ــان بالى ــۈپ تۇرغ ــپ   . كۈت ــارغىنىلىقى بىلىنى ــا ھ ئهمم

  .تۇراتتى
  ڭمۇ؟ۇئابدۇراخمانهاجىنىڭ ئۆيىدىال شۇنچه ئۇزاق ئولتۇرد —
ــ   — ــردىم قۇتلۇقهـ ــۆيىگه كىـ ــڭ ئـ ــر نهچچهيلهننىـ ــاق، يهنه بىـ اجىم، يـ

ئابــدىكىرىماخۇن خهلپىــتىم، مۇپتــاخۇنۇم، مىــرەخمهت غۇجامالرنىــڭ ئۆيىــدە 
ــدۇق  ــرەي   . ســۆھبهتته بول ــازاخۇنۇم ھابۇلهــاجىمنىڭكىگه ھهم كى ئهســلىدە ق

ــدى   ــدۇراخمانهاجىم ئۇنىمى ــدىم، ئاب ــۇ    . دىۋى ــوق، ئ ــى ي ــڭ پايدىس كىرگهننى
نچه بـوش  قارىغانـدا رەقىبىمىزمـۇ ئـا   . ئادەمدىن باشقا نهرسىنى كۈتـۈڭ دەيـدۇ  

ئهممـــا مهن ئۇنىمـــۇ قايىـــل قىلىشـــقا     . ئـــادەملهردىن ئهمهس ئوخشـــايدۇ 
ــزگه ئىقتىســــادىي جهھهتــــتىن غهم  . نىمهنۇئــــۇر ــا، بىــ ئىشــــقىلىپ، ئاكــ

قىلىشنىڭ ھاجىتى قالمىدى، مهكتهپمـۇ تهييـار، ئهمـدى دارىلمـۇئهللىمننى     
ــاقال  ــۇدۇئاچس ــولىمىز  . بول ــى ي ــدىن كېيىنك ــا   24بۇن ــتهپ بىن ــته مهك كهنت

  .دۇۇئۈچۈن بول قىلىش
بـۇيهرگه   -ھهر ھالدا ئالدىڭ ئوچۇق ئوخشـايدۇ، ئۇكـام، ئهته يهنه ئـۇيهر     —

  .بارىمهن دەۋاتىسهن ئهمدى ئارام ئال
تــۈرك «ســىز ئۇخالۋېرىــڭ ئاكــا، بۈگــۈن كهيــپىم ئىنتــايىن ياخشــى    —

                                            
ئهسـلى ئهرەپچىـدىن،   (تهڭ مهكـتهپ  تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپ دەرىجىسـىگه   —رۈشتىيې  ①
  .ئا —شهكلىدە قوللىنىلغان،  »رۇشتى« ، ئۇيغۇرچىدا)rüştiye —تۈركچه 



 258

دىن بىر نهچچه بهت تهرجىمه قىـالي، شـهۋقىگه كـېلهر قېـتىم     » دىۋانى تىلى
ــرىش  ــىمدە كى ــپ     كىرىش ــېلىمهن دەپ ۋەدە بېرى ــاچ ك ــمىنى ئالغ ــۆز قىس س

  .قويۇپتىكهنمهن
ــش      — ــهن؟ ئىـ ــك ئۇخاليسـ ــدە قانچىلىـ ــقا تۈنىـ ــڭ قىسـ ــام، يازنىـ ئۇكـ

  .غۇۇدۇسېلىككهندە كۈندۈزى قىلساڭمۇ بول
دۇ؛ ۈقىـزغىن، جىـددى ياشىسـاڭ جىـددى ئۆتـ     . ھايات دېگهن شۇ ئاكـا  —

ىپ ياشـىغۇچىنىڭ  ئىشـقىل . دۇۈبىكار، ئوينـاپ ياشىسـاڭ ئۇنـداق ئۆتـ     -بوش
. جىـددىيلىك بىـلهن تولغـان   . مېنىڭ ھاياتىم مانا شـۇ . ئىختىيارىغا باغلىق

ئۆزەمنىــڭ تــاللىغىنى شــۇ تۇرســا نــېمه ئامــال؟ بۈگــۈن چوقــۇم بىــر ئــاز          
  .ئىشلهيمهن

  .چۈرۈشۈپ بېرەيۆبوپتۇ، ئهمىسه مهن ساڭا ك —
  .نىزامىددىن ئۇنىڭ جاپاسىغا شېرىك بولماقچى بولدى

مهن تهرجىـــمه . ، بىـــراق، بۈگـــۈن تېخـــى بهك بالـــدۇررەھـــمهت ئاكـــا —
مۇنـداق  . پ چىقىشـىم كېـرەك  ۈتۈشۇم، تۈزۇقىلغانلىرىمنى قايتا سېلىشتۇر

قىاليلــى، مهن كىــرىش ســۆز قىســمىنى پۈتتــۈرۈپ بولغانــدا جهزمهن ســىزنى 
خىــزمهتكه ســاالي، ئۇنىڭــدىن كېــيىن مهن يېڭــى بىــر بۆلــۈكىنى تهرجىــمه   

ــى  ــۈرۈپ ماڭســ ــىز كۆچــ ــۇچه ســ ــىزنىڭ  قىلغــ ــۇنداق قىلىــــپ ســ ڭىز، شــ
  .ئىشىڭىزنىڭمۇ ئايىقى ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ

ــارازى بولغــان بولســىمۇ، لــېكىن يهنه    نىزامىــددىن ئىنىســىدىن ســهل ن
بىـراق ئۇنىڭمــۇ  . تالىشـىپ ئولتۇرمـاي، ئــۆزى ئۇخالۋېرىشـكه مهجبـۇر بولــدى    

دەم ئولتـۇرۇپ   -ئۇ ئىنىسىنىڭ چېكىسـىنى تۇتـۇپ دەممـۇ   . ئۇيقۇسى قاچتى
ــل ــزكېتىشـ ــدە    -ىرىگه يهنه تېـ ــر كهمـ ــىگه ۋە يهنه بىـ ــپ كېتىشـ ــز يېزىـ تېـ

  .جىت ياتتى -ئورنىدىن تۇرۇپ كېرىلىشىگه قاراپ جىم
ئۇخلىمــاي ياتقــان ئــادەمگه تــۈن بهك ئــۇزاق بىلىنىــدىغان بولســىمۇ       
نىزامىددىنغا ۋاقىت بهك تېز كېتىۋاتقانـدەك ھـېلىال تـاڭ ئېتىـپ كېتىـپ،      

ــاي قالى  ــى ئۇخلىيالمـ ــىز ئىنىسـ ــڭ  تىنىمسـ ــۇپ، ۋاقىتنىـ ــدەك تويۇلـ دىغانـ
  .توختاپ قېلىشىنى ئۈمىد قىالتتى، تاالدىكى شهپىلهرگه قۇالق ساالتتى

ــان ئــاۋازى       ...  ــڭ ســوزۇپ چىللىغ ــدا توخۇنى ــراق بىــر جاي ــايهت، يى نىه



 259

ــاتتى    ــپ كېتىۋاتـ ــۇپ ئازاپلىنىـ ــۆزىچه پۇچۇلۇنـ ــددىن ئـ ــدا نىزامىـ . ئاڭالنغانـ
ــهنگهندە    ــۆڭلىنى چۈش ــان ك ــڭ مېهرىب ــى ئۇنى ــۇپ،  مهمتىل ــى قوي ك قهلهمن

ئـۇ ئىنىسـىنىڭ   . ئۇخالشقا ياتتى، شۇنداقال نىزامىددىن يېنىك بىـر تىنـدى  
  .چاپسانراق ئۇخالپ قېلىشى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئويغاقلىقىنى چاندۇرمىدى
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  ئون ئۈچىنچى باب
1  

  
ەۋپىـــق كهنـــتلهر ئــــارىالپ، بـــايالر، ئۇقۇمۇشـــلۇقالر، يــــۇرت     

ــلهن ئۇچر ــاقاللىرى بىـــ ــۇئاقســـ ــاتىالرۇشـــ ــى  پ ئـــ ھهيئىتـــ
ــارلىقى   ــنىڭ تهييـ ــوپالش،  (تهشكىللهشـ ــرى تـ ــائهت پىكـ جامـ

ــارلىق نــــى پۈتتــــۈردى ھهمــــدە كهنتلهردىكــــى مهكــــتهپ  )ئىــــدىيۋى تهييــ
ــتى  ــدە سۆھبهتلهشـ ــىنى باشـــالش ھهققىـ ــۇرۇلال  . قۇرۇلۇشـ ــۇ بۆگهنـــدىن نـ ئـ

ــا    ــۇڭرۇقتىن ئاك ــتىم؛ ئ ــلىماخۇن خهلپى ــدىن ئىس ــتىم؛ تۆكۈل ــا  -خهلپى ئۇك
ئىبراھىمهــاجىم، زاكىــر ھــاجىم، ســهلهيهاجىم؛ بــايالردىن باشــقا مــۇھهممهد 

تېجهندىن ئهمهتهاجىم، قۇنـاجىم؛ سـۇنتاغدىن ئهمهتقۇلهـاجىم، يۈسـۈپهاجى؛     
بـۇ كىشـى ئۇالرغـا تۇققـان      —قۇربـان ئهزىـزى   (ۋاقۋاغدىن ئاخۇن، قۇۋان شهيخ 

بىـرلهپ كۆرۈشـۈپ تونۇشـۇپ     -، ھهسهنچوڭ قاتـارلىقالر بىـلهن بىـر   )كېلهتتى
  .سۆھبهتلىشىپ چىقتى

بــۇ . بىــر ھهپــته ئۆتكهنــدىن كېيىنكــى بىــر كــۈنى ئــۇ شــورۇققا كهلــدى  
ــدى     ــراھ ئىــ ــا ھهمــ ــددىن ئۇنىڭغــ ــهپىرىدە نىزامىــ ــپهت  . ســ ــاھىر خهلــ تــ

ــلهن     ــدى بى ــا ئال ــۇش بولغاچق ــۇ تون ــددىننىڭ دوســتى ھهم تهۋپىققىم نىزامى
  .ئۇنىڭ ئۆيىگه كىرىشىنى توغرا تېپىشتى

ــچىدنىڭ ئالد   ــر مهسـ ــان بىـ ــوڭ بولمىغـ ــانچه چـ ــۇالر ئـ ــۈپ ئـ ــدىن ئۆتـ ىـ
ــلهن مهســچىتنىڭ     ــارچۇق بى ــدىغان ت ــۇپ تۇرى خهلپهتنىــڭ دەرۋازىســى كۆرۈن

خانىقانىـڭ يېنـى   . قانىڭمۇ ئالدىـدىن ئۆتۈشـتى  ىانخشىمالىي بېقىنىدىكى 
ۋە كهينـى بولسـا چـوڭ بىــر بـاغ بولـۇپ، ئۇنىـڭ بــۇ بېغـى مىـۋە تۈرلىرىنىــڭ         

ــراق   ــلهن يى ــوللىقى بى ــىنىڭ م ــۆپلىكى، مىۋىس ــهۇرىد  -ك ــا مهش . ىيېقىنغ
مىۋىلىـــك دەرەخلهرنىـــڭ شـــاخلىرى تامـــدىن ئارتىلىـــپ تـــارچۇق تهرەپـــكه  

  .ساڭگىالپ تۇراتتى
ــتىدىكى     ــاش ئۈس ــڭ ب ــۈك ئالمىالرنى ــى ۋە كۈزل ــدى بىه ــى ئهپهن مهمتىل

وجــــايىن باغۋەنچىلىــــك   خشــــاخلىرىغا زوق بىــــلهن قــــاراپ كۆڭلىــــدە    

  ـت
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ــدى     ــايدۇ دەپ ئويلى ــى ئوخش ــاس كىش ــنىم تاپم ــاي، تى ــىگه ب ــۇ . تهجىربىس ب
ــ ــاپالپ تۇرغاچقــا ســالقىن      تهرەپ ــان شــاخالر تــارچۇقنى ق كه ئىگىلىــپ تۇرغ

  .ھاۋالىق بۇ جاي ئۇزۇن يولدىن كهلگهن يولۇچىالرغا خېلى ئارام بېرەتتى
بـۇ دەرۋازىـدىن كىرگهنـدە بىـر كىچىـك سـهينا، ئۇنىـڭ        . دەرۋازا ئوچۇقىدى

نىزامىـددىن ئىنىسـىنى غهرپ   . ئوڭ ۋە سول تهرىپىـدە ئىككـى دەرۋازا بارىـدى   
ــلىدى  ت ــا باش ــى ھويلىغ ــىگ  . هرەپتىك ــا كىرىش ــۇالر ھويلىغ ــارىڭى  ىئ ــال ب ال ت

ــقان      ــتىدە بهدەش ــالر ئۈس ــىدا زىلچى ــايۋان سۇپىس ــقان پىش ــلهن قاراڭغۇالش بى
قـۇرۇپ ئولتـۇرۇپ چىلـگه پىچىـپ يهۋاتقـان تـاھىر خهلـپهت ئورنىـدىن تــۇرۇپ         

  .كهتتى
 دېـدى تهۋپىـق ئاكىسـىدىن بـۇرۇنراق گويـا      —! ئهسساالمۇ ئهلهيكـۇم  —

ــل       ــر خىـ ــدەك بىـ ــى ئهمهس ئۆزىـ ــى ئاكىسـ ــا قهدىناسـ ــاھىپخاننىڭ كونـ سـ
ئىشــهنچكه تولغــان دوســتانه ئــاۋازدا، تــاھىر خهلپهتنىــڭ ئالــدىراپ ســۇپىدىن  

  .غىنىنى كۆرۈپىچۈشۈشكه باشل
ئىڭىكى ئۇچلۇقراق ۋە سـاقىلى ئىڭىكىـگه يارىشـا تېخىمـۇ ئۇچلىنىـپ      

ن چۈشـــۈپ تۇرغـــان، ۋىجىكـــرەك كهلـــگهن خهلـــپهت پىشـــايۋان سۇپىســـىدى 
  :ئۇالرنىڭ ئالدىغا قاراپ ماڭغاچ

ــاتهۇ،    — ــۇلالھى ۋەبهرك ــدى  —ۋەئهلكــۇم ئهسســاالمۇئهلهيكۇم رەھمۇت دې
ــۆرگه تهكلىــپ قىلــدى،    ــۇالرنى ت ــال  —قىزغىنلىــق بىــلهن ۋە ئ مۇشــۇ يهردى

قانـداق شـامال ئۇچـۇرۇپ كهلـدى،      ،رى ئۆتـۈڭالر ۇيۇقـ . ئولتۇرايلى، سـالقىنراق 
دېدى ئۇ بهكمـۇ خۇشـال ئىكهنلىكىنـى     —ېمه، سىلهرنى؟ خۇدا يهتكۈزدىمۇ ن

  .ئىپادە قىلىپ
تاھىر خهلـپهت بىـر قاراشـتىال ئىنتـايىن ئوچـۇق، چىقىشـقاق، مـۇاليىم        

ئـــۇ بىـــردەم مهمتىلـــى . كىشـــى ئىكهنلىكىنـــى نامـــايهن قىلىـــپ تـــۇراتتى
ــان     ــپ قالغـ ــلىرىنى، زېرىكىـ ــى ئىشـ ــدىن كېيىنكـ ــدىنىڭ كهلگهنـ  -ئهپهنـ

ەم نىزامىددىنـــدىن ئـــاخىرقى قېـــتىم   قالمىغـــانلىقىنى سورىســـا، بىـــرد  
كهچمىشــلىرىنى ســوراپ ۋە ئۆزىمــۇ  -كۆرۈشـكهنلىرىدىن كېيىنكــى كــۆرگهن 

  .ھىكايه قىلىپ كهتتى
تــۈزگه  -مهمتىلــى قايتىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن بــۇنى تاشــالپ تــاال   —
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ــدە شــاگىتالرغا ئىــش كۆرســ  . چىقالمىــدىم پ بهرمىســهم ۈتۈيهنه كېلىــپ ئۆي
  .ىددىن ئۆز كهچمىشلىرىنى سۆزلهپدېدى نىزام —بولمايدىكهن، 

ئىنىمىزنى نېمىشكه تاشالپ چىقـاتتىڭىز؟ باشـالپ كېلىۋەرسـىڭىز     —
  .دېدى تاھىر خهلپهت —بوالتتىغۇ، 

ئــۇالر ئابلىمىــت . شــۇ چاغــدا تــاالدىن ئىككــى يىگىــت كىرىــپ كهلــدى 
  .قارى ھهم سابىت ئىككىسىدى

تـاھىر   دېـدى  —بـۇالرنى تونۇيسـىز، ئىـنىم بىـلهن دوسـتى سـابىت،        —
ــلىتىپ،   ــاۋازىنى پهسـ ــپهت ۋە ئـ ــائىر،  —خهلـ ــۇرۇن شـ ــۇپ  —يوشـ دەپ قوشـ

  .قويدى
دېدى بىـر كـۆرگهن ئـادەمنى نهچـچه يىـل ئۆتسـىمۇ        —تونۇشقۇ بىز،  —

بـۇ بىزنىـڭ     —ۋالىدىغان تهۋپىق سابىتنىڭ قولىنى قاتتىق سـىقىپ،  ۇتون
  ئۈچىنچى قېتىم كۆرۈشۈشىمىزغۇ يېڭىلىشمىغان بولسام؟

ســۇن، ســىلهر تونۇشــالردىن بولــۇپ بولغانكهنســىلهرغۇ؟  ئېســىم قۇرى —
ــۆرگهننى    ــاال ك ــتىم چ ــى قې ــرە ئىكك ــاپتىمهن، ... بى ــاھىر   —دەپ ق ــدى ت دې

  .پۇنۇخهلپهت تهۋپىقىنىڭ خاتىرسىگه زوقل
سابىت بىرىنچى قېتىم كۆرۈشكهندىال كۆڭلىـدە ھـۆرمهت پهيـدا بولغـان     

چـاق ئىكهنلىكىنـى   بۇ كىشى بىـلهن ساالمالشـقاندا ئۆزىنىـڭ تولىمـۇ تارتىن    
مهمتىلــى ئهپهنــدى بولســا ئۇنىــڭ نــوچى ئهركهكــلهرگه خــاس       . بىلــدۈردى

بهستىگه ۋە بۇنىڭغا مۇناسىپ بولمىغـان نـازۇك تهبىئـتىگه يهنه بىـر قېـتىم      
  .ئاالھىدە دىققهت قىلدى

سـابىت  . تاھىر خهلپهت ئابلىمىت قارىنى داسـتىخان راسالشـقا بۇيرىـدى   
مهمتىلــى ئهپهنــدى ئــۇنى   . قىنــا ئولتــۇردى مېهمانالرنىــڭ قاتارىــدا قورۇنۇپ 

قورۇنۇشتىن ئازاد قىلىش ئۈچۈن بىـر نهچـچه ئېغىـز چاقچـاق قىلىۋىـدى، ئـۇ       
ــى   ــپ كهتتـ ــۇالقلىرىغىچه قىزىرىـ ــي   . قـ ــان، ئهجنهبىـ ــدە ئوقۇغـ ــۇ چهتئهلـ ئـ

گهرچه مهمتىلـى ئهپهنـدى ئاكىسـىنىڭ زورى بىـلهن بهك كـۆزگه      (سىياقلىق 
ا مــاس تــون يــا يهكتهكــتهك بىــر  پاتماســلىق ئۈچــۈن ئۈســتىگه شــۇ مۇھىتقــ 

نېمىلهرنــى كېيىۋالســـىمۇ، كىشـــىلهرنىڭ كــۆزىگه ھامـــان ئۇنىـــڭ تـــۇرقى   
بىلىـنمهس قىزىللىـق    -،  ئىككـى مهڭزىـدىن بىلىـنهر   )ئهجنهبىي تۇيۇالتتى
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ــاالپهت       ــاپهت، ھهم سـ ــۆزىگه ھهم التـ ــۇرۇتى ئـ ــك بـ ــان، كىچىـ ــپ تۇرغـ چىقىـ
ىنىڭ دەســلهپكى ئــۇ بــۇ ئهپهنــد. بېغىشــلىغان كىشــىگه قىزىقىــپ قــارايتى 

چاقچاقلىرى بىلهنال ئۆزىدە ئۇنىڭغا نىسـبهتهن يېقىنلىـق، بهلكـى بـالىلىق     
ــرى ئويغا ــمېهـ ــانلىقىنى ھنغـ ــدىىـ ــاۋالقى  . س قىلـ ــدى ئـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ

  :سۆھبهتلهرنىڭ داۋامىغا قارىتىپ تاھىر خهلپهتكه
ئاكــام مېنــى يــا باشــالپ چىقمايــدۇ، يــا تاشــالپ چىقمايــدۇ، شــۇنىڭ   —

ئارقىـدىن  . دېـدى كۈلـۈپ   —ئۇنى ئالدىمغا سېلىپ چىقتىم،  بىلهن ئۆزەمال
ســىزنى بىــر ئىــش بىــلهن ئىــزدەپ   —جىــددىلىك بىــلهن قوشــۇپ قويــدى، 

  .كهلدۇق
ەپ كهلگىـنىڭالر ئۈچـۈن قولـۇم    دياخشى ئهمهسمۇ، ئادەم ئىتىـپ ئىـز   —

  .كۆكسۈمدە
ئالــدىراپ خۇشــال بولــۇپ كهتــمهڭ، بــۇ ســىزگه پايــدا كهلتۈرىــدىغان    —

  .ماقۇل دېدىڭىزمۇ، بولدى، زىيان تارتقىنىڭىز شۇ ئىش ئهمهس،
 —ياخشى ئادەملهر ئۈچۈن نېمه كهتسىمۇ زىيـان دېگىلـى بولمايـدۇ،     —

 —تاھىر خهلپهت تهۋپىقنىڭ چاقچىقىغا دوسـتانه جـاۋاب قـايتۇرۇپ، ئانـدىن،     
  .دەپ ئىشارەت قىلدى —ئابلىمىت، سهن ئۆيدىكىلهرگه يۈگرە، 

نلىقىنى بىلــگهن نىزامىــددىن ئالــدىراپ ۋاتقــاۇئــۇ نــېمه قىلمــاقچى بول
  .ئۇنى توستى

ئاۋارە بولۇپ يۈرمىسۇن، بىزنىڭ يهنه كۆپ ئىشـلىرىمىز بـار، يهنه بىـر     —
  .كهچ قالمايلى. نهچچهيلهننىڭ ئۆيلىرىگه كىرىدىغان ئىش بار

  يهنه كىمنىڭ ئۆيىگه كىرمهكچىدىڭالر؟ —
  .مولال قادىرنى ئىزدەيتتۇق —
يدىغان ئادىمىڭالر بولسـا ھهممىنـى دەڭـال، مۇشـۇ     يهنه ئىزدە.... ھا ھا —

ــى  ــپ كېرەيلـ ــۆيگىال قىچقىرىـ ــېقىن   . ئـ ــڭ يـ ــلهن بىزنىـ ــادىر بىـ ــولال قـ مـ
ــانلىقىمىزنى بىل همتىڭىــز؟ مۇشــۇ يهردە كۆرۈشســهڭالرمۇ ئوخشــاش،    متۇقق

دېــدى خهلــپهت كۈلــۈپ  —، چــىۈگــۈ، مــولال قادىركــاڭنى باشــالپ ژســابىت، 
  .تۇرۇپ

ــي  ــدىن كېـ ــپ كهتكهنـ ــابىت چىقىـ ــى  سـ ــپهت مهمتىلـ ــاھىر خهلـ ىن، تـ
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  :ئهپهندىگه بۇرۇلۇپ
خــوش، قېنــى ماڭــا چۈشــكهن خىــزمهت نــېمىكىن، ئاڭلىغــاچ تــۇراي،  —

  .دېدى ئۇچلۇق ساقىلىنى تىترىتىپ كۈلۈپ —
پ بولغاچقـا نهچـچه يىللىـق    ۈنۈمهمتىلى ئهپهنـدىمۇ سـاھىپخاننى چۈشـ   

  :ئۈلپىتىدەك ھېچبىر قورۇنۇپ تۇرمايال
زنىڭ قىـزغىن مېهماندوسـتلىقىڭىزنىڭ   دېسهك دەيلى، قېنـى سـى   —

ــ  ــداق بول ــى قان ــپ يۈرگــ  ۇداۋام ــان قىلى ــى مېهم ــۈن ۈدىكىن، بىزن نىڭىز ئۈچ
ئۇ گهپنى چاقچاق بىـلهن باشـلىۋېدى، بـۇ ھـال      —ئۆكۈنۈپ قاالمسىز تېخى، 

ــۇ مېهمــان  . مىــجهزى ئوچــۇق ســاھىپخانغا يېقىــپ چۈشــتى   ــۆزىنى ب ئۇمــۇ ئ
  .قالغانىدىياتقا كېلىپ ھىسبىلهن كونا تۇنۇشالردەك 

دەپ باقمامســـىز، مېنـــى پۇشـــايمان قىلـــدۇرۇپ، ئـــۈلپهتچىلىكتىن  —
  .كهچتۈرۋەتكىدەك قانداق گهپكىن، ئاڭالپ باقاي

ــهم،   — ــىنى دېسـ ــڭ پوسكاللىسـ ــاق   —گهپنىـ ــق چاقچـ ــدى تهۋپىـ دېـ
قىلىۋاتقـــان چاغـــدىكى خۇشـــخۇي كۈلكىســـىنى جىـــددى كۈلۈمسىرەشـــكه 

ــتهپ ئــــېچىش  —ئۆزگهرتىــــپ،  ــلهن مهن چهتئهلــــدىن مهكــ نىيىتــــى بىــ
ــۇ ســۆزى ئېســىڭىزدە بولســا كېــرەك،   . كهلگهنىــدىم شــهيخ ســهئىدىنىڭ مۇن

ــۇرۇپ يهپ      « ــار ت ــرى ب ــدۇ، بى ــۈپ كېتى ــلهن ئۆل ــرەت بى ــى ھهس ــى كىش ئىكك
بـۇ گهپ ھهر  .  »ئىچمىگهن؛ يهنه بىرى بىلىمى تۇرۇپ، ھېچ ئىـش قىلمىغـان  

شـۇڭا ھهسـرەتته كهتمهسـلىك ئۈچـۈن ئىـش      . ئىككىمىزگه باب كېلىـدىكهن 
ــلهغ كېــرەك . قىلمــاقچىمهن ــا شــۇنىڭغا مهب ــۇ گهپنــى تهپســىلىيرەك  .  مان ب

سۆزلىســــهم ، ئالــــدى بىــــلهن دارىلمــــۇئهللىمىن ئېچىــــپ مــــۇئهللىم      
. كهنـتكه تهقسـىم قىلىـمهن    24ئانـدىن بـۇ مـۇئهللىملهرنى    . تهربىيىلهيمهن

مهكـتهپ ۋە  . ھازىر دارىلمۇئهللىمىننىڭ ئىشى ئاساسهن تهييار بولـۇپ قالـدى  
ــ ــدى . ىمۇ ھهلمالىيىســـ ــپ،    24ئهمـــ ــا قىلىـــ ــتهپ بىنـــ ــتكه مهكـــ كهنـــ

ســــىزنى . مۇئهللىملهرنىــــڭ ئوقــــۇش پۈتتۈرۈشــــىگه ئۈلگۈرتىــــدىغان گهپ
ــقا      ــىڭىز باش ــاقۇل كهلس ــمهن، م ــڭ دېمهي ــلهغ بېرى ــۇئهللىمىنگه مهب دارىلم
بايالر بىـلهن بىرلىشـىپ شـورۇققا بىـر مهكـتهپ سـېلىپ بهرسـىڭىز بۇنىـڭ         

ــوال سۆزلهشــنىڭ ھــاجىتى  پايدىســى، ســاۋابلىق تهرىپــى ھهققىــ  دە ســىزگه ت
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ســـىزنىڭمۇ چهتــــئهللهردە ئىلىـــم تهھســـىل قىلغــــان،    . يـــوق، ئهلـــۋەتته  
يېڭىلىقپهرۋەر كىشـى ئىكهنلىكىڭىزنـى ئاكامـدىن ئاڭلىغـان، بـۇ ئىشـنىڭ       

ئهمــدى بىــزگه بىــر ئېغىــز جــاۋابىڭىز . نىســىزۈئهھمىيىتىنــى ئــۆزىڭىز چۈش
  .كېرەك
ــايمان    — ــى پۇشــ ــۇنىڭغا مېنــ ــمىدى؟ شــ ــۇ ئىشــ ــدۇ، دەپ  شــ قىلىــ

ئويلىغانمىدىڭىز؟ سـىز بـۇ گهپنـى ئېچىشـتىن بـۇرۇن باغلىشـىپ قويسـاق        
تـاھىر خهلـپهت شـۇنداق     —بوپتىكهن، گهپ يـوق ئۇتتـۇرۇپ قويىدىكهنسـىز،    

ئىـنىم، بـۇ ئىـش دەل     —ئاندىن جىددىيلىك بىلهن، . دەپ خۇشخۇي كۈلدى
ۇرۇنـۇپ  مهنمۇ شـۇنداق بىـر ئىشـالرغا ئ   . مېنىڭ كۆڭلۈمدىكى ئىش ئهمهسمۇ

ــۇپ       ــالىالرنى ئوقۇت ــادا ب ــدىكى خانىق ــچىدنىڭ يېنى ــاۋۇ مهس ــۆرگهن، ئهنه ئ ك
م مهدرس بولغاچقــا قولۇمــدىن كهلگىنــى   ۇنــۇبىــراق مېنىــڭ ئوقۇغ . ۈدۈمژ

ئابـــدىقادىر دامولالمنىـــڭ . ئـــازراق يېڭىلىقنـــى قوشـــۇپ ســـۆزلهش بولـــدى
چه يولىنى تۇتىمهن دەپ تىرىشتىم، ئهمما مېنىڭمـۇ باشـقا مـوللىالردىن ئـان    

ــادەم تۇرغــان يهردە مهن   . پهرقىــم بولمىــدى ئهمــدى بــۇ ئىشــنى قىلىــدىغان ئ
نېمىشــقا تىــل چاينايــدىكهنمهن؟ مــولال قــادىر بىــلهن ئىككىمىــزدە چاتــاق   
يوق، ئهگهر مهن ئۇنىڭ ئۈچۈن ئالـدىراپ ۋەدە بېرىـپ قويغـان بولسـام ئۇنىـڭ      

  بىر ئۆلۈش يۈكىنىمۇ ئۈستۈمگه ئاالي قانداق؟
گىـز ھهم  ىمـولال قـادىر ئ  . لال قادىرنى باشالپ كىردىبۇ چاغدا سابىت مو
ــاھىر خهلــپهت ئۇنىڭغــا مېهمــانالرنى تۇنۇشــتۇردى   . بهســتىلىك كىشــىدى ت

دا ئۆزىنىــڭ قانــداق ئىپــادە ىــئاخىر. كــېلىش مۇددىئاســىنىمۇ ســۆزلهپ بهردى
  .بىلدۈرگهنلىكىنىمۇ ئېلىپ قالمىدى

ــېمه دېســىڭىز مهن شــۇ . ابھىســســىزنىڭ دېگىنىڭىــز  —  —، ســىز ن
  .دېدى مولال قادىر قىسقىال

بىــر نهچــچه كۈنــدىن بېــرى يــۇرۇتالرنى بىــر قاتــار ئــارىالپ چىقتــۇق،   —
يۇرت مۆتىۋەرلىرى بايالر يۈز بېشىالر بىـلهن كۆرۈشـۈپ كېلىـۋاتىمىز، خۇداغـا     

ئهمـــدى ۋەدىـــلهر ھهرىكهتـــكه . شــۈكرى ھـــازىرچه ئىشـــىمىز خېلـــى جايىـــدا 
ئـۇ يـاقتىكى ھويلىـدىن ئايـال     . پىـق دېدى تهۋ —دىغان بولدى، ۇئايالنسا بول

ــپهت يهنه     ــاھىر خهل ــارىنى ت ــرگهن ئابلىمىــت ق ــپ كى خۇجــايىنالرنى چاقىرى
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  :چهتكه تارتىپ
سهن چىقىپ قوشنىالردىن بىرنى قىچقىرىپ كىـر، قـوزىنى سـويۇپ     —

ــدى ۇشــۇتۇمېهمــانالرنى ئۇز ــدىغان ئىشــكهن دېگىــن، دې ــۇ جايىغــا . پ بېرى ئ
ھهركىتىنــى ســىزىپ تۇرغــان تهۋپىــق  قايتىــپ كېلىــپ ئولتۇرغانــدا ئۇنىــڭ

  :چاقچاق قىلدى
  دىغۇ؟ نېمه قىالي دەيسىز؟ۇسىزنىڭ ھهركىتىڭىز گۇمانلىق تۇر —
  .ھېچ گهپ يوق كۆڭلىڭىزگه باشقا ئىش كهلمىسۇن —
 —دېـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى يهنه جىـددى تۈسـكه كۆچـۈپ،        —ياق،  —

  .بىز ئۈچۈن كۆپ ئاۋارە بولماڭ، ئالدىرايمىز
ۋېتىپتـۇ؟  ۇزنى خام چاغلىماڭ، سىز ئۈچـۈن كىـم ئـاۋارە بول   خىيالىڭى —

ــى،   ــڭ ئىش ــدۇرۇپ   —ئۆزىمىزنى ــا ئايالن ــپهت چاقچاقق ــاھىر خهل ــدى ت ــۇ . دې ئ
ــا   ــارلىق كونـ ــى بـ ــېقىن    -تهۋپىقنـ ــدىكى ئهڭ يـ ــلىرى ئىچىـ ــى تۇنۇشـ يېڭـ

ــون يىــل بىلــله   . سىردشــىدەكال كــۆرۈپ قالغانىــدى  ئۇالرنىــڭ ســۆزىدىنمۇ ئ
  .ېقىنچىلىق ئىپادىلىنىپ تۇراتتىئوقۇغاندەك چىقىشقاقلىق ي

ئابلىمىت قارى باشـالپ كىـرگهن كىشـى ئېغىلـدىن قـوزىنى يېـتىلهپ       
  :چىقىپ مېهمانالرنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگه تاتتى

ھۆرمهتلىك مېهمانلىرىمىز كېچىكـرەك بىـر قـوزىمىز بـارىكهن دۇئـا       —
  .قىلىپ بهرسهڭالر

دى تـاھىر  دېـ  —بېرىپ ئىشىڭنى قىلىۋەر، سـهت قىلىقنـى قىلمـا،     —
دۇئـا   —خهلپهت قوشـنىغا قـوزىنى ئاپىرىـپ سويۇۋېرىشـكه ئىشـارە قىلىـپ،       

ئــۇ بۇنىڭــدەك ئــادەتكه ئايالنغــان   —قىلــدۇرۇش دېــگهن نــېمه قىلىــق ئــۇ؟  
  .بىدئهت قىلىقالرنى ياقتۇرمايتى

ــداق گهپ؟  — ــۇ قان ــاراپ،     —ۋۇي، ب ــددىن دوســتىغا ق ــدى نىزامى  —دې
  ...ئالدىرايمىز دەۋاتساق

ــىز  — ــى س ــر    ھېل ــدىڭىزمۇ؟ بى ــدىغانلىققا ۋەدە بهرمى ــېچگهپ بولماي ھ
تومــۇزدا پۈتــۈن بىــر  ،كــۆڭلىڭىزگه رەھــمهت ؟قــوينى ســويۇپ نــېمه قىلىســىز

ــال      ــاننى خۇش ــىڭىز مېهم ــويىمهن دېس ــۈن س ــان ئۈچ ــى مېهم ــوينى ئىكك ق
  قىلىشنىڭ تهتۈرسىچه خىجىل قىلىپ قويمامسىز؟
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ــىنى يهپ كېتى  — ــۇڭ بۇنىـــڭ ھهممسـ ــاتىرجهم بولـ ــېلههم خـ ــكه ھـ شـ
  .دېدى تاھىر خهلپهت خاتىرىجهملىك بىلهن —زورلىمايمهن،

ــقا     ــتىن باشـ ــاھىپخانغا بويسۇنۇشـ ــانالر سـ ــان مېهمـ ــىز قالغـ ئىالجىسـ
شــۇ چاغــدا تهۋپىــق ســۆھبهتنى داۋام قىلىــپ .  چارىســى يــوقلىقىنى بىلــدى

  :يېڭى دوستىغا
ــا     — ــانچه يېپىقق ــى ســىز ق ــى قىاليل ــدىكى گېپىمىزن مهكــتهپ ھهققى

  .دېدى —؟ ھۆددە قىلىسىز
مهن ئۆزۈم ئۈچ يېپىـق پۈتتـۈرۈپ بېـرەي باشـقا بـايال ئۇنىمـاي قالسـا         —

  .يهنه قاراپ تۇرماسمهن
شــورۇق ئاتۇشــتىكى ئهڭ چــوڭ يۇرۇتنىــڭ بىــرى، ئــۆز ئىچىــدىن يهنه  —

ــا بۆل  ــۈچ يۇرتق ــۈئ ــى     . دۇۈن ــۆپ چىقىش ــدىغانالرمۇ ك ــن ئوقۇي ــۇ يهردى ــۇڭا ب ش
ئاشـخانا، ئىشـخانا    ،ھـوجرا  ئېغىزلىق سىنىپ، ئۇنـدىن باشـقا   8 -7مۇمكىن 

  .بولمىسا بولمايدۇ
خاتىرجهم بولۇڭ، ئاۋال سـىز باشـقا بـايالر بىـلهن كۆرۈشـۈپ بېقىـڭ،        —

  .دۇۇئاندىن ئۇالرنىڭ ئهھۋالىغا قاراپ بىرلىكته ئىشقا كىرىشسهكمۇ بول
دۇ، مهن يهنه كېلىمهن، مهكتهپنىـڭ ھـۇلىنى قويغانـدىمۇ ئـۆزۈم     ۇبول —

هكتهپنى قانـداق سېلىشـنىڭ الھىيىسـى بـار، شـۇ      مهندە م. بېشىدا بولىمهن
تـوال ئوقۇغـان خهت سـاۋادى     -چاغدا يهنه سۆزلىشـىمىز شـورۇقتا ئىلگىـرى ئـاز    

  بار ياشالر باردۇر؟
ــار — ــا بىزنىــڭ مۇشــۇ ســۆھبىتىمىزدىمۇ ئىككــى  . بولمامــدىغان، ب مان

خهلــپهت ئابلىمىــت بىــلهن ســابىتنى كۆرســهتتى،  —يىگىــت ئولتۇرمامــدۇ، 
يېغىلىـق ۋاقتىـدا مهكتهپنـى    . لگىرى مېنىـڭ قولۇمـدا ئوقۇغـان   بۇالر ئى —

تاقىغان پېتى قايتا ئاچالمىدۇق شـۇندىن بېـرى ئىككىسـى مانـا مۇشـۇنداق      
  ...لهيلهپ يۈرىدۇ، بهزى بهزى ئوڭۇرۇققا بېرىپ كېلىپ دېگهندەك،

  قانداق يىگىتلهر ئوقۇمسىلهر؟. بۇالر دارىلمۇئهللىمىندە ئوقۇسۇن —
ن، يهنه مۇھهممهد قارى دېـگهن بىـر ئـاغىنىمىزمۇ بـار،     مهنغۇ ئوقۇيمه —

.... ئـادەم يـوق  ... ئهممـا ئـۆيى  . سابىتنىڭمۇ تازا ئوقۇغۇسى بار... ئۇمۇ ئوقۇيدۇ، 
  .دېدى ئابلىمىت —
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مهن بـۇ يىگىتنىـڭ    —قىزىقىـپ سـورىدى تهۋپىـق،     —نېمه گهپ؟  —
  .خىيالچانلىقىغا باشتىال دىققهت قىلغانىدىم

ــ   ــارى دوس ــت ق ــازا    ئابلىمى ــى ق ــدا دادىس ــۋالى، يېقىن ــائىله ئهھ تىنىڭ ئ
ــدەپ       ــدىن ھهي ــى ئۆي ــۆگهي ئانىس ــانلقىنى، ئ ــالغۇز قالغ ــدەك ي ــپ تىغ قىلى
چىقىرىــپ ئــۆيگه پۈتــۈنلهي مىراســخور بولــۇش كويىــدا ســابىتنى يــات ئــادەم، 
ــۈرگهنلىكىنى   رەھمهتلىكنىــڭ ھېچنىمىســى ئهمهس، دەپ داۋراڭ ســېلىپ ي

  . سۆزلهپ بهردى
ىڭ پهيلى يامـان خوتـۇن، سـابىت مهكـتهپكه كېتىـپ      ئۆگهي ئانىسىن —

  .دېدى ئۇ —قالسا ئۆينى سېتىۋېتىشتىن يانمايدۇ، مهشههدلىك ئهمهسمۇ، 
ــېمه    — ــازىرچه ۋەھىــــمه يېيىشــــنىڭ ھــــاجىتى يــــوق ئۇنىــــڭ نــ ھــ

ســىز خــاتىرجهم مهكــتهپكه بېرىۋېرىــڭ  . قىلىــدىغانلىقىنى كــۆرۈپ باقــايلى
ر قــانچه ھــازازۇل بولســىمۇ ئۇنىڭغــا ئــۇ ھه. ئــۆيگه تاھىركــامالر قــاراپ قويىــدۇ

دېــدى ۋە خىــروم سومكىســىدىن دەپتهرنــى      —بــوزەك بولمــاڭ قورقمــاڭ،   
  .دېدى —ئهمىسه ئىككىڭالرنى تىزىمالپ قوياي،  —ئېلىپ، 

ياشالر ئهمدى مهمتىلى ئهپهندىنى ئۆزلىرىنىـڭ ئهڭ يـېقىن ئادىمىـدەك    
ــاۋاب  بهرگهچ  كـــۆرۈپ قالغاچقـــا، ئۇنىـــڭ بېقىنىغـــا قىســـىلىپ ســـوئالغا جـ

  چىرايلىق پۇچۇركىسىغا قاراپ تۇردى
ئالـدى بىـلهن ئىسـمى ئاتىسـىنى،     . ئۇ ئهڭ ئهۋەل سـابىتنى تىزىملىـدى  

روھىــدىكى بهلگىلهرنــى يېزىشــقا باشــلىۋىدى، ياشــالر   -جىنســىنى، رەڭگــى
  :تهۋپىق ئۇالرغا چۈشهندۈرۈپ. بىرىگه قاراشتى -بۇنىڭغا ھهيران بولۇپ، بىر

ىككه ســـىلهرنىڭ رەســـىمىڭالر بولغـــان ئهســـلىدە بۇنـــداق تىـــزىمل —
بىــزدە تېخــى ســۈرەت تــارتىش . بولســا شــۇنى چــاپاليتۇق، چهتئهلــدە شــۇنداق

ئۈسكىنىلىرى يـوق بولغانـدىكىن، رەسـىمنىڭ ئورنىغـا مۇشـۇنداق يـازىمىز       
ــئۇل       —دە،  ــقا مهس ــۇ تىزىمالش ــاي، ئ ــپ قوي ــهيپىددىنگه بېرى ــۇنى س مهن ب

  .بولغان
دېــــدى  —قويســــاق بــــوالتتى، مــــۇھهممهد قــــارىنىمۇ تىــــزىمالپ  —

  .ئابلىمىت
ئۇنىڭ جىمـى ئهھـۋالىنى ئېيتىـپ بېرەلىسـهڭالر تىـزىمالپ قويـاي،        —
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. دېـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى    —بولمىسا ئۆزى سهيپىددىن بىلهن كۆرۈشسۇن، 
. مهن بــۇ يىگىــتكه باشــتىال دىقــقهت قىلغــان  —ئانــدىن ســابىتقا بۇرۇلــۇپ 

ــتهك   ــان قۇشـ ــدىن ئايرىلغـ ــوڭ قانىتىـ ــلىدە ئـ ــكهنىكهن ئهسـ ــا، . ئۆسـ ئهممـ
دۇ، ئۇالرنىـڭ ئىچـى   ۇخىيالچان كهم سۆز ئادەملهردە شۇنداق ئاالھىـدىلىك بولـ  

باشـقىالر ئاغزىـدا ئالغـان شـهنى ئـۇالر      . كۈچلۈك قهيسهر تهبىئهتلىك كېلىدۇ
مهن شـــۇڭا بـــۇ . تىنســـىز، ھهركهتـــته ئېلىشـــقا ئىـــرادە باغلىيااليـــدۇ -ئـــۈن

ــۇ    ــتىم، ب ــدىم خهلپى ــولىڭىزدا  يىگىــتكه قىزىقىــپ قال يىگىــت ســىزنىڭ ق
  ئوقۇغاندا قانداقراقىدى؟

نــاۋايى، ئابــدۇراخمان  . نىمىســىنى ئېيتــاي، زېهنــى غۇبارســىز بــاال     —
قانـداق خـاتىرىكىن تـاڭ،    . جامى، خوجاھاپىزالرنىڭ غهزەللىرىنى ئىچىۋالىـدۇ 

  .بىرال ئوقۇدىمۇ بولدى ھازىرال يادالپ بېرەلهيدۇ
دەپ قوشــۇمچه قىلــدى   —، مــۇنچه شــېئىر يازىــدۇ   -ئۆزىمــۇ ئــانچه  —

  .ئابلىمىت قارى
ــۇپ چىقتــى  — ــۇم  . ئهنه، مېنىــڭ ئويلىغىمــدەك بول ئىــنىم، ســىز چوق

  .ئوقۇشىڭىز كېرەك
ســـابىت ھامـــان بىـــر قـــولىنى يانچۇقىـــدىن چىقارماســـتىن غـــاڭزىنى  
ــزدەك     ــان قى ــالهت بولغ ــدەك تهر، خىج ــدا ئۇنچى ــڭ ئۇچى ســىقىمداپ، بۇرنىنى

  .تارتىنىپ تۇراتتى
ئوقۇيــدىغانالر بولســا بىزنىــڭ مــۇرادىمىز شــۇنچه چاپســان  يهنه باشــقا —
  . ئۇ مولال قادىرغا قاراپ كۈلۈمسىرىدى —، قانداق موللىكا؟ بولۇدۇھاسىل 
ــات       — ــگهن قان ــم دې ــدىغان، ئىلى ــۇنداق بولمام ــىر، ش ــۇنداق، تهقس ش

  .دۇ ـ دەۇئهمهسمۇ، پىيادە ماڭغاندىن قانات بولسا ئۇچقان ئىتتىكرەك بول
ــتىم،  — ــر نهرســه پاتماســتىن    خهلپى ــداق نهرســىكى، بى ــدا قان ۋۇجۇدۇم

ــدۇ  ــاش  . ســىرتقا تېپىــدۇ، شــۈك تۇرغــۇم كهلمهي يۈرۈكۈمــدە ئىســيانكارلىق ب
 —  ①ۋاتامـدىكىن دېسـهم توققـۇزۇم تهل بولـۇپ كهتكىنـى تـايىنلىق      ۈكۆتۈر

                                            
ئىنســـانالر ھهمـــمه نهرســـىدىن ھاجهتســـىز بولغانـــدا ئۇنىـــڭ ۋۇجۇدىـــدا       « دا»قۇرئـــان«①

  .ئا —هن، بۇ يهردە شۇ ئايهتكه ئىشارە قىلىنىدۇ، دېيىلگ »ئىسيانكارلىق باش كۆتۈرىدۇ 
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 —دېـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى ئــۆزىگه خـاس ۋەزمىـن كۈلۈمسىرىشـى بىــلهن،       
  .ىدۇلېكىن ئىچىم قايناپال تۇر

 —دېدى تاھىر خهلـپهت ئـۇنى قـولالپ،     —! مانا شۇ ھهقىقىي ھايات —
ئۇنىڭسىز ھاياتنىـڭ نـېمه قىزىقـى؟ بىـز دامولالمنىـڭ سـۆزلىرىنى ئۇنتـۇپ        

 ،بــۇ زامــان غهپــلهت ۋە بىپهرۋالىــق زامانىســى ئهمهس«: مهرھــۇم. قېلىــۋاتىمىز
رى ئويغۇنـــۇش ۋە ســـهزگۈرلۈك زامانىســـىدۇر؛ جـــاھىللىق ۋە نـــادانلىق دەۋ    

ــى ئهمهس     ــارلىق ۋاقت ــلۇق ۋە بىك ــدۇر؛ سۇس ــپهت دەۋرى ــم مهرى  ،ئهمهس، ئىلى
باشقا مىللهتـلهر ئىلىـم ۋە مهرىـپهت سايىسـىدا     . تىرىشىش، غهيرەت ۋاقتىدۇر

ــا  ــۇپ پهرۋاز قىلماقتـ ــاۋادا ئۇچـ ــا   . ھـ ــۇددى قورۇقلۇقتـ ــا خـ ــتدا بولسـ ــۇ ئاسـ سـ
ــمهكته  ــن ئۈزۈشــ ــدەك ئهركىــ ــىدا  . يۈرگهنــ ــلهت ئۇيقۇســ ــى غهپــ ــز تېخــ بىــ

بــۇ . ئۇيقــۇ بولســا ئۆلۈمنىــڭ بــۇرادىرى ۋە مۇقهددىمىســىدۇر    . اقتىمىزياتمــ
ــاق  ــم ئۇخلىمـ ــالهتته دائىـ ــدۇر  ،ھـ ــۈم يولىـ ــۇش ۋە ئۆلـ ــگهن   ①»!...يوقۇلـ دېـ

ئهمهســمۇ؟ بــۇ ســۆزلهر ئېيتىلغىلــى نىــكهم؟ دامــولالم  شــىهىت بولغىلىمــۇ 
ئـــون يىـــل بولـــۇپ قالـــدى، بىـــزدىن  ئۇنىـــڭ ســـۆزلىرىنىڭ قىممىتىنـــى  

انچىسى باردۇر؟ ئـۇنى تـوغرا تونىغـانالرنىڭمۇ  ئـۇ دېگهنـدەك      بىلگهنلهردىن ق
  . مانا بىزلهر شۇ جۈملىدىنىمىز. ھهرىكهت قىلىشقا جۈرئىتى بولمىدى

مهرىـپهتكه خېلـى كـۆزى     -مهمتىلى ئهپهنـدى تـاھىر خهلپهتنىـڭ ئىلىـم    
ھهمـدە ئۇنىـڭ ھهر قانـداق ئهھـۋال     . ئېچىلغان زات ئىكهنلىكىنـى چۈشـهندى  

  .بېرىشتىن باش تاتمايدىغانلىقىغا ئىشهنچ قىلدىئاستىدا ياردەم 
ــادىر،   —خــۇدا تىلىكىڭىــزگه يهتكــۈزەر، ئىــنىم،   —  ــدى مــولال ق  —دې

دېــگهن گهپ  »بهنــدىنىڭ تىرىشــچانلىقىغا يارشـا نهســىۋە بــاردۇر «قۇرئانـدىمۇ  
  .بارغۇ

ئويلىغانلىرىمنى يولغـا سـالمىقىم ھهربىـرىڭالردەك مۆتىۋەرلهرنىـڭ      —
ســىلهر ماڭــا بۇنچىلىــك مهدەت بېرىۋاتقــان . مىگه بــاغلىققوللىشــى ۋە يــاردى

يهردە مهندە غهيرەت ئۈستىگه غهيرەت ھاسـىل بولمـاي قاالمـدۇ؟ مهن ۋەتهن ۋە    
ــاداقهتمهن دوســـتالرنىڭ ئىشـــهنچ ھهم   خهلقنىـــڭ شـــۇنداقال ســـىلهردەك سـ

                                            
  ئا —دىن، »نهسىههتى ئاممه«ئابدۇلقادىر دامولال  ①
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س ىـ ئۈمىدىنى ئۈستۈمگه ئېلىـپ ماڭغانلىقىمـدىن بهكمـۇ بهختىيـارلىق ھ    
  .ئىش ئاسان ۋە ھوزۇرلۇق بولمىسىمۇ قىلىمهن، گهرچه بۇ

ــگهچ        ــانالردىن يىـ ــا نـ ــاق قاتىلىمـ ــلهن يۇمشـ ــگه بىـ ــانالر چىلـ مېهمـ
پاراڭلىشـىپ پـاراڭ تېمىسـىنىمۇ يـېڭىالپ تۇرۇشـتى، تـاھىر خهلـپهت شـورپا         

ۋېلىشـى ئۈچـۈن   ۇقـولىنى سوز  -تارتىلىشتىن ئىلگىرى مېهمانالرنىـڭ پـۇت  
  .ئۇالرنى باغقا تهكلىپ قىلدى

ــۋە ئوالشــقا خېلــى    مېنىــڭ بېغىم — ــر مې ــېقىڭالر، پېقى نــى كــۆرۈپ ب
مېنىغۇ باغۋەن دېگىلى بولمايـدۇ، شـۇنداق بولسـىمۇ بىـر     . ھهۋەس قىلىمهن

ــول        —ئهمهك، ــۆزى ي ــدا ئ ــپ ئالدى ــكىنى ئېچى ــڭ ئىش ــۇ ھهم باغنى ــدى ئ دې
  .باشلىدى

ئــۇ . باغـدىكى مىــۋە تۈرلىرىنىــڭ كــۆپلىكى تهۋپىقنـى ھهيــران قالــدۇردى  
ــدا    ئىســمىنى ئاڭلىغــان، ئه ــۇ باغ ــۋىلهرنى ب ممــا ھــېچ كــۆرۈپ باقمىغــان مى

شۇندىال تـاھىر خهلپهتنىـڭ بـوش ئـادەم ئهمهسـلىكىنى، ئۇنىـڭ       . كۆرۈۋاتاتتى
ــى      ــاتچى ئىكهنلىكىن ــادىمى، تهتقىق ــر پهن ئ ــولال ئهمهس، بى ــر م ــاددىيال بى ئ

ــدا   . بىلــدى ــا پهقهت بهشــكېرەم باغلىرى ــېقىن ئهتراپت ــداق مىۋىلهرنىــڭ ي بۇن
ــدا ــاندا تېپىل -ئان ــان    س ــۆرۈپ باقمىغ ــىمۇ ك ــان بولس ــدىغانلىقىنى ئاڭلىغ ى

ــا   بولغاچقـــــا، باغنىـــــڭ قانچىلىـــــك زور ئهجىـــــر بىـــــلهن مۇشـــــۇ ھالغـــ
  ...كهلتۈرۈلگهنلىكىگه كۆزى يهتتى

ئۇالر باغدا خېلى ئـۇزاق سـهيلى قىلىـپ قايتىـپ چىققانـدا قوزىنىـڭ       ... 
دىن ئـۇالر بـاراڭ ئاسـتىغا قايتىـدىن ئولتۇرۇشـقان     .  گۆشى پىشىپ قالغانىدى

ــان  كېــيىن ياغــاچ تاۋاقتــا گــۆش بىــلهن ياغــاقالپ پىشــۇرۇلغان چــامغۇر،    جان
  . چىنىلهردە شورپا تارتىلدى

ــازا      ــر ھـ ــپ بىـ ــاي ئىچىـ ــگهن چـ ــاچچىق دەملهنـ ــيىن ئـ ــاقتىن كېـ تامـ
پاراڭلىشــىپ ئولتۇرۇشــتى ئانــدىن نىزامىــددىن بىــلهن تهۋپىــق ئىككىســى   

مــولال قادىرنىــڭ . ئورۇنلىرىــدىن تۇرۇشــۇپ ســاھىپخانالر بىــلهن خوشالشــتى
  .ر ئېيتىشتىۈئۆيگه تهكلىپ قىلىپ قاتتىق تۇتقىنىغا ئۇنىماي ئۆز

ــايمهن   — ــدا قويم ــى ئارامىلىرى ــدى ئىككىلىرىن ــش . مهن ئهم ۋەدە قىلى
ــدىغان ئىـــش يـــوق  ــۈيلهيمهن،. بىلهنـــال قوتۇلىـ ــدى  —يهنه كېلىـــپ سـ دېـ
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ــدىن ئۇز  ــدى ئارقىــ ــى ئهپهنــ ــۇمهمتىلــ ــاھىپخانالرغا   ۇتــ ــان ســ پ چىقىۋاتقــ
  .ىقىنى ئىپادىلىگۈچى ئاالھىدە تهلهپپۇز بىلهنيېقىنل
ــۇن ئىالھىـــم،   — ــلىرىغا نېســـىپ قىلسـ دېـــدى  —شـــۇنداق قىلىشـ

يهنه بىردەم ئولتۇرماي ئالـدىراپال ماڭـدىڭالر، خهيـر، ئهمـدى نهگه      —خهلپهت، 
  بارماقچىسىله؟

ــلهن     — ــادايچوڭالر بىـ ــى گـ ــۈز بېشـ ــاجى ۋە يـ ــدىرىيىماخۇن، ياقۇپهـ ئابـ
ــىمىز ــىن. كۆرۈشـ ــى   ھهممىسـ ــهك مهبلهغنـ ــىگه ئېرىشسـ ىڭ مهدەت بېرىشـ

مهن كـېلهر قېـتىم قۇرۇلۇشـنىڭ اليىهىسـىنى     . جوغالپ ئىشقا كىرىشـىمىز 
  .ئېلىپ كېلىمهن

دېــدى ســاھىپخانالر مىهمــانالرنى  —خــوش ئهمســه رازى كېــتىڭالر،  — 
  .خانىقا ئالدىغىچه ئۇزىتىپ چىقىپ

دىن ســـابىتمۇ مېهمـــانالر بىـــلهن بىلـــله ماڭغانىـــدى دوســـتى ئۇنىڭـــ 
  :سورىدى
  سهنمۇ ماڭدىڭغۇ؟ بىردەم ئولتۇرساڭ بولمامدۇ؟ —
  . ئهپهندىنى ئۆيگه باشالي دەيمهن، پهته قىلىپ ماڭسۇن —
  .ئهمسه مهنمۇ بىلله بوالي —
پ قويمـاقچىمۇ يـاكى بىـر ياققـا بـارامتىڭال؟      ۇتـ ۇيىگىتلهر، بىزنى ئۇز —

  .پدەپ سورىدى تهۋپىق ئوالر بىلهن سىراداشقاچ ماڭغۇسى كېلى —
ــۇھه، ئۇز — ــۋاتىمىز،ۇت ــل     —پ چىقى ــاز خېجى ــر ئ ــت بى ــدى ئابلىمى دې
  .بولۇپ

  سابىت، ئۆيىڭىز قهيهدىرەك؟ —
دەپ دۇدۇقلىـدى   —...مۇشۇ يولـدىال، مهسـچىتتىن ئۆتسـهك يـېقىن     —
  .سابىت

. تومـــۇز تهپتىـــدىن يهر قـــاغجىراپ، يولـــدىن توپـــا ئـــۆرلهپ كهتكهنىـــدى 
ــۇ سول ــۆ ۇشــۇدەرەخلهرم ــارە ك ــدەك بىچ ــا . نهتتىۈرپ قالغان چــاڭ  -ئهنه شــۇ توپ

بـۈگرى يېـزا كوچىسـىدا بىـر مـۇنچه ئۇششـاق        -كۆتۈرۈلۈپ تۇرىدىغان ئهگـرى 
چـــاڭ باســـقان چىرايىنـــى تېخىمـــۇ ســـېرىق   -چېپىـــپ توپـــا »ئـــات«بـــاال 

ــالىالرچه   . تهتتىۈكۆرســ ئــۇالر بىــر بالىنىــڭ ئارقىســىغا كىرىۋالغــان بولــۇپ ب
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  :زىل ئاۋازلىرى بىلهن چوقان ساالتتى
  

  از، قوماق تاز،ت! تاز
  !قازان بېشىقا كهلمهڭ تاز
  .قازان بېشىغا كهلسهڭ تاز
  !چۆمۈچ بىلهن يهيسهن تاز

  
ئېچىـــنىش بىـــلهن بـــالىالردىن كـــۆزىنى ئـــۈزمهي يېنىـــدا كېتىۋاتقـــان 

  :مهمتىلى ئهپهندىگه سابىت پهس ئاۋاز بىلهن
ئهپهندىم، مانا مۇشۇ مېنىڭ ئۆيۈم، بوسـۇغىدىن ئۆتـۈپ كهتـمهي پهته     —

ــۇرۇپ  —... قىلىــپ بــۇ خىــل ئىپــادە  . دېــدى ئۇياتچــان قىــزدەك تارتىنىــپ ت
ئۇنىڭ گۈسمهستهك ئىگىز ۋە كهڭ گهۋدىسىگه قوپـالراق كهلـگهن چىرايىغـا    

  . زادىال ماس كهلمهيتتى
ــا    ــورىغاندەك ئۇنىڭغـ ــلىههت سـ مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئاكىســـىدىن مهسـ

ــار      ــۈنگه ق ــايغان ك ــكه قىس ــپ غهرب ــددىن ئىككىلىنى ــدى نىزامى اپ قارىغانى
  .قويدى

چېپىشـىۋاتقان بـالىالر چېپىشـتىن توختـاپ سـابىتقا       »ئـات «شۇ چاغـدا  
  .ققهت قىلماقتىدىىئهركىلهپ تۇرۇپ، يات مېهمانالرغا د

ــوغالق تاتىشــىپ ئوينــاۋاتىمىز،   — ــدى  —ســابىتكا، بىــز ئ دەپ چوقىرى
قىلىـپ   »ئـوغالق «نـى   »تـاز «ئۇالرنىڭ بېرى، قارىغاندا ئۇالر ھېلىقى بىچـارە  

رگهن بولسا كېرەك ئۇ يىراقراق تۇرۇپ قورۇنغـان ھالـدا مېهمانالرغـا    سۈرۈپ يۈ
  .قاراۋاتاتتى

  :پ چىقىپۈبىر كۆز يۈگۈرت -تهۋپىق بالىالرغا بىرمۇ
نېمه، سىلهر مۇشـۇ ئىككـى ئاكـاڭالر بىلهنـال بولـۇپ كېتىـپ بىـزگه         —

ســـاالممۇ قىلمايســـىلهرغۇ؟ بىزنـــى يـــات كۆرۈۋاتامســـىلهر؟ ئۇنـــداق بولســـا  
ــ  ــۇپ قويـ ــالر    تۇنۇشـ ــدى ھهممىڭـ ــى، ئهمـ ــمىم مهمتىلـ ــڭ ئىسـ ايلى، مېنىـ

ئىسمىڭالرنى ئېيتىپ بېرىڭالر، دوسـت بولـۇپ قالسـاق بۇنىڭـدىن كېـيىن      
  ئىزدىشىپ تۇرىمىز، قانداق؟ 
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  !دۇۇبول —
ــۆيىگه كىرەيلــى شــۇ يهردە سۆزل  — شــىمىز، ۈئهمســه ســابىتكاڭالرنىڭ ئ

ــدىراپ     — ــابىت ئال ــكهن س ــۇپ كهت ــتىن ھودۇق ــۇ گهپ ــنهپ دەرۋا -ب زىنــى تې
  .ئېچىشقا كىرىشتى

ــۇ      — ــۇرايلى مهن مۇنــ ــايۋاندىال ئولتــ ــۇم پىشــ ــاڭ ئوغلــ ــاۋارە بولمــ ئــ
  .ۋااليۈمنى ئوبدانراق كۆرۇرۇدوستل

بىــراق ئــۇ ئېلىــپ . ســابىت كــۆرپه ئېلىــپ چىقىــش ئۈچــۈن ئالدىرىــدى
چىققـــان كـــۆرپىنى ســـالىدىغان جـــاي تاپالمـــاي تـــۇرۇپ قالـــدى مېهمـــانالر 

  .ئولتۇرۇپ بولغانىدى
داســـتىخاندىن  بىلـــله چىققانـــدىكىن ئهھـــۋال ئـــۆزىڭىزگه  ھـــازىرال —

ــىز،    ــۇپ يۈرمهسس ــاۋارە بول ــز ئ ــۇم، ھهرگى ــق  —مهل ــدى تهۋپى ــىمۇ . دې دېمىس
ســــابىت تهكهللــــۇپ قىلىــــپ مېهمــــاننى زورالشــــنى بىلمهيتــــى يــــاكى  

بۇنـداق چاغـدا بۇرنىنىـڭ ئۇچىـدا دەرھـال ئـۇنچىالر پهيــدا       . قامالشـتۇرالمايتى 
ــ   ــولى ئىختىيارس ــوالتتى، ق ــى ب ــا كېتهتت ــۇ   . ىزال يانچۇقىغ ــۇ ب ــپ ئ يهنه كېلى

ــۇپ،     ــان بول ــپ بولغ ــدىغا ئايلىنى ھۆرمهتلىــك كىشــىنىڭ ئىخالســمهن مۇرى
ئـــۆزى ئۈچـــۈن قانۇنغـــا ئايلىنىـــپ قالغـــان ســـۆزلىرىنى نـــېمه دەپ رەت       

بـۇ چاغـدا تهۋپىـق    . قىلىۋېتىشنى بىلمهي، ئۆزىمۇ سۇپىغا كېلىپ ئولتـۇردى 
ئـۇ سومكىسـىدىن   . ر بىـلهن بولـۇپ كهتتـى   بالىالرنى  ئالدىغا  چاقىرىپ ئـۇال 

  .تۈرۈملهردىن بالىالرغا  بهردى -ھهر  قاچان ئۆكسۈتمهيدىغان تاتلىق
شۇنداق قىلىپ بىـز دوسـت بولـۇپ قالـدۇققۇ؟ بىـراق دوسـتالر مهن        —

دېــدى ئــۇ ئــۆز تهڭتۈشــلىرى بىــلهن  —سـىلهردىن قــاتتىق رەنجىــپ قالــدىم، 
ــۈسۆزل ــۇزد ۈشــ ــتايىدىل تهلهپپــ ــىلهر   —ا،ۋاتقاندەك ئهســ ــدىن ســ بىرىنچىــ

چــوڭالرنى كۆرگهنــدە ســاالم قىلىشــنى بىلمهيدىكهنســىلهر؛ ئىككىنچىــدىن   
ــا ــداق . بېشــىڭالرنى بولغىۋالىدىكهنســىلهر -چاڭــدا ئوينــاپ ئۈســتى  -توپ بۇن

ئاناڭالرغـــــا  -قىلســـــاڭالر ھهم كىـــــيىمىڭالر ئهســـــكىپ كېتىـــــدۇ، ئاتـــــا
ــىلهر     ــپ قالىسـ ــانال ئاغرىـ ــىلهر، ھهم ئاسـ ــق سالىسـ ــۇ   .ئېغىرچىلىـ تېخىمـ

ــكهن   ــاغزىڭالر بهك بهزەپ ئىــــ ــىلهرنىڭ ئــــ ــاغرىغىنى ســــ ــۈم ئــــ . كۆڭلــــ
ــوزەك ئېتىـــــــپ   ،ئهدەپسىزكهنســـــــىلهر ئۆزەڭالرنىـــــــڭ دوســـــــتىنى بـــــ
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ئـــۇ راســـتىن رەنجىـــگهن كىشـــىدەك بـــالىالردىن  —ھاقارەتلهيدىكهنســىلهر، 
  .كۆزىنى ئېلىپ كهتتى

دېدى ئۇ ئارقىـدا بـوينىنى قىسـىپ     —سهن بۇياققا كهلگىنه ئوغلۇم، —
ســهن ماڭـــا ئىســمىڭنى ئېيتىـــپ    —رغــان بــالىنى ئالـــدىغا چاقىرىــپ،   تۇ

  بهردىڭمۇ قانداق؟
بــاال گهپ قىلماســتىن بېشــىنى ئېغىتىــپ قويــدى ئابلىمىــت قــارى       

  :ئۇنىڭ ئۈچۈن جاۋاپ بېرىپ
  .دېدى —ھه، ئابلهق،  —

تهۋپىق ئۇنىـڭ بېشـىدىكى ياغلىشـىپ كهتـكهن گۈللـۈك دوپپىسـىنى        
  .ئېلىپ ئېچىنغان ھالدا قارىدى

  ئاپاڭ بارمۇ ئوغلۇم؟ —
ــنىمىز،   — ــڭ قوش ــۇ بىزنى ــابىت،  —ب ــهندۈردى س ــتىم  —دەپ چۈش يې

  .باال، ئۆگهي ئانىسى بار
  .دادىسى ئۇنىڭ ئانىسىنى تاالق قىلىۋېتىپتىكهن —

ــدىغان    ــدىغان، تهبهسســۇم يېغىــپ تۇرى تهۋپىقنىــڭ  قىزىللىــق كهتمهي
  .پۈرۈشتى  اھىتىگه تېگىپ كهتكهندەكرچىرايى بىردىنال ئهجهللىك جا

تۇرمۇشـقا نهقهدەر يىنىكلىـك بىـلهن مۇئـامىله     ! ئېه، ئۇيغـۇر، ئۇيغـۇر   —
ئـالىمىز،  . ئايالالر بىز ئۈچۈن مـال، بهلكـى مالـدىنمۇ تـۆۋەنراق    ! ھه -قىلىدۇ 

نـــېمه دېـــگهن ! نـــېمه دېـــگهن ئاســـان ئىـــش! قويىـــۋېتىمىز، يهنه ئـــالىمىز
ىمىــزدە بىــر بــۇ بىــر ئىلــلهت ئهمهســمۇ؟ بىــز خهقنىــڭ ئىچ ! يېنىكلىــك بــۇ

نىكاھلىق بولغانالر قـانچه پىرسـهنتنى ئىگىـلهر؟ مېـنىڭچه بهش پىرسـهنت      
ھاڭگـا ئېشـهك بالىسـىغا    «بىـز نىمىشـكه   ! چىقار قالغىنىچۇ؟ ئادەم بىـدىكى 

تېپىــپ قويــۇپال بالىالرنىــڭ بهختىنــى ئويلىمــايمىز؟  »ئىــگه  بولمىغانــدەك
 —ئهمهسـتۇر؟  بۇ بـاال تۇغمـا مۇشـۇنداق     —ئۇ بىردم سۈكۈتتىن كېيىن، —

  .دېدى ئىستىهزا بىلهن
بۇنىـڭ چېچىنـى ئالـدۇرۇپ قويىـدىغان ئـادەم      . كېيىن بولغـان ئىـش   —

ئابـدالالر سـاۋابلىق ئۈچـۈن بېشـىنى      -كهچـكهن قهلهنـدەر   -چىقماي ئـۆتكهن 
  .دېدى ئابلىمىت — !چۈشۈرۈپ قويۇپ، شۇنىڭ بىلهن يۇققان گهپ ـ ته
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ــا، — ــۇ    —ئاك ــددىنغا بۇرۇل ــق نىزامى ــدى تهۋپى ــابلهقنى  —پ،دې مهن ئ
ئىـش ئالـدىراش دەپ   . كۆرگهندىن كېيىن ئۆزەمگه ئاچچىقىم كېلىپ قالـدى 

بـالىالرنى  ! بالىالر ھهققىدە ئويلىمىغىنىم ئۈچۈن ئـۆزۈمنى كهچـۈرەلمهيمهن  
كېســـهلدىن قۇتقـــۇزۇپ مىللهتنىـــڭ جىســـمانى ســـۈپىتىنى ئۆستۈرۈشـــمۇ  

اق ھهققىمىـز  تىشـكه قانـد  ېبۇ ئىشـنى تاشلىۋ ئوخشاشال مۇھىم ئىش تۇرسا، 
دېـدى  ئـۇ    —ئىـنىم ئـازراق سـۇ ئېلىـپ چىقىـڭ،      —بار؟ ئۇ سـابىتقا قـاراپ،  

ــۈز     -ســابىت ئېلىــپ چىققــان ســۇغا قــول يــاغلىقىنى چىــالپ ئابلهقنىــڭ ي
  .كۆزىنى سۈرتتى بېشىنى يۇدى

رىســقىنى «مانــا، بىــر چىرايلىــق بــاال ئهمهســمۇ؟ نىمىشــكه ئــۇالرنى   —
ــدۇ   ــى يهر كۆتۈرى ــدۇ، ئېغىرىن ــالال بېرى ــز    »ئ ــاخىر بى ــال تاشــلىۋېتىمىز؟ ئ دەپ

ــا! يىرتقــۇچ ھــايۋانچىلىكمۇ ئهمهســمۇ؟  ــنهت   -ئوغلــۇم توپ چاڭــدا ئوينــاپ مهي
يۈرسـهڭ بېشـىڭ يامـان بولـۇپ كېتىـدۇ، بۈگۈنـدىن تارتىـپ پـاكىزە يــۈرگىن         

ئـۆگهي ئاپـاڭ سـۇ    . پات بېشىڭنى يۇيۇپ تۇرغىن -چاڭدا ئوينىماي، پات  -توپا
غــا كىــر بوالمــدۇ؟ مهن بــۇدو كهلگىنىمــدە  بهرمىســه ســابىت ئاكاڭنىــڭ يېنى

ئـــۇ يهنه ئاكىســـى  —دورا ئالغـــاچ كـــېلىمهن، ســـېنى چوقـــۇم ســـاقايتىمهن،
ھهر بىر پهرزەنت تۇغۇلۇشـتا ئهيىپسـىز،  لـېكىن ئۇنىـڭ     « —تهرەپكه بۇرۇلۇپ،

ــى ــا   -ياخش ــى ئات ــان بولۇش ــاغلىق  -يام ــىگه ب ــىنىڭ تهربىيىس ــز  ①»ئانىس بى
  .ەكشىمىز كېرۇئهۋالدالرغا مهسئۇل بول

بــالىالر بــۇ نــاتۇنۇش ئهممــا بــالىالرنى شــۇنچه ياخشــى كۆرىــدىغان ھهتتــا  
ــا ــى      -ئات ــغ ئېتىن ــېچكىم ئېرى ــدىغان، ھ ــۇپ قويماي ــۈزىنى يۇي ــانىلىرىمۇ ي ئ

ــاي  ــاز«ئاتىم ــاپ   »ت ــۇنچه ياس ــابلهقنى ش ــدىغان ئ ــان   -دەي ــدۇپ كېتىۋاتق جاب
 — ســاالپهتلىك ئــادەمگه ھهيــران بولغــان ھالــدا قوڭغــۇزدەك قــارا كــۆزلىرىنى

ــا ــۇالق       -توپ ــان ب ــى بولغ ــر زېنىنىت ــردىن بى ــڭ بى ــقان يۈزلىرىنى ــاڭ باس چ
  .شاتتىۇجىت قاراپ تۇر -ئاجايىپ چاقنىتىپ جىم —كۆزلىرىنى 

ئىنــاق ئوينــاڭالر   —دېــدى  ئــۇ ھهمــمه بالىالرغــا،    —بــالىلىرىم،  —
                                            

 .ئا —ھهدىس، ①
  



 277

. سوقۇشــماڭالر، كىــم يهنه ئــابلهقنى بــوزەك قىلســا مېنىــڭ دوســتۇم ئهمهس 
بېشـىڭالرنى پـاكىزە    -ئۈسـتى . ېنىڭ دوستۇم بولۇپ قالىـدۇ پهقهت ئابلهقال م

ــىمىز      ــۇ يهردە كۆرۈش ــدە مۇش ــتىم كهلگهن ــېلهر قې ــدۇ؟ مهن ك ــۇڭالر بوالم تۇت
  ماقۇلمۇ؟

  !!ماقۇل —
ــىنى      — ــىمۇ دورا سومكىسـ ــر كهلسـ ــيىن ئېغىـ ــدىن كېـ ــا، بۇنىڭـ ئاكـ

بۈگـۈن بىــر نهچــچه يېزىنـى ئــارىالپ ئوخشاشــال   . يېنىمـدىن ئايرىمــاي يــۈرەي 
ئىچىـم سـېرىلدى، ئۇيغۇرمـۇ دۇنياغـا ئـادەم      . داق بالىالرنى ئـۇچراتتىم مۇشۇن

  !بولۇپ تۇغۇلغاندىكىن ئادەمدەك ياشىسۇن ـ دە
شۇنداق قىلسـاڭمۇ قىـل، لـېكىن پۈتـۈن ئاتۇشـنى ھۆشـنهڭدە يـۈك         —

مهن كــالىنى ھهم قويــدىن بىــر  . بىــلهن پىيــادە ئايلىنىــپ جــان توشــىمايدۇ 
ــر    ــر   نهچچىنــى ســېتىپ بولســىمۇ ســاڭا بى ــر خېچى ــات، ھــېچ بولمىســا بى ئ

  .دېدى نىزامىددىن —ئېلىپ بېرەي، 
ــى      ــدۈرمهي بىرىن ــاراپ بىلىن ــا ق ــارى ئۇالرغ ــت ق ــلهن ئابلىمى ســابىت بى

  .بېقىنلىدى
ــتىمهن،   — ــا ئېي ــۈنال ئاكامغ ــۇ ئىشــنى بۈگ ــت   —مهن ب ــدى ئابلىمى دې

  .قارى دوستىغا پىچىرالپ
ۋېىتىــپ ئانــدىن مهمتىلــى ئهپهنــدى ئــاۋۋال بــالىالرنى ئويناشــقا چىقىرى 

سابىت بىـر نهچـچه  ئېغىـز تهكهللـۇپ سـۆز قىلىـش       . ئۆزىمۇ ئورنىدىن تۇردى
س قىلىپ تۇرسىمۇ بىراق تىلى زادىـال گهپـكه كهلمىـدى،    ىكېرەكلىكىنى ھ

  .پهقهت گهپ سۆزسىزال مېهمانالرغا ئهگىشىپ كوچىغا چىقتى
شـىمىز، مهن  ۈماقۇل يىگىتلهر، ئهمـدى سـىلهر بىـلهن ئوڭۇرۇقتـا كۆر     —

بۈگــۈن شــورۇقتىن قايتىــپ ۋاقۋاققــا بــارىمهن، ســهيپىددىن تىزىملىغــان       
ئوقۇغۇچىالر بىـر سـىنىپلىق بولغـان بولسـىال ئوقـۇش باشـاليمىز سـىلهرگه        

  .سهيپىددىن خهۋەر قىلىدۇ
  .خهير، خۇداغا ئامانهت —

. ئـــۇزۇنغىچه قـــاراپ تۇرۇشـــتىپ ئارقىســـىدىن ۇتـــۇئـــۇالر ئهپهنـــدىنى ئۇز
ــالىالرمۇ يۈگرە  ــامقى ب ــل    باي ــىدىن يهڭگى ــڭ ئارقىس ــاپ ئۇالرنى ــتىن توخت ش
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بـۈگرى كوچىالرنىـڭ    -ئـۇالر ئهگـرى  . قهدەم ئېلىشلىرىغا ئـۇزاققىچه قاراشـتى  
  .ئهگىمىسىدە غايىپ بولغاندىال شوخلۇقلىرىنى باشالشتى

  
2  

  
نىزامىــــددىن بىــــلهن مهمتىلــــى ئهپهنــــدى ئىككىســــى شــــورۇقنىڭ  

ــچىد    ــك مهس ــر ئۈژمىلى ــىدىكى بى ــارا مهھهللىس ــى   چىغىرىقئ ــدا ئىكك ئالدى
ئىنىســى ئــۇنى ناھــايىتى . نىزامىــددىن ئــۆيگه قايتــاتتى. تهرەپــكه ئايرىلــدى

تهۋپىـق ئاكىسـىنىڭ   . تهسـلىكته قايتىـپ كېتىشـكه مـاقۇل كهلتۈرگهنىـدى     
ئارقىســىدىن كۆيۈنــۈش تۇيغۇســى بىــلهن بىــردەم قــاراپ تــۇرۇپ ئانــدىن ئــۆز   

  .يولىغا قاراپ ماڭدى
ئۇنىـــڭ بىـــلهن . هن كۆرۈشـــتىئـــۇ ئـــاۋۋال يـــۈز بېشـــى گـــادايچوڭ بىـــل

كۆرۈشۈشتىكى مهخسىدى ئىئـانه تـوپالش ئۈچـۈن ئهمهس، ھوقـۇقىي ھىمـايه      
ئــۇ گادايچوڭنىــڭ بويــۇن تولغىماســلىقى ئۈچــۈن ســىدىقبهگ . ئۈچــۈن ئىــدى

شۇنىڭ بىـلهن گـادايچوڭ مهكـتهپ    . بىلهن كۆرۈشكهنلىكىنى پۇرۇتۇپ ئۆتتى
  .قۇرغۇچىالرنى قولالشقا ۋەدە بهردى

هردىن چىقىپ ئابـدىرېهىماخۇن، ياقۇپهاجىمالرنىـڭ ئـۆيىگه    تهۋپىق ئۇ ي
ــردى ــۆز  . كى ــڭ ئ ــلهن سۆزلهشــكهندە بايالرنى ــۇالر بى ــىدىغان،   -ئ ــارا بهسلىش ئ

بىرسى بىر تهڭگه خهجلىـگهن ئىشـقا يهنه بىرسـى ئىككـى تهڭـگه خهجـلهپ       
ئـۇ بـۇ   . شىدىغان خۇسۇسـىيىتىدىن پايدىالنـدى  ۇئابرۇي قوغل -ھهشهمهت نام

ىلغــان ســۆزلىرىدە تــاھىر خهلــپهت بىــلهن مــولال قادىرنىــڭ  ئىككــى بايغــا ق
بـۇ يهردىمـۇ   . ۇپ سـۆزلىدى تـ مهكتهپ سېلىشقا ئىنتايىن قىزغىنلىقىنى يوپۇ

  .ئۇنىڭ ئىشى كۆزلىگهن ئۈنۈمگه ئېرىشتى
ئۇ ياقۇپهاجىمنىڭ كهچلىك تاماققا تۇتقىنىغا ئۇنىمـاي، ۋاقۋاغقـا يـۈرۈپ    

ــى ــاز قالغان    . كهتت ئــۇ كهچلىــك تاماققــا   . ىــدىبــۇ چاغــدا كــۈن پېتىشــقا ئ
ــز    ــى تې ــدىراپ، قهدىمىن ــقا ئال ــپ بېرىش ــۆيىگه يېتى ــز  -تاشــاخۇنۇمنىڭ ئ تې

  .ئېلىپ ماڭدى
قوياش پېتىشقا باشلىغان ئاشۇ مهزگىلدىمۇ تۇمۇزنىـڭ دىمىـق ھاۋاسـى    
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ئىسســــقتا ســــازلىقتىكى . يــــۈزگه ئۇرۇلــــۇپ، كىشــــنى بىئــــارام قىالتتــــى
ق نهرىســـىلهرنىڭ پـــۇرىقى زەيكهشـــلهردىن قـــاراالي ۋە ئاللىقانـــداق سېســـى 

ئـۇ بـاغال يېزىسـىنى ئـارىالپ     . ئارىلىشىپ، تىنجىق ھاۋانى ھاسـىل قىالتتـى  
ئۆگـــۈن ئىچىــــدە ئوقـــۇش باشــــاليدىغانلىقى    -كېتىـــۋاتقىچه ھامــــان ئهته 

ئـۇ سـهيپىددىننىڭ زادى قانچىلىـك بـاال     . توغرىسىدا ئـويالپ ھاياجانلىنـاتتى  
  .تىزىملىغانلىقىنى بىلىشكه ئالدىرايتى

ويلىغىنىــدەك تاغىســىنىڭ ئــۆيىگه دەل كهچلىــك تامــاق ۋاقتىغــا   ئــۇ ئ
ــدىكىلهرنىڭ ھهممىســى داســتىخاندا جهمىــدى . ئۈلگــۈرۈپ كهلگهنىــدى .  ئۆي

ئۆيدىكىلهردىن باشقا يهنه سـاالھىددىن ئهپهنـدى بىـلهن مۇشـپىقه خـانىممۇ      
  .بارىدى

ــارىكهن،  »ياخشــى مېهمــان تامــاق ئۈســتىگه كــېلهر « — دېــگهن گهپ ب
چاخچـاق   —دەل ياخشـى مېهماننىـڭ ئـۆزى بولـدۇممۇ دەيـمهن،      مهن بۈگۈن 

 -ئانــدىن  ھهممهيــلهن بىــلهن بىرمــۇ. قىلــدى تهۋپىــق داســتىخانغا كېلىــپال
مهن تېخــى  —بىــر ئامانلىشــىپ ئــورۇن ئېلىــپ ئولتۇرغانــدىن كېــيىن،      

ســاالھىددىن ئهپهنــدى بىلهنمــۇ كۆرۈشــمهكچىدىم، ياخشــى مېهماننىــڭ بــۇ  
  .دېدى —ندى  ئۆزىمۇ مۇشۇ يهردىال ئىكهن، ئارزۇسىغا ئۇيغۇن، ئهپه

دېــدى  —  »ئــاۋۋال تامــام ئانــدىن كــاالم   «قېنــى تاماققــا بېقىــڭ    —
  .سارىخېنىم

  :ساالھىددىن ئهپهندى پاشا قورىغاچ سورىدى
  قانداق زۆرۈر ئىش بارىدى؟ —
ــمۇ ئهمهس — ــقهرگه  . بهك ئالدىراشـــــ ــىزنى قهشـــــ ــام ســـــ ئاڭلىســـــ

  پ؟كهتمهكچىمىش دېيىشتى، بۇ قانداق گه
ــازا     — ــان ئىشــىمىزنىڭ ت ــۇ يهردە قىلغ ھه، شــۇنداق دېيىشــىۋاتىمىز، ب

  .تايىنى بولمايۋاتىدۇ، بىكار يۈرگىچه قهشقهرگه كىتهيلىمىكىن دىۋىدۇق
ــاپتۇ     — ــوغرا بولم ــازا ت ــويىڭىز ت ــۇ ئ ــۇنداقمۇ؟ ب ــىز. ش ــپ س نىغۇ تهكلى

ــۇپ      ــىڭىز توس ــدىكىن كهتس ــۇرتىڭىز بولمىغان ــۇ يهر ي ــگهن، ب ــپ ئهكهل قىلى
. بىـراق بىــز تـۇرۇپ قېلىشـىڭىزنى ئىلتمـاس قىلىمىــز    . قـالغىلى بولمايـدۇ  

بــالىالردىن غهم قىلمــاڭ مهن ســىزگه تهلهبه يىغىــپ بېــرىمهن لىۋاھىــددىن  
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للىم ســىز ھــېچ بولمىســا بىــر قــارارلىق مــۇئه     . يهنه ســىز بىــلهن قالىــدۇ  
مۇشــىپقه خانىمنىــڭ بارىــدا بىــر تۈركــۈم ئايــال . تهربىــيلهپ بېرىــپ كېتىــڭ

. مۇئهللىملهرنى تهربىيلىۋالمىساق، قىزالرنـى ئوقۇتۇشـتا ئامالسـىز قـالىمىز    
ــايلى   ــان ئىشـــنى قىلىـــپ باقـ ــارلىق قىلىۋاتقـ ــز تهييـ ــاۋۋال بىـ ــۇنىڭ . ئـ شـ
ىرچه ھــاز. نهتىجىســىگه قــاراپ ئانــدىن ســىلهرنىڭ ئىشــىڭالرنى ئويلىشــايلى

  بار بالىالرنى ئاز بولسۇن، كۆپ بولسۇن ئوقۇتۇپ تۇرۇڭالر قانداق؟
ــدىنىڭ ســۆزلىرى شــۇنچه ســىلىق چىرايىنىــڭ شــۇنچه    مهمتىلــى ئهپهن

ئاھاڭىــــدا يــــاكى . ئىللىقلىقىغــــا قارىمــــاي، ئاللىقانــــداق كــــۈچ بارىــــدى
ــۇراتتى   ئۇنىــڭ . پوزىتسىيىســىدە نېمىــدۇر بىــر نهرســه كۈچلــۈك جــاراڭالپ ت

ســاالھىدىن ئهپهنــدىمۇ . ك ئالماســلىق تولىمــۇ تهس گهپىــدىســۆزىنى ئىلىــ
  .ئۇنىڭ ئىلتىماسىنى رەت قىلىشقا ئامالسىز قالدى

بىز مىللىتىمىزنىڭ  مهدەنىـي ئاقـارتىش تارىخىـدا تاتـار خهلقىنىـڭ       —
ئۇنـداق  . سـىلهر بىـزگه ئۇسـتاز   . پىسى بـارلىقىنى ئۇنتـۇپ قالمـايمىز   ھزور تۆ

ال تاشـــالپ كېتىشـــكه يـــۈرىكىڭالر   بولغانـــدىكىن شـــاگىرتىڭىزالرنى چـــا  
  چىدىماس، ئهلۋەتته؟

سـاالھىدىن ئهپهنــدى ئـاخىرى كــۆڭلى بىــر    —... شـۇنداق، ئهپهنــدى،  —
ــۇپ شــۇنداق     ــدەك بول ــپ كهتكهن ــدىن ئېرى ــېقىم تهرپى ــۈك ئىسســىق ئ تۈرل

  .دە، شۈك بولۇپ قالدى  -دېدى
شۇنداق قىاليلى، ئهپهنـدى، مېنىـڭ سـىزنى ئىزدىمهكچـى بولۇشـۇم       —
خــانىم ئىككىڭــالر ئىككــى ســىنىپ ئوقۇتقــۇچى  . ش ئۈچــۈن ئىــدىشــۇ ئىــ

ــتۈرۈپ بهرگهنــــدىن كېــــيىن، ســــىلهر قايتــــا ئېغىــــز ئېچىــــپ       يېتىشــ
ئهمــدى . يۈرمىســهڭالرمۇ ئــۆزىمىز كۆچــۈرۈپ ئاپىرىــپ قويۇشــقا ۋەدە بېــرىمهن

دېـدى ئـۇ ئانـدىن سـاالھىدىن ئهپهنـدى بىـلهن        —اب بولسۇن، ھىسشۇ گهپ 
ــۆھبهتنى تامام ۇبول ــان سـ ــان   دىغـ ــا قورىۋاتقـ ــدۈرۈپ، پاشـ ــانلىقىنى بىلـ لىغـ

خوش، بىز سۆھبهتنى تاماق بىـلهن بىـرال ۋاقىتتـا     —سهيپىددىنگه بۇرالدى، 
تۈگهتســــهك ۋاقتىمىــــز تېجىلىــــدىغۇ؟ قېنــــى، ســــۆزلىگىنه، قــــانچه بــــاال 

  تىزىملىدىڭ؟
  :سهيپىددىن قوشۇقنى قويۇپ تۇرۇپ
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  .دېدى —ھازىرچه ئهللىكتىن ئاشتى،  —
مېنىڭ سـومكامدا ئىككهيلهننىـڭ تېزىمـى بـار،     ! شىشۇنداقمۇ؟ ياخ —

ــاقچى،   ــدا تىزىمالتمــ ــېقىن ئارىــ ــدى  —يهنه بىرســــى يــ مهمتىلــــى ئهپهنــ
ــى  ــپ كهتتــ ــا،   —. ھاياجانلىنىــ ــداق بولســ ــردەم    —ئۇنــ ــۇ بىــ ــدى ئــ دېــ

شـــهمبىدىن  —نىۋالغانـــدىن كېـــيىن، ۇقوشۇمىســـىنى تـــۈرۈپ تـــۇرۇپ ئويل
انـــداق؟ لىۋاھىـــدىن باشـــالپ ئوڭرۇققـــا بېرىشـــقا ئۇختـــۇرۇش قىلســـاڭالر ق

ككه ۈئىككىڭالر ئهته بىر كـۈن ھهمـمه تهلهبىـگه ئۇختـۇرۇپ بولـۇڭالر، ئۆگۈنلـ      
  ۋالسۇن، شهمبه كۈنى مهكتهپكه بارسۇن قانداق؟ۈجۈمه، بازارنى ئۆتكۈز

  .ماقۇل —
ساالھىدىن ئهپهندى، لىۋاھىددىن بىـر كـۈن ئاكىسـىغا ياردەملهشسـه      —

  رۇخسهت بېرەرسىز؟
  .دۇ، بارسۇنۇبول —
  شۇنداقمۇ؟. ھه، مانا، ئىش پۈتتى —

  .دۇئا قىلغاندىن كېيىن مهمتىلى ئهپهندى كېتىشكه ئالدىرىدى
ئهمدى كېچه بولدى، قاراڭغۇدا قالىسىز، قونـۇپ قېلىـڭ بـاالم، كـېچه      —

ــدىكىن،     ــام توقۇمىغان ــدىغان گهپ، خ ــا ئۇخالي ــدە نهدە بولس ــدى  —دېگهن دې
  .سارىخېنىم ئۇنى تۇسۇپ

. دېــدى تهۋپىــق ئــۆزرە ســوراش تهلهپپۇزىــدا  —ي، يــاق، خانئانــا، قايتــا —
  .  توقۇيدىغان خاملىرىممۇ بار —ئارقىدىن چاقچاق ئارىالشتۇرۇپ قويدى، 

ــاالھىددىن   ســــــهيپىددىن، لىۋاھىــــــددىنالرنىڭ ئۆتۈنۈشــــــلىرى، ســــ
ــدىن      ــتىش پىكىرىـ ــق كېـ ــاي، تهۋپىـ ــا قارىمـ ــاال قىلغىنغـ ــدىنىڭ سـ ئهپهنـ

  .يانمىدى
ايىم مۇمـا تـۈۋىگه چۈشـتى، ئهمـدى     مېنىڭ بۇ يهرگه كېلىش مۇددىئـ  —

ــدىغان گهپ   ــر ئۇخاليــ ــدە بهرىبىــ ــمهن؟ كېچىــ ــېمه قىلــ ــاي نــ دەپ  ،قايتمــ
ئۇنىـــڭ كۈلكىســـىدىن . دېـــدى ئــۇ كۈلـــۈپ  —خانئانــاممۇ تـــوغرا ئېتتغـــۇ، 
  . ھارغىنلىق چىقىپ تۇراتتى

ــدى   ــك ماڭ ــايىن ئىتتى ــۇ ئىنت ــقهرگه   . ئ ــپ ئهته قهش ــپ كېتىۋېتى مېڭى
ئىشـالرنى بېجرىـپ، قايسـى ئىشـالرنى      بېرىپ كېلىشنى، قهشـقهردە قايسـى  
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توختــاجى كهلــگهن بولســا ئهنجــان    : شــىدىغانلىقىنى ئــويالپ ماڭــدى  ۇئوق
ــتهر     ــاپ، دەپـ ــلىك كىتـ ــۈرۈش دەرسـ ــر يـ ــن بىـ ــارلىق  -تهرەپلهردىـ قهلهم قاتـ

ــۈرك تىلــ«. نهرســىلهرنى ئهكهلدۈرۈشــنى ئهڭ مــۇھىم ئىــش دەپ قارىــدى    ىت
ــۋانى ــمىنىڭ تهرجىمىســىنى    »دى ــرىش ســۆز قىس ــاچ بېرىــپ   نىــڭ كى ئالغ

نوۋېشــى مهكتهپنىىــڭ . شــهۋقىنىڭ پىكىرىنــى ئۇقــۇپ بېقىشــمۇ زۆرۈرىــدى 
دەرســــلىك قولالنمىلىرىــــدىن ئالغــــاچ كېلىــــپ ھــــازىرچه پايــــدىلىنىپ  

دەرسـى   ①بولۇپمـۇ مهجىـددىن ئهپهنـدى ھىفـزى سـىهههت     . تۇرشقىمۇ بوالتتى
ــدۇ    ــه بولماي ــۈزۈپ بهرمىس ــه ت ــر نهرس ــۈن بى ــت  «. ئۈچ ــاليدىغان ۋاق دەرس باش

 ...قىستاپال كېلىپ قالدى، ئهته بارمىسام خېلى ئـۇزۇنغىچه چـوالم تهگمهيـدۇ   
«   

. قـاراڭغۇ بولـۇپ كهتتـى    -ئۇ تۆركۈل يېزىسىدىن چىققاندىال ئهتراپ قـاپ 
يــېقىن . پ قالغانــدەك بولــدى ۇنــۇئــۇ كېچىنىــڭ ســالقىنىدا خېلــى روھل   

ــنى     ــى تهربىيىلهشـ ــاس ئىگىلىرىنـ ــۈن ئىختىسـ ــى ئۈچـ ــىدە ۋەتىنـ كهلگۈسـ
بــۇ . تهك غايىنىــڭ تــۇنجى قهدىمــى ئــۇنى قــاتتىق ھاياجانالنــدۇراتتىباشالشــ

ــدى    ــر قهدەم ئى ــى ئۈچــۈن بېســىۋاتقان بى ــڭ بهخت ــۇ . بهخىتســىز مىللهتنى ئ
ئۇنىڭـدەك بىناكـارالر تـارىختىن    . ابلىدىھىسـ ئۆزىنى بىر ئاددىي بىناكار دەپ 

ــۈك قهســىر ئۈچــۈن ئىشــلهيتى   ــۇ  . بېــرى بىــر بۈي ئۇالرنىــڭ ھېچقايسىســى ب
ــىرن ــدە ھوزۇرل قهسـ ــڭ تۆرىـ ــۈرۈپ، ئۇنىـ ــايتىۇنۇى پۈتتـ ــنى ئويلىمـ پهقهت . شـ

قهسىر ئىـش مهيدانىـدا گـاھى ئىـش     . شاتتىۇئۆزىنى ئۇنۇتقان ھالدا خىش قوي
ــۇيــامغۇر تــامنى ئۇپر -گــاھ بــوران. توختــاپ قــاالتتى پ چۈشــۈرەتتى، يامــان ۇت

نهقىشــلهرنى بــۇزۇپ ئىــپالس -گــۈل. نىيهتلىكلهرمــۇ بۇزغۇنچىلىــق قىالتتــى
ــى ــاتتى نهرس ــۇۋاپ قوي ــپ   . لهرنى س ــىپ چىقى ــارالر يېتىش ــالىس بىناك يهنه خ

  .قۇرۇلۇشنى داۋام قىالتتى
مهمتىلــى ئهپهنــدى تېخــى يېقىنــدىال ئابــدۇقادىردامولال، ئابــدۇخالىق      
ــڭ       ــقا ئۆزىنى ــۈك قۇرۇلۇش ــان بۈي ــش قويغ ــۇھىتىالر خى ــۇت م ــۇر، مهخس ئۇيغ

ڭ بىـلهن ئـۇ   س قىالتتـى، شـۇنى  ىـ ئىزباسار بولغىنىدىن چهكسىز ئىپتىخار ھ
                                            

  .ئا —ساقلىقنى ساقالش ساۋادى، سهھىيه،  —ھىپزى سىهههت   ①
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  .ھارغىنلىقىنى ئۇنتۇپال قالدى
ــى     ــان تېخـ ــلهن زورىخـ ــددىن بىـ ــدە نىزامىـ ــپ كهلگهنـ ــۆيگه يېتىـ ــۇ ئـ ئـ

  .بالىالر ئاللىقاچان ئۇيغۇغا كېتىشكهنىدى. ئۇخلىمىغانىدى
دېـــدى يـــانچۇق ســـائىتىنى    —تېخـــى ئۇخلىماپســـىلهرغۇ، ئاكـــا،   —

كــۆرۈپ  چىقىرىــپ قــاراپ قويــۇپ شــۇندىال ۋاقىتنىــڭ بالــدۇر ئهمهســلىكىنى 
  .تېنى بوشىشىپ كهتكهندەك بولدى

  .دېدى نىزامىددىن ئۇھ تاتىپ —ئهمدى كهلدىڭمۇ؟ —
  .ھهئه، ھهر ھالدا ئىشالر ئىنتايىن جايىدا مهن بهكمۇ خوشال —
دېـــدى  —ابالپ بـــاقه،ھىســـئهممـــا بۈگـــۈن ماڭغـــان يولـــۇڭنىال     —

دە ۇتنــى ئــارىالپ كهم دېگهنــژنهچــچه  —نىزامىــددىن ئىــچ ئاغرىتقــان ھالــدا، 
ــدە        ــان كۈنـ ــام، جـ ــۆز، ئۇكـ ــگهن سـ ــدىڭ دېـ ــول ماڭـ ــاقىرىم  يـ ــك چـ ئهللىـ

  .چېچهكلهمدۇ، ئۆزەڭنىمۇ ئاسرىغىن
ئاكا،  مهن شۇ جاپانى ئىختىيار قىلغان ئىكهنـمهن، مېنىـڭ بهخـتىم     —

ــۇ ــا  . ئهنه شـ ــدىغنى ئوخشـ ــت راھهت دەپ قارايـ ــڭ بهخـ ش ئهمهس ھهركىمنىـ
ــپ   ــه چېكىـ ــلهر نهشـ ــى راھهت دەيـــ »شئهر«بهزىـ ــلهر ته كهزگهننـ دۇ؛ يهنه بهزىـ

ــدۇ   ــىدىن ئىزلهي ــار تاۋكاس ــى قىم ــر   . بهختىن ــاش بى ــت ئوخش ــكه بهخ نىمىش
ــاش     ــدىغىنى ئوخش ــت دەپ بىلى ــىلهرنىڭ بهخ ــۈنكى كىش ــه ئهمهس؟ چ نهرس

  .كۆڭۈل ئىنتىلگهن بهرسه دېمهكتۇر—شۇنداق، بهخت  .ئهمهس
  .بولدى، سهن بىلهن تالىشىپ بوالتتىمۇ —
ــكه ئۇخ  — ــۆزىڭىز نىمىشـ ــۇ؟ ئـ ــام  ئۆزىڭىزچـ ــگه، ئاكـ لىمىـــدىڭىز؟ يهڭـ

  قايتىپ كهلگهندىن كېيىن نېمه ئىش قىلدى؟
ئۇنـدىن  . پ بىـردەم بوياقخانىـدا ئىشـلىدى   ۈتۈتاشمهتلهرگه يول كۆرس —

ئـــــۇنىڭزى خهت يېزىـــــپ . تـــــاختىالپ قويغـــــان جـــــۇۋىلىرىنى تىكتـــــى
  .ئولتۇرغانىدى

 ،خــوش. شــۇنداقمۇ؟ دېــمهك ســىزمۇ ئــانچه راھهتلىنىــپ كهتمهپســىز  —
  قهيهرگه كهلدىڭىز؟كۆچۈرۈپ 
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ئـازراق يـازاي دەپ    ①مېتنىـدىن . كىرىش قىسمىنى كۆچۈرۈپ بولـدۇم  —
  .تۇراتتىم
ئـاۋۋال ئـۇنى بىـر    . رەھمهت، ئاكا، تېكىسـتنى تېخـى پىششـقلمىدىم    —

كىــرىش ســۆز قىســمىنى كۆچــۈرۈپ      ،سېلىشــتۇرۇپ چىقــاي، ئالــدىرىماڭ  
قهرگه بېرىـپ  ئهته قهشـ . بولغان بولسىڭىز بهك كاتتا ئىش قىپسـىز، رەھـمهت  

 —غـان بولـدى،   ۇدۇكېلهي دېگهنىدىم، ئالغـاچ بارسـام بـوۋاي تـازا خوشـال بول     
ــا      ــۇرغىنىنى كــۆرۈپ باشــقا ياقق ــۇپ ت ــى تۇتۇل ــۇ ئاكىســىنىڭ چىراي ــراق ئ بى

. ئاكا، سـىلهرنىڭ ياخشـى كۆڭلۈڭالرنىمـۇ يهردە قـويغىلى بولمايـدۇ      —بۇراپ،
جۈمهنىـڭ قـالغىنىنى   خۇدا بويرىسا قهشقهردىن بالدۇرراق قايتىـپ چىقسـام،   

ســىلهرگه تهمبــۇر چېلىــپ بېــرىمهن،    . ســىلهر بىــلهن بىلــله ئۆتكــۈزىمهن   
ئۆزەممــۇ بــالىالرنى بهك ســېغىندىم ئۇالرنىــڭ  . پىئــانىنو چېلىــپ بېــرىمهن

ــۇ     -ۋاراڭ ــاپ تۇرۇپم ــدە ياش ــر ئۆي ــكهم، بى ــاڭلىمىغىنى نى ــۇرىڭىنى ئ  —... چ
ــاتىرە ئ  . دېـــدى ــوغلى ھهققىـــدىكى خـ ــدە ئـ ــۇئان ئۇنىـــڭ كۆڭلىـ ــا شـ ۇنىڭغـ

ــى   ــى كهچتـ ــهرۋەرنىڭ خاتىرىسـ ــالى سـ ــىپ ئايـ ــڭ  . ئهگىشـ ــېغىنىچ ئۇنىـ سـ
يۈرىكىگه ھوجـۇم قىلىشـقا باشـلىۋېدى، ئـۇ كاللىسـىنى قـاتتىق سـىلكىپ        

  .ئاكىسىنىڭ سۆزىگه قۇالق سالدى
  : بۇ چاغدا سهل چىرايى ئېچىلغان نىزامىددىن

ــتىكهن     — ــهتكىلى كهپ ــهل كۆرس ــپ كېس ــىنى ئېلى ــال بالىس ــر ئاي . بى
ــڭ ب ــۇنى كــۆرۈپ دورا     ئۇنى ــرى ئ ــى بۇزۇلغــانىكهن، ئىلگى ــىنىڭمۇ بېش الىس

بهرگهنىكهنسهن، دورا خېلـى پايـدا قىلغـان بولسـا كېـرەك، يهنه ئـازراق بهرسـه        
  .دەپ كهپتىكهن

ھه، بىلىمهن، ئهسـلىدە ئـۆزۈم ئۇنىـڭ ئهھـۋالىنى  سۈرۈشـته قىلىـپ        —
ــۇپ      ــنى ئۇنت ــۇ ئىش ــۇ ب ــۈنلهردە ئۆزۈمم ــى ك ــدى، كېيىنك ــۇم  كېرەكى ال تۇرۇش

بىــر ئىشــنى قىلــدىم دەپ يهنه بىرىنــى  ئۇنتــۇپ كېــتىش ياخشــى . كهتــتىم
ىدنىڭ ئـــۇ تهرىپىـــدىكى قـــانچىنچى دەرۋازا جئاكـــا، مهســ . ئىــش ئهمهســـىدى 

  ؟.شۇنىڭكىدى؟ ھه، مهن دەرھال باراي
                                            

 .ئا —تېكست  ①
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ۈرىـــدىغان ۋاقىتمـــۇ ژۋۇي، ئۇكـــام، خهقنىـــڭ ئىشـــكىدە تهمـــتىلهپ  —
ــېمه دەپ قالىــدۇ؟ ئۇنىڭســىزمۇ ياخ  شــىلىققا يامــانلىق دەپ، مۇشــۇ؟ خهق ن

  ...ئۈستۈڭدە گهپ
ــش      — ــۇ ئى ــهم ب ــقهرگه كهتس ــراق، ئهته قهش ــوغرا بى ــۇ ت ــۇ دېڭىنىڭىزغ ئ

  .كهينىگه سۆرۈلۈپ كهتمىسۇن، دەيمهن ـ دە
  .ئهمدى ئۇخلىغىن. دورىنى ئېلىپ قوي، مهن ئهته بېرىپ قوياي —
ئۇنداق بولسـا مـاقۇل، دورىنـى ئايرىـپ قويـاي، ئهته مېنىـڭ ئورنۇمـدا         —

بۇ ئىشنى ئۇنتۇلمـاي بېجىرىـپ قويـۇڭ، ئهممـا ھـازىر سـىلهر ئـۇخالۋېرىڭالر،        
 —دېـدى ئـۇ ھـارغىن ئهسـنهپ تـۇرۇپ،       —ئاكا، مهن ئازراق بىـر نهرسـه يـازاي،   

ــۆزىڭىزنى     ــاي كـ ــتۇرۇپ چىقـ ــازراق سېلىشـ ــاۋۇالرنى ئـ ــاتىمهن، مـ ــازىرال يـ ھـ
ەپــتىن ئــااليتقىنىڭىز بىــلهن، ئهته ئــۆزىڭىز ئىشســىز قالىســىز، يهنه بىــر تهر 

  ...بىر كۈنلۈك ئىش كهم ئورۇنالنسا قهشقهرگه كىرگىنىممۇ تازا
  ...ھهي، ھهي —
  ...مانا، بىر بهتال —

نىزامىــددىن چىقىــپ كهتكهنــدىن كېــيىن تهۋپىــق  تهرجىــمه قىلغــان  
ئارگىنالالرنى سېلىشتۇرۇپ چىقتى ئاندىن تـۇنجى ئارگىنـال پېـتىچه قولىغـا      

ــا ئ    ــېرىنى قايت ــچه ش ــر نهچ ــان بى ــلىدىئالمىغ ــدا   . ىش ــدىن تۇرغان ــۇ ئورنى ئ
قهدەملىرىنىڭمــۇ تــاش ئېســىپ قويغانــدەك ئېغىرلىشــىپ كهتكهنلىكىنــى  

  .س قىلدىىھ
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  ئون تۆرتىنچى باب
  

1  
  

ەمتىلى ئهپهنـدى جـۈمه كـۈنى چـۈش قايرىلغانـدا قهشـقهردىن       
دەرۋازا ئالـــدىغا كېلىشـــى بىلهنـــال ئـــۇنى  . قايتىـــپ چىقتـــى

قىزلىــرى ئۇنىــڭ    -جىــيهن ئوغــۇل   —ســېغىنغان بــالىالر   
شـىۋاتقىنى  ۈبىـر ئۆيـدە ياشـاۋېتىپمۇ بارغانسـېرى ئـاز كۆر     . ئالدىغا يۈگرەشتى

مهمتىلــى ئهپهنــدىمۇ بالىالرنىــڭ ئۈستىبېشــىنى . ئۈچــۈن سېغىنىشــقانىدى
قاققاچ، ھهممىسىنى بىر باشـتىن قوچـاغالپ سـۆيۈپ چىقتـى ۋە ھهر بىـرىگه      

ــدىال. گېــزەكلهردىن تۇتقــۇزدى -قهن ــۇ دەرۋازا تۈۋى ــاتىمهمنى بىــر قولىــدا،   ئ پ
  .روشهنگۈلنى بىر قولىدا كۆتۈرۋېلىپ ھويلىغا كىرىپ كهلدى

دېـدى زورىخـان ئىللىـق كۈلۈمسـىرەپ،      —خوش كهپسىز، مهمتىلى، —
دەپ  —ماللىكاڭنىڭ ئۈستىۋېشىنى بولغـاپ بولۇشۇپسـهن، كهپسـىزلهر،     —

  .بالىالرنى ئهيىپلىدى ئۇ
  .الدادېدى مهمتىلى خۇشال ھ —ھېچقىسى يوق،  —

شـــۇ چاغـــدا بوياقخانىـــدىن چىققـــان نىزامىـــددىن ھـــارۋىكهش ئېلىـــپ 
  :تاقىالرغا قاراپ قويۇپ -ۋاتقان يۈكىكىر

دېــدى  —تېچلىــق كهلــدىڭمۇ؟ يۈكــۈڭ خېلــى بــارغۇ؟ نــېمىلهر ئــۇ؟  —
  .كۆرۈشۈپ

بــۇالر . قهلهم، ئوقۇغۇچىالرغــا، بىــر تــوپى چهكــمهن -بىــر تــوپى دەپــتهر —
ۋەدەمـگه بىنـائهن بۈگـۈن  سـىلهر بىـلهن      . نھهققىدە كېيىن سۆزلهپ بېرىمه

ــۇرايلى،      ــماي ت ــى قىلىش ــايمهن، باشــقا گهپلهرن ــۈن ياش ــرىم ك ــۈك يې كۆڭۈلل
ھېلـــى بىكـــار بىـــرەر مـــوھىم ئىـــش يادىمغـــا چۈشـــۈپ قالســـا كهيـــپىڭالر   

  .دېدى مهمتىلى ئهپهندى —دىغان ئىش بولمىسۇن، ۇئۇچ
  :كېيىن ئۇ ھارۋىكهشنى ئۇزۇتۇپ پىشايۋانغا كېلىپ ئولتۇرغاندىن

ــر  . غېنــى، ئهمســه تهمبــۇرنى ئېلىــپ چىــق   — قهشــقهر ســهنىمىگه  بى

  ـم
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  .دېدى روھلۇق ھالدا —چاالي،
بهزىـدە خـۇدا بىـلهن روسـۇل،     «ھهببهللى، مۇنداق ئىـش قىلمامسـىز،    —

نىســى ۇشۇغ —دېــدى زورىخــان، —دەپــتىكهن،  »بهزىــدە دۇتــار بىــلهن ئۇســۇل
  .زا بولماي قالدىكېلىپال  ئۇسسۇلۇقمۇ ئىچمهي قىلىۋاتقىنىڭىز تا

مهمتىلـــى ئهپهنـــدى يهڭگىســـىگه رەھـــمهت ئېيتىـــپ، غېنـــى ئېلىـــپ  
ــا ئېلىـــپ سازالشـــقا باشـــلىدى  ــۇنى . چىققـــان تهمبـــۇرنى قولىغـ بـــالىالر ئـ

تهمبۇرنىــڭ تىرىڭىشــىغان . دەشــتى نىزامىــددىنمۇ يېقىنــراق ســۈرۈلدىۈچۆر
ــدى      ــپ كهل ــالىالرمۇ كىرى ــان ب ــدا ئويناۋاتق ــىك ئالدى ــاڭالپ ئىش ــاۋازىنى ئ  .ئ

ــايتى    ــال قورۇنم ــدىن زادى ــالىالر ئهپهندى ــهن ب ــى . خوسۇس ــدى «ھهممىس ئهپهن
ــهتتى    »دادام ــاش ئهركىلىشــ ــادىمىگه ئوخشــ ــېقىن ئــ ــىپ ئهڭ يــ . دىيىشــ

خېلىدىن بېرى ئۇالر ئهپهنـدى دادىسـىنى بـۇ ئهتراپتـا كـۆرەلمىگهچكه بۈگـۈن       
  .ئۇالر  ئۇنىڭ ئهتراپىغا ئوالشماي تۇرالمايتتى

ئىنىســـىنىڭ ناخشىســـىنى ئـــاڭالپ   نىزامىـــددىن بىـــلهن زورىخـــان   
بىرسى بىرەر ئىش بىلهن مهمتىلىنـى ئىـزلهپ كېلىـپ    «ئولتۇرۇپ كۆڭلىدە 

  .شاتتىۇدەپ ئويل »ئۇنى ماالل قىلمىسىدى، كهيپىمىزنى بۇزمىسىدى
مهمتىلــى ئهپهنــدى ئىنتــايىن كهيىپــى چــاغ ھالــدا قهشــقهر ســهنىمىنى  

  :باشلىدى ۋە چوڭراق بالىالرغا
رىســىلهر؟ ئۇسســۇل ئوينــاڭالر، بولمىســا ســىلهر  ھه، نىمىشــكه ئولتۇ —

ــداق؟   ــرەي، قان ــاپ بې ــرىڭالر، مهن ئوين ــپ بې ــدى —چېلى ــدىن، . دې  —ئارقى
ــۇر       ــا ئۇيغـ ــۇل ئوينىيالمىسـ ــا، ئۇسسـ ــا ئېيتالمىسـ ــى ناخشـ ــۇر بالىسـ ئۇيغـ

غېنــى ســهن باشــالپ بهر، . بولۇشــنىڭ ئىككــى شــهرتى كهم بولــۇپ قالمامــدۇ
  .دېدى —دوستلىرىڭنى تات، 

. نىــدىن تــۇرۇپ ھــويال سهيناســىدا ئۇسســۇلغا چۈشــۈپ كهتتــى غېنــى ئور
ــارتتى  ــالىنى ئۇسســۇلغا ت بــۇ يهر بىردەمــدىال ئۇسســۇل  . ئارقىــدىن ئىككــى ب

مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ بىــر نهچــچه كۈنــدىن بېرىكــى   . ســورۇنىغا  ئايالنــدى
ھــارغىنلىق ۋە ئۇيقۇســىزلىق  نهتىجىســىدە قېنــى قاچقــان چېهرىســىگه       

 -پ كهتكهنىـدى، ئۇنىـڭ پۈتـۈن تۇرىقىـدىن ئىـچ     ۇنـ ۇۇرلبۈگۈن قان يـۈگرەپ، ن 
  .ئىچىگه پاتمايۋاتقان بىر خوشاللىق سېزىلىپ تۇراتتى
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نىزامىــــددىننىڭ ھويلىســــىدا تاســــادىپىي شــــهكىللهنگهن بــــۇ بهزمه  
ــنا  ــورۇنىغا  قوش ــلىدى  -س ــكه باش ــۇ كىرىش ــا  . خۇلۇمالرم ــدىال ھويلىغ بىردم
  .ئادەم تولۇپ كهتتى

گه قىلغــان ئىشـلىرىنىڭ نهتىجىســىدىن  بـۇ خوشـال ســورۇننىڭ ئۈسـتى   
ــدىنالر      ــهيپىددىن، لىۋاھى ــۈن س ــش ئۈچ ــدىنى خهۋەردار قىلى ــى ئهپهن مهمتىل

ئــۇالر بىــلهن بىلــله ســۇنتاغلىق ئىككــى . بــازاردىن يېنىــپ كېلىــپ قالــدى
  .مۇھهممهد قارى بارىدى

مهمتىلى ئهپهندى تهمبۇر چېلىۋاتقاچقا مېهمانالرغـا كۈلۈمسـىرەپ بـاش    
پ، ۇتــۇخېلىــدىن كېــيىن  ئــۇ تهمبــۇر چېلىشــنى توخت. ىلىڭشــىتىپ قويــد

ــارىڭىنى . ســهيپىددىن ۋە ئۇنىــڭ يولداشــلىرى بىــلهن كۆرۈشــتى  ئۇالرنىــڭ پ
  :بۆلۈپ قوشنىالردىن بېرى

تهمبۇرنى باشقا بىرسى چالسا، مهمتىلى ئهپهندى بىـر ئوينـاپ بهرسـه     —
  :دېۋىدى، مهمتىلى تهكهللۇپ قىلىپ ئولتۇرماي —بوپتىكهن،

ڭالر تهمبۇر چېلىپ بېرىسـىلهر؟ چالىـدىغان ئـادەم بولسـا مهن     قايسى —
  .دېدى —ئويناپ بېرەي، 

كنىــڭ ئىچىــدە چاالاليــدىغانالر كــۆپ بولســىمۇ ئــۇالر تارتىنىــپ، ۈلۈكۆپچ
ھېچكىمــدىن ســادا چىقمىغانــدىن كېــيىن مــۇھهممهد  . گهپ قىلىشــمىدى

ــارى ــىيىن(قــ ــى چۈش ) ھۈســ ــلهن خېلــ ــق بىــ ــۈنۈتهۋپىــ ــا ۈشــ پ قالغاچقــ
  :كراق چىقتىجۈرئهتلى
دېـدى   —... مهن چېلىپ باقاي، ئۆزۈم چالىراق، شـۇنداق بولسـىمۇ،    —

  .ئۇ
مهمتىلــى ئهپهنــدى ئۇنىــڭ دېــدىللىكىنى يــاقتۇرۇپ قېلىــپ ئــاۋۋال       

  :ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ
ــارى، چىلىــڭ،  — ــدى تهۋپىــق —ھه، مــۇھهممهد ق ــارى . دې مهھهمــمهد ق

ــى     ــڭ ھهممس ــاخۇلنى تاالرنى ــاۋۋال ن ــپ،  ئ ــۇرنى ئېلى ــلهن  تهمب ــۆۋەت بى گه ن
  :ئۈچ قېتىم چېكىپ قويۇپ، ئاتۇش پهدىسىنى باشلىۋەتتى -ئىككى

  
  ئاتۇشۇڭغا بارغۇنچه ،
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  .پۇرايدۇ بهشكېرەم باغى
  ئهجهبمۇ يامان ئىكهن،
  .كۆيهك ئوتىنىڭ داغى

  
ــاۋازىمۇ خېلــى ســازىكهن دەپ    مهمتىلــى ئهپهنــدى مهھهمــمهد قارىنىــڭ ئ

غانـــدىن كېـــيىن ســـۇپىدىن ئۇنىڭغـــا ھهۋەس بىـــلهن قـــاراپ قوي. ئويلىـــدى
  .چۈشتى

  
  ئۈرۈكۈم، -ئۈرۈكۈممۇ

  .باغدا پىشقا ئۈرۈكۈم
  سېنى بىردەم كۆرمىسهم،

  .چىدىمايدۇ يۈرۈكۈم
.........  

. بــۇ چاغــدا تهۋپىــق ھــويال سهيناســىدا لهرزان ئايلىنىشــقا باشــلىغانىدى  
ئـۇالر بۇنـداق سـىلىق،    . ئۇنىڭ ئۇسسۇلى تاماشىبىنالرنى سـۆيۈندۈرۈۋىتهتتى 

  .لىق ئوينىغاننى ئىنتايىن كهم كۆرگهنىدىچىراي
قـاراڭالر، ئهپهنـدى بهئهينـى سـۇدا ئـۈزگهن بىلىقـتهكال ئوينايـدىكهن ـ          —

  ؟!نا
بىـزدەكلهر  -سـهن . قارا، پۇتىغا قارا، نېمه دېـگهن سـىلىق مىدىراليـدۇ    —

بولســــاق بــــۇ چــــاققىچه چــــاڭ چىقىرىــــپ، ھويلىــــدا ئــــادەم تۇرغۇســــىز  
  .قىلىۋېتهتتۇق

ــا،  -مامســـهن، ســـۆڭىكى يـــوقتهكال لىغىلدايـــدۇ  دولىســـىنى قارى — يـ
  !پهرۋەردىگار

— ...  
ۋاتقانـــدەك، ۇتهۋپىـــق  خـــۇددى يهردىـــن بىـــر ئىلىـــك ئېگىـــزلىكته ئۇچ

ــى    ــهينانىڭ چېتـ ــتىن  سـ ــانىنى بىلىندۈرمهسـ ــڭ يهرگه تېگىۋاتقـ ئايىغىنىـ
ئۇنىـــڭ پـــۇتى  ۋە قـــولىال ئهمهس، بېلـــى،  . بىـــلهن ســـېلىق چـــۆگىلهيتتى

ــىغا مـــاس ھالـــدا تهۋرىنهتتـــى مۈرىســـى، بـــوينى، بېشـــىم ــۇ بهزى . ۇ ناخشـ ئـ
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ئۇسســــــۇلچىالردەك پــــــۇتىنى يهرگه ئــــــۇرۇپ، قــــــوللىرىنى كــــــۈچهپ     
ــىتمايتتى ــايتتى  . پۇالڭش ــپ قالم ــات ھېرى ــۇڭا پ ــمهد   . ش ــاخىرى مهھهم ــۇ ئ ئ

  .قارىنى ھارغۇزۇپ قويدى
قوشــنىالر مهمتىلــى ئهپهنــدىمنىڭ مېهمــانلىرى   -شــۇ چاغــدىال خۇلــۇم

ــۇپ  ــارلىقىنى نهزەردە تۇت ــلىك    ب ــت بهرمهس ــغا ھاالقى ــڭ دەم ئېلىش ھهم ئۇنى
  .بىرلهپ  خوشالشتى -ئۈچۈن بىر

ھويلىــدا ســاھىپخانالر بىــلهن ســهيپىددىن باشــالپ كهلــگهن مېهمــانالر  
  :قالغاندا مهمتىلى ئهپهندى مهھهممهد  قارىنىڭ مۈرىسىگه قېقىپ

دېـدى ۋە چىقىشـقاقلىق بىـلهن،     —يارايسىز، ئاۋازىڭىزمۇ سـازىكهن،   —
ۇ كــۈنى مــۇھهممهد قــارىالرنى ئــايرىش ئۈچــۈن مۇۋاپىــق نــامالرنى       ئــاۋ —

ــۇ     ــۆزىنى بـ ــىيىن ئـ ــۇھهممهد ھۈسـ ــۈن مـ ــا بۈگـ ــدىمغۇ؟ مانـ ــاپىمىز دېگهنـ تـ
دېســـهك نـــېمه  »مهشـــرەپ«بهزمىمىـــزدە نامـــايهن قىلـــدى، دېـــمهك ئـــۇنى  

  دەيسىلهر؟
  .دەپ چاقىرىشتى »مۇھهممهد قارى مهشرەپ«ھهممهيلهن كۈلۈشۈپ 

ش ئهھۋالىــدىن ئۇچــۇر  ۇنــۇئىشــنىڭ ئورۇنلبىــز ســىزگه ھېلىقــى    —
دېــدى ســهيپىددىن چاقچــاقالردىن كېــيىن   —بېرەيلــى دەپ كهلگهنىــدۇق، 

  .نهپهر باال تىزىمالندى 61جهمئىي  —ئهسلى مهخسهتكه كېلىپ، 
ــدان، ئهســلىدە بۈگــۈن مهن ئاكــام بىــلهن يهڭگهمــگه    — شــۇنداقمۇ؟ ئوب

ۇنداق بولســىمۇ بىــر خىــزمهت ھهققىــدە ســۆز قىلماســلىققا ۋەدە بهرگهن، شــ 
  خوش قانداق بولدى، ئاخىرى؟. ئېغىزال سۆزلهشكه توغرا كهپ قالدى

  .ھهممهيلهنگه خهۋەر قىلىۋەتتۇق —
ــردەم     — ــىلهرگه بىـ ــدى مهن سـ ــتلهر، ئهمـ ــمهت، يىگىـ ــۇنداقمۇ؟ رەھـ شـ

  پىئانىنو چېلىپ بېرەي، بوالمدۇ؟ ئالدىرىمايدىغانسىلهر؟
هنزىلىمىــز خېلــى يىــراق، م....كهچ قــاالرمىزمىكىن، بىــز كېتهيلــى، —

  .دېدى سهيپىددىن دوستلىرىغا ۋاكالىتهن —
ــدىغان      — ــۇرغىلى قويمايــ ــردەم ئولتــ ــلهن بىــ ــالر بىــ ــى تۇنۇشــ يېڭــ

  ئوخشىمامسهن؟
ــدىرايتتۇق  — ــۇ ئال ــر     — ...بىزم ــارى بى ــمهد ق ــى مهھهم ــدى ئىكك  -دې
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  .بىرىگه قارىشىپ
ئۇنىســـڭىزمۇ . ئهمىســـه بىـــر پىيالىـــدىن چـــاي ئىچىـــپ مـــېڭىڭالر —

  .مىددىنكاڭالردىن قۇتۇاللمايسىلهرنىزا
ــردەم پاراڭالشــتى  . زورىخــان داســتىخان ســالدى  ــۇالر چــاي ئۈســتىدە بى . ئ

  :ئاندىن سهيپىددىنگه
ئهته كېچىڭىزدىكـــى ئابـــدۇراخمان ئۇســـتىنى تهكلىـــپ قىلىـــپ      —

ئـاتمىش  . شاگىرتلىرىنى، ماشنىلىرىنىمۇ ئېلىـپ كهلسـۇن  . باشلىغاچ كهل
  .دېدى —ىغان گهپكهن دېگىن، نهچچه كىشلىك كېيىم تىكتۈرىد

پ قايتىـپ كىرگهنـدىن كېـيىن    ۇتـ ۇئۇ مېهمانالرنى دارۋازا ئالـدىغىچه ئۇز 
  :نىزامىددىننىڭ بالىلىرىغا

كهچلىـك تامـاقتىن كېـيىن    . مهن تېخى سىلهرنىڭ ئىختىيـارىڭالردا  —
. ئهمدى سـىلهرگه نـېمه قىلىـپ بېـرەي؟ دېـدى     . دۇۇمېنى ئازاد قىلساڭالر بول

ســىلهرگه پىئــانىنو چېلىــپ بېــرەي،     —جــاۋاب بېرىــپ،   ئارقىــدىن ئــۆزى 
  .دېدى —بۇالمدۇ، 

ئــۇ بــالىالرنى ئۆزىنىــڭ ھوجرىســىغا باشــالپ كىرىــپ پىئــانىنو ئالدىــدا   
بالىالرنىڭ ھهممىسى ئهتراپقـا ئوالشـتى تهۋپىـق يوغـان بىـر ۋاراق      . ئولتۇردى

قهغهزنــى پىئــانىنو ئۈســتىگه قۇيــۇپ پىئانىنونىــڭ تــۈگمىلىرىنى بېسىشــقا  
  .باشلىدى

شــۇئان ھهيۋەتلىــك، كۈچلــۈك ســاداالر بىــر خىــل رېــتىم بىــلهن تىتــرەپ 
ــلىدى  ــقا باش ــدىكى قهغهزدە بهش . چىقىش ــڭ ئالدى ــپ   -ئۇنى ــتىن قىلى بهش

پهس قىلىـــپ، چۆمـــۈچكه  -ســـىزىق ســـىزىلغان بولـــۇپ ســـىزىققا ئىگىـــز 
ئـۈزۈك   -ھهر بهش سـىزىق ئاسـتىدا ئـۈزۈك   . ئوخشاش بهلگىـلهر قويۇلغانىـدى  

  :ئۇنىڭدا. ىدىخهتلهر بار
  

  ۋەتهن ئۈچۈن تهرەققىيات ئىستهرمىز،
  .راۋاجالنسا مائارىپ: ئارزۇيىمىز

  جاننى پىدا قىلىدۇق ئهزىر بۇ ئهلگه، 
  .بىزنىڭ يۈرەك زالىمالرغا مۇخالىپ
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دېگهن شېئىرالر يېزىلغانىدى، ئۇ بىر تهرەپـتىن چېلىـپ، بىـر تهرەپـتىن     

ــا  بالىالرنىـــڭ . تتىبهش ســـىزىق ئۈســـتىدىكى بهلگىلهرنـــى ســـىزىپ جىجـ
چوڭلىرى بهلگىنىڭ ئاستىدىكى خهتلهرنـى بىرئـاز تونۇسـىمۇ، بهلگىلهرنىـڭ     

  .نهلمىدى كىچىكلىرى بولسا تېخىمۇ بىلمهيتىۈنېمىلىكىنى چۈش
مهمتىلى ئهپهندى مۇزىكا ئىشلهشنى تـاكى كهچلىـك تامـاق ۋاقـتىغىچه     

  :كهچلىك تاماق ئۈستىدە نىزامىددىنغا. داۋام قىلدى
ــ  — ــا، ئهم ــۇ؟    ئاك ــۆزلهپ بېرەيم ــدە س ــلىرىم ھهققى ــىزگه ئىش  —دى س

ــلهن،       ــاڭ بىـ ــاس ئاھـ ــۆزىگه خـ ــادىلىگۈچى ئـ ــى ئىپـ ــدى يېقىنلىقنـ  —دېـ
» دىـۋان «ئـۇ زات  . كۆرۈشـتۈم قۇتلۇق ھـاجىم بىـلهن   قهشقهرگه بېرىپ ئاۋۋال 

سـىزنىڭ پۇچـۇركىڭىزنى   . نىڭ كىرىش سۆزىنى كـۆرۈپ بهك خوشـال بولـدى   
ــۇئهللىمىننى . كـــۆپ ماختىـــدى ــمه  دارىلمـ ــېلىۋالغىچه تهرجىـ ــقا سـ ئېقىشـ

. ىــپ تۇرۇشــقا مهجبــۇر بولغــانلىقىمنى ئېيتىــپ قويــدۇم ۇتۇقىلىشــنى توخت
توختــاجى ســوۋىت تهرەپــكه ئــۆتمهكچى ئىــكهن، ئۇنىڭغــا دەرســلىك كىتــاب،   

قهلهم يهنه باشقا تهنتهربىيه سـايمانلىرى ئالغـاچ كېلىشـىنى بـۇيرۇپ      -دەپتهر
ــدۇم ــز دو . قويـ ــدى ئىككىمىـ ــدىن ئهپهنـ ــدۇق مهجىـ ــاز قىلـ ــازىرچه . را زاكـ ھـ

ئىئـانه پـۇلالر   . ئىشـلىتىپ تۇرغـۇدەك  دەپـتهر  ئـول ـ بـولنى ئالغـاچ كهلـدىم        
يىغىلغىچه ئۆزۈمدە بار پۇلنى خهجلهپ تۇرمىسـام ئىـش كېچىكىـپ كېتىـپ     

تهلهبىــلهرگه بىرخىــل . يهنه بىــر ئــاز چهكــمهن ئالــدىم. دە -قالســا بولمايــدۇ، 
ــرىمهن  ــيىم تىككــۈزۈپ بې ــ. كې ــڭ  ئهته ئاب دۇراخمان ئۇســتا كهلســه بالىالرنى

ــدۇ  ــنى باشـــالپ كېتىـ ــۆلچهپ ئىشـ ــويىنى ئـ ــيىم. بـ ــېڭىچه كىـ ــدە . يـ ئۆزەمـ
چاپىنى ئۈچ يانچۇق، گىرمانچه ياقا، شـىمى ھهم ئـۈچ يـانچۇق    . ئهندىزىسى بار

  .بولۇدۇ
  ئابدۇراخمان ئۇستا يېڭى پوسۇندىكى كىيىملهرنى تىكهلهرمۇ؟ —
. تاتـار ئۇسـتىدىن ئـۈگهنگهنىكهن   ئۇقۇشۇپ باقتىم، ئۇ چۆچهكته بىـر   —

  .قىلىپ كېتهلهيدۇ... ئۇنىڭ ئۈستىگه تهييار ئهندىزىسى تۇرسا،
  قهشقهردىكى بۇرادەرلىرىڭ تېنىچلىق تۇرۇپتىمۇ؟ —
بىـز ئاخشـام ئهخـمهد ئهپهنـدىنىڭ     . ھهئه، ھهممىىسى سـاالم ئېيتتـى   —
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تقـۇچىالر  ئۆيىدە تۇرغۇن ئهپهندى، نامان ئهپهنـدى، يۈسـۈپ زىيـا ۋە  باشـقا ئوقۇ    
. ســهنىڭ ســازچىلىرى بولــۇپ ســهنئهت كېچىلىكــى ئۆتكــۈزدۇق  ىســانائى نهپ

ــتۇرۇپ    ــلهپ نوتىالشــ ــهنهملىرىنى رەتــ ــۇر ســ ــا، مهن ئۇيغــ ــىز ئاكــ بىلهمســ
قهشــقهر ســانايى نهپىســهنىڭ مــۇدىرى ئوبۇلقاســىم  . قويســاممىكىن دەيــمهن

دېــگهن بــۇرادەر ئىــكهن، ئــۇ قــول ئاســتىدىكى ســازچىالر بىــلهن مېنىــڭ         
  .ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردىئىشىمغا 

  ...سهنغۇ يېتىشهلىسهڭ ھهممىنى قىلساڭ بوالتتى —
راستال، ئهگهر قولۇمـدىن كهلسـه، مهنمـۇ ئـۆمهر ھهييـام دېگهنـدەك بـۇ         —

پهلهكنى يهر بىلهن يهكسان قىلىۋېتىـپ، باشـقىدىن بىـر پهلهك ياسىسـامغۇ     
گه خـــاس دېـــدى مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئـــۆزى  —تېخىمـــۇ ياخشـــى بـــوالتتى، 

ئۇنىــڭ بــۇ ســۆزلىرىدە چاقچــاق ئىلىمىنىتلىرىــدىن  . كۈلۈمســىرەش بىــلهن
باشقا غايىۋىالشـقان مۇبالىغلهشـتۈرۈلگهن بىـر بۈيـۈك ئارزۇنىـڭ ئۇچقۇنىمـۇ       

  .چاقناپ تۇراتتى
  :تاماقتىن كېيىن ئۇ ئاكىسىغا

ۋاتقان ىھــازىرچه يۈســۈپ ئهپهندىــدىن نوۋېشــى مهكتهپــته ئىشــلىت      —
ــتىم،   ســىز مۇشــۇنى كۆچــۈرۈپ   دەرىســىلىك قولالنمىســى نى ئېلىــپ چىق

ــڭ ــدىكى    . بېرى ــڭ ئىچى ــز ئۇالرنى ــپ بېرىمى ــا تارقىتى ــۇالرنى ئوقۇغۇچىالرغ ب
خېتــى چىرايلىقالرغــا كۆچۈرگــۈزۈپ، كــۆپهيتىمىز ھېپىــزى ســهههت دەرســى  

  .ئۈچۈن بىر نهرسه تۈزۈپ بېرىشكه مهجىددىن دوختۇر ۋەدە بهردى
ــهن؟   — ــا بارمايدىغانسـ ــر ياققـ ــىنى  نىزام —بىـ ــددىن دورا سومكىسـ ىـ

  .ئېلىۋاتقان ئىنىسىگه قاراپ سورىدى
بىرىسـىگه ۋەدە بېرىـپ قويغانىـدىم    . بارىمهن، ئاكا، شورۇققا بـارىمهن  —

  .شۇ يهرگه بېرىپ كېلهي
  !سهن بارغىچه خهقمۇ ئۇخالپ بوالر؟ —
  .دە ـ ۋەدە قىلغانمهن. شۇنداق بولسىمۇ بارمىسام بولماس —
 — ...گىنىڭنـــــى شـــــهيتان بىلهمـــــدۇنـــــېمه توغرۇلـــــۇق ۋەدە بهر —

ــدى،   ــاش چايقىـ ــودراپ بـ ــلهن غـ ــارازىلىق بىـ ــددىن نـ ــۇش —نىزامىـ ئهته ئوقـ
ــدۇ، كىــم       ــر دەم ئۇخلىســاڭ بولمام ــدىكىن پــاتراق بى ــاليدىغان بولغان باش
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  ئىدى ئۇ ۋەدە بهرگىنىڭ؟
سـىزمۇ بـارغۇ، ھېلىقـى    ...  سابىتنىڭ ئۆيىدە كۆرۈشـكهن بـالىالردىن   —

  .يېتىم باال  ئابلهق
نىزامىـــددىن   —، ...ئېســـىڭ جايىـــدىمۇ؟ ... ســـهن،  ...اي ئۇكـــام،ۋ —

ــدى    ــلهن قارى ــق بى ــۆزىگه ھهيرانلى ــىنىڭ ك ــۆزلىرى  . ئىنىس ــىنىڭ ك ئىنىس
يلىك، ئهسـتايىدىللىق  ىچىرايىدىكى ئۆزىگه خاس  تهبهسسـۇمىدىن سـهمىم  

ۋاتقىنىنى دەرھـال  ۇئـۇ ئاكىسـىنىڭ نـېمىگه ھهيـران بولـ     . بىلىنىپ تـۇراتتى 
  : پهمىلهپ
ــى — ــويالپ     مېن ــان دەپ ئ ــداق دەپ قويغ ــولالپ مۇن ــالىالرنى گ ــىز ب س

قالغانمىــــدىڭىز؟ يــــاكى كىچىــــك بالىغــــا دېــــگهن گهپمــــۇ ۋەدىمــــۇ دەپ  
دېـــدى ئـــۇ  —ئويالمســـىز؟ ئۇالرغـــا ســـهمىمىي بولمىســـاقمۇ بوالتتىمـــۇ يه؟

تېزال قـايتىمهن ئهته ئوقـۇش باشلىسـاق بۈگـۈنكى      —سهمىمىيلىك بىلهن، 
  .دەپ قوشۇپ قويدى —ن دەيمهن،ئىش ئۇزۇنغا كېتىپ قالمىسۇ

  !...ۋاي ئۇكامهي، سهن قانداق ئادەمسهن ـ ھه —
  

2  
  

ــرىتىش      ــوالت ئې ــلهن پ ــهرەڭگه بى ــال س ــر ت بى

مـــۇمكىن ئهمهس، بىـــراق پـــۇالت ئېرىتهلهيـــدىغان  

ئوتمــــۇ دەســــلهپته بىــــر تــــال ســــهرەڭگه بىــــلهن  

  .تۇتاشتۇرۇلغان

ــار . غ —    ــئىلىگه «زۇلپىقــ ــپهت مهشــ مهرىــ

  »مهدھىيه

  
تاشـقان ئوقۇغـۇچىالر نهچـچه     -رغا خاس جۇشقۇن روھ بىلهن تولـۇپ ياشال 

ــان مهدرىـــس    ــق بېســـىپ قالغـ ــرى جىمجىتلىـــق، غېرىپلىـ ۋاقىتـــتىن بېـ
ــىرى   ــۆز تهسـ ــىنى ئـ ــلهن     —ھويلىسـ ــى بىـ ــى، نهپىسـ ــاۋقۇنى، كۈلكىسـ شـ

لهش بېســىپ  ياتقــان كــۆلگه يېڭىــدىن زۇمــرەتتهك ســۈزۈك ســۇ  . تولــدۇردى
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ــدى ــا. قاچىالنـ ــۆرلهپ تۇ -توپـ ــاڭ ئـ ــاكىزە  چـ ــدانى پـ ــس مهيـ ــدىغان مهدرىـ رىـ
 -ئىشـىك  . سۈپۈرۈلۈپ سـۇ چـېچىلىش بىـلهن راھهت بهخـش تۈسـكه كىـردى      

  ...دەرزىلهر پاكىزە سۈرتۈلۈپ يالتىرىتىلدى
ــۇچىالر مهكتهپنىــڭ قائىــدە    ۋېلىشــقىمۇ ۈنۈتــۈزۈملىرىنى چۈش -ئوقۇغ

ئابـدۇراخمان ئۇسـتا ھهمــمه ئوقۇغۇچىنىـڭ بـويىنى ئـۆلچهپ، بىــر      . ئۈلگـۈردى 
تــۈنگه ئــۇالپ ئىشــلهپ كىيىملهرنــى تهييــار  -پ شــاگىرتى بىــلهن كــۈننىتــو

ھهركىمنىــڭ ئىســمى ئورنىــدا بېــرىلگهن نــومېرى يېزىلغــان  . قىلماقتىــدى
  ...پۇرۇچنى كىيىم قېتىغا قىستۇرۇپ قوياتتى

كىيىم پـۈتكهن كـۈنى مهمتىلـى ئهپهنـدى     . نىهايهت كىيىملهرمۇ يۈتتى 
الرنى ســهپكه تىــزدى ۋە كىــيىملهردىن تهنتهربىــيه دەرســى ۋاقتىــدا ئوقۇغــۇچى

ــپ بهردى     ــويىچه تارقىتى ــومېرى ب ــتىن ن ــتۇرۇپ قويماس ــىنىمۇ ئالماش . بىرس
ــال      ــۇچىالرنى دەرھــ ــيىن ئوقۇغــ ــدىن كېــ ــپ بولغانــ ــيىم تارقىتىلىــ كىــ

  .ھوجرىلىرىغا قايتىپ كىيىم ئالماشتۇرۇپ چىقىشقا بويرىدى
يهنه كىيىملىرىنــى ئالماشـــتۇرۇپ چىققانــدىن كېـــيىن ئوقۇغـــۇچىالر    

مهمتىلـــى ئهپهنـــدى گويـــا مېهرىـــۋان ئاتىـــدەك ھهربىـــر  . ســـهپكه تىزىلـــدى
ــا   ــپ ياقـ ــوڭالپ ئېتىـ ــۈگىمىلىرىنى ئـ ــپ تـ ــدىغا بېرىـ ــڭ ئالـ -ئوقۇغۇچىنىـ

ــى   ــارەكلهپ چىقتـ ــى مۇبـ ــى كىيىمىنـ ــتۈرۈپ يېڭـ ــلىرىنى تۈزەشـ بهزى . پهشـ
بىــر خىــل  . كىچىكــرەك ئوقۇغۇچىالرنىــڭ پىشانىســىغا ســۆيۈپمۇ قويــدى    

چـــاچ قويغـــان ئوقۇغـــۇچىالر ســـېپىگه قـــاراپ دىلـــى   .فورمىـــدا كېيـــنىگهن
ئىچىدىن بىـر خىـل سـېغىنچ، تهشـنالىققا      -سۆيۈنۈپ كۈلۈمسىرىدى ۋە ئېچ

ــۈكلىرى       ــۇرۇن تۆش ــاقلىرى ب ــۆز چان ــپ ك ــپ چىقى ــۇ ئېتىلى ــاش تۇيغ ئوخش
چاپسـان مېڭىـپ ســهپنىڭ    -ئـۇ ئارقىســىچه چاپسـان  . ئېچىشـقاندەك  بولـدى  

ىـــڭ مهســـۇم چىرايىـــدىن كـــۆزىنى ئۇنىـــڭ ئوقۇغۇچىالرن. ئالـــدىغا چىقتـــى
ئـــۈزمهي ئارقىســـىچه مېڭىشـــى گويـــا بىـــر دەقىقىلىـــك ھىجىرانغىمـــۇ       

  .چىدالمايدىغان مېهرىۋان ئاتنىڭ ھهرىكىتىگه ئوخشايتى
تهلهبىـــــلهر، ســـــىلهر ئىلگىرىكـــــى مهدرىـــــس تالىپلىرىغـــــا   ،ئهي —

. كۆزلهيـدىغىنىڭالرمۇ، ئېرىشـىدىغىنىڭالرمۇ ئوخشـىمايدۇ   . ئوخشىمايسىلهر
پهقهت ئۆزلىرى ئۈچۈنال شىرىن تامـا بىـلهن  ئوقۇسـا، سـىلهر خهلقىڭـالر       ئۇالر
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ــىلهر،     ــلهن ئوقۇيسـ ــى بىـ ــارىتىش نىيىتـ ــىقبال يـ ــۈزەل ئىتسـ ــۈن گـ  —ئۈچـ
ــۇ      ــۇراتتى شـ ــاڭراپ تـ ــىدا يـ ــس ھويلىسـ ــاۋازى مهدرىـ ــاڭراق ئـ ــڭ يـ تهۋپىقنىـ
ئهتراپتىكــى مهھهللىلهردىــن بىكــارچىالر، ئۇششــاق بــالىالر مهســچىدنىڭ      

ــپ مۇراســىمنى    ھويلىســىغا كىرى ــۇ ئاجايى ــۇرۇپ ب ــدە ت ــپ رىشــاتكا تۈۋى ۋېلى
ــكىمۇ      ــۈۋىگىچه كېلىشـ ــۆگهتلهر تـ ــدىكى سـ ــۆل بويىـ ــلهر كـ ــۆرەتتى بهزىـ كـ

پ وۋالغـان، كـالته چاپـان كىـيگهن بـۇ بىـر تـ       ۇئۇالرغا چـاچ قوي . ئۈلگۈرگهنىدى
ئۇالرنىـڭ كـۆزلىرىگه دەرمهھهل سـىغمىغاچقا    . نهتتىۈيىگىت ئاجـايىپال كـۆر  
ــۇددى  ــان خ ــالته چاپ ــۇالتتى،   ك ــته توي ــىۋەتكهندەك  غهلى ــويرىقىنى كېس  —ق

ــۆزىنى داۋام قىلماقىــــدى، —تهلهبىــــلهر ، ــا —تهۋپىــــق  ســ  -بىزنــــى جاپــ
دېـــمهك بىـــزگه بـــۇ ئىشـــتىن . ۋاتقـــانلىقى ئېـــنىقال گهپۈمۇشـــهققهت كۈت

بىـــراق بىـــز ئهلنـــى كۈلـــدۈرۈش ئۈچـــۈن ! يـــوق »خوشـــاللىق«شهخســـىي 
ئــۆزىمىز ئۈچــۈن شــهرەپ  مىللهتنىــڭ ئىســتىقبالى ئۈچــۈن جاپــا چېكىشــنى 

ئهلنىـڭ خوشــاللىقى ئۈچـۈن ياشاشـال ئهڭ ھهقىقــى    . س قىلغـۇچىالرمىز ىـ ھ
بىزنـــى مىللهتنىـــڭ خوشـــاللىقى كۈتـــۈپ  ،ئهي، تهلهبىـــلهر! خوشـــاللىقتۇر

ــۇن،  . تۇرۇپتـــۇ ــۇ راھهت كۆڭلـــۈڭالرنى ئاۋۇندۇرسـ ــۇ خوشـــاللىق، ئاشـ ــا شـ مانـ
دېهقـانالرغىمۇ بىـر   تهۋپىـق ئهتراپقـا  ئوالشـقان     —! روھىڭالرنى ئۇرغۇتسـۇن 

ئــۇ باشــقا خهقنىڭمــۇ بــۇ يهرگه تــوپالنغىنىنى . قــۇر كــۆز يۈگۈرۈتــۈپ چىقىتــى
 —ئـۇنىڭچه بـۇ تـازا ئوبـدان تهرغىبـات سـورۇنىدى،      . ياخشى ئىش دەپ قارىـدى 

ئىلگىرى تالىپالر  شهخسـىي تامـا بىـلهن ئوقـۇيتى مۇددەرسـلهرمۇ ئىلمىنـى       
شـكه  ۈتۈان  قىلىـپ كۆرس سىرلىق تۇتۇپ ئۇنى قىيىن، بىلگىلى بولمايـدىغ 

ــى   ــاۋارە قىالتتـ ــۇزاق ئـ ــلىرىغا ســـېلىپ ئـ ــۆي ئىشـ ــالىپالرنى ئـ ــۇپ تـ . ئۇرۇنـ
بىلگهنلىرىنــى ئهلــدىن يوشــۇرۇش بىــلهن شهخســى مهنپهئهتىنــى قوغــدايتى 
ــهنچىلىك      ــنىڭ ئىش ــان بېقىش ــارقىلىق ج ــۇرۇش ئ ــى يوش ھهم بىلگهنلىرىن

ىنى نېمىنــى بىلســهك ئهلــگه ھهممىســ  -بىزچــۇ؟ بىــز. مهنبهســى قىالتتــى
ــۈچىلهرمىز ــڭ خوشــاللىقىمىز    . ئۈگهتك ــڭ خوشــاللىقى بىزنى ! شــۇڭا ئهلنى

تىـۋارىمىز بولمايـدۇ   هبىلگۈچىلهر كۆپ بولۇپ كهتسه بىزگه نان ئـاز قالىـدۇ،  ئ  
ئهلنىڭ كـۆزى ئېچىلغانسـېرى نېمىنىـڭ قىممىتـى بـار،      . دەپ ئويلىمايمىز
ــ  ــڭ يوقل ــ ۇنېمىنى ــۇ چۈش ــۈنۈقىنى تېخىم ، ئــالتۇن -خهلــق«. دۇۇدىغان بول
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گۆھهرنى ۋە يالغان تاشالرنى تونىغـۇچى سـهرراپتۇر، ئـۆزەڭنى قـانچىكى تـۆۋەن      
  ...①»رى تۇتساڭ خهلق سېنىڭ مىقدارىڭنى بىلىدۇۇتۇتساڭ ياكى يۇق

بىـــر خىـــل فورمـــا كىـــيگهن ئوقۇغـــۇچىالر ســـېپىال ئهمهس  مهســـچىد  
ــم    ــۇ جىـ ــدىكى خهلقمـ ــۆل بويىـ ــىدىكى  ۋە كـ ــۇپ   -ھويلىسـ ــت بولۇشـ جىـ

ــدى ــۇچ. كهتكهنى ــلهردەك   ئوقۇغ ــى جهڭچى ــا ھهقىق ــۆزلىرىنى گوي ــسىالر ئ  ھى
ــۈرەكلىرى شــىددەت    قىلىشــىپ ئىپتىخــارلىق تۇيغۇســىنىڭ تهســىرىدىن ي

  .بىلهن تېپهتتى
ــالىتىنى     — ــاالقلىق ھــ ــڭ قــ ــز مىللىتىمىزنىــ ــلهر، بىــ ئهي، تهلهبىــ

بىـز ئـۆزىمىزنى بـوز يهر ئاچقۇچىغـا مىسـال      . ئۆزگهرتىدىغان ئاقارتقۇچىالرمىز
ــى، مىللىتى ــايدۇ   قىاليل ــا ئوخش ــان بوزغ ــلىنىپ ياتق ــاق تاش ــز ئ ــڭ . مى ئۇنى

ــولغۇنلۇق قاپلىغــان    ــك س ــىنى بىچارىلى ــۇ يهرنــى    . چېهرىس ــز ب ــدى بى ئهم
ئاغـــدۇرىمىز، ئوغـــۇتاليمىز، ئۇنىڭغـــا دۇنيـــادىكى ئهڭ گـــۈزەل گـــۈللهرنى      

ئىلگىــرى يامــان ئهمــگهك  . تېرىيمىــز، ئهڭ ســهرخىل مېــۋىلهرنى تىكىمىــز 
تىكهنلهرنــى تېرىــۋەتكهن بولســا  -ا يانتــاققىلىــدىغان بولۇمســىزالر ئۇنىڭغــ

يانتــاق  —بــۇ بــوز يهر . ئهمــدى بىــز ئــۇنى ئوغــۇت قىلىــپ پايــدىلىنىمىز     
ــه ئــۈنهلمهي تۇر    ــقا نهرس ــدىن باش ــدى گۈلزارلىققــا    ۇئازغان ــۇ يهر ئهم ــان ب ۋاتق

ــاراملىق     ئايالنغۇســى، ھــېچ بولمىســا بىــز يهرنــى ئاغــدۇرۇپ ئوســا قىلىــپ ي
ــويىمىز ك  ــدۇرۇپ  ق ــدۇ يهرگه ئايالن ــنكىلهر تېرىي ــنكىلهر  . ېيى ــدىن كىيى ئۇن
ھهرگىــز ئۆزىمىزنىــڭ ئهمــگهك مېۋىســىنى .  بولســا ئۇنىــڭ پهيزىنــى ســۈرىدۇ

. ئهۋالدالرغـا ئاتـايمىز   —كىـيىكىلهرگه  . ئۆزىمىز كۆرۈشنى شهرت قىلمـايمىز 
سـائادىتىنى خوشـاللىقىنى   -قايسى مىللهتتىن ئۆزىنىڭ مهئىشـىتى بهخـت  

ان جهڭگىـۋارالر چىقمايـدىكهن، شـۇ مىللهتنـى     قوربان قىلىشتىن ئايانمايدىغ
ئىنسـاننى قـارا يـۈز قېلىۋېتىـدىغان يامـان       -نهپسانىيهتچىلىك. نهس باسىدۇ

بۇ كېسـهلگه گىرىپتـار بولغـان  مىلـلهت قهبىلىـلهرگه، يۇرتالرغـا،       . كېسهلدۇر
ــر شهخســىكىچه پارچىلىنىــپ كېتىــدۇ   ــا ھهربى ــادەملهر . مهھهلىــلهرگه ھهتت ئ

ــك  ــىپ، كىچىــ ــر  -تهلۋىلىشــ ــك گــــۇرۇھالر بىــ ــى تــــاالپ   -كىچىــ بىرىنــ
                                            

  .ئا» ― گۈلىستان«: شهيىخ سهئىدى  ①
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ــدۇ،   ــاق دۈشــمىنى بىــلهن كــارى بولماي ــۇ دېهقــانالر  —چىشــلهيدۇكى، ئورت ئ
ئهي، ۋەتهنداشـالر بۇالرنىـڭ ھهممىسـى     —تهرەپكه قاراپ قويـۇپ داۋام قىلـدى،  

بىز بـوز يهر ئـاچقۇچىالر بـۇ    . نادانلىق زىمىنىدا كۆكلهيدىغان يامان  ئويالردۇر
ــ ــى تسۈپهتس ــپ مىڭــ ىز زىمىنن ــزراق ئۆزگهرتى ــى  ①دىۋانىالرنىڭې يىلتىزىن

ــايلى  ــۈن تېرىش ــۇش  ئۈچ ــردىن . قۇرۇت ــازغۇچى بى ــانىيهتنى قۇتق ــر  -ئىنس بى
  !مهرىپهتتۇر -قۇدرەتلىك كۈچ ئىلىم

. تهۋپىـــق بۇغۇلـــۇپ ۋارقىرىمـــايتى، خىرقىـــراپ، كۆپۈپمـــۇ كهتمهيتتـــى 
چىمهي ئۇنىڭ ئاۋازى شۇنچه ياڭراق، شۇنچه جـاراڭلىق ۋە تهكشـى بولـۇپ، كـۈ    

  :سالماق سۆزلهيتتى
ــلهر قهد     — ــۇنچه مىللهت ــر م ــۈزلهنگهن بى ــۇنقهرز بولۇشــقا ي ــارادا م خهلقئ

ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە خهلقــى ئۈچــۈن بارلىقىــدىن كېچىــدىغان بىــر   . كــۆتهردى
ــپ       ــىدىن يېنى ــك بوسۇغىس ــۇالر مۇنقهرزلى ــا ئ ــۋارالر بولغاچق ــۈم جهڭگى تۈرك

 -يهردىـن ئالـدى؟ ئلىـم   ئـۇالر كـۈچنى قه  . كېلىپ قۇدرەت تېپىشقا باشـلىدى 
ئهي، تهلهبىـــلهر، نـــادان ئـــادەملهر بىـــلهن تۇرمۇشـــنىڭ گـــۈزەل      ! پهنـــدىن

بىـــز ۋەتىنىمىزنـــى، خۇراپـــاتلىق ! كهلگۈســـىگه يېـــتىش مـــۇمكىن ئهمهس
تۇرىغا چىرمىلىـپ قالغـان بهخىتسـىز مىللىتىمىزنـى قۇتۇلـدۇرۇش ئۈچـۈن       

ــواليلى ــدائى بـ ــل  !  پىـ ــپهت چىرىقـــى بىـ ــۆزى مهرىـ ــڭ كـ ــمه ئادەمنىـ هن ھهمـ
  !ھهممه كىشى گۈزەل ئىستىقبالنى كۆرەلهيدىغان بولسۇن! رىسۇنوي

ئوقۇغــۇچىالر ئــۆزلىرىنى تېخىمــۇ  . مهمتىلــى ئهپهنــدى ئــۇزاق ســۆزلىدى 
ــىپ ئۇلۇغل ــۇسىرلىقلىش ــېچكىم   ۇش ــرى ھ ــۆزلىرى ئىلگى ــدەك، ئ پ كهتكهن

ــادەملهرگه      ــقىچه ئ ــان باش ــقا تهييارالنغ ــالرنى قىلش ــۆرمىگهن ئىش ــپ ك قىلى
ــچئايلىنىـــپ قالغا ــاللىنىپ، ئىپتىخارلىنىـــپ   -نـــدەك ئىـ ئىچىـــدىن خوشـ

  . پ تهنتهربىيه دەرسىنى باشلىدىۈتۈتهۋپىق سۆزىنى تۈگ. كېتىشتى
مانـا شــۇنداق قىلىــپ ئۇيغــۇر يېڭـى مهدەنىــيهت ھهركىتــى تارىخىــدىكى   

تهبىئىيكـى، ئـۇ زامـان سـهھىپه ئـاچقۇچىالر      . شانلىق بىر سهھىپه ئېچىلـدى 

                                            
ــدىغان بىــر خىــل تىكهنلىــك،  گقوڭغــۇراق گۈللــۈكلهر ئائىلىســى  —مىڭــدىۋانه   ① ه كىرى

  .ئا —زەھهرلىك، سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك، 
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نزىلنىــڭ تــۇنجى قهدىمىنــى باســقىنىنى  ئۆزلىرىنىــڭ قانچىلىــك ئۇلــۇغ مه
تهسهۋۋۇر قىلمىسىمۇ، ئۇالر ئـۆزلىرىنى ئهلنىـڭ بهخـتىگه ئاتىغـانلىقلىرىنى     

  . بىلىشهتتى
تهنتهربىـــيه دەرســــى ئوقۇغۇچىالرغىمــــۇ، ئهتراپتىكــــى دىهقــــانالرغىمۇ  

شـۇڭا دىهقـانالر مهمتىلـى ئهپهنـدى بـالىالرنى مهيـدانغا       . ئويۇندەك تۇيـۇالتتى 
ھهرقاچــان بــۇ دەرس . شــهتتىۈهننــى ئاڭلىســىال كېلىــپ كۆرئهپچىقىپتــۇ دېگ

  .ۋاقتىدا مهدرىس ھويلىسىدا بىر توپ دىهقان تاماشا كۆرۈپ تۇرغان بوالتتى
ــداننى  : بــۇ دەرســنىڭ مهزمــۇنلىرى  مهش دەسســهش، شــېئىر ئوقــۇپ مهي

ئايلىنىـــپ مـــېڭىش، يـــۈگرەش، ئېگىـــز ســـهكرەش، توســـالغۇالرنى بۆســـۈپ  
ــاق   ــۇنى، چ ــالتهك ئوي ــۈش، ك ــدى  ئۆت ــارلىقالر ئى ــاتالش قات بهزى . پىلهكتىن ئ

تۈرلهردە ئوقۇغۇچىالرنىڭ تهبئىـي ئىقتىـدارى، ھهۋەس قىزىقىشـىغا ئاساسـهن     
تهبئىـي تېـز يۈگرەلهيـدىغانالرنى يـۈگرەش     : مهسـىلهن . ئايرىم تهربىيىلهيتـى 

بۇنىڭدىن باشـقا ئوقۇغـۇچىالر سـېپى بىـلهن     . تۈرىدە مهخسۇس تهربىيىلهيتى
ــش ئ  ــىل قىلىـ ــوالتتى   خهت ھاسـ ــق بـ ــدە قىزىـ ــۇ  ئاالھىـ ــدا . ويۇنىمـ بۇنىڭـ

ــوالتتى  ــومېرىلىرى ب ــڭ ن ــومېر   . ئوقۇغۇچىالرنى ــى ن ــويىچه بىرىنچ ــدا ب كومان
. ماڭــاتتى... مــۇنچه قهدەم ئالــدىغا، ئــۈچىنچى نــومېر مــۇنچه قهدەم ســولغا،     
ــدىن     ــۇچىالر قاتارى ــدا ئوقۇغ ــزدىن قارىغان ــلهن ئىگى ــۇنىڭ بى ــلهت«ش ، »مىل

دېگهنــدەك  ســۆزلهر ھاســىل ... »ھۆرلــۈك» ،»رەشكــۈ«، »مهكــتهپ« ،»ۋەتهن«
بوالتتى بـۇ ئۇسسـۇل بىـلهن ئـادەم سـانى يېتهرلىـك بولغانـدا جۈملىلهرنىمـۇ         

دەرستىن چۈشكهندىن كېـيىن تامـاق ۋاقـتىغىچه    . ھاسىل قىلىشقا بوالتتى
بۇ چاغدا سىنىپتا يـاكى ھـوجرىالردا مهمتىلـى    . ئىختىيارى پائالىيهت بوالتتى

ــۇچى  ــدى ئوقۇغ ــوالتتى ئهپهن ــپ   . الر ئارىســىدا ب ــپ بېرى ــۇر چېلى ــا  تهمب ئۇالرغ
شـهتتى يـاكى تهۋپىـق چهتـئهللهردە     ۈچـۆچهك سۆزل . ئۇسسۇل تاماشـا قىالتتـى  

ئـۇ ياشـالر ئارىسـىدا ھـارغىنلىقنى ئۇنتـۇپ      . كۆرگهنلىرىنى سۆزلهپ بېرەتتـى 
قالســا، ياشــالر  ئۇنىــڭ بىــلهن بىلــله بولغانــدا تولىمــۇ كۆڭۈللــۈك بولغاچقــا  

  .ئۇنتۇپ كېتهتتىھهممىنى 
پ ۈشـــۈكىـــيىم بىـــر خىلالشـــقاندىن كېـــيىن ئـــۇالر تېخىمـــۇ ئۆمل     

يۈرىگىـدە ئاللىقانـداق بىـر نهرسـه      ،ئۆزىگه ھهۋىسى كېلىـپ  -ئۆز. كېتىشتى
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ئـۇالر كهچقـۇرۇن ئادەتتىكىـدەك سـىنىپقا يىغىلىـپ      . يېنىۋاتقاندەك بوالتتى
  .بىردەم ئۇسسۇل تاماشا قىلىشاتتى

ــرەپ،    — ــارى مهش ــمهد ق ــا  مهھهم ــردەم چالغىن ــۇمبى ــردەم ئوغل ، مهن بى
  . دەيتى ئۇ —ئۇسسۇل ئويناپ بېرەي، ئاندىن كېتىمهن،

ھـــازىر ئـــۈچ مهھهمـــمهد قـــارىنى پهرىقلهنـــدۈرۈش ئۈچـــۈن يهنه بىرىنـــى  
. مهھهممهد قارى زەكـى دەپ ئاتاشـقا ھهممهيـلهن ئادەتلىنىـپ كېتشـكهنىدى     

ــۇيتى     ــدار ئوق ــۇ ئاھاڭ ــاننى تولىم ــى قۇرئ ــارى زەك ــمهد ق ــىنىمۇ .  مهھهم ناخش
شـۇنىڭغا  . تـاپ ئىشـلىرىغا بهك چـېچهن ئىـدى    ىاپ كھىس. ياخشى ئېيتاتتى

  .لهقىمى بېرىلگهنىدى“ زەكى”قاراپ ئۇنىڭغا 
ــا      ــۇرنى قولىغ ــپ تهمب ــدىن چىقى ــوپ ئىچى ــارى مهشــرەپ ت ــمهد ق مهھهم

. مهھهمــمهد قــارى زەكــى داپنــى قولىغــا ئېلىــپ ئۇنىڭغــا ياندىشــاتتى. ئالــدى
ــدى ئۇسســ   ــى ئهپهن ــهتتىمهمتىل ــر   . ۇلغا چۈش ــلهن بى ــۇچىالر بى ــۇ ئوقۇغ ئۇم
ــىم  ــدىن ش ــدا چهكمهن ــۇ     -خىل ــدە ئ ــۇ كىيىم ــۇپ،  ب ــيگهن بول ــمهت كې پهش

  .نهتتىۈتېخىمۇ چاققان، تېتىكلىشىپ كهتكهندەك كۆر
بىر ھازا تاماشادىن كېـيىن ئـۇ تهرەققىيـپهرۋەر  بـايالر تـاھىر خهلپهتنىـڭ       

. پ ئــۆيىگه كېتهتتــىتهشهببۇســى بىــلهن ئېلىــپ بهرگهن  بــوز ئــاتنى مېنىــ 
ــۇراتتى ۋە دورا    ــدىن تــ ــدىراپ ئورنىــ ــۇپال يهنه ئالــ ــاقنى يهپ بولــ ــدە تامــ ئۆيــ

  :سومكىسىنى ئېلىپ
ئاكا، مهن تېجهنگهن بېرىپ مـولال ئېزىـز دامـولالم بىـلهن كۆرۈشـۈپ       —

مهكــــتهپ ســــېلىش ئىشــــىنى ســــۈيلهپ تۇرۇشــــنى قونــــاجىم،  . كــــېلهي
  .ىدەيت —ئهمهتهاجىم ئۈچىگه ھاۋاله قىلغانىدىم، 

ئۇ ھازىر ھهر كۈنى بىـر يېزىغـا چېپىـپ، مهكـتهپ قۇرۇلۇشـنى سـۈيلهپ        
  .سىرتقا چىقسا دورا سومكىسىنى ئونۇتمايتى. تۇراتتى
نىزامىـددىن ئىنىسـىنىڭ ھهمـمه ئىشـىنى      —ماقۇل  بېرىـپ كهل،  —

ــدى ــپ  . پهقهت ماقۇلالشـــــقىال كۆنۈككهنىـــ ــى چىقىـــ ــۇ پهقهت ئىنىســـ ئـــ
ــۇ     ــلهن بــ ــان بىــ ــيىن زورىخــ ــدىن كېــ ــلىرىنى  كهتكهنىــ ــته ئهندىشــ ھهقــ

  .ئورتاقلىشىپ، ئۇھ تارتىپ قوياتتى
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3  
  

بــۇ جهمئىــيهت ئۆزىنىــڭ قانۇنىغــا ئاســىيلىق 

ئهممـا  . قىلغان بارچه ئادەمگه زىيانكهشلىك قىلىدۇ

ــهۋەبىنى     ــتىكى ســ ــيان كۆتۈرۈشــ ــڭ ئىســ ئۇالرنىــ

  .تهكشۈرۈمهيدۇ

  .»ياش  ۋە كۈلكه«جبىران .خ —

  
ــۇپ، ق   ــان بول ــان ئولتۇرغ ــاش ئاللىقاچ ــوڭ   قوي ــڭ ئ ــا بوغىزىنى ــران دەري ى

بوغــۇز . تهرىپىــدىكى تــاغ ئۈســتىدە شــهپهق قــان رەڭگىــدە  يېيىلىــپ ياتــاتتى
ــنهر  ــتىن بىلى ــۇراتتى  -تهرەپ ــۇرۇپ ت ــالقىن ئ ــنمهس س ــىغا  . بىلى ــاغۇ يېزىس ئ

ــات       ــدى ئ ــى ئهپهن ــان مهمتىل ــلهن ماڭغ ــى بى ــۇرۇش ئىش ــى ق ــاتىالر ھهيئىت ئ
ا قويـۇپ، بېشـىنى بـۇراپ    ئۈستىدە چاققانغىنـا ئولتـۇرۇپ، ئاتنىـڭ يورغىسـىغ    

كهچكى شهپهققه قاراپ كۆڭلىـدە شـېئىر ئۈچـۈن گـۈزەل سـۆزلهرنى ئـاختۇرۇپ       
ئـــۇ بۈگـــۈن ئـــۆيگه قايتمـــاي مهكتهپتىـــنال يولغـــا چىققاچقـــا،       . بـــاراتتى

ــۆيهپ      ــۆڭلى ئـ ــىال كـ ــدىغانلىقىنى ئويلىسـ ــىرەپ قالىـ ــىنىڭ ئهنسـ ئاكىسـ
  .كېتهتتى

مهمتىلــى . ۋاتــاتتىئۇنىــڭ ئارقىســىدىن يهنه بىــر يولــۇچى ئــاتلىق كېلى
ئهپهنـــدى بويـــامهت بىـــلهن تـــېجهن ئارىلىقىـــدىكى ســـايدىن ئۆتكـــۈچه ئـــۇ   

ــاتلىقنىڭمۇ . يولــۇچىنى مهشــههدكه بارامــدىكىن دەپ كېتىۋەرگهنىــدى  ــۇ  ئ ئ
تېجهننىڭ ئىچى  بىـلهن بوغـۇز تهرەپـكه كهتـكهن يولغـا بـۇرۇلغىننى كـۆرۈپ،        

دە، ئېتىنىـڭ   -ئۇنىڭ  بىلهن ھهمـرا بولـۇپ پاراڭلىشـىپ ماڭغىسـى كهلـدى     
. بىــراق، ھېلىقــى يولۇچىمــۇ ئېتىنــى ئاســتىالتتى    . تىزگىنىنــى  تــارتتى 

ئـۇ ئازغـان تهرەپـكه    . مهمتىلى ئهپهنـدى يهنه ئېتىنـى يورتـۇپ مېڭىـپ كهتتـى     
ــار كوچىغــا بۇرىلىۋىــدى، ئارقىســدىكى يولۇچىمــۇ شــۇ     ئۆتــۈش ئۈچــۈن بىــر ت

نـى بىلـدى ۋە   مهمتىلى ئهپهنـدى شـۇندىال ئۇنىـڭ كىملىكى   . تهرەپكه بۇرالدى
گۇگـۇم پهردىسـى   . يولنى ئۆزگهرتىپ، باشقا تهرەپ بىلهن ساي بويىغا  چىقتـى 

ــۇردى    ــردەم تـ ــۇ يهردە بىـ ــارىغىنىچه شـ ــا  قـ ــان يېزىالرغـ ــى  . ياپقـ ــۇ ھېلىقـ ئـ
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  .يولۇچىنىڭ نېمه قىلدىغانلىقىنى كۆرۈپ باقماقچىدى
بىـلهن ۋاقتىمـۇ خېلـى ئـۆتكهن،      »بۆك ئويۇنى -بۆك«بۇ ئىككهيلهننىڭ 

ئاســـتا قـــاراڭغۇلۇق ئىلكىـــگه چۆمۈشـــكه     -تىكـــى يېـــزىالر ئاســـتا  يىراق
ــان  . باشــــلىغانىدى ــا ئاللىقاچــ ســــاي بويىــــدىكى قهۋرىســــتانلىق   بولســ

  .بىلىنمهي قالغانىدى
قىلغــان يولــۇچى ئىالجىســز  ھىــسئۆزىنىــڭ چانــدۇرۇپ قويغــانلىقىنى 

ئـۇ مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ    . يولىنى داۋام قىلىـپ، كېتىشـكه مهجبـۇر بولـدى    
  :دىن ئۆتىۋاتقاندا مهمتىلى  ئهپهندى ئۇنىڭغا بۇرۇلۇپيېنى

دېـــــــدى مهســـــــخىرە  —ئهسســـــــاالمۇ ئهلهيكـــــــۇم، يولـــــــۇچى،  —
  .قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىندۈرمهي

  .يولۇچى ھودۇقۇپ كېتىپ خېلىگىچه جاۋاپ بېرەلمهي قالدى
ئۆزلىرى ئېزىپ قالمىغـانال؟  ھـېچ بولمىسـا بارىـدىغان يهرلىرىنىـڭ       —

  بىلىدىغانال؟ئىسمىنى بولسىمۇ 
ــدىغان يهرنىــڭ ئىســمىنى  — ــدەك، ئۆزەممــۇ ... تــتىم،ىۇ بىلغبارى دېگهن

  ...ئازغىشىپال كهتتىم، قاراڭغۇ چۈشۈپ كېتىپ
ــادەم قــاراڭغۇدا ئازمــاي قــاالمتى،    — شــۇنداق، يورۇقتــا ئېزىــپ يــۈرگهن ئ

  نهگه بارماقچىدىله؟ 
  ...قارىنىڭ ئۆيىنى ئىزدەيتىم... مهن شۇ ھېلىقى، نېمه —
داقمۇ؟ مهنمــۇ ســىلىنى ھهقىچــان شــۇ يهرنــى ئىزلهيــدۇ دەپ      شــۇن —

ئـۇ يهر ئهنه ئـاۋۇ قارىيىـپ كـۆرۈنگهن     . بىلىپ مۇشۇ يهردە كۈتـۈپ تۇرغانىـدىم  
مهمتىلــــى ئهپهنــــدى قامچىســــىنىڭ دەستىســــى بىــــلهن  — !دۆڭلــــۈكته

  .قاراڭغۇلۇققا چۆكۈپ يوقالغان ھېلىقى قهرۋىستانلىقىنى كۆرسهتتى
ــېمه  ھودۇققــان ۋە كالۋالىشــىپ  كهتــكهن يوچــۇن كىشــى  تهۋپىقنىــڭ ن

ۋاتقانلىقىنى، ئىلغـــا قىلىشـــقىمۇ،  ۈتۈدەۋاتقـــانلىقىنى،  قهيهرنـــى كۆرســـ  
  :ئويلىۋېلىشقىمۇ ئهقلى ئىشلىمهي

دەپ دۇدۇقلىغىــچه قاراڭغۇلۇققــا  ـــ...رەخـمهت، رەخــمهت، مهن ماڭــاي،   —
  .قاراپ كهتتى

ســىمۇ، روھىنــى كــۆرەلمىگهن بول -مهمتىلــى  ئهپهنــدى  ئۇنىــڭ رەڭگــى 
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نىـڭ  »يولـۇچى «ئـۇ  . ئۇنىڭ ئاۋازىدىن قهيهرلىـك ئىكهنلىكىنـى پهرەز قىلـدى   
مهھهلـله تهرەپـتىن ئىتالرنىـڭ قـاۋىغىنى     . ئارقىسىدىن بىر ھازا قاراپ تـۇردى 

ــاتتى   ــۇق ئاڭلىن ــۇ ئىشــتىن كۆڭلىــدە  . گــاھ ئېنىــق، گــاھ تۇت  »دۈشــمهن«ب
ېشـىنى  دېگهن خىيالنى كهچـۈرۈپ، سـۇغۇق كۈلـۈپ قويـدى ـ دە، ئېتىنىـڭ ب      

كېتىۋېتىپ بـۇ ئىشـنى قايتـا ئويلىغىنىـدا كـۆڭلىنى      . رىدىۇبوغۇز تهرەپكه ب
  !ئهمدى توسالغۇالرمۇ پهيدا بولماقتا. ئهندىشه، بىئاراملىق چولغىۋالدى
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  ئون بهشىنچى باب
  
  

ئۇالر تۇغۇتنىڭ ئالـدىنى  . سالۋيانالرنى ئاۋۇتۇش ھاجهتسىز
بـۇ  . بولـۇدۇ سـه  ئالسا ياكى بالىنى سـۈنئى ئۇسسـۇلدا چۈشۈرىۋەت  

ــى     ــۇنچه ياخش ــا ش ــۆپ قوللىنىلس ــانچه ك ــۇل ق ــۇالرنى . ئۇسس ئ
گىــچه ســاناق  100ئــۇالر . تهربىــيىگه ئىــگه قىلىــش خهتهرلىــك 

تهربىــيه ئالغۇچىــدىن بىــرى كۆپهيســه، ... سانىيالىســىال بولــدى
  ....كهلگۈسىدە دۈشمهندىن بىرى كۆپىيىدۇ

ــان   — ــارتىن بورمـ ــلىرى  (مـ ــارتىيه ئىشـ ــڭ  پـ گىتلېرنىـ
ــاتى ــاالكىتى  -3«) پىكـ ــى ۋە ھـ ــڭ گۈللىنىشـ دا » ئىمپىرىينىـ

  .كهلتۈرۈلگهن نهقىل
  

1  
  

ارىلمۇئهللىمىنــدە ئوقــۇش باشــلىنىپ كــۆپ ئــۆتمهيال ئاشــكارە 
ــنه   ــهددىي پىت ــلهر، ئهش ــمهنلىك ھهركهت ــاتۇش   -دۈش ــۋاالر ئ ئىغ
ــۇردى   ــالغىلى تـ ــر ئـ ــىنى بىـ ــڭ . ئاتموسفىراسـ ئوقۇغۇچىالرنىـ

ــ    ــۇپ ي ــپ، ئوق ــدىن تارتى ــيگهن كىيىمى ــا   كى ــۇ كون ــىغىچه ب ۈرگهن ناخشىس
كىمـلهردۇر قىتىغۇرلـۇق بىـلهن پىتـنه     . دۇنيانىڭ ھاۋاسىغا مـاس كهلمهيتـى  

ق بىــلهن ئوتتۇرىغــا چىقــاتتىكى، ۇلۇتوقــۇيتى ۋە بــۇ ئىغــۋاالر شــۇنداق ئۇســت 
  .ئۇنىڭ مهنبهسىنى تهسبىت ئهتمهك ئىمكانسىز ئىدى

ســجىدته يۇمشــاق بىلىنىــدىغان مــۇھهممهد ئىمــام مه -بويــامهتته يــاۋاش
ق بىــــلهن پىتــــنه تېرىۋاتقــــانلىقى بىلىنىشــــكه ۇلۇگهپ يــــومزاپ، ئۇســــت

ــدىلىنىپ،       ــدىن پاي ــڭ نوپۇزى ــازاخۇنۇم ئۆزىنى ــى ق ــورۇقتا كهنج ــلىدى؛ ش باش
كىشــىلهرگه يامــانلىقتىن ئاگــاھ بهرگهن ســىياقتا ئىغــۋا تارقىتىــپ، نۇرغــۇن  

مـان  كىشىلهرنىڭ قهلبىـدە يېڭـى تهلهبىـلهرگه، يـېڭىچه مهكـتهپكه قارىتـا گۇ      
ــدۇرىۋاتقىنى بىلىنمهكتىــدى  ــولغىنى  . ۋە ئۆچمهنلىــك تۇغ ــان ب تېخىمــۇ يام

ــهددىي،       ــۇ ئهش ــدانى تېخىم ــڭ مهي ــى ھابۇلهاجىمنى ــوڭ قازىس ــنىڭ چ ئاتۇش
ــدى   ــىز ئىـ ــۇ تهخىرسـ ــۆچمهنلىكى تېخىمـ ــهيتان «. ئـ ــابۇل شـ ــابۇل «، »ھـ ھـ

  د
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» ھـــابۇل زىنـــاخور«، »ھـــابۇل پىتنىخـــور«، »ھـــابۇل خىتـــاي«، »قىزىلبـــاش
» ك خىتــايهشهمشــ«لهرنىــڭ ســاھىبى بولغــان بــۇ ئــادەم     قاتــارلىق لهقهم

خــۇددى لهقهملىرىــدە مهلــۇم بولــۇپ تۇرغىنىــدەك،     . دېگهننىــڭ ئهۋالدىــدى 
ــدىن    ئهشــهددىي پىتنىخــور بولــۇش بىــلهن، يهنه جىمىكــى بۇزۇقچىلىــق ئۆزى

) ك خىتــاي جهمهتــىهشهمشــ(ئۇالرنىــڭ جهمهتــى. تېپىلىــدىغان ئــادەم ئىــدى
هتــى ئارىســىدىكى زىــددىيهتمۇ چوڭقــۇر    جهم ①بىــلهن ياقۇپهــاجىم لوســى  

يىلتىزلىــق بولــۇپ، پىتــنه ئۈچــۈن يېڭــى مهكــتهپلهر مهيــدانغا كېلىشــتىن   
ــاجىم    ــدە ياقۇپهـ ــقهت نهزىرىـ ــىي دىقـ ــڭ ئاساسـ ــرى ھابۇلهاجىمالرنىـ ئىلگىـ

  .لوسىالر جهمهتى بىلهن بولغان زىددىيهت تۇراتتى
ەتلهر ھابۇلهاجىمنىــڭ گهپلىــرى بهكمــۇ زەھهرخهنــدە، چىدىغۇســىز ھاقــار 

ئۇ ئوقۇغۇچىالر چـاچ قـويغىنى ئۈچـۈنال خوتـۇن كىشـىگه ئوخشـۇتۇپ،       . ئىدى
بـۇ گهپ تېـز ئارىـدا    . دەيتـى  »مولال غوجىالقنىـڭ ئهپهندىسـىنىڭ قىزلىـرى   «

. تارقىلىــپ، ئهركهك ئۈچــۈن چىدىغۇســىز ھىكــايىلهرگه ئايلىنىــپ كېتهتتــى
ۇالرنىـڭ  ئ. يېڭـى ھاقـارەتلهرنى كهشـپ قىالتتـى     -ھابۇل شهيتان بولسا يېڭى

ــتىكا ۋە   ــىتاتتى؛ گىمناســ ــهكنىڭ ھاڭرىشــــىغا ئوخشــ ناخشىســــىنى ئېشــ
ــى بولســا   دەپ  »تهخهيلهرنىــڭ چىچــاڭ ئېتىشــى «شــۇنىڭدەك تهنههركهتلهرن

  .مهسخىرە قىالتتى
ــا     ــادەم بولغاچق ــدئهتچى، مۇتىئهسســىپ ئ ــازى رەئىســمۇ بى تۆركۈللــۈك ق

اقتىــدا قــازى رەئىــس ئــۆز ۋ. ئۇنىــڭ پوزىتسىيىســىمۇ ئىجــابىي ئهمهس ئىــدى 
ــا     ــرى بولغاچقــ ــهلمىگهنلهردىن بىــ ــلهن كېلىشــ ــولال بىــ ــدىقادىر دامــ ئابــ

مانـــا شـــۇنداق يـــۇرت . تهبىئىيكـــى، بـــۇ يېڭىلىقالرغـــا تـــاقهت قىاللمـــايتى
  .چوڭلىرىنىڭ قارشى مهيدانى ئىشقا ئېغىر توسالغۇ پهيدا قىلماقتىدى

ــتىن        ــالىلىرىنى مهكتهپ ــادەملهر ب ــان ئ ــاران تۇرغ ــلهن بهزى ئ ــڭ بى بۇنى
  .ىۋېلىش كويىغا چۈشتىچىقىر

بــۇ ھاقــارەتلهر يهتمىگهنــدەك ئارقىــدىن دۈشــمهنلىك ھهركهتلهرمــۇ پهيــدا 
ــدى ــادەم    : بولــ ــۇپ ئــ ــول توســ ــرى يــ ــدىنىڭ تهلهبىلىــ ــرى ئهپهنــ كېچىلىــ

                                            
  .ئا —شى مۈمكىن، ۇبول) 老四(الۋسى  —لوسى   ①



 306

ھهممىســى ... ئۇرىۋاتــارمىش، يــالغۇز ئايــال ئــۇچراپ قالســا ئېســىلىۋاالرمىش، 
ــت بول  ــپ مهس ــاراق ئىچى ــدىكهن، ۇھ ــا چىقى ــپ كوچىالرغ ــدەك ... ۋېلى دېگهن

تـــۆھمهتلهرنى ئىســـپات بىـــلهن تهمىـــن ئېتىـــدىغان ۋاقهلهرمـــۇ تۇغۇلۇشـــقا 
ئهمهلىيهتته كېچىسـى ھېلىقىـدەك ناخشـىالرنى تـوۋالپ كهلـگهن      . باشلىدى

بىر توپ مهست تهرىپىـدىن دۇمبالىنىـپ بېشـى يېرىلغـان ئـادەملهر تىرىـك       
  !شاھىت بولۇپ ئوتتۇرىغا چىقتى

مهنبهســى دەپ ئــويالش نــادانلىق  ئهممــا بــۇ يامانلىقنىــڭ بىــردىن بىــر 
ــىدا كىمـــلهر بول. بـــۇ پهقهت كۆرۈنـــۈش ئىـــدى. بـــوالتتى شـــى ۇپهردە ئارقىسـ

مــۈمكىن؟ بــۇ ســوئالغا جــاۋاپ تېــپىش ھــازىرچه مــۈمكىن ئهمهس، چاياننىــڭ 
  .تۆشۈكتىن چىقىشىنى كۈتمهكتىن باشقا ئامال يوق ئىدى

لهنــگهن ئىغــۋاالر بىــلهن چهك -شۇنىســى ئــاددىي ســاۋات ئىــدىكى، پىتــنه
بولسىدى، بـۇنى ئاشـۇ ئىسـمى بىلىـنگهن مۇتىئهسـپلهردىن، ئـۇالر مهنسـۇپ        

: ئهممـــا كېيىنكـــى تهرەققىيـــاتالر. بولغـــان گـــورۇھتىن كۆرۈشـــكه بـــوالتتى
ــىدا       ــڭ ئارقىس ــرى بۇنى ــاراقچىلىق ھهركهتلى ــىدىغان ق ــول توس ــى ي كېچىس
تېخىمــۇ كۈچلــۈك بىــر تهشــكىللىگۈچىنىڭ بارلىقىــدىن بىشــارەت بېرىــپ   

  .ىتۇراتت
  

2  
  

مىللهتنى ئالداپ زىـددىيهت سالسـا   ) كىمكى(
  .ئۇنىڭغا خۇدانىڭ لهنىتى ياغىدۇ

ئهمىـــر تۆمـــۈر كوراگـــان ھهققىـــدە «يهزدى  —
  »قىسسه

  
ــانالرنى دې     ــاجىم نامازخـ ــدىن كېـــيىن ھابولهـ ــۈمه نامىزىـ ققهتـــكه ىجـ

ئـــۇ . تېـــنهپ ئىمامنىـــڭ ئورنىغـــا ئـــۆتتى    -چاقىرىـــپ، ئـــۆزى ئالـــدىراپ  
ــۈكۆپچ ــۆ ۈل ــور ك ــر ق ــدە    ككه بى ــىنى لىككى ــر قېش ــپ، بى ــۈپ چىقى ز يۈگۈرۈت

  :ىدكۆتۈرۈپ قويۇپ، ساقىلىنى تىترىتىپ گهپ باشلى
ــازىر  — ــپ بۇزژھـ ــزدا تهرتىـ ــدۇۇلۇۇتىمىـ ــۇ  . ۋاتىـ ــۇمانالر بـ ــى مۇسـ ئهھلـ
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ئۆزۈمنىـــڭ . ۋاتىـــدۇ، بــۇنى پېقىـــر بىلمهيــمهن  توغرۇلــۇق نـــېمه ئويــدا بوال  
ىلىكنىــڭ بــاش قارىشــىمدا بــۇ ئىــش ئهلــدىن دىيانهتنىــڭ كۆتۈرۈلــۈپ، دەھر 

ھابۇلهاجىمنىـــڭ توســـاتتىنال مۇشـــۇنداق  ــــ!كۆتهرگهنلىكىـــدىن بىشـــارەت
گهپنى باشلىشىدىن قارىغانـدا نامـازدىن ئىلگىـرى مهسـچىد قهۋمـى ئىچىـدە       

ھابۇلهـاجىم  . مۇشۇ ھهقته غۇلغۇال بولغانلىقىنى قىيـاس قىلغىلـى بـوالتتى   
ــۆرمهكچى   ــانالرنى ك ــاردا تۇرغ ــدىكى قات ــڭ ئهڭ كهيىنى ــدەك  جامائهتنى بولغان

ئالـدى   —كۆتـۈرۈپ قـاراپ قويـاتتى،    -بوينىنى سوزۇپ، ئۆكچىسىنى كۆتـۈرۈپ 
بىلهن بىزدە ناساراالردىن تهلىم ئالغان، ئانـدىن قالسـا يهنه باشـقا مۇسـۇلمان     

ــدى    ــدا بول ــدىچاقالر پهي ــان ئهپهن ــدىن تهســىر ئالغ ــۇالر  . كاپىرلىرى ــۆزى ئ ھه، ئ
ىز بهنـدىلهنى يـۆل قىشـقا    قىسىم ئېتىقادى ئـاج  ژبىزنىڭ ئىچىمىزدىكى بى

دەســىتىپ، ئۇلــۇغ ئىســالم دىنــى بىــلهن ئهۋالدلىرىمىزنىــڭ دىلىغــا چىــراق 
ــۇردى      ــتهپ ق ــتچه مهك ــا جهدى ــپ، ئورنىغ ــا قىلى ــنى بىك ــدىغان مهدرىس . ياقى

مهھكىـمه   . ئـاپهت يېغىشـقا باشـلىدى    -شۇنىڭ بىـلهن ئـاۋام بېشـىغا بـااليى    
ــى   ــۇپ كهتتـ ــلهن تولـ ــهرئى دەۋاگهرلهر بىـ ــۆزى. شـ ــڭ  ھه، ئـ ــۇالردىن بىزنىـ ، بـ

ــاق ئهمهس ــۇن . بېشــــىمىز ســ ــۇمانالرنىڭ خوتــ ــتىگه دەۋا، مۇســ  -دەۋا ئۈســ
 -پ، نۇمۇسى تۆكۈلمهكته، بۇنىڭ ئـۆزى تهڭدىشـى يـوق بـاال    ۇنۇقىزلىرى بولغ

  !قازا
ــىلهر چۈش ــىز غــــاۋۇر ۈنۈكىشــ ــقا باشــــلىۋىدى،    -كســ ــۇۋۇر قىلىشــ غــ

يهنه جىـم  ھابۇلهاجىمنىڭ بوغۇق ئهمما كۈچلۈك ئاۋازى ئاڭلىنىشـى بىـلهن   
  .بولۇشتى
ــوۋالپ   — ــڭ تـ ــۇ نىمىلهرنىـ ــهنبه  ژھه، ئـ ــىغۇ نهق چارشـ ۈگهن ناخشىسـ

لـېكىن  خهقنـى تېـنىچ كـۈن     . ىنىڭ ئۆزى»كۆچ-جىن كۆچ«ئاخشىمىدىكى 
ھېلى ئۇنىڭ بېشىنى يېرىۋاتقـان، ھېلـى بۇنىـڭ    . كۆگىلى قويۇشسا بوالتتى

اتقـــان، ئـــۆزىنى تااليـــدىغان ئىشـــتالنى بېقىۋ... ۈگهن، ژخوتـــۇنىنى ســـۆرەپ 
ا ئوخشاشـال  غتاپتىن چىققان ئادەملهرگه خهيرىخالىق قىلىۋاتقـانالرمۇ ئاشـۇال  

خـۇددى ھـاجىال شـهيتانغا تـاش ئېتىـپ ئـۇنى لهنهتلىگهنـدەك،        . گۇناغا اليىق
  .ئىمانى پاكىز ھهربىر مۇسۇلمان كۆگهن يهردە لهنهتلسه ساۋاب تاپىدۇ
 -ه گــۇدۇڭئۇنىــڭ غهزەپلىــك ســۆزلىرى بىــردەمگه توختىشــى ھامــان يهن 
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بهزىـــلهر ھابۇلهاجىمنىـــڭ . گـــۇدۇڭ ئـــاۋازالر ھهزرەت ســـۇلتاننى بىـــر ئالـــدى
ســۆزلىرىگه ئــاۋاز قوشــۇپ، تهڭ غهزەپ بىلــدۈرۈپ سۆزلىشــهتتى،  بۇالرنىــڭ      

ــۇق  ــۈك، پوزىتسىيىســــى ئوچــ ــاۋازى كۈچلــ ــلهر   -ئــ ــدى؛ بهزىــ ــكارە ئىــ ئاشــ
  .قازىكاالننىڭ سۆزلىرىدىن گومانالنغاندەك پهس ئاۋازدا غۇدرىشاتتى

بىــز بــۇ ئهر بولــۇپ تۇغۇلــۇپ، خۇتــۇن كىشــى بولــۇپ كهتــكهن كــالته    —
قويرۇقالنىــڭ پاراكهندىچىلىكىــدىن ئــۆزىمىزنى قۇتۇلدۇرىۋالمىســاق ئــالالمۇ 

  . بىزگه لهنهتله ئوقۇيدۇ
ھابۇلهـــاجىم بازارغـــا كهلـــگهن ھهر قايســـى يۇرتلـــۇق بازارچىالرغـــا ســـۆز 

ــڭ قهزرى دەپ   ــاقنى ئۆزىنى ــقىلم ــ. اپالپلىغانىدىھىس ــۆزىنى تۈگئ ــۈۇ س پ ۈت
بىـلهن ئـاۋۋال مهسـجىددىن     »مۆتىـۋەر «بولۇپ، بىر نهچچه يوغـان سـهللىلىك   

ــتى ــول      . چىقىش ــا  ي ــپ، ئۇالرغ ــكه يېرىلى ــى تهرەپ ــدە ئىكك ــانالر دۈررى نامازخ
بۇ توپ ئىچىـدىكىلهرنىڭ ھهممىسـىال بىـر تـائىپه ئادەملىرىـدەك      . بېرىشتى

ــاردىن قالماســـلىق ئۈچـــۈن   قوشـــۇلۇپ قالغـــانالر، قىلســـىمۇ، يهنه بهزى قاتـ
تـــوختى زۇنۇننىـــڭ . ھېچنېمىنـــى ئاڭقارمايـــدىغان ســـۈخهنچىلهرمۇ بارىـــدى

ــل     ــدە غىـ ــڭ ئىچىـ ــۇممۇ ئۇالرنىـ ــدىغان مهخسـ ــادىمى دەپ قارىلىـ ــال  -ئـ پـ
ھابۇلهــاجىم يــۇرت . كۆرۈنگهنــدەك بولــۇپ، يهنه تــوپ ئىچىــدە غايىــپ بولــدى 

ىــــلهن مۆتىــــۋەرلىرى، بهزى قۇيرىقىــــدىن قالمايــــدىغان ســــۈخهنچىلىرى ب
  :كېتىۋېتىپ ئۇالرغا بايىقى تهلهپپۇزىغا ئوخشايدىغان بىر خىل تهلهپپۇزدا

مولالغوجىالقنىــڭ ئهۋالدى  —قايــاقتىن كهلــگهن بىــر ئهپهنــدىچاق   —
ۇتنىـڭ ئۇلـۇغى كىـم،    ژكېلىپال ئۆزى بىلگهن ئىشقا چۈشۈپ كهتسـه، بـۇ    —

قاپاقبـاش   قازىسى قايسى، موللىسىچۇ، پهرۋايىغـا  ئالمىسـا، بـۇنى ئـاز دەپ بـۇ     
 -ۋاسـا، ھه، ئـۆزى، سـىلى   ۈرۈدەپ ئۇنى بېشـىدا كۆت  »ئهپهندى«خهق، ھه دېسه 

  بىز نهدە قالدۇق؟
ئىككى قـازى ۋە ھهمتـاۋاقالردىن شـهكىللهنگهن جامـائه      —بۇ كاتتا توپ 

بىرىنىـــڭ يېقىنـــدىكى ئۆيىـــدە ســـۆھبهتلىرىنى داۋام قىلىـــش ئۈچـــۈن  —
تهشــرىپ قىلىشــتى ۋە تــال پ قهدەم ۈتۈتهكلىــپكه بىنــائهت ئىلتىپــات كۆرســ

ــيىن    ــقاندىن كېــ ــىپ ئولتۇرۇشــ ــۇپىغا جايلىشــ ــتىدىكى ســ ــارىڭى ئاســ بــ
  .سۆھبهتلىرى ئهسلى چىغىرىدىن داۋام قىلدى
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لهر »مۆتىــۋەر«دىيىشــتى باشـقا   —شـۇنداق بولمامــدىغان، تهخسـىر،    —
ــاۋابهن،  ــا جـ ــاراق ئىچىـــپ    —ئۇنىڭغـ ــۇال كـــېچىچه ھـ ــى ئـ ــاق تېخـ ئاڭلىسـ

ازنىڭ مهزلـۇمى زۆھرەگـۈل شـۇ خهقنىـڭ ئـاغزى      بايىقى تۇسـۇنت . چىقىدىكهن
ــا تاتقۇشـــالپ،    ــاپتۇ ئهمهســـمۇ، ئـــۇنى راسـ ھـــاراق پـــۇراۋاتقىنىنى بىلىـــپ قـ

ــۇرۇپتىكهن  -ئاغزىنىــــڭ ئهپ ــاقاللىرىنى ســــۈركىگىلى تــ . چۆرىســــىگه ســ
  .پۇراپ كېتىپتۇمىش »گۈپپىدە«

دەپ  —ســاقىلى يــوق، تهخســـىر،  . ئۇالنىــڭ ئايــالالدەك چېچــى بــا     —
  .شاڭخو ئارىالشتۇرۇشقا پۇرسهت كهلدى دەپخىرىلدىدى بىرى 

بــۇ  —دەپ گهپ ياسـىدى ئاۋالقىسـى،   ـــ...ئىشـقىلىپ، شـۇ ھېلىقـى     —
. ئايال ئهيههنناس قىچقىرىپ، جامائهتكه ھهمـمه گهپنـى ئېيتىـپ بهرمىـدىمۇ    

نهچـچه يولـۇچى كېلىـپ قېلىـپ، لـۈكچهكله       ژشا ئۇيـاقتىن بىـ  ىبهختىگه يار
  ...مىسامتۇلۇپ قاپتۇمىش بوقېچىپ كېتىپ، ئۇ بىچارە ئايال قۇ

بوممىســــا زۆھرەگــــۈل ســــهتهڭ بىــــژ نېمىنــــى زىيــــان تــــارتىپمۇ   —
ــتىغۇ،      ــدىنمۇ ئهمهس ــاق دەيدىغانلى ــا ي ــالال تارتقۇشلىس ــاش ب ــتى، ي كهتمهس

  ...تتىمىكىدەيمهن؟ كېسهل كالىغا پىچاق سۈگهندەك ياقا
بىكــا . ھهي، بىكــا نــان كىمنــى دەندەتمهيــدۇ؟ قىلغىلــى ئىــش يــوق  —

ــدەك چىچاڭشــىپ يۈرۈشــتىن باشــقا كــارى بو    يهپ، تهخ مىســا بۇقســۇپ  مهي
ــدۇ  ــۇ    . دە -كېتىـ ــه، ئـ ــپ ئىشلهتسـ ــا ئاپىرىـ ــىدى، يىراققـ ــار بولسـ ــازا ھاشـ تـ

  !كىسپۇرۇچىالنى
دېـدى   —مـولال غوجىالقنىـڭ ئهۋالدىـدىن ياخشـىلىق كېلهتتىمـۇ؟       —

  . ھابۇلهاجىم قىتىغۇرلۇق بىلهن
لالغـۇجىالق مهمتىلــى  ئـۇ زەھهرخهنـدىلىك بىــلهن تىلغـا ئېلىۋاتقــان مو   

ــاكىمى       ــقهر ھ ــۇ قهش ــۇپ، ئ ــى بول ــۇغ بوۋىس ــددىننىڭ ئۇل ــدى ۋە نىزامى ئهپهن
ىن  تهرىپىــــدىن  ســــۇلتان ســــۇتۇق مازىرىغــــا شــــهيخ قىلىــــپ ددىـــ زوھۇر

دىـۋانه ـ   (جـا  ئهۋالتلىـرى   وبـۇنى كـۆرەلمىگهن مهشـههدتىكى خ   . تهيىنلهنگهن
ــدالر ــپ،    ) زاھى ــاچقۇچنى ئېلىۋېلى ــڭ يېنىــدىكى ئ ــۈنى ئۇنى قهۋرىــلهر  بىرك

ھهم ئهتىســـى . ئۈســـتىگه يېپىلغـــان ئىـــپهك گهز مـــالالرنى   ئوغۇرلىۋالىـــدۇ
بۇنىـڭ  . جامائهت ئالدىدا چوقان سـېلىپ مولالغۇجىالققـا، تـۆھمهت چاپاليـدۇ    
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ىنىغا  ئهرىــزە  ددىــبىلهنــال قالمــاي، جامــائهتنى گۇۋاھلىققــا تارتىــپ، زوھۇر    
شـۇنىڭ بىـلهن   . رىـدۇ ىن ئۇنى قولغـا ئېلىشـقا بـۇيرۇق  بې   دزوھورىد. سۇنىدۇ

  .ق زىندانغا تاشلىنىدۇمۇلالغۇجىال
ئۇنىــڭ مىــجهزى خۇشــخۇي، چىقىشــقاق، يېقىملىــق كىشــى بولغاچقــا   

ــدىپايالرنىڭ     ــدىال گۇنـ ــز ئارىـ ــايىتى تېـ ــۆرمىتىگه  ھىسناھـ ــلىقى ۋە ھـ داشـ
ــدىپايالرغا قهلهم . ئېرىشــىدۇ ــدۇرۇپ، ھهقىقــى  -شــۇنىڭ بىــلهن گۇن قهغهز ئال

ــزە  ــدە ئهرى ــ ب -ئهھــۋال ھهققى ــاقچى بول ــان يازم ــاق  . دۇۇاي ــدا تاق ــېكىن بوينى ل
ــاچقۇچ (بولغاننىــڭ ئۈســتىگه قــولى ئارقىغــا قىلىــپ كــويزا ســېلىنغاچقا    ئ

جاپاغــا چىــداپ قۇمــۇش قهلهمنــى پــۇت بارمىقىغــا  ) زىنــدان بېگىــدە بــوالتتى
قىسىپ خهت يېزىشنى ئۇزاق مهشىق قىلىـپ، ئاخىرىـدا بـۇ ئهرزنـى يېزىـپ       

ولــــۇپ قالمــــاي، ئۇنىــــڭ بــــارلىق ئــــازاپلىق  بــــۇ پهقهت ئهرزال ب. چىقىــــدۇ
ــپ     ــامىنى يېزى ــدا مهزكــۇر ن ــۇپ، ئاخىرى كهچمىشــلىرىنىڭمۇ خاتىرىســى بول
. چىقىــش ئۈچــۈن قانچىلىــك رىيــازەت چهككهنلىكىمــۇ قهيــت قىلىنغانىــدى

ــد ــا     دزورھۇرىـ ــىنى قايتـ ــڭ دېلوسـ ــيىن  ئۇنىـ ــدىن كېـ ــى كۆرگهنـ ىن  ئهرزنـ
هيســهرلىكىدىن قــاتتىق مۇلالغۇجىالقنىــڭ ق. تهكشۈرۈشــكه ئهمىــر قىلىــدۇ

تهســـىرلهنگهن ھـــاكىم ئـــۇنى زىندانـــدىن بوشـــاتقاندىن كېـــيىن ئاالھىـــدە  
  .پ، ئۆز ھوزۇرىدا قوبۇل قىلىدۇۈتۈئىلتىپات كۆرس

ئۇنىـڭ ئـوغلى مهمتىلـى    . لېكىن ئۇ كـۆپ ياشـىيالماي  ئۆلـۈپ كېتىـدۇ    
مهمتىلـى موللىمـۇ يـاش كهتـكهن بولـۇپ،       . مولال دادىسىدىن كىچىك قالىدۇ

مولالتــوختى ھــاجى دادىســىنى . تــوختى ھــاجى كىچىــك  قالغانىــدىئــوغلى 
مولالتــوختى . خــاتىرىلهش ئۈچــۈن تهۋپىقــقه ئۇنىــڭ ئىســىمىنى قويغانىــدى 

بۇھـــال كىشـــىلهردە  ئۇالرنىـــڭ ئهۋالدى يـــاش . ھـــاجىمۇ كـــۆپ ياشـــىمىغان
  .كېتىدۇ دېگهن قاراشنىمۇ پهيدا قىلغانىدى

ــش   ــاھهق ئىـ ــىلىدە نـ ــى ئهسـ ــۇجىالق پاجىئهسـ ــىمۇ بهزى  مولالغـ بولسـ
ــدا ئهنه شــۇ ئىشــقا ئېسىلىشــاتتى    . زۇغــۇيالر ئېســىلىدىغان جــاي تاپالمىغان

  .ھابۇلهاجىمنىڭ كۆزدە تۇتقىنى ئهنه شۇ ئىدى
يهر يۈزىـــدە ئهزان ئـــاۋازى ئاڭالنمايـــدىغان بوغانـــدا دەججـــال تاغـــدىن  —

ــاخىر زامــان بولــ  ــاۋازى سۇســالپ   ۇقوپىــدۇ، ئ ــا ھــازىر ئهزان ئ ــدىغان، مان دۇ، دەي
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مۇسـۇلمان ئــادەمگه  . نىغـا جهدىتلهنىـڭ ھاڭرىشــى ئاڭلىنىـدىغان بولــدى   يئو
ــاھتۇر،  ــۇالردىن بىــرى   —ئــاخىرەتنى ئهســتىن چىقىــرىش چــوڭ گۇن دېــدى ئ

  .ئېڭىكى ئاستىنى تاتىالپ
تـۈرك خهق  . دىيـانهت قـاچتى  . خهلقتىن ئىنسـاپ كۆتۈرۈلـۈپ كهتتـى    —

ــاھ بول   ــڭ گۇن ــاۋاب، نېمىنى ــڭ س ــدۇ ۇنېمىنى ــانلىقىنى بىلمهي ــۇالرنى  .دىغ ئ
ــۇرچى   ــوغرا يولغــا باشــلىماق ھهربىرىمىزنىــڭ ب ــدى  —. يېــتهكلىمهك، ت دې

  .ئۆچكه ساقال
  .ھهق راست —
خۇدانىــڭ بهرگىــنىگه شــۈكرى قىلمــاي، زادى نــېمه قىــالي دەيــدۇ بــۇ  —

ــا بىـــلهن شـــۇنداق   خهق؟ ھېلىقـــى ئهپهنـــدى دېگىنـــى زادى نـــېمه مۇددىئـ
  قىلىدۇ؟
ئىككــى پــۇل ئۈنــدۈرۈپ  -رئۇمــۇ ئهپــلهپ ســهپلهپ بىــ. نــېمه دەيتتــى —

ــدا  ــنىڭ كويىـ ــان ساقالشـ ــاغۇ،  . جـ ــال بـ ــر گـ ــدە بىـ ــمه ئادەمـ ــدى   —ھهمـ دېـ
  . ھابۇلهاجىم داناالرچه تهلهپپۇزدا ئىشهنچ بىلهن سۆزلهپ

. دەپ قوشـۇلدى كهنجـى قـازاخۇنۇم    —شۇ،  شۇنداق  بولماي، ئهمىسه، —
  .پ تۇراتتىۇتۇدەم قول ئۇز ـ ئۇ داستىخانغا دەممۇ

دېــدى كهمســۆز كۆرىنىــدىغان بىــر  دامــولالم  —ســتۇ، ئۇنــداقمۇ ئهمه —
تۇنجى قېتىم سۆھبهتكه قېتىلىپ، ئۇ ئۆزىنىـڭ بـۇ يهرگه ئازغانـدەك كىرىـپ     
ــىمۇ،      ــكهن بولس ــۆزى يهت ــا ك ــڭ يالغۇزلىقىغ ــهزگهن، ئۆزىنى ــانلىقىنى س قالغ

مۇددىئاســـى خهلقنىـــڭ كـــۆزىنى  —يهنىـــال گهپ قىســـتۇرماي چىـــدالماي، 
ئوياليــدىغان بولســا قولىـدا نهچــچه تۈرلــۈك   ئـېچىش ئىــكهن، جــان بېقىشـنى  

تۇشـتىن ھوجـۇم    -ئۇنىـڭ گېپـى ئاغزىـدا قالـدى، تۇشـمۇ      ــ ...ھۈنىرى با تۇسا
  .باشالندى

دېگىنـى بىـلهن كىـم ئۆزىنىـڭ      »خهلـق  -خهلـق «ئـانچىكىم بولسـا    —
نهپســىدىن كېچىــدۇ؟ ئۇنچىلىــك گهپنــى كىــم دېمهيــدۇ؟ بىزمــۇ خهلــق        

 —هيمىـز، قۇرئـاننى بىكاغـا ئوقۇمـايمىزغۇ،     دەيمىز، ئهممـا بىكاغـا پهتىـۋا بهم   
مىلــلهت  —ككه ۋەكىللىــك قىلىــپ،  ۈلــۈدېــدى كهنجــى قــازاخۇنۇم كۆپچ  

دېگىنــى نېمىســى؟ مۇســۇلمان ئــادەم ئســالم دىنىنــى بىلســىال بولــدى، يهنه 



 312

پىلـلهت دەپ ئايرىـپ ئولتۇرامـدىكىن؟ مۇسـۇلماننىڭ ھهممىسـى       -مىللهت
  !ئىبراھىم خېلىلۇلالھنىڭ مىللىتى، بهس

ــار،      — ــائىپه ب ــال ت ــگهن ئىككى ــاپىر دې ــۇلمان، ك ــزگه مۇس ــدى  —بى دې
  .ھابۇلهاجىم

دامولالمنىــڭ غهزىپىنــى قاينــاپ، ئومــۇ ھوجۇمغــا قارشــى بىــر نــېمه دەي 
دېســـه نـــۆۋەت تهگـــمهي ئولتـــۇراتتى، ئـــۆزىگه ســـىنجىالپ زەن ســـېلىۋاتقان  

 خـۇدا پاناھىڭـدا سـاقال، بـۇ خهقـقه نهدىـن      «. مهخسۇمغا كۆزى چۈشۈپ قالـدى 
قېتىلىپ قالـدىممهن؟ قېتىلمايـدىغان ئىشـكهنتۇق، بىـر پۇرسـهت تېپىـپ       

. دەپ ئويلىــدى ئــۇ »...مــاۋۇ ئــادەم مــاڭىال قارايــدىغۇ؟ ! يىرىلىــپ چىقىــۋاالي
ئـۇنى، مۇسـا   . مىـش دەپ ئاڭلىغانىـدى  »قـۇالق «چۈنكى ئۇ مهخسۇم دېگهننى 

ــڭ      ــوختى زۇنۇننىـ ــاننى تـ ــل راخمـ ــلهن خېلىـ ــتىمىن بىـ ــى ۋە مهمـ قېچىنـ
شــۇڭا كىشــىلهر ئــۇالردىن    . مىشــالر بارىــدى   -رى دېــگهن مىــش  ســالىكلى 

  .بىرەسى بولغان سورۇنالردا ئىهتىيات قىلىشاتتى
ئېغىــز ئاچمــاي تــۇرغىنىم ياخشــى بــوپتىكهن، بۇالرنىــڭ      «: مهخســۇم

دېگهنلهرنـى   »...ئىچىدىمۇ تىكهن بارىكهن، بـۇ ئـادەمنىمۇ بىلىـپ قويغۇلـۇق    
  .ئويالۋاتقاندەك كۈلۈمسىرىدى

بۇالرنىـڭ ئىچىـدىن   . پ ئارىلىماي سۆھبهتكه قۇالق سـاالتتى مهخسۇم گه
ــدۇ  يـــوق دەپ كـــۈزەتمهكته ئىـــدى  ــۇالر مهمتىلـــى  . يهنه دۈشـــمهن چىقامـ ئـ

ــدىنىڭ ئېت ــۈگهل سۆزل  ىئهپهنـ ــانلىرىنى تـ ــدىكى گۇمـ ــادى ھهققىـ ــۈقـ پ، ۈشـ
ــل      ــانى كامىـ ــڭ ئىمـ ــڭ، موللىالرنىـ ــان بايالرنىـ ــۇنى قوللىغـ ــدىن ئـ ئارقىـ

  . ىللىرىنى قويۇشقا باشلىدىئهمهسلىكى ھهققىدە ئۆز دەل
گهپ بــۇ دەرىجىــگه يهتكهنــدە ھېلىقــى دامولالمنىــڭ داۋاملىــق بــۇ تــوپ  
بىلهن بىلله بولۇشقا رەغدى قالماي، ناھايىتى تهسـلىكته بىـر باھـانه تېپىـپ     

  .ھهمسۆھبهتلهرگه ئۆزرە ئېيتىپ، ئاستىال ئۆزىنى چهتكه ئالدى
ــارىمىزدىلىكهن،  — ــهيتانلىق دېـــدى ھابۇلهـــاج —يهنه بىـــرى ئـ ىم شـ

  .بىلهن ھىهىلداپ كۈلۈپ
ــر     ــدە بى ــولالم ھهققى ــى دام ــڭ ھهممىس ــلهن ئولتۇرغانالرنى ــۇنىڭ بى  -ش

شـــــۇندىن كېـــــيىن ســـــۆھبهت . ئىككـــــى ئېغىـــــزدىن گهپ قىلىشـــــتى
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  .غهيۋەتكه كېلىشتى —تېمىسىنىڭ ئۆزىگه
بۇ دىنسىز ئهپهندى  بـى بولسـا ئىلگىـرىكىن خوتۇنبـاز نـېمه، چـۆجه        —

ش يادىغـا  ۈنـ ۈمىكىيـاننى بېسـىپ، شـۇنىڭ بىـلهن ئۆيل    خورازدەك ئۇچرىغـان  
  ...كهلمهي يۈرەمدۇ

ــى    —ھه، ھه،  — ــدىغان گهپنـ ــا ياقىـ ــدىال دىتىغـ ــۇم ئهمـ ــدى مهخسـ دېـ
ــدەك ــان     . ئاڭلىغان ــاتىرجهم بولغ ــادەملهدىن خ ــورۇندىكى ئ ــۇ س ــدىال ب ــۇ ئهم ئ

ماۋۇسـى راسـتهك    —دۇ دېگهن ئويغـا كهلگهنىـدى،   ۇبولۇپ، گهپ قىلىشقا بول
  .دۇۇتۇر

ــوش؟ مهخســۇم، نــېمه گهپ، ئــۆزى؟    — ھابولهــاجىم ئۇنىڭغــا   —ھه، خ
  . ئاالھىدە قىزىقىپ قالدى

مهخســۇم دەرھــال ســىر بهرمهس ھــالهتكه كۆچۈۋېلىــپ، ھىجىيىــپ، گهپ  
بىـــراق يېڭـــى پىتـــنىگه دەســـمايه تاپالمـــاي تۇرغـــان  . قىلمـــاي تۇرۇۋالـــدى

  .ھهمسۆھبهتلهر ئۇنى ئارامىدا قويمىدى
يمهن، نېمىنــى بىــلهي؟ ئــاڭلىغىنىمنى   مهنمــۇ خهقــقه ئارىالشــما   —
ورغىاليــدۇ دېــگهن گهپ بــار، يهنه يدە،  ئهپهنــدىنى بهگنىــڭ ئــۆيىگه  -دەيــمهن

  ...پاتتا -كېلىپ كهچته
. ھهببهللى، مانا ماۋۇ گهپ ئۆزى  جايىـدا، ئـويالپ يهتمىگهنـال گهپـكهن     —
كهنجــى قــازاخۇنۇم ئالقىشــالپ چۈشــتى،  — !زە، ئــون ئــالته ســه گهپ -ئهممــا

ــدى،    ئار ــاۋازدا قوشــۇپ قوي ــپ پهس ئ ــدەك قىلى ــدىن ئهيمهنگهن ــڭ  —قى ئۇنى
  !دە -ئۆيىدىكى ئىككىال مهزلۇم بازاغا يارايدىغان مىكيانال

ئۇنىــــــڭ يېنىــــــدىكى ســــــوپى ئالــــــدىغا  —دۇرۇس گهپ، ...ھهھه —
ــۇرۇپ پىچىرلىــدى،   ــدىغاننى    —ئېڭىشــىپ ت ــۆزىگه خىــل كېلى ــازا ئ ــۇ ت ئۇم

  .تېپىپتۇ
ــاڭال   ــۆزلىرىنى ئ ــڭ س ــات   ئۇالرنى ــلهن پ ــان بى ــۇمغا گۇم ــات  -پ، مهخس پ

بــۇ قاقبــاش پــايالقچى «: ئوغۇرلــۇقچه قــاراپ قويۇۋاتقــان ھابۇلهــاجىم ئىچىــدە 
ــش       ــۇنداق ئى ــتىنال ش ــاكى راس ــدىمۇ، ي ــايه توقى ــدۇرلىتىپ ھىك ــى كول بىزن

  :دەپ ئويالپ، بىردەم تۇرۇۋالغاندىن كېيىن » ...بارمۇ؟
نهچـــچه رەت ! دە -زە شـــۇڭا ئـــۈنىنى چىقىرالمـــاي يۈرىـــدىكهن -بهگ  —
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ــدى   ــاممۇ گهپ چىقمى ــۇپ باقس ــۇنى نوق ــڭ   . ئ ــاپىر ئۇنى ــى ك ــايىزە، ھېلىق ب
پاختهكلىرىنى ئىندەككه كهلتۈرۈپ، پـاختهكلهر بهگنـى قورقۇتـۇپ بولۇۋاتقـان     

  .دېدى زەردە بىلهن — ...دە -ئىشكهن
بۇنى ئاڭلىغـان مهخسـۇم مهمنـۇنىيهت بىـلهن كۈلۈمسـىرەپ، يهنه جىـم       

گهپ بىلهنــــــال بۇالرنىــــــڭ ھهممىســــــىنى  ئــــــۇ ئىككــــــى. بولۇۋالــــــدى
ــىدە بول  ــدۇرلىتىۋەتكىنىگه ھهم كهلگۈســــ ــائىي  ۇكولــــ ــان ئىجتىمــــ دىغــــ

  .كهيپىياتنىڭ مهزمۇنىنى بهلگىلهپ قويغىنىغا مهمنۇن ئىدى
. الرنىــڭ ســۆھبىتى ئــۇزاققىچه مۇشــۇ نۇقتىغــا مهركهزلهشــتى »تهقــۋادار«

يهنه بهزىــلهر  .ۋېلىــپ ئوســال قىلمــاقچىمۇ بولــدىۇبهزىــلهر پــايالپ تــۇرۇپ تۇت
بهگنـــى ئوســـال قىاليلـــى، قاغىغـــا ئـــۈلپهت بولـــۇپ پـــوق يهپ يـــۈرگىنىنى  

سـۆھبهت تـازا قىزىغاننىـڭ ئۈسـتىگه مهخسـۇم      . بىلسۇن، دەپ ئاچچىقالشتى
  .بىر گهپ قىستۇرۇپ قويۇشنى زۆرۈر تاپتى

ئهپهندىنى يهنه ھېلىقـى تۇسـۇنتازنىڭ خوتـۇنى زۆھرەگـۈل سـهتهڭنى       —
ئهممـا مهنغـۇ تـازا ئىشـهنمهيمهن، ئىشـقىلىپ،      . هپ بـا دۇ، دېگهن گۈۈرژبازالپ 

  ...ئادەم دېگهن خام سۈت ئهمگهن نېمه
پىكنىـڭ ئاشنىسـى ئهمهسـمۇ،    ژھوي، ئۇ دېـگهن مهمـتىمىن ئـاق كى    —

  .دېدى سۈخهنچىلهردىن بىرى — ...بۇنى مهمتىمىن ئۇقسا باال تاشىدىغۇ،
يــدىغان ئــاپال، بــۇنى دېمه«. بــۇ گهپنــى ئــاڭالپ مهخســۇم ئۆڭــۈپ كهتتــى 

يهنه كېلىـپ ھېلىقـى تايغاننىـڭ    . گهپكهن، خهق ئىشهنمهيدىغان ئوخشايدۇ
  »...قىلىپ يۈرگهن ئىشلىرىنى بىلمهيدىغان ئادەم يوق ئوخشايدۇ
پىالنلىرىغــا  -بىــراق، بــۇ گهپــلهر ھابۇلهاجىمنىــڭ ئاللىقانــداق ئــوي     

 مهمـتىمىن ئۇقسـا بـاال   «، » ...بهگنىڭ ئۆيىنى پـايالپ تـۇرۇپ  «. تۈرتكه بولدى
بىـرىگه بـاغالپ كـۆڭلىگه بىـر      -دېگهن ئىككى باشقا گهپنى  بىر »...تاشىدۇ

ئـۇ ئـۆزىچه رەقىبىنـى خهلقـى ئـالهم ئالدىـدا رەسـۋايى جاھـان         . نېمىنى پۈكتى
  . قىلىپ يوق قىلىشنىڭ ئاسان يولىنى تاپقاندەك يېنىكلىشىپ كهتتى

نىڭ پاسـاتنى قايسـى نۇقتىالرغـا قارىتـا ئېلىـپ بېرىشـ       -ئۇالرنىڭ پىتنه
يۆنۈلۈشــىنى بهلگىــلهپ قويغانــدىن كېــيىن، مهخســۇم ئاســتىال ســۇغۇرۇلۇپ 

  .چىقىپ، ئۆز يولىغا كېتىپ قالدى
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ــۇندا — ــكهت    غمۇشـ ــارىمىزدا ھهرىـ ــمهن ئـ ــى دۈشـ ــك بـ ــان نىيهتلىـ يامـ
قىلىۋاتسا قـاراپ تـۇرۇپ مۇسـۇلمانالنىڭ گۇناھىغـا پېتىـپ كېتىشـىگه يـول        

دانـــا پىكىرلىـــرى بـــادۇ، قويســاق بولمـــاس؟ قازىكـــاالن ئاغىمىزنىـــڭ بىــرە   
دېــدى  كهنجــى قــازاخۇنۇم موللىالنىــڭ چېچىلىــپ كتىۋاتقــان   —ئهلــۋەتته؟ 

  .پىكىرلىرىنى مهقسهت ئۈستىگه بۇراپ
مېنىڭغـــۇ دانـــاراق مهســــلىههتىممۇ يـــوق، شـــۇنداق بولســــىمۇ       —

مېلىغا ئاگاھ بولـۇش ئۈچـۈن نوقـۇپ     -كنىڭ خۇدا يولىدا بايالنى پۇلۈلۈكۆپچ
قـارىنى پهرق ئهتمهيـدۇ،   -قارا تۈرك ئـادەمله ئـاق  . ىمهنقويۇشنى تهۋسىيه قىل
  .ىرىپ كېتىۋېرىدۇچشهيتاننىڭ كهينىگه 

  بهرھهق، بهرھهق ھاجىمنىڭ پىكىرى ھهقىقهتهن دانا؟ —
ھهر قاچـــان ئىمـــانى كـــامىلراق مۇســـۇلمانال قـــۇرۇپ كهتمىگهنـــدۇ،  —

. شـــۇنداق بوســـىمۇ بـــالىلىرىنى گۇناھنىـــڭ پاتقىقىـــدىن نېـــرى تۇتســـۇن 
شــۇڭا ئۇالنىــڭ گۇنــاھى ياخشــى  . قــارىنى پهرق ئېتهلمهيــدۇ -هر ئــاقگــۆدەكل

 -قـارا  تۈرۈكلهمـۇ ياخشـى   . بولـۇدۇ ئانىسـىغا  -يولغا باشلىمىغىنى ئۈچۈن ئاتا
ئــۇالرنى ھىــدايهت قىلمــاق ھهربىرىمىزنىــڭ    . يامــاننى ئىلغــا قىاللمايــدۇ  

  .ئىشى
ــان    ! بهرھهق — ــدىگه بولغ ــى ئهپهن ــڭ مهمتىل ــال خهلقنى ــنىڭچه يهنى مې

ئۇنىـڭ خوتۇنبـازلىقى، ناسـاراالرنىڭ مۇرىـدى     ! خالسىنى سۇندۇرۇش كېرەكئى
ــرىش ھهر    ــاھ بېــ ــۇرۇپ، ئاگــ ــۇلمانالغا ئۇختــ ــى مۇســ ــى ئهھلــ ئىكهنلىكىنــ

  .دېدى كهنجى قازاخۇنۇم  —بىرىمىزنىڭ بۇرچى ئهمهسما، 
تېگـــــى، مۇســـــۇلمانال، بىـــــز خۇدانىـــــڭ ئالدىـــــدا ئۆزىمىزنىـــــڭ  —

  .لمايدۇساداقىتىمىزنى نامايهن قىلمىساق بو
شـــۇنى دەيـــمهن، ئـــۇ خهق ئۆزىنىـــڭ قـــارا قوســـاقلىقىدىن، پهس،      —

نادانلىقىدىن مېڭىۋاتقان يولنىڭ نېمىلىكىنى بىلمىـگهن بىـلهن بىـز يهنه    
ئۇالغا چىدىمايمىز، يهنه شۇالنىڭ گۇناھكا بولماسلىقى ئۈچـۈن ياقـا يىرتىـپ    

  .دېدى كهنجى قازاخۇنۇم —مايمىز، مارچىقماي تۇ
نىــڭ ســاپلىقىنى، يۇرتنىــڭ تېنچلىقىنــى، خهلقنىــڭ ئــاخىرى ئــۇالر دىن

  .ئىماننى قوغداش ئۈچۈن يوشۇرۇن كۈرەش قىلىش قارارىغا كهلدى



 316

  .ئۇالر بۇ نۆۋەتتىن تاشقىرى داستىخاندىن تۇرۇپ، كوچىغا چىقىشتى
ــىۋەتلهر ۋە    ــائىي مۇناســــ ــىدا ئىجتىمــــ ــر دوقمۇشــــ ــڭ بىــــ كوچىنىــــ

پمــۇ ئولتۇرمايــدىغان، بهخىتســىزلىكلهر ھهققىــدە بــاش قــاتۇرۇپمۇ، غهم قىلى 
ــى   ــك كىش ــاتىرجهم، ئهڭ بهخىتلى ــاال    —ئهڭ خ ــڭ ئ ــاراڭ ئۆزىنى ــان س راخم

ئۇنىــڭ چوقــانى . جــوقى نــۇتقى بىــلهن كــوچىنى بىــر ئېلىــپ ئــۆرە تــۇراتتى  
بىـراق  . لهرنىڭ داۋام قىلىپ چىقىۋاتقـان پـارىڭىنى ئـۈزۈپ قويـدى    »مۆتىۋەر«

  ...ئۇالر دوقمۇشتىن قايرىلىپال پارىڭىنى داۋام قىلدى
  .موللىالرنىڭ   ھهر بىرى ئۆز يوللىرىغا تاراپ كېتىشتى

  
3  

  
  .جاھالهتتۇر —جهمىيهت ئۈچۈن بىردىنبىر خهۋپ 

  »خارالنغانالر«ۋىكتور ھىيوگو  —

  
ــىدىن    ــۇلتان جامهسـ ــىدىنال ھهزرەت سـ ــڭ ئارقىسـ ــۇرت مۆتىۋەرلىرىنىـ يـ

تۇر ناراقتــا قانــداق. چۇۋالشــىپ چىقىۋاتقــان  نامازخــانالر كــوچىنى بىــر ئالــدى
  :بىر خوتۇن ۋايساپ ۋارقىرايتى

ئاگـــاھ بولـــۇڭالر، خـــااليىق، خوتـــۇن قىزلىـــرىڭالر كېچىســـى تاالغـــا  —
ــدىن     ــېلىڭالر، مهن ئۈلۈشــكۈن كــېچه ئانامنىــڭ ئۆيى چىقمىســۇن، ســاۋاق ئ

  ...كېلىۋېتىپ
ــايقى گهپ،    — ــۇ بـ ــاڭمۇ شـ ــۇنى ئاڭلىمىسـ ــا، ئـ ــانالر  —قويغىنـ نامازخـ

 —تۈرتـــۈپ شـــۇنداق دېـــدى، ئارىســـىدىن بېـــرى قېشـــىدىكى ھهمراھىنـــى
بىلمهمسـهن، بــۇ ھېلىقـى تازنىــڭ جـالىپى، كېچىســى خهق ئۇنىـڭ يــولىنى     

  !توسىسا  خوش بولۇپ كهتمهي، كۆڭلىگه كېلىپ كېتهرمۇ ئۇنىڭ
ئۇنىڭ سۆزى بىلهن ئۇنىڭ ئىككى ھهمراھـى سـۆزلهۋاتقان ئايـال تهرەپـكه     

ــكه مېڭىشــتى    ــدى  ۋە باشــقا تهرەپ ــدىن يان ــۈش نىيىتى ــۇ . قىســتىلىپ ئۆت ئ
  :دوستىغا ئۆزىنى ئاقالپ

خــاالس، يهنه كېلىــپ مهن مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ . ئــاڭالپ باقــاتتۇق —
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  .دېدى —... قانداقلىقىنى ئوبدان بىلمىسهمتى، 
نېمه كارامهتلهر بولىۋاتىدۇ، مۇسۇمانال، نېمه بـاال بـۇ؟ بـۇ قانـداق گهپ      —
  .يساپدېدى ھېلىقى ئىككهيلهندىن بېرى ساددىلىق بىلهن ۋا —زادى؟ 

ــېمه، ســهمهت ئهخــمهق؟ مهن     — ــدىڭمۇ ن ــلهرگه ئىشــىنىپ قال شــۇ گهپ
ئوڭۇرۇقتا ئوقۇۋاتقان يىگىتلهرنىـڭ ھهممىسـى ئوبـدان،    . زادىال ئىشهنمهيمهن

يهنه  سهرخىل بالىال تۇسا، ئۇالنىڭ قولىـدىن ھېلىقـى ئهسـكىلىك كېلهمـۇ؟    
كلىـك  لۈكچه ...كېلىپ ئىۋۇ زوھرەگۈلـدەك رەخىـنه بـوالپ كهتـكهن جاالپالغـا     

  .دېگهن لۈكچهكنىڭ قولىدىن كېلىدۇ
ــلهن      — ــۆزۈم بى ــۆز ك ــنى ئ ــر ئىش ــهن، مهن بى ــهنغۇ ئىشهنمهيدىكهنس س

ــاۋۋال ئـــۇالرنى ھېلىقـــى ئايالنىـــڭ   —كـــۆرۈپ قالـــدىم، دېگىـــنه، دېـــدى ئـ
  .چوقانلىرىنى ئاڭالشتىن توسقىنى

  نېمه ئىشنى؟ ئاشۇالنىڭ ئىشىمۇ؟ —
كېچىســى يــول  ھېلىقــى. يــاق، بــۇ ئىشــنى ھــېچكىمگه تىنمىــدىم —

خۇدايـا، ياقـامنى   . توسۇپ ئهسكىلىك قىلىۋاتىـدۇ دېگهنلهنـى تونـۇپ قالـدىم    
  .تۇتۇپ قاپتىمهن

  كىملهرىكهن ئۇ؟ —
  .ياق، دىيهلمهيمهن، خۇدا ساقلىسۇن، باالغا قالماي —
  مهمتىلى ئهپهندىنىڭ بالىلىرىمۇ؟ —
  !ياق، ھهرگىز  ئۇالر ئهمهس —
  ئهمسه كىم؟ —
  .يۇڭالبولدى، سورىمايال قو —
ھابۇلهــاجىم سۈرۈشــتۈرۈپ ! خۇدايــا خۇداۋەنــدە كېــرىم، تــوۋا قىلــدىم  —

دېـدى سـاددا ھهم يـاۋاش     —كۆمهيال نىمىشكه خهققه بۆھتان چاپاليدىغاندۇ؟ 
ــهمهد  ــان س ــڭ     . دېهق ــۇر دىهقننى ــاددا ئۇيغ ــك س ــدىنمۇ تىپى ــڭ چىرايى ئۇنى

  .خاراكتېرى بىلىنىپ تۇراتتى
ــدىمۇ  — ــهڭ بولمى ــۇيالپ با. ھهئه، دېس ــدە  ئ ــڭ ئىچى ــىلهر، ئۇالنى قمامس

تــاھىر ئېزىزداموللىنىــڭ ئــوغلى بــا،  تاشــاخۇنۇمنىڭ ســهيپىددىن بــا، مــولال 
ــا،   ــى بـ ــڭ ئىنىسـ ــۇال،خهلپهتنىـ ــمهد   —ئاشـ ــۇنتاغلىق مهھهمـ ــڭ سـ بىزنىـ
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  قارىالنىڭ قولىدىن شۇنداق ئىش كېلهمدۇ؟
دىكهن ـ  ۇئادەمنىـڭ ئىچـى قـارا بوسـا ئهجهپ بولـ     ! توۋا قىلـدىم، خـۇدا   —

  !ھه
ــدى   با — ــاي قالــ ــاۋىتىمىز  بولمــ ــڭ ئىنــ ــدىڭمۇ، بىزنىــ ــا ئاڭلىمىــ يــ

دەۋاتمامـــــدۇ، خهقنىـــــڭ كـــــۆزى ئېچىلىـــــپ كهتســـــه ھۆكـــــۈمهتكه تهس 
مهن مهمتىلــى ... ئۆلىمــاالغىمۇ ياخشـى بولمايــدىكهن  -ئوخشـىمامدۇ؟ مــولال 

ــمهن   ــدان بىلى ــدىنى ئوب ــڭ    . ئهپهن ــمهد كامالنى ــاقتا ئهھ ــز ئېكىس ئىككىمى
لـدا ئۇنىـڭ ئىجتىهـادى بـارىكهن، ئاشـۇنچىلىك      قولىدا بىلله ئوقىغان، ھهر ھا

ــدۇ  ــدۇ. ئىــش تهۋرىتىــپ يۈرى ــالىلىرىمىزنى داۋاالۋاتى ــگه ياخشــىلىقنى  . ب ئهل
  .ۈرىمىزژبىز بوساق مانا، ھهممىنى ئۇنتۇپ، كېرەككه كهلمهي . ئايىمىدى

ھېلىقـــى كـــۆگهن ئىشـــىڭنى مهمتىلـــى ئهپهنـــدىگه دەپ قويســـاڭ   —
دۈكــكه  -ئهنســىزلىك بىــلهن دەكــكهدېــدى ســهمهد بــالىالچه  —بــوپتىكهن، 

  .بولۇپ
ناۋادا ھېلىقى خهق مېنىـڭ دەپ قـويغىنىمنى بىلىـپ قالسـا نـېمه       —

  كۆگۈلۈككه قاالمهن؟
ــىم،       — ــڭ ساۋاقدىش ــگهن مېنى ــۇ دې ــمهن، ئ ــهڭ مهن دەي ــهن دېمىس س

ــدى    ــاقايغىدەك بولـ ــدۇ، سـ ــىنىمۇ داۋاالۋاتىـ ــڭ بېشـ ــىلىققا. باالمنىـ  -ياخشـ
  .پ بهرمهمسهنسهن قوقساڭ ماڭا دە. ياخشىلىق

  ...بولدى، ئۇ گهپنى قىلمىساڭ —
دېـــدى  —ئىشـــقىلىپ ئاگاھالنـــدۇرۇپ قويغـــان ســـاۋاپلىق ئىـــش،  —

كۆڭلىـدە بولسـا   مهمتىلـى    . سهمهت ئاۋۇنىڭغا بولۇشۇپ غۇدۇڭشىغان ھالـدا 
ــالىالرنى    ئهپهنــدى ســۇنتاغقا كېلىــپ كېســهللهرنى ۋە ئوقــۇش يېشــىدىكى ب

ۇپ قويغـانلىرىنى ئـويالپ بىـر قىسـما      تىزىمالپ يۈرگهنـدە بالىسـىنى يوشـۇر   
  .بولۇپ قالدى

كۆپ ئـۆتمهي ئـۇالر سـاي بويىـدىكى بازارغـا چىقىـپ، مىغىلدىشـىۋاتقان        
  .ئادەملهر ئارىسىدا  غايىپ بولدى

  
4  
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ــۇ كۆپ  ــان خهۋەرلهرم ــان ئىشــالرنىڭمۇ يېڭــى . شــكه باشــلىدى ۈيۈيام  -يام

يــول «يېڭــى مهكــتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ   . يېڭىلىــرى چىققىلــى تــۇردى  
ھهققىـــدىكى  »خوتـــۇنالرنى تاتقۇشـــلىغانلىقى«، »توســـۇپ ئـــادەم ئۇرىشـــى

ــاق    ــۇ تايــ ــدىن ئۆزلىرىنىڭمــ ــاللىكىملهر تهرىپىــ ــله ئــ ــلهن بىلــ داۋراڭ بىــ
بـۇنى ئاڭلىغـان   . يىگهنلىكلىرى ھهققىدىكى داۋراڭمـۇ ئهل كېزىـپ يـۈرەتتى   

  :ئادەملهرنىڭ  بهزىلىرى
ي كهلگهنىــدۇق، ئىلگىــرى بۇنــداق يامــان قىلىقنــى كــۆزىمىز كــۆمه —

ئهپهنـدى دېگىنــى بىــلهن يېڭـى مهكــتهپ قاچــان ئاپىرىـدە بولــدى، ئىشــنىڭ    
بۇ ئىشـال شـۇال بىـلهن تهڭـال پهيـدا بولغـان تۇسـا،        . يامىنىمۇ چىققىلى تۇدى

  شۇالدىن باشقا كىم قىلىتى؟
ــاق يىگىلــى تۇغــان بولســا خــوپ بوپتــۇ، قىلمىشــىغا     — ئۆزلىرىمــۇ تاي

  :اشقىلىرى ئاڭسىز ھالدا قوشۇلۇپدېيىشسه، ب —اليىق جازاسى شۇ،
  .دېيىشهتتى —ھه راست،  —

ئــۇالر ھهر پهيشــهنبه (پهيشــهنبه كــۈنى كهچــته ســابىت، ئابلىمىــت قــارى  
كۈنى كهچته ئۆيلىرىگه قايتىپ جـۈمه كۈنىـدىكى دەم ئېلىشـنى ئۆتكـۈزۈپ،      

ئـــــۇالر پـــــاراڭ بىـــــلهن ئالـــــدىرىماي مېڭىـــــپ ). مهكـــــتهپكه قايتـــــاتتى
ــىۋاتاتتى ــۇنتا. كېلىشـ ــدا  سـ ــدا كېتىۋاتقىنىـ ــار كوچىلىرىـ ــىنىڭ تـ غ يېزىسـ

ــامالر ئارقىســىدىن چالمــا    كېســهكلهر يېغىشــقا  -بىــردىنال  پاكــار پهخــش ت
ئـۇالر نـېمه بـولغىنىنى ئاڭقىرىۋالغـاچقىال بىـر پـارچه قـاق چالمـا         . باشلىدى

ــېمه ئهھــۋال  . ســابىتنىڭ چېكىســىنى يېرىشــقا ئۈلگــۈردى  ــۇالر ن شــۇندىال ئ
  .الغا قاراپ يۈگرەشتىئىكهنلىكىنى پهملهپ، ئ

بىــراق، ئــانچه ئــۇزۇن  بارمــايال ئالدىــدىن تــۆرت كىشــى چىقىــپ ئــۇالرنى 
ــۋالدى ــونىغىلى     . توس ــقۇچىالرنى ت ــول توس ــا ي ــاغ بولغاچق ــان چ ــاش قارايغ ق
  .كۆزىنى ئورىۋالغانىدى -ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇالر باش. بولمايتتى

ــهن؟      — ــاقال، نهگه قېچشسـ ــل پاچـ ــويرۇق، قىزىـ ــالته قـ پ دە —ھه، كـ
  .ھۆكىرىدى ئۇالردىن بىرى

سىله نىـمه ئـادەم؟ بىـز سـىلهگه نـېمه قىلـدۇق؟ نىمىشـكه بۇنـداق          —
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مــۇھهممهد قــارى ئــاۋۋال ئېغىــز ئېچىــپ يــول توســقۇچىالرغا  —قىلىســىله؟ 
  . ۋارقىرىدى

اب ھىســــھــــوي، چېچــــى بــــا ھېجبىقىــــزالر، ئاكــــاڭ قارىغايــــدىن  —
  !ئالماقچىمۇ؟ چىشلىرىنى تۆكۈڭالر، بۇ چوكانالرنىڭ

ــتى   ــپ كېلىش ــۇالر ئېتىلى ــى    . ئ ــا ئېلىۋېلىش ــڭ ئارىغ ــۆرت لۈكچهكنى ت
بىــرىگه ئارقىســىنى قىلىــپ، ئــۆزىنى مۇھــاپىزەت   -بىــلهن ســابىتالرمۇ بىــر 

  .قىلىشقا تهييارالندى
ــابىتقا       ــپ س ــپ كېلى ــاۋۋال ئېتىلى ــرى ئ ــزرەك بى ــڭ ئېگى لۈكچهكلهرنى

ئــۇ تهمــبهل،   . مۇشــت ئېتىۋىــدى، ســابىت ئۇنىــڭ بىلىكىــگه تېپىــۋەتتى     
ــۇرۇپ    بهســتلىك بولغاننىــڭ ئۈســتىگه ھــازىر مهكتهپــته ھهر كــۈنى ســهھهر ت

لــۈكچهكلهر .  قــوللىرى چاققانلىشــىپ قالغانىــدى -تهنتهربىــيه ئوينــاپ پــۇت
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ بــوش ئهمهســلىكىنى بىلگهنــدىن كېــيىن قولغــا چۈشــۈپ  

  .رەسۋا  بولۇشتىن قورقۇپ قېچىپ كېتىشتى
ــۆچ ئ   — ــتىم جهزمهن ئ ــېلهر قې ــۇالر ك ــدۇئ ــاكى   . الى ــالته ي ــدا ئ ــۇ  چاغ ئ

بىــز يهنه بىــر بــازار كــۈنى باشــقا يــول بىــلهن  . ســهككىز بولــۇپ يــول توســىدۇ
  .  دېدى ئابلىمىت قارى —، بولۇدۇكهتسهك 

ــيمهن،    — ــۆزەمال ئىككىســىگه تېتى ــدىن قورقىســهن، ئ ــدى  —نېمى دې
  .مۇھهممهد قارى قىزىقچىلىق ئارىالش ماختىنىپ

ــان،    — ــڭ يوغــ ــىمۇ  يۈرىكىــ ــقاچنىڭكىچىلىك  ياخشــ ــۇددى قوشــ خــ
ــولغىنى،  ــاچچىقى     —ب ــڭ ســۆزلىرىگه ســهل ئ ــارى ئۇنى ــت ق ــدى ئابلىمى دې

كهلگهندەك بولۇپ، ئۇ بىردىنال سابىتنىڭ چالمـا تهكـكهن يېـرىگه قارىتىـپ،     
دەپ —ھوي، سابىت، چىكهڭ قانـداق بولـدى؟ قـان چىقىۋاتامـدۇ، نـېمه؟       —

  .سورىدى
  .چىقىۋاتسا كېرەك، بهكال ئېچىشىۋاتىدۇ —
ــاي، ۋاي  — ــلهن تېڭىــپ قوي ــاغلىق بى ۋۇي، كېيىملىرىڭنىــڭ  -كهل، ي

. دە سـهن  -ئالدى چۆپ بولۇپ كېتىپتىغـۇ؟ ھهجهپ جېنىـڭ پىششـىق نـېمه    
  ؟!شۇنداق بولۇپ كهتكۈچه غىڭ قىلماپسىنا

  .كالال دەپ ئۆزەمنى ئۇرۇپ كهتسهم ساقىيىپ قاالمتى -ئالال —
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ۇنچىلىك مــــۇھهممهد قارىنىـــڭ شــــ ! دە، ئاشـــىق  -غهلىـــته ســــهن  —
ــىتىن      ــپ مېڭىش ــزگه كۆتهرتى ــا جهزمهن ئىككىمى ــكهن بولس ــپ كهت يېرىلى

  .يانمايتى
نــېمه؟ ســهن مېنــى شــۇنچىال چىــدىماس دەمســهن؟ ئــۆزەڭ شــۇنداق   —

  !بولساڭ كېرەك
بولدى قىلساڭچۇ، بىر ئادەمنىـڭ بېشـى يېرىلىۋاتقاننىـڭ ئۈسـتىگه      —

  .سېنىڭ غهلۋەڭ تېتىمدۇ
مهشـۇقى بىـلهن كۆرۈشمىسـه     سابىت ئهمـدى چېكىسـى سـاقايغىچه    —

  .بولغىدەك
شـۇنداقمۇ  . شـىۋېرىدۇ ۈلىشـاتتى؟ بۈگـۈنال كۆر  تچېكىسى نـېمىگه پۇ  —
  .سابىت

ــى تېزلهتتــى  ــۇالر قهدىمىن ــدە   . ئ ــدىغا كهلگهن ــۆيى ئال ــۇالر ســابىتنىڭ ئ ئ
  .ئىككى دوستى ئۇنى ئۆيىلىرىگه ئېلىپ كهتمهكچى بولۇشتى

 كېتهيلـى، دېيىشـتى   يالغۇز ئۆيدە نېمه قىلىسـهن، بىزنىـڭ ئـۆيگىال    —
  .ئۇالر

ــۆزرە ئېيتتـــى  ــابىت ئـ ــت  . سـ ــۋېتىپال ئابلىمىـ ــۆيىنى يوقلىـ ــاخىرى ئـ ئـ
دوســـتلىرى يـــۈرۈپ  . قـــارىنىڭكىگه كىرىشـــكه رازى بولـــۇپ، خوشالشـــتى   

دەرۋازا . كهتكهنـدىن كېـيىن ئــۇ دەرۋازسـى ئالـدىغا كهلــدى ۋە چۆچـۈپ كهتتــى     
ۇراقىغـا پىـچهت   ھالقىسىغا باشـقا بىـر شـهددە قۇلـۇپ سـېلىنغان بولـۇپ، يۇق      

  .ئۇنىڭ بېشى پىررىدە قايدى. چاپالنغانىدى
ــانلىقىنى      ــېمهدەپ يېزىلغـ ــكه نـ ــكه پىچهتـ ــۈپ كهتكهچـ ــاراڭغۇ چۈشـ قـ

ــۇرغىننى بىلمىــدى  . ئــۇقىغىلى بولمــايتى ــۇزۇن ت ــۇ يهردە قــانچه ئ ــۇ ب بىــر   . ئ
ــرەك   ــرىش كې ــا بې ــدى قاياقق ــدە ئهم ــدى . كهم ــوئال تۇغۇل ــگهن س ــايىغۇ . دې ب

هكچـــى بولغـــان، بىـــراق ئهمـــدى  نىمىشـــكه     دوســـتىنىڭ ئـــۆيىگه كىرم 
ماكانسـىز كهلگىنىـدى    -ئىككىلىنىپ قالدىكىن؟ توغرا، ئـۇ چاغـدا ئـۇ ئـۆي    

. شـۇڭا كـۆڭلى تـوق ئىـدى    . جايى بـار مۇسـتهقىل ئـادەم ئىـدى     -ئهمهس، ئۆي
ئهمدىچۇ؟ ئۇنىڭـدەك بىـر كىشـىنى خهق بوسۇغىسـىغا يـېقىن كهلتۈرەرمـۇ؟        

لىدى، قــولى يانچۇقىــدىكى غــاڭزىنى ســابىتنى ئۈنســىز يىغــا قىيناشــقا باشــ
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ســۇندۇرىۋېتىدىغاندەك چىــڭ ســىقىمالپ، بارمــاقلىرى بىــلهن بىــر ئــۇچىنى  
  ...ناتتىۇقايرشىقا ئۇر

بۈجـۈرىنى ئوقـۇپ بـېقىش ئۈچـۈن بولسـىمۇ       -ئهمما بـۇ ئىشـنىڭ ئۈجـۈر   
ئـۇ ئىنتـايىن   . تاھىر خهلپهتنىـڭ ئـۆيىگه كىرىـپ بېقىشـقا تـوغرا كېلهتتـى      

ــكهن ق ــكه يۆتكىــدى ئېغىرلىشــىپ كهت ــۇ ئىشــىك  . هدەملىرىنــى شــۇ تهرەپ ئ
  :تۈۋىگه بارغاندا ئۆيدىن تاھىر خهلپهتنىڭ ئاۋازى  ئاڭلىنىۋاتاتتى

ئـۆتكهن بـازا كـۈنى سـىلهر كېلىـپ كهتكهنـدىن كېـيىن  كهنجــى         ...  —
مـۇنچه   ژئۇ كىشـى ماڭـا دارىتمـتالپ بىـ    . قازاخۇنۇم بىلهن دوقۇرۇشۇپ قالدىم

  .گهپلهنى قىلدى
ئابلىمىـــت قارىنىـــڭ ئـــاۋازى غهزەپلىـــك  —كچىـــكهن؟ نـــېمه دېمه —

  .ئاڭالندى
. نـــېمه دەيتـــى، مهمتىلـــى ئهپهنـــدى بـــالىالنى دىنـــدىن چىقىرىـــدۇ —

كـالته چاپـان كېيىـپ، چـاچ قويۇشـنىال ئالـدىغان       . ھهممىسى قىزىل پاچاقال
، ســهن ئابلىمىــت بولــۇدۇبولســاق، ئۇنىــڭ قانــداق ئــادەملىكىنى بىلگىلــى 

  .ېمهكچى ـ دەقارىنى ئهۋەتمىگىن، د
توۋا خۇدايىم، كالته چاپـان نىمىـگه دەخلـى قىلىـدۇ؟ ئېتقـاد دېـگهن        —

چاپانــدا بوالمــدۇ، دېمىــدىڭمۇ؟ چــاچ قويۇشــنىڭ گۇنــاھلىقى قايســى كىتابتــا 
پ ۈتۈئېيتىلىپتـــۇ؟ بىـــزگه ئهپهنـــدى پهيغهمبهرنىـــڭ ھهدىســـلىرىنى كۆرســـ 

ــارىكهنغۇ؟    ــى ب ــۇلىالنىڭمۇ چېچ ــدى، رەس ــڭ پۇقوي ــتى    ئهجهپ ئۆزلىرىنى  ـش
  !ھه -دىكهنۇغا بهرسه دۇرۇس بول»شۆتاڭ«پاناھلىرىنى 

ــادەم ئۇرىــدۇ، ھــاراق ئىچىــدۇ، قىمــا ئوينايــدۇ، ھهمــمه    — يــول توســۇپ ئ
يهنه . ئېيتمىغىنــى قالمىــدى -دېمىــگهن ،يامــان ئىشــالنى قىلىۋاتىــدۇ دەپ 

ھهربىر مهھهلله مهسچىدلىرىدە بـالىالنى يامـان يولـدىن قـايتۇرۇش ھهققىـدە      
  .ھازىر ھهممه يهدە شۇ گهپ. شنى ئىمامالغا تاپىالپتۇۋەز ئېيتى

ۋېلىـپ  ۇدارىلمۇئهللىمىننىڭ   بـالىلىرى مهسـت بول  ! ھو، قارا يۈزلهر —
ــاراڭال    ــى ق ــڭ گېپىن ــامدىكهن؟ نائهھلىلهنى ــول توس ــارى   — !ي ــت ق ئابلىمى

بولۇپ، قىزىشىپ كهتكهچكه ھويلىغـا كىرىـپ كهلـگهن دوسـتىنى      پدەرغهزە
بىـــز يـــول توســـۇپ خهقنىـــڭ پىشانىســـىنى      —،بايقىمـــاي ســـۆزلهۋەردى 
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ــىنى     ــپ پىشانىس ــابىت قانــداق قىلى ــاق، س ــان بولس يېرىۋاپتــۇ؟  -يېرىۋاتق
  يا؟ -تۈۋرۈككه ئۈسىۋاپتىمۇ

  .ىدىڭمۇ؟ كېله، يوقۇرى ئۆتچھوي، سابىت،  —
تـاھىر خهلـپهت ئـۇنى     —رى چىـق، ۇقانداق ئىـنىم، تېچلىقمـۇ؟ يۇقـ    —

ــۇرۇپ ب   ۇيۇق ــۇ ئولت ــپ، ئ ــپ قىلى ــا تهكلى ــيىن، رىغ ــدىن كې ــت،  —ولغان راس
  . دېدى —بېشىڭنى تېڭىۋاپسهنغۇ؟ نېمه بولدى؟ 

ئــۇ . ســابىت قىســقىال جــاۋاب بهردى —... يېرىلىــپ كهتتــى، چــېكهم —
شـــۇ تاپتـــا يارســـى ھهققىـــدە ئهمهس، ئـــۆيى ھهققىـــدە ئـــويالپ يـــۈرىكى        

  .ئېچىشماقتىدى
نـېمه بـولىتى، كــۆرەلمهس دۈشـمهنلهرنىڭ سـېتىۋالغان ئىشــتلىرى       —

  .دېدى ئابلىمىت قارى غهزەپ بىلهن —توسۇپ تالىۋالدى،  يول
ــتهپكه       — ــىلهرنى مهك ــا س ــدىغان بولس ــداق بولى ــداق گهپ؟ بۇن ــۇ قان ب

  ئهۋەتىپ قويۇپ خاتىرجهم بولغىلى بولمايدىغۇ؟
؟ قولــدىن كهلگىننــى قىلىــپ باقســۇن، بىــز ئوقــۇۋېرىمىز قانېمىشــ —

ىلىــك بىــلهن ۋە دېــدى ئابلىمىــت قــارى مهردان —قانــداق دېــدىم، ســابىت؟
ــۇپ قويــدى،       ــدىن كېــيىن قوش ــكه ئىشــارەت قىلغان ــاقنى ئهكېلىش  —تام

ــدىكىن  ــېمه قىالاليـ ــى نـ ــتىغا     —! قېنـ ــيىن دوسـ ــتىن كېـ ــۇ گهپـ ــۇ  شـ ئـ
قارىغانىدى، سـابىتنىڭ تېخىمـۇ شـۈكلهپ، بىچـارە بولـۇپ قالغىنىغـا قـاراپ،        

  .دەپ سورىدى —بهك ئېچىشىپ كېتىۋاتامدۇ؟ —
ىڭ نـېمىگه بـۇنچىال بولـۇپ كهتكىنىنـى     تاھىر خهلـپهت شـۇئان سـابىتن   

ــ ــدۇرمايال      ۈنۈچۈش ــۈن، چان ــۇرۇش ئۈچ ــاي ت ــازىرچه كوچىلىم ــى ھ ــۇ گهپن پ، ب
ــا تهكلىـــپ قىلـــدى  ــۇالرنى تاماققـ ــڭ  . ئـ ــۇ ئۆزىنىـ ــۈچه ئـ ــاق يېگـ ــۇالر تامـ ئـ

  :تهشۋىشلىرىنى سۆزلهشتىن تىلىنى تىيالمىدى
ــامراپ كېتىشــىنى چهكــلهش ئۈچــۈن مهســچىتلهدە      — جهدىتلهرنىــڭ ي
پكه پۇل بهمهسـلىك، قۇرۇلـۇش باشـلىغان مهكتهپلهنـى توختىتىشـنى      مهكته

ــىۋاتىدۇ  ــپ  قىلىش ــته    . تهرغى ــاي مهكتهپ ــڭ قهدەم ج ــۈكرى، بىزنى ــا ش خۇداغ
لـېكىن،  . ئىش توختىغان بولسـىمۇ ھـازىرچه ئـۇنى چاقىـدىغانالر چىقمىـدى     

ئۆلىمــــاال بولــــدى  -نــــادانال ئارىســــىدا پايــــدا ئېلىــــپ ئــــۈگهنگهن مــــولال
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  ...تۇرىدۇ قىلمايدىغاندەك
 -جاھالهتنىڭ ھـامىلىرى ئهلـۋەتته ئۆزلىرىنىـڭ بـۇرچىنى ئورۇندايـدۇ      —

ــڭ     ــدىكىن، پهقهت ئۆزىنىـ ــى بولمىغانـ ــلهت، ۋەتهن تۇيغۇسـ ــۇالردا مىلـ دە، ئـ
. دە -ھـــايۋانىي نهپســـى ئۈچــــۈن ھۆكۈمهتنىـــڭ يـــاالقچىلىقىنى قىلىــــدۇ    

پ كېتىشــىدىن ھهزەر  ۇنــۇقــۇلچىلىقنى بازارغــا ســالىدۇ، كىشــىلهرنى ئويغ   
  ...دۇلهيئهيلهپ، ئۇالرنى ئهللهي

ــاال  — ــى ت ــداق گهپلهرن ــۆزىگه    -بۇن ــڭ ئ ــا، خۇدانى ــۇچى بولم ــۈزدە قىلغ ت
ــانهت ــيان     ! ئام ــال ئىس ــۆزى نهق ــڭ ئ ــهن، بۇنى ــۆزەڭ ساقلىغايس ــارا، ئ پهرۋەردىگ

ــداقال ماڭســاڭ بېشــىڭ ئامــان قاالمــدىغان    ــېمه؟  بۇن ــاھىر  — ...بولمــاي ن ت
  .خهلپهت ئىنىسىنى جىملهپ شۇنداق دېدى

بهرىبىر ئۆلىدىغان بولغانـدىكىن شـۇنداق ياشـاپ ئـۆلگهن ياخشـى ـ         —
  .دە

پـاچه   ژيېرىم ئايـدىال سـىلهنى بىـ    ژمهمتىلى ئهپهندى بى! پهرۋەردىگارا —
  چوغقا ئايالندۇرغان ئوخشىمامدۇ؟  كېيىنچه قانداق بوالسىله؟

  .چوغ دېگهننىڭ كېيىنى قانداق بوالتتى، كۆيۈپ تۈگهيدۇ —
  !ە، ئۇكام، ئاغزىڭنى ئۇشلىما؟توۋا د! نېمه —
بـۇ  . چوغ كۆيۈپ تۈگهيدۇ، لـېكىن ئهلـگه ئىسسـىق بېرىـدۇ    . شۇنداق —

  .ھهر ھالدا ئىس چىقىرىپ، تۈتهپ كهتكهندىن ياخشى
تاتىشــىنى ئــاڭالپ ئولتــۇرۇپ تامــاق  -ئۇكىالرنىــڭ تــاالش -ســابىت ئاكــا

لـــېكىن، تــاھىر خهلــپهت يـــاردەم   . بىــر ئېغىزمــۇ گهپ قوشــمىدى   . يهۋەردى
  :ورىغاندەك ئۇنىڭغاس

ئۇكـــام، ســـابىت مـــاۋۇ دوســـتۇڭ نىمىلهنـــى دەۋاتىـــدۇ؟ مۇشـــۇنداق   —
  خهتهرلىك ئادەم بوالمسىله، بىزنى ئهنسىرىتىپ؟ نېمىنى ئوقۇۋاتىسىله؟

سـىز بىزنـى مهمتىلـى     ،ھهممه گهپ ئابلىمىت قارى دېگهندەك، تاغـا  —
قىــــل ئهپهنــــدىگه تاپشــــۇرغاندا ئابــــدۇقادىر دامولالمنىــــڭ ســــۆزلىرىنى نه 

ســابىتنىڭ قهلبىــدە يــالقۇنلۇق     —كهلتــۈرگىنىڭىز  ئىېســىڭىزدە بــادۇ؟   
ئۇ گهپنى ئـاز قىلغىنـى بىـلهن بۇنـداق     . نوتۇق ئېقىمى جۇش ئۇرۇپ تۇراتتى

ــىرلىك، چۈش  ــدە، تهس ــىپ كهتكهن ــك  ۈنۈقىزىش ــۇر، مهنىلى ــلىك ھهم چوڭق ش
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ئۇنىــڭ ســۆزلىرىدە ســۆرەلمىلىك، زېرىكىشــلىك تهكرارلىــق     . ســۆزلهيتتى
مهنـدە نـاتىقلىق تـاالنتى بـار ئوخشـايدۇ،      «پـاتال   -ئۇ  ئۆزىمـۇ پـات  . تتىبولماي

 —دەپ ئـــويالپ قـــاالتتى،  »...زە -بىـــراق، مهن قۇرغۇرنىـــڭ تاتىنچـــاقلىقى 
ــۇ       ــىمۇ ش ــدىغان كىش ــالس قىلى ــدە ئهڭ ئىخ ــۆز ئۆمرى ــدى ئ ــى ئهپهن مهمتىل

ــكهن  ــولال ئى ــدۇقادىر دام ــېمه    . ئاب ــۈن ن ــتىش ئۈچ ــىگه  يې ــڭ غايىس ــۇ زاتنى ئ
ــ ــىقلىق    قىلىـ ــىزغۇ؟  ئىسسـ ــدان بىلىسـ ــۆزىڭىز ئوبـ ــى ئـ ش كېرەكلىكىنـ

ســابىت ســالماق  —... ئــالىمهن دەيــدىكهنمىز، ئوتۇنــدىن كــېچىش كېــرەك 
ئانـدىن ئـۆزىگه بهك كـۆپ سـۆزلىۋەتكهندەك     . ئاۋازدا ئالدىرىماي شۇنداق دېدى

  .تۇيۇلۇپ، توختىۋالدى
  ...ئۇغۇ شۇنداق، بىراق،  —

ــدى  ــدا كۈل ــۇ ئاســتى. ســابىت مېيقى ــرى ســۈرۈلۈپ  ئ ال داســتىخاندىن نې
ئــۆزىنى يهلپــۈگهچ يۈرىكىــدە تېخىمــۇ كۈچلــۈكرەك ھاياجــان  قوزغاۋاتقــان       

ــىۋالدى   ــنچه  . جۇشــقۇن ھىســياتىنى ســهل بېس ــدى قايغۇســىنىمۇ ۋاقتى ئهم
  .ئۇنۇتقانىدى

لــېكىن ئۇنىڭغــا  . تاغــا، كــۆڭلىڭىز ماڭــا ئايــان، ســىزدە ئــارزۇ بــار       —
ىغـانلىقىنى نىمىشـقا  ئويلىمايسـىز؟    دۇش بولۇتـ ۇيېتىشنى ئويلىغانـدا  يوق 

قۇربــان . شــهھهرگه كىرىشــنى خااليســىزغۇ، ھــاردۇق  يهتمىســىكهن، دەيســىز 
ــكه    ــارزۇدىن كېچىشــ ــىڭىزغا كهلگهنــــدە  ئــ بېــــرىش نــــۆۋىتى ئــــۆز   بېشــ
تهييارلىنامســـــىز تاغـــــا، بـــــۇ پهقهت ســـــىزنىڭال ســـــهۋەنلىكىڭىز ئهمهس، 

ئارمــانى بــا، دەرمــانى « بىــز ئۇيغــۇرالر . مىللهتنىىــڭ ئهجهللىــك ئــاجىزلىقى
خــــاتىرجهمرەك مۇھىتتــــا . دېگهنــــدەك، ئــــارزۇ قىلىــــپ كهلــــدۇق »يــــوق

بىــراق ھهركىــم . تــۇرغىنىمىزدا كــۆڭلىمىزدە ئىســتهكلهر بــورانى كۆتۈرۈلــدى
ــاچتى   ــتىن ق ــان بېرىش ــقىالرنىڭ    . قۇرب ــاي، باش ــان تارتم ــۆزى زىي ــم ئ ھهركى

ى، ئـالته تـال   يهنـ . ئهمگىكى ئـارقىلىق ئـاداققى غـايىگه يېتىشـنى ئويلىـدى     
ياغاچ بىلهن كـۆۋرۈك ياسـاپ يـول ئېچىشـقا چىـدىماي، چهكسـىز ئورماننىـڭ        

سـابىت شـۇ تـاپ ئۇسـتازى      —ياغچىنى توشۇپ كېلىشتىن مهرھـۇم بولـدى،   
سـىز ئاكـا    —ئۆزىگه سىڭدۈرگهن نـۇقتىئنهزەرلهرنى قايتـا بايـان قىلىۋاتـاتتى،    

ــدىمايۋاتقىنىڭىز راســـ  ــلىرڭىزغا چىـ ــۆز قېرىنداشـ ــۈپىتىدە ئـ ــېكىن سـ ت، لـ
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ھهربىر ئاكـا ئـۆز ئىنىسـىنى، ھهربىـر  ئاتـا  ئـۆز ئـوغلىنى قـاچۇرۇپ تۇرۇۋالسـا          
كىـــم بىزنىـــڭ ھـــۆرلىكىمىز ئۈچـــۈن ئىشـــلهيدۇ؟  ئىســـانىڭ ئاســـماندىن  

  يا؟ -چۈشۈپ بىز ئۈچۈن جهڭ قىلىپ بېرىشنى كۈتىمىزمۇ
سابىت بۇ ئۇزۇنغا سۇزۇلغان نۇتقىـدىن خىجىـل  بولـۇپ، بۇرۇنلىرىنىـڭ     

ئــۇ قــاتتىق قىزىشــىپ كهتكهچــكه ئۇســتازى بىــلهن   .  هپ كهتتــىئــۇچى تهرل
ــال،     ــان مىســـ ــىپ قالغـــ ــىغا ئورنىشـــ ــۆھبهتلهردە كاللىســـ ــان ســـ بولغـــ

  .ئوخشىتىشالرنىمۇ شۇ بويىچه سۆزلهپ كهتكهنىدى
  ئهمدى بۇنىڭغا نېمه دەيسىز، ئاكا؟ سابىتنىڭ سۆزلىرى جايىدىمۇ؟ —
ى كىـم خااليـدۇ؟ بـۇ    ئۇغۇ راست، ئهمما قاراپ تۇرۇپ ئوتقـا تىقىلىشـن   —

تهرىپنى ئويلىسىال ئادەمنىڭ رايى يېنىپ،  مىڭ يىـل ياشـامتىم،  قويغىنـا،    
  .كهتكهن كۈنۈم كېتهر دېگۈسى كىلىدىكهن

. مانــا بــۇ بىــزدە شهخســىيهتچىلىكنىڭ ئېغىرلىقىنــى چۈشــهندۈرىدۇ  —
بىـز پهقهت مىـڭ يىـل ياشىسـاق، قۇربـان بهرگهن ئىشـىمىزنىڭ پايدىســىنى       

ىسـهك ۋە زېـرىككىچه پهيزىنـى سـۈرەلهيدىغان بولسـاق ئانـدىن       ئۆزىمىز كۆرەل
بىـــــزدىن ! دە -جاپـــــا چېكىشـــــكه، قۇربـــــان بېرىشـــــكه رازى ئىكهنمىـــــز 

ھهربىــر ئــادەم كــۆز  ئالدىــدىكى . كېيىنكىلهرنــى ئــويلىغىمىز كهلمهيــدىكهن
بوغۇنلىرىنىڭ غېمىنى قىلىپ، ئـۇنى ئاسـرىماقچى بولىـدىكهنۇ، ئۇنىڭـدىن     

.  ئهجهبــا. كارۋىنىنىــڭ بهختــى ھهققىــدە ئويلىمايــدىكهنكېيىنكــى ئهۋالدالر  
  ئۇالرنى ئويالش كۆيۈنۈش بولمىسا؟

بىــراق، . بولـدى، ئۇكــام مېنــى ئىككــى تهرەپــتىن چوقــۇپال كهتــتىڭال  —
نهچــچه ئادەمنىــڭ ھاياتىغــا كېپىــل بولغانــدا  ژســىلهمۇ بــالىلىق بولــۇپ بىــ

ــداق دېگىنىمنــــى چۈش  ــقا بۇنــ ــىلهرۈمېنىــــڭ نېمىشــ ــىلهرنى. نىســ ڭ ســ
دېگىنىڭالرنىمـــۇ خاتـــا دىمهيـــمهن، بىـــراق، مهن دادا ئورنىـــدا ئاكـــا بولـــۇپ  
تۇرۇقلــۇق، ئــۆز ھىمايهمــدىكى كىشــىنىڭ بېشــىدا خهتهرنىــڭ كۆلهڭگۈســى  

ــلهپ  ــالرنىڭ    ژلهيـ ــان ئىشـ ــىلهر دەۋاتقـ ــدىم؟ سـ ــاتىرجهم بوالالمـ ــدە خـ ۈگهنـ
شــىر «لــېكىن شــهيخ ســهئىدىنىڭ . خاســىيهتلىك ئىكهنلىكىنــى بىلىــمهن

پهنـجه ئېلىشـىش ۋە قىلچىقـا مـۇش ئېـتىش ئاقىلالرنىـڭ        -ىمـۇ بىلهن پهنج
ھهر قانــداق ئاتــا ئــۆز . دېــگهن ســۆزىنى ئهســتىن چىقارمــاڭالر »ئىشــى ئهمهس



 327

ئوغلىنىـــڭ بىهـــۇدە ئۆلۈشـــىنى خالىمىغانـــدەك، يهنه ھهربىـــر ئاتـــا ئـــۆز       
ــدۇ     ــد قىلىـ ــنى ئۈمىـ ــام قالدۇرۇشـ ــهرەپلىك نـ ــدا شـ ــڭ ئهل ئاغزىـ . ئوغلىنىـ

قېلىشـتهك   »يىمىگهن مانتىغـا پـۇل تـۆلهپ   «دىغىنى ئاكاڭالنىڭ  ئهنسىرەي
ــا ھېچـــنىمه  . چاتـــاق ئىشـــالر قىزىشـــىپ كهتكهنـــدە ســـىلهرنىڭ كۆزۈڭالغـ

ھـالهتكه  كېلىـپ    رگويا ھهممه ئادەم سـىلهدەكال جهڭگىـۋا  .  ۇدۇكۆرۈنمهي قال
قالغانــــدەك تويۇلــــۇپ، ئهلــــدە تېخــــى نــــادان ئادەملهرنىــــڭ كــــۆپلىكىنى 

ېــزى بولمــاي ســۆزلهۋېرىدىغان بولســاڭال  ئېســىڭالدىن چىقىرىــپ قويــۇپ، ھ
تــاھىر خهلــپهت گويــا يــېقىن  شــاگىرتلىرىغا  —ئىشــىڭال بىهــۇدە بولمامــدۇ،

ســىلهر ئـازاپتىن قۇتۇلــدۇرماقچى   —نهسـىههت قىلىۋاتقانــدەك داۋام قىلـدى،   
ــۇپ بېرىشــى مــۇمكىن    ــۆزى ســىلهنى تۇت ــان بىچارىالنىــڭ  ئ ــادان ! بولۇۋاتق ن

  .كۆز ئالدىدىكى پايدائادەملهنىڭ كۆرىدىغىنى پهقهت 
ئۇغــۇ شــۇنداق بىــز بۈگــۈن خاپىلىققــا ئۇچرىغاننىــڭ ئۈســتىگه يهنه    —

ــالدۇق    ــۆزلهپ سـ ــىپ سـ ــاڭالپ قىزىشـ ــۋاتىقىنىمىزنى ئـ ــۆھمهتكه قىلىـ . تـ
ســىزنىڭ ئالــدىڭىزدا مۇشــۇنداق ســۆزلىگهن بىــلهن باشــقا يهردە ســۆزلهپ       

  .يۈرەمتۇق
ــاتالر دۇني   — ــىر  ھايۋانـ ــتلهر، شـ ــۇن، يىگىـ ــۇنداق بولسـ ــىدا ئهڭ شـ اسـ

كۈچلۈك بولسىمۇ، ئهگهر ئېهتىياتتىن يىـراق بولسـا تۈلكىمـۇ ئۇنىڭغـا زەرەر     
دېـــمهك، ئىهتىيـــات ھهركىـــم  ئۈچـــۈن ئـــارتۇقلۇق . يهتكۈزۈشـــى مـــۇمكىن

  .قىلمايدۇ
ــابىتقا د     ــدىن س ــۈگهپ، قايتى ــۆزى ت ــى س ــۇ ھهقتىك ــڭ ب ــى ىئۇالرنى ققىت

ــتى ــات . مهركهزلهشـ ــىپ، پـ ــابىت يهنه غهمكىنلىشـ ــۇھ تار  -سـ ــات ئـ ــپ پـ تىـ
  .ئولتۇراتتى

ــار، ئۇكــام،  ھــازىرچه دوســتۇڭ     — ــرىم ب ــۆينى پىچهتلىگىنىــدىن خهۋى ئ
 ژبىلهن مۇشـۇ ئۆيـدە  ئـۆز ئۆيۈڭدىكىـدەك تۇرىـۋە، كىيىـنچه خـۇدا خالىسـا بىـ         

  .دېدى تاھىر خهلپهت كۆيۈنگهن ھالدا —. ئامالىنى قىالمىز
  .سابىت جاۋابهن بېشىنى يهرگه سېلىپ، ئۇنچىقمىدى

*  
**  
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ــلهن ئۇچر ســابىت ئهت ــۈلزادە بى ــا  ۇشۇىســى گ شــتىن ئىلگىرىكــى ئۇزاقق
دىغان جان قىينغۇچى ۋاقتالرنى ئۆتكۈزۈش ئۈچـۈن ئابلىمىـت قارىغـا    ۇسوزۇل

ــاردى  ــا بـ ــۇپ بازارغـ ــراھ بولـ ــهتنى  . ھهمـ ــپ پۇرسـ ــۇ يهردە كهچ قېلىـ ــا بـ ئهممـ
ــدى   ــكه ئالدىرىـ ــىز كېتىشـ ــۇپ تهخىرسـ ــدەكال تويۇلـ ــۈزۈپ قويىدىغانـ . كهتكـ

ــڭ   ــارى ئۇنى ــت ق ــىنى   ئابلىمى ــپ، ئىش ــېگىگه يېتى ــلىرىنىڭ ت ئالدىرىتىش
  .دە، قايتىشقا ھازىر بولدى -چاپسانال تۈگهتتى

رەڭ ھالقــا، ئــۈزۈك،   -ۋېتىــپ رەڭمــۇ ۈســابىت زەگهرنىــڭ ئالدىــدىن ئۆت  
بىلهيزۈكلهرنـى كــۆرۈپ گــۈلزادىگه بىــرەر سـوغات ئالغــاچ كهتكۈســى كېلىــپ   

ىشــقا چامىســى ئۇنىــڭ ئالتۇنــدىن ئىشـلهنگهن بويــۇمالرنى سېتىۋېل . قالـدى 
تــۇچتىن ياســالغان ئــۈزۈك بولســىمۇ ئېلىۋېلىــپ مهھبۇبســىگه  . يهتمهيتتــى

ئۇ تـۇچ ئـۈزۈكنى سـېتىۋالغاندىن كېـيىن     . كۆڭلىنى ئىپادىلىمهكچى بولدى
ش ھهققىــدە، ئىككىســىنىڭ ئۆمۈرلــۈك ۇشــۇيــول بــويى گــۈلزادە بىــلهن ئۇچر

ىــق ئىشــلىرىنى قانــداق قىلىــش ھهققىــدە  بــاش ئــۇچى يــوق شــۇنداقال ئېن
ــلهن بېشــىنى     ــويالر بى ــۇنى بولمىغــان گادرىمــاچ ئ ــۈدەك مهزم ئېيتىــپ بهرگ

ــم  ــېلىپ جى ــدى  -يهرگه س ــت ماڭ ــل     . جى ــۇ خى ــڭ ب ــارى ئۇنى ــت ق ئابلىمى
ــۈك بولغاچقــا، ئۇنىــڭ خىياللىرىغــا ھاالقىــت بهرمهي جىــم    -مىجهزىــگه كۆن

ــۆي ھهققىــدىكى  خــاپىلىق   . جىــت كېتىــۋەردى شــۇنداق  بولســىمۇ ئــۇنى ئ
نۇپ كېتىۋاتامـدىكىن دېـگهن ئـوي بىـلهن، خىيالىـدىن ئـازاد       ئىچىدە  پۇچۇلۇ

ــۆرگهن بولســىمۇ،      ــاق باشــالپ ك ــتىم چاقچ ــر نهچــچه قې ــش ئۈچــۈن بى قىلى
  .سابىت بىرە تېرىم گهپ بىلهن جاۋاب بېرىپ تۈگهتتى

ئۇالر ئۆيگه كېلىپ سهل ھـاردۇقلىرىنى ئېلىشـقاندىن كېـيىن، سـابىت     
. ش ئۈچـۈن ماڭـدى  ۇشـ ۇئۇچر ئاستىال سۇغۇرۇلۇپ چىقىـپ  سـۆيگۈنى بىـلهن   

ــۆيى خــاس قالىــدىغان ياخشــى     ــازار كــۈنى مۇشــۇ ۋاقىــتالردا  گۈلزادىنىــڭ ئ ب
  .پهيت ئىدى

. سابىت   باغنىڭ  يان ئىشـىكىگه بېرىۋىـدى، ئىشـىك تاقالمىغـانىكهن    
ئۇنىـــڭ يـــۈرەكلىرى . بـــۇ دېـــمهك ئۆيـــدە ئـــادەم يـــوق دېگهنلىـــك بـــوالتتى 

باغـدا  . رىالپ ھويلىغـا قـاراپ ماڭـدى   دۈپۈلدىگهن ھالدا باغقا كىرىپ، باغنى ئا
ــېرىن      ــدىكى ش ــپ، ئىچى ــى قىزارتى ــالىمالرمۇ مهڭزىن ــقان، ئ ــاپتولالر پىش ش
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ــ  ــۈيىنى كۆرس ــدى ۈتۈس ــۈزۈلۈپ قالغانى ــىگه  .  پ س ــۇتاپ ھېچنهرس ــابىت ش س
ــۈش،      ىد ــالغا تهلپۈنـ ــۈنلهي  ۋىسـ ــالى پۈتـ ــڭ خىيـ ــايتى،  ئۇنىـ ــقهت قىلمـ قـ

ــۈپ مېــۋە دەرىخىنىــڭ   ئىنتىزارلىــق بىــلهن تولغــان  بولــۇپ، ھــېلىال بىــر   ت
ــاكى ز ــئارقىســىدىن ي ــپ   ى ــۈلزادە چىقى چ ئۆســكهن ســۈپۈرگه ئارقىســىدىن گ

  .قاالرمىكىن دەپ قۇلىقىنى دىڭ تۇتۇپ ماڭاتتى
ــىدەك    ــك بالىسـ ــالهتته كىيىـ ــى ھـ ــددى روھـ ــۇنىڭدەكال جىـ ــۇددى شـ خـ
ــۈلزادە        ــان گ ــۈپ تۇرغ ــېلىپ  كۈت ــۇالق س ــقا ق ــر تىۋىش ــىڭتىيىپ، ھهر بى ش

ــۇردى ۋە  باغــدىكى مېۋىلهرنىــڭ شــا  ــانال ئورنىــدىن ت خلىرى شــاراقلىغان ھام
شاراقشـىغان ئـاۋاز  گهرچه   . ققهت بىلهن يهنه بىـردەم تىڭشـىدى  ىتېخىمۇ زور د

ــداق    ــاۋازى ئهمهس، دەرەخ شــېخىنىڭ بولســىمۇ ئۇنىڭــدا ئاللىقان ســابتنىڭ ئ
ــى   ــاردەك قىالتت ــاڭ ب ــر ئاھ ــۇش بى ــۇپ   . تون ــۇ ئىختىيارســىز كۆكســىنى تۇت ئ

 -ۇ چاغدا باغنىڭ ئىشكىدىن ئېڭىشـكىنىچه بىـر ئـادەم   ب. چوڭقۇر بىر تىندى
  .ئۇنىڭ تهلپۈنگهن كىشىسى ھويلىغا چىقىپ كهلدى

  پال كېتىسىز؟ بېشىڭىزنى تېڭىۋاپسىزغۇ؟ۇلۇنىمانداق يوق —
  ئۆزەڭ ئوبدان تۇرغانسهن؟... بېشىم ئاغرىپ قالدى —
ــېكىن،  — ــۈكرى، لـ ــا شـ ــۇ خۇداغـ ــپىڭالر  -مهنغـ ــىلىنىڭ مهكتىـ زە، سـ

كېچىسـى يـول توسـۇپ ئـادەم ئۇرىـدۇ، ئايـالالنى       ... ھهقىسما گهپـله ق ۇلۇتوغر
  ...سۆرەپ يۈرىدۇ، دېگهندەك گهپله تارقىلىپ كېتىپتۇ

شـىپ  ىسـابىت قىزغـا قارىماسـلىققا تىر    —ئىشـهنمه ،  . قۇرۇق گهپ —
شــۇنداق دېــدى، ئۇنىــڭ يانچۇقىغــا ســېلىۋالغان قــولى غــاڭزىنى ســىقىمىدا  

ــا ئــــۆرۈپ ئويناشــــتى  بۇرنىنىــــڭ ئــــۇچى . ن توختىمــــايتىئۇيــــاق، بۇياققــ
پــات بۇرنىنىــڭ ئــۇچىنى  -قىچىشــقاندەك تۇيۇلــۇپ، ئــوڭ قــولى بىــلهن پــات 

  .سۈرتۈپ قوياتتى
  .دادام شۇنداق دەيدۇ. ئىمام نامازدا خااليىققا شۇنداق دەپتۇ —
  .ھهممه ئهسكىلىكنى قىلىۋاتقانالر ئاشۇ گهپلهنى تارقاتقانال —
وۋا دەڭه، مهن نهچـچه ئادەمنىـڭ تايـاق    ؟ تا؟ موللىالمانېمه؟ ئىمامالم —

سـاقىلى بىـلهن   ... يىدىم دەۋاتقىنىنى ئۆز قۇلىقىم بىـلهن ئاڭلىغـان تۇسـام   
  ...شۇال چىقىپ خهقنى ئۇرامدۇ
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ــلهن كۈشــكۈرتكۈچىله   — ــان بى ــۆزلىرى بولمىغ ــۇچىال ئ . دە -شــۇال ئۇرغ
يـــول توســـۇۋاتقانالر  بازارۋېشـــىلىق قـــانجۇقالر بولمامـــدۇ، بىزنىـــڭ بـــالىالر 

  .ھهرگىز ئۇنداق قىلمايدۇ، بىزگه ئىشهن
ئهمىســه ئــۇ لــۈكچهكله بالــدۇ نېمىشــقا يــول توســمىغان؟ ئــۇ خهققــۇ   —

جىدەل قىلىپ تۇرمىسا كۆنهلگىسـى ئۇيىمايـدىغان ئاجايىـپ بـى خهقـكهن،      
  .گهپلهنى ئاڭلىماپتىكهنمهن.... ئهمما، يول توسقاننى، ھېلىقىدەك

ا بـۇ ئىشـالرنى چۈشهندۈرۈشـكه    سابىت بۇ ئوقۇمىغان ساددا ۋە نادان قىزغ
قېنـى مېنىـڭ نـاتىقلىقىم؟    «. ئاجىز كهلگىنىدىن ئىچى تىتىلـداپ كهتتـى  

  .دەپ ئوياليتتى ئۇ »!ئهجهپ تېپىلمايدىغۇ ھېلىقىدەك گهپلهر، ھهسسىنه
ــىم      — ــا، بېشـ ــۇقى تۇسـ ــان يـ ــاغلىق قـ ــاۋۇ يـ ــا، ئـ ــا قارىڭـ ــيهي، ماڭـ ۋىـ

  ئاغرىتىۋاتىدۇ دەيسىزا؟ بېشىڭىز يېرىلغانمۇ نېمه؟
. ســابىت ئهيپكــارالردەك كۈلۈمســىرەپ تــۇراتتى —ھېچقىســى يــوق،  —

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا يهنىال بىر مېتىر بوشلۇق بولـۇپ، ئـۇالر چاقچاقالشـمايتى،    
پهقهت . نه ئـــــامراقلىقىنى ئىپادىلهشـــــنى ئهســـــلىرىگه كهلتۈرۈشـــــمهيتى

ــاق  ــدا ئۇيـ ــان ھالـ ــدە    -تارتىنغـ ــالر ھهققىـ ــقا ئىشـ ــىپ، باشـ ــا قارىشـ بۇياققـ
بۇ ھهقىقهتهنمۇ پـاك ۋە سـهبى، ئۇمـاق ۋە بـالىالرچه مـۇھهببهت      . شاتتىپاراڭلى
  .ئىدى

ھېچــنىمه بولمىــدى دەيســىز، خېلــى خــوپ يېرىلغــان ئوخشــايدىغۇ؟  —
ــدا       ــۇ چاغ ــىڭىز، ش ــۈرگهن بولس ــپ ي ــكىلىكلهنى قىلى ــدەك ئهس خهق دېگهن

گۈلزادە شـۇنداق دەپ بولـۇپال گۇمانخورلۇقىـدىن خىجىـل      —يېرىلمىغاندۇ؟ 
ئاق سېرىق يۈزىدە، كىچككىنه لهۋلىرىـدە دەرھـال قىزىللىـق    . تتىبولۇپ كه

  .پهيدا بولدى
مهن شــــۇنداق ئهســــكىلىكنى قىالمــــدىم؟ شــــۇ ئىــــش مېنىــــڭ   —

؟ مۇشـۇنداق گهپلهنـى تارقاتقـانال ئـۆزلىرى خهقنـى ئـۇرۇپ،       اقولۇمدىن كېلهم
  .ئاندىن قىلغۇلۇقنى بىزگه ئاتىپ قويىۋاتىدۇ

ــېمه بولــدى؟   — قىزنىــڭ كــۆڭلىگه گۇمــان ســايه  ئهمىســه چېكىڭىــز ن
  .تاشلىغاندەك قىالتتى

تۈنۈگــۈن ئاشــۇ دۈشــمهنله ســېتىۋالغان ئىــتال ئالــدىمىزنى توســۇپ،    —
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ئىشهنمىسـهڭ مـۇھهممهد قـارى بىـلهن ئابلىمىـت      . چالما ئېتـپ يېرىـۋەتتى  
ــاق،   ــا    —قارىــدىن ســوراپ ب ــكه دوســتلىرىنى گۇۋاھلىقق ــۇ گهپ ســابىتنىڭ ب

ــۇ     ــۆزى تولىم ــان س ــپ ئېيتق ــى، ھهم ھ  تارتى ــدا چىقت ــۆدەكلهرچه ئاھاڭ ــگ چ ى
  .ئۇنداقمۇ سورالمايتى

ــان    — ــىلهنىڭ يامـــ ــمهن، خهق ســـ ــىنىپمۇ كهتمهســـ ــۇ ئىشـــ مهنغـــ
ــ    ــادەم بى ــه ئ ــپىڭالنىال قلىۋەس ــدىكهن   ژگې ــۇپ قالى ــمال بول ــز  —... قىس قى

بالىلىق چىرايـى بىـلهن سـابىتقا يالـت ئېتىـپ قـاراپ قويغانـدىن كېـيىن،         
اتــاق بولــدىغۇ؟ مهكــتهپكه بامىســىڭىزمۇ ئۇنــداق بولغــان بولســا يامــان چ —

  ...بوپتىكهن؟
ــدايىمىز،   — ــى چى ــاۋاب بهردى  —مهيل ــقىال ج ــابىت قىس ــۇ  . س ــازىر ب ھ

ــورنى يوقىــدى   . ئىشــالرنىڭ ئهھمىيىتــى ھهققىــدە ســۆزلهپ ئولتۇرۇشــنىڭ ئ
  .ئوقۇمىغان ساددا قىز بىردىنال بۇ ئىشالرنى چۈشهنمهيتتى

ېلىـــپ قهدەم جايـــدىكى ئۆتكهنـــدە مهمتىلـــى ئهپهنـــدى شـــورۇققا ك —
ۈگهنىــكهن، مېنــى كــۆرۈپ   ژمهكــتهپ پۈتكهنــدە ئوقۇيــدىغانالرنى خهتــلهپ    

قېلىــــپ ئىســــمىمنى ســــورىغانىدى، مهن دېگىلــــى ئۇنىمــــاي قاچســــام،  
ــۇ  ــپ بېرىپت ــدىكىله  ئېيتى ــاغىچه    . مهلى ــاڭالپ ھ ــام ئ ــۆگهي ئان ــى ئ ــۇ گهپن ب

مـاق ھهجهپ  ۋېـيهي، بـۇ مهكتهپـته ئوقۇ   . دادامغا چېقىپ ئازار بهردى. تىللىدى
  ...تهسكهن، مىڭ يېرىدىن باالسى چىقىپ

ــوق  — ــېچگهپ يـ ــپ    . ھـ ــۆرۈپال قېچىـ ــدىنى كـ ــى ئهپهنـ ــهن مهمتىلـ سـ
دەم تۇرۇپ ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ باققـان بولسـاڭ ئۇنىـڭ    ژكېتىپسهن، بى

ئــۇ دېــگهن خۇدانىــڭ ئىنــايىتى بىــلهن . قانــداق ئــادەملىكىنى بىلىۋاالتتىــڭ
ئۇنىــڭ مېهرىبــانلىقىنى . ســان دېگىــنهبــۆلهكچه تۆرىلىــپ قالغــان بــى ئىن 

تهمـدىكهن؟ خهق بىزنـى   ۈشۇنداق بى ئـادەم يامـان ئىشـالنى ئۈگ   . دېمهمسهن
سـابىتنىڭ   —مهمتىلى ئهپهنـدىنىڭ ئامـاللىرى تـوال،    . ھېچنىمه قىاللمايدۇ

  .ئهڭ ئۇزۇن سۆزلىگهن سۆزى ئۇستازى ھهققىدە بولدى
چــــۆچهك  -مــــۇنچه گهپ ژماۋۇنىڭكىــــدەك كــــالته چاپــــاننىمۇ بىــــ —

ــۋاتىدۇ ــپ     . قىلىشــ ــا ئاجايىــ ــداق تۇرســ ــىلهر، بۇنــ ــاچ قويۇپســ ــى چــ تېخــ
  .قىز ئېهتىيات بىلهن ئۆز قارشىنى ئېالن قىلدى —نهمدىكهن نېمه؟ۈكۆر
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يېڭىلىقتــا كــۆزگه سىغشــماي شــۇنداق، كېيىــنچه ئــۇزۇن چاپــان        —
  .دۇۇدىغان بولۈنۈكىيگهن ئادەم غهلىته كۆر

ــۇ شــۇنداقمۇ ئوخشــايدۇ  ــا ســى . ئۇغ ــباشــتا ماڭ قىســما  ژزمۇ ئاجايىــپ بى
زە  -ئهممــا . كۆرۈنگهنىــدىڭىز، ئهمــدى خېلــى سىغىشــقاندەك بولــۇپ قالــدى 

چېچىڭالرنــى شــۇ پېتــى ئــۆرۈمگه  كهلگىــچه قويىۋېتهمدىكهنســىلهر؟  ... چــاچ
  ئۇنداق قىلسا قىز بالىدەك بولۇپ قاالـ ھه؟

ــتۈرمهي      — ــۇزۇن ئۆس ــۇنىڭدىن ئ ــز،  مۇش ــمهق قى ــداق ئهمهس، ئهخ ئۇن
  .دۇۇمهمتىلى ئهپهندى ئۆزى ياساپ قوي. رىمىزياسىتىپ تۇ

  ...بىرسى شۇنداق دېگهندەك قىلدى، شۇڭا... ، مهن تېخى...ھه —
ســابىت مهھبۇســنىڭ ســاددىلىقىدىن كۈلــۈپ، ئۇچىســىدىكى كــالته      
چاپىنىغــا بىــر قارىۋېتىــپ، كۆڭلىنىــڭ مهمنۇنلــۇق  بىــلهن تولغــانلىقىنى   

  .قىلدى ھىس
ــاننى تارقاتقـــان كـــۈنى   ــاتىالرچه ئـــۇ بـــۇ چاپـ مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ ئـ

پهشـلىرىنى تۈزەشـتۈرۈپ    -مېهرىبانلىق بىلهن تۈگىمىلىرىنى ئېتىـپ، ياقـا  
ــدى     ــكه ئال ــلهن ئهس ــان بى ــانلىقىنى ھاياج ــۈلزادىگه   . قويغ ــۇ گ ــدىن  ئ ئارقى

  :ئېلىپ كهلگهن سوغىتىنى ئېسىگه ئېلىپ
  .دېدى  —ۈكنى قولۇڭغا سېلىپ باقه، زماۋۇ ئۈ —
ــۇنى سېلىۋ — الســام ھېلىقــى ھــازازۇل خېــنىم بىــلهن باالغــا   ۋىــيهي، ب

دېـدى گـۈلزادە تـالچىۋىقتهك زىلـۋا بـويىنى بىـر تهرەپـكه تولغـاپ،          —هن،مقاال
  .ئهركىلهش ئاھاڭىدا

  كۆرسهتمىسهڭ بولدىغۇ؟ —
  .ئۇنىڭ كۆزىدىن قۇتۇلغىلى بوالمدىغان —
بىــر يهرگه تىقىــپ قــوي، ئــۇ يــوق چاغــدا ســېلىۋال، يــا بولمىســا         —

  .ېمهمسهنتېپىۋالدىم د
  .ئۇنداق دېسهم ئۇ ئېلىۋالىدۇ —
يهگه تىقىـپ تىقىـپ قـوي، تـويىمىزدىن كېـيىن       ژمهيلى ئهمسه، بى —

  .سېلىۋالىسهن
نېمىشــــــقىمۇ ئېــــــپ !... ش، ســــــاراڭنىڭ گهپلىرىنــــــى... ئــــــو  —
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  ...يۈرىدىغانسىز، بۇنداق نېمىنى
دېـدى سـابىت بۈگـۈن سـۆھبىتىنىڭ      —توي قىلمـامتۇق ئهمىسـه؟    —

پ، قىزنىــڭ كېيىنكــى ســۆزىگه پهرۋا   ۈنۈۋاتقىنىدىن ســۆيخېلــى قاملىشــى 
  .قىلماستىن

... مهن دەيــمهن بــۇ ئــۈزۈكنى   ...ئۇنــداق گهپلهنــى قىلمىســىڭىزچۇ   —
  .بۇنىڭ ئۈستىگه پىچىقىڭىز بىلهن بىر بهلگه قىلىپ قويۇڭ

  نېمىشقا؟ —
  ...ئىشقىلىپ شۇنداق قىلىپ قويسىڭىز —
ه قىلىـپ قويـاي، ياخشـى    ھه، خاتىرە ئۈچۈنمۇ؟ ماقۇل، مهن بـى بهلـگ   —

  .مهنىسى با بهلگه
ســـابىت پىچـــاق بىـــلهن ئۈزۈنىـــڭ تـــۇچ بېغىغـــا قوشـــۇش بهلگىســـى  

  :ئاندىن ئۈزۈكنى گۈلزدىگه بېرىپ. چىقاردى
بۇ قوشـۇش بهلگىسـى خـۇدا ئىككىمىزنـى قوشـقان دېـگهن مهنىنـى         —
  .پۈنۈدېدى ناھايىتى كۈچ —بېرىدۇ، 
ــو — ــلىۋېتىمهن، ... ئ ــا تاش ــى بىك ــد —ش، ھېل ــۈزۈكنى  دې ــۈلزادە ئ ى گ

  .تاشلىۋېتىدىغاندەك ھهرىكهت بىلهن
  .بولدى، ماقۇل گهپ قىلمىدىم —
دېــدى گــۈلزادە دەرۋازا تهرەپــكه قــاراپ چۆچــۈپ كېتىــپ،  —... ۋىــيهي،  —

  ...جادىگهر كېلىپ قالغان ئوخشىمامدۇ؟ —
ئۇالر دەرۋازىنىڭ يوچىقىـدىن سـىرتتا بىرسـىنىڭ تۇرغـانلىقىنى كـۆرۈپ      

سابىت بـاغ تهرەپـكه قـاراپ مېڭىشـىغىال سـىرتتىن بىـر       . ىقورقۇپ كېتىشت
  .خوتۇن كىشىنىڭ چوقانى ئاڭالندى

  !داۋزىنى ئاچ، ھهي شهمهدە —
باغنىــڭ يــان ئىشــىكىدىن    . گــۈلزادە دەرۋازىنــى ئېچىشــقا ئالدىرىــدى   

چىقىــپ بولغــان  ســابىت   بىچــارە قىزنىــڭ يهنه ئــازاپ تارتىنىــدىغانلىقىغا   
  .قان ھالدا شۇ يهردە تۇرۇپ قالدىكۆزى يېتىپ يۈرىكى ئېچىش

دەرۋازىنىــڭ ئېچىلغــان ئــاۋازى بىــلهن   —! ھــو، شــهرمهندە زاڭكــالىق —
ئهگه تهگكىـڭ   —: تهڭال گۈلزادىنىـڭ ئـۆگهي ئانىسـى ۋاتىلداشـقا باشـلىدى     
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كېلىــپ كهتتىمــۇ؟ ئــۇ يــول توســۇپ يۈرىــدىغان بــۇزۇق لــۈكچهكلهر مېنىــڭ   
ايــال كۆرســه تاتقۇشــالپ   ھويالمــدا نــېمه قىلىــدۇ؟ ئــۇ خهقنىــڭ يــالغۇز ئ     

  !...يۈرىدىغىنى راستكهن ئهمهسمۇ، ۋاي شورۇم
ــدى    ــدىن قوزغال ــدا جايى ــرىم ھال ــايىن كــۆڭلى يې ــڭ . ســابىت ئىنت ئۇنى

ئاۋۋال ئويلىغىنى ۋە ھهممىدىن  بهك ئـازاپ بـولغىنى ئۇسـتازى ھهققىـدىكى     
ــان ســۆزلهر ئۈچــۈن     ــۈرگهن يام ــپ ي ــولغىنى،  »ئىســپات«كىشــىلهر تارقىتى ب

ئــۇ شــۇ ئــازاپ ئىچىــدە ئــۆيىگه . ڭ ئوبرازىغــا تهســىر يهتكۈزگهنىــدىئۇســتازىنى
  .قايتىپ كهلدى

  .ئۇ پىچهتلهنگهن ئۆينىڭ ئالدىدا ئابلهقنى ئۇچراتتى
دېـدى   —سابىتكا، مهن ھېلى قېشىڭغا كىـرەي جۇمـۇ، گېـپىم بـار،      —

  .ئۇ
ئابلىمىـت قارىنىـڭ   «سابىت ئۇنىڭغا قاراپ باش لىڭشـىتىپ قويـدى ۋە   

ــولىمه  ــدە بـ ــدى »نئۆيىـ ــىلىى   . دەپ قويـ ــال ھهپسـ ــكه زادىـ ــڭ سۆزلهشـ ئۇنىـ
ــدىغانلىقى   . قالمىغانىــدى ــۆيىگه كىرەلمهي ــۋەتكىنى ئ ــى ئېزى ئۇنىــڭ دىلىن

ئــۆي ھهققىــدىكى قــاراڭغۇ ئىســتىقبال يادىغــا يېــتىش بىــلهن ئــۇنى  . ئىــدى
  .سى ئوراپ ئالدىھىسچهكسىز ئهلهم 

ىلىشــقا ئابلىمىــت قــارى ئۇنىــڭ كهيپىياتىغــا قــاراپال بۈگــۈن چاقچــاق ق
ئادەتته سابت گۈلزادە بىـلهن كۆرۈشـۈپ كهلـگهن    . بولمايدىغانلىقىنى بىلدى

ــۇنى چاقچــاق بىــلهن كۆمىــۋەتتى   ئابلىمىــت قــارى . كــۈنلىرى دوســتلىرى ئ
دوستى ئۈچۈن بىر ئاسـانلىق ياراتمـاق بولـۇپ، تاكچىـدىن بىـر نهچـچه پـارچه        

ــابىتمۇ ئىختىيارســـىزال ئۇ. كىتـــاپ ئېلىـــپ ۋاراقالشـــقا باشـــلىدى  نىـــڭ سـ
شـۇ چاغـدا ئـابلهق    . قېشىدىكى كىتاپتىن بىرنى ئېلىپ ۋاراقـالپ ئولتـۇردى  

  .كىرىپ كهلدى
دەپ سـورىدى   —سابىتكا، ساڭا بىر نېمه دەيـمهن، مـاقۇل دەمسـهن؟     —

  .باال سابىتنىڭ پهرىشانلىقىنى چۈشهنمهستىن
  .ماقۇل دەيمهن، دەۋەرگىن —
ىـۋېتىپتىكهن،  ئاۋۇ كـۈنى ئۆزەمنىـڭ ئانىسـى بـۇ يهردىـن ئۆتـۈپ كېت       —
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بىـر تـال مېغىزنـى ئاغزىمغـا سـېلىپ      . بهردى ①ماڭا ئـۇزۇن بىـر بـوي تىزىـق    
  سهن تېپىپ باقه، يادىمغا كىم كهلدى؟. بولۇپ بىر ئىش يادىمغا يهتتى

  داداڭمۇ؟ —
ســهنمۇ تېپىــپ بــاق ئابلىمىــت    . يــاق، دادام ئهمهس، تاپالمىــدىڭ  —

  .قارىكا
ــگه    — ــمهي كىم ــى يى ــاڭ بهرگهن تىزىقىن ــۆز ئان ــا   ئ ــدۈڭ؟ داداڭغ تۈگۈن

  بولمىسا كىمگه؟
  تاپالمىدىڭالرمۇ؟ شهرىڭالرنى بهردىڭالرمۇ؟ —
ــاقه،   — ــپ ب ــۆزەڭ ئېيتى ــارى  —ھه، بهردۇق، ئ ــت ق ــدى ئابلىمى ــۇ . دې ئ

  .جىملىقنىڭ بۇزۇلغىنىدىن خۇشالىدى
  .ئهپهندى دادام يادىمغا يېتىپ، مېغىز گېلىمدىن ئۆتمىدى —
  قانداق قىالي دەۋاتىسهن؟ —
ئهپهنـدى  . تىزىق، مهن بۇنى بىر يهرگه تىقىپ قويـۇپ سـاقلىدىم  مانا  —

ــدۇ  ــهم كهلمهيۋاتىـ ــېلهمىكىن دېسـ ــى كـ ــى  . دادامنـ ــكى گهپلهنـ ــله ئهسـ خهقـ
ــدۇ ــه    . قىلىۋاتىـ ــاتراق كهلمىسـ ــدۇ؟ پـ ــۇپ قالمىغانـ ــلهن ئۇرۇشـ ــى بىـ بىرسـ

ــوقىمهن  ــاالمهنمىكىن دەپ قــ ــاچ  . مېغىزىنــــى يهپ ســ ــهن ئالغــ ــۇڭا ســ شــ
رىپ ئۆزىگه بهگىـنه، ئـۇ بـۇ يهگه كهلمىسـۇن،     ئالغاچ بې. باساڭمىكىن دەيمهن

  ...ۋەتمىسۇنۇبۇ يهدىكىله ھازىر ئۇنى تىلالۋاتىدۇ، ئۇر
ئهپهنـدى بالىالنىـڭ نهسىسـىنى    . ئۆزەڭ يهۋەرگىـن، ھېچقىسـى يـوق    —

  .بولۇدۇيىمهيدۇ، ئۆزەڭ يىسهڭ ئۇ تېخىمۇ خوش 
. ياق، سابىتكا، سهن ئۇنىمىساڭ ئابلىمىـت قارىكـام ئالغـاچ بارسـۇن     —

ھــــازىر مهن دېـــگهن توپىــــدا  .... هپهنـــدى دادام بېشــــىمنى ساقايتىۋاتســـا،  ئ
  .قاراپ باقه، مانا، بېشىممۇ ساقايغىلى ئاز قالدى.... ئوينىمايمهن

ــدى    ــۇنى باغرىغــا باسقۇســى كهل . ســابىت بالىنىــڭ بېشــىنى ســىالپ، ئ
ئۇنىڭسـىزمۇ  . ئۇنىڭ كۆز جىيهكلىرى ئېچىشقاندەك بولۇپ، تهتـۈر قارىۋالـدى  

                                            
سـانتىمېتىر، ئـۇزۇن بولغانـدا     30بـۇرۇنالردا ئـۈرۈك مېغىـزى يىپقـا ئۆتكۈزۈلـۈپ قىسقىسـى         ①

  .ئا —غا قىلىناتتى، بىرەر مېتىر چامىسىدا تىزىق قىلىناتتى ۋە بۇ يېقىن ئادەملهرگه سو
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زىلىــپ تۇرغــان ســابىتقا بالىنىــڭ ســاددا ئهممــا ئــاقكۆڭلى ئايــان  كــۆڭلى ئى
ــاتتىق     ــتىن قــ ــدىغان ئىنكاســ ــلىققا قايتۇرىــ ــدىكى ياخشــ ــۇپ، بالىــ بولــ

  .تهسىرلىنىپ كهتتى
مــاقۇل، ئــابلهق، تىزىقنــى ماڭــا به، مهن ئهپهنــدى داداڭنىــڭ قولىغــا    —

  .ئۇ يىغلىۋېتىدىغاندەك تاۋۇش بىلهن. دېدى —يهتكۈزەي، 
كهتمىســۇن، ئهپهنــدى دادام مهيــنهت بولغــاننى يامــان      توپــا بولــۇپ  —

  .كۆرىدۇ ئهمهسما
ــدى  ــۇرۇن تۆشــۈكلىرى ئىتتىــك . ســابىت ئهمــدى ســۆزلىيهلمهيال قال  -ب

ئهممــــا ســــهبى بــــاال تاپىالشــــلىرىنى تېخــــى     . ئىتتىــــك كېڭىيهتتــــى 
  .تۈگهتمىگهنىدى

ئابلىمىت قـارى سـابىتنىڭ ئونىـدا بالىغـا ۋەدىـلهر قىلىـپ ئـۇنى يولغـا         
ــدىســېلىپ  ــۆز   . قوي ــدىن كېــيىن ئ ــالغۇز قالغان ــدىن ســابىت بىــلهن ي  -ئان

  :ئۆزىگه دەۋاتقاندەك
  .دەپ قويدى —مۇھهممهد قارى كهلسه مهكتهپكه ماڭساق بوالتتى،  —
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  ئون ئالتىنچى باب
  

يهنه يــۈز يىلــدىن كېــيىن، بهش يــۈز يىلــدىن كېــيىن،  
مىڭ يىلدىن كېـيىن يـاكى ئـۇزۇن يـاكى قىسـقا ۋاقىتـتىن       

ان بىــر كــۈنى ھىنــدىيانالرنىڭ نهســلى قــۇرۇپ  كېــيىن ھامــ
چـۈنكى ئـۇالر ھـازىرقى زامـان مهدەنىيتىنـى قوبـۇل       . كېتىـدۇ 

  .قىلىشقا ئۇنىمايدۇ
دەۋر ئهدەبىيات ـ ( »رەزىل جۇڭگولۇقالر«بهي ياڭ  —

  )نهشىرى ىتايچهيىل خ-1987سهنئهت نهشرىياتى 
  

1  
  

ــۈپهيلى     ــقۇنلۇق تـ ــان توسـ ــدا قىلغـ ــۈچلهر پهيـ ــي كـ ەلبىـ
ــمىدى مهكته ــازا يۈرۈشـ ــۇش تـ ــى ئوقـ ــر. پتىكـ ــالىالر بىـ  -بـ

كېــيىن . ئىككىـدىن ئازىيىــپ، قىرىـق نهچچىــگه چۈشـتى   
مهمتىلـى ئهپهنـدى كهلمىـگهن بالىالرنىـڭ     . بىراقال ئوتتۇزغا چۈشـۈپ قالـدى  

ئائىلىسىگه سۆھبهتكه بېرىپ بىر نهچچىنى تېپىـپ كهلسـه ئهتىسـى باشـقا     
. هكرەپ قېچىــپ كېتهتتــىبىــر نهچچىســى دەرس ۋاقتىــدىال دەرىــزىلهردىن ســ

ا قدېرىزە تۈۋىـدە ھهر قاچـان ئوقۇغـۇچىالرنى چـاقىرغۇچىالر، قېچىـپ چىقىشـ      
  .كۈشكۈرتكۈچىلهر بوالتتى

ــى      ــيىن مهمتىل ــدىن كې ــۆپرەكى كهلمىگهن ــدىن ك ــڭ يېرىمى بالىالرنى
گهرچه ئـۇ باشــقا بالىالرغـا يامـان تهسـىر بېرىــپ     . ئهپهنـدى تولىمـۇ ئازابالنـدى   

ــخ   ــۈن خۇش ــلىق ئۈچ ــۆزلهپ   قويماس ــاراڭلىق س ــۈپ، ج ــىنى كۈل ۇي كۈلكىس
ــۇپ      ۈيۈر ــدە بول ــدەك زى ــا دۇچ كېلىۋاتقان ــر ئازاپق ــۈرىكى ئهڭ ئېغى ــىمۇ ي ۋاتس

ــاتتى ــائىله ســۆھبىتىگه   . كېتىۋات ــدە ئ ــۇ مهكتهپتىكــى مهشــغۇالت تۈگىگهن ئ
ئۇ يهردىن قاراڭغۇلۇقنىڭ قارا پهردىسـى ئـالهمنى قاپلىغانـدا ھـارغىن     . باراتتى

ــا شــۇ چاغــدىال ئۇنىــڭ قانچىلىــك  . تىــپ كېلهتتــىۋە روھســىز ھالــدا قاي مان
ــۆر  ــانلىقىنى كـ ــۇالتتىۈئازابلىنىۋاتقـ ــ  . ۋالغىلى بـ ــۇ ئىچكىـ ــدا ئـ ــۇ چاغـ  يبـ

  ـس
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ــايتتى  ــازابلىرىنى يوشــۇرۇپ ئولتۇرم ــر . ئ ــڭ ئېغى ــددىن ئۇنى ــر  -نىزامى ئېغى
ــداپ تۇرالمــايتتى   ــال چى ــاراپ زادى ــۇ بۇنىــڭ ســهۋەبلىرىنى  . تىنىشــلىرىغا ق ئ

ــ  ــېمه دەپ تهســ ــكه نــ ــىز  بىلگهچــ ــمهي ئىالجىســ ــىنى بىلــ هللى ئېيتىشــ
ــاتتى   ــوراپ قويـ ــق سـ ــدەكال تېنىچلىـ ــگه   -ئادەتتكىـ ــىنى مهيلىـ دە، ئىنىسـ

بالىالرمۇ بۇ ئۆيـدە ئاللىقانـداق مۇسـبهت بولغانـدەك ئـارتۇق غهلـۋە،       . قوياتتى
ھهمـمه  . جىـت ۋە سـۈكۈتته ئىـدى    -ئهركىلهشلهرنى قويۇشـقان، ھهمـمه جىـم   

يوشــۇرۇپ، ساداســىنى ئاڭالتمايۋاتقــان  ئــادەم قهلبىنىــڭ چوڭقــۇر قاتلىمىغــا  
  .ئازاپ مانا شۇ مهھهلدە پىيانىنونىڭ تىلىرىدىن ئهتراپقا ئاستا تارىالتتى

ئـاھ، پىيــانىنو، قــايغۇنى نهقهدەر ئهيـنهن ۋە ئېچىنىشــلىق سۆزلهيســهن ـ     
ــۇ   ! ھه ــاۋاز، ئهنه شـ ــىرىغاندەك ئـ ــۇ يىغالمسـ ــدا ئهنه شـ ــېچه جىمجىتلىقىـ كـ

ــا ئهتراپ ــارىلهرچه ئىلتىجـ ــلهن  بىچـ نـــى ئۆزىنىـــڭ شهكىلســـىز جىســـمى بىـ
ئۇنىڭغا جۈر بولـۇپ، گويـا مۇزىكىغـا سـهپلهنگهن تېكسـتتهك، بـۇ       . تولدۇراتتى

ــا      ــارۋىنى يولغـ ــڭ كـ ــۈرەكتىن خىيالنىـ ــان يـ ــي بولغـ ــاداالرنىڭ مهنبىئىـ سـ
بۇ كارۋان ئىگىسىز باياۋانـدا مۇڭلـۇق كولـدۇرمىالرنىڭ ئهللىيىـدە     . چىقاتتى

  ...سىلىق تهۋرىنىپ كېلهتتى
گــۈزەل ۋە ســاب ھــاۋالىق ئىســتانبۇل بوغــۇزى، يۇلتۇزلــۇق ئاســماندەك . ..

چىراقالرغا تولغـان گـۈزەل ئىسـتامبۇل ۋە ئۇنىـڭ مهرمهرە دېڭىزىـدا كۆرۈنـۈپ       
ــى  ــان شولىســ ــاپهتتىكى   ... تۇرغــ ــىز قىيــ ــدىنىڭ ئۈمۈدســ ــدۇلال ئهپهنــ ئابــ

ئـادەمنى  ... ئىلتىجاسى، زاۋۇت خوجايىنى بولـۇش، كهلگۈسـىدىكى مىليـونېر   
  ۇ باسقاندا نېمىلهرنى ئويلىمايدۇ؟ نېمىلهر كۆڭۈلدىن كهچمهيدۇ؟قايغ

ــىلكىدى   ــددى س ــىنى جى ــۇئهللىپى بېش ــڭ م ــانىنودىن . خىيالالرنى پىي
ئارقىـدىن ئۇنىـڭ ساداسـى يهنه    . كۈچلـۈك ئاڭالنـدى   -نارازى ساداالر كۈچلـۈك 

پهس ئاڭلىنىشقا باشـلىدى، ئهممـا ئۇنىڭـدا ھهسـرەتلىك تىنىشـقا ئوخشـاپ       
ــدىغان  ــاتىرجهم     كېتى ــلهر، خ ــار كهچمىش ــۈزەل ۋە بهختىي ــوق، گ ــاالمهتلهر ي ئ

تۇرمۇشــنى سېغىنىشــقا ئوخشــىمىغان ســاداالر قىســمهن شــوخ ۋە رومانتىــك  
شـهمهيدە قالغـان مـۇاليىم    . تۈس ئالغان ھالدا ئهتراپقـا يېيىلىشـقا باشـلىدى   

بىر ۋارىسـى ئابدۇسـهمهد، كهمـبىغهل      -ۋە كۆيۈمچان خوتۇنى سهرۋەر، بىرىدىن
بىـرلهپ   -ىمۇ ئىناق، ئىجىل، بهختىيار ئۆتكهن ئائىلىۋىي تۇرمـۇش بىـر  بولس
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سـىز  ... ئـاھ، سـهرۋەر، مهن سـىزگه يـۈز كـېلهلمهيمهن،     «. كۆز ئالدىدىن ئـۆتتى 
ــان    ــلهن ســهپهرگه ئۇزاتق ــۇم ... مېنــى قانچىلىــك چــوڭ ئۈمــدلهر بى ــاھ، ئوغل ئ

ئۇنىــــڭ كــــۆز  »!...ســــېنىڭ داداڭ نهقهدەر يارىمــــاس ئــــادەم! ئابدۇســــهمهد
  ...چاناقلىرى ئېچىشقاندەك بولۇپ كهتتى

بهزىـــدە نىزامىـــددىن ئـــۆزىنى . بـــۇ كـــۈنلهر ئهنه شـــۇنداق ئۆتمهكتىـــدى
  :تۇتالماستىن

ــنىغىچه ســهنمۇ خهقــتهك بولســاڭ، خهق قىلغــاننى    — جېنىڭنــى قىي
  .دەيتتى — ...دۇ،  شۇۇقىلىپ ياشىساڭمۇ بول

  .دەپ باش چايقايتتى ئىنىسى — ...ياق —
...  

الــدا ئــۆيىگه كىرىــپ كهلگهنــدە مهجىــددىن دوختــۇر ئــۇنى ئــۇ ھــارغىن ھ
  .كۈتۈپ ئولتۇرغىلى ئالته سائهت چامىسىدا بولغانىدى
، ئىشـــىكتىن »بـــوۋاي«نىزامىـــددىن بىـــلهن پاراڭلىشـــىپ ئولتۇرغـــان 

كىرىــپ كهلــگهن تهۋپىقنىــڭ بېشــىدىن ئــايىغىغىچه ســهپ ســېلىپ قــاراپ  
تـوزاڭ   -بېشـىنى چـاڭ   -تهۋپىقنىڭ كۆزلىرى ئولتۇرۇشـقان، ئۈسـتى  : چىقتى

ــر       ــى، بى ــىزىلغان دورا سومكىس ــمهر س ــالل ئهھ ــىدە ھى ــر مۈرىس ــقان، بى باس
بوۋاينىـڭ قـوللىرى ھاسسـىنى پىرقىرىتىشـتىن     ... قولىدا قارا خۇرۇم سـومكا 

ــدەك    ــۇ ھــالىتىگه چىــداپ تۇرالمــاي، يىغلىۋېتىدىغان توختــاپ، دوســتىنىڭ ب
   :قىلىۋاتسىمۇ، يهنىال بۇنداق قىلىشنى اليىق كۆرمهي

بهللــى، مېهمــاننى ســاقلىتىپ قويــۇپ ئــۆزىڭىز نهلهردە يۈرىســىز،       —
دېدى ئۇ تهۋپىقنىڭ كهيپىنى سـىناپ بېقىشـقا باشـقا اليىقىـدا      —دوستۇم؟ 

  گهپ تاپالماي
ــا     — ــقان ۋاقىتت ــۇنداق نهس باس ــۇر؟ مۇش ــۇ، دوخت ــق تۇردىڭىزم تېنچلى

ىڭىز بىر ئـاي ئىلگىـرى كهلـگهن بولسـ    . كهپ قالغاندىكىن ئهيىپ ئۆزىڭىزدە
ــز،    ــۆيۈنۈپ كېتهتتىڭى ــدىن س ــدىن، تهلهبىلىرىم ــ...مهكتىپىم ــه  ـ ــۇ نهرس -ئ

جىــــت  -كېرەكلىرىنــــى قويــــۇپ دوختــــۇر بىــــلهن قۇچاقالشــــتى، جىــــم 
ــدىن   ــۇزاق ســوزۇلىۋىدى، تهن ــگه  -قۇچاقلىشــىش نورمالدىكىــدىن ســهل ئ تهن

ــدەك،      ــۇپ ئۆتكهنــ ــۇن بولــ ــۆرۈنمهس دولقــ ــى كــ ــرەتنىڭ ئېغىرلىقــ ھهســ
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ــددىننىمۇ ئــازاپلىۋەت  ــكه پاتقــان ئــوغلىنى قۇچاقالۋاتقــان     . تىمهجى ئــۇ دەرت
  .ئاتىدەك ئۇنى سىلكىپ ئېغىتىپ، مىهرىنى ئىپادە قىالتتى

بولــدى، ســۆزلىمهڭ، بايىــدىن بېــرى نىزامىــددىن ئىككىمىــز ئــۇزاق  —
بىـز  . بىلهمسىز، مهن بۇ ئـۆيگه كهلگىلـى ئـالته سـائهت بولـدى     . پاراڭالشتۇق

  .قپ بولدۇۈشۈھهممه ئىشالر ئۈستىدە سۆزل
تهۋپىق مىيقىـدا كۈلـۈپ قويـۇپ، مهيـدە يانچىقىـدىن       —شۇنداقمۇ؟  —

ئۇنــداق بولســا مهن بېشــىمغا  —ســائىتىنى چىقىرىــپ بىــر قــاراپ قويــدى، 
  كهلگهن سهۋدالهر ھهققىدە سۆزلهش ئازابىدىن قۇتۇلۇپتىمهن ـ دە؟

مهن سـىزگه مهھمـۇد مۇھىتىغـا    . بولـۇدۇ شۇنداق، سۆزلىمىسىڭىزمۇ  —
ئـۇ كىشـىنىڭ سـىزنى    . ڭ دېگهن مهسـلىههتنى بېـرىمهن  ھال ئېيتىپ بېرى

  شۇنداق قىلسىڭىزال ئىشىڭىز يۈرۈشۈپ كېتىدىغۇ؟. قوللىشىدا گهپ يوق
  شۇنداقمۇ؟  دېمهك باشقا مهسلىههتلهر ئۈچۈن ئورۇن يوقكهندە؟ —
مهجىــددىن ئهپهنــدى خــاتىرجهم ھالــدا ھاسسىســىنى   —گهپ يــوق،  —

  .ىپىرقىرىتىپ، تهۋپىقنىڭ كۆزىگه قارىد
ھـازىر سـىز قهشـقهردىن    . ئۇنداق بولسـا بـۇ ھهقـته ئهته سۆزلىشـهيلى     —

يۈســۈپ، شــهۋقى،  . ئېلىــپ كهلــگهن يېڭىلىقلىرىڭىــز ھهققىــدە ســۆزلهڭ    
  ئهخمهد ئهپهندىلهر قانداق تۇرىۋاتىدۇ؟ توختاجى سهپهردىن كهلگهندەكمۇ؟

مهجىــددىن ئۇنىڭغــا قهشــقهردىكى ئهھــۋالالرنى قويمــاي ســۆزلهپ بهردى   
ى تـۈزگهن ھىپـزى سـىهههت دەرسـىلىكىنى سومكىسـىدىن ئېلىـپ       ھهم ئـۆز 

  .بهردى
ــ   ــتىم ئهسكهرتىشـ ــۆرتىنچى قېـ ــاكى تـ ــۈچىنچى يـ ــددىننىڭ ئـ   ىنىزامىـ

  .بىلهن ئاندىن ئۇخالش ئۈچۈن سۆھبىتىنى توختىتىشتى
ئهتىىســى ناشــتىدىن كېيىــنال تهۋپىــق مهجىــددىن ئهپهنــدىگه خوشــال   

  :ھالدا
مــامۇت ســىجاڭغا  ،ن، دوختــۇرســىزنىڭ مهســلىههتىڭىزگه قوشــۇلىمه —

ــال ئېيتىــــپ بــــارىمهن   بىــــراق، بۇنىــــڭ ئۈچــــۈن ئهڭ ياخشىســــى    . ھــ
تهلهبىلىرىمنىـــڭ ھهممىســـىنى قاتـــار قىلىـــپ بىلـــله ئېلىـــپ بـــارغىنىم 

ــدۇ  ــۇ   . ياخشــىدەك تۇرى ــدۇرماق تېخىم ــادەمنى تهســىرلهندۈرمهك، ئېچىن ــۇ ئ ئ
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سـام ئـۇ   مۇنـداقال بېرىـپ ئـۆزەم ھـال ئېيت    . ياخشى ئۈنۈم بېرىشىدە گهپ يوق
ماڭا بىر ئادەمگه بېرىلىدىغان ياردەم، بىر كىشـىلىك ھىسىداشـلىق بىـلهن    

  مۇ؟ىزچهكلهنمهمدۇ؟ پىسخىك ئۈنۈم يېقىنى ئويالپ كۆردۈڭ
 -زە كــېچىچه ئــويالپ، پايــدا زىيىنىنــى دەڭســهپ چىقىپســىز  -بــۇنى  —

  دە؟
ــتىم     — ــويالپ چىق ــنه ســهھنه ئهســرىنى ئ ــۇال ئهمهس، مهن كىچىككى ب

سـىز ماڭــا يـاردەم بېرىشــكه   . ئورنۇمـدىن تــۇرۇپال ئـۇنى يــازدىم   ھهم ئهتـتىگهن 
تارقىلىـپ  . رازى بولسىڭىز، مهن يۇرت ئارىالپ بـۇ ئويـۇننى ئوينـاپ چىقىـمهن    

كهتــكهن تهلهبىلىرىمنــى يىغىــش ئۈچــۈن مۇشــۇنداق تهشــۋىقات ئېلىــپ       
شۇنىسى مېنى خۇشـال قىلىـدۇكى، تهلهبىـلهردە چاتـاق يـوق،      . بارماقچىمهن
شــۇڭا ئــۇالرنى قىزىقتــۇرۇپ، يهنه مهكــتهپكه  . پــتىن بىــزار ئهمهسئــۇالر مهكته

بولۇپمــۇ قهشــقهرگه ئاپىرىــدىغانلىقىمنى ئۇقســا . قــايتۇرۇپ كــېلىش كېــرەك
  .ئانىلىرىنىڭ توسقىنىغا قارىماي مهكتهپكه كېلىشى مۈمكىن -ئۇالر ئاتا
  .مهن نېمه قىلىپ بېرىمهن —
ى كىشـىلىك سـهھنه   بۇ ئىككـ . سىز نادان دادىنىڭ رولىغا چىقىسىز —

ــز دادا  ــىرى، ئىككىمى ــز   -ئهس ــۇپ چىقىمى ــاال بول ــرى   . ب ــان يې ــى بولغ ياخش
ــوق، ھاســىڭىزمۇ     شــۇكى، ســىزگه يالغانــدىن ســاقال ياساشــنىڭ ھــاجىتى ي

  .جايىدا
 ...دە؟ بـۇ ئىشـىڭىز تـازا    -مهن ئهمدى ئارتىس بولىـدىكهنمهن ... ھا ھا  —

ــتىن     — ــهھنىگه چىقىش ــپ س ــدى رول ئېلى ــددىن ئهپهن ــق مهجى خىجىللى
قىلســــىمۇ، شــــۇ  تــــاپ تهۋپىقنىـــڭ ئىنتــــايىن يامــــان ئهھۋالــــدا   ھىـــس 

. قالغــــانلىقىنى نهزەردە تۇتــــۇپ، ئۇنىــــڭ  ئىلتىماســــىنى رەت قىلمىــــدى 
ــاخىرقى        ــۈن ئ ــى ئۈچ ــىنىڭ ۋەتهن، مىللىت ــۈرەك كىش ــوت ي ــۇ ئ ــىچه ب ئهكس
تىرىشچانلىقىنىمۇ ئايىمايدىغان ئاجايىپ روھى ئـۇنى غـايىۋىي بىـر ئـالهمگه     

اپلىســـىمۇ، ھىسكهتتىكـــى، ئـــۇ ئـــۆزىنى بهينهلمىنهلچـــى دوختـــۇر  باشـــالپ
بۇنداق روھ ئالدىدا تولىمۇ بىچارە ھالـدا قالغانـدەك، كـۆپ تـۆۋەن بىـر مهۋقهدە      
تۇرىدىغانــدەك ھىــس قىلىــپ، يــاش دوســتىنىڭ ۋۇجۇدىــدىكى ئاللىقانــداق   

شـــۇڭا تهســـىرلهنگهن روھـــى . ئۇلۇغلـــۇقتىن ئېـــرىپال كهتكهنـــدەك بولـــدى 
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  :شۇرۇپمۇ ئولتۇرمايھالىتىنى يو
نــېمه ئىشــقا ســالىمهن دېســىڭىز مهيلــى، ئىختىيارىڭىزغــا ئــۆزەمنى   —

  .دېدى تىترەپ چىققان ئاۋازى بىلهن —، دوستۇمتاپشۇردۇم، 
ھايال بولمايال تهۋپىق خاتىرىسىنى ئېلىپ چىقىـپ سـهھنه ئهسـىرىنى    

ى، بـۇ ناھـايىتى ئـادد   .  ئاندىن سهھنه سۆزىنى تهقسىم قىلـدى . ئوقۇپ بهردى
شــۇ زامــان، شــۇ ماكانــدىكى تاماشــىبىنالرنىڭ سهۋىيىســىنى نهزەرگه ئېلىــپ 

. تــاالش قىالتتــى -بــاال ســهھنىگه چىقىــپ دە -يېزىلغــان ئهســهر بولــۇپ، ئاتــا
بـاال بولسـا ئوقـۇيمهن دەپ    . دادىسى بالىسـىنى ئوقۇتمـايمهن دەپ تىلاليتتـى   

  .شۇ چاغدا بالىسى مۇنداق قوشاق ئوقۇيتتى. چىڭ تۇراتتى
  ھهي، ئاتا، -ھهي، ئاتايۇ                 

  .سهن ئاتايۇ، مهن باال                 
  مېنى ئوقۇشتىن قويمىغىن،                

  .سهن ئۆزەڭ چاال مولال                 
  

  چالال مولال بولساممهن، :     دادىسى
  .مۇسۇلمان ئهلههمدۇلىلالھ                
  ازنى بىلىۋال،بهش نام                
  .بىلمىسهڭ يامان بوال                

  
  ئاتا، سهندىن سورايمهن،:     بالىسى 

  .ئوقۇپ ئادەم بواليمهن                
  ئوقۇپ ئادەم بولغاندا،                
  .خىزمىتىڭنى قىاليمهن                

  
  سهن ئوقۇپ ئادەم بولساڭ،    :   دادىسى

  ئىدارىدا ئولتۇرساڭ؛                  
  مېنى بىر پۇقرا بىلىپ،                 

  .كۈندە سالۇرسهن ئالۋاڭ                 



 343

  
  ئهلۋەتته ئالۋاڭ سالىدۇ،:     بالىسى

  .يالغاندىن خهقنى ئالدىساڭ                
  ئاتا سهندىن سورايمهن                

  .نادانلىقنى تاشلىساڭ              
  

  !ئهستهغپۇرۇلال، يا ئالال:   ىسىداد
  .نىم بوپتكهتتى ياش بالال              
  ئالۋاڭ سالغان يهرلهردە،              

  .   مهدەت بهرسۇن بىر ئالال                
  

ــي  :   (بالىســى ــۇنچه قوشــاق ئېيتىشــىدىن كې ــر م ــداىيهنه بى ) ن ئاخىرى
  ]:ناخشا[

  ى،كۆردىڭىزمۇ جانىم ئاتا مهكتهپ ئېچىلد
  .ئېرپانسېرى ئۆمتۈلدى -تهلهبىلهر ئىلىم

  ئوقۇش ماڭا نېمه ئۈچۈن مهنئىي ئېتىلدى؟
  .مدىن ياشالر تۆكۈلدىۈرۈشۇڭا مېنىڭ كۆزل

 . . . . . . . . . . . .  
شۇ تهرىقىدە، ئۇالر تهبىئىي ۋە كومىـدىيىلىك ھهرىـكهت ئـارىالش شـېئىر     

پ، ۈتۈهۋەب كۆرسـ بىـرىگه سـ   -نهسرىي يـول بىـلهن بىـر    ائېيتىشىپ، ئاخىرىد
دىغـــان قىلىــــپ  ۈدادىســـى قايىـــل بولــــۇپ، بـــالىنى ئوقۇتۇشــــقا رازى بول   

ــال    . ئاخىرالشــتۇراتتى ــهرنى دەرھ ــۇرەككهپ ئهس ــدىن م ــارائىتتا بۇنىڭ ــۇ ش ئاش
ــدى   ــانىيهتمۇ يوقى ــقا ئىمك ــداپ چىقىش ــڭ   ،ئۇرۇن ــۇنداقال زوقالنغۇچىالرنى ش

  .سهنئهت سهۋىيىسىمۇ قوبۇل قىاللمايتى
ــددىن ئه  ــق مهجى ــۆزىنى    تهۋپى ــهھنه س ــان س ــىلىك بولغ ــدىگه تېگش پهن

 -ئـــــايرىم كۆچـــــۈرۈپ بهرگهنـــــدىن كېـــــيىن ئىككىســـــى ئوڭۇرۇققـــــا     
  .دارىلمۇئهللىمىنىگه كهتتى

مهكتهپته مـۇھهممهد قـارى مهشـرەپ قاتـارلىق سـاز چاالاليـدىغان بـالىالر        
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ســهھنه ئهســىرىگه تهڭــكهش قىلىنىــدىغان مــۇزىكىنى چېلىشــنى، دۇمبــاق، 
رلىقالرنى چالىـدىغان ئوقۇغـۇچىالرنى بهلگىـلهپ، مهشـىق     بارابان، نـاغرا قاتـا  

ــلىۋەتتى  ــنى باش ــهھنه    . قىلدۇرۇش ــۇر س ــدىن دوخت ــدە مهجى ــت ئىچى ــۇ ۋاقى ب
  .سۆزىنى يادالپ كۆل بويىدا ئايلىنىپ يۈردى

ــپ، دەرس توخت  ــۇتۇشــۇنداق قىلى ــيلهش  ۇل پ، تهشــۋىقات قوشــۇنى تهربى
  .باشلىنىپ كهتتى

  
  

  

2  
ئهتىسـىمۇ   خۇشچاخچاق كىشىنىڭ بۈگۈنىمۇ،

  .قۇۋناق ئۆتىدۇ
  تولستوي. ن. ل —

  
كۈندۈزى سهنئهتتىن پايدىلىنىپ تهشۋىقات ئېلىـپ بېـرىش، كېچىسـى    
ئائىلهردە سۆھبهتته بولـۇش، نهتىجىسـىدە يۇمشـاق كۆڭـۈل، سـاددا دېهقـانالر       
ــۇلدى     ــىغا قوشـ ــتهپكه بېرىشـ ــڭ مهكـ ــېلهلمهي بالىالرنىـ ــۈز كـ ــا يـ . ئۇنىڭغـ

 -ه بېرىشـقا تېخىمـۇ قىـزغىن، پهقهت ئاتـا    ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆزلىرى مهكتهپك
ئانىلىرىنىــڭ زورىــدىنال ئائىلىــدە قامىلىــپ ئولتۇرۇشــقا مهجبــۇر بولغاچقــا،   

شــۇنداق قىلىــپ ئوقۇغــۇچىالر يهنه . ئۇالرنىــڭ  مهيــدانى تېخىمــۇ ئېنىقىــدى
  .مهكتهپكه يىغىلدى

  :مهجىدىن ئهپهندى شۇندىال ئۇھ تاتىپ
دىڭىز، ئهمـدى قايتىشـىمغا   مېهمان بولـۇپ چىققىنىمغىمـۇ تويغـۇز    —

  .دېدى چاقچاق قىلىپ —رۇخسهت قىالرسىز؟ 
كهچۈرســـىز، دوختـــۇر، بهكمـــۇ زۆرۈر چاغـــدا ئهســـقاتقىنىڭىز ئۈچـــۈن  —

رەھــمهت ئېيــتىش بىــلهن بىلــله، ئــاران بىــر مېهمــان بولــۇپ چىققىنىڭىــزدا 
ئهمـدى كېـتىمهن دېسـىڭىز ئـارتۇق     . ئىشقا سالغىنىم ئۈچۈن ئۆزر سورايمهن

مهنمـۇ يـېقىن ئارىـدا يېتىـپ     . اللمايمهن، دوستالرغا سـاالم ئېيتىـڭ  تۇتۇپ قا
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  .پ قويدىۇتۇتهۋپىق دوختۇرنى شۇنداق ئۇز —بارىمهن، 
ئـۇ كىشـىنىڭ   . ئۇ خېلىدىن بېرى سىدىقبهگ بىـلهن كۆرۈشـمىگهنىدى  

يىشــىدىن كېــيىن ئــۇ ۈپاســاتالرنىڭ كۆپ -ھــازىرقى مهيــدانى قانــداق؟ پىتــنه
ى بىلىپ باقمـاقچى بولـۇپ مهكتهپـتىن بالـدۇرراق     قانداق ئويالۋاتىدۇ؟ بۇالرن

  .يېنىپ سىدىقبهگ بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن ئاتالندى
ئـــۇ ســـايدىن ئۆتـــۈپ مهشـــههدنىڭ بىـــر تـــار كوچىســـىدا كېتىۋېتىـــپ  
تۇرسۇنتازنىڭ ئۆيىدىن چىقىپ كېتىۋاتقـان مهمـتىمىن بىـلهن دوقۇرۇشـۇپ     

سـانچۇق ئايـال   پ چىققـان بولسـا كېـرەك، بىـر يا    ۇتـ ۇمهمتىمىننى ئۇز. قالدى
تهۋپىقنىـڭ  . پال كۆرۈنۈپال ئۆزىنى ئىچكىرىگه دالـدىغا ئالـدى   -دەرۋازىدا غىل

ئـــۇ بـــۇ ئايالنىـــڭ  . كۈچلــۈك خاتىرســـىدە بـــۇ ئايــال دەرھـــال پهيـــدا بولــدى   
ــۇ       ــاكى ھهقىقهتهنم ــۈرگهن ي ــپ ي ــپ گهپ تارقىتى ــۆھمهت قىلى ــۆزلىرىگه ت ئ

ۋال قىلىنغـان ھهم  ئاللىقانداق بۇزۇق لۈكچهكلهرنىڭ زورلىقىغـا ئـۇچراپ ئـۇ   
ــويالپ      ــۇچىلىرى دەپ ئ ــتهپ ئوقۇغ ــى مهك ــۈكچهكلهرنى يېڭ ــۇ ل ــدە ش نهتىجى

ــدى     ــىگه كهل ــى ئېس ــهتهڭ ئىكهنلىك ــرە س ــان زۆھ ــڭ  . قالغ ــۇ مهمتىمىننى ئ
ــدىن    ــارۋاز، جىمىكــــى بۇزۇقچىلىــــق قولىــ ــاراقكهش، نهشــــىكهش، قىمــ ھــ

ھهتتـا بهزىـلهر ئـۇنى سـوۋېتته     . كېلىدىغان ئادەملىكىنى سىرتتىن بىلهتتـى 
بولشىۋىك بولۇپ كهلگهنمىش دېيىشـهتتى، تـوختى زۇنـۇن بىـلهن سـىرلىق      

شــۇڭا ئۇنىــڭ . مىشــالر بارىــدى -مۇناســىۋىتى بــارلىقى توغرىســىدىمۇ مىــش 
بــۇ ئايــال بىــلهن بــۇ لۈكچهكنىــڭ  «. كۆڭلىــدە دەرھــال گۇمــان پهيــدا بولــدى 

ــ   ش كېــرەك؟ ئــۆتكهنكى ئىشــالر مۇشــۇ    ۈنۈمۇناســىۋىتىنى نــېمه دەپ چۈش
لىنغــان ېلىــپ يــۈرگهن ئىشــى بولــۇپ، شــۇ چاغــدا تونــۇپ ق لۈكچهكنىــڭ قى

بولســـا، بـــۇ ئىشـــنى مهخپىـــي تۇتۇشـــقا يـــالۋۇرۇپ، بـــۇ ئايـــالنى قولغـــا        
كهلتۈرىۋالغانمىــدۇ؟ يــاكى بــۇ ئايــال باشــتىال مۇشــۇالرنىڭ بــۇيرىقى بــويىچه   
شــۇنداق قىلغانمىــدۇ؟ نېمىشــكه بىــر لــۈكچهكلهر گــورۇھى بىــزگه ئۆچلــۈك  

ىدا قۇتراتقۇلـۇق قىلىۋاتقـان بىـر سىياىسـي كـۈچ      قىلىدۇ؟ ئۇالرنىـڭ ئارقىسـ  
ئـــۇ بـــۇ . ئـــۇ كېتىۋېتىـــپ شــۇنداق خىيالالرغـــا كهلـــدى  »...يـــوق؟ -بــارمۇ  

خىياللىرىنى كـۈن پېـتىش تهرەپـكه قايرىلغـان يهنه بىـر تـار        -خىلدىكى ئوي
جـايى كـۆرۈنگهنگه قهدەر داۋام    -كوچىنىڭ ئاخىرىـدىكى سـىدىقبهگنىڭ قـورا   
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ــدى ــڭ دەرۋ . قىل ــۇ بهگنى ــى دەرۋازا    ئ ــۈپ، ئېتىن ــاتتىن چۈش ــدا ئ ــى ئالدى ازىس
ــاغالپ قويــدى  ــدىن  . ئالدىــدىكى ســۆگهتكه ب ــۇ قىيــا ئوچــۇق تۇرغــان دەرۋازى ئ

ھويلىغا كىرگهندە ھويلىدىكى رېـدە تۈۋىـدە تۇرغـان مهلكىـزاد بىـلهن روبىـرو       
ــدى ــۇق غــوللىرى ئارىســىغا   . كېلىــپ قال ــدىنىڭ قوي ــدى رې مهمتىلــى ئهپهن

  :قاراپ تۇرۇپ سورىدى
  سىدىقبهگ ئۆيدىمۇ؟ —
دەپ  —تاالغـــا چىقىـــپ كهتـــكهن، .... يـــاق،.... ســـىدىقبهگ ئۆيـــدە، —

ــاش جــۇۋان  ــدىنىڭ چاپســانال  . دۇدۇقلىــدى ي ئارقىــدىنال يهنه مهمتىلــى ئهپهن
بىـراق،   —كېتىپ قېلىشىدىن ئهنسىرىگهندەك ئالـدىراپ قوشـۇپ قويـدى،    

  .كېلىدىغان ۋاقتى بولۇپ قالدى
  قۇرەيىش خېنىم يوقمىدى؟ —
ــار  — ــدە ب ــك ئــۆيگه      —... ئۆي ــال ئىتتى ــۇنداق دەپ ــۇۋان ش ــدى نهۋ ج دې

  .قېچىشقا ئالدىراۋاتقاندەك ھهرىكهت بىلهن
ــېهىرلهنگهندەك     ــلىرىدىن سـ ــڭ ھودۇقۇشـ ــدى قىزنىـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ
ــۆزىگه      ــڭ دەل ئ ــدى، مهلىكىزادنى ــىنى بۇرىۋى ــكه بېش ــۇ تهرەپ ــىز ئ ئىختىيارس

ــى    ــپ كهتت ــۆرۈپ قىزىرى ــانلىقىنى ك ــپ تۇرغ ــۇ   . تىكىلى ــا تېخىم ــز بولس قى
ــۆزىنى يوق ــۇئ ــدى  ۇت ــاي قال ــاي تاپالم ــۆزىنى يوشــۇرىدىغان ج ــى . پ، ك مهمتىل

پ قېلىشــتىن قېچىــپ، تــۆۋەن   ۇشــۇئهپهنــدى ئۇنىــڭ كــۆزى بىــلهن ئۇچر   
ئـــۇ خـــۇددى بىـــرەر ئهيىبلىـــك ئىـــش قىلىـــپ قويغانـــدەك       . قارىۋالـــدى

ن بىراق ئۇ قىزنىـڭ يارىشـىملىق كۆتۈرۈلـۈپ تۇرغـا    . ئوڭايسىزلىنىپ كهتتى
ــۆزىگه خــوپ ياراشــقان خــوتهن ئهتلىســىدىن     ــى، ئ ــۋا بېلىن كــۆكرىكىنى، زىل

قــولى بولســـا  .  تىكىلــگهن كـــۆينىكى، خــۇرۇم ئـــايىقىنى كــۆرۈپ تـــۇراتتى   
ــۆرۈم      ــر ئ ــان بى ــدىغا چۈشــۈپ تۇرغ ــاھ ئال ــدەك گ ــاي تاپالمىغان ــۇۋاپىقراق ج م
چېچىنــى ئوينىســا، گــاھ كۆينىكىنىــڭ بهل بۈرمىســىنى مىجىقاليتتــى، بــۇ   

چېچـى بولسـا شـۇئان     ۇنىڭ بهللىرى لىغىلداپ، تولغۇشۇپ كېتهتتـى چاغدا ئ
ئۇنىــڭ ئىككــى بارمىقىــدىكى يــاقۇت كۆزلــۈك ئــۈزۈك . ئالــدىغا چۈشــۈۋاالتتى

  .يۇلت چاقناپ كېتهتتى -قولىنىڭ تېنىمسىز ھهرىكىتى بىلهن يالت
ــۇ       ــۆرگهن ب ــلهن ك ــيىملهر بى ــنهبىچه كې ــتىم ئهج ــۇنجى قې ــزاد ت مهلىكى
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پهشـمهت كېيىـپ    -شرەڭ چهكمهندىن ئاددىراق شـىم ئهپهندىنىڭ ئهمدى ما
ــدى    ــقهت قىلــ ــا دىقــ ــهپكه كېيىۋالغىنىغــ ــتىن شــ ــۇ رەختــ ــۇ . (يهنه شــ ئــ

ــپ     ــيىم كىيىـ ــوندا كىـ ــۇ پاسـ ــڭ مۇشـ ــۇئهللىمىن ئوقۇغۇچىلىرىنىـ دارىلمـ
بـــۇ ئۈستىباشـــمۇ تهۋپىقنىـــڭ ئوتتـــۇرا بويلـــۇق ). يـــۈرگىنىنى كۆرگهنىـــدى

ــاغالردىكى گهرچه دە. كېلىشـــكهن بهســـتىگه بهك ياراشـــقانىدى ســـلهپكى چـ
مهڭزىنىــڭ قىزىللىقــى ئــۆچكهن بولســىمۇ، ئــاق ۋە يــۇمىالق يــۈزى تېخىمــۇ 

قويـۇق قـارا قاشـلىرى ئاسـتىدىكى     . چىرايلىق بولۇپ كهتكهندەك كۆرۈنهتتى
پاراســهت نــۇرلىرى -چــوڭ قــوي كۆزلرىــدىن ئالىيجانــاپلىق ۋە ئهقىــل  -چــوڭ

ــ   ــىگه سـ ــىنى ۋەسۋەسـ ــقا كىشـ ــدىن باشـ ــدەك، ئۇنـ ــاپ تۇرغانـ الىدىغان چاقنـ
ــۈرىكىگه    ــۇپ، قارىغۇچىنىـــڭ يـ ــزە بولـ ــۇ نهيـ ــر خىـــل نۇرمـ ــداق بىـ ئاللىقانـ

ــدى  ــدەك ئى ــپ تۇرغان ــنه   . بهتلىنى ــدىكى كىچىككى ــڭ قۇيرۇقى ــوڭ كۆزىنى ئ
تــاتۇق كــۆز ھهركىتىــدىن ھاســىل بولــۇپ ۋە يوقــاپ تۇرىــدىغان قــورۇقالر         

  .ئارىسىدا گاھ كۆرۈنۈپ، گاھ كۆرۈنمهي قاالتتى
ئهركىشــىمۇ شــۇنداق  . رىتىڭگه قــايىلمهنتــوۋا قىلــدىم، خــۇدا، قــۇد   «

چىرايلىــق بولغــان بــارمۇ؟ ئۇنىــڭ كۆزىــدىكى نــېمه ئــۇ؟ كىشــىگه شــاتلىق  
بېغىشـالۋاتامدىكىن دېسـه، يېنىـپ قاراشــقا جـۈرئهت قويمايـدىكهن، ۋەھىــمه      

ئهگهر ئـۇ ئاشـۇ ئاجايىـپ    ... سېلىۋاتامدىكىن دېسه، قارىماي چىداش تهسـكهن 
دىشــــاھقا تىكىــــپ ئۇنىــــڭ پۈتكــــۈل كــــۆزلىرىنى زالىــــم ۋە پىخســــىق پا

شـۇ تـاپ ئـۇ مهنـدىن جـان      .... غهزىنىسىنى سورىسا جهزمهن ياق دىيهلمهيـدۇ، 
رەڭ  -بــۇ كــۆزلهر باھارنىــڭ رەڭگــا... سورىســىمۇ ئىككىلىنىــپ ئولتۇرمــايمهن

! گۈللىرى بىلهن تولغان گـۈزەل چىمهنلىـك، شـۇنداقال جالالتنىـڭ قىلىچـى     
ــدىم،    ــاي قالــ ــۇ ئاڭقىرالمــ ــۇدا، ئۆزەممــ ــادەم؟   خــ ــداق ئــ ــۇ زادى قانــ  »...ئــ
  .مهلىكىزادنىڭ يۈرىكى شۇالرنى پىچىرلىدى

ئىككىسىنىڭ تاساددىپى تىكىلىپ قېلىشـى ناھـايىتى قىسـقا ۋاقىتتـا     
جىـت قـاراپ تـۇرۇش بهك ئۇزاققـا سـوزۇلغاندەك       -ئهمما بۇ جىم. بولۇپ ئۆتتى

ــى     ــۇپ كهتتـ ــل بولـ ــپ خىجىـ ــى ئاجايىـ ــۇپ، ھهر ئىككىسـ ــۇندىال . تويۇلـ شـ
د مېهمــاننى ئــۆيگه تهكلىــپ قىلىمىغــانلىقىنى يادىغــا ئېلىــپ،   مهلىكىــزا

  :ئالدىراپ ـ تېنهپ
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ــۈۋايهي، دۆتل — ــا    ۈك ــمۇ يادىمغ ــپ قىلىش ــۆيگه تهكلى ــىلىنى ئ منى، س
ــۇ، كهچۈرســىله،   ــاننى     —يهتمهپت ــۈپ، مېهم ــا ئۆت ــر ياقق ــال بى ــدى ۋە دەرھ دې

شــۇئان ئۇنىــڭ قىزلىــق  . ئىكــرام بىــلهن ئــۆيگه تهكلىــپ قىلــدى  -ئىــززەت
رۇرلىقــى، ئېســىلزادىلهرگه خــاس نهزىــرى ئۈســتۈن خــاراكتېرى بىــردەمگه مهغ

ــۆزىنى ئهيىــبلهپ كهتتــى  ــۇ تهۋپىقنىــڭ  . ئۈســتۈنلۈككه چىقىــپ ئ چــۈنكى ئ
پ، ھهتتـــا مۇشـــۇ ئادەمنىـــڭ    ۇتـــۇئالدىـــدا جىمـــى  مۇســـتهقىلىقىنى يوق  

ــىغا    ــىرلىك تۇيغۇسـ ــل  ئهسـ ــدەك بىرخىـ ــپ قالغانـ ــا ئايلىنىـ خىزمهتكارىغـ
ئـۆزىنى ئهيىبلهشـلىرىمۇ ئۇزاققـا بارمىـدى،       -ئـۆز . نىـدى مهھكۇم بولـۇپ قالغا 

  .ئۇنىڭ ئۈستۈنلىكىنى ساقلىغۇدەك جاسارىتى قالمىغانىدى
ــىڭىزمۇ     — ــىڭىزمۇ، قىلمىســ ــپ قىلســ ــوق، تهكلىــ ــى يــ ھېچقىســ

دېـدى تهۋپىـق خاتىرجهملىـك     —ئىشقىلىپ مهن سىدىقبهگنى كـۈتىمهن،  
ــىرەپ   ــق كۈلۈمس ــلهن ئىللى ــك   . بى ــۆيگه  كىرىش ــۇ ئ ــراق ئ ــدى، بى ه ئۇنىمى

ــپ،      ــوغرا تېپى ــلىكنى ت ــۆيگه كىرمهس ــوق ئ ــى ي ــپ   —ئهركىش ــىز كىرى س
  .دېدى —مهن شۇ يهردە ئولتۇرۇپ كۈتىمهن،. دۇۇكېتىۋەرسىڭىز بول

ئۇنىڭـــدا يهنه گهپ قىلىشـــقا جاســـارەت . قىـــز ئـــۇنى قايتـــا زورلىمىـــدى
ــدى ــپ      . قالمىغانى ــۆيگه كىرى ــپ ئ ــىز بىلى ــنى ئهپس ــۇ يهردە تۇرۇۋېرىش ــۇ ب ئ

ــۇ. كهتتــى ــدىنىڭ كهلگىنىنــى ئېيتقانىــدى،    ئ ھاممىســىغا مهمتىلــى ئهپهن
ــپ       ــپ قىلىـ ــۆيگه تهكلىـ ــدىنى ئـ ــى ئهپهنـ ــۇ مهمتىلـ ــۇرەيىش خىېنىممـ قـ

  .تهۋپىق ئۇنىڭغىمۇ ئۆزر ئېيتتى. تهكهللۇپالر قىلدى
ــۈۋىگه        ــزە ت ــان دەرى ــا قارىغ ــدە، ھويلىغ ــۆي ئىچى ــزاد ئ ــدا مهلىكى ــۇ چاغ ب

ــلهن م  ــر ئىشـــالر بىـ ــداق بىـ ــۇردى كېلىۋېلىـــپ ئاللىقانـ ــۇپ تـ ــكه بولـ . هلىـ
ھاممىسى ئۇنىڭ نېمه ئۈچۈن شۇ يهردە تۇرغىنىنى بىلىـپ مىيقىـدا كۈلـۈپ    

ئۇ مهمتىلـى ئهپهنـدى تـۇنجى قېـتىم كهلگهنـدىال جىـيهن قىزىنىـڭ        . قويدى
ــال ئۆزگ   ــرى نورمـــ ــدا غهيـــ ــانلىقىنى   ۈرۈكهيپىياتىـــ ــدا بولغـــ ــلهر پهيـــ شـــ

. ۈم قىلـدى بۈگۈن ئۇ قىياسـىنىڭ تـوغرا ئىكهنلىكىـگه ھۆكـ    . پهمىلىگهنىدى
پ قالغـان قىزنىـڭ كۆڭلىـدىكىنى    ۇنۇرى مۇڭلېئۇ شۇندىال ئىككى ئايدىن ب

ــهندى  ــي چۈش ــۆز     . ھهقىقى ــىمۇ ئ ــقهرگه بارس ــزاد قهش ــدا مهلىكى ــۇ جهريان مۇش
  .ھاممىسى يېنىغا قايتىپ چىققانىدى ،ئۆيىدە كۆپ تۇرغۇسى كهلمهي
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ى ئـۇ رېـدە تۈۋىـدىك   . دېگهندەك، سىدىقبهگ ئانچه ئۆتمهي كىرىپ كهلدى
چاســـا تاشـــتا ئولتـــۇرۇپ، قويـــۇن دەپتىـــرىگه  ئـــاللىنېمىلهرنى يېزىۋاتقـــان  

  .مهمتىلى ئهپهندىنى كۆرۈپ كۈلۈپ كهتتى
بهللــــى، ســــىلىمۇ تــــازا مۇتىئهسســــىپ ئىكهنلىغــــۇ؟ بــــۇ يهدە       —

  كىشى يوق، دەپمۇ؟ ئولتۇرغانلىرى نېمىسى؟ ئۆيدە ئه
ــداقمۇ ئهمهس،  — ــىدىقبه   —ئۇن ــۇرۇپ س ــدىن ت ــق ئورنى ــدى تهۋپى گ دې

ــۇرۇپ،   ــىپ تـ ــول ئېلىشـ ــلهن قـ ــورۇقراق ھهم   —بىـ ــاال يـ ــدىن تـ ــازىر ئۆيـ ھـ
  .سالقىنراق، شۇڭا مۇشۇ يهردە ئولتۇرۇپ سىلىنى كۈتتۈم

دەپ كۈلـدى   —دۇ،ۇىسـهك شـهرىئهتكه دۇرۇس بولـ   چيۈرسىله، ئهمـدى   —
  .سىدىقبهگ

ئۇالر مېهمانخانىغـا كىرىـپ ئولتۇرۇغانـدىن كېـيىن مهمتىلـى ئهپهنـدى       
ــزمهت،  ــدىن خى ــد  ئۇنىڭ ــاالمهتلىك، كۈن ــالر   ۈلۈس ــارلىق ئىش ــۇش قات ك تۇرم

سىدىقبهگ بولسا ئۇنىـڭ سـاالمهتلىك ئهھـۋالىنى سـوراپ،     . ئۈستىدە سورىدى
تهۋپىــق بهگنىــڭ بــۇ . مهكتهپتىكــى ئىشــلىرى ھهققىــدە ســوئال ســورىمىدى

 ھىــــسپهس ئىشــــالردىن خهۋەردار ئىكهنلىكىنــــى  -گىــــزىجهھهتتىكــــى ئ
  .قىلدى

ئىككهيــلهن داســتىخان   . ســتىخان ســالدى  قــۇرەيش خېــنىم ئۇالرغــا دا  
چۈششـهك ئىشـالر، ھـاۋارايى، پهسـىلگه      -ئۈستىدە يهنىال يـۇرتتىكى ئۇششـاق  

تامـاقتىن كېـيىن تهۋپىـق    . مۇناسىۋەتلىك سۆزلهرنىال قىلىپ ئولتۇرۇشاتتى
ئهســلىدە ئــۇ ئهمهل ۋە . ســۆھبهت تېمىســىنى مهقســهتكه بۇراشــنى ئويلىــدى 

ان قىلىۋېتىـدىغان ۋاپاسـىزلىقنى نهزەردە   ئورنى ئۈچۈن ھهممه نهرسـىنى قۇربـ  
ــازىر      ــتىگه ھــ ــڭ ئۈســ ــدىرىمىغان، ئۇنىــ ــقا ئالــ ــز ئېچىشــ ــۇپ، ئېغىــ تۇتــ
غالجىرلىشـــىۋاتقان رەقـــبىلهر ســـىدىقبهگنى ئايالندۇرۇشـــقا ئۇرۇنماســـلىقى 

شۇڭا بايـاتىن بېرىقـى سـۆھبهتلهردە سـىدىقبهگنىڭ     . مۇمكىن ئهمهس ئىدى
ئـۇ بهگنىـڭ باشـتىكى  ۋەدىسـىدىن     ئـاخىرى  . پ باققانىدىۈتۈمهيدانىنى كۈز

  :يورۇق چاقچاق قىلىپ -يانمىغانلىقىغا جهزىم قىلىپ، ئوچۇق
  .دەپ سورىدى —باشتىكى ۋەدىڭىزدىن يېنىۋالمىغانسىز؟ —
ــدۇ؟   — ــاالمهت كۆرۈلمىگهنـ ــداق ئـ ــاق، ئۇنـ ــىدىقبهگمۇ  —يـ ــدى سـ دېـ
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  .كۈلۈمسىرەپ
ھهممه گهپنـى قىلىشـتۇق، لـېكىن سـىز مهكـتهپ ھهققىـدە سـوراي         —

  دېمهيسىزغۇ؟ كۆڭلۈمگه كېلىدىغانلىقىنى ئويلىمىدىڭىزمۇ؟
ــوراي،   — ــىنى س ــدىنىڭ    —نېمىس ــى ئهپهن ــىدىقبهگ مهمتىل ــدى س دې

ــۇپ،     ــدەك بولـ ــۈرىكى ئېرىگهنـ ــهنچىدىن يـ ــتانه ئىشـ ــۇزدىكى دوسـ  —تهلهپپـ
  .ھهممىسى ماڭا مهلۇمغۇ

شــــۇنداقمۇ؟ ســــىرتتىن ئاڭلىــــدىڭىزمۇ يــــاكى ئهرز ئېيتقــــۇچىالر  —
  بولدىمۇ؟

  .ئىككىسى باھهر  —
ــانلىرىڭىزنى   — ــانلىرىڭىز، ئويلىغــ ــته ئاڭلىغــ ــۇ ھهقــ ــۇنداقمۇ، بــ شــ

  يوشۇرمايدىغانسىز؟
نېمىســىنى يوشــۇراي، نامــازدا جامــائهت شــۇ گهپــنىال قىلىــدىغان        —

دەسـلهپته ئـۇ   . ئۇنىڭ تاشايىنىدا ھابۇلهاجىم قېشىمغىمۇ كهلـدى . بولۇشتى
. تهكلىپمـۇ قىلـدى   مېنىڭ تۇمۇرۇمنى تۇتۇپ كهتتى بولغاي، كېـيىن ئـۆيگه  

ــنى      ــۇ ئىش ــپ ب ــا چىقى ــۈپىتىدە ئوتتۇرىغ ــى س ــۈمهت ۋەكىل ــڭ ھۆك ــۇ مېنى ئ
ــدى   ــپ قىلـــ ــۇپ تهكلىـــ ــۇمنى يوپۇتـــ ــڭ  . توسۇشـــ ــلهپ ئۇنىـــ مهن دەســـ

ــك     ــۇنچه خهۋپلىــ ــڭ شــ ــدەك، مهكتهپنىــ ــلىرىنى ئاڭقىرالمىغانــ يوپۇرتۇشــ
ــادەم     ــۇ ئ ــدىم، ئ ــۋەتمهكچى بولغانى ــى چۈشــهنمىگهندەك ئۆتكۈزى ئىكهنلىكىن

ــد  ــدى قىلمىـ ــل    . ىبولـ ــڭ خهلقچىـ ــىڭ دوبهننىـ ــلهن مهن شـ ــۇنىڭ بىـ شـ
ــدە     ــداق ئىشــالرنى توســۇش  ھهققى ــڭ بۇن ــازىرچه ھۆكۈمهتنى سىياســىتى، ھ
ــېمه         ــر نـ ــقا  بىـ ــۇ ئىشـ ــۇڭا بـ ــى، شـ ــوق ئىكهنلىكـ ــورۇقى يـ ــق يوليـ ئېنىـ

ئهممـــا بـــۇ ئـــادەم مېنـــى يهنه ئىـــزدەپ . دېيهلمهيـــدىغانلىقىمنى ئېيتـــتىم
  .ۇپ كېلىشىمۇ چوقۇمبهلكىم بىر توپ ئادەم بول. كېلىشى مۇمكىن

ئــــۇالر ســــىزنىڭ مهن بىــــلهن ھهمكارلىشــــىش ئېهتىمــــالىڭىز      —
  بارلىقىنى پهرەز قىالالرمۇ؟

ــۇمكىن — ــر   . مـ ــانخۇر، بىـ ــايىتى گۇمـ ــادەتته ناھـ ــۇال ئـ ــۇ  -ئـ بىرىگىمـ
ــدا بولمـــاي قاالمـــدۇ، يهنه كېلىـــپ    ــا بۇنـــداق گۇمانـ ئىشـــهنمهيدىغانال تۇسـ

ــانلىرىنى، نه   ــپ كېتىۋاتقـــ ــۇ يهگه كىرىـــ ــىلنىڭ بـــ ــتىم  ســـ ــچه قېـــ چـــ
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  .كهلگهنلىكلىرىنى ئۇال بىلمهي قالمايدۇ
مهمتىلــى ئهپهنــدى خىيالچــانلىق بىــلهن دەرىزىــدىن ســىرتقا قــاراپ       

ــدى ــدى  . قوي ــام قارايغانى ــى تام ــزە ئهينىك ــى  . دەرى ــڭ كىشنىش ــىرتتا ئاتنى س
  .ئاڭالندى
ــه      — ــر نهرس ــپ بى ــا ئهكىرى ــامدۇ؟ ھويلىغ ــاتلىرى ئوخىش ــىلىنىڭ ئ س

دېدى سـىدىقبهگ سـىرتنى تىڭشـاپ تـۇرۇپ،      — بېرىپ قويىدىغان گهپكهن،
  ھوي، قايسىڭال با؟ —ئاندىن تاشقىرىغا قاراپ توۋلىدى، 

  .پىدېدى قۇرەيش خېنىم بوسۇغىغا كېل —نېمه گهپ، بېگىم؟  —
ئهپهنـدىنىڭ ئېتـى ئـاچ قالــدىغۇ، بىسـىنى بـۇيرۇپ قـاراپ قويســاڭالر        —

  .بوپتىكهن
  .تتىمهلىكىزاد ئاتنى ئېلىپ كىرگىلى چىقىپ كه —
  ...ھوي، شۇنىڭدىن باشقا ئادەم يوقمىدى؟ قىز باال قانداق —
دېـدى قـۇرەيش خېـنىم     —ئۆزى چىقىپ كهتتـى، مهن بۇيرىمىـدىم،    —

  .تهۋپىققه لهپ ئېتىپ قاراپ
ــۇرەيش    —بوپتــۇ ئهمىســه،  — دېــدى ســىدىقبهگ قــولىنى شــىلتىپ، ق

  .خېنىم چىقىپ كهتتى
ــىز،   — ــوغرا ئېيتىس ــدى   —ت ــى ئهپهن ــدى مهمتىل ــدىن بــاش   دې خىيال

ئـــۇالر مېنىـــڭ  —كۆتـــۈرۈپ، ئۈزۈلـــۈپ قالغـــان ســـۆھبهتنى داۋام قىلىـــپ،  
ــدۇ  ــۆرمهي قالمايـ ــى كـ ــۆيىڭىزگه كىرىـــپ كهتكىنىمنـ ــايىدەكال . ئـ ــا سـ ماڭـ

  .ئهگىشىپ يۈرىدىغانلىقى ماڭا ئايان
باش يېرىش خېلى ئاۋاتچىلىق دەپ ئـاڭاليمهن، مۇشـۇنداق كېچىـدە     —

  ىككه دۇچ كهلمىگهنال؟ۈرۈپ بىرە پىشكهنلژسهپهر قىلىپ 
ــراق ئهمهس     — ــتتىن يى ــا قهس ــاق، ئهمم ــىم س ــڭ بېش ــازىرچه مېنى . ھ

  .تهلهبىلهردىن بېشى يېرىلغانالر خېلى بار
  سىلىنىڭ ئويلىرى قانداق؟ قانداق قىالي دەۋاتىال؟ —
ــاالي دەپ      — ــلىههتىڭىزنى ئــ ــۇق مهســ ــش توغرۇلــ ــۇ ئىــ ــۇ شــ مهنمــ

  .كېلىۋىدىم
  مهكتهپنى تاقاش ئويلىرى يوقتۇ؟ —
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قانــداق قىلىــپ . دىغــان بولســا مهســلىههت كېتهتتىمــۇۇئۇنــداق بول —
  .ئىشنى داۋامالشتۇرۇش كېرەك، دېگهننىال ئوياليمهن

  ناھىيىگه ئهرىزە يېزىپ باقامال؟ —
  سىلىنىڭچه پايدىسى بوالمۇ؟... لېكىن —
پ كــۆرمهمال، مهن تهرجىــمه قىلىــپ بېــرەي، ئىلگىــرى ئــۆزۈم  ۇنــۇئۇر― 

ونۇشــلىرىممۇ بــا، شــۇال ئــارقىلىق سۈرۈشــتۈرۈپ     ئىشــلىگهن يه بوغاچقــا ت 
  .دۇۇتۇساق بول

ئهمىسـه مهن بۈگـۈن   .... ئۇنـداق بولسـا  . ئۇنداق بولسا تېخـى ياخشـى   —
كهچـــتىال ئهرزىنـــى يېزىـــپ ئهته ئهتتىگهنـــدىال ئاكامـــدىن ئهۋەتهي، ســـىزنى 

  .دىغان بولدۇمۇماالل قىلىپ قوي
  .ھېچقىسى يوق —
  ئۇزۇراپ كېتهمۇ؟ئهرزنىڭ جاۋابى كهلگىچه ۋاقىت  —
ئىككـى ئـايغىچه    -ئۇنداق بولسا تازا ئهپلهشمىگۈدەك، ئهگهر بىـز بىـر   —

قــــاراپ تۇرىــــدىغان بولســــاق تهلهبىلهرنىــــڭ كــــۆپرەكى مهجــــروھ بۇلــــۇپ 
ــدۇ ۇبول ــدەك تۇرى ــالغۇز    . دىغان ــپ ي ــاپ كېتى ــى تارق ــا ھهممىس ــاكى بولمىس ي

ناھـايىتى  ھـازىر بـالىالرنى   . ئهھـۋال ئىنتـايىن ئېغىـر   . قېلىشىممۇ مۇمكىن
بۇ ۋەزىيهت  داۋام قىلسا ئۇالرنى يهنه كـۆپ ئـۇزاق تۇتـۇپ    . تهسته قايتا يىغدىم

دېدى مهمتىلـى ئهپهنـدى ناھـايىتى قىممهتلىـك نهرسىسـى       —تۇرالمايمهن، 
ــۇيوق ــلهن   ۇلـ ــۋىش بىـ ــدەك تهشـ ــگه دۇچ كېلىۋاتقانـ ــتىش خهۋپىـ ــۇ . پ كېـ ئـ

ــۇد مۇھىتى ــازىرغىچه مهھمــ ــھــ ــرىش نىيىتىغــ ــىته ئهرزگه بېــ ــى ا بىۋاســ نــ
ئاشــكارىلىماي، دىپلوماتالغــا خــاس ســالماقلىق بىــلهن بهگنىــڭ پىكرىنــى   

  .ئاڭالپ باقماقچى ئىدى
ــدىكىن      — ــېقىن بولغان ــارىلىق ي ــىال، ئ ــال ئهرز يازس ــه ۋىاليهتكى ئهمىس

ــۆزلىرى ئېلىــپال باســىلىمۇ  . سۈرۈشــته قىلىــپ تۇرۇشــمۇ ئاســان  بولمىســا ئ
  .بولۇدۇ

ــۆزۈم بارســاممۇ  — ــۇدۇئ ــوغرا، ب....،بول ۇنىــڭ ئامــالىنى باشــقىچىرەك  ؟ ت
دېدى ئۇ گويـا سۆھبهتدىشـىنىڭ مهسـلىههتى     —ئويالپ كۆرسهم بولغىدەك، 

ــدەك،   ــى تاپقان ــۇ ئهقىلن ــال ب ــڭ    —بىلهن ــدا ھابۇلهاجىمنى ــېقىن ئارى ئهگهر ي
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ــداق     ــا قانـ ــپ قالسـ ــپ قىلىـ ــۆھبهتكه جهلـ ــىزنى يهنه سـ ــاۋاقلىرى سـ ھهمتـ
  .قىلىسىز

ــۇ يهردە — ــى . گهپ شــ ــق ئارىســ ــا خهلــ ــۇالر ماڭــ ــىرىدىن ئــ دىكى تهســ
  ...پايدىلىنىپ بېسىم ئىشلىتىشى مۇمكىن

ــۈرۈپ،   —مېــنىڭچه،  —  —دېــدى مهمتىلــى ئهپهنــدى قوشۇمىســىنى ت
ماڭـا  . شتىن قېچىـپ، ئىمكـان بـار ئارقىغـا تارتىـڭ     ۇشۇسىز ئۇالر بىلهن ئۇچر

ــكه      ــۆرەي، ســىزنىڭ ۋىاليهت ــر ســىناپ ك ــدۇ، شــۇنى بى ــل كېلىۋاتى ــر ئهقى بى
هنــال شــۇ ئهقىلــگه كهلــدىم،  شــۇنى بىــر ســىناپ بېـرىش مهســلىههتىڭىز بىل 

  .باققىنىمچه سۆھبهتته بولۇشتىن ئۆزىڭىزنى قاچۇرۇپ تۇرسىڭىزكهن
  ؟ۇياقلىق بوال ژسىلنىڭ ئۇ پىالنلىرى قاچانغىچه بى —
بىــر ھهپتىــدە نهتىجىســى   . مهن دەرھــال تهييارلىققــا كىرىشــىمهن   —
  .بولۇدۇمهلۇم 

  .دۇۇولئۇنداق بولسا ئانچه چوڭ ئىش يوق، ب —
ــۇ      — ــانلىقىنى، ب ــكهت قىلىۋاتق ــداق ھهرى ــڭ قان ــهن ئۇالرنى مهن ئاساس

ئۇرۇنمىغــانلىقىنى، ئۇالرنىــڭ  -ھهرىكهتلىــرىگه ســىزنى تارتىشــقا ئۇرۇنغــان 
ــارلىقىنى بىلىــــپ بــــېقىش مهقســــىتىدە   زادى قانچىلىــــك ئىشــــهنچى بــ

  .ھازىر بۇ ھهقته ئازراق خهۋەر تاپتىم. كهلگهنىدىم
ئۆز ئـارا يىغىلىـپ ئولتـۇرۇپ پىتـنه قىلىـش،       ئۇالرنىڭ  قىلىدىغىنى —

چـوڭراق  . ئـۇالدا ئىشـهنچ ئـاز   . گهپ تارقىتىش، نادان ئادەملهنى كۈشكۈرۈتۈشال
بىرسى بىرال ۋاقىـراپ قويسـا شـۇ ھامـان  ھهيۋىسـىدىن چۈشـۈپ خوشـامهتكه        

  .ئۆتىدۇ
  .ئهيىبكه بۇيرىماسسىز، مهن قايتاي. ماالل قىلىپ قويدۇم —
، قونــۇپ قالســىلىغۇ پاراڭلىشــىپ ياتــاتتۇق،  تهكهللــۇپ قىلمىســىال —

ئــۇ ھېچقاچــان بىــر پۇخراغــا    . دېــدى بهگ ئاالھىــدە ئىلتىپــات قىلىــپ    —
ــدى   ــۇپ باقمىغانى ــتانه پوزىتســىيىدە بول ــداق دوس ــۇ  . بۇن ــۆز ئۆزىگىم شــۇڭا ئ

  .ھهيران قېلىپ، سېهىرلىنىپ قالدىممۇ، دەپ ئويلىدى ئۇ
ــاغال  ۇشــۇتهۋپىــق خوشل ــتىگه ب ــر چې ــڭ بى ــدە  پ، ھويلىنى ــۇرۇق بې پ، ق

ســېلىپ بېــرىلگهن ئېتىنــى يېشــىپ دەرۋازا تهرەپــكه كېلىۋېتىــپ رېــدىنىڭ 
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شـۇ قىسـقا   . ئۇدۇلىدىكى دەرىزىدە بىلىنىـپ تۇرغـان سـايىنى كـۆرۈپ قالـدى     
تىشــى بىــلهن ھويلىــدىن چىقىــپ كېتىۋېتىــپ  ۇدەقىقىــدە ئــۇ بهگنىــڭ ئۇز

ــۆز   ــتىلىش، تهقسىرســىز ســېغىنىچ، ئ ــدە ئىن ــبلهش  -كۆڭلى ــۆزىنى ئهيى ۋە  ئ
ــاالي   ــۇپ   -ھىــسبهزلهشــكه ئوخشــىغان بىــر ت تويغۇالرنىــڭ ئېلىشىشــى بول

  .ئۆتتى
ــدى   ــلهپ قالـ ــانلىق تىـ ــا ئامـ ــىدىقبهگ ئۇنىڭغـ ــا . سـ ــى ئېتىغـ مهمتىلـ

  .يهڭگىلگىنه مىنىپ يورغىسىغا قويۇپ بهردى
ئــۇ كېتىۋېتىـــپ نېمىشـــقىدۇر بايـــا كۆڭلىــدە پهيـــدا بولغـــان ۋە ئـــۆزى   

رنى يېڭىباشــتىن كــوچىالپ، خىيــالى ئۆچــۈرۈپ تاشالشــقا ئۇرۇنغــان تۇيغــۇال 
ۋەقهگه ئوخشاش كهچۈرمىشلهرنى توقۇغىسـى كېلىـپ، كـۆڭلى ئىختىيارىغـا     

شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ ئـۆزىنى ئهگىـپ يـۈرگهن خهۋپلهرنـى        . بوي سۇنماي قويـدى 
مهشههد بىلهن تېجهن ئارىلىىقىـدىكى سـايغا چىققانـدا ئـات     . ئۇنتۇپال قالدى

ــېغىلنىڭ شار  ــتىدىكى شـ ــڭ ئاسـ ــى  تۇيىقىنىـ ــلهن ئهتراپتىكـ ــى بىـ اقلىشـ
شــۇ چاغــدا ئۇنىــڭ قــۇلىقى تۈۋىــدىن بىــر نهرســه . ئــاۋازالرنىمۇ ئاڭلىيالمىــدى

ئــۇ نــېمه . قىلىــپ ئۇچــۇپ ئۆتــۈپ، ئالــدى تهرەپــكه تــاراڭالپ چۈشــتى »ۋىــڭ«
ــه      ــر نهرس ــاتتىق بى ــگه ق ــپ ئۈلگــۈرگىچه بىلى ــى ئاڭقىرى ئىــش ئىكهنلىكىن

. يانپېشىغا بىـر قامچـا سـالدى   ئۇ شۇندىال ئاتنىڭ بىقىنىغا نىختاپ، . تهگدى
بـۇ قېـتىم   . ئۇ تېجهنگه كىرىش ئالدىدا يهنه بىـر قېىـتم ھۇجۇمغـا ئۇچرىـدى    

بىـر  . ئـۇ ئاتنىـڭ يايلىغـا يېتىۋالـدى    . ئۇنىڭ ئالدى تهرەپتىن تـاش ئېتىلـدى  
مهمتىلـى  . تاش ئاتنىڭ قۇلىقى تۈۋىگه تېگىپ، ئات چاپچىـپ يانغـا بۇرالـدى   

ــۇراپ  ــاتتىق ب ــول    ئهپهنــدى تېزگىنىنــى ق ــامهتكه ئېلىــپ چىقىــدىغان ي بۇي
  :ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئاللىكىملهرنىڭ. بىلهن چېپىپ كهتتى

  !!ھۇيت —
  !!...ھۇيت —

ــدا تهرەپ    ــېچه جىمجىتلىقى ــلىرى ك ــخىرە قىقاس ــگهن مهس ــكه  -دې تهرەپ
  .تاراپ كهتتى

ئــۇ تېجهنــدىن چىقىــپ يهنه بىــر ســايغا كهلگهنــدە ئــاتنى ئاســتىلىتىپ  
ــاۋادىن كـــۆكرىكىنى  ســـىنتهبىرنىڭ ئاخىرلىرىـــد ىكى ســـوغۇق ۋە ســـاپ ھـ
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. غـۇر سـالقىن ئـۇرۇپ تـۇراتتى     -بوغـۇز تهرەپـتىن غـۇر   . تولدۇرۇپ نهپهس ئالدى
يۇلتــۇزالر چــاراقالپ يانغــان كــۈز كېچىســى، راھهتــبهخىش ســالقىن، ئىككــى   

بۇالرنىــڭ ھهممىســى ئۇنىــڭ ... قېتىملىــق ھۇجۇمــدىن قۇتۇلــۇپ چىقىــش، 
يهڭگىل مۇزىكىمـۇ ھاسـىل بولـۇپ، بىـر     . دىيۈرىكىدە شائىرانه ئىلهام قوزغى

ئوقۇغۇچىالرغا ئۈگىتىشـنى خىيـال قىلىـپ، مهزمـۇنى      ،ئۇ —جهڭگىۋار مارش
سـائىتى كېلىـپ    -ھهققىدە ئويالپ يـۈرگهن جهڭگىـۋار  مـارش بۈگـۈن ۋاقتـى     

  :ئۇنىڭ يۈرىكىدىن ئۇرغۇپ چىقىشقا باشلىدى
  

  —قولالرىمىز، -بىز ئىزچىالرمىز، پۇت
  .ھهر يېرىمىز ساغالم...كۆز، دىماقىمىز،

  خهلق يولىدا ئالغا باسىمىز،
  .دۈشمهنگه قارشى ساقالپ ئىنتىقام

  
  ئۈگهن تىرىشىپ ياش ئىزچى بالالر،

  .دىن ۋە مىللهت غېمىدە قاينار ۋىجدانالر
  

  ئۆسكهن يېرىمىز قانلىق، شېغىل، تاش،
  .ۋەتهن يولىدا پىدادۇر  بۇ باش

  يولىمىز ئۇزاق، غايىمىز پارالق، 
  .ا بۇ يولدىن ئىزچى قېرىنداشقايتم

  
  ئۈگهن تىرىشىپ ياش ئىزچى بالالر،

  .مىللهت غېمىدە قاينار ۋىجدانالردىن ۋە 
  

مهمتىلى ئهپهندى ئـۆيىگه كهلگىـچه يۈرىكىنىـڭ رېتىملىرىغـا تهڭـكهش      
ئــۇ ھويلىغــا كىــرىپال ئاتنىــڭ قــۇلىقى تــۈۋىگه      . قىلىــپ ئوقــۇپ كهلــدى  

تـاش قـاتتىق تهگمىكهچـكه چـوڭ      خهيـرىيهت، . سهرەڭگه يېقىپ قاراپ بـاقتى 
يارا بولماي، ئازراق سـۈرۈۋەتكهن ۋە دەسـلهپ قـان تهپچىـرەپ، كېـيىن توختـاپ       
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ــۇ ئېتىنــى ئىهتىيــات بىــلهن ســىالپ  . قالغانىــدى ســىپاپ جايالشــتۇرۇپ   -ئ
  .قويۇپ، ئۆيگه كىرەي دەۋاتقاندا نىزامىددىن ئۆيدىن چىقىپ قالدى

  ئامان كهلدىڭمۇ؟ —
  .ئامانچىلىق، ئاكا —
  سهرەڭگه يېقىپ نېمه قىلىۋاتىسهن؟ —
  .ھه، ئاتنى تهرلىتىپ قويدۇممىكىن دەپ قاراپ باقتىم —

ــاتنى ئــۆزۈم  نىزامىــددىن — ...ســهن كىرىــپ كېتىۋەرســهڭمۇ بــوالتتى، ئ
ــا    ــوتنى ئهپكېلىـــپ ئۇالقالرنىـــڭ ئوقۇرلىرىغـ ــاق ئـ ــر قۇچـ چۆپخانىـــدىن بىـ

  .لدىسېلىپ بېرىپ، ئاندىن ئاتنى سوۋۇتۇش ئۈچۈن تىزگىنىنى ئا
شـىرە ئۈسـتىدە نىزامىـددىن    . تهۋپىق ئۆيگه كىرىپال شىرە ئالدىغا باردى

.  ئــۇ مهمنــۇنىيهت بىــلهن كۈلۈمســىرىدى. كۆچۈرىۋاتقــان قوليــازمىالر تــۇراتتى
ــايىال كــۆڭلىگه تىزىۋالغــان     ــۆزى پىئانىنونىــڭ ئالــدىغان بېرىــپ ب ــدىن ئ ئان

بىـر  ۋاراق   ئـاۋۋال تېكىسـتىنى  . ناخشا ئۈسـتىدە ئىشـلهش ئۈچـۈن ئولتـۇردى    
ــدىن      ــله يۈرىكىـ ــلهن بىلـ ــېئىر بىـ ــۇ شـ ــدىن ئاشـ ــپ، ئانـ قهغهزگه يېزىۋېلىـ
چىقىۋاتقــــان ھېلىقــــى ئاھــــاڭنى بىرىكتــــۈرۈپ پهس ئــــاۋازدا غىڭشــــىغاچ 

  .پىئانىنونىڭ تۈگمىلىرىنى باستى
قايتىــپ كىــرگهن نىزامىــددىن ئىنىســىنىڭ چاققــان قوللىرىغــا قــاراپ  

جى ئارگىنــالىنى خــاتىرلهپ   مۇزىكىنىــڭ تــۇن . ئۇنىــڭ ئارقىســىدا تــۇراتتى  
  .بولغاندىن كېيىنال تهۋپىق ئورنىدىن تۇرۇپ ئاكىسىغا قارىدى

پ قهشـقهرگه كىـرىش   ۇتـ ۇئىككى ھهپته دەرس توخت -ئاكا، ئهمدى بىر —
تهييـارلىقىنى قىــالي، مهجىــدىن ئهپهنــدى بىــلهن دىيىشــىكىنىمىز  بــويىچه  

  .ئهرزگه كىرىش تهييارلىقى
كىرىــــپ بويــــاق ئېلىــــپ چىقــــاي  ئۆگــــۈن قهشــــقهرگه -مهن ئهته —

ــمهن،   ــدىغاچ چىقى ــاتتىم، بۇيرۇشــلىرىڭ يوقمــۇ؟ ئورۇن ــددىن  —دەۋات نىزامى
ئىنىســىنىڭ كۆڭــۈل دەردىنــى ئـــازايتىش ئۈچــۈن ئــازراق يــاردەم قىلىـــش       

  .خىيالىدا ئىدى
شــهۋقى ھهررەت بىــلهن كۆرۈشهلىســىڭىز . دوســتالرغا ســاالم ئېيتىــڭ —

ــداق بولغــانلىقىنى سۈرۈشــت  ۈرگهچ چىقىــڭ، ھــازىرچه باشــقا  گېزىتنىــڭ قان
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  .يوق -زۆرۈر ئىشمۇ
  .دۇ، بولمىسا ئهتىال ماڭايمىكىنۇبول —
  .ئاتنى مىنىۋېلىڭ —
  .ياق، ئېشهك بىلهنال بارىمهن، ئېشىكىممۇ خېلى ئىتتىك —
مهن مـاۋۇ نهرسـىنى يهنه   . ئهمسه ئۇخالڭ، ئاكا، ياخشى چـۈش كـۆرۈڭ   —

  .، ھازىرال پۈتىدۇبىر قېتىم پىششىقلىۋېلىپ، ئاندىن ئۇخاليمهن
نىزامىــددىنمۇ بىــر نهرســه كۆچــۈرمهكچى بولــدىيۇ، ئىنىســىنىڭ رايىغــا   

  .بېقىپ گهپ قىلماستىن چىقىپ كهتتى
  

3  
  

مهمتىلــى ئهپهنــدى . نىزامىــددىن قهشــقهردىن ئۆگــۈنى قايتىــپ كهلــدى 
ــپال ئاكىســىنىڭ ھــال   ســېتىق  -ئهھــۋالىنى، ســودا -كهچــته قايتىــپ كېلى

  :ئارقىدىنئىشلىرىنى سوراپ بولۇپ، 
ــلهن    — ــاغىنىلهر بىـــ ــدىڭىز؟ ئـــ ــپ كهلـــ ــالرنى قىلىـــ ــېمه ئىشـــ نـــ

  .دەپ سورىدى —كۆرۈشتىڭىزمۇ؟
مهجىـدىن ئهپهنـدى سـېنىڭ    . ھهممىسـى سـاالم ئېيتتـى   . كۆرۈشتۈم —

دىكىـلهرگه ھـاۋاله قىلىـپ سـىجاڭغا      ①ئهرزگه بارماقچى ئىكهنلىكىڭنى سىبۇ
  .ۇڭنى ئېيتىپتۇئېيتقانىكهن، سىجاڭ سېنىڭ بارماي تۇرۇش

نېمىشــقا ئۇنــداق دېگهنــدۇ؟ بــۇ ھهقــته يۈســۈپ زىيــا، مهجىــدىن         —
تهۋپىــق گويــا مــوھىم بىــر ھىماتىــدىن   —ئهپهنــدىلهرنىڭ قارشــى قانــداق؟ 

ــى   ــۇپال كهتت ــدەك تۇنجۇق ــرۇم بولغان ــگه   . مهھ ــال رەڭگى ــالىتى دەرھ ــى ھ روھ
  .تېپىپ چىقتى

ــدىكهن  — ــۇ كىشــى ناھــايىتى  . ئۇالرمــۇ بىــر نهرســه دېيهلمهي بهلكىــم ئ
  ...لدىراش بولسا كېرەك، شۇڭا شۇنداق دېدىمكىنئا

ــارىمهن،   — ــۇم  ب ــارلىقىمنى قىلىــۋېلىرىمهن، چوق  —مهيلــى، مهن تهيي
                                            

部师 —چه ىتايخ( —سىبۇ   ①   .ئا —شىتابى  )تۈمهن(دېۋىزىيه  —)  
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شـهۋقى بىـلهن كۆرۈشـۈپ     —دېدى مهمتىلى ئهپهندى قوشۇمىسىنى تـۈرۈپ،  
  كهلدىڭىزمۇ؟

ــتىگهن  . كۆرۈشــتۈم — تۈنۈگــۈن گهپ ئېيتىــپ بهرگهنىــدىم، بۈگــۈن ئهت
  .كهن، شۇ يهردە كۆرۈشتۇقنوۋېشىغا كېلىپ تۇرۇپتى

  .مهمتىلى ئهپهندى قىزىقىپ سورىدى —گېزىت قانداق بوپتۇ؟  —
. كـۈنى نهشـىردىن چىقىشـقا باشـالپتۇ     -23گېزىت ئـۆتكهن ئاينىـڭ    —

  . نىزامىددىن گېزىتلهرنى ئېلىپ ئىنىسىگه ئۇزاتتى —ساڭا ئهۋەتتى، 
يېڭـى   «قايتـا ھاياتلىققـا ئېرىشـكىنى ئۈچـۈن     » ئهركىن ھايـات «پاھ،  —

دە، رەھمهت، ئاكـا، سـىزگىمۇ شـهۋقىگىمۇ رەھـمهت،      -بولۇپ چىقىپتۇ» ھايات
تهۋپىق سۇغا تهشنا بولغان ئۇسسـىزدەك گېزىتنـى كۆرۈشـكه كىرىشـىپ      —

ئۇ ئاساسـىي سـهرلهۋھىلهرنى بىـر قـۇر كـۆزدىن كهچـۈرۈپ بولغانـدىن        . كهتتى
ــورىدى،   ــىدىن س ــيىن، يهنه ئاكىس ــاقمىك   —كې ــۆزى س ــهۋقى ئ ــاداپهش  ن؟ ي

  قالمىغاندۇ؟
ئۆزى تېنچلىق، كۆزلىرىدىن ياش يىگىتلهرنىڭكىـدەك ئـوت يېنىـپ     —
ئۇ سېنى بهك سـېغىندىم دەيـدۇ، تېخـى قىزىقچىلىـق  قىلىـپ، يـۈز       . تۇرىدۇ

  .يىل كۆرمىگهندەك تهشنائى دىدار بولدۇم دەيدۇ
بىلهمســىز، ئاكــا، دەۋرىمىزنىــڭ بــۇ . بولــۇدۇئــۇ ئــۆزى ســاق بولســىال  —

  .ئۇنىڭ ساق بولۇشى مىللهتنىڭ بهختى... زچولپىنى غۇرۇرىمى
لېكىن ئۇ سېنى ئـۆزىنى ئاسرىسـۇن، كـۆرەش ئۈچـۈن ئۆمـۈر كېـرەك،        —

. ئۇ تېخـى ھـالقىلىق پهيـتلهر ئۈچـۈن سـاق بولۇشـى كېـرەك دەپ تاپىلىـدى        
تېخى ماڭا ئۇنىـڭ ئىشـىنىڭ يېرىمىنـى سـىز قىلىشـىپ بېرىـپ، يـۈكىنى        

  .هن قالتىس ئادەم ئىكهنھهقىقهت. يېنىكلىتىڭ دەپ ئىلتىماس قىلدى
ئۇنىـڭ بىـلهن سـۆھبهتته    . شۇنداق،  ئۇ ھهقىقهتهنمـۇ قـالتىس ئـادەم    —

ــاراۋەر   ــاب ئوقۇغانغــا ب ــۇش بىــر ياخشــى كىت ئهگهر مىلــلهت ئاسايتىشــتا، . بول
يــۇرت خــاتىرجهملىكته بولىــدىغان بولســا مهن ھهمــمه ئىشــىمنى قويــۇپ       

ــوالتتىم،   ــالبى بولغــان ب ــدى  —ئۇنىــڭ ت ــدە  مهمتىلــى ئهپهن شــهۋقى ھهققى
ئـۇ ئاكىسـىغا سـوئال    . سۆزلىگهندە بهكمۇ ئىخالسمهنلىك بىلهن سـۆزلهيتتى 

  قانداق؟ ساقمىكهن؟ دوختۇرمهجىددىن  —بېرىشنى داۋام قىلدى، 
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  .ساقكهن، ھاسىسىنى ئېشىپ ئولتۇرىدۇ —
ئهمــدى ســىز دەم ئېلىــڭ، !... شــۇنداقمۇ؟ قانــداق ئاجايىــپ ئــادەملهر —

  .ئاكا
  ...شهۋقىگه ۋدە بېرىپ قويغانىكهنمهن. مئانچه چارچىمىدى —
  نېمه دەپ؟ —
  ...سېنى ئاسراشقا —
  :بىردەم جىم بولۇپ كهتكهن تهۋپىق غهمكىنلىك بىلهن —
دۇ، بۈگـۈنچه  ۇبولـ  —دېدى ۋە يهنه دەرھال جانلىنىـپ،   —شۇنداقمۇ؟  —

ھېرىــپ كهلــدىڭىز، ســىزگه بىــر ناخشــا ئوقــۇپ . ھهر ئىككىمىــز دەم ئــااليلى
  .پ بېقىڭ ناخشا دېگهن ھاردۇقنى چىقىرىدىغۇبېرەي، ئاڭال

  .نىزامىددىن ئۇنىڭغا يېقىنراق سۈرۈلدى —ماقۇل، ئهمىسه،  —
» ئىزچىالرمىــز -بىــز«مهمتىلــى ئهپهنــدى ئالــدىنقى كــۈنى ئىشــلىگهن  

ئــۇ ھهر . دېــگهن ئىــزچىالر مارشــىنى پىئــانىنو بىــلهن ئورۇنالشــقا كىرىشــتى 
ــى     ــۇتىنى ناخش ــر پ ــا بى ــا ئوقۇس ــان ناخش ــۈرۈپ يهرگه  قاچ ــا كهلت نىڭ ئودارىغ

ئــۇ ئۇنىــڭ پىئانىنونىــڭ باســقۇچىغا دەسســهپ . رېتىملىــك ۋە بــوش ئــۇراتتى
  .ئادەتلىنىپ قالغىنىدىن بولغانلىقىنى نىزامىددىن شۇئاندا پهھم ئهتتى

پ قهشــقهرگه ئوقــۇپ ۈتــۈســىزنىڭچه قانــداق؟ بــۇنى تهلهبىــلهرگه ئۈگ  —
  .بارماقچىمىز

ــدا ئهجنهبى  — ــىنىڭ ئاھاڭىـــ ــىلىرىدىكىدەك  ناخشـــ ــڭ ناخشـــ لهرنىـــ
  ئاالمهتلهر بارمۇ نېمه؟

ــا      — ــىلىرىمىزنىڭ ئاھاڭىغ ــق ناخش ــڭ خهل ــت، بىزنى ــۇنداقمۇ؟ راس ش
لــېكىن كهلگۈســى باشــقا ئهللهرنىــڭ . نىســبهتهن ئېيتقانــدا ســهل باشــقىچه

ــاڭالر    ــۇنداق ئاھـ ــان مۇشـ ــۇل قىلغـ ــارتۇقچىلىقالرنى قوبـ ئاھاڭلىرىـــدىكى ئـ
  ؟تېكىستكه نېمه دەيسىز. دۇۈيۈكۆپ

مهن نــېمه دەيتــتىم، بــۇ ئىشــالرغا كهلگهنــدە مهن بىــر قــارا تــۈرك، يــا  —
ــا شــائىر ئهمهس ئىشــقىلىپ، ئــاڭالپ ئولتــۇرۇپ ئــۆزۈمنى  . ســازچى ئهمهس، ي

قىلىـپ قالـدىم،  ماڭـا     ھىـس جهڭىۋار ھالهتكه كهلگهندەك روھلـۇق، تېتىـك   
  .بهرگهن تهسىرى شۇ
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بولـدى   —،يېيىلىـپ كۈلـدى ۋە   -تهۋپىـق ئېچىلىـپ   —شۇنداقمۇ؟  —
ئورنىـدىن   ،دېـدى ـ دە   —ئهمسه، ۋەدىمىز بـويىچه ئىككىلىمىـز دەم ئـااليلى،    

  .تۇردى
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  ئون يهتتىنچى باب
  

1  
  

ىــر ھهپتىىــدىن بېــرى دەرس توختۇتــۇپ، قهشــقهرگه بېــرىش      
ــا كىرىشــكهن دارىلمــۇئهللىمىن ئوقۇغــۇچىلىرى     تهييارلىقىغ
ــتى     ــىق قىلىش ــاتتىق مهش ــاي ق ــىرتقا چىقم ــتىن س . مهكتهپ

هۋپىق ئۇالرنىڭ زىيانكهشلىككه ئـۇچراپ چـوڭ ئىشـقا تهسـىر يېتىشـىدىن      ت
ــدۇردى   ــۇالرنى مهكــتهپ ھويلىســىدىن چىقماســلىققا ئاگاھالن . ئهنســىرەپ، ئ

نـاغرا، بارابـان، سـۇناي    . جهڭگىۋار مارشالرنى ئـۈگهتتى . ئۈزىمۇ شۇ يهردە قوندى
ىـك چاسـا   ساداسـى ئىچىـدە رەتل   »ئوركىسـتېر «قاتالىقالردىن تهركىپ تاپقان 

ســهپ بولــۇپ مــېڭىش، قهدەم رېتىمىنــى بۇزماســتىن پۈتــۈن مهيــدان بــويالپ  
  .يېيىلىش ۋە يهنه شۇ تهرتىپته يىغىلىش قاتارلىق مهشىقلهرنى قىلدۇردى

ــ     ســۇناينى  . بىرســى ئــۇراتتى . رەتتىۈچــوڭ نــاغرىنى ئىككــى بــاال كۆت
ئـۆزى  ئـاۋۋال بارابـاننى مهمتىلـى ئهپهنـدى     . مهھهممهد قارى مهشرەپ چـاالتتى 

ــدى ــىۋېلىپ،    . چال ــتىگه ئېس ــىقى ئۈس ــدىن قورس ــاننى بوينى ــۇ باراب ــهپ  ئ س
سـهپ ئارقىغـا بۇرۇلـۇپ ماڭغانـدا     . ئالدىدا تۇرۇپ چاالتتى ھهم كوماندا بېرەتتى

سـهپ ئالـدىغا ماڭغانـدا، ئـۇ ئوقۇغۇچىالرغـا      . ئۇالرنىڭ ئارقىسـىدىن كېلهتتـى  
ارقىسـىغا ماڭسـۇن   ئـۇ ئالـدىغا يـاكى ئ   . پ تـۇرۇپ ئارقىسـىچه ماڭـاتتى   ۈنۈيۈزل

ــايتتى  ــى بۇزم ــاننى   . قهدەم رېتىمىن ــدە باراب ــتىگه يهتكهن ــر چې ــداننىڭ بى مهي
  :توختاتماستىن

دە ســـهپنىڭ  -دەپ تـــوۋاليتتى  —! مـــارش —ئارقىغـــا بۇرۇلـــۇپ،   —
  .ئارقىسىدىن كېلهتتى

. ئــۇ دەم ئــېلىش ئارىلىقلىرىــدا، بارابــاننى ئىككــى ئوقۇغۇچىغــا ئــۈگهتتى
  .ىپى بىرى قاتنىشالماي قالسىمۇ ئىش ئاقسىمايتتىبۇنداق بولغاندا تاساد

ــۈگهتتىم،    — ــا ئـ ــۈن ئىككىڭالرغـ ــولغىنىمىز ئۈچـ ــدىراش بـ ــازىر ئالـ ھـ

  ـب
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بىزنىــڭ قـولىمىزدىن ھېچقانــداق ئىــش  . نىسـىلهر ۈكېـيىن ھهممىڭــالر ئۈگ 
  .دەيتتى ئۇ —شى كېرەك، ۇقېچىپ قۇتۇاللمايدىغان بول

ا ئوقۇتــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئــايرىم ناخشــ -ئــۇ بــارلىق ئوقۇغــۇچىالرنى  ئــايرىم
ــاۋازلىقالر دەپ ئىككــى    ــاۋازلىقالر، زىــل ئ ــاۋاز ئاالھىــدىلىكىگه قــاراپ، بــوم ئ ئ

ئانـدىن تـۆرتتىن قاتـار قىلىنغانـدا بىرىنچـى تۆرتلىـك       .   گۇرۇپپىغا ئايرىـدى 
ــل       ــا زى ــوغرا قاتارغ ــك ت ــى تۆرتلى ــاۋازلىقالرنى، ئىككىنچ ــوم ئ ــا ب ــوغرا قاتارغ ت

ۈرۈپ تىزىـــپ، بـــۇنى مـــۇقىم ئـــورۇن قىلىـــپ  نۆۋەتلهشـــت... ئـــاۋازلىقالرنى، 
ســـانتىمېتىرچه ئـــۇزۇنلىقتىكى  40ئوقۇغـــۇچىالر قوللىرىغـــا . بهلگىلىـــدى

نـى تۇتــۇپ ئاشــۇ  »ئىــزچىالر كــالتىكى«—ئـاق، قىزىــل بويالغــان ئاالكـالتهك  
ئۇالر مهيداندا چاسـا سـهپ تۈزگهنـدە كومانـدىغا ۋە     . تهرتىپته ماڭىدىغان بولدى

رۈپ مهش دەسســىگهچ ھهر بىــر بــوم ۋە زىــل    ئوركىســتىر ساداســىغا كهلتــۈ  
شــۇنىڭ بىــلهن بىرىنچــى . ئــاۋازلىق گۇرۇپپــا يهكــكه قاتــار بولــۇپ يېيىالتتــى

تهرتىپىدە تىزىلىپ چـوڭ بىـر چاسـا    ... ئۇزۇن قاتار بوم، ئىككىنچى قاتار زىل،
ئۇالر ناخشـا ئوقۇغانـدا بـوم ئـاۋازلىقالر بىـر سـىكونتچه       . سهپ ھاسىل بوالتتى

ــپ كېتىۋا( ــر قهدەم مېڭى ــدا بى ــاۋازلىقالر   ) تقان ــل ئ ــاليتتى، زى ــرى باش ئىلگى
شۇنىڭ بىلهن بوم ۋە زىل ئـاۋازالر روشـهن بىلىنىـپ  گويـا چىـڭ      . ئهگىشهتتى

ــتىن      رتا ــۇر تهبىئهت ــايهت زور تهمب ــۇددى غ ــىدەك، خ ــڭ ساداس ــان تارالرنى تىلغ
ــىرلىك،    ــق، تهسـ ــدەك يېقىملىـ ــدىن چېلىنىۋاتقانـ ــۈچ تهرىپىـ ــقىرى كـ تاشـ

  .كىشىگه سىترىئولۇق تۇيغۇ بېرەتتى. ەتلىك ئاڭلىناتتىشۇنداقال ھهيۋ
ســهپكه تىــزىلىش، مهش دەسســهش، يىغىلىــش، يېــيىلىش قاتــارلىق      
ــىش     ــىلىك ئېيتىشـ ــى كىشـ ــقىرى يهنه ئىككـ ــىقتىن تاشـ ــىي مهشـ ئاساسـ

ئايرىم ھالدا سـهيپىددىن بىـلهن مهشـرەپ     -تهييارالپ، سهھنه سۆزىنى ئايرىم
  .ڭ مهشىقىگه يېتهكچىلىك قىلدىئىككىسىگه كۆچۈرۈپ بېرىپ ئۇالرنى

ســهھنه ئهســىرىدىكى كــۈچ، ســۆزلهردە ئهمهس، بهلكــى ھهرىكهتــته،       —
دەيتتــــى ئــــۇ ئىككهيلهنـــــگه    —ئارتىســــتنىڭ ئــــورۇنالش ماھارىتىـــــدە،  

 -غهزەپلىـــك ســـۆزلهرنى قىلغانـــدا ئارتىســـتنىڭ رەڭگـــى  —چۈشـــهندۈرۈپ، 
. ى كېـرەك شـ ۇروھى، بهدەن ھهرىكىتىـدىن غهزەپ ئـاالمىتى ئىپادىلىنىـپ تۇر   

ســـۆزىنىڭ تهلهپپـــۇزى، ئاھاڭىـــدىنمۇ شـــۇ خىـــل كهيپىيـــات ئىپادىلىنىـــپ 
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. سـۆزنىڭ تهلهپپـۇزى ھهرىـكهت بىـلهن ماسلىشىشـى الزىـم      . شى كېـرەك ۇتۇر
ــى     ــۆزلهرنى رەڭگىمىزن ــك س ــدىغان غهزەپلى ــا ئېيتىلى ــمهنگه قارىت ئهگهر دۈش
 بۇزماي ئـاەتتىكىچه ئېيتىـدىغان بولسـاق يـاكى خاتىرجهملىـك بىـلهن قـول       

ــۇرۇپ ئېيتســاق  ســۆزنىڭ قانچىلىــك كۈچلــۈك بول   شــىدىن ۇقۇرۇشــتۇرۇپ ت
ــدۇ    ــىز  چىقى ــىز، تهمس ــنهزەر  جانس ــۆزىنىڭ    . قهتئى ــهھنه س ــىلهر س ــۇڭا س ش

ئورنىغـا قـاراپ، غهزەپلىــك سـۆزلهرنى  چىرايىڭالرغـا غهزەپلىــك تـۈس بېرىــپ،      
ــۇتلىرىڭالرنى چىــڭ  ــۇرۇپ،  -قــوللىرىڭالرنى كهســكىن شــىلتىپ، پ چىــڭ ئ

خـۇراملىقىنى ئىپادىلهيـدىغان سـۆزلهر     -ئهگهر خوشال. اق سۆزلهڭالرۋارقىراپر
ــاش   ــى، ق ــۈن بهدىنىڭالرن ــۆزلىرىڭالرنى ئوين -بولســا پۈت ــۇك ــوخ  -پ، زوقۇت ش

  .بىلهن سۆزلهيسىلهر، تهبهسسۇم بىلهن مۇاليىم، سالماق سۆزلهيسىلهر
ئۆزلىرىنىـــڭ خـــااليىق ئالدىـــدا رول ئېلىـــپ چىقىدىغانلىقىـــدىن ھهم 

ــالالنغا ــا  خوش ــتىن قايت ــلهن زېرىكمهس ــان ئىككهي ــا  -ن ھهم ھاياجانالنغ قايت
ــاتتى  ــادالپ چىق ــلهن    . ي ــدى بولســا تېخمــۇ ســهۋرىچانلىق بى ــى ئهپهن مهمتىل

  .رېژىسسورلۇق قىالتتى
ــهن     — ــدىغان ســۆزلىرىڭنىڭ ھهممىســى ئاساس مهشــرەپ، ســېنىڭ دەي

كۆزۈڭــدىن -خوشــال كهيپىياتتــا ئېيتىلىــدىغان ســۆزلهر، شــۇڭا ســېنىڭ يــۈز  
پــۇت  ھهرىكىتىڭــدىن شــوخلۇق، كــۆز     -لىق يېغىــپ تۇرســۇن قــول  شــاد

نۇرۇڭــدىن خۇشــخۇيلۇق، جۇشــقۇنلۇق ئۇرغــۇپ تۇرســۇن قېنــى ئهمســه، يهنه   
  .بىر قېتىم چىقىپ باققىن، ئوغلۇم

  . مۇھهممهد قارى مهشرەپ يهنه باشاليتتى
ســهيپىددىن، ســېنىڭ دەيــدىغانلىرىڭ بىــر قهدەر مــۇرەككهپ چىــراي  —

ــلهن  ــدۇ ئىپادىســى  بى ــاۋۋالقى ســۆزلىرىڭ  «: دەســلهپ. ئورۇنلىنى ســېنىڭ ئ
ــوغرا، لــــېكىن ئــــاخىرىقى ســــۆزلىرىڭگه قوشــــۇلمايمهن     دېگهنــــدە  »!تــ

چىريىڭدىن جىددىي ئهستايىدىللىق چىقىـپ تۇرسـۇن، سـۆزنىڭ ئاھـاڭىنى     
ــىلهن    ــا مهس ــالغىن، مان ــر ئ ــالماق، ئېغى ــۇر،  : س ــاراپ ت ــا ق ــى  —ماڭ مهمتىل

ئارقىـدىن چىرايىـڭ ئـازاپلىق تـۈس      —ئهپهندى ئـۆزى ئـورۇنالپ كۆرسـهتتى،    
ــهڭ      ــر نهرس ــك بى ــىۋاتقاندەك، قىممهتلى ــڭ ئېچىش ــۇددى يۈرىكى ــۇن، خ ئالس

: قاراقچى قولىغا چۈشۈپ قالغاندەك ئېچىنىشـلىق تـۈس ئالسـۇن، مهسـىلهن    
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مهرىــپهت ئىشــلىرى ئۈچــۈن  -ئىلىــم. راســت، بىــز ئۇلــۇغ قهدەم تاشــلىدۇق«
ــلىدۇق  ــاتۇر قهدەم تاش ــا  . ب ــق، ئات ــۈن خهل ــى    -پۈت ــڭ ھهممىس ــا، بالىالرنى ئان

ــلهن      ــلهر بىـــ ــانلىق قهدەمـــ ــۇنداق شـــ ــز مۇشـــ ــدۇ، بىـــ ــى قولاليـــ بىزنـــ
ــدا، ــهھنه      —ئىلگىرلهۋاتقانـ ــدە سـ ــۇ يهرگه كهلگهنـ ــدى شـ ــى  ئهپهنـ مهمتىلـ

  :سۆزىدىن توختاپ سهيپىددىنگه
ــا     — ــۇن، مان ــپ تۇرس ــدىن غهزەپ يېغى ــدە ئاۋازىنىڭ ــۇ يهرگه كهلگهن مۇش

ــداق،  ــۈلگه كۆ  —مۇن ــۆزى ئ ــۇ يهنه ئ ــدا بىــزگه  —پ، ۈتۈرســئ ئىلگىرىلهۋاتقان
  .قېنى ئهمسه باشال »...ھوجۇم قىلىشقا باشلىدى

شۇنداق قىلىـپ تهۋپىـق بىـر ھهپـته ئىچىـدە ئوقۇغـۇچىالرنى جهڭگىـۋار        
يوشــۇرۇن زەربه، ئاشــكارە مهســخىرە ۋە  تــاھهمــمه ئهتراپ. ئهتــرەتكه ئايالنــدۇردى

ــس  ــىزلىكنىڭ ئى ــۇ    -ئۈمىدس ــىمۇ ئ ــپ يۈرس ــۈتهكلىرى كېزى ــدىن ت چىرايى
ــادىنى     ــدەك  ئىپــ ــىنى، يېڭىلىۋاتقانــ ــىزلىك ئىپادىســ ــر ئۈمىدســ ھېچبىــ
بىلىنـــدۈرمهي،  غهلـــبه قىلىـــدىغانلىقىغا چىـــن دىلىـــدىن ئىشـــهنگهن      
ــۆز ئىشــىنى    ــدا ئ غــالىبالردەك كۈلۈمسىرىشــى بىــلهن روھلــۇق، تېتىــك ھال

  .داۋام قىلۋەردى
ئـۇ ئـۆزى   ا بېكىتىلگهن كۈننىڭ ھارىپىسـىدا  ققهشقهرگه قاراپ ئاتلىنىش

كۆرگهن نادانلىق، جاھىللىقنىڭ مهھسۇلى بولغـان قارشـىلىقالر ۋە كـۆڭلى    
تويــۇپ تۇرغــان بولغۇســى خوشــاللىقنىڭ ئىلهــامى بىــلهن ئاجــايىپال بولــۇپ  

تهكتىنـى تولـۇق ئاڭقىرالمـاس دەرىجىـگه      -ياماننىڭ تېگـى  -ياخشى. قالدى
ــۇ ئىچـــى ئاغرىـــدى   ــادان ئهلـــگه بهكمـ ــىز. چۈشـــۈپ قالغـــان نـ  بـــۇ بهخىتسـ

مىللهتنىـــڭ تـــارىختىن بېـــرى چهكـــكهن رىيـــازەتلىرى، ھۆرلـــۈك ئىســـتهپ  
ــازىرقى ھـــالىتى بىـــر  بىـــرلهپ كـــۆز ئالدىـــدىن  -قىلغـــان كۈرەشـــلىرى، ھـ

ئۆتكهنـــدە، بـــۇ خىياللىرىـــدىن تـــۆرەلگهن ئىلهـــام پهرىســـىنىڭ قولىـــدا       
  : پهپىلىگهندەك بولۇپ، قولىغا قهلهم ئالدى

 
  ،①لنىڭئويغىنىڭ ئهھلى ۋەتهن بىزلهرمۇ شادان بو

                                            
دېـگهن  » بـواليلى «ئاتۇش شىۋىسى بـويىچه چـاقىرىق مهنىسـى بېرىـدىغان سـۆز       ‐بولىنىڭ   ①
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  مهردان بولىنىڭ، -جهڭگاھىدا بىز مهردۇ  ①قۇرتۇلۇش
  .ئىرپان يولى ئۈچۈن ئهمدى قۇربان بولىنىڭ -ئىلىمۇ 
  
  نهچچه يىلالر ئۇخلىدۇق، كۈندۈز ئىدى قاراڭغۇلۇق، 

  ئېچىلىپ ئىرپان يولى قاراڭغۇلۇق بولدى يورۇق، 
  .خهندان بولىنىڭ -قول شادۇ  -تۇتۇشۇپ قولالرغا

  
  ۋالدى ئهمدى ئۇيقۇدىن كۆزۈڭنى ئاچ،ئهي ئوغۇز ئه

  ئىرپان نۇرىنى ئال، مىللىتىڭ باشىگه ساچ، -ئىلمۇ
  .ئۆزگىدەك ئۆز يۇرتىمىزغا بىزمۇ سۇلتان بولىنىڭ

  
تهۋپىق پهنهرنىـڭ يورۇقىـدا مۈكچىيىۋېلىـپ، بـۇ مۇسهللهسـنى بىـر قـۇر        

ئانـدىن ئـۇنى ئىلگىرىكـى شـئېرلىرى قاتارىغـا قوشـۇپ       . ئۆزگهرتىپ چىقتـى 
  .نى ئالدى»سۈت قهغهز«پ، نوتا يېزىلغان يهنه بىر ۋاراق قويۇ

ئۇ بارماقلىرىنى شىرەگه يېنىك ئـۇرۇپ، تۈنۈگـۈن مۇزىكـا ئىشـلىگهن بـۇ      
  :ناخشىنى بوش ئاۋازدا ئوقۇشقا باشلىدى

  
  ئهي، تۈرك خهلقى ئويغان غهپلهتتىن،

  قهددىڭنى كۆتهر ئهسىرىي كۈلپهتتىن،
  زامانىڭغا باق، ئهتراپىڭغا باق، 

  .لما ئارقىدا ئۆزگه مىللهتتىنقا
  . . . . . . . . .  

ــاقلىرى      ــڭ بارم ــول قولىنى ــۇيتى، س ــا ئوق ــاي ناخش ــاغزى تىنم ــڭ ئ ئۇنى
شـــىرەنى چېكهتتـــى، ئـــوڭ پـــۇتى ناخشـــىنىڭ ئودارىغـــا مـــاس ھالـــدا يهرگه  

                                                                                          
  .ئا ‐مهنىنى بېرىدۇ 

 ئۇيغـۇر (سۆزىدىن كهلگهن بولۇپ، ئازادلىق مهنىسىدە   kurtuluş —تۈركچه  —قۇرتۇلۇش   ①
  .ئا —) ئهمهس »قۇتۇلۇش«تىلىدىكى 
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ئــــوڭ قولــــدىكى قهلهم بولســــا نوتــــا ســــىزىقلىرى . يهڭگىــــل ئــــۇرۇالتتى
ئـۇ ناخشـىنىڭ   . ئۆزگهرتىـپ بـاراتتى   گاھىدا -ئۈسىتدىكى بهلگىلهرنى گاھى 

مۇزىكىســىنى يهنه بىــر قېــتىم ئۆزگهرتىــپ بولــۇپ ئــۇنى شــىرەنىڭ يهنه بىــر 
ــۇپ      ــتىگه قوي ــتىلهنگهن قهغهزلهر ئۈس ــر دەس ــى بى ــدىكى ئىككىنچ بۇرجىكى

  .ئورنىدىن تۇردى، ئاستا، تىۋىش چىقارماستىن مېڭىپ ھويلىغا چىقتى
امالالر بىـلهن بـاغالردىن   سىنتهربىرنىڭ يېقىملىق ھاۋاسـىدا مهيىـن شـ   

ــدى     ــار ئى ــدى ب ــڭ ھې ــگهن مېۋىلهرنى ــۇپ كهل ــاۋانى    . ئۇچ ــاپ ھ ــۇ س ــۇ مۇش ئ
ھـاۋا ئاجايىـپ   . قانغۇدەك شۈمۈرۈپ، راھهتلىنىپ كېرىلىپ، ئاسـمانغا بـاقتى  

ئوكيـانالردەك تىنىـق ۋە كـۆك     -گويا چهكسىز كهتكهن دېڭىـز .  ئوچۇق ئىدى
پهنهر چىــــراقتهك  يۇلتــــۇزالر سانســــىز بېلىقچــــى كېملىرىــــدىكى. ئىـــدى 

بېلىقچــى كېمىلىرىــدىكى پهنهر ســۆزى ئۇنىڭــدا ئۇالنمــا . پىلىلــداپ تــۇراتتى
مانـا  . تهسهۋۋۇر قوزغاپ مهرمهرە دېڭىزى بويىغـا خىيـاللىرىنى ئېلىـپ كهتتـى    

ــر      ــنچ ئاخشــامالردا ســاھىلنى بى ــۈزەل ۋە تې ــاغالردا، گ ــان چ شــۇنداق چارچىغ
دېگهنلهرنـى كۆڭلىـدىن   كېزىـپ كهلسـهڭ ھـاردۇقۇڭ چىقىـپ قـاالتتى ـ دە،       

. تهۋپىق بىردەم مېڭىسىنى سـهگىتكهچ ھويلىـدا  مېڭىـپ يـۈردى    . كهچۈردى
  .ئاندىن ئۇخالش ئۈچۈن قايتىپ كىردى

  
2  

  
ــر    -1934 —ئهتىســى ــڭ بى ــاخىرىقى كۈنلىرىنى ــل ســىنتهبىرنىڭ ئ يى

نهپهر ئوقۇغۇچىســىنى ئېلىــپ قهشــقهرگه  61ئهتىگىنــى مهمتىلــى ئهپهنــدى 
  .قاراپ يولغا چىقتى

ئۇ  ئـاۋۋال دارىلمـۇئهللىمىن ھويلىسـىدا ئوقۇغـۇچىالرنى تـۆرتتىن قاتـار       
ئهتــرەت ئالدىـدا مهشــئهل  .  قاتـار ئــاۋاز ئايرىمىسـى بــويىچه تىزىلـدى   . قىلـدى 

ــزچىالر«ســۈرىتى چۈشــۈرۈلۈپ   ــايراق؛    »ئى ــل ب ــان قىزى ــگهن خهت يېزىلغ دې
قــان بايراقنىــڭ ئارقىســىدا نــاغرا، بارابــان، ســۇناي ۋە نهيــدىن تهركىــپ تاپ      

ــگهن      ــدىن تىكىل ــرەڭ چهكمهن ــىدا ماش ــڭ ئۇچىس ــتر، ئوقۇغۇچالرنى ئوركىس
ــانچۇقلۇق كــۆينهك، تامبــال؛ بهللىرىــدە كهمهر؛     قايرىمــا يــاقىلىق، ئىككــى ي
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قــۇلىقى ئۈســتىگه  — لىــققبېشــىدا شــۇ خىــل رەختــتىن تىكىلــگهن قۇال 
قېرىنــداش ئالغــان، ئــوڭ   -قايرىــپ قويۇلغــان شــهپكه، ســول قولىغــا دەپــتهر 

ئىزچىالر كالتىكى، بىلهكلىـرى تـۈرۈلگهن، تـۇرقى ھهم ئـۆزگىچه  ھهم      قولىدا
  .ھهيۋەتلىك ئىدى

دەپ ۋارقىرىدى مهمتىلى ئهپهنـدى گويـا جهڭـگه     —! ئىزچىالر، مارش —
  . مېڭىش ئالدىدا تۇرغان ھهربىي قومانداندەك جاراڭلىق ئاۋازدا

ــى     ئوقۇغــۇچىالر قهددىنــى مهغــرۇر كېرىــپ مهكــتهپ ھويلىســىدىن يهرن
ــتى   ت ــاراپ مېڭىشـ ــا قـ ــلهن كوچىغـ ــلهر بىـ ــۈك قهدەمـ ــۈدەك كۈچلـ . ىتىرەتكـ

قوياشنىڭ ئىللىق نۇرى بـۇ پـاكىز ئۈسـتىۋاش كىـيگهن، رەتلىـك تىزىلغـان       
ــۆيهتتى  ــهپنى ســ ــۋار ســ ــالق   . جهڭگىــ ــپ قىشــ ــدىن چىقىــ ــۇالر دەرۋازىــ ئــ

ــا چۈشــۈپ، شــهرق   ــدىغان يولغ ــۈرۈپ   -مهھهللىســىگه كېتى ــاراپ ي ــكه ق تهرەپ
پ ئوڭرۇقلـۇق دېهقانالرنىـڭ زوقىنـى كهلتـۈرۈپ،     بـۇ ھهيۋەتلىـك سـه   . كهتتى

ياشـنىڭ ھهممىسـى دېگـۈدەك كوچىغـا      -ئايـال، قېـرى   -ئـۆيلهردىن ئهر  -ئۆي
ياتىدىن تهركىــب ھىســچىقىــپ، ھهۋەس، قىــزىقىش، شــۇنداقال ئۆچمهنلىــك 

  .تىشاتتىۇيات ئىلكىدە ئۇزھىستاپقان مۇرەككهپ 
  :شۇ چاغدا بىر ئوقۇغۇچى ناخشا باشلىدى

  !ئىككى -، بىر...ىالرمىزبىز ئىزچ —
. پۈتۈن سهپ تهمتىرىمهستىن قهدەم ئېلىۋېتىـپ، ناخشـىغا قوشۇلۇشـتى   

  :بوم ئاۋازلىقالردىن بىر قهدەم كېيىن زىل ئاۋازلىقالر باشلىدى
  —قولالرىمىز،  -بىز ئىزچىالرمىز، پۇت

  .ھهر يېرىمىز ساغالم.... دىماقىمىز، -كۆز
  خهلق يولىدا ئالغا باسىمىز،

  !قارشى ساقالپ ئىنتىقامدۈشمهنگه 
  

  ئۈگهن تىرىشىپ ياش ئىزچى بالالر،:   نهقرات
  !...دىن ۋە مىللهت غېمدە قاينار ۋىجدانالر

  
ــا    ــۇللىرى بــــار ئاتــ ــهپته ئوغــ ــۇ زور قىــــزىقىش،    -ســ ئــــانىالر تېخىمــ
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ــى     ــالىلىرىنى ئىزدەيتتـ ــلهن بـ ــى بىـ ــارلىنىش تويغۇسـ ــڭ . ئىپتىخـ ئۇالرنىـ
بالىلىرىغـا چۈشـكهندە يـۈرەكلىرى     كۆزلىرى يهرنى زىرىلـدىتىپ كېتىۋاتقـان  

ئاللىقانداق ئىسسىق تۇيغـۇالردىن ئېرىـپ كېتىۋاتقانـدەك كـۆزلىرىگه يـاش      
  :ئالغان ھالدا

ــۈتلىرىم  — ــۇن، بۈركـ ــول بولسـ ــاق يـ ــهتتى —! ئـ ــڭ . دېيىشـ ئانىالرنىـ
  :ئۆزىگه سۆزلهۋاتقاندەك پىچىرالپ -بهزىلىرى ئۆز

ــدىن ساقلىغ   — ــان تىل ــرىم، يام ــدە كې ــا خۇدۆۋەن ــهن، خۇداي دەپ  —ايس
  .ئىزگۈ تىلهكلهرنى تىلهپ قېلىشاتتى

  .كنىڭ يهنه بىر توپىدا باشقىچه ئىنكاسالرمۇ بولدىۈلۈكۆپچ
  !شهيتان ۋەسۋەسىدىن ساقلىغايسهن، خۇدا —
  !...ئاخىر زاماننىڭ ئاالمىتى بۇ، خااليىق —

ئاللىقانــداق بىــر مۇراســىم ئۈچــۈن ئوڭرۇققــا كهلــگهن ھابۇلهاجىمنىــڭ  
ــا  ــپ   گهۋدىســى ھهمت ــتىدە چوقچىيى ــهك ئۈس ــز ئېش ــىدا، ئېگى ۋاقلىرى ئارىس

. كۆرۈنۈپ قالغانىدى، شـۇئان قارشـى تهسـىراتتىكىلهرنىڭ تىللىـرى ئـۇزاردى     
ھهتتا خېلى يامان ئهمهس باھـا بېرىـپ تۇرىۋاتقـان ئـارىلىقتىكىلهرمۇ دەرھـال      

  :شۇ تهرەپكه ئېغىپ
  نى خۇدا ئۆزى بىلمىسه، نېمه باال بۇ؟ىنېمه ئاالمهتلىك —
  .دېيىشتى... ھهي، بۇ كىسپۇرۇچالنىڭزە، خۇدا جاجىسىنى بهمىسه —

چىـــن كۆڭلىـــدىن ئالقىشـــالۋاتقانالر ئهتراپتىكـــى مۇھىتنىـــڭ كـــۆزگه 
  .كۆرۈنمهس بېسىمى ئاستىدا ئۇنى ئىچىگه چۈشۈپ، قاراپ تۇرۇشتى

نېمىال دېگهن بىـلهن بـۇ يېڭـى شـهيئى ئۇالرنىـڭ ھهممىسـىنى ئورتـاق        
ېتىزلىقتــا ئىشــلهۋاتقانالر بارابــان، ســۇناينىڭ    ئ —يىراقتــا . قىزىقتــۇراتتى

بــالىالر بولســا . تېــنهپ يۈگرىشــىپ كېلىشــهتتى -ئــاۋازىنى ئــاڭالپ ئالــدىراپ
ــى    ــدىن خېلـ ــهپنىڭ ئارقىسـ ــپ سـ ــدىنمۇ ۋاز كېچىـ ــق ئويۇنلىرىـ ئهڭ قىزىـ

  .يىراقالرغىچه چېپىشاتتى
. دىن چىققانــدىن كېــيىن ناخشــىنى توختــاتتىســىئــۇالر ئۇڭــۇرۇق يېزى

ا يېقىنالشقانســېرى شــورلۇق تــۇپراق تهدرىجىــي ياخشــىلىنىپ، قۇمســېغىغ
ــلىناتتى     ــاق ئــۈنگهن داال باش ــالر ئورنىغــا يانت ــن ئارقىغــا،   . قومۇش بــۇ يهردى
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ــۇپ       ــىللىق بولـ ــاش يېشـ ــر تۇتـ ــدا بىـ ــلهرگه باققانـ ــىمال تهرەپـ ــي شـ غهربىـ
ــاتۇش تېغــى ھهرە چىشــىدەك   ۈكۆر ــاتۇش يېزىلىــرى ئۈســتىدىن ئ نىــدىغان ئ
  .نهتتىۈكۆر

دېـدى   —قۇمسېغىغا بارغىچه بىر ئـاز ئىختىيـارى مـېڭىڭالر،     ئهمدى —
  .تهۋپىق

ــۇقچىلقتىن     ــدىكى ئوچـ ــىېغى ئارىلىقىـ ــلهن قۇمسـ ــوڭرۇق بىـ ــۇالر ئـ ئـ
قۇمسـېغىغا يېقىنالشـقاندا يهنه جهڭگىــۋار   . ئـۆتكىچه ئىختىيـارى مېڭىشــتى  

ئاتۇشـنىڭ ئهڭ شـهرقتىكى بـۇ    . ئوقۇلـدى  »ئىزچىالر مارشـى «. سهپ تۈزۈلدى
ــۋەت يېزى ــۇ     خىل ــان ب ــۆرۈپ تۇرغ ــتىم ك ــۇنجى قې ــان ت ــىرلهردىن بۇي ــى ئهس س

قېــرى تــۇپراق بــۇ يولــدىن ئــۆتكهن ســۇلتان  . مــۆجىزىگه قىزىقماقتــا ئىــدى
ســــۇتۇق بۇغراخــــان ئارمىيىســــىنىڭ ھهيۋەتلىــــك ســــېپىنى ئهســــلىدى،  

لىشـىپ، گويـا بـۇ    ىخهلق توپى كوچىالرنىڭ ئىككـى تهرىـپىگه تىز  . ①بهلكىم
  .ۋاتقاندەك ئالقىش ياڭرىتاتتىۇپ قويۇتۇە ئۇزسهپنى قارشى ئېلىۋاتقاندەك ۋ

ئۇالر قۇمسـېغى يېزىسـىنىڭ ئوتتـۇرا قىسـمى بىـلهن قۇمالتـاغ تهرەپـكه        
قۇمۇلتاغ تهدرىجـى تـۆۋەنلهپ، مۇشـۇ يهرگه كهلگهنـدە كىچىككىـنه      . قايرىلدى

ــا چاقمــاق    تــۆپىلىككه ئايلىنــاتتى ۋە شــهرققه قــاراپ تېخىمــۇ تــۆۋەنلهپ، گوي
ــران  ــلهن قى ــپ    دەرياســى بى ــۈزلهڭلىكىگه چۆكــۈپ غايى ــا ت دەرياســىنىڭ التق

  .بوالتتى
تاغنىـــڭ جهنـــۇپ تهرىـــپىگه ئۆتىـــدىغان يـــول تـــۆپىلىكتىن جهنـــۇبىي  
يانباغرىغـــا تۆۋەنلىگهنـــدىن كېـــيىن يهنه بىـــر ھـــازا تـــۈزلهڭ ســـاي بىـــلهن  

تـۈزلهڭ سـاي يـولى بىـر     . ئىـدى  »پهللهمـپهي «بـۇ بىـر غـايهت زور    . مېڭىشتى
دىـن چۈشۈشـكه    »پهللهمـپهي «، ئانـدىن يهنه بىـر   نهچچه يۈز مېتىر كېلهتتـى 

بىرى تاغنىـڭ جهنـۇبىي ئېتىكىنـى بـويالپ غهربىـي جهنـۇب       . توغرا كېلهتتى

                                            
ــۈزلهڭلىكى     ① ــا ت ــاغ ئاخىرلىشــىپ، چاقمــاق دەرياســىنىڭ التق قۇمســېغى يېزىســىدا قۇمالت

بىلهن قىـران دەرياسـىنىڭ التقـا تـۈزلهڭلىكى بىرلىشـىپ، كهڭ      ) بهشكېرەم يېزىسىنىڭ شهرقى(
لهڭلىكته تــارىخىتىكى ئىككىنچــى قېتىملىــق قهشــقهر مۇشــۇ تــۈز . تۈزلهڭلىــك ھاســىل قىلىــدۇ

م بىـــلهن قهدىمقـــى شـــهھهر ئىزلىرىنـــى تـــۆرت قېـــتىم ئايلىنىـــپ  ۇرۇپېقىـــر دوســـتل. بولغـــان
  .ئا__ چىققانىدىم، 
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لىشىدە بهشكېرەم تهرەپكه، يهنه بىـرى جهنۇبقـا كهتـكهن يولنىـڭ يېنىـدا      ۈيۆن
ــا  ( ــرچه يىراقلىقت ــۈز مېتى ــدىن بهش ي ــۇش  ) ئاچال ــى قۇرۇل ــگه  —قهدىمق بهل

ــى ۋە  ــۇر«مۈنارىســ ــزئې »تــ ــدىر -گىــ ــىدىن -پهس ئىــ ــۆپىلىكلهر ئارقىســ تــ
  .چوقچىيىپ چىقىپ تۇراتتى

جهنۇبقـا  -ئوقۇغۇچىالر قۇمالتاغنىڭ جهنۇبىي ئېتىكىنى بـويالپ غهربىـي  
ــتى ــاراپ مېڭىشـ ــۇالر . قـ ــۇر«ئـ ــدى   »تـ ــى ئهپهنـ ــدە مهمتىلـ ــا كهلگهنـ يېنىغـ

پ، قـارا خـۇرۇم سومكىسـىدىن بىـر دەسـته التـا قهغهز       ۇتـ ۇئوقۇغۇچىالرنى توخت
ــتىن تارقىتىــپ بهردى ئېلىــپ  ــا بىــر ۋاراق ــى  . ئوقۇغۇچىالرغ ــۇ قهغهزلهرن ــۇ ب ئ

  .كۇۋادىرات شهكلىدە كېسىپ تهييارالپ قويغانىدى
ئولتۇرغانـدا ئاسـتىڭالرغا قهغهز   . نـى كـۆرۈپ باققـاچ دەم ئـااليلى    »تۇر« —

ســېلىپ ئولتــۇرۇڭالر، كىيىمىڭالرنــى كىــر قىلىــپ قويمــاڭالر كېــيىن يهنه  
  .دېدى —الر، دەم ئالغاندا ئىشلىتىسلهر، قهغهزنى قاتالپ ئېلىۋىڭ

نىــڭ يېنىغــا »تــۇر«ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ھهممىســى ئۇســتازىغا ئهگىشــىپ 
مۈنارىنىـــڭ ئاســـتى چاســـا تـــام بولـــۇپ پهللهمـــپهي شـــهكىلىدە . بېرىشـــتى

كىچىكـــلهپ مهلـــۇم ئېگىـــزلىككه يهتكهنـــدىن كېـــيىن ئۈســـتى يـــۇمىالق 
ــدۇر    ــاۋاك، قاچانـ ــاش كـ ــا ئوخشـ ــى مورىغـ ــتىلگهن، ئىچـ ــوت ئېـ ــىلهر ئـ كىشـ

شـــىمال  -مۈنارىنىـــڭ غهربىـــي. قالىغانـــدەك ئىســـتىن قارىيىـــپ تـــۇراتتى 
ــنهن   ــدە تهخمى ــدا  50تهرىپى ــۇر«قهدەم نېرى ــدى »ت ــۇپا   . بارى ــا س ــر چاس ــۇ بى ب

ــۇزۇنلىقى   ــڭ ئـ ــۇپ، تهرەپلىرىنىـ ــى 20بولـ ــر كېلهتتـ ــالر . مېتىـ ــۇزۇن يىلـ ئـ
نىڭ تـام  جهريانىدا بوران ۋە يامغۇرنىڭ يالىشـى بىـلهن بـۇ ئىككـى قۇرۇلۇشـى     

  .يۈزى سىلىقلىشىپ  كهتكهنىدى
  .دەپ سوراشتى ئوقۇغۇچىالر —ئهپهندى، بۇ نېمه؟  —
بــۇ مىــڭ يىلنــى باشــتىن كهچــۈرگهن قۇرۇلــۇش بولۇشــى مــۇمكىن،    —

بـۇ يهردىكـى يهرلىكـلهر    . بهلكىم قاراخانىالر سۇاللىسىگه خاس بولسـا كېـرەك  
ــۇنى  ــۇم«ب ــان ئى . دەپ ئاتىشــىدىكهن »مۇرت ــيىن قويۇلغ ــۇ كې ســىم بولســا  ب

بـۇ  . دۇۇدېگهن ئىككـى سـۆزنىڭ قوشۇلمىسـىدەك تـۇر     »تام«، »مورا«كېرەك، 
ئۈسـتىدىن قارىغانـدىمۇ   . دۇۇقۇرۇلۇش خېلى يىـراق جـايالردىن كۆرۈنـۈپ تـۇر    

بــۇ مــۇھىم ئــۆتكهلگه جايالشــقان . دۇۇخېلـى يىــراق جــايالرنى كــۆرگىلى بولـ  
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ــ    ــرىش ئىشـ ــگه بېـ ــىش، بهلـ ــالردا خهۋەرلىشـ ــي ئىشـ ــا ھهربىـ لىرىغا بولغاچقـ
ــلىتىلگهن ــڭ   . ئىشــ ــىالتىنى ھهر بىرىڭالرنىــ ــراق تهپســ ــۇ ئېنىقــ تېخىمــ

ئىچىدىن كهلگۈسىدە ياخشى ئوقـۇپ ئـارخئولوگالر يېتىشـىپ چىقسـا شـۇالر      
دېدى تهۋىق مېهرىبـان ئاتىالرنىـڭ كـۆزى بىـلهن      —تهكشۈرۈپ ئېنىقاليدۇ، 

ۋەتىنىمىـز خـۇددى    —ھهربىر ئوقۇغۇچىسىنىڭ كۆزىگه ئۈمىدلىك بېقىـپ،  
ــا   ئې ــۈرگۈچىلهر ئارقـ ــك تهكشـ ــايدۇ چهتئهللىـ ــوز يهرگه ئوخشـ ــان بـ  -چىلمىغـ

ــكه     ــلىرىمىزنى تهكشۈرۈشـ ــي مىراسـ ــڭ مهدەنىـ ــپ بىزنىـ ــدىن كېلىـ ئارقىـ
ــى  . كىرىشــتى ــپ كهتت ــدىغىنىنى ئېلى ــا چىقى ــز  . قولىغ ــڭ خهلقىمى بىزنى

ــك     ــك قىممهتلىـ ــىلهرنىڭ قانچىلىـ ــۇ نهرسـ ــا بـ ــىز بولغاچقـ ــادان، ساۋاتسـ نـ
ــدۇ  ــى بىلمهيـــ ــۆ. ئىكهنلىكىنـــ ــا  ئـــ ــاتچىالر بولمىغاچقـــ زىمىزدە تهتقىقـــ

مۇشـۇ  . چهتئهللىكلهر بىزنىڭ نهرسىلىرىمىزنى بىـزدىن ياخشـىراق بىلىـدۇ   
قۇرۇلۇشنى ئېلىپ ئېيتساق ئهگهر بۇنى تهتقىـق قىلىـدىغان بولسـا قايسـى     
ــر     ــپال قالمــاي، شــۇ دەۋىرنىــڭ بى زامانغــا تهئهللــۇق ئىكهنلىكــى ئېنىقلىنى

ــائىي ئه  ــادەتلىرىنى ئىجتىمـ ــۇنچه ئـ ــ مـ ــۋالغىلى بولـ ــۋاللىرىنى بىلىـ . دۇۇھـ
لـېكىن بىزنىـڭ خهلقىمىـز بولسـا بــۇنى بىـر ئهسـكى تامـدىن باشـقا نهرســه         

شــۇڭا ئهگهر بىــرەر چهتئهللىكنىــڭ بــۇ يهردە قېــزىش  . ئهمهس دەپــال ئوياليــدۇ
ئىشــلىرى ئېلىــپ بېرىــۋاتقىنىنى كۆرســىمۇ بــۇنى قوغداشــنى ئويلىمايــدۇ،  

بـۇنى شـۇنداقمۇ   . قىزىشـىپ بېرىـدۇ   ئهكسىچه ئازراق پۇلغـا ياللىنىـپ بـۇنى   
چۈشـهندۈرۈش مــۇمكىنكى بىــر يارماققــا ياللىنىــپ، خهق ئۈچــۈن بىــر جىــڭ  

بىـر مىللهتـته زىيـالىالر قوشـۇنىنىڭ     : خۇالسه كـالالم . ئالتۇن تېپىپ بېرىدۇ
  !بولماسلىقى بهخىتسىزلىك

ــدا مۇنچىلىـــــك خاســـــىيهتنىڭ       ــۇچىالر بـــــۇ ئهســـــكى تامـــ ئوقۇغـــ
ــاڭالپ ھ ۇبول ــانلىقىنى ئــ ــتى دىغــ ــران قېلىشــ ــڭ  . هيــ ــابىت بالىالرنىــ ســ

ھهممهد قـارىالر،  ۇئابـدۇراخمان، مـ  . ئارقىسىدىراق تۇرۇپ گهپكه قۇالق ساالتتى
ئهمهت مهخســـۇم، ئابلىمىـــت قـــارى، ئابـــدۇغۇپۇر، ســـهيپىددىنالر ئالدىـــدا      

  .تۇرۇشاتتى
دادامنىــڭ ئېيتىشــىچه قۇمالتاغنىــڭ تۇمشــىقىدىن ئــۇدۇل كــۈن       —

دەپ ئاتالغــان  »خـان سۇپىســى «گــال ئىچىــدە چىقىـش تهرەپــكه ماڭغانـدا جاڭ  
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ــارىكهن  ــۇپا ب ــا س ــاش    . چاس ــان ت ــۆرت دانه يوغ ــدە ت ــۆرت بۇرجىكى ــۇپىنىڭ ت س
تـاش قـارا رەڭلىـك بولـۇپ، بىـر يـۈزى قوشـۇش بهلگىسـى شـهكلىدە           بارىكهن،

ــكهن   ــۈنگهن ئى ــۆرتكه بۆل ــكه ئوخشــايدىغان  . ســىزىلىپ ت ــدە خهت ھهر بۆلىكى
قارىغاندا ئۇمـۇ خېلـى مـۇھىم     —ۇغوپۇر، دېدى ئابد —، ①بهلگىلهر بار ئىكهن

  نهرسه بولسا كېرەك؟
دېــدى تهۋپىــق قىزىقىســىنىپ، ئۇنىڭــدا شــۇئان بىــر  —شــۇنداقمۇ؟  —

پۇرســهت چىقىرىــپ ئوقۇغــۇچىالرنى ئېلىــپ شــۇ يهرلهرنــى چــارالپ كــېلىش   
  .پىكرى تۇغۇلغاندەك قىالتتى

ھهققىـــــدە بىـــــر رىـــــۋايهت  »خـــــان سۇپىســـــى«مهن دادامـــــدىن  —
ھهزرىتـى سـۇلتان    —دېـدى ئابلىمىـت قـارى گهپ قوشـۇپ،     —ىم،ئۆڭلغانىـد 

سۇتۇق تاغىسىدىن ھوقۇق تاتىۋېلىـپ، پادىشـاھلىق تهخـتىگه چىققانـدىن     
ئـۇ چـاغالردا بـۇ يهر سـۈيى مـول، ناھـايىتى گـۈزەل،         —كېيىن ئاشۇ جاڭگالدا 

ــش،    ــتانلىق ئىكهنمى ــاز، بوس ــۇپرىقى س ــۇس    —ت ــالدۇرۇپ، مهخس ــهھهر س ش
شــكه ۈتۈھهمــدە خىــل قوشــۇنلىرىنى ماھــارەت كۆرس. هنئهســكهر تۇرغۇزغــانىك
غـا چىقىـپ تاماشـا    »خـان سۇپىسـى  «ۋۇزرالىـرى بىـلهن    -سېلىپ، ئۆزى ۋەزىر

ــانىكهنمىش ــۇنجى      . قىلغ ــۈپ ت ــۇپا پۈت ــۇ س ــلهن ئاش ــهھهر بى ــى ش ــۇ يهردىك ب
مۇراسـىم ئېچىلغانـدا ئاشـۇ سـۇپىدا تـۇرۇپ مهيـدانغا توپالنغـان خهلقـقه ســۆز         

  .دېگهن نامنى بهرگهنىكهن②»سۇلتان زوھۇرىدىن« قىلغانىكهن ھهم ئۆزىگه
  .دېدى ئابدۇراخمان —بۇ رىۋايهتنى مهنمۇ ئاڭلىغان،  —

                                            
مىزنىـڭ تـۆرت   »ئىختىيـارى ئـارخئولوگيه ئـۆمىكى   «بىزنىڭ بۇ جهزىرىگه يـۈرۈش قىلغـان     ①

. قېتىملىق سهپىرى خان سۇپىسىنى تېپىش ۋە تاشنى ئېلىپ كېلىشـنى مهقسـهت قىلغانىـدى   
كېــيىن مهن . اھــالهنكى، يــول باشــلىغۇچى بولمىغاچقــا ئېزىــپ قېلىــپ ســۇپىنى تاپالمىــدۇق  ۋ

خهرىتىــدىن ) يىللىــق -1958(ماسسىشــتاپلىق 1/1000ســۇپىنىڭ ئــورنىنى قهشــقهر رايونىنىــڭ 
كۆردۈم ۋە ئازمايدىغان بولـۇپ رەسـمىي ئاتالنغـان چېغىمىزىـدا تاشـنى ئاللىكىملهرنىـڭ ئېلىـپ        

مهرھـۇم رىشـات مۇسـانىڭ    . ئـايالردا بولغـان ئىـش    -5يىلـى  -1984بـۇ  . دىكهتكهنلىكى مهلۇم بول
يىلالردا روسيىلىكلهر تاشـنى ئېلىـپ كېـتىش ئۈچـۈن ماشـىنا ئېلىـپ بارغـان،         -30ئهسلىشىچه 

بىراق ئۇ چاغالردا بۇ يهر سازلىق بولغاچقا ماشىنىسى پېتىپ قېلىپ يېقىن بارالمىغـان ئىـكهن،   
  .ئا —

  .ئا -رغۇچى، دىننى ئاشكارە قىلغۇچى سۇلتاندىننى مهيدانغا چىقا  ②
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ــار    — ــىي ب ــى ئاساس ــڭ خېل ــۇ گهپلهرنى ــت، ب ــۇ يهرلهر . شــۇنداقمۇ؟ راس ئ
قاراخانالر سۇاللىسىنىڭ پـايتهختى بولغـان قهشـقهرنىڭ ئىككىنچـى قېـتىم      

ران دەرياسـىنىڭ سـۈيى تارتىلىـپ    قىـ   ①.يۆتكهلگهن ئورنى دەپ قارىلىۋاتىـدۇ 
كېتىپ، سۈيى مـول بولغـان چاقمـاق دەرياسـىنىڭ تـۆۋەن ئېقىمىـدىكى بـۇ        

ــۈزلهڭلىككه كــۆچكهن ــيىن چاقمــاق دەرياســىنىڭ ســۈيىمۇ ئازىيىــپ،   . ت كې
رى ئېقىمىدىكى يۇرتالردىن ئاشمايدىغان بولغاچقـا، بـۇ يهردىكـى شـهھهر     ۇيۇق

دېـمهك،  . قى ئورنىغـا كۆچـۈرۈلگهن  ۋەيران بولۇشقا يـۈز تۇتـۇپ، قهشـقهر ھـازىر    
يىگىتلهر، بىزنىڭ قىلىدىغان ئىشـلىرىمىز ناھـايىتى كـۆپ، ئـاۋۋال كۆڭـۈل      
ــۇپ كېلىســـىلهر،       ــدە ئوقـ ــاڭالر چهتئهلـ ــى ئوقۇسـ ــۇڭالر، ياخشـ ــۇپ ئوقـ قويـ

، بولـۇدۇ ئۇنىڭدىن كېيىن بىزنىڭمـۇ ئـۆز ئـارخئولوگلىرىمىز، ئـالىملىرىمىز     
ئۇنــداق بولســا ســهپىرىمىزنى  — ئــۇ ئوقۇغۇچىالرغــا ســهل قــاراپ تــۇرۇپ، —

  .دېدى —داۋامالشتۇرساق قانداق؟ 
ــايال      ــۈپ تۇرمـ ــدىنى كۈتـ ــپ، كومانـ ــا چىقىـ ــارۋا يولىغـ ــۇچىالر ھـ ئوقۇغـ

ــۈردى   ــلىگه كهلتـ ــېپىنى ئهسـ ــى سـ ــۇرۇپ دەم  . ئىلگىرىكـ ــۇالر ئولتـ گهرچه ئـ
ــىپ قالغانىــدى      ــاردۇقى چىقىــپ يېنىكلىش ــان بولســىمۇ ھ شــۇڭا . ئالمىغ

ــ   تاشــــاخۇمۇمنىڭ  «لهر بىــــلهن مېڭىــــپ،  تېتىــــك، زەبهردەســــت قهدەمــ
چاقمـاق   —جاڭگالـدا قاچانـدۇر بىـر چـاغالردا     . نى بېسىپ ئۆتتى»جاڭگىلى

ســاندا  -دەرياســى تولــۇپ ئاقىــدىغان زامــانالردا ســۇ ئاققــان، ئهمــدىلكته ئانــدا 
كهلكۈن سۈيىنىال كۆرۈپ قالىدىغان قـۇرۇق ئېقىـنالر بهشـكېرەم يېزىسـىنى     

، مۇشــۇ  بىپايــان جاڭگالغــا تارىلىــپ    بىــر نهچــچه جايــدا كېســىپ ئۆتــۈپ    
  .بۇ يهردە پاخماق يۇلغۇنالر كۆزگه چېلىقاتتى -ئۇ يهر. كېتهتتى

ــتىگه يېقىنالشــقاندا يــۈز   كۆزىــدىكى -ئــۇالر بهشــكېرەمنىڭ قۇمبــاغ كهن
توزانلىرىنى يۇيۇشۇپ، قايتىـدىن سـهپكه تىزىلـدى ۋە جهڭگىـۋار      -سهپهر چاڭ

نى ىرەڭگــۈ روھ بىـلهن پــۇت ۈۇن، كۆتيهنه ئاۋۋالقىــدەك جۇشـق . ھـالهتكه كهلـدى  
                                            

يىللىرىــدىكى كــۆپ قېتىملىــق خــانئۆي كېزىشــلىرىمىزدە قۇمســېغى يېزىســى    -1984 ①
بىلهن پهيزاۋاتنىڭ ئاققاش يېزىسى ئارىلىقىـدىكى چۆللـۈكتىن شـهھهر سـېپىلىنىڭ ئىزلىرىنـى      

ىكهن، شــۇنداقال ھالقــا غــا ئوخشــاپ قالغـان )توســما قىـر (تاپقانىـدۇق، ئــۇ ھـازىر خــۇددى بىــر دامبـا    
  . ئا —شهكلىدە تۇتاشقان، نۇرغۇن جايالردىن ساپال پارچىلىرىنى ئېلىپ كهتكهنىدۇق 
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چىـڭ ئـۇرۇپ، قهددىنـى كېرىـپ مېڭىشـقا، ناخشـىالرنى ياڭرىتىشـقا         -چىڭ
بارابــان، ســۇناي ۋە نهي ئــاۋازلىرى بىــلهن ناخشــا ئــاۋازلىرى   -نــاغرا. باشــلىدى

 -بــۇ قوشــۇننى بــۇ يهردىمــۇ ئهر . بهشــكېرەم ئاســمىنىنى چــاڭ كهلتۈرىــۋەتتى 
  ...پ قالدىۇتۇە ئۇزياشالر كۈتىۋالدى ۋ -ئايال قېرى

ــق، چــۈگه،     ــاغ، بېغىئېرى ــاي قۇمب ــالىتىنى بۇزم ــۋار ھ ــۇالر ئاشــۇ جهڭگى ئ
ــۆتتى   ــى . ئىشــتال، ســاپئېرىق، كوكــاڭ كهنتلىرىنــى كېســىپ ئ ــگهر ۋاقت دى

  .بىلهن ھهزرەتكه يېتىپ كهلدى
بــۇ يهردە قهشــقهردىن چىققــان مهجىــددىن ئهپهنــدى ۋە مهھمــۇد ســىجاڭ  

ڭ ئاديۇتـانتى قاتـارلىق كىشـىلهر بىـلهن     قېشىدىن كهلگهن ئىدرىس ۋە ئۇنى
مهمتىلى ئهپهنـدى ئوقۇغـۇچىالرنى دەم ئېلىـپ تامـاق يىيىشـكه      . ئۇچراشتى

ــلهن   ۇقوي ــېرلىرى بىـ ــىجاڭنىڭ ئوفتسـ ــۇد سـ ــددىن ۋە مهھمـ ۋېتىـــپ، مهجىـ
  .ئايرىم كۆرۈشتى

ــلهن      ــىياتىدا بى ــېغىنىش ھىس ــلهن س ــق بى ــدى تهۋپى ــددىن ئهپهن مهجى
، ھاسىســىنى پىرقىرىتىــپ تــۇرۇپ   قۇچاقلىشــىپ كۆرۈشــكهندىن كېــيىن  

  .سۆھبهتنى بۇرىدى
سـىجاڭ ســىزنى  . بـۇ ئىككــى ئهپهنـدى ســىجاڭنىڭ ئالدىـدىن كهپتــۇ    —

  .قايتىپ كهتسۇن دەپتۇ
  .دى تهۋپىق چۆچۈپىسور —نېمىشكه؟  —

  .مهجىددىن ئهپهندى مۈرىسىنى قىستى
  .ئىدرسىتىن سورىدى ئۇ —راستىنال قايتىپ كهتسۇن دېدىمۇ؟ —
ېـدى ئىـدرىس ۋە مهمتىلـى    د—شۇنىڭ ئۈچـۈن ئهۋەتتـى،    ھه،  بىزنى —

نــېمه   —ئهپهنــدىنىڭ ئىشــهنمىگهندەك قارىشــىغا ســهل ئاچچىقلىنىــپ،     
دەۋاتىسىز؟ مېنى بىلمهمسىز؟ مهن شـتاپ باشـلىقى بـولىمهن، سـىجاڭنىڭ     

 —ئـۇ ھهمـمه بـۇيرۇقلقىرىنى مهن ئـارقىلىق يهتكۈزىـدۇ،      . كۆز ھهم قـۇلىقى 
ئـۇ روسـچه   . نه بولمىغـان پوزىتسـىيه بىـلهن   دېدى ئىـدرىس بىـر خىـل دوسـتا    

ــا       ــال تهمهننـ ــۆزىگه بهكـ ــۈپهيلى ئـ ــى تـ ــاۋادى بولۇشـ ــازراق سـ ــدىغان، ئـ بىلىـ
ــۆر ــدەك كـ ــۇھىتى  . نهتتىۈقويىدىغانـ ــۇد مـ ــۇدا مهھمـ ــۇ ئاقسـ ــۈمهن -6ئـ گه تـ

بىــلهن بىلــله  وقىلىــپ بهلگىلگىلهنــگهن چاغــدا مۇشـاۋۋۇر رىبــالك  قومانـدان 
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  .پهيدا بولغانىدى
ئــۇ  . ڭنىڭ ئــۆزى بىــلهن كۆرۈشــمهي قويمــايمىز    يــاق، بىــز ســىجا    —

. شـۇڭا بهلكىـم شـۇنداق دېگهنـدۇ    . بىزنىڭ ھهقىقىي ئهھۋالىمىزنى ئۇقمايدۇ
ــىمچىلىقىمىزنى    ــۆز بېشـ ــڭ ئـ ــا جهزمهن بىزنىـ ــۋلنى ئۇقسـ ــي ئهھـ ھهقىقىـ

  .كهچۈرىدۇ
نــېمه؟  ســىز ســىجاڭنىڭ بــۇيرۇقىنى بىــر تىيىــنگه ئالمامســىز؟        —

غوغـــا بىـــلهن بېرىـــپ ئــــاۋارە     -لـــۋە ســـىلهردەك ھهربىـــر ئهپهنـــدىچاق غه   
 -ھهقىقىـي ئهھـۋالنى يېزىـپ بېرىـڭ    ! قىلىۋېرىدىغان كىچىك ئـادەممۇ ئـۇ؟  

  .بىز خهتنى يهتكۈزۈپ قويايلى. دە، كېتىۋېرىڭ
ئـۇ  . مهمتىلى ئهپهندى جىله بولـۇپ ئېلىشـىپ قـالغۇدەك ھالغـا كهلـدى     

ــمىگهنىدى  ــك جىددىيلهش ــان بۇنچىلى ــۈش  . ھېچقاچ ــلهن كۆرۈش ســىجاڭ بى
. شــهتتىۈرقى ئۈمىــد بولــۇپ، بــۇ ئۈمىــد يوققــا چىقســا ھهممىســى تۈگ  ئــاخى

ئهمـدىال پهيـدا بولغـان كىچىككىـنه     . ئۇنىڭ ئۇلۇغ پىالنلىرى بهربـاد بـوالتتى  
چىقىش يولى ئېتىلىپ، بـۇ بهخىتسـىز ئهلنىـڭ كـۆزى ئېچىلىشـى يهنه بىـر       

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه . مهســىلىنى ھهل قىاللمــايتتى ،خهت. مـۇنچه كېچىكهتتــى 
ئهگهر . دېــگهن جايغــا تېگىشــىگىمۇ ئىشــهنچ قىلغىلــى بولمــايتتى خهتنىــڭ

ــڭ     ــكه، ئۇنىـــ ــىجاڭنى تهسىرلهندۈرۈشـــ ــۇ ســـ ــىال ئـــ ــۆزى كۆرىشهلىســـ ئـــ
  .داشلىقىنى قوزغاشقا ئىشهنچ قىالتتىھىس

ــارىغۇچىالرنى   ــدە تىكىلىــــــــــــپ قــــــــــ ئۇنىــــــــــــڭ كۆزلىرىــــــــــ
ــۈرئهت   جۈرئهتســـــــىزلهندۈرىۋېتىدىغان، بىهۆرمهتلىـــــــك قىلىشـــــــقا جـــــ

ئـۇ ئاشـۇ   . پ قويىـدىغان ئـۆزىگه خـاس نـۇر پهيـدا بولـدى      قىاللمايدىغان قىلىـ 
  :كۆز نۇرىنى ئىدرىسقا تىكىپ

ياق، ئهپهنـدى، خهت دېـگهن بهرىبىـر يېـرىم دىـدار، بىـز پۈتـۈن دىـدار          —
  .دېدى —! كۆرۈشمىسهك بولمايدۇ

پ، ئۇنىــڭ كۆزلىرىـــدىن ئـــۆزىنى  ۇشـــۇئىــدرىس روھســـىزالنغاندەك بوش 
ھهيۋىسـىنى بىـردىنال تۆۋەنلهتكۈسـى    شۇنداق بولسىمۇ دەسلهپكى . قاچۇردى

مېڭىشــــىڭالرغا رۇخســــهت  —:كهلمىگهنــــدەك، ســــۈنئىي ھهيــــۋە بىــــلهن
دېـدى ۋە ئالدىراۋاتقانـدەك    —! قىلىنمايدۇ، بـۇ دېـگهن سـىجاڭنىڭ بـۇيرۇقى    
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ــاقتى،    ــۆلچهرلهپ ب ــى م ــاراپ، ۋاقىتن ــمانغا ق ــۇ —ئاس ــۇق،  . گهپ ش ــز كهتت بى
ــۆزىڭىزگه  ــاتىلىرى  —! بېرىــپ قــالغۇچى بولســىڭىز خــاپىلىق ئ دېــدى ۋە ئ

  .تهرەپكه كهتتى
بۇ ئىككىسى راستىنال سىجاڭنىڭ بـۇيرۇقىنى ئېلىـپ كهلگهنلهرمـۇ     —

  .دېدى مهمتىلى ئهپهندى ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن قاراپ —قانداق؟ 
مــاۋۇ ئــادەم ســىجاڭنىڭ كونــا ئادەملىرىــدىن  . بۇنىســى ماڭــا قــاراڭغۇ —

 — ...بـــۇ ئـــادەملهرنى ھهي، ... ئهمهس، ھهر ھالـــدا ئىككـــى تىللىـــق ئـــادەم 
ــۇر چۈش ــدى،   ۈنۈدوخت ــدا غۇدۇڭشــىدى ۋە قوشــۇپ قوي ــدا  —كســىز ھال يېقىن

ــدۇراخمانالر     ــان ســهئىدى، ئاب ــاز، قۇرب ــان نىي ــدىن قۇرب ســىجاڭنىڭ كادىرلىرى
  ...سوۋېتكه ئوقۇشقا چىقماقچىمىش

  بۇ سىجاڭنىڭ ئويىمۇ ياكى ھۆكۈمهتنىڭمۇ؟  —
بهرگهن ئىــش دەيــدۇ،  ھېلىقــى ســاقاللىق ئــۇرۇس مۇشــاۋۇر تهكلىــپ —

  .شىڭ دوبهننىڭ ئىشىمۇ، سوۋېتنىڭ ئىشىمۇ بىلىپ بولمايدۇ
تهۋپىــق مــۇالھىزە قىلىۋاتقانــدەك جىــم بولـــۇپ      — ...شــۇنداقمۇ؟  —
  .كهتتى

ــاپىلىق     — ــرەر خ ــنىڭچه بى ــاقچى بولۇۋاتىســىز؟ مې ــداق قىلم ســىز قان
  ...بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن

هن ئـۇ يهردە جازاغـا تارتىلسـام،    م. ئارقامغا قـايتىش يـوق   ،ياق، دوختۇر —
ــۈم،      ــر ئۆل ــا قايتســاممۇ بهرىبى ــى، ئارقامغ ــۈمگه بۇيرۇلســاممۇ مهيل ــا ئۆل ھهتت
ــنىڭ     ــۇنى داۋام قىلىشـ ــۇپ، ئـ ــران بولـ ــلىرىم ۋەيـ ــان ئىشـ ــۈنكى قىلۋاتقـ چـ
ــانىيىتىنى بولمىســا ياشاشــنىڭ ھــېچ مهزىســى قالمايــدۇ، مهنىــۋىي       ئىمك

ئالـدىمغا قـاراپ مېڭىـپ نـېمه      ئۇنىڭدىن كۆرە .  مهنۇجهھهتتىن ئۆلگهن بول
تهۋپىق قهتئىيلىـك بىـلهن شـۇنداق دېـدى ۋە دوختۇرغـا،       — !كۆرسهم كۆرەي

ــز يهنه كۆر — ــازىر    ۈبى ــدۇرايلى، ھ ــهھهردە داۋام قىل ــارىڭىمىزنى ش ــىمىز، پ ش
  .تهلهبىلهر غىزالىنىپ بولدى، يولغا ئاتلىنىمىز

ر قىلىـپ  ئهمسه مهن ئالدىنراق ماڭغاچ تـۇراي، دوسـتلىرىڭىزغا خهۋە   —
دېــدى مهجىــددىن ئهپهنــدى ھاسسىســىنى بىــر پىرقىرىتىــپ       —قويــاي، 

  .قويۇپ، ئورنىدىن تۇرۇپ ئېتى تهرەپكه ماڭدى
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مهمتىلى ئهپهندى  ئوقۇغـۇچىالرنى سـهپكه تىزىـپ ھهزرەتـتن قهشـقهرگه      
ــى  ــا چىقتـ ــاراپ يولغـ ــاغرا. قـ ــقا  -نـ ــتىن ياڭراشـ ــانالر يېڭىباشـ ــۇناي، بارابـ سـ

ــلىدى ــۇن   . باش ــپ قوش ــۇ ئاجايى ــلهرنى    ب ــاددا كىش ــۆرمىگهن س ــېمه ك ھېچن
ئۆيلىرىــدىن چىلــالپ چىقىــپ تــاكى تۆشــۈك دەرۋازىســى ئالــدىغىچه بولغــان 

ــا  ــويلىرى تىقمـ ــول بـ ــدى  -يـ ــادەمگه تولـ ــا ئـ ــۇ كهم  . تىقمـ ــوپى بـ ــق تـ خهلـ
دىغان قوشۇننى كۆرۈپ، زادىال ئاڭالپ باقمىغـان ناخشـىالرنى  ئـاڭالپ،    ۈلۈكۆر

  :پۇنۇلىرى بىلهن مېڭىشىغا زوقلياش بالىالرنىڭ رەتلىك، مهزمۇت قهدەم
  .ئادەمنىڭ زوقى كهلگۈدەك باللىكهن، بۇ جۇما —
  .دېيىشهتتى —خۇدا ئۆزى كۆرۈپ تۇرۇپتۇ، بۇ بىر مۆجىزە،  —

  :ئهمما خۇددى ئاتۇشتىكىدەك، ماقۇللىمايدىغانالرمۇ ئاز ئهمهسىدى
ــاالس    — ــىدىدىن خـ ــهيتاننىڭ ۋەسۋەسـ ــدەكېرىم،  شـ ــۇدا ۋەنـ ــا خـ خۇدايـ

  .قىلغايسهن
جىنالرمـۇ شـۇنداق   . مۇپتاخۇنۇم، بۇنىڭ ئۆزى شـهيتاننىڭ نهغمىسـى   —

  .ناۋا بىلهن چارشهنبه ئاخشىمى سهپ تاتىپ ئۆتهرمىش -نهغمه
ــا — ــراق     -ناخش ــامهتتىن يى ــېقىن، ئ ــاپهتكه ي ــرىلگهن ئهل ئ ــازغا بې . س

 ،»بۇقىنى كاالم دېـمهڭ، ئهلنهغمىچىنـى بـاالم   «شۇڭا كونىالر دەيدۇ ئهمهسمۇ 
  ...بوالر زە

بىرىڭالرنىڭ ئىچـى شـېئىر بىـلهن    «: پهيغهمبهرىمىزنىڭ ھهدىسىمۇ —
 ...دېـيىلگهن ئهمهسـمۇ   »تولغاندىن كۆرە، يېرىڭ بىـلهن تـولغىنى تـۈزۈكرەك   

  .دېيىشهتتى —
ئۇالرنىڭ مۇالھىزىلىرى ئۈستىگه تېخىمـۇ يـاڭراق، تېخىمـۇ شـاۋقۇنلۇق     

ــۈرەن ــدى  -س ــان ئاڭالن ــدى ته  . چوق ــوزۇپ ئال ــۇنلىرىنى س ــااليىق بوي ــكه خ رەپ
قارىشىۋىدى  ئـۇ يهردە بىـرەر يـۈزچه ئـاتلىق ئهسـكهر ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ئالـدى        

  .كانىيى ياڭرىماقتىدى-تهرىپىدە بولسا ھهربىي ئوركىسترنىڭ ناغرا
  .مامۇت سىجاڭ قارشى ئالغىلى ئهسكهر چىقىرىپتۇ —
ھــازىر مــامۇت ســىجاڭنىڭ ئهســكهرلىرى ئوقۇغــۇچىالرنى قوغــداپ        —

  ...كېتىۋاتىدۇ
تهدرىجىي يىـراقالپ  تـۈمهن دەرياسـىدىن ئۆتـۈپ تۆشـۈك دەرۋازىسـى       ئۇالر 
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شــهھهرنىڭ كــوچىلىرى تېخىمــۇ قىزىــپ . بىــلهن شــهھهرگه كىرىــپ كهتتــى
ئادەملهر توپىنى ئهسكهرلهرنىڭ ھهيۋىسى سـهل پهسـكارىغا چۈشـۈرۈپ    . كهتتى

ــاتتى  ــوت  . يــول ئېچىــپ كېتىۋات ئوقۇغۇچىالرنىــڭ يۈرەكلىرىــدە بىــر خىــل ئ
ــى ئېقى ــۇنچىلىك   دەرياسـ ــڭ شـ ــۇالر ئۆزلىرىنىـ ــان، ئـ ــدەك ھاياجانالنغـ ۋاتقانـ

دېققهتكه سازاۋەر ئىكهنلىكىنى بىلىشكىنىدە ئـۇالردىكى  ھـارغىنلىق تامـام    
قوللىرىغـــا ماغــدۇر كىرىــپ قالغانـــدەك تېخىمــۇ چىـــڭ     -يوقالغــان، پــۇت  

  .ۋېتىپ ناخشا ئوقۇشاتتىۇدەسسهپ ماڭاتتى ۋە تېخىمۇ ئاۋازىنى قوي
ۇن ئۆستهڭ بـويى كوچىسـى بىـلهن دېـۋىزىيه ئىشـتابى      ئۇالر مانا شۇ يۇس

ســـېپىلىنىڭ  »يۇمـــۇالق شـــه«. تۇرۇشـــلۇق قورغانغـــا يېتىـــپ كېلىشـــتى
 -سـانجاق ھهربىـي ۋە ھهربىيلهرنىـڭ ئـائىله     -دەرۋازىسىدىن تارتىپال سـانجاق 

ــاتتى   ــته تۇرۇش ــى تهرەپ ــاتلىرى ئىكك ــاراۋۇلى  . تاۋاب ــۆرمهت ق ــڭ ھ ھهربىيلهرنى
ــدە ئو  ــدىن ئۆتكىنى ــاللىق   ئالدى ــۇ زور خوش ــدە تېخىم ــڭ يۈرىكى قۇغۇچىالرنى

مهمتىلــى ئهپهنــدى قايتىــپ كېــتىش ھهققىــدىكى تهكلىــپكه      . ئۇرغىــدى
ھهربىـــــر ئوقۇغۇچىمـــــۇ . پىســـــهنت قىلمىغىنىـــــدىن خوشـــــال بولـــــدى

  .ئوخشىمىغان دەرىجىدە خوشالالندى
لىق مىنوتلىرىنىـڭ ئىلهـامى بىــلهن   جـان ئابـدۇراخمان كۆڭلىـدە بـۇ ھايا   

ــاتتىۇئۇر شــېئىر توقۇشــقا ــۆۋەن قىلىــپ،   . ن ســابىتمۇ خىيالچــان بېشــىنى ت
ھهمـــدە ئـــۇنى . مۇشـــۇ ئاجايىـــپ ســـهپهرنى مىســـراالرغا تىزمـــاقچى بـــوالتتى

. كرەك سـۆزلهپ بېرىشـنى ئـوياليتى   ۈشـل ۈنۈسۆيگۈنىگه قانداق قىلىـپ چۈش 
ــارلىق        ــى قات ــراس دەۋاس ــۆي، مى ــدىغان ئ ــپ قالى ــا يېتى ــۇرۇپال يادىغ ــۇنى ت ئ

قويمىغانـــدا ئىـــدى، بۈگـــۈن بـــۇ خـــاراكتېرىگه  ئىچكـــى ئـــازاپلىرى ئىزىـــپ
مهھهمــمهد قــارى . مۇناســىپ بولمىغــان ھالــدا قىيغىتىــپ كهتــكهن بــوالتتى

مهشرەپنىڭ يۈرىكىدە توختىماستىن ساز چېلىش يـاكى ئـۇزاققىچه ئۇسسـۇل    
مهھهمـمهد قـارى زەكـى بولسـا     . ئويناپ قىيغىتىپ يۈرۈش ئىسـتىكى يانـاتتى  

ىككــــى تهرەپتىكــــى ئهســــكهرلهرنىڭ چــــېچهن كۆزلىرىنىــــڭ قۇيرىقىــــدا ئ
ھهيۋەتلىك تۇرقىغا قاراپ، بـۇ ئىشـالرنىڭ قانـداق نهتىـجه بېرىـدىغانلىقىنى      

ســـــهيپىددىن، ئهمهت مهخســـــۇم، ئابـــــدىغۇپۇرالرنىڭ . خىيـــــال قىالتتـــــى
  ...قهلبىدىمۇ تهسۋىرلىگۈسىز ئىللىق تۇيغۇالر جۈش ئۇراتتى
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ابىنىڭ دىـــۋىزىيه ئىشـــت  —ئوقۇغـــۇچىالر ئىشـــتاپنىڭ ھويلىســـىدا    
پ بىـردەم مهش دەسسـهپ   ۈنـ ۈئالدىدىكى سۇپىدا تۇرۇشقان ئوفىسـتىالرغا يۈزل 

ــا ئوقۇغانـــدىن كېـــيىن، مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ يـــاڭراق،   -شـــېئىر  ناخشـ
ــلهن        ــۈچ بى ــكىدەك ك ــىپ چۈش ــاۋقۇننى بېس ــمه ش ــاۋازى ھهم ــك ئ ھهيۋەتلى

  :ياڭرىدى
  !...تۇر —

اخشــا ساداســى ھهتتــا ســۇنايالر، قهدەم تىۋىشــى، ن -كانــاي، بارابــان -نــاغرا
ــىۋىر    ــڭ ش ــكهر ۋە پۇقراالرنى ــقان ئهس ــا تۇرۇش ــاپ،   -ئهتراپت ــىۋىرلىرى توخت ش

ــم  ــۈرلۈك جىـ ــى بىردىنالسـ ــتى  -ئهتراپنـ ــق باسـ ــڭ . جىتلىـ ئوقۇغۇچىالرنىـ
، ورەتلىــك قاتــارلىرى ئالدىــدىكى ســۇپا ئۈســتىدە مهھمــۇد مــۇھىتى، رىبــالىك 

مـــولال نهئىمـــى، قۇربـــان ســـهئىدى، قۇربـــان نىيـــاز، ســـهمىتاجى، ئابـــدۇلال دا
. سىجاڭنىڭ تىۋىپى باي ئېزىز، شتاب باشـلىقى ئىـدرىس قاتـارلىقالر تـۇراتتى    

ــىدا ئى  ــڭ ئارقىس ــزۋودى    لئۇالرنى ــاپىزەتچىلهر ۋى ــچىلىقىدىكى مۇھ ــاس باش ي
ئـۇالر ئوقۇغـۇچىالرنى ئىنتـايىن قىـزغىن قارشـى ئالـدى، ئهسـكهرلهر        . تۇراتتى

  .قىزغىن ئالقىش ياڭراتتى
ــۇرۇپ    مهھمــۇد مــۇھىتى ئۈســتى  ــدىغا چىقىــپ ت يېپىــق ســۇپىنىڭ ئال

  :ھاياجان بىلهن سۆز باشلىدى
ــاش يىگىـــتلهر، ئهي ئوقۇغـــۇچىالر،   — دېـــدى ئـــۇ قـــاتتىق    —ئهي، يـ

ھاياجانالنغانلىقىدىن سـۆزلىرىنى تاپقـا چۈشـۈرەلمهيۋاتقاندەك سـاقاللىرىنى     
ملىرى، ســـىلهر مىللىتىمىزنىـــڭ ىكهلگۈســـىنىڭ مـــۇئهلل —تىترىتىـــپ،

  !دىنىمىزنىڭ ھامىلىرى، مهن سىلهرنى قارشى ئالىمهنئۈمىدى، ئىسالم 
ئهسكهرلهر ۋە ئوقۇغۇچىالرنىـڭ گۈلـدۈراس ئالقىشـلىرى ئۇنىـڭ سـۆزىنى      

ئوقۇغــۇچىالر ســېپىنىڭ ئالدىــدا تۇرغــان مهمتىلــى ئهپهنــدى  . ئــۈزۈپ قويــدى
  .ئالقىشنىڭ باشلىغۇچىسى ئىدى

ــاد    — ــارتتۇق، ئوقۇمىغــان ئ ەم بىــز ئوقۇماســلىقنىڭ زىيىنىنــى كــۆپ ت
دەپ داۋام قىلـــدى مهھمـــۇد  — !كـــۆزى ئوچـــۇق قـــارىغۇ بىـــلهن ئوخشـــاش 

مانـا، سـىلهر مهكـتهپ يـۈزى      —مۇھىتى جاراڭلىق، كۈچلـۈك ئـاۋازى بىـلهن،    
كـــۆرگىنىڭالر ئۈچـــۈن كهپســـىز، بىـــۋاش بـــالىالردىن رەتلىـــك، تهرتىپلىـــك 
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بۇ ئوقۇشنىڭ خاسىيىتى بولمـاي نـېمه؟ سـىلهر    . ئوقۇغۇچىغا ئايلىنىپسىلهر
سىلهر  ئهسـكهر بولسـاڭالرمۇ ناھـايىتى    . رقى ياراملىق ئادەم بولۇپسىلهرشۇ تۇ

ياخشى ئهسكهر بوالاليسىلهر، مۇئهللىم بولسـاڭالر بـاال ئوقۇتااليسـىلهر، ئهمهل    
ــۇرت سورىيااليســىلهر  ــدۇ . تۇتســاڭالر ي ــادەمچۇ؟   ئىشــقا يارىماي . ئوقۇمىغــان ئ

  !لهرگه ئالقىششۇنىڭ ئۈچۈنمۇ مهن سىلهرگه ئېهتىرام بىلدۈرىمهن سى
گۈلـــدۈراس ئالقىشـــالر . يهنه بىـــر ھـــازا تهنـــتهنه ســـادالىرى كۆتۈرۈلـــدى 

ئۇنىـڭ نۇرلـۇق   . توختىغاندىن كېيىن مهمتىلى ئهپهندى سـهھنىگه چىقتـى  
ــك     ــدا رەتلىـ ــىرالرغا، مهيدانـ ــقان ئوفىتسـ ــته ئولتۇرۇشـ ــر تهرەپـ ــۆزلىرى بىـ كـ

. بىـر تىكىلـدى   -تۇرۇشقان  ئوقۇغۇچىالرغا، ئهتراپتىكى ئهسـكهرلهرگه  بىرمـۇ  
نۇرلــۇق يۈزىــدە ھهم ھاياجاننىــڭ قىزىللىقــى ھهم تهمكىنلىــك تهبهسســۇمى  

  .بىلىنىپ تۇراتتى
، ئهســكهلهر، ②ســۇبايالر ①تۈمهنــدىكىھۆرمهتلىــك ئهمىــرلهر، پۈتكــۈل  —

مهمتىلـــى ئهپهنـــدى بىـــردەم  — !ھهممىڭالرنىـــڭ تېنـــى ئېســـهن بولغـــاي
ىـك بىـلهن، خـاتىرجهم    سۈكۈتتىن كېيىن ناتىقالرغا خاس تهبئىـي، تهمكىنل 

ــدى،   ــدا داۋام قىل ــا     —ئاھاڭ ــۇد مۇھىتىغ ــرال مهھم ــلهن گېن ــدى بى مهن ئال
ــنى زۆرۈر      ــالت قىلىشـــ ــقىچه دوكـــ ــدىن قىســـ ــڭ ئاپالىيهتلىرىـــ ئۆزۈمنىـــ

ئۇنىـــڭ ئـــانچه چىـــڭ بولمىســـىمۇ كىشـــىگه كۈچلـــۈك  —اباليمهن، ھىســـ
چه دىغــان ئــاۋازى دېــۋىزىيه شــتابىنىڭ ھويلىســىدا ھهربىــر بۇلــۇڭالرغى  ۇتۇيۇل

ھهمـمه ئۇنىـڭ تهسـىرچان ئاۋازىغـا جىـم      . بىر خىل سـالماقتا بېرىـپ يهتتـى   
ــى     —قــۇالق ســاالتتى،  ــاۋۋال ئاتۇشــتا مهكــتهپ ھهيئىت ــاي ئ مهن ئىككــى ئ

ــاچتىم  ــۇئهللىمىن ئـ ــكىللهپ دارىلمـ ــپ  61. تهشـ ــۇل قىلىـ نهپهر تهلهبه قوبـ
مهكــتهپ  24كهنىتــته  24ئارقىــدىن ئاتۇشــتىكى . ئوقۇتۇشــقا كىرىشــكهندىم

ــاتىالر ھهيئىتــى تهشــكىللهپ، بىــر    ته ــتلهردە ئ سســىس قىلىــش ئۈچــۈن كهن
مىللهتنــى ئوياليــدىغان . تهرەپــتىن مهكــتهپ قۇرۇلۇشــى ئېلىــپ بارغانىــدىم 

ــنى       ــتهپ سېلىش ــۈن مهك ــاۋابلىق ئۈچ ــدا س ــۇدا يولى ــۋەرلىرى، خ ــۇرت مۆتى ي

                                            
  .ئا —دىۋىزىيه،  —تۈمهن   ①
  .ئا —ئوفىتسېر،  — subayتۈركچه   —سۇباي     ②
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خااليـــدىغان بايالرنىـــڭ قوللىشـــى بىـــلهن مهكتهپلهرنىـــڭ قۇرۇلۇشـــىمۇ      
ــۇ مهكــتهپلهردە مۇئهللىملىــك   ب. باشــالنغانىدى ــتىن كهلگۈســىدە ب ىــر تهرەپ

بىـــراق، بىـــر نهپســـى ئۈچـــۈن ئهلنـــى  . قىلىـــدىغانالر تهييارلىنىۋاتقانىـــدى
ــاپىقالر   ــدىغان مۇتىئهسســىپ مۇن ــار ئالماي ــادان كىشــلهرنى   ،سېتىشــنى ھ ن

ئهلهم  -ســوقتى قىلىــپ چــۆنتهك توشــقۇرۇپ كهلــگهن قــازى -ئالــداپ قــاقتى
ــ   نىشـــىدىن، ۇل ســـوپىالر مىللهتنىـــڭ ئويغ دېگهنـــلهرگه ئوخشـــاش جاھىـ

ئۆزلىرىنىڭ بازارسىز قېلىشـىدىن ئهنسـىرەپ، بىـزگه توسـقۇنلۇق قىلىشـقا      
تاشــقىنلىققا چــۆمگهن ۋەزىيىتىمىزنــى ســوغۇق ســۇ      -قاينــام. باشــلىدى

ــا  ــدەك سۇۋۇتۇشــقا ئۇرۇنماقت ــاش ئېتىــپ سۈئىقهســت   . قۇيغان ــلهرگه ت تهلهبى
ئىـش توختىـدى، بـۇ ھـال بىزنىـڭ       ئۇيۇشتۇرسا، ئىش باشلىغان مهكـتهپلهردە 

بىز كهلگۈسى ئهۋالدالر ئالدىـدا  جاۋابكـارمىز، بـۇ    . يۈرىكىمىزنى ئېچىشتۇرىدۇ
  !بىزگه ياردم كېرەك! ھالهتكه قول قوشتۇرۇپ قاراپ تۇرالمايمىز

ئېچىــــنىش تۇيغۇســــىدا يانغــــان بــــارلىق كىشــــلهر ئۇنچىقماســــتىن 
ــى  ــۇپ كهتتـــ ــۈز ب  . ئولتۇرۇشـــ ــڭ يـــ ــق كۆپچىلىكنىـــ ــۇ جىمىلـــ هرگهن بـــ

. بهختســىزلىكنى نــاتىق بىـــلهن ئورتاقلىشــىۋاتقانلىقىنى چۈشـــهندۈرەتتى   
ــاۋازدا نۇتــۇق ئــاخىرىنى    مهمتىلــى ئهپهنــدى تېخىمــۇ تهبىئىــي يېقىملىــق ئ

  :شېئىر بىلهن ئاخىرالشتۇردى
  

  ئهي ئانا يهر، كۆزلىرىڭدە ئۈمىد پارالر ھهر زامان،
  .ئۈستۈڭدەدۇر گاھى تۇتۇق، گاھى روشهن كۆك ئاسمان

  ۆتتى يىلالر، ئۆتتى تارىخ، قوزغىالڭالر بولدى كۆپ،ئ
  .جهڭ چېلىشالر يالقۇنىدا چىقتى سانسىز قهھرىمان

  ئهي ئاناجان، پاك، مۇقهددەس سهندە بىزنىڭ جانىمىز،
  .سۆيگۈ مېهرىڭ ۋە سۈتۈڭدىن پۈتتى بىزنىڭ قانىمىز
  ئهل يوقالماي كهلدى سهندە، جاندا كۆكلهپ بهرق ئۇرۇپ،

  ....قاينىغان جهڭلهردە تىغ يارىمىزبولدى ھهمدەم  
  ئهمدى ئهلنىڭ بهختى كهلدى دەپ خوشال بولغانىدۇق،

  .شۇم نىيهتلهر چهيلىدى ئاچسا چېچهك ئارمانىمىز
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  كۆپ زامان تارتتۇق نادانلىق دەردىنى ۋەيران بولۇپ،
  .ئىرپانىمىز -ئهمدى ئاچساق يېڭى مهكتهپ توسالدى ئىلىم

  
تســــىيه قىلىۋاتقانــــدا چــــوڭراق مهمتىلــــى ئهپهنــــدى شــــېئر دىكالما

ــا پۇتل     ــاۋادىكى دولقۇنلىرىغ ــڭ ھ ــق ئاۋازنى ــۇ يېقىملى ــتىن، ب ــۇتىنىش پ ۇش
ــۇ      ــېرالر ئ ــكهر ۋە ئوفىتس ــقان ئهس ــپ ئولتۇرۇش ــات قىلى ــتىن ئېهتىي قېلىش
توختىغان ھامان بىـردىنال توسـمىنى بۇزغـان كهلكۈنـدەك چىـن كۆڭلىـدىن       

ــاڭرىتىۋەتتى    ــاۋاكلىرىنى ي ــالقىش چ ــان ئ ــلهر ۋە  ھهت. ئۇرغىغ ــا بهزى جهڭچى ت
  .بهزى ئوقۇغۇچىالر كۆزلىرىگه ياش ئېلىشتى

ــدى ئورنىــدىن قوزغ  ــاۋۋال مهھمــۇد  ۇلۇمهمتىلــى ئهپهن شــى ھامــان ئهڭ ئ
. مۇھىتى ئورنىـدىن تـۇرۇپ ئۇنىـڭ ئالـدىغا ئىككـى قهدەم يېقىـنالپ كهلـدى       

مهھمـۇد مـۇھىتى   . بۇ چاغدا قالغـان ئوفىتسـېرالرمۇ ئورنىـدىن تۇرۇشـقانىدى    
ئهپهنــدىنىڭ قــولىنى قوشــقولالپ ســىقىپ بىــر ھــازاغىچه ئۇنىــڭ   مهمتىلــى

تىغا، ھاياجاندىن قىزارغـان، تهبهسسـۇم يېغىـپ تۇرغـان     ۇياراشقان كىچىك بۇر
ئۇنىـڭ لهۋلىـرى تارتشـىپ    . چېهرىگه، نۇرلۇق كۆزلىرىگه بىر ھـازا تىكىلـدى  

مىـــدىرالپ كهتتىيـــۇ، لـــېكىن گهپ قىلماســـتىن  قېلىۋاتقانـــدەك غهلىـــته،
ــو  ــڭ ق ــدى  ئۇنى ــپ كهل ــدۇققا ئېلى ــانچه ئورۇن ــدى  . لىنى تۇتق ــى ئهپهن مهمتىل

ئانــدىن مهھمــۇد مــۇھىتى بىــلهن    . باشــقا ئهمهلــدارالر بىلهنمــۇ كۆرۈشــتى   
ــا  . ياندىشـــىپ ئولتۇرۇشـــتى مهھمـــۇد مـــۇھىتى ئهنه شـــۇ چاغـــدىال بۇغۇزىغـ

كهپلىشىۋالغان نهرسـه نېـرى كهتكهنـدەك مهمتىلـى ئهپهنـدى تهرەپـكه يوغـان        
قىلىپ، سېرىق سـاقاللىرىنى ئۇنىـڭ يـۈزىگه تهككـۈدەك      بهستىنى سىڭايان

  :پىيېقىن كېل
ئۇنىـڭ  . سىزنى ھهر قېـتىم كۆرسـهم ئاكـامنى كۆرگهنـدەك بـولىمهن      —

كۆڭلــۈم . كۆزلىرىــدىمۇ مۇشــۇنداق نــۇر، ســۆزلىرىدە ئاشــۇنداق كــۈچ بارىــدى  
  .دېدى ھاياجان بىلهن شىۋىرالپ —... سىزنى ئىسسىق كۆرۈپ قالدىغۇ

پىددىن بىــلهن مهشــرەپنىڭ ئىككــى كىشــلىك ئويــۇنى  بــۇ چاغــدا ســهي
ــدى    ــپ بولغانى ــا چىقى ــرەپ ئوتتۇرغ ــلىنىپ، مهش ــدا   . باش ــر قولى ــڭ بى ئۇنى

ئـۇ شـوخ كـۆزلىرىنى    . »ئىـزچىالر كـالتىكى  « قېرىنداش، بىـر قولىـدا   -دەپتهر
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ــۇش    ــهل ھودۇق ــپ س ــا تىكى ــسئهتراپق ــدى ھى ــۆپ   . قىل ــۇنچه ك ــڭ ب ــۇ ئۇنى ب
هھنىگه چىقىشــى بولغاچقــا دەرمهھهل ئادەمنىــڭ ئالدىــدا تــۇنجى قېــتىم ســ 

ئۇنىــڭ كــۆزى ئۇســتازىنىڭ تهبهسســۇم  . گېىنــى تاپالمــاي تهمتىــرەپ قالــدى 
ــارازىلىقىنى ئىپــادىلهپ تۇرغــان    يېغىــپ تۇرســىمۇ ئۆزىنىــڭ بوشــاڭلىقىغا ن
. كۆزلىرى بىـلهن ئۇچراشـقاندا قوشۇمىسـىنى تـۈرۈپ دەرھـال ئـۆزىگه كهلـدى       

ىلىنىـپ كهتـكهن بولسـىمۇ، پهقهت    ئۇنىڭ تېڭىرقېشـى ئـۆزىگه بهك ئـۇزاق ب   
  .بىر نهچچه سېكىنوتال ۋاقىت كهتكهنىدى

خهلقىمىــــز ئهســــىرلهردىن بۇيــــان نــــادانلىق ئىچىــــدە قۇللۇقتــــا   —
ــادانلىق  . ئۆتكهنىـــدى ــا، نـ قۇللـــۇق نـــادانلىقنى ئىلگىـــرى ســـۈرگهن بولسـ

ئــاخىرى بىــز زۇلمهتنــى يىمىرىــپ، تــاڭنى . دىىــقۇللۇقنىــڭ زېمىنــى بولغان
دىغــان ۇتۇروزۇلمهتنــى ي. خاســىيهتلىك كــۈنلهرگه ئۇالشــتۇق  ۋالىــدىغانتۈكۈ

مانـا   —مهكـتهپ . چىراق، جاھالهتنى قورقۇتىدىغان ياراق قولىمىزغـا كهلـدى  
بىـز ئهسـىرىي كـۈلپهتتىن    . ئهنه شۇ ياراقىـدى  —مهرىپهت -شۇ چىراق، ئىلم

يۇرتىمىزغــــا . قۇتۇلــــۇش ئۈچــــۈن بــــۇ ئهنگۈشــــتهرگه چىــــڭ ئېســــىلدۇق 
ھهر . خهلـق بىزنـى قوللىـدى   . چېچىلىشـقا باشـلىدى  يېڭىلىقنىڭ نۇرلىرى 

ــى    ــتهپ قۇرۇلۇشــ ــى مهكــ ــدە يېڭــ ــكهت، ھهر مهھهللىــ ــېڭىچه ھهرىــ يهردە يــ
ــالندى ــا      .... باش ــاش ئهۋالدالرغ ــتهپلهردە ي ــۇ مهك ــپ ئهنه ش ــۇپ چىقى ــز ئوق بى

ــان      ــور بولغ ــاتتىن ك ــلهن خۇراپ ــا بى ــاتلىق تۇتىي ــان ئ ــز، ئىرپ ــم بېرىمى بىلى
بىـر  ! مانا، بىـز ئاتالنـدۇق  ... ن نۇرالر چاچىمىزكۆزلهرنى ئاچىمىز، يېڭىلىقتى

 —، )تهردىۆرى كـ ۇنـى يۇقـ  »ئىزچىالر كـالتىكى «مهشرەپ ( -قولىمىزدا ئهلهم
ــتهر  قهلهمنــى  -يهنه بىــر قولىــدىكى دەپــتهر  ( —قهلهم،  -بىــر قــولىمىزدا دەپ

ئىلىـم يولىغـا قهدەم تاشـلىدۇق، يېڭـى يولـدا يـۈرۈش        —، )تهردىۆرى كـ ۇيۇق
  !...مىز پارالقباشلىدۇق، يولى

دەپ توۋلىـدى قاتـار ئىچىـدىكى سـهيپىددىن      —... ①!توختا، ئارقاداش —
ــپ    ــپ كېلىۋېتىـ ــدانغا چىقىـ ــۈرۈپ ۋە مهيـ ــولىنى كۆتـ ــداق  . قـ ــڭ بۇنـ ئۇنىـ

                                            
ــاداش   ① ــۈركچه  —ئارق ــداش، ســهبداش    —ت مهكــتهپلهردە ســاۋاقداش، باشــقا ســاھهلهردە يول

  .ئا —هنىلهردە، قاتارلىق م
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ئهسـكهرلهر  .  تۇيۇقسىز چىقىپ كېلىشىنى ھـېچكىم ئـويالپ كۆرمىگهنىـدى   
ــگهن ھهم     ــتكه ھهم ئهجهبلهنـ ــۇ يىگىـ ــارلىق بـ ــىېرالر قاڭشـ ــلهن ئوفىتسـ بىـ

سـهيپىددىن  . ۋاتقىنى ئۈچۈن ئـاچچىقى كهلـگهن ھالـدا قاراشـتى    ۇئويۇننى بۇز
قهلهم تـۇتقىنىچه مهزمـۇت    -بىر قولىـدا دەپـتهر   »ئىزچى كالتكى«بىر قولىدا 

ــهھنىگه    ــپ سـ ــيلهردەك مېڭىـ ــيلهنگهن ھهربىـ ــۇددى تهربىـ ــلهن خـ قهدەم بىـ
ســېنىڭ ئــاۋالقى ســۆزلىرىڭ  —ئــۇ مهشــرەپكه بىــر قــاراپ قويــۇپ،  . چىقتــى

ت، يۇرتىمىزغـا يېڭىلىقىنىـڭ نـۇرلىرى چېچىلىشـقا، يـاش ئهۋالدالرنىـڭ       راس
كــــۆزلىرى ئېچىلىشــــقا باشــــلىغان، لــــېكىن ئــــاخىرقى ســــۆزلىرىڭگه      

  !قوشۇلمايمهن
مهشــرەپ تېڭىرقــاپ نــېمه قىلىشــىنى بىلــمهي قالغانــدەك بىــر چهتــكه  
ئۆتــۈپ، نــېمه دەيســهنكىن ئــاڭالپ باقــاي قېنــى، دېگهنــدەك ساۋاقدىشــىنىڭ 

ئۇنىـڭ بۇنـداق تۇرۇشـى تهربىـيه كـۆرگهن ئارتىسـالرنى       . قـاراپ تـۇردى  ئاغزىغا 
  :سهيپىددىن كۆپچىلىككه بۇرۇلۇپ سۆز باشلىدى. ئهسلىتهتتى

مهرىـپهت، مائارىـپ    -ئـېلىم . راست، بىز ئۇلۇغ مۇساپىنى باشـلىدۇق  —
ئـانىالر ۋە   -پۈتـۈن خهلـق، ئاتـا   . ئىشـلىرى ئۈچـۈن بـاتۇر قهدەمـلهر تاشـلىدۇق     

بىـز مۇشـۇنداق شـانلىق قهدەمـلهر     . ممىسى بىزنـى قوللىـدى  بالىالرنىڭ ھه
بىلهن ئىلگىرلهۋاتقاندا بىـر قىسـىم مۇتىئهسسـىپلهر قويغـا ئېتىلغـان ئـاچ       

ــزگه ھۇجــۇم قىلىشــقا باشــلىدى   ــا . قاشــقىردەك بى ــالپ ئۇرماقت ــى تىل . بىزن
ھايــــاتىمىز خهۋپــــكه . ھاقــــارەت قىلىــــپ يوللىرىمزغــــا تاشــــالر ئاتماقتــــا

شـى،  ۈئـۇالر بىزنـى ئۆلتۈر  . ز توسۇلۇپ قالغانـدەكال بولـدى  يولىمى. ئۇچرىماقتا
ئۆلسـهك رازىمىزكــى،  . شـى مــۇمكىن ۈمهكتهپلىرىمىـزگه ئـوت قويــۇپ كۆيدۈر  

  !شۇڭا بىزگه ياردەم كېرەك. يولىمىزدىن ھهرگىز يانمايمىز
ــۇھىتى     ــۇد مــ ــان مهھمــ ــارانال ئولتۇرغــ ــىپ ئــ ــاپ تېشــ ــۋى قاينــ غهزىــ

  :ە چاچراپ تۇرۇپ كهتتى ۋەسهيپىددىننىڭ سۆزى مۇشۇ يهرگه كهلگهند
 —! كىــم ئــۇ، ســىلهرگه قهســت قىلىــپ يولــۇڭالردا پۇتلىشــىۋاتقان؟ —

  .دەپ ۋارقىرىدى
ــۈچىنچى بىــر رول     ــدا ئ ــۇ ئويۇن ــا ب ســهيپىددىن تهمكىنلىــك بىــلهن، گوي

  :ۋاتقاندەك داۋام قىلدىىشۈئالغۇچى بىلهن سۆزل
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ك بـــېگىم باشـــلىق يوغـــان قورســـاقالر، يهڭـــدە -ئهلهم، بـــاي -قـــازى —
ئـۇالر  ! خهلقنىـڭ قېنىنـى شـورايدىغان مۇشـتۇمزورالر    ! سهلله، ھـارام تامـاقالر  

بـۇ  . ، دىنىمىزنىـڭ بۇزغـۇنچلىرى دەۋاتىـدۇ   »كالته قۇيرۇق«، »دەھرى«بىزنى 
بىــز دىنىمىزنــى بــۇزغىنىمىز يــوق، بىــز مــۇقهددەس ئىســالم   ! گهپ بۆھتــان

ــدايمىز  ــى قوغـ ــڭ  . دىنىمىزنـ ــز پهيغهمبىرىمىزنىـ ــمه ئهر«بىـ ــال ئا -ھهمـ يـ
ــادا   »مۇســۇلمانالرغا ئىلىــم تهلهپ قىلمــاقلىق پهرزدۇر  ــگهن ھهدىســىنى ئ دې

نـــادانلىقتىن . نىشــى كېــرەك  ۇخهلقىمىــز غهپلهتـــتىن ئويغ . قىلىــۋاتىمىز 
بۇنىـڭ ئۈچـۈن مهكـتهپ بولۇشـى، ئىلىــم     . قۇتۇلـۇپ ئالغـا بېسىشـى كېـرەك    

بىــــز باشــــلىغان ئۇلــــۇغ ئىشــــىمىزدا توســــقۇنلۇققا  ! ئوقۇشــــى كېــــرەك
ــۇچراۋاتىم ــرەك . ىزئ ــاردەم كې ــزگه ي ــى   ! بى ــامۇت ســىجاڭنىڭ بىزن ــاتىمىز م ئ

ــاردەم قىلىشــىنى، بىزنىــڭ غــالىبىيهت بىــلهن ئالغــا    قوللىشــىنى، بىــزگه ي
  ...بېسىشىمىزغا مهدەت بېرىشىنى ئىلتىماس قىلىمىز

شـىۋىر ئـاۋازالردا    -شـىۋىر . كۆپچىلىك تېخىمۇ ھاياجانلىنىشقا باشـلىدى 
كىشــى بۇنـــداق ياخشــى ئىشـــنىڭ    ھهمـــمه. غۇلغــۇال باشـــلىنىپ كهتتــى  

ئۇالرنىـڭ  . توسۇلۇپ قالغانلىقىغا ئاچچىقى كېلىۋاتقانـدەك ئىپادىـدە بولـدى   
ــى ســهيپىددىن بىــلهن مهشــرەپنىڭ ئــاۋازى ئاســتىدا كۆمۈلــۈپ       گۇدۇڭلىش

ئـــۇالر تهۋپىـــق ئـــۈگهتكهن مۇنـــۇ شـــېئىرنى  . قالغانـــدەك جىمىـــپ قالـــدى
  :دىكالماتسىيه قىلدى

  
  ىستهيمىز،ۋەتهن ئۈچۈن تهرەققىيات ئ

  .راۋاجالنسۇن مائارىپ: ئارزۇيىمىز
  جاننى پىدا قىلدۇق ئهزىز خهلقىمگه،

  .بىزنىڭ يۈرەك زالىمالرغا مۇخالىپ
  بولسا دەيمىز بىزدە ھوقۇق، ئادالهت،

  .بولسا بهربات خۇراپاتلىق، جاھالهت
  شۇنىڭ ئۈچۈن ياشىسۇن بۇ ئىنقىالپ،
  .زاۋال تاپسۇن ئىناقسىزلىق، ئىختىالپ

  ۇن گۈزەل باھار گۈللىرى،پورەكلىس
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  .شوخ سايرىسۇن يۇرتىمىز بۇلبۇللىرى
  ئىقبال ئۈچۈن بواليلى بىز ئىتتىپاق،

  .جىلۋىلهنسۇن مهرىپهتنىڭ نۇرلىرى
  

ــان    ــلهن مهشــرەپلهر دىكالماتســىيه قىلىشــتىن توختىغ ســهيپىددىن بى
ئــۇ ئــۆرە تــۇرغىنىچه . ھامــان مهھمــۇد مــۇھىتى يهنه ئورنىــدىن تــۇرۇپ كهتتــى 

  :ئهپهندىگهمهمتىلى 
ــالر   — ــول بهرمهڭ ــز ي ــا ھهرگى ــپ   ! ئۆلىماالرغ ــارچه خهت يېزى ــر پ مهن بى

ئهگهر يهنه . بېــرەي، كېــيىن ســىزگه ئىككــى نهپهر قوراللىــق ئهســكهر بېــرەي  
ــرىڭالر    ــپ بې ــا ئهۋەتى ــاغالپ ماڭ ــدىغانالر بولســا ب ــار . قارشــىلىق قىلى مهن ب

ــقۇنلۇ   ــېچكىم توسـ ــىڭالرغا ھـ ــتهپ ئېچىشـ ــىلهرنىڭ مهكـ ــمهن، سـ ق ئىكهنـ
ئۇنىڭ ئاۋازى ناھـايىتى جـاراڭلىق، غهزەپلىـك بولـۇپ،     . دېدى —! قىاللمايدۇ

ئۇنىـڭ شـۇ سـۆزى بىلهنـال پۈتـۈن مهيدانـدا يهنه بىـر        . بىر ئاز تىترەڭگۈ ئىـدى 
ئوقۇغــۇچىالر قوللىرىــدىكى   . قېــتىم گۈلــدۈراس ئــالقىش يــاڭراپ كهتتــى    

ــالتىكى« ــزچىالر كـ ــ  »ئىـ ــورالنى يۇقـ ــدىكى قـ ــكهرلهر قوللىرىـ ــى، ئهسـ ى رۇنـ
  .كۆتۈرۈپ تهنتهنه قىلىشتى

ئۇنىـڭ  . شۇ چاغـدا ئوقۇغـۇچىالر توپىـدىن ئابـدۇراخمان چىقىـپ كهلـدى      
ــۈزى قىزىرىــپ كهتــكهن بولســىمۇ     ــار، دانىخــورەك باســقان ي چىــچهك ئىــزى ب

ــدە كۆرۈنمىــدى، ئىچكىــ   ــرەپ  يگۇگۇمغــا پېتىۋاتقــان مهھهل ــدىن تىت ھاياجان
. تقـان سـورۇندا بىلىنمىـدى   ۋاتقان بولسـىمۇ، ھهمـمه ئـادەم ھاياجانلىنىۋا   ۇتۇر

ــۇپ،      ــاراپ قوي ــدىن ئهســكهرلهرگه ق ــاۋۋال ساۋاقداشــلىرىغا، ئان ــۇ ســهھنىدە ئ ئ
بايــــاتىن بېــــرى كۆڭلىــــدە پىششــــىقالپ تۇرغــــان شــــېئىرىنى شــــائىرانه 

  :دىكالماتسىيه قىلىشقا باشلىدى
  

  بۇ مهكتهپ ئاچىلبان گۈلئۇزار بولدى، ①بىههمدۇلالھ
  .مىللهت ئاشكار بولدىئهيلهپ قوياشتهك نۇرىن،   ①زوھۇر

                                            
  .ئا —ئالالھقا شۈكرى،   ①
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  بۇ مىللهت باشىغا چۈشكهن ئىدى شىددەت قارا كۈنلهر، 
  .خۇش زوزىگار بولدى ②تۈپهيلىڭدىن سېنىڭكى، ئهي، زەھى

  .③بۈگۈن سهن ئۆلكه باغىدا ئېچىلغان الله گۈل مهھمۇد
  ئۇلۇغ نام ـ شۆھرىتىڭ بىرلهن كۆڭۈللهر شادى بار بولدى 

  
ھهمــدە شــۇ پۇرســهتته ئهتراپقــا بىــر  پهل تىنىۋېلىــپ -ئابــدۇراخمان ســهل

  :قىلدى كۆز يۈگۈرتۇپ، مۇخهممهسىنى داۋام
  

  ئهيلىدى مهۋجۇد، ④ئهدەمدىن ،خالىققا ھهمد بولسۇنكى
  .⑥قىلدى ئۇنى ماھمۇد ⑤بهنى ئادەم ياراتىپ ھهم شېپى

  .⑦تهكهببۇر ئهيلىدى شهيتان خۇدا دەرگاھىدىن مهردۇد
  ،⑧مهخسۇدبهرىسى ئۆزگه ئهردى، مۇھهممهد مۇستاپا 

  .⑨چىقتى تۇرپاندىن، مۇھهممهت ئۈممهتىدىن ئوشۇل مهھمۇد
..............................................  

  
بــۇ قېــتىم گۈلــدۈراس ئالقىشــالر تېخىمــۇ قــاتتىق، تېخىمــۇ ئــۇزاق داۋام 

ــدى ــۆي  . قىلـ ــۆڭلى سـ ــتىن كـ ــۇ يىگىتـ ــۇ بـ ــڭ ئۆزىمـ ــاۋاك ۈنۈتهۋپىقنىـ پ چـ

                                                                                          
  .ئا —ئاشكارە بولماق، مهيدانغا چىقماق،   ①
  .ئا ‐زەپ ياخشى، گۈزەل،   ②
  .ئا —مهھمۇد مۇھىتى كۆزدە تۇتۇلغان،   ③
  .ئا —يوقلۇق،  —ئهدەم   ④
  .ئا —شاپائهت قىلغۇچى،  —شېپى   ⑤
  .ئا — ،)ئالالھ(ھهمد ئېيتىلغۇچى، ماختالغۇچى  —ماھمۇد   ⑥
  .ئا —قوغالندى قىلىنماق،  —مهردۇد   ⑦
مهخســهد، ئهگهر ئهي مــۇھهممهد، ســېنى دېمىگهنــدە ئىنســانالرنى ياراتمــايتىم،  —مهخســۇد ⑧

كـۆزدە تۇتۇلسـا   » ھهدىـس قۇددۇسـى  «دېـگهن توقۇلمـا   ) ئهسـلى مهخسـهت سـېنى يـارىتىش ئىـدى     (
  .ئا —. كېرەك، ئهمما بۇنداق بىر ھهدىسنىڭ بولغىنى يالغان

ابــدۇراخمان شــائىرنىڭ مهھمــۇد مــۇھىتىنى مهدھىلهيــدىغان ئككــى پــارچه شــئېرى        ئ⑨
بـارلىقى  ) قوليۈزمـا (ئۇنىڭ تولۇق دىـۋانلىرى  . ال تېپىلدى)كېيىنكىسىنىڭ پهقهت باش قىسمى(

  .ئا —مهلۇم، ئهمما مۇئهللىپ بۇالرنى تاپالمىدى، 
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  .چېلىۋەتتى
دەپ سـورىدى مهھمـۇد مـۇھىتى     —سـمى نـېمه؟   بۇ شـائىر كىـم؟ ئى   —

  .تهۋپىقتىن پهس ئاۋازدا، گۈلدۈراس ئالقىشالر داۋام قىلىۋاتقان ئارىلىقتا
دېدى تهۋپىـق دىلـى سـۆيۈنگهن ھالـدا، ئـۇ       —بۇ ئابدۇراخمان شائىر،  —

دېـــگهن نامنىـــڭ  »شـــائىر«ســـۆزنى دەۋاتقانـــدا ئابـــدۇرخماننىڭ ئىســـمىغا 
ۇپ ســــېڭىپ قالىغانــــدىغانلىقىنى   مهڭگۈلــــۈك لهقهم بولــــۇپ، قوشــــۇل  

  .ئويلىمىغانىدى
ئۇزاققــا ســوزۇلغان چــاۋاك ۋە قىقاســالردىن كېــيىن ئوقۇغـــۇچىالر يهنه      

نى باشـلىۋەتتى ۋە سـهيپىددىننىڭ كوماندىسـىدا مهيـدان     »ئىزچىالر مارشى«
ئۇالرنىــڭ گــاھ . شــكه باشــلىدىۈتۈبــويالپ مهش دەسســهش ماھــارىتىنى كۆرس

ــ     اھ چاســا ســهپ بولــۇپ، مهيــدان بــويالپ     تــۆتتىن ئــۇزۇن ســهپ بولــۇپ، گ
ــان       ــۇنچه چاققـ ــك، شـ ــۇنچه رەتلىـ ــپ، شـ ــپ، يىغىلىـ ــى، يېيىلىـ ئايلىنىشـ
ــى      ــڭ زوقىن ــلىرى ھهممهيلهننى ــك مهش دەسسهش ــلىرى ۋە رېتىملى مېڭىش

ــۈردى ــۆرمهت    . كهلتـ ــيلهنگهن ھـ ــۇس تهربىـ ــرى مهخسـ ــڭ ھهرىكهتلىـ ئۇالرنىـ
ۈنگهن بولـۇپ،  مهھمۇد مۇھىتى تېخىمـۇ سـۆي  . قاراۋۇللىرىدىن قېلىشمايتتى

ئۇ ھهربىي قوماندانغا خاس نهزەر بىلهن ئۇالرنىـڭ تولىمـۇ يـاراملىق، ئـاڭلىق     
ھهم ئاللىقانـــداق ئۈمىـــد . قوشـــۇن بوالاليـــدىغانلىقىنى تهســـهۋۋۇر قىلـــدى 

ــى     ــادلىنىپ كهتت ــورۇپ، ش ــدە ي ــۆڭلى پاللى ــلهن ك ــا   . بى ــۇ بالىالرغ ــڭ ب ئۇنى
  :ېنىغا چاقىرىپمۇھهببىتى ئېشىپ، كاتىۋى ئابال دامولال نهئىمىنى ي

ســىز مهمتىلــى ئهپهنــدىگه بىــر پــارچه خهت يېزىــپ بېرىــڭ، مېنىــڭ  —
نامىمدا ئاتۇشتىكى جىمى يۇرت كاتتىلىرى ۋە پۇقراالرغـا بـۇيرۇڭ، بـۇ ئىشـقا     

ماشــايىخ بولســىمۇ  -توســقۇنلۇق قىلىــدىغان كىشــى مهيلــى قايســى مــازايى
دى ئـۇ  دېـ  —دەرھـال بېجىرىـڭ،   . شـۇنداق كهسـكىن يېزىـڭ   . كهچـۈرمهيمهن 

چىـڭ   -تېخىچه غهزىپى بېسىلمىغاندەك كالتا ساقىلىنى تىترىتىـپ، چىـڭ  
  .سۆزلهپ

تــۇنجى يۇلتــۇزالر ئاســمان ســهتهىنى بىزەشــكه باشــلىغاندا مهش ئويــۇنى  
ــۇردى . ئاياقالشـــتى ــدىن تـ ــۇھىتى يهنه ئورنىـ ــۇد مـ ــر  . مهھمـ ــدى بىـ ــۇ ئهمـ ئـ

ــاۋاز     ــۇاليىم ئـ ــدەك مـ ــپ قالغانـ ــا ئايلىنىـ ــان ئاتىغـ ــدىن مېهرىبـ دا گېنېرالـ
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  :كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ
ئىككـى كـۈن مېهمـان بولـۇپ      -ئهمدى دەم ئېلىڭالر، بالىلىرىم، بىر —

ئانـدىن  . دېـدى  —ئهمدى سىلهرگه ھېچكىم كاشـىال قىاللمايـدۇ،   . قايتىڭالر
ــپ       ــزدەپ تېپى ــدە ئى ــرەپلهرنى ئاالھى ــهيپىددىن، مهش ــىدىن س ــالىالر ئارىس ب

ــدى،  ــۇم،  —ئهركىلهتتــى، ماختى ــ —شــائىر ئوغل ــدى ئ ــدۇراخماننىڭ دې ۇ ئاب
ــپ،   ــىگه قېقىــ ــالر    —مۈرىســ ــالىلىرىم، ھهممىڭــ ــۇڭالر، بــ ــى ئوقــ ياخشــ

  ...تىرىشىڭالر
ئىچىـدىكى   »يـۇمىالق شـه  «ئوقۇغـۇچىالر  . دوكالت يىغىنى ئاياقالشـتى 

 -بــۇ يهردىمــۇ كادىرالرنىــڭ بــاال. بىــر نهچــچه ئېغىــز ئــۆيگه ئورۇنالشــتۇرۇلدى 
  .ۋاتاتتىۇچاقىلىرى ئۈچۈن بىر مهكتهپ قۇرۇل

. ۇالر ئورۇنالشقان ياتاق ئوفتىسـېر ۋە ئهسـكهرلهر بىـلهن تولـۇپ تـۇراتتى     ئ
ــدۈرەتتى   ــلىق بىلـــ ــا تىلهكداشـــ ــى ئوقۇغۇچىالرغـــ ــڭ ھهممىســـ . ئۇالرنىـــ

دۈككىـدىن تامـام خـاالس بولـۇپ،      -ئوقۇغۇچىالر ئهمـدى كۆڭلىـدىكى دەكـكه   
ا ئىشـهنچ ھاسـىل   غئوقۇتۇش ئىشلىرىنىڭ توسالغۇسىز داۋام قىلىشـى  -ئوقۇ

سـاز،   -قىشـىپ، ناخشـا  ېشۇڭا ئۇالر ئهسـكهرلهر بىـلهن خۇشـال چ   . ىقىلغانىد
  .كۈلكه پاراڭالر بىلهن يېرىم كېچىگىچه ئولتۇرۇشتى

ــايرىم       ــدا ئ ــڭ ياتىقى ــۇد مۇھىتىنى ــدى مهھم ــى ئهپهن ــدا مهمتىل ــۇ چاغ ب
ــ  مهھمـــۇد مـــۇھىتى مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ    . تىاتپاراڭلشـــىپ ئولتۇرۇشـ

مىـڭ سـهر كۈمـۈش     40ن ئۇنىڭغـا  ئاقارتىش پائالىيىتىنى قـولالش يۈزسـىدى  
  :ئۇ تهۋپىققه مېهرىبانلىق بىلهن. پۇل ئىئانه قىلدى

سىزنىڭ ھايـاتىڭىز بىـز ئۈچـۈن تولىمـۇ قىممهتلىـك، بىـز ھهمىشـه         —
قىممهتلىــك ئــادەملهر ئۆلـــۈپ كهتكهنــدىن كېيىـــنال ئارزۇســىنى يهيمىـــز،     

ــوق ىت ــدە كــارىمىز ي  مهن ســىزنىڭ روھ ۋە جىســمىڭىزدا ئاكــامنى . رىكلىكى
 ھىـس كۆرىمهن، ئابـدۇخالىقنىڭ جاسـۈرەتلىك يـۈرىكى سـىزگه كۆچكهنـدەك      

سـىز مېنىـڭ ئويلىغىنىمـدىنمۇ بۈيـۈك ئىشـالرنى قىالاليـدىغان       . قىلىمهن
مهن ســىزگه . ســىزنى ئايــاش كېــرەك. ئــادەم ئىكهنلىكىڭىــزگه كــۆزۈم يهتتــى

ــڭ    ــۆرۈپ بېقى ــرەي، ئهته ك ــكهر بې ــى ئهس ــدىغان   . ئىكك ــادەمگه تېتىي ــون ئ ئ
ئىشـهنچىلىكراق بولۇشـى ئۈچـۈن ئـۇزۇن سـىنالغان      . ردىن بېرىمهنيىگىتله
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ئـۇ شـۇنداق    —ماڭا ئهگىشىپ تۇرپانـدىن كهلـگهن يىگىـتلهردىن بېـرىمهن،     
دەۋېتىــپ تهۋپىقنىــڭ قــولىنى ئاغرىتىــپ تــۇرۇپ ســىقتى، ئانــدىن بىــردىنال 

ــپ،   ــۇن ئهمهس،     —ئېســىگه ئېلى ــلهر ســىزگه يوچ ــۇ جهڭچى ــت، ب ــوي، راس ھ
ان تونۇشــلىرىڭىز ئېســىڭىزدىمۇ؟ نىمىتــۇلالھ بىــلهن    يېڭىســاردا تونۇشــق 

  .دېدى —مهڭلىكاخۇن ئىككىسىنى بهرمهكچىمهن، قانداق؟
ئــۇ بــۇ قابىــل . بــۇ گهپ بىــلهن تهۋپىقنىــڭ يادىغــا ئابــدۇنىيازمۇ كهلــدى 

ــۇھىتى      ــۇد م ــىمۇ مهھم ــان بولس ــاقچى بولغ ــتۈرۈپ باقم ــىرنى سۈرۈش ئوفتس
ۇپ قويغانـــــدەك گهپ ۋاتقان مېهرىبـــــانلىق ئـــــۇنى تۇنجۇقتـــــۇرۈتۈكۆرســــ 

ــدى ــاقلىۋېلىش    . قىاللمى ــىنى قۇچ ــتلىك كىش ــۇ بهس ــۇتاپ مۇش ــدا ش ئۇنىڭ
شۇ چاغدا ئـۇ بىـردىنال ئىدرىسـنىڭ ئـۇالرنى     . ئىستىكى ھۆكۈم سۈرمهكتىدى

قايتىــپ كېتىشــكه دەۋەت قىلغــانلىقىنى، بــۇنى ســىجاڭنىڭ بــۇيرۇقى دەپ  
پوپــــوزا قىلغــــانلىقىنى، ئهمــــدىلىكته ســــىجاڭنىڭ شــــۇنچه قىــــزغىن      

ۈتۈۋالغــانلىقىنى، ئــويالپ بــۇ ئارىــدا جهزمهن دۈشــمهننىڭ ئويــۇنى بولۇشــى  ك
ــۇمكىن دېــگهن قاراشــقا كهلــدى    شــۇڭا ئــۇ مېهرىبــان ئاتىــدەك ئــۆزىگه     . م

غهمخورلــۇق قىلىۋاتقــان  بــۇ ئــادەمنى بــۇ ئىشــتىن خهۋەردار قىلىــش بىــلهن، 
يوشــۇرۇن دۈشــمهندىن ئاگاھالنــدۇرۇپ قويۇشــنى قهرز دەپ بىلىــپ، ھهزرەتــته  

  .سۆزلهرنى سۆزلهپ بهردى -ولغان گهپب
ــدرىس؟ — ــانچه    —ئىــ ــۇپىنى ئــ ــۇھىتى تهئهججــ ــۇد مــ ــدى مهھمــ دېــ

ھهم ئۆزىمـــۇ  ئىپــــادە  . بىلىنـــدۈرمهي، ئهممـــا قايتـــا ســــوئال ســـورىمىدى    
بىردەمـــدىن كېـــيىن ســـۆزىنىڭ . ۋەتتىۈبىلـــدۈرمهي جىـــم جىـــتال ئۆتكـــۈز

-بـــالىالرنى ئوقۇتـــۇش ئۈچـــۈن نـــېمه كهتســـه —تېمىســـىنى ئۆزگهرتىـــپ، 
. تــارىختىن بېــرى خهلقىمىــز نــادانلىق ئارقىســىدىال قــۇل بولــدى . كهتســۇن

ــاخىرىقى بىــر قىســىم ئىشــالرنى ئېلىــپ ئېيتســاقمۇ جىــن شــۇرىن      ئهڭ ئ
ھاكىمىيىنىڭ ھـۇلىنى تهۋرىتىـۋەتكهن خهلـق ئىنقىالبىنىـڭ ئـۆز ئۆزىـدىن       
ــاڭلىق    ــىمىز، ئـــ ــيهتكه كېلىشـــ ــداق ۋەزىـــ ــدا بۇنـــ ــىيىپ ئاخىرىـــ سۇســـ

قى بىــلهن ئىقتىـــدارى بولغــان يــول باشـــچىنىىڭ     ۇقوشــۇنىمىزنىڭ يوقلــ  
يــول باشــلىغۇچىالر بىلىمســىز ۋە گــول بولغــانلىقى ئۈچــۈن         ،كهملىكــى

مۇھىـت بولسـا   . ياخشى چارە ـ تهدبىر،  توغرا يول، تـوغرا نىشـاننى تاپالمىـدى    
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ــدى     ــۈرتكه بول ــقا ت ــاراپ راۋاجلىنىش ــكه ق ــان تهرەپ ــا   . يام ــا قارىت ــۈر ئېلىغ تۆم
دەپ پىتــنه تېرىســا، خــۇتهنلىكلهرنى يهنه  »ى ســورامدۇھــارۋىكهش قهشــقهرن«

باشـقا ھۆكـۈمرانالر سورىسـا بولىـدىكهنۇ، نهلىـك بولسـا       . بىر نېمه دېيىشـتى 
بولسۇن ئۆز ئىچىمىزدىن چىققـانالر سورىسـا ياخشـىراق ئهمهسـمۇ دېگهننـى      

ــدى   ــرى يهتمى ــكه ئهقىللى ــويالپ  كۆرۈش ــادانلىق   . ئ ــى ن ــڭ ھهممىس بۇالرنى
ــىدا بول ــالر ۋاۇئارقىس ــان  ئىش ــۆرمهت   . تق ــۇ ھ ــدىلهرنى تولىم ــۇڭا مهن ئهپهن ش

  .دېدى مهھمۇد مۇھىتى ھاياجان بىلهن —قىلىمهن، 
ــا      — ــان ۋاقتىغ ــازا قاينىغ ــڭ ت ــق ئىنقىالبىنى ــۇ خهل ــلىدە ئاش مهن ئهس

بىــراق، كېچىكىــپ . ئۈلگــۈرۈپ كېلىــپ پىــدائىي بولۇشــنى ئويلىغانىــدىم  
ــدىم  ــا يېتهلمىـ ــدىم، ئارمىنىمغـ ــ. قالـ ــۇنى ئويلىسـ ــچبـ ــدىن  -ام ئىـ ئىچىمـ

قولۇمغا قورال ئېلىپ خهلـق ئىنقىالبـى سـېپىدە بىـر     . پ كېتىمهنۇنۇلۇپۇچ
  .جهڭگه كىرسهم دەپ ئوياليتتىم

ياخشــىمۇ كېچىكىــپ قاپتىكهنســىز، . ئهلههمــدۇلىلال، بۇمــۇ تهقــدىر —
ــا  ــۇپ    -بولمىسـ ــانى بولـ ــڭ قۇربـ ــپ قىزغىنلىقنىـ ــگه كىرىـ ــرال جهڭـ زە، بىـ

ئۇقۇمۇشــــــلۇق . نمايدىكهنســــــىزھېچنىمىــــــدىن يا. كېتىدىكهنســــــىز
ــدۇق  ــىلىرىمىزدىن ئايرىلـ ــىزدىنمۇ    . كىشـ ــدىم، سـ ــدىن ئايرىلـ مهن ئاكامـ

ــايتى  ــام بولمـ ــپ قالسـ ــاھىڭىز  . ئايرىلىـ ــارىقىڭىز قهلهم جهڭگـ ــىزنىڭ يـ سـ
  .مهكتهپ
دېگىنىڭىزغــۇ تــوغرا، بىــراق، دۈشــمهنگه بولغــان قىســاس ئــوتى،        —
ه، ئۇالرنىـــــڭ نهپـــــرەت ئادەمـــــدە ئـــــۇالرنى بىۋاســـــىته ئـــــاتمىغىچ -غهزەپ

ــادىق    ــۈرمىگىچه ھـــ ــاچ ئۆلتـــ ــلىرىنى ئاڭلىغـــ ــلىق قىقىراشـــ ئېچىنىشـــ
ــ    ــپ قوي ــىل قىلى ــاتنى ھاس ــدەك كهيپىي ــمهننىڭ ۇچىقمايدىغان دىكهن؛ دۈش

جاپالىرىنى، بىزنى كهلتـۈرۈپ قويغـان بـۇ زۇلمهتلىـك      -بىزگه سالغان جهۋرى
ــۋەتمىگىچه    ــوينىنى يۇلىـ ــلهن بـ ــولىڭىز بىـ ــۆز قـ ــدا ئـ ــى ئويلىغانـ مهنزىلىنـ

. ىڭىــــز چىقمايدىغانــــدەك روھــــى ھــــالهتكه كېلىــــپ قالىدىكهنســــىزدەرد
تىــت بــولىمهنكى، بىــر كۈنــدىال خهلقىمنــى دۇنيــادىكى  -شــۇنچىلىك تىــت

جىمى مىللهتـتىن مهدەنىيهتلىـك، جىمـى مىللهتـتىن پـاراۋان قىلىۋەتسـهم       
ــداق   ... دەيــمهن ــويالپ كــۆرۈڭ، بىــر قهدىمىــي مهدەنىيهتلىــك مىلــلهت قان ئ
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بىـر سـهۋەبى يـاكى     -شـۈپ قالـدى؟ تـوغرا، بۇنىـڭ بىـردىن     بولۇپ بۇ ھالغا چۈ
ــادانلىق ۋە ئىناقســىزلىق  ــز نېمىشــكه  . ئهڭ مــۇھىم ســهۋەبى ن ــېكىن، بى ل

بىرىمىــزگه يېپىشــماي، پــاالنى يهرلىــك، پوكــۇنى يهرلىــك دەيمىــز؟ بــۇ   -بىــر
ئۇيغــۇر قېنىنىــڭ مۇرەككهپلىكىــدىنمۇ؟ بــۇ ھهقــته  ھهر مىنــۇت ئــويالپ       

بۇنــداق تهپرىقچىلىقنىــڭ ئهڭ چــوڭ  ... مهيمهنخىيالنىــڭ چــېكىگه يېــتهل 
... جىنايهتچىســى ئاپپــاق خوجــا  باشــچىلىقىدىكى ســوپى ئىشــانالر، ئهلــۋەتته
!... لېكىن، نادان خهلق بـۇ مىللـى مۇنـاپىقنى ھـازىرغىچه ئۇلۇغاليـدۇ تېخـى      

ــڭ      ــا، ئۆزىنىــ ــي روھ ئويغانمىســ ــاڭ، مىللىــ ــانىي ئــ ــزدە ئىنســ خهلقىمىــ
شــى ۇازغىلى بولمايــدىكهن، ئۇنىــڭ قۇتۇلكىملىكىنــى بىلمىســه ئــۇنى قۇتقــ

ــى      ــۇرۇش بىزن ــۇپ ئولت ــادا بول ــۈچلهردىن تام ــقى ك ــاغلىقكى، تاش ــۆزىگىال ب ئ
  .غهپلهتكه ئېلىپ بارىدۇ

. ئابـدىخالىقمۇ شـۇنداق قاينـايتى   . ئاكاممۇ ھهمىشه شۇنداق دەيتتـى  —
ــورال      ــۇرۇپ، يهنه ق ــۇپ ت ــى تۇت ــڭ تىزگىنىن ــاتلىق تۇلپارىنى ــازىر ســىز نىج ھ

ــۇپ جهڭ ــا ئۆك تۇتـ ــاچقۇچى    ۈقىلىمىغىنىڭىزغـ ــىمنىڭ ئـ ــىز؟ تىلسـ نهمسـ
ــادەمگه ئۈگ   ــۈقولــۇڭالردا ئىــكهن، ئــۇنى ئېچىشــنى ھهربىــر ئ ســىرالدىن . ڭۈت

ــاپهتنى كۆرســ   ــلى قىي ــدىغانالرغا ئهس ــۇڭۈتۈقورقى ــان  . پ قوي ــۆزى ئېچىلغ ك
  .ئادەم يولنى تېپىپ ماڭااليدۇ

ــان ۋە    — ــۆمرىڭىزدە قىلغــ ــۈن ئــ ــىزنىڭ پۈتــ ــىزگه، ســ ــمهت  ســ رەخــ
  .لىدىغان ھهممه ساۋابلىرىڭىزدىن بۇنىسى كاتتىراق بولغۇسىقى

  :مهھمۇد مۇھىتى بىردەم سۈكۈتتىن كېيىن باشقا بىر خىل ئاھاڭدا
ئۆز بولغانلىقىڭىز ئۈچۈن سىزگه بىـر گهپنـى قىـالي، سـىلهرنىڭ بـۇ       —

پ ماڭـا پهنـت  قويىـدىغانالر    ۈنۈيهرگه كېلىشىڭىزالرنى باشقىچه مهنـادا چۈشـ  
ــاز ئهمهس ــۇ. ئ ــمه گهپ   ب ــان ھهم ــۇ يهردە بولغ ــچه ب ــلهر  -كهمگى ــۆز، ھهرىكهت س

ســـــىزنىڭ مهن بىـــــلهن شهخســـــىي   . يېڭىشـــــهرگه يېتىـــــپ بولـــــدى  
قىنى، كۆپچىلىكنىـڭ ئىشـى ئۈچـۈن يـاردەم سـوراپ      ۇچىلىقىڭىز يوقلـ نيېقى

ــال        ــدارالرمۇ ئوخشاش ــقا ئهمهل ــۇ، باش ــۈن مهنم ــىز ئۈچ ــى، س كهلگهنلىكىڭىزن
ــۈن   ــۇش ئۈچـ ــدۈرۈپ قويـ ــى بىلـ ــلهن ئهته   ئىكهنلىكىنـ ــاگىرتلىرىڭىز بىـ شـ

يېڭىشــهھهرگه ليۇبىــڭ دېــگهن  لومۇدىنىــڭ  ئالــدىغا چىقىــپ قويــۇش زۆرۈر  



 393

  .دېدى —قانداق دەيسىز؟ . ۋاتىدۇۇتۇر
شــۇنداقمۇ؟ بــۇ سىياســىي ئېهتىيــاج ئۈچــۈن زۆرۈرىــكهن، مهيلــى،        —

  .چىقساق چىقايلى
  .ئۇنداق بولسا ياخشى بولدى، مهنمۇ بىلله چىقىمهن —

  .پ، ئارام ئېلىش ئۈچۈن خهيرىلهشتىۇتۇتلىرىنى توختئۇالر سۆھبه
  

3  
  

چه ئهســكهرنىڭ مۇھــاپىزىتى  200ئهتىســى تهۋپىقنىــڭ ئوقۇغــۇچىلىرى 
ــاراپ ماڭــدى  مهھمــۇد مــۇھىتى بىــلهن ياندىشــىپ  . بىــلهن يېڭىشــهھهرگه ق

ــدى  ــادە يولغــا چىققانى ــاغرا . پىي ــچه ن ــۇالر شــهھهردىن چىققى ــايلىرىنى -ئ كان
ــار   ــىنى ج ــپ، ناخش ــدى ياڭرىتى ــوۋالپ ماڭ ــدىن  . اڭلىق ت ــهھهردىن چىققان ش

  .كېيىن بىر ئاز ئىختىيارىراق مېڭىشتى
ــى       ــول تهرەپتىك ــق س ــپ تهۋپى ــدىن ئۆتۈۋېتى ــا كۆۋرۈكى ــل دەري  —قىزى

دەريانىــڭ شــىمالىي قىرغىقىنــى بــويالپ شــهرققه ســۇزۇلغان، كهڭ كهتــكهن  
  :پۈتۈسازلىقنى كۆرس

  .رىدىدەپ سو —بۇ سازلىق نېمه دەپ ئاتىلىدىغاندۇ؟  —
 —دېــدى مهھمــۇد مــۇھىتى،  —دەيــدىكهن،  ①بــۇ يهرنــى ئهسكىســا —

  بۇنى سوراپ قالدىڭىزغۇ؟
ــى      — ــا قىلغىلـ ــدانى بهرپـ ــيه مهيـ ــدەك تهنتهربىـ ــۇ يهردە كۆڭۈلدىكىـ بـ

  .بولىدىكهن
  .شۇنداق، بۇ يهردە ئوغالق تارتىشسىمۇ يېتىپ ئاشىدۇ —

ــڭ      ــتهپ، ئوقۇغۇچىالرنىـ ــال مهكـ ــۇنىڭ بىلهنـ ــۆھبىتى شـ ــڭ سـ  ئۇالرنىـ
تهربىيىلىنىشى، مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ كهلگۈسـى پىالنلىـرى قاتارلىقالرغـا      
. بۇرۇلـــۇپ،  مۇشـــۇ ھهقـــته ناھـــايىتى قىـــزغىن پىكىرلىشـــىپ كېتىشـــتى 

                                            
ىمـى شـهھهر خارابىسـى    بـۇيهردە قهد  —) كونـا قورغـان، قهلـئه    —ئهسـكى ھىسـار  (ئهسكى سا   ①

  .ئا —بارىدى 
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مهھمــۇد مــۇھىتى گويــا پهقهت ھهربىــي بولــۇش ئۈچــۈنال  يارالغانــدەك قــاۋۇل   
تهۋپىــق بولســا ئــۇزاق چېنىققــان . بهســتىگه يارىشــا يوغــان چامــداپ ماڭــاتتى

تېــز قهدەم ئېلىــپ ھهمرىيىغــا  -شــىلهرگه خــاس چاققــانلىق بىــلهن تېــز كى
  .تهڭلىشىپ ماڭاتتى

ــان     ــدىن خهۋەر تاپق ــدە ئال ــپ كهلگهن ــۇالر يېڭىشــهھهر  قورغىنىغــا يېتى ئ
ــۈزچىنى      ــكهرلىرىدىن  يـ ــان ئهسـ ــڭ خىلالنغـ ــدانى ليۇبىـ ــارنىزون قومانـ گـ

ىالرنىـڭ  ئوقۇغۇچ. دەرۋازىدىن ئىشتاپ ئالـدىغىچه تىزىـپ كۈتـۈپ تۇرغانىـدى    
ــاغرا ــدىال ياڭراشـــقا      -نـ ــتىم يهرگه كهلگهنـ ــا كـــۆز يېـ ــۇنايلىرى قورغانغـ سـ

ئـــۇالر ئاشـــۇ ســـۈر ھهيـــۋىتى بىـــلهن ليۇبىـــڭ قوشـــۇنلىرى  . باشـــلىغانىدى
ئالدىدىن  ئۆتۈپ شتاپ ئالدىدىكى  مهيدانغا رەتلىـك يېيىلىـپ  چاسـا سـهپ     

ە قـقهت كوماندىسـى بېرىـپ، ليۇبىـڭ ۋ    ىمهمتىلى ئهپهندى د. ھاسىل قىلدى
ئۇنىــڭ يېنىــدىكى ئوفىتســىېرالر بىــلهن كۆرۈشــتى ھهم ئۆزىنىــڭ  كــېلىش  

ليۇبىڭنىـڭ توڭچىسـى تهرجىـمه قىلىـپ     . مهقسىدىنى مهلۇم قىلغان بولدى
  .تۇردى

بىز خهلقنـى ئاقارتىـپ، ۋەتىنىمىزنـى ئىلغـار مهملىكهتـلهر قاتارىغـا        —
بــۇ  ئىشــىمىز ئۈچــۈن ئۇلــۇغلىرىمىزدىن  . ئۆتكۈزۈشــنى مهقســهت قىلىمىــز

دېـــدى تهۋپىـــق قىســـقىچه دوكالتنىـــڭ   —يـــاردەم ســـوراپ كهلگهنىـــدۇق، 
مــامۇت  ســىجاڭ ئــاتىمىز بىزنــى قوللىــدى  ھهم ئىقتىســادىي  —ئاخىرىــدا، 

ــاردەم بهردى، ــه      —ي ــر نهرس ــدىنمۇ بى ــارقىلىق ليۇبىڭ ــيىش ئ ــداق دې ــۇ بۇن ئ
  .يۇلماقچى ئىدى

ــالىمىز،    — ــى ئ ــالىمىز، قارش ــى ئ ــۆزلىرىنى    —قارش ــڭ ك ــدى ليۇبى دې
مـامۇت سـىجاڭنىڭ قارشـى ئـالغىنى مېنىـڭ قارشـى        —ۇپ ھېجىيىـپ،  يۇم

ــاش  ــالغىنىم ئوخش ــولاليمهن   . ئ ــۇ ق ــانىكهن مهنم ــۇ قوللىغ ــۈكۆپچ. ئ ككه ۈل
مهلــۇم، مهنمــۇ شــىڭ دوبهن جانابىلىرىغــا ئوخشــاش ئىلغــار پىكىردىكــى       

ــت،    . كىشــىمهن ــلهن دوس ــاقى بى ــوۋېت ئىتتىپ ــابىلىرى س شــىڭ دوبهن جان
ــڭ سىيا  ــىڭ دوبهننىـ ــۇڭا شـ ــى   شـ ــهت، خهلقنـ ــل سىياسـ ــىتىمۇ خهلقچىـ سـ

ــۇش، نــادانلىق ئۇيقۇســىدىن  ئويغ   ش ئهلــۋەتته قارشــى ئېلىشــقا   ۇتــۇئوقۇت
قـۇپ  ۇمهن مامۇت سىجاڭ ئـاكىمىز ئهۋەتـكهن ئادەمـدىن ئ   . تېگىشلىك ئىش
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شــۇنىڭ بىــلهن كۆڭلــۈمنى ئىپــادىلهش ئۈچــۈن ئــازراق . بهك خوشــال بولــدۇم
ر ماڭــا مېهمــان بولــۇڭالر، دەم ئــاۋۋال ھهممىڭــال. تهييــارلىق قىلىــپ قويــدۇم

  .دېدى ئۇ —ئېلىڭالر، 
. مهھمــۇد مــۇھىتى رەســمىيهت ئۈچــۈن بىــر نهچــچه ئېغىــز ســۆز قىلــدى 

ــقا       ــۇالرنى دەم ئېلىشـ ــۇيرۇپ، ئـ ــادەملىرىگه بـ ــڭ ئـ ــلهن ليۇبىـ ــۇنىڭ بىـ شـ
ــتۇردى ــيىن   . ئورۇنالشـ ــدىن كېـ ــقا  قويىۋىتېلگهنـ ــۇچىالر دەم ئېلىشـ ئوقۇغـ

خانالر بىـلهن مېهمـان كۈتـۈش بۆلۈمىـدە     تهۋپىق، مهھمۇد مـۇھىتىالر سـاھىپ  
ليۇبىـڭ  بـۇ يهردىمـۇ ئاغزىـدىن بـال تامـدۇرۇپ       . ئىختىيارى سۆھبهتته بولـدى 

ھهر ئىككـــى ئېغىـــر گهپـــته مهھمـــۇدنى كـــۆكلهرگه  . تهۋپىقنـــى ماختىـــدى
ــۇردى   ــپ ت ــامهت قىلى ــۇرۇپ، خوش ــاكىمىز «. ئۇچ ــامۇت ئ ــۆزنى   »م ــگهن س دې
لىــپ دىپلوماتالرغــا خــاس   چه قىىتــايئۇيغــۇرچه قىلىــپ، باشــقىلىرىنى خ  

  .خاراكېتىرىنى ئىپادىلىدى
بۇ ماختـاش ئهمهلىيهتـته سىياسـىي ئېهتىياجـدىن تۇغۇلغـان خوشـامهت       

ئهينــى ۋاقىتتىقــا . ليۇبىڭنىــڭ خهلقپهرۋەرلىكىنــى ئىســپاتلىمايتتى ،بولـۇپ 
ــته ئۈســتۈنلۈك    قهشــقهر ۋەزىيىتىــدە  ھهربىــي كــۈچ سېلىشتۇرمىســى جهھهت

ولـۇپ، بـۇ يهردىكـى ھهربىـي كۈچلهرنىـڭ ئاساسـىي       مهھمۇد مۇھىتى تهرەپته ب
  :ئهھۋالى مۇنداق ئىدى

ــانىزونى. 1 ــقهر گــ ــېرلىرى . قهشــ ــكهرلىرى 65ئوفتســ . نهپهر 234، ئهســ
  .مۇئاۋىن قوماندانى مهھمۇد مۇھىتى) قوشۇمچه(قوماندانى ليۇبىڭ، 

ــاتلىق . 2 ــك -4ئــ ــېرلىرى . پولــ ــكهرلىرى 45ئوفتســ نهپهر؛  542، ئهســ
  .ىلىمۇت يهتته دانه، پولكوۋنىك يې چىڭبوتال، پ 604مىلتىق 

). الردىن تهشــــكىللهنگهنىتــــاييهرلىــــك خ(پولــــك  - 5ئــــاتلىق . 3
ــېرلىرى  ــوت  382مىلتىـــق . نهپهر 365، ئهســـكىرى  45ئوفتسـ ــال، پىلىمـ تـ

  .ئىككى دانه
، ئهسـكىرى  40ئوفتسـېرلىرى  ). يهرلىـك قىسـىم  (پولـك   - 9ئاتلىق  . 4

  .موت ئۈچ دانهتال، پىلى 287نهپهر؛ مىلتىق  632
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دېـۋىزىيه  . ①1500ئهسـكهر سـانى   : ـ دىۋىزىيىسـى   6پىيـادە ئهسـكهرلهر   . 5
ــۇھىتى  ــۇد مـ ــدانى مهھمـ ــڭ . قومانـ ــۇر، 80%بۇالرنىـ ــز  20%ى ئۇيغـ قىرغىـ

ــوزغىالڭ    ( ــارلىق قـ ــالى قاتـ ــمان ئـ ــى، ئوسـ ــۈر ئېلـ ــازجى، تۆمـ ــاز ھـ خوجانىيـ
ە، بىــر بــۇالردىن بىــر پولــك يهكهنــد). رەھبهرلىرىــدىن قالغــان ئهســكهرلهردىن

ــۇم        ــك ق ــر پوللى ــدا، يهنه بى ــقهر دۆلهتباغ ــك قهش ــر پول ــاردا، بى ــك يىڭىس پول
  .دەرۋازىسىدا تۇراتتى

دېـــۋىزىيه ســـان   -6ئهســـكىرى كـــۈچ سېلىشتۇرمىســـى جهھهتـــتىن    
تېخمـۇ  مـۇھىمى   . جهھهتتىال ئهمهس، سۈپهت جهھهتتىنمـۇ ئۈسـتۈن تـۇراتتى   

ــۇت ت     ــدان پ ــدە  ئوب ــى ناھىيىى ــىرتىدا ئىكك ــقهر س ــۇالر قهش ــۇرۇش  ئ ــرەپ  ت ې
بـۇ ھـال   . زىمىنىگه، ئىشهنچىلىك ئارقا سهپ ۋە ئهسكهر زاپىسىغا ئىگه ئىـدى 

شـــۇڭا ئـــۇ . ليـــۇبىڭنىال ئهمهس،  شـــېڭ شىســـهينىمۇ تهشۋىشـــكه ســـاالتتى
ــۆز   ــڭ كـ ــگه ئۆزىنىـ ــۋىزىيه ئىچىـ ــپ دېـ ــدامچىلىق قىلىـ ــۇالقلىرىنى -ئالـ قـ

دا كويىــ »قورغــاننى ئىچىــدىن بــۇزۇش«قىســتۇرۇپ، ھهرخىــل يــولالر بىــلهن  
نى تهكلىــپ قىلىــپ مۇشــاۋۋۇر   وســوۋېت ئىتتىپاقىــدىن رىبــالك  . بــوالتتى

. شـــىڭ ھهمكارلىقىنىـــڭ مىۋىســـى ئىـــدى —قىلىـــپ قويۇشـــى ســـوۋېت 
مۇشــۇنداق ئهھــۋال ئاســتىدا ليۇبىڭنىــڭ يــاغلىمىچىلىق قىلىــپ، ئىالجــى 
بار مهھمـۇد مۇھىتىنىـڭ كـۆڭلىنى ئۇتـۇش  كويىـدا بولماسـلىقى مـۇمكىن        

 »يولۋاســـنىڭ تـــۈكىنى يېتىشـــغا ســـىالش«رنىـــڭ  بـــۇ ئۇال. ئهمهس ئىـــدى
  .چارىسى ئىدى

ــپ    مهھمــۇد مۇھىتىنىــڭ ئېهتىياتچــانلىق قىلىــپ ئالــدىن خهۋەر بېرى
ئۇنىڭغـا ئايـان ئىـدىكى، ئۇنىـڭ     . شىدىمۇ ئوبېيكتىپ سهۋەبلهر بار ئىدىۈيۈر

شـــۇڭا بهزى . ئىشـــتابىدا بولغـــان ئىشـــالر ليۇبىڭـــدىن يوشـــۇرۇن قالمـــايتى
ــا  ــپ ئاخباراتالرنىــڭ قىممىتىنــى يوقۇتىۋەتمىســه  ئىشــالرنى يورۇقق چىقىرى

مىكىـر   -ليۇبىڭ قاتارلىقالر شىڭ شىسـهيگه ۋە سـوۋېت تهرەپـكه ئـۇنى ھىـله     
ــاتتى  ــدۇ دەپ چاقـ ــت پىالنالۋاتىـ ــلىتىپ، سۈيقهسـ ــىڭ  . ئىشـ ــا شـ ــۇ بولسـ بـ

                                            
شــى ۇبول 15000بــۇ ســان ئهمهلىـيهتكه ئــانچه ئۇيغــۇن كهلمهيدىغانـدەك تۇرىــدۇ، بهلكىــم     ①

  . ئا —مۈمكىن، 



 397

نه بــوالتتى، ھــازىر شــۇڭا ئىككــى  اشىســهينىڭ ھهرىكهتلىنىشــى ئۈچــۈن باھــ 
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه مهھمـۇد     . پۇڭلۇقنى سـاقاليتتى تهرەپ ئېهتىيات بىلهن تهڭ

مۇھىتى شىڭ شىسهينىڭ پۇت تىـرەپ تۇرىۋالغـان ھامـانال ئـۆزىنى يوقۇتـۇش      
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئېهتىيــات . ئۈچــۈن ھهرىــكهت باشــاليدىغانلىقىنى بىلهتتــى

  .بىلهن ئاشۇ كۈننى كېچىكتۈرۈشكه تىرىشاتتى
ىـــڭ ســـۆز زىيـــاپهتتىن كېـــيىن رەســـمىي مۇراســـىم ئېچىلىـــپ،  لىيۇب

قوڭغـۇراق   —ئاندىن ئـۇ ئوقۇغـۇچىالر ئۈچـۈن تهييارلىغـان سـوغىتى     . قىلدى
ــپ بهردى  ــىنى تارقىتىـ ــۈرۈلگهن يهڭ بهلگىسـ ــۈرىتى چۈشـ ــۇ  . سـ ــڭ بـ ليۇبىـ

  :بهلگىنى چۈشهندۈرۈپ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا
 ...سىلهر غهپلهت ئۇيقۇسىدا ياتقـانالرنى ئويغـاتقۇچى قـوڭغىراقچىالر    —

ــدى — ــا .  دې ــدىن ئاديۇت ــل    ئارقى ــان، قىزى ــۇپ تۇرغ ــلهن تۇت ــۇس بى نتى پهتن
ــان     ــنىخهت يېزىلغـ ــلهن ھۆسـ ــېرىق ھهل بىـ ــۇپ، سـ ــك قهغهزگه ئورۇلـ رەڭلىـ

بـۇ مېنىــڭ ئىئــانهم، ئــاز بولســىمۇ   —بـوالقنى مهمتىلــى ئهپهنــدىگه ســۇنۇپ  
  .دېدى —پېقىرنىڭ كۆڭلى، قوبۇل قىالرال، 

ــانه تهقـــــدىم قىلىـــــش رەســـــمىيىتى   ــۆزى ۋە ئىئـــ ليۇبىڭنىـــــڭ ســـ
ــق ــهتتى ئاياقالشـ ــارەت كۆرسـ ــۇچىالر ماھـ ــيىن ئوقۇغـ ــۇنىڭدىن . اندىن كېـ شـ

ــكهرلىرىنىڭ ئۇز   ــڭ ئهس ــيىن ليۇبى ــهھىرىگه    ۇكې ــقهر ش ــلهن قهش ــى بى تىش
  .قايتىشتى

ــدىم،   — ــدان ئىلـــدۇقمۇ، ئهپهنـ ــۈلكىنى ئوبـ ــۇ تـ ــۇد  —بـ ــدى مهھمـ دېـ
ــۇل بهرگهنلىكىــگه    —مــۇھىتى كېتىۋېتىــپ،  ــانچه پ ــۇالر لىيــۇ بىڭنىــڭ ق ئ

بـۇ   —مىـڭ سـهر بهرگهنىـدى،     17لىيـۇ بىـڭ   . تىقىزىقىپ بىـرلىكته قاراشـ  
ــۇلالر ســىزنىڭ نۇرغــۇن ئىشــلىرىڭىز ئۈچــۈن بىمــاالل يېتىــدۇ،     ــدى  —پ دې

  .مهھمۇد مۇھىتى مهمنۇنىيهت بىلهن
ــمهت       — ــا رەخ ــىز ئاكىمىزغ ــۈن س ــى ئۈچ ــڭ ھهممىس ــۇنداق، بۇالرنى ش

 —ئىچىـــدىن خوشـــالالنغان ھالـــدا،  -دېـــدى تهۋپىـــق ئىـــچ —ئېيتىمىـــز، 
  ڭ مۇناسىۋىتى قانداقراق؟ئىككىڭالرنى

ھهي، ھــازىر ئۇالرنىــڭ ئۇرۇشــقىدەك ھــالى يــوق، يــالقۇن بېســىلغان   —
بىلهن چوغ تېخـى ئۆچمىـدى، شـۇڭا تىـنچ ئۆتـۈش ئۈچـۈن ماڭـا بىـر ئـاز يـول           
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ــ پهل ئوڭشالســىال مېنــى ئارامىمــدا   -شــىڭ تۈلكىنىــڭ ھــالى ســهل . دۇۇقوي
  .قويمايدۇ
پ يهنه خهتهرلىــك ھــالهتته بــۇنى بىلىدىكهنســىزۇ، ئهجه... شـۇنداقمۇ؟  —

ــۇرۇپ خىــزمهت قىلىۋېرەمســىز؟  ــدى گېنرالغــا ســىناش   —ت مهمتىلــى ئهپهن
  .نهزىرىدە قارىدى

نـــېمه چـــارە؟ ھـــاجىمنى قاپقانـــدىن ھهزەر ئهيلهشـــكه شـــۇنچه دەۋەت  —
ــدى  ــدىم، ئۇنىمى ــۇ رەئىســل . قىل ــكه   ىئ ــپ ھۆكــۈمهت تهرەپ ــۇل قىلى كنى قوب

انـــدا ئۈمىـــد بـــار دەپ تـــۇرۇپ ئۆتۈۋالســـا، ماڭـــا نـــېمه ئامـــال؟ ئـــۆلمىگهن ج
ــدۇ   ــر گهپ بولمام ــيىن بى ــدىن كې ــايمىزمۇ، ئۇنىڭ ــۇ  . باقم ــا ش ــېچ بولمىس ھ

ــاھىمىزنى يېنىكلهتســهكمۇ    ــازراق ســاۋابلىق ئىــش قىلىــپ گۇن چــاغقىچه ئ
  .ئهجهپ ئهمهس

لــېكىن . تهۋپىقنىــڭ يهنه كــۆپ نهرســىلهرنى سورىغۇســى بــار ئىــدىيۇ     
تىنى كـۆرۈپ قېلىـپ، گهپ   سىجاڭنىڭ چېهرىسىدىكى چوڭقۇر قـايغۇ ئـاالمى  

  . قىلمىدى
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  ئون سهككىزىنچى باب
  

قهھرىمانالرنىڭ جاراڭلىق ئاۋازلىرى ئاڭالنغانـدا ھـاپىز   
  ناخشىسىنىڭ نېمه كېرىكى؟

ئات جهڭگه چېپىپ كېتىۋاتقانـدا مهن قانـداق قىلىـپ    
  چىمهنلىكته ياتااليمهن؟

ــهر ―  ــراھىم مۇنتهس ــىر x(ئىب ــېئىرلىرىدىن ) ئهس ش
  )كهلتۈرۈلگهن نهقىلدا »چىڭگىزخان«(

  
  

1  
  

ــۇچىالرنى    ېڭىشــهھهردىن قايتقــان كــۈنى كهچــته تهۋپىــق ئوقۇغ
دېۋىزىيه ئىشتابىدىكى ياتاققالرغـا ئورۇنالشـتۇرۇپ قويـۇپ، ئـۆزى     
ــائىر، ســــــــابىت،     ــدۇراخمان شــــــ ــاگىرتلىرىدىن ئابــــــ شــــــ
ئابـــدۇغۇپۇرقۇناجى، ئهمهت مهخســـۇم، ســـهيپىددىنالرنى ئېلىـــپ نوۋېشـــى     

ھمــــۇد مــــۇھىتى ئۇنىڭغــــا بهرگهن مۇھــــاپىزەتچى مه. مهكــــتهپكه كهلــــدى
ــدى    ــلهن بىللىـــ ــۇالر بىـــ ــاخۇنالرمۇ ئـــ ــۇلال، مهڭلىكـــ ــلهر نېمۇتـــ جهڭچىـــ

) مۇھــاپىزەتچىلهر شــۇكۈندىن باشــالپال ئۇنىــڭ خىــزمىتىگه كىرىشــكهنىدى(
نوۋېشى مهكتهپـته ئـۇالرنى مهجىـددىن  ئهپهنـدى، ئهخـمهد ئهپهنـدى ۋە باشـقا        

ــانچه ئوقۇتقــۇچىالر ۋە ئوبۇل  ــگهن ســانايى نهپىســه   بىــر ق قاســىم باشــالپ كهل
بۇالرنىـــڭ ئىچىـــدە  . ۋالـــدىۈقارمىقىـــدىكى بىـــر قـــانچه ســـازەندىلهر كۈت   

  .قۇتلۇقهاجىم شهۋقىمۇ بارىدى
ــىغا كىرىــــپ كېتىۋېتىــــپ   مهمىتلــــى ئهپهنــــدى مهكــــتهپ ھويلىســ

  :شاگىتلىرىغا
ــلىۋالدىم،     — ــقا باشـــــ ــدۇرماي نېمىشـــــ ــىلهرنى دەم ئالـــــ مهن ســـــ

چوڭالرنىـڭ سـۆھبىتىدە سـىلهر      —لنى قويدى، دېگهن سوئا —:بىلهمسىلهر
بېلىۋېلىشــقا تېگىشــلىك پايــدىلىق نهرســىلهر بولــۇپ قېلىشــى مــۇمكىن،  

  .شۇالرنى ئاڭالپ قالسۇن دەيمهن

  ـي
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تهۋپىــق ئــۆزلىرىنى كۈتــۈپ ئولتۇرغــان بىــر مــۇنچه ئــادەمنى كــۆرۈپال        
  :چاقچاق باشلىدى

انـــدەكال قارىغانـــدا بىـــرەر كاتتـــا مۇراســـىمىغا تهييارلىنىـــپ تۇرغ     —
قىلىسىلهرغۇ؟ مهجىددىن ئاغىمىز قايتا توي قىلمـاقچى ئهمهسـتۇر؟ ئۇنـداق    
بولىدىغان بولسا ئىبـادەت خېـنىم سـاقىلىنى يۇلـۇپ، دوختـۇر دوسـتىمىزنى       

  كوسا قىلىپ قويىدىغۇ؟
 —بۇ ئهپهندى  ماڭىال ئارام بهرمهيدۇ، ھهمىشـه ھوجـۇم نىشـانى مهن،     —

ــداق ئهمهس،  —كىش بىــلهن، دېــدى مهجىــددىن ئهپهنــدى ياســىما تېــرى  ئۇن
ــدىم، ــتۇرۇپ     ئهپهنـ ــۇزاكىرە ئويۇشـ ــىدا مـ ــۇش توغرىسـ ــۆيلهپ قويـ ــىزنى ئـ سـ

ــۇرۇپتىمىز ــاتتى،    . ت ــك قىلىۋات ــرى كهملى ــۆزىڭىزنىڭال پىكى ــدى پهقهت ئ  ئهم
  .دوختۇر چاقچاق بىلهن جاۋاب قايتۇرۇدى —

ــا     — ــاكىمىز ماڭ ــا شــهۋقى ئ ــوالتتى، مان ــارار قىلىشــقا ب مېنىڭســىزمۇ ق
  ۋەكىللىك قىالاليتى ئهمهسمۇ؟تولۇق 
ــوڭ       — ــاپ چ ــله ئوين ــرى بىل ــدىن بې ــلهن تۇغۇلغان ــهۋقى بى ــۇي، ش ئوھ

  .بولغاندەك گهپ قىلىسىزغۇ؟ ياخشىمۇ تۈنۈگۈنال تونۇشقىنىڭىز
تۈنۈگــۈن تونۇشــقان دوســتۇمنى  ۋەكىــل قىلمىســام، ســىزدەك كونــا   —

  .تونۇشالر مېنى چۈشهنمىسه
ھــازىر ســىز . يــېقىن ئولتــۇرۇڭ رى ئۆتــۈڭ، ۋەكىلىڭىــزگهۇبوپتـۇ، يۇقــ  —

قېنــى يىگىــتلهر،   . مېهمــان، نــېمه دەۋالســىڭىزمۇ كهڭچىلىــك قىلىمىــز    
  .سىلهرمۇ ئولتۇرۇڭالر

تـــارچىلىقىڭىزمۇ بارمىـــدى ئهمســـه؟ ماڭـــا زاماننىـــڭ تـــارلىقى ئـــاز   —
كهلگهنـــــدەك؟ بولـــــدى گهپ قىلمـــــاڭ، ھاجىكـــــام بىـــــلهن ئوبـــــدانراق  

پ،  ۈتـ ۈق دەپ چـاقچىقىنى تۈگ تهۋپىـق شـۇندا   —پاراڭلىشىۋالغىلى قويـۇڭ،  
بۇنــداق چاقچــاقالرنى بولــدى قىلىشــنى ئىلتىمــاس قىلىــپ دوســتىلىرىغا   

ئۇ شاگىرتىلىرى ئالدىدا بهزى گهپلهرنىـڭ چهكـتىن ئېشـىپ    (ئىشارە قىلدى 
خـوش، ئۇسـتاز،    —ئانـدىن شـهۋقىگه بۇرالـدى،    ). كېتىشىدىن ھهزەر قىالتتى

  ئهھۋالىڭىز نىچۈك؟ 
  . ئهلههمدۇلىلالھ —
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ئاكامـدىن كـۆپ ســاالم   . بىزنىـڭ بهختىمىـز ئۈچـۈن سـاالمهت بولـۇڭ      —
  .يولالپتىكهنسىز، رەھمهت

ــائهتال      — ــۆرت ســ ــىلىنىڭ تــ ــدىن ســ ــدى، ئاكىلىرىــ ــراق، ئهپهنــ بىــ
ــدى    ــاچچىقىم كهلــ ــىلىگه بهك ئــ ــاڭالپ، ســ ــدىغانلىقىلىرىنى ئــ . ئۇخاليــ

ــالىالرچه قىزغىنلىــق  ــوق  ! ھهقىقهتهنمــۇ ب ــداق قىلىشــقا ھهققىلىــرى ي ئۇن
رەســـۇلىلالھ ســـهللهھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم كېچىســـى ئۇخلىمـــاي  . جۇمـــۇ

ســــېنىڭ بهدىنىڭــــدە « :ئىبــــادەت قىلىــــدىغان بىــــر ســــاھابىگه كايىــــپ
يهنـى، دېمهكچىكـى، ئـۇنى شهخسـىيال     . دېگهن①»بالىلىرىڭنىڭمۇ ھهققى بار

خــۇددى  . مــۈلكى بىلىــپ قااليمىقــان خورىتىــدىغان ئىشــنى چهكلىــگهن     
دوسـت بۇرادەرلهرنىـڭ، مىللهتنىـڭ ھهققـى     شۇنداق، سىلىنىڭ بهدەنلىرىـدە  

  .بار، ئۇنى ئاسرىماي تېزال كېرەكتىن چىقارسىال گۇناھكار بولىال
يـــادىم  -ئـــايىغىنىڭىز ئۈچـــۈن رەخـــمهت، ئۇســـتاز، مېنىـــڭ ئېســـى —

ــاش، يــۈكنى ئېغىــرراق كۆتهرســهممۇ ھېچقىســى   . ســىزدىال بولــدى مهنغــۇ ي
  .مىسىڭىز بولمايدۇسىز ياشىنىپ قالغان چاغدا ئۆزىڭىزنى ئاسرى. يوق

بولــدى، تهكهللــۇپ قىلىشــمايلى، ئۆزئــارا تهكهللــۇپ قىلىشماســلىق  —
ــدۇ  ــاڭالتقىلى بولمايـ ــر گهپ ئـ ــىلىگه بهرىبىـ ــۇئارىدىغۇ، سـ . ئۆزلىرىنىـــڭ شـ

  .قۇرۇق گهپنى قۇيۇپ تهمبۇرنى قوللىرىغا ئالسىال
ــۇرااليمهن،   — ــداپ تـ ــۇ چىـ ــىڭىز ئۆزەممـ ــۇرنى  —ئۇنىسـ تهۋپىـــق تهمبـ

ــا ئېلىـــپ س ــلىدىقولىغـ ــقا باشـ ــمهد  . ازالشـ ــازلىغاچ ئهخـ ــۇرنى سـ ــۇ تهمبـ ئـ
ئهخـمهد  ئهپهنـدى خىيالچـان كـۆزلىرىنى بىـر نۇقتىغـا       .  ئهپهندىنى كـۈزەتتى 

ــدا پاراڭالرغــا ئارىالشــماي ئولتــۇراتتى  ــاز  . تىكــكهن ھال ئۇنىــڭ چىرايــى بىــر ئ
 -ئـۇ تـۇرۇپال بـوينىنى سـىپاپ قويـۇپ، ئېغىـر      . تاتارغان ھهم ياداپ قىلغانىدى

تهۋپىـق بىـر نهچـچه ناخشـا     . چوڭ سۈپهتلىك بىلهن قۇالق سـاالتتى بېسىق، 
ــدىن كېــيىن تهمبــۇرنى ســانايى نهپىســهنىڭ ســازچىلىرىدىن    ئوقــۇپ بهرگهن
. بىرىگه بېرىپ، خهلـق ئاھاڭلىرىغـا چېلىـپ بېرىشـنى ئىلتىمـاس قىلـدى      

ــۆش        ــېلىنىپ، گ ــتىخان س ــيىن داس ــدىن كې ــچه پهدە چالغان ــر نهچ ــۇ بى ئۇم
                                            

  .ئا —غا قارالسۇن، »سهھىه بۇخارى«  ①
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ــو كهلتۈ  ــىلغان پولـ ــدىبېسـ ــۇ  . رۈلـ ــۇالر ئوقـ ــتىدە ئـ ــاق ئۈسـ ــۇش -تامـ ئوقۇتـ
ــى ئىشــلهش زۆرۈرلىكــى     ــداق خىزمهتلهرن ــيهت، قان ــازىرقى ۋەزى ئىشــلىرى، ھ

  .ھهققىدە سۆھبهتلىشىپ كېتىشتى
ــاردەملىرىنى ۋە    — ــدۇق، يـ ــاقچى ئىـ ــۇن تهييارلىمـ ــته ئويـ ــز مهكتهپـ بىـ

  .دېدى تۇرغۇن ئهپهندى  تهۋپىققا قاراپ —مهسلىههتلىرىنى كۆپ كۈتتۇق، 
ــۇنداقمۇ؟ — ــاق     —ش ــدىرىماي تام ــۇرۇپ، ئال ــىرەپ ت ــۇ كۈلۈمس ــدى ئ دې

بــۇنى پهقهت . ياخشــىغۇ، خهلقنــى ئويغۇتۇشــنىڭ ۋاقتــى كهلــدى  —يىــگهچ، 
ــانچه   ــز ئ ــارتۇق   -ســانايى نهپىســهگىال تاشــلىۋەتمهي بى ــۇنچه تىرىشســاق ئ م

  . كهلمهيدۇ
قايســى مهزمــۇنالردا ئويــۇن تهييارلىســاق بــۇالر؟ ناخشــىالرغا ئــۆزلىرى  —

  .دېدى ساۋۇت ئهپهندى —ھاڭ ئىشلهپ بېرىال، ئهلۋەتته، ئا
گه ئوخشــاش خهلــق »زۆھــرە -تــاھىر«، »ســهنهم -غېرىــپ«مېــنىڭچه  —

دېـدى ئوبۇلقاسـىم قىرلىـق     —داستانلىرىنى سهھنىلهشتۈرسه تازا ياقاتتى، 
  .بۇرنىنىڭ ئۇچىنى چىمداپ قويۇپ

ىمىز باشـق  —، بولـۇدۇ مهمتىلى ئهپهندى ئۆزگهرتىپ يېزىـپ چىقسـا    —
  .دېدى نامان ئهپهندى —بۇنىڭ ئهھدىسىدىن چىقالمايمىز، 

ــك     — ــنىڭ قانچىلىـ ــتانالرنى سهھنىلهشتۈرۈشـ ــان داسـ ــىلهر دەۋاتقـ سـ
  .دېدى مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ —ئهمهلىي  ئهھمىيىتى بار؟

  .دۇۇخهلق ياقتۇرىدۇ، جهزمهن ئالقىشقا ئىگه بولغىلى بول —
هك، ئــادەم دېــگهن شــۇنداق نهرســىكى، دېگهنــگه كهلســ »يــاقتۇرۇش« —

ــاقتۇرۇپ     ــرەك يـ ــدۇ، بهكـ ــارداپ قالىـ ــىلهرنىمۇ خۇمـ ــانلىق نهرسـ ــۆزىگه زىيـ ئـ
نهشــه، ئهپيــۇن دېگهنــدەك نهرســىلهرمۇ    : قېلىشــىمۇ مــۇمكىن، مهســىلهن  

 -دېــدى تهۋپىــق سۆھبهتداشــلىرىغا بىرمــۇ  —كىشــىنى ھوزۇرالنــدۇرارمىش، 
 —زلىرىنى ئېلىـپ قـاچتى،   نىمىشكىدۇ ئۇبۇلقاسىم كـۆ . بىر قاراپ چىققاچ

ــوق،    ــاچچىق بولســىمۇ دورا ئىچــمهي  ئامــال ي ... كېســهل كىشــى قېرىــق، ئ
مېـــــنىڭچه، بىـــــز ھهم كېســـــهلنى ســـــاقايتىدىغان ھهم ئۇنىڭغـــــا لهززەت  

شـىپالىق ئـاچچىق    بولمىغانـدا . دىغان دورىالرنى تاپسـاق ئهڭ ياخشـى  ۇتۇيۇل
  .ۋېرىدۇۇدورىمۇ بول
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ــلىرىڭىزنى ئ  — ــدىم، قاراشــ ــۇپ   ئهپهنــ ــىلىراق قويــ ــۇقراق تهپســ ۇچــ
ــىڭىزچۇ،  ــۆھبىتىگه     —باقسـ ــڭ سـ ــائىر چوڭالرنىـ ــدۇراخمان شـ ــدى ئابـ دېـ

  .ئارىلىىشىشىقا جۈرئهت قىلىپ
ســـهنئهت ئىالجـــى بـــار ھهم بهدىئىـــي زوق بهرســـه ھهم   -ئهدەبىيـــات —

بۇ ئىككىسىگه بىـرال ۋاقىتتـا ئېرىشـكىلى بولمىغـان     . تهربىيه بهرسه ياخشى
بولسا شـۇنى مهخسـهت قىلىـپ قويـۇش كېـرەك، بـۇ         ئهھۋالدا قايسىسى زۆرۈر

مهمتىلى ئهپهندى داسـتىخاندىن چهتـنهپ قـولىنى     —. مېنىڭ كۆز قارىشىم
مېــنىڭچه، ئهدەبىيــات ـ ســهنئهت كىشــلهرنىڭ      —ســۈرتكهچ  داۋام قىلــدى، 

تۇرمۇشــتا يولۇققــان ســوئاللىرىغا جــاۋاب بېرىشــى، ئهۋالدالرنــى تهربىيلىشــى، 
شـۇ زامـان رىئاللىقىغـا تهسـىر كۆرسـهتمىگهن،      . ەكبهدئىي زوق بېرىشى كېر

ــات     ــان ئهدەبىيـ ــاللىقتىن ئايرىلغـ ــۈرمىگهن، رىئـ ــس ئهتتـ ــاللىقنى ئهكـ رېئـ
ئــۇ . بولســىمۇ، پايدىســىزدۇر  »قىزىقــارلىق«بېرىــدىغان،  »زوق«كىشــىگه 

ــوقالر ئۈچــۈن ئىــچ پۇشــقى، بىكــارچىالر ئۈچــۈنال كېــرەك    ئهســلىدە . پهقهت ت
ــات ــدا-ئهدەبىيـ ــهنئهت ھىچقانـ ــى  سـ ــائىي ۋەزىپىلهرنـ ــىي، ئىجتىمـ ق سىياسـ

ســهنئهت -ئۈســتىگه ئالماســلىقى كېــرەك، بــۇ ھــازىرقى زامــان ئهدەبىيــات      
ــا دېمىســهممۇ، بىــزدەك يوقلــۇق ئىچىــدىكى   . قارىشــى مهن بــۇ قاراشــنى خات

ــا      ــاچچىق دورىغـ ــۇددى ئـ ــاتنى خـ ــز ئهددەبىيـ ــىدىن بىـ ــلهر نۇقتىسـ مىللهتـ
 -ئهدەبىيــاتشــۇڭا، . اجمىزيالىتىلغــان شــېكهر ئورنىــدا پايدىلىنىشــقا مۇھتــ 

ســـهنئهت بۈيـــۈك ئىجتىمـــائىي ۋەزىـــپه ئارتقـــان يـــاكى شـــۇنداق ۋەزىپىنـــى  
ئــااليلۇق، بىزنىــڭ كىالسســىكلىرىمىزنىڭ   . ئۈســتىگه ئېلىشــى كېــرەك  

ســـۆيگۈ غهزەللىـــرى، ئىشـــقى داســـتانلىرى رىئـــاللىق ئۈچـــۈن قانچىلىـــك  
ــۇالر قانچىلىــك     ــاللىقىمۇ؟ ئ ــۇالر شــۇ دەۋر رىئ ــزمهت قىلــدى؟ ب ــزمهت خى خى

ــا    ــدى؟ قوليازمـ ــك نهپ ئالـ ــۇالردىن قانچىلىـ ــۇمكىن؟ خهق ئـ ــى مـ قىاللىشـ
دىغـان بىـر زامانـدا، زور    ۈھالىتىدە تۇرىدىغان ياكى چهكلىك نۇسقىدا كۆچۈرۈل

كى ساۋاتسـىز  بولغـان بىـر ئهلـدە بـۇ يـازمىالردىن قانچىلىـك ئـادەم         ۈلۈكۆپچ
كۆتـۈرۈپ چىقىـپ    بهھىرلهندى؟ بىز باشقا مىللهتلهر ئالدىدا بـۇ نهرسـىلهرنى  

ماختىنىـــدىغان  دەســـمايه قىلســـاقمۇ، ئـــۆز ئىچىمىـــزدە بـــۇ نهرســـىلهرنىڭ 
ش، ۈرۈمىللهتنىــــڭ تهقــــدىرى، ئىســــتىقبالى ئۈچــــۈن ھېچقانــــداق ئۆزگــــ
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ــته     ــڭ ئهمهلىيهتــ ــى، بىزنىــ ــپ كهلمىگهنلىكىنــ ــدا ئېلىــ ــانچه پايــ ھېچقــ
. دۇۇماختـانغۇدەك ھېچنهرســىمىز يــوق ئىكهنلىكىنــى ئېتــراپ قىلســاق بولــ 

ــاختىنىش     ھهر قا ــىز، م ــۈن پايدىس ــهل ئۈچ ــۇرۇش كېس ــاراھهتنى يوش ــداق ج ن
ئۇ بىردەم سـۈكۈتتىن كېـيىن مهسـخىرىلىك     —ئىنسانغا ئهڭ زىيانلىقتۇر، 

ئهنجـــان تهرەپـــته بېســـىلغان بهزى يېڭـــى  —تهلهپپـــۇزدا  قوشـــۇپ قويـــدى، 
لىرىغـــا »ئـــاھ ـ ۋاھ   «الردىن كىسالســـكىلىرىمىزنىڭ خىلــۋەتتىكى  پتــا ىك

قــا كۆرۈنــۈش تېڭىــپ شــهرھى بېرىلگهنلىكىنــى كــۆرۈپ  سىياســىي مهنــا، ئار
الرغــا ســىنىپىي »تــوۋا -ئــالال«كوممۇنىســتالرنى دوراپــال  شهخســىي . قالــدىم

بىــراق، بىزنىــڭ زاھىــدىلىرىمىز ئهينــى . ئوقـۇمالرنى تېڭىــپ چۈشــهندۈرۈپتۇ 
چاغـــدا بۇالرنىـــڭ قـــالتىس مۇالھىزلىرىـــدە ئوتتۇرىغـــا قويغـــان ئۇقـــۇمالرنى 

مهسـىلىنىڭ ئېچىنىشـلىق   . ۈمىگهنلىكىـدە شـهك يـوق   خىيالىغىمۇ كهلتۈر
  !تهرىپىمۇ  دەل شۇ يهردە

دېـدى شـهۋقى    —شـى كېـرەك،   ۈنۈشۇنداق، ئهدەبىيات تۇرمۇشـقا يۈزل  —
لــــېكىن، ســــىلىنىڭ   —ســــاالھىيىتىگه يارىشــــا ســــالمالىق بىــــلهن،   

ــڭ      ــوغرا ئهمهس، ئۇالرنى ــلىرىمۇ ت ــاق بولۇش ــا چىقارم ــىكالرنى يوقق كىالسس
  .خىي ئهھمىيهتلىك نهرسىلهر بارئىچىدە مول تارى

ــداكتىك     — ــا دى ــدىن قالس ــهرلهردە، ئان ــي ئهس ــۇ ئىلمى شــۇنداق، بولۇپم
ئــــۇالرنى تــــارىخىي . ئهســــهرلهردە، مهن بــــۇنى رەت قىلمــــاقچى ئهمهســــمهن

ئـــادەت، -شـــۇ دەۋىردىكـــى تىـــل، ئـــۆرپ. نۇقتىـــدىن قهدىرلهشـــكه ئهرزىيـــدۇ
ــيهت، ــلهرگه س ... مهدەنى ــارلىقالرنى باشــقا مىللهت ــۋىي  قات ېلىشــتۇرغاندا مهنى

مهھسۇالتالر بىزدە بهكمۇ ئاز ۋە بىر ئـاز جهمىيهتـتىن ئايرىلغـان، ئهپسـانىۋىي     
بـــۇالرنى يېڭىۋاشـــتىن كۆتـــۈرۈپ چىقىـــش مۇشـــۇ دەۋردە     . تـــۈس ئالغـــان 

  .ھېچقانداق ئهمهلىي ئهھمىيىتى يوق ئىش
 —ئهپهنــدى، ئــۆز ئىللهتلىرىڭىزنــى ئــۆزىڭىز ئــاچقىلى تۈردىڭىزغــۇ؟  —

  .اتتى مهجىددىن ئهپهندى  چاقچاق ئارىالپدەپ گهپ ق
 —ئىنساننىڭ ئۆزىـدىكى ئىللهتلهرنـى كۆرۈۋااليـدىغان بولغـانلىقى      —

  .ئۇنىڭ ئاقىللىق دەرىجىسىگه يهتكهنلىكىنىڭ بىشارىتىدۇر
پهل ناچـار سـۈپهتنى    -سـۆزى بىـلهن سـهل    »ئۇيغـۇر «ئهجهبا باشـقىالر   —
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رۇپ، ئۇنىــڭ چــوڭلىقى، قوشــۇپ ســۆزلهر بولســا قويقــا چــاچلىرىڭىز تىــك تــۇ 
ــۇ       ــى بىلهنم ــت بولۇش ــىزگه دوس ــا س ــلهن، ھهتت ــۆرمتى بى ــىپ پاھىسھ لىش

ــاپ تۇرماســتىن ھهر     ــچه ئاي ــۆزىڭىز قىل ــيه بېرىدىكهنســىز، ئ ــاي رەددى ئولتۇرم
  نېمه دەۋېرىكهنسىزغۇ؟

ــارەت   — ــا ئېلىشـــى ھاقـ باشـــقا مىللهتلهرنىـــڭ ئىللىتىمىزنـــى تىلغـ
ــدۇر ــىمىز . ئۈچۈنـ ــا ئېلىشـ ــڭ تىلىغـ ــىمىز تۈز ئۆزىمىزنىـ ــۈۋە سۆكىشـ ش ۈتـ

  .بۇ ئىككىسى ئىككى گهپ. ئۈچۈندۇر
ســـهنئهت ھهققىـــدىكى ســـۆھبىتىمىزنى    -ئهپهنـــدىم، ئهدەبىيـــات  —

ــدى شــهۋقى،  —داۋامالشــتۇرايلى،  ــات  —دې  -ســىلىنىڭچه ھــازىرقى ئهدەبىي
  سهنئىتىمىز قانداق بولۇشى كېرەك؟

بـــۇ ھهقـــته ســـىزنىڭ تۇتقـــان يـــولىڭىز بىـــلهن مېنىـــڭ قارىشـــىم  —
ــوياليمهن، ئو ــدىن    —خشــاش دەپ ئ دېــدى تهۋپىــق تهمكىنلىــك بىــلهن، ئان

ــدى،   ــپ داۋام قىلــــ ــراق قىلىــــ ــى   —ئېنىقــــ ــانغا تىرىكلىكنــــ ئىنســــ
تامــاق، تىرىكلىكنىــڭ   —كاپالهتلهنــدۈرۈش ئۈچــۈن بىرىنچــى زۆرۈرىــيهت    

ــاننىڭ    ــيىن، ئىنسـ ــدىن كېـ ــهرتى ھازىرالنغانـ ــۇھىم شـ ــى ۋە ئهڭ مـ بىرىنچـ
ئـــاچالر ئۈچـــۈن . ى بولغـــان كىيىمـــدۇرئوياليـــدىغىنى نومۇســـنىڭ پهردىســـ

ك ۈلــۈدېگهنــدەك گهپــلهر ئىنتــايىن بىمهنىلىــك ۋە كۈلك    »بهدىئىــي زوق«
مۇشــۇ نوقتىــدىن ئېيتقانــدا بىــزگه ھــازىرقى ئهھۋالــدا زۆرۈر . بولغــان بــوالتتى

ئهمهس، رېئــاللىقنى  »شۇنــۇھۇزۇرل«، »زوق ئــېلىش«بــولغىنى ئاللىقانــداق 
ىغان تهمبــۇر زۆرۈر ئهمهس ئويغىتىــدىغان زوق بېرىـد ! ئۆزگهرتىشـنىڭ قــۇرالى 

  .گهرچه ئۇ يېقىملىق ئاڭالنمىسىمۇ! دۇمباق كېرەك
دېـدى ئوبۇلقاسـىم بۇرنىنىـڭ ئـۇچىنى      —ئۇغۇ شـۇنداق، ئهپهنـدىم،    —

ــۇرۇپ،   ــداپ ت ــىلهن   —چىم ــىلهرگه، مهس ــقا نهرس ــتانلىرىغا   ،باش ــق داس خهل
خسـهت ئۈچـۈن   ئۆزىمىزنىڭ خاھىشى بويىچه يېڭى مهزمۇنالرنى يوشـۇرۇپ، مه 

  خىزمهت قىلدۇرساق بولمامدۇ؟
مېـنىڭچه ئهڭ ياخشىسـى ئـۇ نهرسـىلهرنى     . دۇۇئۇنداق قىلىسمۇ بولـ  —

ــاد     ــدىن ئىجـ ــۇرغىچه يېڭىـ ــۇزۇپ ئولتـ ــتۇرىمىز دەپ بـ ــهتكه اليىقالشـ مهخسـ
ــىراق  ــاق ياخشــ ــۇئويغ. قىلســ ــاز ۇتــ ــهرلهرگه ئــ ــه بهزى ئهســ ــاز  -ش دېســ پــ
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ــايه قى   ــۇش كۇپ ــدۇئىســيانكارلىق روھىنــى يوشــۇرۇپ قوي ــا . لماي ــداق ياپت ئۇن
ھېچقاچـان شـېئىرنى شـائىر ئـۆزى     «: دۇ؟ داناالر ئېيتقـان ۈنۈگهپنى كىم چۈش

ئۈچــۈن ســۆزلىمهيدۇ، شــۇنىڭ ئۈچــۈن شــېئىرنىڭ مهنىســى روشــهن، ئېنىــق  
  .كېرەك①»بولۇشى
دېـــــمهك، بىـــــر خهلقـــــقه تهقـــــدىم ئېتىلىـــــدىغان نهرســـــىلهردە  —

ــيانكارلىق روھ ــار بهرگهن ئهڭ ىئېس ــانىيهت ي ــى ئىمك ــچه   ن ــاخىرقى چهككى ئ
خــــان، پچــــۈنكى بىزنىــــڭ كىتا. ئاشــــكارا ئوتتۇرغــــا قويۇشــــىمىز كېــــرەك

ــى    ــق ئىكهنلىكىنـــــ ــادان خهلـــــ ــايىن نـــــ ــىبىنلىرىمىز ئىنتـــــ تاماشـــــ
ياپتــا . ئۇنۇتماســلىقىمىز، شــۇالر ئۈچــۈن اليىقالشــتۇرۇپ يېزىشــىمىز كېــرەك

گهپــلهر بىــلهن ســىمۋول قىلىــش ئــارقىلىق ھهر قــانچه يوغــان گهپلهرنــى        
بىــــز . دۇۈنۈكهن بىلهنمــــۇ ئــــۇنى پهقهت كــــۆزى ئوچــــۇقالر چۈشــــقىلىـــۋەت 

بـۇ خـۇددى ئارقىسـىدىن بېرىـپ ئوقـۇپ      . ئويغاتماقچى بولغانالر چۈشهنمهيدۇ
بهرمىسه باشـقا ھـېچكىم ئوقۇيالمايـدىغان نهسـىرىدىن ئهپهنـدىمنىڭ سـاالم       

  .خېتىدەك نهرسه بولۇپ قالىدۇ
ــان ئ    ــۇرنىنى چىمــداپ ئولتۇرغ ــيىن، ب ــىم ســهل ســۈكۈتتىن كې وبۇلقاس

  :چوڭقۇر ھۆرمىتىنى ئىپادىلهپ
زە مۇشـۇنداق   -ئهممـا . تهۋپىق ئهپهنـدىنىڭ ئىسـتىداتىغا قـايىلمهن    —

ئادەملىرىمىزنىڭ سـهھراالردا ئهپهنـدىچىلىك قىلىـپ ئـۆمرى ئۆتىۋاتقىنىغـا      
ئـۇ   —، ...ئېچىنىپمـۇ كېـتىمهن، قىلىۋاتقـان ئىشـىغا ئوشـۇقال كېتىـدۇ ـ دە       

تۇيۇقسىز سـۆھبهت تېمىسـىنى ئۆزگهرتىـپ،    مۇشۇنداق ماختاشتىن كېيىن 
بولشـــىۋىكلهر ھهققىـــدە نـــېمه دەيســـىلهر، ئهپهنـــدىلهر؟ ھـــازىر قهشـــقهر   —

ــۇپ       ــدا بول ــۇئارالر پهي ــرى، ش ــۋىق ۋاراقلى ــى تهش ــوۋېتكه قارش ــدا س كوچىلىرى
ــانگىر        ــارلىق جاھ ــيه قات ــۇنى ئهنگىلى ــلهر ب ــدى، بهزى ــۇپ قال ــدىغان بول قالى

  ...هزىلهر مهھمۇددۆلهتلهرنىڭ ئويۇنى دەيدىكهن، ب
بىز، ئهپهندىم، مۇشـۇنداق ئىشـالرغا كهمـرەك ئارىلىشـايلى، بىزنىـڭ       —

دېــدى شــهۋقى   —ئىشــىمىز ھــازىرچه ئاقــارتىش بولغانــدىكىن، دەيمىنــا،     
                                            

  .ئا —، »قابۇسنامه«  ①
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  .ئوبۇلقاسىمنىڭ سۆزىنىڭ بېلىگه تېپىپ
ــا     ــاراپ ئۇنىڭغ ــا ق ــكهن چىرايىغ ــپ كهت ــىمنىڭ تاتىرى ــق ئوبۇلقاس تهۋپى

ــهل ئىچـــى ئاغرىـــپ قالـــدى    جهپ هبـــوۋاي ئۇنىڭغـــا ئـــازار قىلىـــپ ئ   « .سـ
ــىلكىۋەتتىيا؟ ــهۋقىنىڭ    » س ــدى، ش ــهۋقىگه قارىۋى ــاچ، ش ــى ئويلىغ دېگهنلهرن

ۋېتىش، ۈشـــهۋقى ئوڭايســـىزلىقنى كۆتـــۈر. رەڭگىمـــۇ بـــوزۇرۇپ كهتكهنىـــدى
مــاۋزۇدىن چهتنىــتىلگهن ســۆھبهتنى بــۇرۇنقى ئىزىغــا ســېلىش ئۈچــۈن يهنه  

ــاۋالقى ســۆزىگه، تهۋپىــق   ھهققىــدىكى مهدھىــيه ســۆزىگه  ئوبۇلقاســىمنىڭ ئ
  :قوشۇلغاندەك قىلىپ

 —مهنمۇ بـۇ ئىنىمىزنىـڭ زايـا بولـۇپ كېتىۋاتقىنىغـا ئېچىـنىمهن،        —
  .دېدى

. بــۇ ســۆزلهر تهۋپىقنــى ھهم خىجىــل قىلــدى ھهم ئــاچچىقىنى كهلتــۈردى
ــاچچىقىنى كهلتــۈرگىنى    -خىجىــل قىلغىنــى يۈزمــۇ  ــۈز ماختــاش بولســا، ئ ي

  .دىنوقتئىينهزەرنىڭ خاتالىقى ئى
ــۈن   — ــى چۈشـــ ــڭ بىزنـــ ــى ئهۋالدالرنىـــ ــز كهلگۈســـ دىغانلىقىغا ۈبىـــ

ــم،   ــىمىز الزىـ ــدا، دائىمـــى      —ئىشىنىشـ ــن ئاھاڭـ ــق تهمكىـ ــدى تهۋپىـ دېـ
ئــــــۇالر بىزنىـــــڭ مۇشـــــۇ دەۋر ئۈچــــــۈن    —كۈلۈمسىرىشـــــى بىـــــلهن،   

ــۆزگهرتىش ئىشــلىرىنى دەپ،    ــاللىقىنى ئ مــۇھىملىقىمىزنى، مۇشــۇ دەۋر رېئ
ــه   ــك ئهس ــدىكى  -رلهر، ئاشــىقپاســاھهتلىك داســتانالر، يىرى مهشــۇقالر ھهققى

شهخسـىي   بازىرى ئىتتىـك نهرسـىلهرنى يېـزىش ئـارقىلىق پـاتراق تونۇلـۇپ،      
ــام قـــازىنىش بهختىـــدىن ۋاز كهچكهنلىكىمىزنـــى مۇشـــۇ ئىجتىمـــائىي       نـ

ش ۇتــۇرېئــاللىق، مۇشــۇ زۇلمهتلىــك جهمىيهتنــى ئــۆزگهرتىش، خهلقنــى ئويغ 
ىــــك نهرســــىلهرنى ئۈچــــۈن قوپــــالراق ھهم ئــــاددىيراق بولســــىمۇ كېرەكل

ــ  ــانلىقىمىزنى چۈشـ ــزدىن  . دۇۈنۈيازغـ ــۇالر بىـ ــه«ئـ ــى داۋام »خهمسـ چىلىكنـ
قىلــدۇرماپتۇ، ھهقىــقهتهن ئىلگىــرىكىلهرگه يهتمهيــدىكهن دەپ ئاغرىنمايــدۇ،  

ــى ــىمۇ مهيلـ ــان،  ! ئهگهر ئاغرىنسـ ــق، مالىمـ ــا يېغىلىـ ــرىكىلهر يۇرتتـ ئىلگىـ
ــ   ــى يــ ــڭ تهنتهنىســ ــارىتى، ھۆرلۈكنىــ ــك ئاســ ــارابىلىق، مۇنقهرزلىــ اكى خــ

ــال تۇرمۇشــنى ئهكــس     ــۇ رېئ ئاپهتلهرنىــڭ دەھشــىتى ھۆكــۈم سۈرۈۋاتســىمۇ ب
ــۈرمهي ــۇھهببهتنى    ،ئهتتــ ــاپ مــ ــۋەتته ســ ــپ، خىلــ ــكه ئېلىــ ــۆزىنى چهتــ ئــ
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ھــازىرقى . لــېكىن بىزمــۇ شــۇ ئىــزدىن ماڭســاق بولمــاس. كــۈيلهۋېرىپتىكهن
ــۈرۈپ چىقىشــنىڭ قانچىلىــك     ــيىلگهن داســتانالرنى كۆت ــدا دې ــدە يۇقۇرى كۈن

ىتى بار؟ بىز ئهمدى ئۇالرنى ئاجايىپخانىغـا تاپشـۇرۇپ بېرەيلـى،    رېئال ئهھمىي
شـهرەپتىن، شـائىر، مۇتهپهككـۇر دېـگهن شـۆھرەت تاجىـدىن        -شهخسىي شـان 

مهھرۇم بولۇپ ئهپهندىچىلىكىمىزنى قىلىـۋېرىش ئۈچـۈن مهردلىـك جـامىنى     
ئورماندىن تېخىمۇ كـۆپ ياغـاچ توشـۇش ئۈچـۈن ھـازىر بـار       . قولىمىزغا ئااليلى

ئهگهر بـۇ  ... ن جىمى ياغاچنى دەسـمايه قىلىـپ يولغـا كـۆۋرۈك سـااليلى     بولغا
ــازىالرنى       ــق ج ــاكى چىرايلى ــاق ي ــقا قىيمىس ــۆۋرۈك سېلىش ــاچالردىن ك ياغ

ــارتىمىز    ــان تـ ــاننى زىيـ ــۈن ئورمـ ــهك پۈتـ ــىگه بېرىلسـ ــاش ھهۋىسـ ــۆز ! ياسـ ئـ
شهخســىيىتىدىن مىللهتنىــڭ ئومــۇمىي مهنپهئهتىنــى ئۈســتۈن قويىــدىغان  

شـهۋقى ئـاكىمىز   . قىزى بولمىغان مىللهت بهخىتسـىزدۇر  -بىر گوروھ ئوغۇل
ئهگهر . ۋاتقـان ئـۆمرۈمگه ئېچىنىـدىغانلىقىنى بىلـدۈردى    ۇبايا مېنىڭ زايا بول

دىغــان بولســا ئېچىنىشــقا تېگىشــلىكلهردىن  ۇبۇنــداق ئېچىــنىش تــوغرا بول
ئۇ شهۋقىگه قاراپ كۈلـۈپ تـۇرۇپ داۋام قىلـدى،     —بىرى دەل ئۆزى ئهمهسمۇ؟ 

  :ق ئهمهس دەيدىغان بولسىڭىز نېمه ئۈچۈنئۇندا —
  دەپ ئۇنىڭغا بۇيرىسام، »كهس«بىر قىلىچ بهرسه خۇدا 

  .زەنجىرىنى -ئۈزسه خهلقىم بوينىدىن خورلۇق كىشهن
  ۋەتهن، كالالمنى ئۈزسۇن ئۇ قىلىچ،-گهر خاراپكهن ئهل

  !كۆرمىسۇن شهۋقى كۆزى قۇللۇقتا ئهل تهقدىرنى
نــى يېڭــى بىــر خىــل شــهكىلدە  »ېرىنشــ-پهرھــات«دەپ يــازدىڭىز؟ ســىزمۇ 

چىلىكنـى يېڭـى پهللىـگه كۆتۈرسـىڭىز بولماسـمىدى؟      »خهمسه«يازسىڭىز، 
  .بايا دېمىدىممۇ، ئىككىمىزنىڭ قاراشلىرى ئوخشاش

  .شهۋقى كۈلۈپ كهتتى
ــاددىي ئىشــالرنى    — راســت دەيــال، ئىــنىم، بىــز ئــۆز دەۋرىمىــز ئۈچــۈن ئ

بايـا مېنىـڭ   . نى تاللىـدۇق لوقىلىپ نامىسىز كهتسهكمۇ مهيلى دەيدىغان ي
ئېچىــنىمهن دېگىــنىم، ھهرگىزمــۇ ســىلىنى خىلــۋەتكه بېكىنىۋېلىــپ كونــا 
بىــر نېمىلهرنــى قايتــا باشــتىن يازســۇن دېگىــنىم ئهمهس، ئهكســىچه زامــان   
تهتۈر بولمايـدىغان بولسـا، خـاتىرجهم مۇھىتتـا ئىلمىـي خىـزمهت ئىشلىسـه        
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  .قابىلىيىتىنى جارى قىالاليتتى دېگىنىم ئىدى
رەھــــمهت، ئۇســــتاز، دەرۋەقه، ھېلىقىـــــدەك تېمىالرنــــى يېـــــزىش     —

ــاتى     ــۇ دەۋر ئهدەبىيـ ــڭ مۇشـ ــات تهتقىقاتچىلىرىنىـ ــىدىكى ئهدەبىيـ كهلگۈسـ
مـــۇزور سىياســـىي -ھهتتـــا زور(ا غنهرلىـــك دەپ تىلغـــا ئېلىشـــىۈئۈچـــۈن كۆر

ئوبــدان بولســىمۇ، مۇشــۇ دەۋر   ) اغخاھىشــالنى تېڭىــپ تهھلىــل قىلىشــى   
ــنىمه بېرەلمه ــگه ھېچـ ــدۇ، خهلقىـ ــۇالھىزىلهرنى   —يـ ــى مـ ــۇ ھهقتىكـ ــۇ بـ ئـ

ــۇتوخت ــدى،   ۇتـ ئهمـــدى تۇرغـــۇن ئهپهنـــدىنىڭ    —ش ئۈچـــۈن گهپنـــى بۇرىـ
ــى  ــپىگه كېلهيل ــلىمهكچى    . تهكلى ــىرى ئىش ــهھنه ئهس ــىلهر س ــنىڭچه س مې

ئــۇالر بىــر . بولســاڭالر دەل مۇشــۇ زاماننىــڭ پهرھــادلىرىنى ئېلىــپ چىقىڭــالر
، پۈتــۈن شــىرىن ۋەتىنــى ئۆزىنىــڭ شــېرىنى ئۈچــۈنال ئــاھ ئۇرىــدىغان ئهمهس 

كىشـلهر  . ئۈچۈن ئىلىم كهۋسـىرى ئېلىـپ كېلىـدىغان رولالرنـى ئوينىسـۇن     
ھهركىتىــدىن بۇنــدىن كېــيىن نــېمه قىلىــش كېرەكلىكىنــى  -ئۇنىــڭ ســۆز

  .بىلىۋالىدىغان بولسۇن
دېـدى شـهۋقى،    —توغرا، مهن تهۋپىقنىڭ قاراشـلىرىغا قوشـۇلىمهن،    —

ئاشـكارا بولسـۇن، تېپىشـماق بولـۇپ،      سهھنه ئهسىرىدىكى سۆزلهر بىر ئاز —
زىـددىيهت، توقۇنۇشـلىرى   . قالسا يهنه ئـۆزىمىز يېشـىپ بهرمىسـهك بولمايـدۇ    

ئاددىيراق بولسۇن، ئالدى بىلهن تاماشـىبنالرنىڭ زوق ئـېلىش سهۋىيسـىنى    
  .ئويالشماي بولمايدۇ

لــېكىن، يهنه خهلقنــى پۈتــۈنلهي ئاخماققــا چىقىرىــپ، ئــۇالر ئۈچــۈن   —
ــۇئويل« ــوۇنــــ ــڭ ھهل   »ئاللىرىش ســــ ــى مۇئهللىپنىــــ بهرمهي، ھهممىنــــ

دېـدى   —پ كۆرۈشـىمۇ زۆرۈر،  ۇنـ ۇئۇالرنىـڭ ئويل . قىلىۋېتىشمۇ تـوغرا ئهمهس 
بـارا مۇرەككهپلهشـتۈرۈپ بېـرىش     -كېـيىن بـارا   —تهۋپىق قوشۇمچه قىلىپ، 

  .ش سهۋىيىسىنى ئۆستۈرۈش كېرەكۇنۇئارقىلىق خهلقنىڭ زوقل
ويغا چۈشـــكهن پۇرســـهتته ســـۆھبهتلهرنىڭ جىـــددىيلىكى ســـهل پهســـك

  :ئوبۇلقاسىم سۆز ئېلىپ
مهمتىلى ئهپهندى ھهقىقهتهنمۇ چوڭقـۇر پىكىرلىـك، كىشـكهن، مهن     —

بـــۇ كىشـــى بىـــلهن تۇنۇشـــقىنىمغا، ئۇنىـــڭ ســـۆھبىتىگه داخىـــل بولـــۇپ  
دېـدى قىزغىنلىـق بىـلهن     —قالغانلىقىمغا ناھايىتى خۇشال بولۇۋاتىمهن، 
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ــىالپ   ــۇچىنى  س ــڭ ئ ــۇ -بۇرنىنى ــىالپ قوي ــاقۇل   —پ، س ــدىگه م ئهگهر ئهپهن
ــانهمگه قهدەم     ــڭ غېرىپخ ــچه مېنى ــاقوپ ئهتىگى كهلســه مۇشــۇ يهردىكــى ئوتت
تهشـــرىپ قىلغـــان بولســـا مهن خۇشـــال بولغـــان، تۇنۇشـــلىقىمىز تېخىمـــۇ 

  .چوڭقۇرالشقان بوالتتى
مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئوبۇلقاســـىمنىڭ ئـــاۋۋالقى ســـۆزلىرىدىن تهنلـــرى 

ئـۇ ئـاقكۆڭۈل، تـۈز ئـادەم بولسـا      «: يهنه جىمىرالپ كهتكهن بولسىمۇ، كېـيىن 
  :ئۆزىگه كايىدى ۋە -دەپ ئويالپ، ئۆز »دۇىدىغانكۆڭلىگه كهلگهننى دەۋېر

ــز ھهم ئۆزل   — ــانال، چىقىشــىپ كېتىمى ــز چاپس ــۈئۇنىڭســىزمۇ بى پ ۈش
  .دېدى چاقچاق قىلىپ —تۇققاندەك بولۇپ كېتىمىز، 

ــىلىمۇ مېنىـــ   — ــۇ ســـىلى دېمىسـ ــۆزۈم يېتىـــپ تۇرۇپتـ ــا كـ ڭ  بۇنىڭغـ
مهن ئىلگىـرى سـىلىنى   . مدىن باشقىچىال كىشى بولۇپ چىقـتىال ۇنۇغۇئويل

ــېكىن      ــتىكهنمهن، ل ــىمىكىن دەپ ــۈرلۈك كىش ــدىغان، س ــادەمنى قورۇندۇرى ئ
  .ئۆزۈممۇ تۇيماي ئىككى قېتىم كۆرۈشۈپال ئىچهكشىپ قالدىم

دۈشــــــمهنگه بولســــــا ئىلگىــــــرى   . دوســــــتالرغا شــــــۇنداقمهن  —
قىلـدى تهۋپىـق كۈلـۈپ تـۇرۇپ، ئهممـا      دەپ چاقچـاق   —ئـويلىغىنىڭىزدەك،  

ــازا  «. كۆڭلىـــدە ئوبۇلقاســـىمنى يهنه ياقتۇرمـــاي قالـــدى  نـــېمه، بـــۇ ئـــادەم تـ
  »...خوشامهتكوي، ياغلىمىچىمۇ قانداق؟

مهمتىلــى ئهپهنــدى قهشــقهر مائارىــپ ســېپىدىكى ئــاغىنىلىرىگه ناخشــا  
ــتى     ــپ خوشالش ــكه ۋەدە بېرى ــاردەم بېرىش ــتىن ي ــا تهرەپ ــىم . مۇزىك ئۇبۇلقاس

ــدى   خې ــۇپ ماڭ ــرا بول ــا ھهم ــچه بۇالرغ ــى يهرگى ــدىنىڭ  . ل ــى ئهپهن ــۇ مهمتىل ئ
مهمتىلـى ئهپهنــدى  . كهلگۈسـى پىالنلىرىغـا قىزىقىــدىغانلىقىنى بىلـدۈردى   

ــپ     ــا كېلى ــر باھاغ ــىمىغان يهنه بى ــىغا ئوخش ــايىقى باھاس ــدە ب ــۇ «: كۆڭلى ب
ــدۇ    ــىدەك تۇرى ــچان كىش ــزغىن، تىرىش ــى قى ــدى »....خېل ــا . دەپ ئويلى ئهمم

هلگۈســــى پىالنلىــــرى ھهققىــــدە كونكېرىــــت توختۇلۇشــــنى ئۆزىنىــــڭ ك
ــاۋۋالقى قىزغىنلىقــى بىــلهن تهۋپىقنىــڭ   . خالىمىــدى ئوبۇلقاســىم بولســا ئ

شــىپ، ئىســمىنى ســوراپ،  ىئوقۇغــۇچىلىرى بىــلهن تونۇشــۇپ قېلىشــقا تىر 
ــايراپ ماڭـــاتتى ھىسبهخـــت  ئـــۇالر بىـــلهن . ســـىغا چـــۆمگهن كىشـــىدەك يـ

بىلـله بولغاچقـا كىشـى ھهقىقهتهنمـۇ     تهۋپىقنىڭ قـاۋۇل مۇھـاپىزەتچىلىرى    
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  .قىالتتى ھىسئۆزىنى ئهركىن، ئازادە 
  

2  
  

نىمىتـۇلال  . ئهتىسى تهۋپىـق ئوقۇغـۇچىلىرىنى ئېلىـپ ئاتۇشـقا قـايتتى     
ــۈر    ــېپىگه سـ ــۇچىالر سـ ــاخۇن ئوقۇغـ ــلهن مهڭلىكـ ــالپ   -بىـ ــۋە بېغىشـ ھهيـ

تــاق  -ئۇالرنىــڭ جهڭ ئاتلىرىغــا يــۈك. تهۋپىقنىــڭ يېنىــدا پىيــادە كېلهتتــى 
  .تىلغان بولۇپ، ئارقىدىن كېلهتتىئار

دە؟  -شۇنداق قىلىـپ، دوسـتىمىز ئابـدۇنىياز ھـازىر يهكهنـدە ئىـكهن       —
ئــۇ تــازا  —دېــدى تهۋپىــق جهڭچىــلهر بىــلهن ســۆھبىتىنى داۋام قىلىــپ،  —

  ...جهڭدە كۆكلهيدىغان ئادەم ئىكهن، جاڭگالنىڭ توغراقلىرىدەك
ــى كهچمى   ــانقى جىم ــاۋىدىن بۇي ــار قورش ــۇالر يېڭىس ــدە  ئ ــلىرى ھهققى ش

ــادە سۆزل ــۈكهڭ كۇشـ ــدىۈشـ ــدىن   . پ ماڭـ ــهرقىي چېتىـ ــكېرەمنىڭ شـ بهشـ
قۇمســـېغى يېزىســـىغىچه بولغـــان چۆللـــۈك كۆڭۈللـــۈك ســـۆھبهت بىـــلهن 

  .بىلىنمهيال ئارقىدا قالدى
تهۋپىــق قايتىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن مهھمــۇد مۇھىتىنىــڭ خېتىنــى   

ايـدىلىنىپ  ئوقۇش مۇناسىۋىتى بىلهن يـېغىن چاقىرىشـقا ھهم يىغىنـدىن پ   
ــپ،        ــيهت قىلى ــقا نى ــپ بېرىش ــاتى ئېلى ــارتىش تهرغىب ــتىم ئاق ــر قې يهنه بى

ــتى  ــا كىرىش ــپ    . تهييارلىقق ــى مائارى ــتهپ ھهيئىتىن ــتىن مهك ــر تهرەپ يهنه بى
ھهيئىتىگه ئۆزگهرتىـپ قـۇرۇش، ئـاتىالر ھهيئىتىنىـڭ ئىنـاۋىتىنى ئهسـلىگه       

ــن   ــن ئۆتكۈزۈشـ ــر يىغىـ ــۆۋەتته يهنه بىـ ــى نـ ــۈن ئىككىنچـ ــۈرۈش ئۈچـ ى كهلتـ
بـــۇ يىغىنالرغـــا ئاتۇشـــنىڭ جىمـــى كهنتىـــدىن ئـــادەم  . كـــۆڭلىگه پـــۈكتى

قاتناشتۇرۇش ئۈچۈن يىراق كهنتلهرگه ئـادەم ئهۋەتىـپ خهۋەر قىلىـش ئۈچـۈن     
ــى    ــارىنى ئهۋەتتـ ــابلىز قـ ــۇچىالردىن ئـ ــاغۇلۇق ئوقۇغـ ــۆزى  . ئـ ــا ئـ كاتتايالققـ

  .بېرىشىنى قارار قىلدى
ــا خ     ــېقىن يېزىالرغ ــپال ي ــپ كېلى ــقهردىن قايتى ــۇ قهش ــنى ئ هۋەر قىلىش

ــىل  ــا تاپشــــۇرۇپ ھهر قايســــى كهنــــت يــــۈز بېشــ غا خهۋەر ىرىئوقۇغۇچىالرغــ
نىمىتــۇلال  . ئهتىســىال ئــۆزى كاتتايالققــا قــاراپ ئاتالنــدى    . قىلۋەتكهنىــدى
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  .بىلهن مهڭلىكاخۇن ئىككىسى ئۇنىڭغا ھهمراھ بولدى
ــوللىنى       ــۇھهممهد دام ــدىن م ــان كهنتى ــپال قوغ ــا كېلى ــۇالر كاتتايالقق ئ

ممهد دامـولال ئاكىسـى ئىمىـن مهۋلىـۋى دامـولال بىـلهن بۇخـارا،        مـۇھه . تاپتى
ندىستانالردا ئوقۇغان بولۇپ، ئىمىن مهۋلىۋى قهشـقهر خـانلىق مهدرېسـته    ىھ

) جهدىــت(مــۇھهممهد دامــولال يېڭىلىــق تهرەپــدارى .  مۇددەرســلىك قىالتتــى
ۋە . بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئاكىســى بىــلهن كــۆپ جهھهتلهردىــن ئوخشــىمايتتى

ــدى پىكىرلى ــدە ئىخــتىالپ بارى ئۇنىــڭ نۇرغــۇن كــۆز قاراشــلىرى تهۋپىــق   . رى
تهۋپىق خېلىدىن بېرى بـۇ كىشـى توغرىسـىدا    . پ كېتهتتىۇشۇبىلهن ئوخش

ــۇپ بولغانىــدى   ــۆرمهيال تون ــۇنى ك ــاڭالپ كهلگهچــكه ئ ــۇلال  . ئ مــۇھهممهد دام
ئارقىلىق مولالق چهكهدى، ناسىراخۇن خهلپىـتىم قاتـارلىق نوپۇزلـۇق يـۇرت     

ــاقال ناســىراخۇن خهلپىــتىم باشــچىلىقىدا   . لىرىنى شــۇ يهرگه يىغــدى ئاقس
ــكىللىدى   ــى تهش ــاتىالر ھهيىئىت ــۆزى قاتنىشــالمىغان    . ئ ــقا ئ بــۇالردىن باش

ــوڭ    ــىم چـ ــدىن قاسـ ــۈك كهنتىـ ــمۇ گۈللـ ــى(بولسـ ــۈز بېشـ ــدىن )يـ ، ئونتامـ
مــۇھهممهد بهگ قاتــارلىقالرنى كاتتــايالق يېزىســىنىڭ ئــاتىالر ھهيىــتىگه      

  .خىزمىتىگه مۇھهممهد دامولال مهسئۇل بولدىئوقۇتۇش . كىرگۈزۈشتى
ئــۇ مــۇھهممهد داموللىغــا ئــاۋۋال ئوقۇتــۇش خىــزمىتىگه يارايــدىغان بىــر  

ئــاتىالر ھهيئىــتىگه مهكــتهپ قۇرۇلۇشــىغا . نهچــچه ئــادەم تېپىشــنى تاپىلــدى
ــپ      ــۇچى جهل ــتهپكه ئوقۇغ ــپ، مهك ــقه تهشــۋىق قىلى ــوپالش، خهلق ــلهغ ت مهب

ــۇردى  ــىنى تاپش ــش ۋەزىپىس ــر   دە. قىلى ــتىن بى ــالنى ئاتۇش ــلىك ماتېرىي رىس
  .تۇتاش تارقىتىدىغانلىقىنى ئېيتتى

پ، مۇھهممهد دامـوللىنى ئېلىـپ ئاتۇشـقا    ۈتۈبۇ مهجلىسنى كېچىچه تۈگ
ئۇنىــڭ بۇنــداق تېنىمســىزلىقىنى كــۆرگهن مۇھــاپىزەتچى . قايتىــپ كهلــدى

  :جهڭچىلهر ئۇنىڭغا ھهيران بولۇپ
دېســهك، ســىز بىزنىمــۇ ئهپهنـدىم، ئهســكهر بولــۇپ پىشــىپ كهتتـۇق    —

ــىزغۇ  ــار قىلىۋەتكۈدەكس ــىپ،    . بىك ــولنى بېس ــۇزاق ي ــۇنچه ئ ــدە ش ــر كېچى بى
شــۇنچه كــۆپ ئىشــنى تۈگۈتــۈپ كهلــدىڭىز، بۇنــداق قىلىــپ ئــۆزىڭىزنى         

ــالهتچىل    ــدا خىج ــىجاڭنىڭ ئالدى ــز س ــىڭىز بى ــدۇرۇپ قويس ــالىمىز ىئال ككه ق
  .دېدى — .جۇمۇ



 413

  :مهمتىلى ئهپهندى كۈلۈپ كهتتى
كــۈرەش، دەم ئېلىشـــقا   —ھهرىـــكهت، ھايــات  — يــات يىگىــتلهر، ھا  —

تىـن  »دەم ئـېلىش «كهلسهك، كېيىن ھهممىمىز مهڭگۈ دەم ئالىمىز ھهم بـۇ  
ئىككىڭــالر مــۇھهممهد داموللىغــا ھهمــراھ بولــۇپ  . قۇتۇلۇپمــۇ كېتهلمهيمىــز

 —راســا بىــر ئۇخلىــۋېلىڭالر، ئــاڭغىچه مهن ســىلهرگه ئىــش تېپىــپ تــۇراي،   
  .دېدى خۇشخۇيلۇق بىلهن

*  
**  

دارىلمۇئهللىمىنــــــدىكى ئوقۇغــــــۇچىالر ئهمــــــدى خــــــاتىرجهملىككه 
. ئېرىشكهن، شۇڭالشقا ئۇالرنىڭ كهيپىياتىـدىن خۇشـاللىق ئۇرغـۇپ تـۇراتتى    

ــى    ــۇپ، چىرايـ ــان بولـ ــۇر ۋە خىيالچـ ــدەك جىمغـ ــابىتال ئىلگىرىكىـ پهقهت سـ
ئۇنىـڭ يـۈرىكىنى ئېغىـر بىـر تـاش      . تېخىمۇ تۇتۇلۇپ كهتكهندەك كـۆرۈنهتتى 

 ھىــسمۇ بىچــارە نئــۇ ئـۆزىنى دۇنيــادا ھهممىــدى . انــدەك بــوالتتىبېسـىپ تۇرغ 
ــدىن تۇغۇلغــان ئۈمىدســىزلىك   . قىالتتــى ــۇ ئۇنىــڭ ماكانســىز قالغانلىقى ب

ئۇ ئـۆي ئىشـىنى قايتىـدىن داۋا قىلىـپ،      .ئىدى بېغىشلىغۇچى تۇيغۇالردىن
  .ئۇنىڭغا ئىگه بولۇشقا كۆزى يهتمهي روھسىزلىنىپ كېتىۋاتاتتى

لهن مـۇھهممهد قـارى كهچلىـك تامـاقتىن كېيىنكـى      ئابلىمىت قارى بىـ 
ئىختىيـارى پائـالىيهت ۋاقتىــدا كهيپـى چــاغ ھالـدا ســابىتنى مهيدانـدا ئېگىــز      

  .ئويناشقا تهكلىپ قىلىشتى »ياغاچ ئاياغ«سهكرەشكه ياكى 
پال تۇرىســـهن؟ مهشـــۇقىڭ يادىڭغـــا يېتىـــپ ۈرۈنـــېمه ئانـــداق گۈشـــ —

پ كهل، بولمىســا بىــزگه سېغىنىشــتىن ئېــزىلگهن بولســاڭ غىپپىــدە بېرىــ
دېـدى مـۇھهممهد قـارى چاقچـاق      —، بولـۇدۇ ئانداق قاپاق تۈرۈپ بهرمسـهڭمۇ  

  .قىلىپ
ــى    ــۇپ، نېمىــــدىن بېشــ ــاراپ قويــ ــه قــ ــىگه ئۆمســ ــابىت ئاغىنىســ ســ

ــتىش  ــانلقىنى ئېيــ ــا     -قېتىۋاتقــ ــر قارارغــ ــىدا بىــ ــلىق توغرىســ ئېيتماســ
ــال ق ــدا قىمىكېلهلمىگهنـــدەك گـ ــهللىگ ىرىـــپ، جايىـ ــاخىر تهسـ ــداپ، ئـ ه لـ

. ئېرىشىش ئۈمىدىـدە كۆڭلىـدىكى پاراكهنـدىچىلىكنىڭ سـهۋەبىنى ئېيتتـى     
ــارى       ــۇھهممهد ق ــاجى، م ــدۇغۇپۇر قۇن ــۇم، ئاب ــىغا ئهمهت مهخس ــڭ قېش ئۇالرنى
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ــۇلدى   ــپ قوشـ ــرەپلهر كېلىـ ــى . مهشـ ــتى ھىسھهممىسـ ــلىق قىلىشـ . داشـ
سـابىت قولىـدا غـاڭزىنى تۇتىۋېلىـپ، ئهمهك قىلىـپ      . تهسهللى ئېيتىشـتى 

  .ئويناپ تۇراتتى
خېلىدىن بېـرى بـۇ ئىشـنى ئۇنتـۇپ قالغانـدەك بولىۋېـدىڭ، تـۇرۇپال         —

  .دېدى ئابلىمىت قارى —بۈگۈن ئهسلهپ قاپسهنغۇ؟ 
  ...منى تاتالپال تۇردىۈكۈئۇنتۇپ قالغىلى بوالمدۇ، ھامان يۈر —
ــاغىنه،    — ــۇپال يۈرىدىكهنســه، ئ ــدى  —ئهتىيازنىــڭ ھاۋاســىدەك تۇتۇل دې

قنى بېسىىشــنىڭ دورىســى تاماكــا،  خــاپىلى — مهشــرەپ چاقچــاق قىلىــپ، 
دېـدى ۋە شـوخلۇق    —ئهكىله قولۇڭدىكىنى،  بىر چـېكىم سـېلىپ بېـرەي،    

  :چۆرۈپ قارىدى ۋە -بىلهن سابىتنىڭ قولىدىكى غاڭزىنى ئېلىپ، ئۆرۈپ
ۋۇي، خېلــى ئــۇزۇن نېمىكهنغــۇ بــۇ؟ نهدىــن تېپىۋالــدىڭ بــۇنى؟  -ۋاي —

  .دەپ سورىدى —
دېـــدى ســـابىت ســــهبى    —ىم، بـــۇنى قهشـــقهردىن  تېپىۋالغــــانت   —

ــدى،     ــۇپ قويـ ــۇقالپ قوشـ ــلهن ۋە تولـ ــاددىلىق بىـ ــالىالردەك سـ دوتهي  —بـ
  ...يامۇلنىڭ ئالدىدىن

كىــم بىلىــدۇ، دوتهي جانابلىرىنىــڭ ئــۆزى ئىشــلهتكهن نهرســىمۇ       —
ــى       ــا چهككىنىن ــىدە تاماك ــداق نهرس ــڭ بۇن ــز خهقنى ــقىلىپ بى ــى، ئىش تېخ

ســـى، پهرەڭلهرنىــــڭ  كـــۆرگىنىمىز يــــوق، ھهقىچـــان خىتاينىــــڭ بىرنېمى  
پ قويسـاڭ خاپىلىقتـا   ۈنـ ۈكېله، بىر  چېكىـپ بـاق، ئۈگ  . شىمۇ مۈمكىنۇبول

ــقاتىدۇ،  ــدى،    —ئهسـ ــابىتقا تهڭلىـ ــتۇرۇپ سـ ــاڭزىنى تۇتاشـ ــرەپ غـ  —مهشـ
ــدۇ     ــۈپ كېتىـ ــاق، دەرت كۆتۈرۈلـ ــپ بـ ــدۇ، چېكىـ ــنىمه بولمايـ ــهن . ھېچـ سـ

ــا ئۈگ      ــلهن بۇنىڭغ ــۇ دەرت بى ــا ش ــۆيگهن، مان ــۇ ك ــك بىزم ــۈكۆيگهنچىلى پ ۈن
  .لغانمىزقا

ــاالس     ــدىن خـ ــالىنى غهمـ ــدۈرۋېتىش، خىيـ ــابىتنى كۈلـ ــقىالرمۇ سـ باشـ
قىلىپ، ئۆزىنىـڭ خۇشـال كـۈنلىرىگه قوشـۇۋېلىش ئۈچـۈن ھهممىسـى سـاال        

ــۋەيلهپ تۇر  ــپ، دې ــاتتىۇقىلى ــاڭزىنى    . ش ــۇپ، غ ــاقۇل بول ــا م ــابىتمۇ ئۇالرغ س
ــاڭزىنى      ــىزال غ ــمهي، ئىختىيارس ــلىقىنىمۇ بىل ــاقۇل بولماس ــنىمۇ، م تارتىش

لـېكىن  . ئالدى ۋە دوستلىرىنىڭ چاقچاقلىرى ئىچىـدە بىرنـى تـارتتى    قولىغا
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  .باشقىالر بولسا كۈلۈشمهكتىدى. شۇئان يۆتۈلۈپ كهتتى
ــتلهر؟   — ــلهر، يىگى ــېمه قىلىۋاتىس ــان   —ن ــخانىدىن چىقق ــدى ئىش دې

  . تهۋپىق ئۇالرغا يېقىنلىشىپ كېلىپ
ــدى  ــۈن چىقىــپ  . يىگىــتلهر تهمتىرىشــىپ قال ســابىتمۇ قولىــدىكى تۈت

  .تۇرغان غاڭزىنى قهيهرگه يوشۇرۇشنى بىلمهي ئاۋارە بولۇپ كهتتى
  سابىت، قولۇڭدىكى نېمه، ئوغلۇم؟ —
— ...  
  !جاۋاب بهرگىن —
  ...دوتهي يا... تېپىۋالغان... ھېلىقى شۇ، غاڭزا... بۇ  —
  دېمهك سهن تاماكا چېكىدىكهنسهن ـ دە، شۇنداقمۇ؟ —
  ...بۈگۈن بىر تارتىشىم...  چهكمهيتىم —
ــاتنى     — ــار؟ ھاي ــېمه كېرىكــى ب ــداق نهرســىنىڭ ن چهكــمه، ئوغلــۇم، بۇن

ــرەك  ــراش كېــ ــڭ   . ئاســ ــك ئادەملهرنىــ ــمۇ مهدەنىيهتلىــ ــاتنى ئاسراشــ ھايــ
ــارتۇقچىلىقى ــدا   . ئ ــانلىق نهرســه، يهنه كېلىــپ تېپىۋالغــان غاڭزى ــا زىي تاماك

يىگىــتلهر، بىــز خهلقــقه ھهمــمه تهرەپــتىن     ! چهككىنىڭنــى قارىمامــدىغان 
ئهخـالق ھهم باشـقا جىمـى     -خهلق بىزدىن ئهدەپ. ز كېرەكئۈلگه بولىشىمى

ــته ئوقۇغــانالر  «. نىــدىغان بولســۇنۈياخشــى پهزىلهتلهرنــى ئۈگ يېڭــى مهكتهپ
دەيـدىغان تونۇشـنى پهيـدا     »سـاپاغا بېرىلمهيـدۇ   -ناھايىتى ئهدەبلىك، كهيـپ 

بىـز خهلقنىـڭ ئىشهنچىسـىگه ئىـگه بولسـاقال ئانـدىن كـۆزلىگهن        . قىاليلـى 
  .تهلهيمىزمهخسهتكه يې

ــاخىر    ــمهي، ئـ ــى بىلهلـ ــېمه قىالرىنـ ــدىن نـ ــل بولغىنىـ ــابىت خىجىـ سـ
مهمتىلـــى ئهپهنـــدى غـــاڭزىنى يهردىـــن . قولىــدىكى غـــاڭزىنى تاشـــلىۋەتتى 

  .ئېلىپ ئۇنى يهنه سابىتقا بهردى
بـۇ  . گهپ غاڭزىنى تاشلىۋېتىشـتىال ئهمهس، ئىشلهتمىسـهڭال بولـدى    —

ياسـالغاندەك تۇرىـدۇ،    خېلى ئهتىۋارلىـق نهرسـىدىن بهلكـى پىـل چىشـىدىن     
بـــۇ ســـاڭا بۈگـــۈنكى كۈننىـــڭ، مۇشـــۇ تهربىيىنىـــڭ  . شـــۇڭا ســـاقالپ قـــوي

  .دېدى ئۇ —ئهستلىكى بولۇپ قالسۇن، 
سـابىت   —دېدى خىجىـل بولـۇپ كهتـكهن مهشـرەپ ،      —ئهپهندىم،  —
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ئهيىــپ مهنــدە، ئــۇ . مهن ئۇنىڭغــا زورالپــتىمهن. ئهســلىدە تاماكــا چهكمهيتتــى
  ...ۇڭابهك خاپا تۇرۇپتىكهن، ش

  شۇنداقمۇ؟ نېمىشكه خاپا بولغانىدىڭ، ئوغلۇم؟ —
.... قـــازىالر بىزنىـــڭ ھېلىقـــى مىـــراس دەۋايىمىزنـــى ھېلىقىـــدەك  —

بىـر بـازار كـۈنى ئـۆيگه بارغانـدا      ...  پتـۇ، ۈئۆگهي ئانامغـا بـۇيرۇپ بېرىـپ تۈگۈت   
شـۇندىن بېـرى ئابلىمىـت قـارى بىـلهن      . قارىسام پىچهت چاپالپ قويغانىكهن

  ....اتىمهنبىلله تۇرىۋ
شـــۇنداقمۇ؟ خـــاتىرجهم بـــول، ئوغلـــۇم، مهن ســـاڭا يـــاردەم قىلىـــپ   —

نېمىشــكه بالــدۇرراق  . دەۋالىشــىمهن، ھهم ئــۆينى ســاڭا ئېلىــپ بېــرىمهن    
ــار، ①»بولــۇدۇتــارتىنىش رىزققــا توســالغۇ «ئېيتمىغانســهن؟  دەيــدىغان گهپ ب

ــۇم ــادە تا. ئوغلـ ــپ،   رزىيـ ــال ئهيىـ ــالالقلىققا ئوخشاشـ ــاقلىقمۇ، بهك شـ تىنچـ
ــۈنى       ــازار ك ــر ب ــا بهر، مهن بى ــپ قازىغ ــاي، ئهرز يېزى ــرىم قىلم ــۈڭنى يې كۆڭل

  .ۋاقىت چىقىرىپ سېنىڭ گۇۋاھچىڭ بولۇپ قازى ئالدىغا بارىمهن
  .ئالالھ رازى بولسۇن، ئهپهندىم...  ماقۇل، —
ــهن  — ــقا ئۈلگۈرىس ــمهت ئېيتىش ــۇلتاندا  . رەھ ــتلهر، ئهته ھهزرەت س يىگى

ــۇرۇپ   چــوڭ يىغىلىــش ئۆتكــۈزىمىز، بۈگــۈن   ــۇخالڭالر، ســهھهر ت ــدۇرراق ئ بال
تهۋپىــق شــۇنداق  —خهيــر، ياخشــى چــۈش كــۆرۈڭالر،  . مهشــههدكه مــاڭىمىز

دە، بالىالر بىـلهن خوشلىشـىپ، سـهيپىددىننىڭ  ھوجرىسـىغا قـاراپ       -دېدى
ئــۇ ئارقىســىدىن يىگىتلهرنىــڭ ســابىتقا چاقچــاق قىلىــپ ئېيتقــان . كهتتــى

  :مۇنۇ سۆزلىرىنى ئاڭالپ قالدى
نىڭغـا خهۋەر قىـل،   »شـېرىن «دەرھـال شـورۇققا قـاراپ چـاپ،      سابىت، —

ئـاۋۋال ئۇنىـڭ   . ئۇمۇ ئهته مهشههدكه بېرىپ كـاررامىتىمىزنى كـۆرۈپ باقسـۇن   
بــۇ مــۇھهممهد  —.. ئاياغلىرىغــا يىقىلىــپ غهزەللىرىڭــدىن بىرنــى ئوقــۇۋەت 

  .قارىنىڭ ئاۋازىدى
لىـدى  دەپ ئوي »!دە -ئۇنىـڭ سـۆيگۈنى بـارىكهن   «: تهۋپىق بـۇنى ئـاڭالپ  

  .ۋە كۈلۈمسىرەپ قويدى
                                            

  .ئا —، »قابۇسنامه«  ①
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ــاقلىرى      ــۆھبهت، چاقچ ــڭ س ــانال يىگىتلهرنى ــكهن ھام ــراقالپ كهت ــۇ يى ئ
  :مهشرەپ. باشلىنىپ كهتتى

ــاليمهن،     — ــدى تامــاكىنى چوقــۇم تاش دېــدى ۋە ســابىتقا،   —مهن ئهم
كهتمهيـــدىغان بولســـاڭ، كۆڭلـــۈڭنى ئـــېچىش ئۈچـــۈن تهمبـــۇرنى چېلىـــپ 

  .دېدى —بېرەتتىم، 
پ، ئــۆزىنى ئاللىقانــداق   ۇنــ ۇبىت ســهل ئويلدېــدى ســا   —راســت،  —

يوشــۇرۇن شــادلىق كۈتــۈپ تۇرغانــدەك ئۈمىــدۋارلىق تۇيغۇســىغا چۆمــۈلگهن  
ھهر پهيشــــهمبه  —يۇرتقــــا بېرىــــپ كــــېلهيمىكىن، ...  ئــــۆيگه —ھالــــدا، 

خېلىــدىن بېــرى ئوقۇغــۇچىالر بــازارلىق . ئاخشــىمى گــۈلزادە ئــۇنى كــۈتهتتى
ۋاتقىنىنى ئـويالپ، ئۇنىـڭ   ۈبولـۇپ كۈتـ  قىلمىغاچقا بىچارە قىزنىڭ ئىنتىزار 

  .ھهقىقهتهنمۇ تۇرغۇسى كهلمىدى
يــۇ، يـــالغۇز   -دوســتلىرى ئۇنىـــڭ بېرىــپ كېلىشـــىگه مــاقۇل بولـــدى   

ــۈرۈپ   . مېڭىشــىدىن ئهنسىرەشــتى بىــراق ســابىت ئهنســىرەپ ئولتۇرمــايال ي
  .كهتتى
  

3  
  

كـۈز كېچىسـىدىكى مهيىـن    . كهچ كۈزنىڭ مهيىن شامىلى ئۇرۇپ تۇرىـدۇ 
  .شىگه ئاالھىدە راھهت بهخش ئېتىدۇشامال كى

ھاۋا ئۇچۇق، يۇلتۇزالر جىمىرالپ يېنىپ تۇرغـان كـېچه، ئهممـا قاراڭغۇغـا     
يىـراقالردىن دېهقـان   -يىـراق . ئۈگهنگهن كۆزلهرگه ئانچه قـاراڭغۇ بىلىنمهيـدۇ  

ناخشىســى، ئىتالرنىــڭ قاۋىشــى ئاڭلىنىــپ تۇرســىمۇ، كىشــىگه جىمجىــت   
  .دۇۇتۇيۇل

ېتىپ سۆيگۈنى بىـلهن كۆرۈشـكهندە نېمىلهرنـى    سابىت ئالدىراپ كېتىۋ
ئـۆزىنى مهجبـۇر    -دېيىش توغرىسـىدا ئوبـدانراق ئويلىنىـۋېلىش ئۈچـۈن ئـۆز      

بــۇ قېــتىم ئــۇنى «تــۇرۇپال . قىلســىمۇ ھامــان خىيــالى چېچىلىــپ كېتهتتــى
ــۆي ــۇم ســ ــوياليتتى »ۋالىمهنۈچوقــ ــا  . دەپ ئــ ــالى رېئاللىققــ ــۇ خىيــ ھهم بــ

ــپ، ۋۇجــۇ  ــۈزى قىزىرى ــدەك ي ــىئايالنغان ــپ كېتهتت ــۆدەك . دى قىزى ــۇرۇپال گ ت
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چــاغلىرىنى، گــۈلزادە بىــلهن ھهمىشــه جاڭگالــدا ئۇچراشــقانلىرىنى، بىرســى  
ــدىلىكلهردە قوغل     ــپ، جىگ ــالغىلى بېرى ــوت ئ ــى ئ ــا، بىرس ــال باقس ــۇم پ ۇش

ــدىن       ــيىن ئۇنىڭـ ــاتىنى، كېـ ــۈك ھايـ ــدىكى كۆڭۈللـ ــۇ چاغـ ــۈرگىنىنى، ئـ يـ
ــدە قىلغىلــى گهپ تاپال  ــۇنى كۆرگهن مــاي قالىــدىغان بولــۇپ  تارتىنىــدىغان، ئ

كېـيىن زادى قاچانـدىن باشـالپ گـۈلزادىنى     . قالغانلىقىنى ئويالپ كېتهتتى
ابالپ كۆرۈشــــكه ھىســــكۆرگهنــــدە ھودۇقىــــدىغان بولــــۇپ قالغــــانلىقىنى 

بىــراق، خىيــالى يهنه شــاخلىنىپ كېتىــپ بۈگــۈن ئــۇنى چوقــۇم   . شــتىىتىر
نـدى قىلىـمهن   مهمتىلـى ئهپه «... ۋالىمهن دېگهنلهرگه كېتىـپ قـاالتتى  ۈسۆي

 بولـۇدۇ دېگىنىنى قىالاليدۇ، ئهمدى ئۆينىڭ ئىشـىدىن خـاتىرجهم بولسـاممۇ    
بــۇنى ) پ قالغانىــدىۇشــۇئــۇ دەل شــۇنىڭ ئۈچــۈن تېتىكلىشــىپ، شوخل   (

گــۈلزادىگه ئېيــتىمهن قهشــقهرگه بېرىــپ، كــېلىش ئارلىقىــدىكى جىمــى       
 دىغـانلىقىنى، ئهمـدى بىـزگه   ۇئهته يىغىلىـش بول . ئىشنى سـۆزلهپ بېـرىمهن  

  »...ھېچكىم تاش ئاتالمايدىغانلىقىنىمۇ ئېيتىپ بېرىمهن 
ســـابىت شـــورۇقنىڭ بوســـتان مهھهللىســـىگه كېلىـــپ ســـۆيگۈنىنىڭ  

كىنىــڭ تــۈۋىگه كېلىــپ   ۈبېغىغــا شــورىدىن چۈشــۈپ بىــر تــۈپ نوتــا ئۈر     
مانــا شــۇنداق ئولتــۇرۇپ ئۇنىــڭ  . ئولتــۇردى يــۈرىكى دۈپۈلــدەپ ســالماقتىدى 

  :ۇنۇ مىسراالر كهلدىخىيالىغا ناۋايى غهزەللىرىدىن م
  

  گۈل تۈۋىدە ئولتۇرۇپ، گۈلگه تاماشاالر قىلىپ،
  .قورقا ئهيمىنىپ بىر غۇنچه ئۈزمهك ئارزۇ -قورقا

  
تىـت بولغـان قىـز     -ئىككى ھهپتىدىن بېرى سـابىتنى كـۆرەلمهي تىـت   

ھهر پهيشــهمبه ئاخشــىمىدىكىدەك بۈگۈنمــۇ ئۈمىــدلىنىپ، پۇرســهت تاپســىال  
ئـۇ يهنه بىـر قېـتىم باغقـا     . ق سـېلىپ تۇرغانىـدى  باققا كىرىپ ئهتراپقـا قـۇال  

ئۆزىنى بهزلىمهكچى بولغاندەك يـاكى سـابىت كهلـگهن     -كىرگىنىدە گويا ئۆز
  :بولسا ئاڭلىسۇن دېگهندەك

  .دېدى —پتۇ ـ يا، لۇۋىيهي، بۈگۈن ھهجهپ ھاۋا ئوچۇق كېچه بو —
ســابىت يۈرىكىنىــڭ دۈپۈلدىشــىنى تهســته بېســىۋېلىپ، چېكهتكىــدەك  
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  .قىلىپ ئۈچ قېتىم سايرىدى »كىرىت -كىرىت«ا ئاۋازد
گـــــۈلزادە ئىنتىـــــزارلىقىتىن چـــــاك بولغـــــان بـــــاغرىنى ئاشـــــىقىغا 

بىــراق ئۈرۈكنىــڭ . ياقىدىغانـدەك ئالــدىرغىنىچه نوتــا ئــۈرۈك تــۈۋىگه كهلــدى 
  :قارشىسىغا كېلىپ توختاپ قالدى ۋە

  .دەپ سورىدى تىترەڭگۈ ئاۋازدا —سىزمۇ؟  —
دەپ قــايتۇرۇپ ســورىدى  —؟ جىــن دەپمــۇ؟ شــهيتان دەپ ئويلىغــانمۇ —

ســـابىت بايىـــدىن بېـــرى قىـــز كهلـــگهن ھامـــان ئـــۆزىنى ئېتىـــپ شـــېرىن 
ئهمـدى ئۇنىـڭ   . ئهركىلىتىشلهر بىلهن سۆيۈپ بهزلهيدىغانـدەك تۇيۇلغانىـدى  

. جىمى جۈرئىتى تۈتهككه ئايلىنىـپ، قوالشـمىغان ھالـدا شـۇنىال دېيهلىـدى     
سـىلىپ تۇرغانـدەك بىلىنهتتـى، يهنه    پاالكهت قوللىرىنىڭ بىرى ئورۇنسىز ئې

كـېچه جىملىقىـدا ئىككـى    . بىرى يانچۇقىدا غاڭزىنى سـىقىمداغلىق ئىـدى  
يــاكى . يــۈرەكتىن چىقىۋاتقــان تېــز ۋە بوغــۇق نهپهس ئاالھىــدە ســادا بېرەتتــى

ــۇالتتى   ــۇنداق تۇي ــۆزلىرىگه ش ــڭ ئ ــر  . ئۇالرنى ــڭ بى ــى ئۇالرنى ــېچه پهردىس  -ك
ــراق كۆرۈۋېلىشــى ئۈچــۈ ىبىر ــۇالر پهقهت . ن ئىمكــان بهرمهيتتــىنــى قېنىپ ئ

ــاڭالپ تۇر  -بىــر شــۇنچه . شــاتتى خــاالسۇبىرىنىــڭ ئوتلــۇق نهپهســلىرىنى ئ
ش مۇشــۇمۇ؟ ئىنتىزارلىــق پهقهت مۇشــۇنداق   ۇشــۇئالــدىراش بولغــان ئۇچر 

ئۇالرنىـڭ كـۆزلىرى   . تۇرۇش ئۈچۈنمىدى؟ ئۇالرنى نوتا ئـۈرۈك ئايرىـپ تـۇراتتى   
ــاراپ بىرىنىـــڭ گى -شـــاخالر ئارلىقىـــدىن بىـــر رىمســـهن كۆلهڭگۈســـىگه قـ

  .تۇراتتى
ــ  — ــىز؟ نېمىش ــدە،    قاگهپ قىلمامس ــۇنداق كېچى ــدىڭىز؟ مۇش  —كهل

دېــدى قىــز شــىۋىرالپ ئۇنىــڭ ئوتلــۇق نهپســى تهگســىز خىيالالرغــا پېتىــپ   
ــولىنى        ــان ق ــۇپ تۇرغ ــاڭزىنى تۇت ــا غ ــۋەتتى، ھهتت ــابىتنى چۆچۈتى ــان س تۇرغ

ولى ئارىسـىغا ئېلىـپ،   ئىتتىكال تارتىپ يانچۇقىـدىن چىقـاردى ۋە ئىككـى قـ    
  .ئۇياق، بۇ ياققا غىلدىرالتتى

كهلگىــــنىم يامــــان ... كېلهتــــتىم؟ قانېمىشــــ...  ؟قاھه؟ نېمىشــــ —
  بوپتىمۇ؟ كېتهيمۇ ئهمىسه؟

ــى   — ــا گهپن ــيهي، م ــۇمىش     !ۋى ــۇپ كېتىپت ــازۇك بول ــاۋى ن ــداق ت نىمان
  ئهمدى؟ گهپ قىلماي تۇغاندىكىن شۇنداق سورىماي نېمه ئىالجىم؟
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  سېنىڭ گېپىڭ بولسا دەۋەسهڭ بولدىغۇ؟ ... ي قالدىمگهپ تاپالما —
  پىشانىڭىزدىكى يېرىق ساقايدىمۇ؟ —
  .ساقايدى —
كهچقـۇرۇن ئۆتهمـدىكىن دېسـهم ھېچقايسـىڭالر     ... بۈگۈن نېمانـداق   —

  .ئۆتمىدىڭال
مهن قــاراڭغۇ چۈشــهي دېگهنــدە . بۈگــۈن ھــېچكىم ئــۆيىگه قايتمىــدى —

ھېلـــى يهنه مۇشـــۇ يهدىـــن . دىمماڭغانىـــدىم، ئـــۇدۇل مۇشـــۇ يهرگىـــال كهلـــ
  .مهكتهپكه كېتىمهن

ــز   -ۋىـــيهي، ھېرىـــپ — ــا گېپىڭىـ ــىز، يـ ئېچىـــپ نىمىشـــقا كهلگهنسـ
  ...مىسا مبو

  ...دە  -كۆرۈشسهك يۈرەككه ئارام —
  ! ۋىيهي، سهتلىكىنى —
  ...دېمىسهڭمۇ مهن سهت، تۆگىدەك قوپال  —
ىشــقا ئۇنـداق بولغــان بىــلهن قىــز بالىــدىنمۇ نــازۇك ئىكهنســىز، نېم  —

  ...تېخى ... دېسه 
ئـۆيى  . پ، ھودۇقۇشلىرىدىن سهل ئـازاد بولـدى  ۇنۇبارا روھل -سابىت بارا   

ــاپىلىقى يـــېقىن ئارىـــدا ھهل بول  ــانلىقى كۆڭلىـــدىن ۇھهققىـــدىكى خـ دىغـ
ــى ــدۇ   . كهچت ــاي قالماي ــك بولم ــش خهيرلى ــدى ئارىالشــقان ئى ــۇنىڭ . ئهپهن ش

سـىيات ئۆرلهشـكه   ھىسنه بىلهن ئۇنىڭ ئۇرغۇشقا باشلىغان قانلىرىدا شـائىرا 
  :باشلىدى، سۆزلىرى شائىرانه تۈس ئالدى

ــېنىڭ    — ــهن؟ مهن سـ ــى دېمهكچىمۇسـ ــېمه پايدىسـ ــكهننىڭ نـ كۆرۈشـ
سابىت بۇ سـۆزنى ئـويالپ تاپقىنىـدىن     —... شېرىن نهپىسىڭنى ئاڭاليمهن 

ــدى  ــال بول ــدا      . خۇش ــان چاغلىرى ــۈرۈپ ياتق ــال س ــته خىي ــۈنى كهچ ــۇ ھهر ك ئ
بىـراق سـۆيگۈنىنى كۆرگهنــدە   . ى توقــۇپ چىقـاتتى ئاجايىـپ گـۈزەل بېيتالرنـ   

ــاقچى        ــخىرە قىلم ــۇنى مهس ــپ، ئ ــدىغا ئېلى ــۆزلىرىنى دال ــۆزلهر ئ ــداق س بۇن
ــدۇراتتى   ــىز قال ــدەك تىلس ــدىن    . بولغان ــۆزىنى تاپالىغانلىقى ــازىرقى س ــۇ ھ ئ

شــىنى ئۈمىــد   ۈنۈخوشــال بولــۇش بىــلهن بىلــله بــۇنى گۈلزادىنىــڭ چۈش      
  . قىلدى
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تېـزەك  ! مىـش تېخـى   »شـېرىن «! لىرىنـى ۋىيهي، موللىچاقنىـڭ گهپ  —
  پۇراۋاتقاندىمهن، تاينىلىق؟

  چىرايىڭ قىزىل گۈلنى ئهسلىتهر، بويۇڭ سهرۋ سېنىڭ، —
  .ھىدىڭ مهيلى نېمه پۇرىما، بهرىبىر، ماڭا  ئهنبهر

ســابىت كېچىلىــرى كۆڭۈلـــدىن كېچىــدىغان گــۈزەل بېيىتلىرىـــدىن     
ــ    ــال مىســراالرنى زورۇق ــۇ قوپ ــاي، مۇش ــۇ تاپالم ــدىبىرىنىم ــال   ،ۇپ توقى ــۇ ھ ب

  .ئۆزىگه بهك ئهلهم قىلدى
دەڭ، ئوقۇغــان  ھه، تېخــى؟ بۇنــداق كــارامىتىم بــا -قوشاقچىكهنســىز —

  !...ئادەم دېگهن نېمه دېگهن بىلهنمۇ باشقا گهپ ـ ته
ــارتىنىش،     ــاك، ئىنــتىلىش ۋە ت ــۇنجى مۇھهببهتنىــڭ ســهبىي ۋە پ ئــۇالر ت

ــكه   ــدا لهززەت ســېغىنىش، ۋە قــېچىش تۇيغــۇلىرى گىرەلىشــىپ كهت ن قوينى
ــازاب تارتىشــماقتا ئىــدى  ــارىالش ئ ئۇالرنىــڭ مۇھهببىتىــدە قــاقۋاش بولــۇپ  . ئ

ــىلهرنىڭ  ــۇھهببهت«كهتـــكهن كىشـ ــىيهتچىل  »مـ ىـــدەك  ھهرخىـــل  شهخسـ
ئۇالرنىـــڭ ئارىســـىدا ئـــادەتته ئاشـــۇنچىلىكال ســـۆھبهت  . ئـــامىلالر يوقىـــدى

لىـرى  »...دۈمكۆيـدۈم، ئۆلـ  «كىتاپ سۆزلىرى ۋە سويۇق ئادەملهرنىڭ . بوالتتى
ــىىدېي ــڭ چۈشــ . لمهيتت ــا  ۈگۈلزادىنى ــاز بولغاچق ــىلىرى بهك ئ نىدىغان نهرس

ــاۋارە  ۈســابىت كۆڭــۈل ســۆزلىرىنى چۈشــ  ــدا كــۆپ ئ ــادىلهش كويى نهرلىك ئىپ
ــوالتتى ــۈپ      . ب ــپ پۈت ــم قىلى ــىگه نهزى ــۆزلىرىنى خاتىرىس ــۈزەل س ــۇ ئهڭ گ ئ
ــاراتتى ــۇ     . ب ــا ب ــۇزلىرى قوشۇلس ــىنىڭ يۇلت ــپ ئىككىس ــىپ قىلى ــۇدا نېس خ

ئــۇ چاغــا . خــاتىرىلهرنى ســۆيگۈنىگه شــۇ  چاغــدا ئوقــۇپ بېرىشــنى ئــوياليتتى
چـــۈنكى ۋاقىـــت يېتهرلىـــك ئىـــدى؛  . زېـــرىكمهي چۈشهندۈرۈشـــكه بـــوالتتى

  ...ئهندىشىلهرمۇ يوق بوالتتى
ــۇراپ قهشــقهر ســهپىرىنى ســۆزلهپ بهردى    ــۇ ئهمــدى گهپنــى ب ــداق . (ئ بۇن

ردا ســۆزلهش ھهر گه مۇناسـىۋىتى يـوق تـېمىال   »ئىككىسـىنىڭ مۇناسـىۋىتى  «
بىــراق ئــۆزى تهســهۋۋۇر قىلغانــدەك ). ھالــدا خېلــى ئاســان ھهم راۋان بــوالتتى

... تهپسىلىي سۆزلهشـكه ۋاقىـت يـوق ئىـدى    . تهسىرلىك سۆزلهپ بېرەلمىدى
ــدىن ئهته بول ــۆزلهپ،    ۇئارقى ــلهن س ــار بى ــدە ئىپتىخ ــش ھهققى ــان يىغىلى دىغ

  .ۈشنى تهكلىپ قىلدىرئىالج بولسىال بېرىپ  كۆ
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ــى — ــدۇق،    سـ ــۇ ئاڭلىـ ــى بىزمـ ــپ كهلگىنىڭالنـ ــداق بېرىـ لهنىڭ قانـ
شـۇڭا ھـازىر نامـازدا يامـان     . ئهپهندىنىڭ ئهسكهر باشالپ كهلگىنىمۇ ئوقۇلـدى 

ــاپتىمىش  ــدىغانال جىمىـــپ قـ ــۇم. گېپىڭالنـــى قىلىـ . مهن دادامـــدىن ئۇقتـ
  ...ئىككى كۈندىال ئۇ خهقنىڭ زۇۋانى ئۆچۈپتۇ، توۋا

دالدىــدا تــۇرۇپ تــاش ئاتقــان،   مهمتىلــى ئهپهنــدى ئېيتتــى، ھېلىقــى  —
  .خهقنى ئۇرۇپ قاچقانالرنى ئىزدەپ تېپىپ ئهدىبىنى بهگۈدەك

  .قىز خۇرسىنغاندەك چوڭ تىندى ـ...لهرخۇدا جاجىسىنى بهگۈ —
بىزنىـــڭ ئۆينىـــڭ داۋاســـىنىمۇ ئهپهنـــدىم ئـــۆزى ئارىلىشـــىپ ھهل   —

  .دىغان بولدىۇقىلىپ قوي
ى ئـــۇنى پهلهقـــقه ھه؟ ئـــۇ كىشـــىنىڭ قازىغـــا گېپـــى ئۆتهمـــۇ؟ قـــاز  —

  ...تاتمىسىال مهيلىدىغۇ، ئىگهكىم
ــدەك ئادەمنىــڭ ئانىســىنى كــۆزىگه    — ــۇ، قازى ــاراپ ت ھهي، ســاددىيهي، ق

  ...كۆرسهتمهيدىغان بولسا
ســىزگه بهك كهچ بولــۇپ   . ســابىت، ئهمــدى خاپــا بولمــاي كېتىــڭ     —

  .مهنمۇ ھايال بولدۇم... كهتمىسۇن،
  .ابولسىال مهشههدكه با جۇمئهته ئامال . ياخشى چۈش كۆر... ماقۇل  —
  .ماقۇل، خۇدا بۇيرۇسا، سىزمۇ ياخشى چۈش كۆرۈڭ —

ــپ كۆرۈن  ــڭ قارىيىـ ــابىت قىزنىـ ــىغا  ۈسـ ــوللىرى ئارىسـ ــان دەرەخ غـ ۋاتقـ
ــۋەردى   ــاراپ تۇرى ــا ق ــىڭىپ كېتىۋاتقىنىغ ــۇن   . س ــيىن نۇرغ ــازادىن كې ــر ھ بى

ــا ئېلىـــپ ئهپسۇســـالنغان ھالـــدا   گهپلىرىنىـــڭ چـــاال قالغـــانلىقىنى يادىغـ
ــىغا قــايتتى ئارق ۋااللمىغىنىغا تېخىمــۇ ئۆكۈنــۈپ مهكــتهپكه   ۈئــۇ ســۆي . ىس

  .ئۆزىنى ئهيىبلىدى -كهلگىچه ئۆز
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  ئون توققۇزىنچى باب
  

دىننـى بىزنىـڭ   ) سسىئونېرلىرىمىپولشا (ئۇالر  —
بىزنىڭ تهلىپىمىز بويىچه  ،تهلىپىمىز بويىچه تارقىتىشى

ــۇرۇۋېتىش   ــئونېرالرنى ئۇجۇقتـ ــان مىسسـ ئىـــش قىلمىغـ
ۆلهكلهرنى پـــمىسســـئونېرالرنىڭ ۋەزىپىســـى  .  كېـــرەك

ــا    ــش، نادانلىققــ ــدىغان قىلىــ ــى يهيــ ــىڭگهن نېنىنــ ســ
  .ت بولۇشى الزىمەقالدۇرۇشتىن ئىبار

ئىمپىرىيىنىڭ گۈللىنىشى ۋە  -3«( :رېتلىگ —
  ). دا كهلتۈرۈلگهن نهقىل»ھاالكىتى

  
  

ەمتىلى ئهپهندى ئهتىسـى ھهزرەت سـۇلتان جامهسـىگه ھهمـمه     
ىلىرىنى، يـــېقىن ئهتراپتىكـــى كهنتلهرنىـــڭ يۇرتنىـــڭ كـــاتت

  .ھهممه ئادىمىنى توپلىغان ئىدى
سـۇلتان سـۇتۇق جامهسـىنىڭ     .ئـاش ۋاقتـى بىـلهن مهجلىـس باشـالندى     

. ئۆلىمـــاالر بىـــلهن تولـــدى -پىشـــايۋىنى يـــۇرت كـــاتتىلىرى، بـــايالر، مـــولال
گىــز ســۇپا ۋە ســۇپىنىڭ شــهرقىدىكى مهيدانــدا     ىپىشــايۋان ســىرتىدىكى ئ 

ــزا ئاتۇشــنىڭ  ــلهر    -ھهر قايســى يې ــا كهلگهن ــان، بازارغ ــدىن يىغىلغ كهنتلىرى
ــدى    ــورۇن ئال ــپ ئ ــارتۇق كىشــى يىغىلى ــون مىڭــدىن ئ ــۇپ ئ ــى . بول مهمتىل

ىد پىشــايۋىنىدا يـۇرت ئاقســاقاللىرى ئارىســىدا كۈلۈمســىرەپ  جئهپهنـدى مهســ 
نىمتـــۇلال بىـــلهن . ئۇنىـــڭ يېنىـــدا ســـىدىقبهگمۇ بـــار ئىـــدى . ئولتـــۇراتتى

  . النغان ھالدا ئىككى تهرەپته ئۆرە تۇراتتىمهڭلىكاخۇن قۇرال
ــڭ چىرايىــدا مهجلىســنىڭ مهزمــۇنى ۋە نهتىجىســىگه بولغــان       خهلقنى

پىشـــايۋاندىكىلهرنىڭ بىـــر مۇنچىســـى . قىـــزىقىش ئىپادىلىنىـــپ تـــۇراتتى
تـــوپ ئىچىـــدىكى ھابولهـــاجىم، .  لهتتىۈھودۇقـــۇش ئىلكىـــدە يالغـــان يۆتـــ

شقا مهرتىۋىلىـك ئادەملهرنىـڭ روھـى    كهنجى قازاخۇنۇم، ئابدۇراخمانهاجى ۋە با
مانـا شـۇ چىرايالرغـا قـاراپ     . لمهكته ئىدىۈتۈھالىتى كىشىلهر تهرىپىدىن كۈز

بولغۇسى ئىشـالرغا قارىتـا ئـۆز مهيـدانىنى بهلگىلهشـكه ئـۈگهنگهن جاھانسـاز        

  ـم
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  .ناتىۇئادەملهر بۇ چىرايالردىن مهنا تېپىشقا ئۇر
پىشـايۋان سۇپىسـىنىڭ    شۇ ئارىـدا مهمتىلـى ئهپهنـدى ئورنىـدىن تـۇرۇپ،     

لىــۋىگىرەك كهلــدى، ئۇنىــڭ بېشــىدا قــاردەك ئــاق قىرغىــز قــالپىقى ئــۆزىگه  
ئۇچىســىدا تۈركىيىــدە تىكتــۈرۈلگهن كــۆينهك بولــۇپ، بــۇ . يارىشــىپ تــۇراتتى

ــۇق كۆرســ   ــاش ھهم روھل ــۇنى ي ــتىباش ئ ــلۇق  ۈئۈس ــا ئوقۇمۇش تهتتى، ئۇنىڭغ
ــدى  ــش ئهتكهنى ــاالپهت بهخ ــو   . س ــرى ت ــدىن بې ــۇ خېلى ــدى ئ ــيمهي، ئهم ن كى

ئوقۇغۇچىالرغا تىكتۈرۈلگهن نۇسقىدا كىيىنهتتى، بهزىـدە بولسـا ئهجنهبىـيچه    
ــدەك     ــاقچى بولغانـ ــېالن قىلمـ ــا جهڭ ئـ ــا دۇنياغـ ــۇ كونـ ــا بـ ــپ گويـ كېيىنىـ

  . چىرايلىق تارالغان چېچى بىلهن ياالڭباشتاق قهددىنى كېرىپ يۈرەتتى
ىــدى، شــۇ ئانــدا ئــۇ جامــائهتكه ســۆز قىلىــش ئۈچــۈن ئالــدىغىراق كېلىۋ  

ــدە د    ــى تهرىپى ــڭ ئىكك ــاپىزەتچىلهر ئۇنى ــتى ىمۇھ ــته تۇرۇش ــى . ققهت مهمتىل
پ ۇشـ ۇئهپهندىنىڭ كۆزلىرى ھه دېگهندە توختى زۇنۇننىڭ كـۆزى بىـلهن ئۇچر  

ــدى ــته     . قال ــۇق ئهس ــۆزلىرىنى تول ــدىنىڭ س ــى ئهپهن ــۇن مهمتىل ــوختى زون ت
  .قالدۇرۇۋېلىشقا تهييارالنغاندەك دىققهتته تۇراتتى

ــ — ــۆزىگه     —الر، ئهي، ۋەتهنداش ــىنى ئ ــدى كىش ــى ئهپهن ــدى مهمتىل دې
كنى بــۇ ۈلــۈكۆپچ —جهلــپ قىلىــدىغان يېقىملىــق ئاھاڭــدا ســۆز باشــالپ،  

يهنــى، ھاشــار، . يهرگه يىغىــپ ئــاۋارە قىلىشــىمىزدا باشــقىچه مهخســهت يــوق 
ــۇد    ــدە مهھمـ ــېچىش ھهققىـ ــتهپ ئـ ــوق، پهقهت، مهكـ ــرى يـ ــالۋاڭ ۋەزىپىلىـ ئـ

ككه ئۇقتــــۇرۇپ  ۈلــــۈۆپچســــىجاڭنىڭ بــــۇيرۇق خېتــــى بــــار، شــــۇنى ك    
مهمتىلــى ئهپهنــدى قىســقا پــائۇزا ئارىلىقىــدا بېشــىنى       —قويمــاقچىمهن،

ئۇنىــڭ كــۆزلىرى بىــلهن . ككه قــاراپ چىقتــىۈلــۈيېــرىم دائىــرە بــۇراپ، كۆپچ
دۇقۇرۇشىغىال بهزى كـۆزلهر ھوجۇمغـا ئۇچرىغانـدەك جىددىيلىشـىپ دەرھـال      

هتنى ئىپـادە قىلـدى؛   ئۆزىنى چهتكه ئالدى؛ بهزىلىرى خۇدۇك ئـارىالش خوشـام  
ــۇ    يهنه بهزىلىــرى بولســا دوســتانىلىق بىــلهن خوشــاللىقىنى ئىپادىلىــدى، ئ

ــاچتى  ــۇد مۇھىتىنىـــڭ خېتىنـــى ئېلىـــپ ئـ ــلهر . يانچۇقىـــدىن مهھمـ كىشـ
ــالغان       ــۇۋا س ــىغا ئ ــان ئارىس ــكهن، پهقهت پارام ــۇپ كهت ــاس بول ــۇ تىمت تېخىم

لدىرىشـىپ  كهپتهر، پـاختهكلهر بىـلهن كـۆل بويىـدىكى تېـرەك شـاخلىرىدا ئا      
ــۇزۇپ      ــى ب ــى جىملىقن ــى ھهم بۇقۇلدىش ــڭ ۋىچىرلىش ــۈرگهن قۇچقاچالرنى ي
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ئاتۇشـــتىكى جىمـــى « —تهۋپىـــق خهتنـــى ئوقۇشـــقا باشـــلىدى،  . تـــۇراتتى
ئېكــرام، يــۇرت كاتتىلىرىغـــا، جىمىكــى پۇقراالرغــا، ســـاالمدىن      -ئۆلۈمــايۇ  

سۆڭرە مهلـۇم بولسـۇنكى، مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ مهكـتهپ ئېچـپ بـالىالرنى        
ــال     ئوق ــىنى خوش ــۇپ، كىش ــش بول ــاۋابلىق ئى ــوغرا ۋە س ــايىن ت ــى ئىنت ۇتۇش

خهلقىمىــز ئۈچــۈن نــادانلىقتىن . بــۇ خهلقنىــڭ كۆڭلىــدىكى ئىــش. قىلىــدۇ
دۇنيادىكى باشـقا مىللهتـلهر بىـزدىن كـۆپ ئېشـىپ      . ش ۋاقتى يهتتىۇنۇئويغ

لـېكىن بىـز   . ئۇالرنىڭ مۆجىزىلىرىنى كۆرسه كىشى ھهيـران قالىـدۇ  . كهتتى
ئهمــدى كــۆزىمىزنى  . ۇراپــات زەنجىرىــدە باغلىنىــپ يــۈرۈپتىمىز   تــېخىچه خ

ئاچمىســاق، كېيىنكــى ئهۋالدالرنــى ئوقۇتــۇپ تهربىيلىمىســهك، مهڭگــۈ قــۇل  
كېيىــــنكىلهر ئۈچــــۈن بهخــــت يــــارىتىش    . بولــــۇپ ئۆتــــۈپ كېتىمىــــز  

ــۇالرنى      ــارىتىش، ئـ ــت يـ ــۈن بهخـ ــالىالر ئۈچـ ــۇرچىمىز، بـ ــدىنقىالرنىڭ بـ ئالـ
مهمتىلـــى . ئانىالرنىـــڭ ۋەزىپىســـى -اتـــاتهربىـــيىلهپ يـــاراملىق قىلىـــش ئ
ــۈن   ــۇلۇلالھنىڭ سـ ــدى رەسـ ــۇ نئهپهنـ ــادا  قىلىۋېتىپتـ ــا . ىتىنى ئـ ــز ئاتـ  -بىـ

بــۇ تــازا . ياخشــى پۇرســهت يــارىتىپتۇ غائانىالرنىــڭ بــۇرچىنى ئــادا قىلىــدىغان
  ياخشى ئىش ئهمهسمۇ؟

. ئاڭلىســاق مۇشــۇنداق بىــر ياخشــى ئىشــقا قارىشــىلىق بولۇۋېتىپتــۇ  «
مهنلهر، مىللهتنىڭ ساتقۇنلىرى بـۇ ئىشـقا يامـان نىيهتـته     بهزى قىتىغۇر دۈش

بولـــۇپ ئوقۇغۇچىالرغـــا تهھـــدىت ســـېلىش، ئـــاتىالر ھهيئىـــتىگه تهھـــدىت  
ســېلىش، ئوقۇغــۇچىالرنى ھاقــارەتلهش ۋە ئۇرۇشــتهك نامۇسســىز ئىشــالرنىمۇ 

. ۋەرگىلى بولمايــدۇۇبۇنـداق ئىشـالرغا يــول قويـ   . سـادىر قىلىشـتىن يانمــاپتۇ  
ىگه مهكـــتهپ ئـــېچىش، مائارىـــپ ئىشـــلرىنى تهرەققىـــي  مهمتىلـــى ئهپهنـــد

ــۇ ئىشــقا يهنه قارشــىلىق  . قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن ھوقــۇق بېرىلــدى  كىمكــى ب
قىلسا، دۈشمهنلىك قىلسا، مهيلى ئۇ قانداق چـوڭ ئـاخۇن بولسـۇن، قانـداق     

ماشـايىخ بولۇشـىدىن    -كاتتا قازى، كاتتا باي بولسۇن، مهيلـى قانـداق مـازايى   
كىچىـك بـارلىق پۇقرامـۇ     -چـوڭ . قاتتىق جازا بېرىلىـدۇ  قهتئىينهزەر ئۇنىڭغا

مهمتىلـــى ئهپهنـــدىگه  ۋە ئۇنىـــڭ مهكـــتهپ ئىشـــلىرىغا ياردەمـــدە بولۇشـــى 
  .كېرەك

  :دەپ
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  )موھۇر(سىجاڭ مهھمۇد مۇھىتى 
  ».كۈنى-25ئاينىڭ -9يىل، -1934

  
مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ كــۆزى يهنه ئىختىيارســىز ھالــدا تــوختى زۇنــۇننى  

ــاپتى  ــزدەپ تـ ــ. ئىـ ــالغاچ    تـ ــۇالق سـ ــدىگه قـ ــى ئهپهنـ ــۇن مهمىتلـ وختى زۇنـ
ــان       ــۈپ كېتىۋاتق ــڭ ئۆچ ــاراپ ئۇالرنى ــا ق ــى قازاخۇنۇمالرغ ــاجىم، كهنج ھابوله

ئۇنىـڭ كـۆزى   . رەڭگىگه قىزىقىپ قېلىۋاتقانـدەك قاراۋاتقـانلىقىنى بايقىـدى   
تويۇقســـىزال مهمتىمىـــنگه چۈشـــىۋىدى، مهمـــتىمىن يىغىننـــى بـــۇزۇش      

ئۇنىـڭ تـوختى زۇنـۇن بىـلهن ئىشـارەتلهر      . نـدى ۋاتقانـدەك بىلى ۇنىيىتىدە بول
ــدىن        ــۇپ، قايتى ــدا بول ــهۋۋۇر پهي ــر تهس ــدە بى ــالى ھهققى ــىش ئىهتىم قىلىش

ۋاتقـان قىيـاپهتته   ۇلىۋىدى، ئـۇ بـۇ ئىشـالردىن مهمنـۇن بول    ۇتوختى زۇنۇنغا بۇر
ــپهت،   . ھىجايــدى ــاھىر خهل ــاجىم، ئهمهتهــاجىم، ت ــز دامــولالم، قۇن مــولال ئېزى

تــــــارلىقالر قىــــــزغىن پىچىرلىشــــــىپ، خوشــــــال ئابـــــدۇراخمانهاجىم قا 
ئـاددىي پۇقراالرمـۇ  بـۇ    . ۋاتقانلىقىنى چىرايلىرىدىن بىلىندۈرۈپ تۇراتتىۇبول

  .ئشىتىن  رازى ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ غۇلغۇال قىلىشىپ كېتىشتى
ــاق  — ــۇپ ئ ــالىالرنى ئوقۇت ــى    -ب ــۇن دېگىن ــپ قالس ــارىنى پهرق ئېتى ق

  يامانمىدى؟
نىڭ ۇانالر كــۆپ بولــۇپ كهتســه بىلىمــدارالشــۇنى دەيــمهن، بىلىــدىغ —

  ئهتىۋارى قالمايدۇ دەپ ئهنسىرەمدىغاندۇ، بۇ خهق؟
  بالىالرنى كهمىنۇس قىلىۋېتىمىش دېگهن گهپ قانداق؟ —
  !ھهممىسى يامانالنىڭ تاقاتقان پىتنىسى بولمامدۇ —
— ...  

ــاراڭلىق     ۈلۈكۆپچ ــدىنىڭ ج ــى ئهپهن ــىنى يهنه مهمتىل ــڭ غۇلغۇلىس كنى
  .مدىۆتاسلىققا چ -ئاۋالقىدىنمۇ تىم نمهيدا. پ قويدىساداسى ئۈزۈ

ــالر، يۇق — ــى   ۇئهي ۋەتهنداشـــ ــىجاڭنىڭ خېتىنـــ ــۇد ســـ ــدا مهھمـــ رىـــ
ئاڭلىــدىڭالر، ئۇنىــڭ بــۇيرۇقىنى ئىجــرا قىلىــش ھهربىرســىمىزنىڭ ئورتــاق  

ــى ــوق   . ۋەزىپىس ــى ي ــقا ھهقق ــاۋلىق قىلىش ــڭ بويۇنت ــلىدە . ھېچكىمنى ئهس
نـان يهۋاتقـان     -ھهممىمىـز ئـاش  . وقىـدى تى يىبۇنداق بىر بۇيرۇقنىڭ زۆرۈرىي
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ــانلىق    ــڭ زىيــ ــدىلىق، نېمىنىــ ــڭ پايــ ــدىكىن نېمىنىــ ــان بولغانــ ئىنســ
ئهپىسۇســـكى، ھهققـــانى . ئىكهنلىكىنـــى بىلىشـــكه تىگىشـــلىك  ئىـــدۇق 

ــورىى چــارە قولل   ــا مۇشــۇنداق مهجب شــقا ۇنۇئىشــمۇ توســقۇنلۇققا ئۇچرىغاچق
قهئىـــي   بىـــز ئۆزىمىزنىـــڭ ھهقلىـــق ئىكهنلىكىـــگه    . مهجبـــۇر بولـــدۇق  

ــدۇق ھهم     ــۇپ قالمىـــ ــىلىقالردىن قورقـــ ــۈن قارشـــ ــهنگىنمىز ئۈچـــ ئىشـــ
ــايمىز ــايمىز ! قورقمـ ــا يانمـ ــهكمۇ ئارقىغـ ــالر،!... ئۆلسـ ــۆپ  ۋەتهنداشـ مهن كـ

ــى دەپ ئوقـــۇپ كهلـــدىم  ــى . ئهللهرنـــى ئايلىنىـــپ، مىللهتنـ ئهگهر مىللهتنـ
ــڭ ھهر     ــۇ ئهللهرنىـ ــامىدى، ئاشـ ــيهتچى بولسـ ــام، شهخسـ ــدىغان بولسـ دىمهيـ

ــاپىر بولـــۇپ ئهل  قاندىقىـــدا با ــا مۇسـ ياشـــات ياشـــاپ قـــاالاليتىم يـــاكى ماڭـ
كــۆپچىلىككه مهلــۇم، مهن بىــر تىۋىپنىــڭ . كېزىشــنىڭ ھــاجىتىمۇ يوقىــدى

بۇنـدىن باشـقا يهنه ئـائىلمىزدە    . تـوال خهۋىـرىم بـار    -ئوغلى، ئاتا كهسپدىن ئاز
ــز  ــپ كهلگهنمىـ ــق قىلىـ ــاقچلىق، جۇۋىچلىـ ــپهزلىكنىمۇ . بويـ مهن يهنه ئاشـ

ــايىم بىــــر جېنىمــــنىڭال قايغۇســــى  قىالاليــــمهن د ېــــمهك، ئهگهر مۇددىئــ
ــاق،   ۇبول ــان باقالماســـمىدىم؟ يـ ــلهن جـ ــۈنهرلهر بىـ ــۇ ھـ ــا مۇشـ ــان بولسـ دىغـ

ۋەتهنداشــــالر، مهن ئاشــــۇ ئــــۆزەم كهزگهن ئهلــــلهردە ئــــۆزگه مىللهتلهرنىــــڭ 
 -ئـۇالر ئىنسـانغا خـاس ھۆرلـۈكته، ھـوزۇر     . تۇرمۇشىنى، مهدەنىيىتىنى كۆردۈم

. ماشـــىنىدا ئولتۇرىشـــىدۇ. ېهـــنهت بىـــلهن ياشـــاۋاتىدۇم -ھـــاالۋەتته، ئىجـــاد
ــدۇ    ــا يورۇيـ ــىپال قويسـ ــۇ پهقهت بېسـ ــدە چىرىقىمـ ــڭ ئىچىـ ــۈيىمۇ ئۆينىـ . سـ

بىزنىڭچـۇ؟ بىزنىـڭ مىللىتىمىـز    . نىـدۇ ۈيوللىرىدا ئادەمنىـڭ شولىسـى كۆر  
تهۋپىــق قولىغــا ئېلىۋالغــان قــالپىقى بىــلهن ئهتراپنــى  —! نــى ھالــدا؟ مانــا

ــ  ــرە كۆرسـ ــرىم  دائىـ ــدى، ۈتۈيېـ ــۇرىقىمىز  —پ داۋام قىلـ ــڭ تـ ــا بىزنىـ ! مانـ
ــڭ تۇرم  ــا، بىزنىـ ــۆزلىگىنىمىز بولمىسـ ــان  ۇسـ ــداقمۇ ئىنسـ ــىمىزنى قانـ شـ

 -تـوزاڭ ئىچىـدە، ماتـا    -مهڭگـۈ ئاشـۇنداق چـاڭ   ! تۇرمۇشى دېگىلى بولسـۇن؟ 
قهۋەت بىنـاالر، زاۋۇتنىــڭ   -سـهگهزگه ئورۇنـۇپ ياشــاۋېرىمىزمۇ؟ ماشـىنا، قهۋەت   

اممۇ؟ خـــۇدا بىزنـــى مۇشـــۇنداق ياشاشـــقىال ســىپتا رەختلىـــرى بىـــزگه ھـــار 
ياراتقــانمۇ؟ يــاق، ۋەتهنداشــالر، خــۇدا جىمــى ئىنســانىيهتكه مىلــلهت، ئېرىــق  

ھهمــمه مهخلۇقــاتتىن . ئايرىماســتىن ئوخشــاش ئهزا، ئوخشــاش ئهقىــل بهردى
لىكىمىــز نهدە »ئېزىــز«بۇنــداق ياشىســاق بىزنىــڭ . ئېزىــز قىلىــپ يــاراتتى
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بىـز خۇراپـات بىـلهن    ! گىمۇ خىـالپ ئهمهسـمۇ؟  قالىدۇ؟ بۇ خۇدانىڭ ئىرادىسـى 
پاراســـــىتمىزنى جـــــارى -چىرمىلىـــــپ قىلىـــــپ، خـــــۇدا بهرگهن ئهقىـــــل

باشــقىالر ئــالالھ  . قىلــدۇرالمىغانلىقىمىز ئۈچــۈنال مۇشــۇ كۈنــدە قالــدۇق    
 -پاراســىتىنى ئىشــقا ســالغاچقا ئــالالھ ئۇالرنىــڭ ئهجىــر       -بهرگهن ئهقىــل 

ــۋە بهردى  ــا نهســ ــا يارىشــ ــان. ئىجتىهادىغــ ــدە قۇرئــ ــاننىڭ «: كهرىمــ ئىنســ
ــاردۇر   ــىۋە  ب ــا نهس ــچانلىقىغا يارىش ــز   »تىرىش ــمۇ؟ بى ــان ئهمهس دەپ ئېيتىلغ

قــۇدرىتىنى   -باشــقىالرنىڭ تهرەققىيــاتىنى كــۆرۈپ تــۇرۇپ، پهننىــڭ كــۈچ      
كـۆرۈپ، يهنه مۇشــۇنداق ئۆتۈۋېرەمــدۇق؟ بــۇ ئهھــۋالالر مېنــى شهخســىي جــان  

ئېلىشــــقا  ۈپ مىلــــلهت يولىــــدا ئوقــــۇپ بىلىــــمزقايغۇســــىدىن كهچكــــۈ
مانـا شـۇ مۇددىئــا، مانـا شـۇ مهقســهت يولىـدا ئوقـۇپ، كېلىــپ       . ئۈندىگهنىـدى 

مهنمۇ مىللىتىمىزنىڭ باشقا مىللهتـلهرگه ئوخشـاش كـۈنلهرگه ئېرىشىشـى     
ــدۇم      ــلىرىغا قهدەم قوي ــارتىش ئىش ــي ئاق ــپ، مهدەنى ــتهپ ئېچى ــۈن مهك . ئۈچ

شــۇنداق دىغــانلىقى تهبئىــي، چــۈنكى  ئىنســانالر ئىچىــدە  ۇقارشــىلىقالر بول
قىتىغـۇرالر، ئىچــى يامــانالر، شهخســىيهتچىلهر بـارىكى، ئــۇالر كــۆز ئالدىــدىكى    

ــنه  -بىردەملىــك خــاتىرجهملىكنى، بىردەملىــك  ھــوزۇر  ھــاالۋەت، كىچىككى
. پايدىنى دەپ مىللهتنىڭ ئومـۇمىي مهنپهئهتىنـى سېتىشـنى ئـار سـانىمايدۇ     

ــدىن ق     ــاراليمهنكى، يولۇم ــۇنى جاك ــا ش ــى قۇتۇالرغ ــۇ ئىچ ــايمهنمهن ب ! ايتىم
ھهتتــا بىــر كــۈنلىرى ئــالته پۇللــۇق بىــر تــال  قوغۇشــۇن ئــوق مېنىــڭ          

ــۆكرى ــدىردىمۇ    كك ــان تهق ــۇنداق بولغ ــۇمكىن، ش ــى م ــپ  تېگىش مگه كېلى
ــايمهن  ــا قايتىم ــى دەپ   ! ئارتق ــۇدۇم، مىللهتن ــى دەپ ئوق ــڭ بهختىن مىللهتنى
ــايتتىم  ــگه قــ ــزمهت    . ۋەتهنــ ــۈن  خىــ ــلهت ئۈچــ ــكه مىلــ ــدى نېمىشــ ئهمــ

ن؟ ئامانهت جاننى قوغداش ئۈچۈنمۇ؟ ياق، ھامـان بىـر ئۆلـۈم،    قىلمايدىكهنمه
شۇڭا مهيلى قانچه يىل ياكى قانچه ئـاي، ھهتتـا بىـر نهچـچه كـۈن ياشىسـاممۇ       

مىللهتنىـڭ بهختـى ئۈچـۈن كـۆچهت     . كۆزلىگهن مهقسهت يولىدا ئىشلهيمهن
يىـــراق كهلگۈســـىدىكى ئهۋالدالرنىـــڭ مېـــۋە يېيىشـــى ئۈچـــۈن  . تىكىـــمهن

ــ  ــۆچهت ئۆستۈرۈشـ ــى     كـ ــۈن يهرنـ ــۇش ئۈچـ ــۆچهت قويـ ــا كـ ــېچ بولمىسـ كه، ھـ
  !ئۆزلهشتۈرۈپ تهييارالپ قويۇپ ئۆلۈشكه رازىمهن

. جىتلىـــق بىـــر مـــۇنچه يـــۈرەكلهرنى ســـىقىۋەتتى     -ســـۈرلۈك جىـــم 
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ھابۇلهــاجى ھهتتــا يېنىــدىكى ھهمتاۋاقلىرىغــا بىــر نــېمه دەپ پىچىرالشــتىن  
ــۇراتتى   ــپ ئولتــــ ــۇپ، قېتىــــ ــۇننى   . قورقــــ ــوختى زۇنــــ ــال تــــ ــۇ ھــــ بــــ

ــ ــۇقنى   ئۈمىدســـــ ــدىن مهمنۇنلـــــ ــىمۇ چىرايىـــــ ىزلهندۈرىۋەتكهن بولســـــ
ــارلىق  . ئىپــادىلىگۈچى كۈلۈمســىرەش كهتمهيتــى  مــولال ئېزىــز دامــولالم قات

  .بىرىگه  ئاللىنىمىلهرنى دەپ باشلىرىنى لىڭشىتاتتى -قوللىغۇچىالر بىر
ــداق بولســا، كۆپچ — ــداق پىكىــرى   ۈلۈئۇن كنىــڭ مهكــتهپ ئىشــىغا قان

ــۇرانه ئېيتىــپ  ــۈز ت ــۇنى  ۈكۆرســ. باقســۇن بولســا ي ــاردىمى بولســا ئ تىدىغان ي
  .دېدى تهۋپىق سۆزىنىڭ ئاخىرىدا —دۇ،ۇسۆزلىسىمۇ بول

ــۈرئهت     ــقا جـ ــۆزىنى ئاشكارىالشـ ــدا ئـ ــېچكىم ئوتتۇرىـ ــۇن ھـ ــوختى زۇنـ تـ
ئۇنىـڭ ئوۋچىنىڭكىـدەك ئىتتىـك    . قىاللمايدىغۇ، دەپ ئۈمىدلىنىپ تۇراتتى

دامـولالم ئورنىـدىن تـۇرۇپ     مولال ئېزىز. جاالق بولۇپ كهتتى -كۆزلىرى ئاالق
  .ئوتتۇرىغا چىقتى

دېـــدى ئـــۇ   —مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ھهمـــمه گېپىنـــى ئېيتتـــى،      —
ئــۇ گهپلهرنــى قايتىلىمــايمهن، مهن  —ككه قــاراپ ۋەزمىــن ئاھاڭــدا،ۈلــۈكۆپچ

پهقهت ئۆزۈمنىڭ يۈرىكىـدىكى گهپنـى دېسـهم، بـۇ ئىـش باشـتىال كۆڭلـۈمگه        
نـدىنى قوللىغـان، بـاالم ئهمهت    شـۇڭا شـۇ چاغـدىال  مهن ئهپه   . خوپ چۈشـكهن 

بۇنىڭـــدىن . ھـــازىرمۇ قـــولاليمهن. مهخســـۇمنى تهربىيىســـىگه بهرگهنىـــدىم
ــولاليمهن  ــۇ ق ــۆزۈم،  . كېيىنم ــر س ــۇ بى ــاز    —ب ــر ئ ــولالم بى ــز دام ــولال ئېزى م

بهزىـــلهر بالىالرنىـــڭ كىـــيگهن چـــاپىنىنى  —توختىۋېلىـــپ داۋام قىلـــدى، 
يغىنىنى ســۆز چۆچهكنىــڭ پوكــۇن دەپ گهپ تــاپتى، بهزىــلهر چــاچ قــو  -پــاالن

جامـائهتكه بىـر دىنىـي ئۆلىمـا بولـۇش سـۈپىتىم بىـلهن        . ئاساسى قىلىۋالدى
شۇنى دەپ قوياي، بۇنداق گهپلهرنى تاپقـانالر ئۆزىنىـڭ شـۇم ئېغىزلىقىـدىن،     

دۇ، بۇنــداق ۇدۈشــمهنلىكىدىن تېپىۋاتىــدۇ، بــۇنى شــۇنداق چۈشهنســهڭال بولــ 
وقۇغــانال، دىــن نامىــدىن پهتىــۋا  پىتــنىلهر ئۈچــۈن ئــالالھ نامىــدىن يالغــان ت 

كىمىكــى «. دۇۇئويــدۇرۇپ ھۇجــۇم قىلغــانال ئالالھنىــڭ لهنىــتىگه دۇچــار بولــ
، »ئالالھ نامىـدىن يالغـان توقۇيـدىكهن، ئۇنىڭغـا ئالالھنىـڭ لهنىتـى ياغىـدۇ       

بۇنىـڭ يالغـانلىقى شـۇ يهردىكـى، بـۇ پىتنىلهرنىـڭ ھـېچ        . دېگهن ھهدىس بار
ــي ئاساســى يــوق   ــاچنى رەســۇل ! دىنى ۇلالھمۇ قويغــان، بهزى ھهدىســلهردە  چ
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شـــۇڭا . رەســـۇلۇلالھنىڭ چېچـــى مۈرىســـىگه چۈشـــۈپ تـــۇراتتى، دېـــيىلگهن
ــپ       ــالالڭالر ئايلىنى ــلهن ك ــۋالىرى بى ــان پهتى ــهپىرەڭلهرنىڭ يالغ ــداق ش بۇن
كهتمىسۇن، ئېتىقـاد دېـگهن چاپاننىـڭ قانـداقلىقى، سـهللىنىڭ يوغـانلىقى       

 —قايمۇقمـاڭالر، گېـپىم شـۇ،    . دۇۇبىلهن ئۆلچهنمهيدۇ، ئېتىقـاد قهلبـته بولـ   
  .دامولالم جايىغا كېلىپ ئولتۇردى

ــان    ــهتته ھامـــ ــۆزلهۋاتقان پۇرســـ ــقىالر ســـ ــدى باشـــ ــى ئهپهنـــ مهمتىلـــ
ئۇ توختى زۇنۇننىـڭ مـولال ئېزىـز    . تهتتىۈچاندۇرماستىن توختى زۇنۇننى كۈز

دامولالمغا غهلىته بىـر خىـل نهزەردە تىكىلىـپ قـالغىنىنى، بـۇ تىكىلىشـته       
دامولالمنىـــڭ . ۆچمهنلىـــك يوشـــۇرۇنغانلىقىنى ھىـــس قىلـــدىچهكســـىز ئ

خهلق ئىچىدىكى ئىنـاۋىتى تـۈپهيلى ئۇنىـڭ ئاشـكارە قـولالپ سـۆز قىلىشـى        
مانــا بــۇنى بىلىــدىغان . نۇرغــۇن جامائهتنىــڭ پىكرىــدە مــايىللىق قوزغــايتى 

توختى زۇنۇن بهلكـى شـۇ سـهۋەپتىن ئۇنىڭغـا ئۆچمهنلىـك نهزىرىـدە قارىغـان        
  .شى مۈمكىنۇبول

ــا      ــدۇراخمانهاجى ئوتتۇرىغ ــىدىن ئاب ــڭ ئارقىس ــز  دامولالمنى ــولال ئېزى م
بېشـى،   -بۇ ئادەم ئـاتمىش ياشـالردىن ھالقىغـان بولسـىمۇ ئۈسـتى     .  چىقتى

ئۆزىنى  تۇتۇشـلىرىدىن ياشـالرغا خـاس التـاپهت، كـۆپنى كـۆرگهن ئـادەملهرگه        
پهقهت ســــوۋېت سارجىســــىدىن . خــــاس تهمكىنلىــــك چىقىــــپ تــــۇراتتى

ن ئــۈچ يــانچۇقلۇق، ياقىســىز ئــۇزۇن چــاپىنى ۋە مهيــدە يــانچۇقى  تىكتــۈرۈلگه
بىلهن ئىككىنچى تۈگمىسى ئارىسىدا ئېسـىلىپ تۇرغـان سـائهتنىڭ ئـالتۇن     

  .تهتتىۈزەنجىرى ئۇنى توختالغان ئادەم قىلىپ كۆرس
مهنمـۇ  . مېنى كۆپچىلىك بىلىدۇ، مهن يېقىنـدا ئالتايـدىن  كهلـگهن    —

ــۇرتت    ــاش ي ــدىگه ئوخش ــى ئهپهن ــۈردۈم   مهمتىل ــۇرتالردا ي ــا ي ــپ ياق . ىن  چىقى
مهمتىلـى ئهپهنـدى دېگهنـدەك، بىـز خهق كـۆزى ئوچـۇق       . چهتكىمۇ چىقـتىم 
ــز  ــارىغۇ ئىكهنمى ــۇپ      . ق ــا ج ــايۋاننى ۋاس ــر پىش ــلهن بى ــۆي بى ــز ئ ــۆت ئېغى ت

مهنــدىن كاتتـا بــاي يــوق دەپ جاھانغــا   ،قىلىـپ، گهجــلهپ ســېلىۋالغىنىمىز 
بىزنـى دەنـدىتىپ، دۇنيـا مۇشـۇ      مۇشـۇنچىلىك نهرسـه  .  پاتماي قالىدىكهنمىز

مۇشـــۇنىڭدىنال بىزنىـــڭ قـــانچىلىكلىكىمىز . دەپ ئـــويالپ قالىـــدىكهنمىز
ئـۆيلىرىمىز   »كاتتـا «كاشكى بۇ قالتىس چـاغالپ كهتـكهن   . بىلىنىپ تۇرىدۇ
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مهنمــۇ يــۇرت كىــزىش ! اليــدىن بولمــاي قاشتېشــىدىن بولغــان بولســا  -توپــا
چىقىــپ كهتــتىم دېگهنــدىمۇ  جهريانىــدا ئوقۇمىغــان ئــادەم بېيىــپ ئاســمانغا

ــۇدۇم     ــكهن دەپ ئويلـ ــى ئىـ ــڭ چايخالتىسـ ــر ھاماقهتنىـ ــال بىـ ــۇ . يهنىـ مهنمـ
ــان،      ــكه ۋەدە قىلغ ــېلىپ بېرىش ــتهپ س ــر مهك ــا بى ــولالپ بازارغ ــدىنى ق ئهپهن

ــنه   ــا پىت ــۈكته يۇرتت ــى كۈنل ــات كۆپ -كېيىنك ــۈپاس ــڭ  ۈي ــپ خهلقنى پ كېتى
ــد   ــاپ قالغانى ــۇش توخت ــۇچراپ قۇرۇل ئهمــدى  . ىيهكلىشــىگه، چهكلىشــىگه ئ

خۇدا بۇيرىسا، بىر ئاي ئىچىدە ھهممىنى تهييـار قىلىـپ ئهپهنـدىگه ئۆتكـۈزۈپ     
  .بېرىمهن مېنىڭ گېپىم تۈگىدى

بۇنىمــۇ بىلىــپ قــويغىنىمىز  ! قــورۇپ كهتكــۈر يهنه بىرىســى چىقتــى،«
ــۈنئىي   »!ئوبـــدان بولـــدى ــوختى زۇنۇننىـــڭ سـ ــادە تـ دەۋاتقانـــدەك بىـــر ئىپـ

  .كۈلكىسى تېگىدە بىلىنىپ تۇراتتى
ئابدۇراخمانهاجىــدىن  كېــيىن قۇنــاجىم، ئهمهتهــاجىم، تــاھىر خهلــپهت،  
قۇتلۇقئاخۇن خهلپىتىم، مىرەخمهت غوجـامالر ۋە باشـقا كهنتلهرنىـڭ ئـاتىالر     

  . ھهيئهتلىرى قىسقىچه سۆز  قىلىشتى
كنىڭ مـايىللىقىنى تـوغرا ئىگىـلهپ،    ۈلۈھهتتا ھهر زامان ئاساسىي كۆپچ
ــدىغان    ــول تۇتى ــارىپچىلىقنى   شــۇنىڭغا يارىشــا ي ــۇ يېڭــى مائ ــوختى زۇنۇنم ت

دۈشـمهنلىك  . قولاليدىغانلىقىنى بىلـدۈرۈپ، بىـرنهچچه ئېغىـز سـۆز قىلـدى     
بــۇنى كــۆرگهن ھابۇلهاجىمنىــڭ ســاقاللىرى     . قىلغــۇچىالرنى ئهيىبلىــدى 

توختى زۇنۇننىڭ مهكتهپنى قـولالپ گهپ قىلىشـى قـازىنى    . تىتىرەپ كهتتى
  . ئهنسىرىتىپ قويدى

ــۇ   ــۇڭا ئ ــارد«ش ــال  قات ــاالدىن ق ــالغىچه س ــۈرىكىنى  »ىن ق دەپ ئهمهس، ي
ــىدىن،     ــېلىش قايغۇس ــپ ق ــدىن ئايرىلى ــۇچتىن، ئورنى ــان قورقۇن چىرمىۋالغ
مىلتىقلىـــق ئىككـــى ئهســـكهرنىڭ ســـۈرىدىن قورقـــۇپ ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ، 

ــى    ــا چىقتــ ــدىتىپ ئوتتۇرىغــ ــلىرىنى لهپىلــ ــڭ پهشــ ــڭ  . يهكتهكنىــ ئۇنىــ
دېـگهن لهقهمـگه    »ۇل شـهيتان ھـاب «ئـۇ  . چىرايىدىن  كۈلكه يېغىـپ تـۇراتتى  

يارىشا ھهييارلىق بىلهن، يالغان يۆتۈلـۈپ، باغالشتۇرالمىسـىمۇ زورۇقـۇپ بىـر     
ھهتتـا  . نهرسىلهرنى دەپ، مهكـتهپ ئېچىشـنى قولاليـدىغانلىقىنى بىلـدۈردى    

  :ئۇ باشقىالردىن ئېشىپ چۈشمىسه بولمايدىغاندەك ھىس قىلىپ
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ىم، شـۇ مهكتهپـته ئوقۇشـقا    مهن ئهپهندىگه باالم روزىمۇھهممهدنى بهرد —
ئۇنىـڭ سۆزلهشـلىرىدىن بىـر    . دېـدى  —... بهردىم، مانا، مېنىڭ گېپىم شۇ، 

ئـۇ ناھـايىتى كــۆپ پىتـنه تارقاتقـانلىقى ئۈچــۈن     . ۋەھىـمه بىلىنىـپ تــۇراتتى  
ــكهن ئىــدى   ــا ئهمــدى بهكــال قورقــۇپ كهت ــاكى  . مان قورقــۇنچىنى يوشــۇرۇش ي

لىسـىنى مهكـتهپكه بېرىشـكه    قورقۇتقۇچىالرغا ياخشـىچاق بولـۇش ئۈچـۈن با   
  .مهجبۇر بولغانىدى

ئــۇ ســۆزلهۋاتقاندا مهمــتىمىن كىرپىكلىرىنــى ئېتىــپ، غهزىــۋىنى زادىــال  
ئۇنىــڭ ئۇشقۇيتىشــى دەرھــال دىققهتنــى    . باسالماســتىن ئىســقىرتىۋەتتى 

ــدى ــىنى كۈز   . قوزغى ــۇن ئىككىس ــوختى زۇن ــرى ت ــدىن بې ــق بايى ــۈتهۋپى پ ۈت
ىلهتتــى، شــۇڭا ئاۋازنىــڭ چىققـــان    تۇرغاچقــا ئۇنىــڭ ئولتۇرغــان يېرىنـــى ب   

يېقىـــدىنال كىمنىـــڭ قىلىۋاتقـــان قىلىقـــى ئىكهنلىكىنـــى پهرەز قىلىـــپ  
ــدى ــۇردى    . بول ــته ت ــىغا دىققهت ــۇملۇق قىلىش ــېمه ش ــڭ يهنه ن ــدىن ئۇنى . ئان

ــانچىلىق    ــۇزۇپ قااليمىقــ ــى بــ ــن تهرتىپىنــ ــلىدە يىغىــ ــتىمىن ئهســ مهمــ
ئـــۆزىنى چىقارمــاقچى بولغانىـــدى، بىـــراق، مۇشـــۇ تــاپ جىمـــى  خهقنىـــڭ   

ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه تـــوختى . يهۋەتكــۈدەك قاراشـــلىرىدىن ھودۇقـــۇپ كهتتـــى 
شـۇڭا  . زۇنۇنمۇ ئۇنىڭ بۇنـداق قىلىشـىنى چهكـلهش مهنىسـىدە ئااليغانىـدى     

  .ئۇ توپتىن غىپپىدە سۇغۇرۇلۇپ كېتىپ قالدى
  .سورۇندا سۆزلهشكه تىگىشلهردىن پهقهت سىدىقبهگ سۆزلىمىدى

ه سـاالم قىالتتـى، ئـۆيگه تهكلىـپ     يىغنىدىن كېيىن كىشـلهر ئهپهنـدىگ  
شـوخ، تارتىنمايـدىغان بـالىالر ئـۆزلىرى     . بـالىلىرىنى تونۇشـتۇراتتى  . قىالتتى

ــدىگه ئېســىلىپ ئهركىلىشــهتتى  ــۈرىكى  . كېلىــپ ئهپهن ــوختى زونۇننىــڭ ي ت
جاراھهتلهنگهنــدەك ئېچىشــىپ تۇرغاننىــڭ ئۈســتىگه مهھهللىســىدىكى بىــر  

  :بالىمۇ ئهپهندىگه سۈركهلدى
  .دېدى جاراڭلىق ئاۋازدا — !ى دادا، مهنمۇ ئوقۇيمهنئهپهند —
  ئىسىمىڭ نېمه؟ —
  .قۇربان —
  داداڭنىڭ ئىسمىچۇ ئوغلۇم؟ —
  .جاپپار —
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ــاجىم،   — ــدان گهپ، ھــ ــان     —ئوبــ ــىدا كېتىۋاتقــ ــۇ قېشــ ــدى  ئــ دېــ
ــدۇراخمانهاجىغا،  ــاڭ،     —ئاب ــارنى ئۇنتــۇپ قالم ــان جاپپ ــۇ  بالىغــا   —قۇرب ئ

دېـدى بالىنىـڭ بېشـىنى     —ربـان جاپپـار،   بىز دوستلىشايلى، قۇ —بۇرۇلۇپ،
  .سىالپ
  

  باب يىگىرىمىنچى
  

1  
  

ــا     ــۇش يهنه ئىزىغ ــدىكى  ئوق ــپ  دارىلمۇئهللىمىن ــداق قىلى ۇن
ــۈنلىرى  . چۈشـــتى ــان كـ ــاتىرجهم ۋە پائالىيهتچـ ــڭ خـ تهۋپىقنىـ

چـــوڭ پىالنالرنـــى  -ئهمـــدى قورقماســـتىن چـــوڭ. باشـــالندى
. چـۈن تولىمـۇ ئالـدىراش ياشـايتى    بۇ پىالنالرنى ئورۇنالشـتۇرۇش ئۈ . تۈزەلهيتى

ــۈن    ــانراق ئـــېچىش ئۈچـ ــا پاتقـــان مىللهتنىـــڭ كـــۆزىنى چاپسـ ئـــۇ خۇراپاتقـ
پىكــــرى ۋە خۇسۇســــىيهتلىرى    -ئۇنىــــڭ تهســــىرى، ئــــاڭ  . ئالــــدىرايتى

ئاسـتا سـېڭىپ بارغاچقـا ئۇالرمـۇ ئۇسـتازىغا ئوخشـاش        -شاگىرىتلىرىغا ئاستا
از دەم ئېلىـپ ، كـۆپرەك   شـۇڭا ئـاز ئـۇخالپ، ئـ    . ئالدىراپ ياشايدىغان بولۇشتى

ــۆزلىرىنى ئۇرۇدىغــان     ــالىيهت ئېلىــپ بېــرىش ئۈچــۈن ئ ئوقــۇش، كــۆپرەك پائ
  .بولۇشتى

ــلهن      ــىۋىتى بى ــۇش مۇناس ــى ئوق ــۇيرۇق خېتىن ــڭ ب ــۇد مۇھىتىنى مهھم
ئۆتكــۈزۈلگهن يىغىنــدىن كىــيىن مهمتىلــى ئهپهنــدى ھهر بىــر يۇرتنىـــڭ       

. يىغىــن ئــاچتىمائارىــپ مهســئۇللىرى بىــلهن بىــر  —ئــاتىالر ھهيئهتلىــرى 
كاتتــــايالق، ئــــاغۇ قاتــــارلىق يىراقــــراق بولغــــان يېزىالردىنمــــۇ كىشــــى  

ــاتىالر ھهيئ . قاتناشــتۇرۇلدى ــن ئ ــۇ يىغى ــب ــتهپ  ى ــان مهك ــاپ قالغ تىگه توخت
قۇرۇلىشــــىنى داۋام قىلــــدۇرۇش، كاتتــــايالق قاتــــارلىق تېخــــى مهكــــتهپ  
ــوغۇق     ــالش، سـ ــۇش باشـ ــال قۇرۇلـ ــايالردا دەرھـ ــالنمىغان جـ ــى باشـ قۇرۇلۇشـ

ــپ بېرىشــنى مهخســهت    چۈشــك ــدە ســهپهرۋەرلىك ئېلى ــۈرۈش ھهققى ىچه پۈتت

  ـش
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  .قىلغانىدى
ئــۇ بــۇ يىغىنغــا يهنه ئهڭ شــۈدى بــار شــاگىرتالردىن ئابــدۇراخمان شــائىر، 
ئهمهت مهخسۇم، مۇھهممهد قارى مهشـرەپ، زەكـى، سـهيپىددىن، ئابـدۇغۇپۇر ۋە     

تۇرۇشــنى ئۇنــداق ســورۇنالردا  ياشــالرنى چېنىق.  ســابىتالرنىمۇ قاتناشــتۇردى
  .مهقسهت قىالتتى

دېــدى مهمتىلــى ئهپهنــدى مېهرىبــان چېهــرىگه   —ئهي، ۋەتهداشــالر،  —
ئۇنىـڭ سـۆزلىرى شـۇنچىلىك تهسـىرلىك، ئۇرغۇلـۇق       ،جىددىي تۈس بېرىـپ 

ــاغ دەرياســىنى، داال      ــى ت ــڭ جىم ــدا ۋەتهننى ــڭ ئاھاڭى ــى، ئۇنى  -ئېيتىالتتىك
تۇيغۇسـى چاقنـاپ    چۆللىرىنى ۋە ئۇنىڭدىكى خهلقلهرنى بىـراقال قۇچـاقالش  

ــۇراتتى،  ــلهن دۈشــمهن    —ت ــى بى ــۇيرۇق خېت گهرچه مهھمــۇد مۇھىتىنىــڭ ب
شـــقا مهجبـــۇر بولغـــان بولســـىمۇ، ئـــۇالرنى ۇتۇئاشـــكارە ھوجـــۇملىرىنى توخت

ــدۇ    ــى بولماي ــدۇ دېگىل ــۇم قىلماي ــۇرۇن ھوج ــهك،   . يوش ــانچه كېچىكس ــز ق بى
اپـالهتكه  بۇنداق خـاتىرجهم مۇھىـت ئـۇزاققىچه ك   . شۇنچه كۆپ زىيان تارتىمىز

ئوتۇنـۇڭ ئـاز بولسـا    «ئىگه ئهمهسلىكىنى ئېسـىمىزدىن چىقارماسـلىقىمىز،   
نىمـۇ  ىدېگهنـدەك مۇشـۇ قىسـقا پۇرسـهتنىڭ بىـر مىنۇت      »ئوچاققا بىـرال سـال  

ھهربىـر يېزىنىـڭ مـۇھتىرەم ئاقسـاقاللىرى،     . ئىسراپ قىلماسلىقىمىز الزىم
ــا قوي لىـــرى ئوقـــۇش دىغـــان تهلهپ، دارىلمـــۇئهللىمىن تهلهبىۇھهربىرىڭالرغـ

دىغــان ئىــش بولمىســۇن، ئۇالرغــا دەرھــال ئىــش باشــالپ ۈپۈتتــۈرۈپ بىكــار يۈر
  .كېتىش ئۈچۈن مهيدان كېرەك

تهۋپىـــق ئالـــدىنقى قاتـــاردىكى ئوقۇغـــۇچىلىرىنى نهزەر دائىرىســـىنى     
شــــۇڭا ئــــۇالر پهقهت . كېڭهيتســــۇن ئۈچــــۈن يىغىنىالرغــــا قاتناشــــتۇراتتى

ــدا ج   ــوڭالر ئالدىـ ــۇپ، چـ ــاڭلىغۇچىالر بولـ ــمئـ ــېلىپ   -ىـ ــۇالق سـ ــت قـ جىـ
ــاتتى ــائىر    . ئولتۇرۇش ــدۇراخمان ش ــدە ئاب ــڭ ئىچى ــۇ  (ئۇالرنى ــا ب ــازىر ئۇنىڭغ ھ

ــۈلهقهم ئۆزل ــدىۈشــ ــتىن  ) پ قالغانىــ ــۇالھىزىلىرىنى قويۇشــ ــڭ مــ ئۆزىنىــ
  .تارتىنمايتتى

ــدىم،  — ــولالم،   —ئهپهنــ ــز دامــ ــولال ئېزىــ ــدى مــ ــتا  —دېــ مهن باشــ
نداق قىلىمىزغـۇ،  شـۇ . دېگىنىمدەك مهكتهپ ئىشـىغا دەرھـال كىرىشـىمهن   

دېدى ئـۇ تـېجهن ئـاتىالر ھهيئىتىنىـڭ مهسـئۇلىغا بۇرۇلـۇپ        —ئهمهتهاجىم؟
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ھهم قۇناجىمغىمۇ قـاراپ قويـۇپ، بـۇ ئىككهيـلهن مـولال ئېزىـز دامولالمنىـڭ        
ئىشـــــهنچلىك يانتايـــــاقلىرى، تېجهنـــــدىكى مائارىـــــپ ئىشـــــلىرىنىڭ     

مهن  —لـدى،  ۋېلىـپ داۋام قى ۇمولال ئېزىـز دامـولالم سـهل تۇر   . تايانچلىرىدى
مۇشۇ دەملىك بولغىچه تاالي ئىشـالرنى كـۆردۈم، يېغىلىقالرنـى، بىـر نهچـچه      

شـــۇنداق چۈشـــهنچىگه كهلـــدىمكى، ھهر . ھۆكـــۈمهتنى باشـــتىن كهچـــۈردۈم
ــادان ۋە ئاخمــاقراق بولۇشــى     ــائىپه ئۈچــۈن خهلقنىــڭ ن ــداق ھۆكــۈمران ت قان

تىالپ بىــراق، مهن كــۆپ يىلالردىــن بېــرى كۆڭلــۈمنى تــا. پايــدىلىق ئىــكهن
ــاجىزلىق     ــكه ئـ ــادىلهپ بېرىشـ ــوغرا ئىپـ ــىراتنى تـ ــۇ تهسـ ــان مۇشـ كېلىۋاتقـ
ــار،        ــى ب ــاجىز  تهرىپ ــر ئ ــداقتۇر بى ــڭ قان ــۇ خهلقنى ــدىم، پهقهت مۇش قىلغانى
ھۆكـــۈمهت ئهنه شـــۇ ئـــاجىز تهرەپنـــى تۇتۇۋېلىـــپ بىزنـــى ســـورايدۇ، دەپ       

ــتىم ــىۋەت   . بىلهت ــدىكى مۇناس ــۇ ئارى ــا ب ــۇق  ڭىنئهمم ــىرنى ئوچ ــدىڭ -س ئاي
ھهم چۈشــهندۈرۈپ بېــرەلمهي كهلگهنىــدىم، ســىز بىــلهن بولغــان   پ ۈنۈچۈشــ

ــان    ــدۇرۇپ قويۇۋاتقـ ــمهننى پايدىالنـ ــى دۈشـ ــۆھبهتتىال بىزدىكـ ــى سـ بىرىنچـ
ئاجىزلىقنىــڭ ئهڭ ئــاۋۋال نــادانلىق ئىكهنلىكىنــى، ئانــدىن ئىناقســىزلىق  
ئىكهنلىكىنـــى  خـــۇددى كۆڭلـــۈمگه چىـــراق يېقىلغانـــدەكال بىلىۋالـــدىم، 

مىغان ئادەم ھهر نـېمه دېسـه راسـت دەيـدۇ، خـۇددى بىـر       راست ئهمهسمۇ، ئوقۇ
ــر   ــدەك بىـ ــوپ پادىـ ــادىچى«تـ ــۇنۇپ    »پـ ــلهن بويسـ ــلىق بىـ ــىال يۇۋاشـ بولسـ

ئوقۇغـان ئـادەمچۇ؟   . ئۇندىقىنى ئالدىماق، بـوزەك قىلمـاق ئاسـان   . يۈرىۋېرىدۇ
ــۇنى ئالــداش تهس  ــداق ئهمهس، ئ ــادەم ئۇن ئالــدىنقى يىلالردىكــى  .ئوقۇغــان ئ

ان بولساق، پهقهت نـادان ۋە گـۈل بولغـانلىقىمىز ئۈچـۈنال     ئىنقىالبنى ئالدىغ
ــهلمىدۇق    ھىسھهددى  ــىگه ئېرىش ــېكىن ھېچنهرس ــۇق، ل ــان تۆكت ــىز ق . ابس

بۇنىڭ سهۋەبى بىزنىڭ يول باشچىلىرىمىز قـارام، ئىـنقىالپ ئهزالىـرى نـادان     
  ...ساۋاتسىز ئىدى

دەپ ئـۈن قـاتتى مـۇھهممهد     —مولال ئېزىـز دامـولالم ئوبـدان دېـدى،      —
ــپ     ــدىن بىلىنىـ ــۇرىقى، ئاۋازىـ ــاس تـ ــا خـ ــڭ بهردەم نوچىالرغـ ــولالم ئۇنىـ دامـ

ــزغىن ۋە     ۇتۇر ــايىتى قىـ ــڭ ناھـ ــددىيلىكتىنمۇ  ئۇنىـ ــان، جىـ ــان ھاياجـ ۋاتقـ
ــۇراتتى    ــپ تـــ ــۇرلۇقى بىلىنىـــ ــاس جهســـ ــتلهرگه خـــ ــان، يىگىـــ . قىزىققـــ

بـۇرۇت ھهم بېشـىدىكى    -ئۈستىبېشىدىكى تـون، پـاكىز ياسـىتىلغان سـاقال    
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مېــنىڭچه بىزنىــڭ  —كىنــى بىلىنــدۈرۈپ تــۇراتتى، ىســىمۇ جهدىتچىلىپدوپ
ھــازىرقى ھــالىتىمىزدە ئهگهر بىــزگه ئىنتــايىن ئوقۇمۇشــلۇق، ئىنتــايىن دانــا 

 —! داھىــدىن بىــرى رەھبهرلىــك قىلغــان ھــالهتتىمۇ غهلىــبه قىاللمــايتۇق  
 -ئـۇ يىغىـن ئهھلىـگه بىـر    . ئۇنىڭ سۆزى ھهمـمه ئـادەمنى ھهيـران قالـدۇردى    

غىن ئهھلىمـۇ ئهجهبلىـنىش بىـلهن ئۇنىڭغـا قاراشـقا      بىر قاراپ چىقىشقا، يى
نــېمه  —پهقهت مهمتىلــى ئهپهنــدىال مېيىقىــدا كۈلــۈپ تــۇراتتى،  . باشــلىدى
مــۇھهممهد دامــولالم ئاساســىي گېپىنــى قىلىشــتىن ئىلگىــرى   —ئۈچــۈن؟ 

ئۇنىـڭ بــۇ تهقلىــدته سۆزلهشـلىرىدىنمۇ بىــر خىــل   . شـۇنداق ســوئال قويــدى 
ــتلهرچه قىزغى ــالغۇز ئاتنىـــڭ « —نلىـــق بىلىنهتتـــى، تهشـــنالىق، يىگىـ يـ

دېگهنــدەك، بىزنىــڭ  »چېڭــى چىقمــاس، چېڭــى چىقســىمۇ دېڭــى چىقمــاس
خهلقىمىزنىـــڭ ھـــازىرقى ئاڭســـىز، ساۋاتىســـز، چېچىالڭغـــۇ مۇھىتتـــا دانـــا 

، هتتــىداھىنىــڭ گــۆھهردەك ســۆزلىرى قۇمغــا يېزىلغــان  خهتــتهك بىكــار كېت
ــكهن بــوالتت      ــڭ پىــالن، سىياســهتلىرى زايــا كهت چــۈنكى نادانلىقتــا  . ىئۇنى

قالغـــان خهلقىمىزنىـــڭ ۋەتهنپهرۋەرلىـــك تۇيغۇســـى خۇراپاتنىـــڭ تىنجىـــق  
ھاۋاســىدا ئۆلــۈپ قالغــان، مىلــلهت قارشــى يــوق،  مىللىــي روھــى ئىنتــايىن  
ــىيهتچىلىك، ســـــاختىپهزلىك ۋە      ــۇدىنى شهخســـ ــان، ۋۇجـــ ــاجىز بولغـــ ئـــ

اجىزلىق مهزھهپچىلىك قاپلىۋالغان خهلقنى توغرا يولغـا باشالشـتا تولىمـۇ ئـ    
شۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتىمهنكى، بىـز ئۇيغـۇر خهقـته ئىـنىقالپ     . قىلغان بوالتتى
شــــهرتلىرى تېخــــى ) غهلبىلىــــك ئىــــنىقالپ قىلىشــــنىڭ(قىلىشــــنىڭ 
بۇنداق ئهھۋالدا ئىنقىالپ قىلىـش بىهـۇدە قۇربـان بېـرىش ۋە     . ھازىرالنمىغان

ۈن ئازادلىققـا ئېرىشـىش ئۈچـ    —غهلىـبه قىلىـش  . ھاالكهتتىن دېرەك بېرىدۇ
خهلقنىڭمـۇ يېرىمىـدىن   . بىزدە يېتىلگهن زىيالىالر قوشـۇنى بولۇشـى الزىـم   

كــۆپرەكى ئــاڭلىق بولۇشــى، مىللىــي روھقــا ئىــگه بولۇشــى، ۋەتهنپهرۋەرلىــك  
دىغان ۈنۈتۇيغۇسى بولۇشـى، ئـازادلىق دەپ نـېمىگه ئېيتىلغـانلىقىنى چۈشـ     

  !بولۇشى كېرەك
ــدەك    ــدۇ دېگهن ــېمىلهر دەپ ئالجىۋاتقان ــۇنى ن ــا ئ ــاراپ  باي ــپ ق ئهجهبلىنى

ــۈقالغــان كۆپچ ــدەك   ۈل ــدىن كېــيىن قايىــل بولغان ك شهرھىســىنى ئاڭلىغان
بىــراق، دەســلهپ . بىــرىگه قــاراپ مــاقۇللۇق بىــلهن بــاش لىڭشــىتتى   -بىــر
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ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى مــاقۇلالپ ئولتۇرغــان تهۋپىــق ئهمــدى بــاش چايقىــدى ۋە  
ىــم  ككه كۈلــۈمــۇھهممهد دامــولال ســۆزدىن توختىغانىــدىن كېــيىن كۆپچ    

  :سۆزلهيدۇ دېگهندەك بىر دەم بىر دەم قاراپ تۇرغاندىن كېيىن دېدى
دامولالمنىـــڭ دەســـلهپكى ســـۆزلىرى تـــوغرا، مهن بـــۇ ســـۆزلهرگه       —

، ئۇنىڭغـا  »يـالغۇز ئـات  «قوشۇلىمهن راست، ھهر قانـداق دانـا رەھبهرمـۇ پهقهت    
چىقىرىشىپ بېرىـدىغان بىـر تـوپ ئـاتلىقالر بولمىسـا، ئىنقىالپنـى        »چاڭ«

نـادان، شهخسـىيهتچى، مىللىـي روھـى كهمچىـل،      . ىگه ئېلىپ بارالمايدۇغهلب
ئىســيانكارلىق روھــى يېتهرســىز بولغــان مۇشــۇ خهلقــتىن ھاســىل بولغــان    
ئىجتىمائىي مۇھىتتا بىر سىياسـىي داھىنىـڭ تىرىشـچانلىقى بىـلهن ئىـش      

لـېكىن، ئـاخىرىقى پىكىرىـدە ئـازراق ئـېغىش بـار،       . پۈتمهيدىغانلىقى راسـت 
مــــۇھهممهد داموللىنىــــڭ قىزغــــۇچ قــــارامتۇل چېهرىســــىگه  تهۋپىــــق —

كۈلۈمســىرەپ قــاراپ قويــۇپ، ئانــدىن يهنه جىــدديىلىك بىــلهن داۋام قىلــدى، 
خهلقنىـڭ تېڭىـدىن كـۆپرەكى ئاڭغـا     «بىز زۇلۇمغا ئۇچرىغان ۋاقتىمىزدا  —

دەپ ئازاپقـا   »ئىگه بولمىسا بهرىبىر قۇربان بېرىشال بـار، غهلـبه قىلىـش يـوق    
ھۆكــــۈمران گۇرۇھمــــۇ بىزنىــــڭ (تۇرىــــۋېرەلمهيمىز، ئهلــــۋەتته چىـــداپ ئول 

ــاڭلىق « ــدۇ  »يېرىمــدىن كــۆپرەك ئ ــۇپ تۇرماي ــول قوي ــۇالر . بولۇشــىمىزغا ي ئ
پ تۇرىـدۇ، ئهۋالدالرنىـڭ   ۇتـ ۇسهرخىل زىيـالىالرنى ھهرخىـل يـولالر بىـلهن يوق    

شـــۇنداق . يېتىلىشـــىنى ھهرخىـــل ئۇســـۇلالر بىـــلهن چهكلهيـــدۇ -ئۆســـۈپ
بىزنىــڭ غهلــبه كــۈنىمىزنى كېچىكتۈرۈشــكه  ۋە زاۋالــىقىلىــپ ئۆزلىرىنىــڭ 

ــۇم   ). تېرىشــىدۇ ــازاپ ۋە زۇل ــلهرنىڭ بىرمۇنچىســى ئ ــى، كۈرەش دېمهكچىمهنك
ئۆزىــدىن ئۈنــۈپ  -زېمىنىــدە، ھېچقانــداق سىياســىي سهپهرۋەرلىكســىز، ئــۆز  

ــدۇ ــاخىرقى   . چىقى ــۇ ئ ــادان بولســىمۇ، ئ ــانچه ن ــق ھهر ق ــال ھىســخهل ابتا يهنى
ۇق بولغــانلىقى ئۈچــۈن نــاھهقچىلىككه، ئاشــكارە  ئــاڭلىق مهقلــ —ئىنســان

. خورلۇققا، ئادالهتسىزلىككه ئۇچرىغاندا نـارازىلىقىنى ئىپـادىلىمهي قالمايـدۇ   
ــۇ كۈرەشــلهرنىڭ خۇالسىســى ئىنتــايىن زور قۇربــان بېــرىش بولــ   دۇ، ۇتــوغرا، ب

ــدۇ   ــىزمۇ بولـــۇپ كهتمهيـ ــۈنلهي نهتىجىسـ ــۇ پۈتـ ــىلهن. لـــېكىن بـ ــۇ : مهسـ بـ
نهچــچه ئــون مىــڭ  كىشــى ھــاالك بولغــان بولســىمۇ،  قېتىمقــى ئىنقىالپتــا 

ــلهرگه  ــا مهھمـــۇد مۇھىتى  (كىشـ ــھـــېچ بولمىسـ ا ئوخشـــاش ئىـــنقىالپ  غـ
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نـــادان ئـــادەملهر بىـــلهن ئىـــنقىالپ قىلىـــش چـــوڭ پايـــدا  «) رەھبهرلىـــرىگه
ــدۇ ــا،    »بهرمهيـ ــان بولسـ ــۇپ قويغـ ــى تونۇتـ ــارەت ھهقىقهتنـ ــدىن ئىبـ غانلىقىـ

ــى  ســ   ۇۋۇتۇش ئۈچــۈن ۋاقىتلىــق ھۆكــۈمهتنى خهلقنىــڭ قايناۋاتقــان قېنىن
ــك    ــاز ئهركىنىلىـ ــر ئـ ــىمۇ، بىـ ــىتىدە بولسـ ــدامچىلىق مهقسـ ــىمۇ، ئالـ بولسـ

خوجانىياز ھاجىمنىـڭ قورچـاق بولسـىمۇ مۇئـاۋىن     . دىبېرىشكه مهجبۇر قىل
بىـز ئهمــدى مانـا مۇشــۇنداق ۋاقىتلىــق   . رەئىـس بولغــانلىقى بىـر يېڭىلىــق  

ــكهت قىلى   ــۇنچه ھهرى ــر م ــدىلىنىپ بى ــن پاي ــزكهڭچىلىكلهردى ــۇنداق . مى ش
ــانالرنى بېــرىش بىــلهن     قىلىــپ، ھهر قېتىمقــى ئىــنقىالپ بىــر مــۇنچه قۇرب

يــول تهيياراليـدۇ، بىــزگه تهجـرىبه تهقــدىم   . بىـرگه يهنه بهزى يــولالرنى ئاچىـدۇ  
بــــۇالر گهرچه بېــــرىلگهن قۇربانالرغـــا قارىغانــــدا بهك ئهرزىــــمهس  . قىلىـــدۇ 

ېتىشــته كهم بولســا نهرســىلهر بولســىمۇ، لــېكىن ئــۇالر ئــاخىرقى غهلــبىگه ي 
مىسال ئۈچۈن بىر شاگىرت جـۇۋىچى قولىغـا كـۆپ قېىـتىم يىڭـنه      . بولمايدۇ

ســانجىپ، ۋاقىتنــى كــۆپ ســهرپ قىلىــپ، سۈپهتســىز جــۇۋىالرنى تىكىتىــپ  
بــارا ئــاز ۋاقىــت ســهرپ قىلىــپ ھهم قولىغىمــۇ ئــازراق   -چىققــان بولســا، بــارا

ئـۇ يهنه   —دۇ، ۇبولـ يىڭنه ئىزى قىلىپ بىـر   مـۇنچه  جـۇۋىنى پۈتتۈرىـدىغان     
ئانــدىن خۇشــخۇي . بىــر قېىــتم مــۇھهممهد داموللىنىــڭ چىرايغــا تىكىلــدى

مهن دامولالمنىـــــڭ دېمهكچـــــى بـــــولغىنىنى  —كۈلــــۈپ داۋام قىلـــــدى، 
ئۇ ئاشـۇنداق زىيـانلىق بولغـان نـادانلىق ئىلكىـدىن قۇتۇلـۇش،       . چۈشهندىم

ۈچــۈن ئــازادلىق كۈرەشــلىرىنىڭ  غهلبىلىــك بېرىشــىنى كاپالهتلهنــدۈرۈش ئ 
ئـــاۋۋال خهلقنـــى ئاقـــارتىش كېـــرەك، دېمهكچـــى شـــۇنداقمۇ؟ دېـــمهك، بىـــز 
كۆرۈنۈشــته مــاۋزۇدىن چهتــنهپ كهتكىنىمىــز بىــلهن، ئهمهلىيهتــته يهنىــال       

  .شىۋاتىمىزۈئاقارتىش ھهققىدە سۆزل
مهن قىزىشىپ ئاخىرىقى سـۆزلىرىمىنى كۆڭلۈمدىكىـدەك سـۆزلهپ     —

ــۇپتىمهن،    ــتۈرۈپ قوي ــرەلمهي مۇجمهللهش ــ —بې ــولال  دې ــۇھهممهت دام دى م
  .مهمتىلى ئهپهندىنىڭ دېگهنلىرى توغرا —ئوچۇق يۇرۇقلۇق بىلهن، 

ــ    — ــز چۈشـ ــالر، ھهممىمىـ ــز، ۋەتهنداشـ ــدى بىـ ــۇمالر ۈنۈئهمـ دىغان ئوقـ
بىرىمىزگه ۋەز ئېيتىپ ۋاقتنـى سـوزماي، مهقسـهتنىڭ ئـۆزىگه      -ھهققىدە بىر

  .كېلهيلى
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  :چى بولۇپ دېدىھاياجانلىنىپ ئولتۇرغان مۇھهممهد دامولال بىرىن
مهكـتهپ سـېلىپ بېرىشـىنى     نىـڭ مهن بايالرنىڭ، يۇرت كاتتىلىرى  —

ئــاۋۋال ئوقۇغــۇچىالرنى تهشــكىللهۋېرىمهن، ئانــدىن  . كۈتۈپمــۇ ئولتۇرمــايمهن
ھهم ئىـش  . ئوقۇغۇچىالر بىـلهن بىـرلىكته مهكـتهپ قۇرۇلۇشـىنى باشـاليمهن     

  .ەر كۈتۈڭئهڭ يېقىن مۆھلهتته مهندىن خوشخهۋ. مهيدانىدا ئوقۇيمىز
ــكىنلىكى     ــۇ قهدەر كهس ــزغىن، ش ــۇ قهدەر قى ــڭ ش ــۇھهممهد داموللىنى م

ئــۇ دامولالمنىــڭ قــارا ســاقاللىق  . مهمتىلــى ئهپهنــدىگه يېقىــپ قالغانىــدى 
  .چېهرىسىگه قاراپ ئىللىق تهبهسسۇم قىلدى

بــۇ پــاراڭالردىن مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ شــاگىرتلىرى ئىلهاملىنىــپ،      
ــا   ــى چاپس ــپ، مهكتهپن ــلهپ   ھاياجانلىنى ــۈن ئىش ــق ئۈچ ــۈرۈپ خهل نراق پۈتت

اشـــــتهك بىـــــر خىـــــل قىـــــزغىن تۇيغـــــۇ قۇچىقىـــــدا  ىربېرىشـــــكه ئالد
  .ئهللهيلىنىشتى

ــدى  ــبىگىچه داۋام قىلـ ــۈن نىسـ ــن تـ ــىنتهبىرنىڭ  . يىغىـ ــدا سـ ــۇ چاغـ بـ
ــم  ــالقىن، جى ــراق  -س ــىدە يى ــت كېچىس ــان   -جى ــڭ قاۋىغ ــراقالردا ئىتنى يى

  .ئۇيقۇغا كهتكهنىدىابقا ئالمىغاندا ھهممه نهرسه شېرىن ھىسئاۋازىنى 
  

2  
  

بۇنىـڭ بىـلهن   . نـى تهرجىـمه قىلىشـنى يهنه باشـلىدى    » دىۋان«تهۋپىق 
. ئۇنىـــڭ زىـــچ ئورۇنالشـــتۇرۇلغان ۋاقتـــى تېخىمـــۇ جىددىيلىشـــىپ كهتتـــى
. شۇنداق بولسىمۇ سابىتقا بهرگهن ۋەدىسىنى ئـورۇنالش ئۈچـۈن ۋاقـت تـاپتى    

. ن بــۇرچى ئىــدىئــۇنىڭچه بۇنــداق ئىشــمۇ ئۇنىــڭ بــاش تارتىــپ بولمايــدىغا 
بىرىنچىدىن ئۇ ئۆزىنىڭ بىـر شـاگىرتى ئۈچـۈن خـاتىرجهم ئوقـۇش شـارائىتى       

بولسـۇن بىـر    -ھازىرالپ بېرىشى كېرەك بولسا، ئىككىنچىدىن، كىـم، بولسـا  
غۇسســـه ئىچىـــدە قالغـــانلىقىنى بىلـــگهن ئىـــكهن، ئـــۇنى  -ئادەمنىـــڭ غهم

زىر كهڭ غهمدىن خاالس قىلىشقا تىرىشىشـى كېرەكىـدى؛ ئۈچۈنچىـدىن، ھـا    
ــولغىنى ئۈچــۈن     ــۈرۈش زۆرۈر ب ــا كهلت ــايىللىقىنى قولغ ــۈل م ــڭ كۆڭ خهلقنى
ھهرقاچــان ئــادالهت مهيدانــدا تــۇرۇپ، خهلقــقه تهســىر قىلىــدىغان نۇرغــۇن        
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شــۇڭا ئــۇ ســابىتنىڭ مىــراس    . ياخشــى ئىشــالرنى قلىمىقــى زۆرۈر ئىــدى   
ئـۇ بـۇ ئىـش    . دەۋاسىنى بىرگىنه شهخسىنىڭ ئىچكـى ئىشـى دەپ قارىمىـدى   

  .ىلىنسا خهلق ئىچىدە ياخشى تهسىر قوزغايدىغانلىقىنى بىلهتتىھهل ق
ئــۇ ســابىتقا ئهرزنـــى سۈرۈشــتۈرۈپ تــۇرۇش ۋە ســـوراقنى جــۈمه كـــۈنگه      

چــۈنكى باشــقا كــۈنلهردە تهۋپىقنىــڭ . توغرىالشــقا تىرىشىشــىنى ئېيقانىــدى
سابىت كهنجـى قـازاخۇنۇم بىـلهن كۆرۈشـۈپ بـۇ تهلهپنـى       . ۋاقتى زىق بوالتتى

كهنجـــى قـــازاخۇنۇم ئۇنىـــڭ گۇۋاھچىســـى مهمتىلـــى ئهپهنـــدى قويغانىـــدى، 
ئــاخىرى بـۇ دەۋانــى سوراشـتىن بــاش   . قـۇپ مهڭــدەپ قالـدى  ۇئىكهنلىكىنـى ئ 

  .تارتىپ ھابۇلهاجىمغا ئىتتىرىپ قويدى
ــورىغان،      — ــۆزى س ــاالن ئ ــۇ قازىك ــۆتكهن نۆۋەتتىم ــۆزىنى، ئ ــڭ ئ  —بۇنى

يهنه شـۇ كىشـى    بـۇ نـۆۋەت   —دېدى ئۇ ئېڭىكىنىڭ ئاستىنى تاتىالپ تۇرۇپ، 
  .دېدى ئۇ —... ئۆزى سورىسۇن،

ــۈن ھۇدۇق   ــېمه ئۈچ ــڭ ن ــابىت ئۇنى ــهزدى ۋە   ۇس ــال س ــانلىقىنى دەرھ ۋاتق
 ھىـــسئۆزىنىـــڭ ھامىســـى ھهقىقهتهنمـــۇ كۈچلـــۈك ئـــادەم ئىكهنلىكىنـــى  

لـېكىن بـۇ ئىللىـق تۇيغۇسـىنى چاندۇرماسـتىن      . قىلىپ سـۆيۈنۈپ كهتتـى  
كهنجــى قازاخۇنۇمنىــڭ  .قايتىــپ چىقىــپ، ھابۇلهــاجىم بىــلهن سۆزلهشــتى  

شـۇنىڭ بىـلهن دەۋانـى قايسـى جـۈمه كـۈنى       . كېيىنكى سۆزلىرىنى ئېيتتـى 
ئــۇ چاغــدا قازىكــاالن   . ســورايدىغانلىقى ھهققىــدە پۈتــۈمگه كېلىشــىۋالدى   

پىـدىڭ قىلسـا    -بۇالرنى شـهرىئهت ئهھكـارملىرى بىـلهن بـاباليمهن، غىـدىڭ     
دۇ، ۈهزىرىـدىن چۈشــ دۇ، كۆپنىــڭ نۇئالالھنىـڭ كاالمىغـا قارشــى چىققـان بولـ    

  .دېگهنلهرنى ئويالپ، تهمهننا بىلهن قالغانىدى
ــدى     ــى ئهپهنــ ــۈنى مهمتىلــ ــۈمه كــ ــدىغان جــ ــدىغا بارىــ ــڭ ئالــ قازىنىــ

يۇيۇنۇپ، ئېغىـز چايقىغانـدىن كېـيىن بىـر     . ئادەتتىكىدىن سهھهررەك تۇردى
ئانـدىن  . بۇردا قاتتىق ناننى ئاغزىغا سېلىپال ھويلىـدا گمناسـتىكا ئوينىـدى   

بـــۇ بۈگـــۈن ســـابىتنىڭ ئىشـــى بىـــلهن قولـــدىن  . ه كىرىشـــتىتهرجىمىـــگ
ــلىۋې  ــى ئۇش ــدىغان ۋاقتن ــىغا   لكېتى ــمه نورمىس ــۈك تهرجى ىش ئۈچــۈن، كۈنل

  .تهسىر يهتكۈزمهيمهن دەپال شۇنچه سهھهر تۇرغانىدى
نامـاز بامــداتقىچه بىــر ئــاز ئىشـلهپ، ئانــدىن نىزامىــددىن بىــلهن نامازغــا   
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ماســتىن ئالــدىراپ قايتىــپ   نامــازدىن كېــيىن ئاكىســغىمۇ قارى  . چىقتــى
  .كىرىپال، يهنه ئىشنى داۋام قىلدى

نىزامىـددىن جامــائهت بىــلهن بىــردەم بىلــله بولــۇپ، خېلىــدىن كېــيىن  
ئۇ ئۆيگه يېقىن كهلگهندە ئالدىدىن مـۇھهممهد ئىمـام چىقىـپ    . ئۆيگه ياندى

بـــۇ قاچـــانالردا جامـــائهتتىن ئايرىلىـــپ بـــۇ تهرەپـــلهرگه كېلىشـــكه . كهلــدى 
. ، ئهيتـاۋۇر ئـۇ نىزامىـددىننىڭ ھويلىىسـدىن چىققاندەكلىـدى     ئۈلگۈردىكىن

ــى     ــۇپ كهتت ــاز ھودۇق ــر ئ ــۆرۈپ بى ــددىننى ك ــۇ نىزامى ــددىن  . ئ ــا نىزامى ئهمم
  :قىلماي ئۇنىڭغا ساالم قىلدى ھىسھېچقانداق غهيرى نورماللىق 

خوش كهپسـىز، ئىمـام، ئـۆيگه كىرىـپ پـاتىهه قىلىـپ ماڭمامسـىز؟         —
نىزامىـددىننىڭ كـۆزى ئىمامنىـڭ     —... اق؟بۇسۇغىدىن كهتكىنىڭىـز قانـد  

يارىشـــىملىق قـــارا ســـاقىلى تىترەۋاتقانلىقىغـــا ۋ ئۆتكـــۈر كۆزلىرىنىـــڭ      
  .يوشۇرۇنۇشقا جاي ئىزدەۋاتقىنىغا قاراپ تۇرۇپ قالدى

ــدىرايتىم  — ــوش، ئالـ ــوش، خـ ــدىراپ   —..... خـ ــام ئالـ ــۇھهممهد ئىمـ مـ
بولىسـمۇ   كېتىپ قالدى، نىزامىددىن چىن كـۆڭلى بىـلهن قـاتتىق تۇتقـان    

  .ئۇنمىدى
نىزامىددىن ئۇنىڭ خۇشپىچىم قـامىتىگه ئارقىسـىدىن قـاراپ، مـۇاليىم     

ــادەمنى ئۇز  ــك ئ ــك، دىيانهتلى ــۇمىجهزلى ــۇ   ۇت ــال ب ــيىن يهنى ــدىن كې پ قويغان
  .ئادەمنىڭ سېزىلهرلىك ھودۇقۇشىغا دىققهت قىلماي، ئۆيگه قاراپ ماڭدى

گهن ســامان نىزامىــددىن ھويلىغــا كىــرىپال تارچۇقتــا تۇرغــان پــۈكلهن     
ئـۇ قهغهزنـى قولىغـا ئېلىـپ ئۇنىڭغـا يېزىلغـان بىـر        . قهغهزگه كۆزى چۈشتى

ئـاخىردا تېخـى مۇنـداق بىـر قوشـاقمۇ بـار       . مۇنچه ئهپسـانه سـۆزلهرنى ئوقـۇدى   
  :ئىكهن

  !ئهي، ئاختا! ئهي ناسارا«
  !قىلغان ئىشلىرىڭ ساختا

  توال ھهددىڭدىن ئاشما،
  ».① جايىڭ بوالر ئاۋاقتا

                                            
   

9
  .ئا —تۈرمه، زىندان،  —ئاۋاقتا  
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ــدىت خ ــدىنىڭ    خهت تهھ ــى ئهپهن ــۇپ، مهمتىل ــان بول ــدە يېزىلغ اراكتېرى

ــاھ   ــا ۋە گۇن ابلىنىپ ئهيىــپلهنگهن، ئۇنــدىن ھىســقىلىۋاتقــان ئىشــلىرى خات
باشــقا ئۇنىــڭ شهخســىيىتىگه تېگىــدىغان ھاقــارەتلهر، ئىنتــايىن بىــمهنه ۋە   

  .ئىپالس سۆزلهر بىلهن تولغانىدى
ئـۇ بـۇ   . تـى بۇنى ئوقۇپ نىزامىددىننىڭ ۋۇجۇدىنى تىتـرەك بېسـىپ كهت  

ــۇپ،      ــقا ئۇرۇن ــۇمكىنلىكىنى پهرەز قىلىش ــى م ــڭ تاشلىش ــى كىملهرنى خهتن
ــۇرۇپ قالغانىــدى   شــۇئان مــۇھهممهد . كــۆزلىرىنى يېــرىم يۇمــۇپ جايىــدىال ت

ــۆتتى    ــدىن ئ ــۆز ئالدى ــۇش ئارىالشــقان كهڭ چېهرىســى ك ــڭ ھودۇق . ئىمامنى
ــنه   ــۇن پىت ــۇ نۇرغ ــامى ئ   -ئىلگىرىم ــڭ ن ــۇ ئادەمنى ــاتالرغا مۇش ــپ ىپاس لىنى

وتتۇرىغا چىققاندا نىزامىددىن ئىشهنمىگهن يـاكى ئهسـلىدە ئـانچىكى گهپ    ئ
ئـۇ  . تىـۋەتكهن بولسـا كېـرەك دەپ ئويلىغانىـدى    ۇنۇبولسىمۇ سۈخهنچىلهر يۇغ

ــى  ــڭ تهق ــان،     -ئىمامنى ــى تاپالمىغ ــۇملۇق زىمىنىن ــداق ش ــدىن بۇن تۇرىقى
ــگه     ــال ئهقلى ــپ يۈرىشــىنى زادى شــۇنداق ســاالپهتلىك ئادەمنىــڭ پىتــنه تېرى

. بىـراق، ھېلىمـۇ ئىمامغـا ئىـۋەن قويغۇسـى كهلمىـدى      . غدۇرالمىغانىدىسى
ــدەك    ــا گۇنــاھلىق ئىــش قىلىــپ قويغان كۆڭلىــدىن كهچــكهن گۇمــاننى گوي
دەرھال ئۆزىـدىن نېـرى قىلىـپ، قهغهزنـى ئۇششـاق يىرتىـپ تاشـالپ ئـۆيگه         

  .قاراپ ماڭدى
ئــۇ بـــۇ زەربىنـــى ئىچىـــگه ســـىغدۇرالماي، ئـــۆيگه كىـــرىپال ئىنىســـىگه  

ــتى ــدى ئېي ــتىگه كهل ــىپ     -ش نىيى ــڭ قىزىش ــۇ پىكىرنى ــال ب ــۇ، يهنه دەرھ ي
 ھىـس كېتىش نهتىجىسـىدە تۇغۇلغـان بىردەملىـك ۋەسۋەسـه ئىكهنلىكىنـى      

ئاز دەم ئېلىـپ كـۆپ ئىشـلهۋاتقان بىـر ئادەمنىـڭ نېرۋىسـى ئۈچـۈن        . قىلدى
يهنه بىــر روھــى يــۈك ئارتىشــتىن ئــارانال ســاقلىنىپ، ئــاۋۋال بوياقخانىغــا        

ئانـدىن  . ئىختىيارسـىز ھهرىكهتـلهر بىـلهن ۋاقىـت ئۆتكـۈزدى     كىرىپ بىـردەم  
ۋېلىش پۇرسـىتى يـارىتىش ئۈچـۈن ۋاقىـت     ۇئاشخانا ئۆيگه كىرىپ، ئۆزىنى تۇت

ــدى  ــۈزمهكچى بول ــىپ     . ئۆتك ــلهن ئهسرالىش ــى بى ــر كىش ــېقىن بى ــڭ ي ئۇنى
  .ئىچىنى بوشاتقىسى كېلهتتى

ى دېــدى زورىخــان ئېرىنىــڭ خــۇدد —نېمانــداق تاتىرىــپ كهتتڭىــز؟  —
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  .بىرسى بىلهن ئۇرۇشۇپ قالغاندەك ئهلپازىغا قاراپ ئهنسىرىگهن ھالدا
ــدىم  — ــۇ بولمىــ ــىم  ... ھېچنىمىغــ ــىدىن بېشــ ــڭ ئىشــ مهمتىلىنىــ

ــپ ــاردەك     —... قېتى ــاقلىقى ب ــالپۇكلىرى تۇتق ــېلىن ك ــددىننىڭ ق نىزامى
  . غهلىته لىپىلداپ كهتتى

  مىغاندۇ؟منېمه بو ژنېمه بولدى؟ مهمتىلىگه بى —
ســه ئۇنىــڭ  بېشــىنى ئــوڭالپ چىگهپــگه ... مىــدى،مبو بىــر نېمىغــۇ —

  ...قويساق ئوبدان بوالتتى
نېمه، بۈگۈن ئىت پوق يىمهسته بۇ ئىـش يادىڭىزغـا يېتىـپ قالـدى؟      —

... ئىـش بوغـان بوسـا    ژشۇنداق ئويالپال تاتىرىپ كهتمىگهنسىز؟ ھهقىچان بىـ 
تى زورىخان ئايالالرغـا خـاس سـهزگۈرلۈك ھهم سـىر كـوچىالش خۇسۇسـىيى       —

پ، دەرھــال مۇقــامىنى ۇتــۇبىــلهن شــۇالرنى دەۋېتىــپ، ئىتتىــك ســۆزىنى توخت
نىمهن ۈچــاقىلىرىم بــا، يهنه نېمىشــكه ئۆيلــ -مهمتىلــى بــاال —ئۆزگهرتىــپ، 

  .دەپ قويدى —دەۋاتسا، ئۇغىلى بوالمدۇ؟ 
نىزامىــددىن بهك ئالدىراقســانلىق قىلغــانلىقىنى، راســت دېگهنــدەك     

نـــى قىلىـــش ھهقىقهتهنمـــۇ گۇمـــان    بـــۇنچه ئهتتىگهنـــدە مۇشـــۇنداق گهپ  
ــدىغانلىقىنى  ــسقوزغاي ــدى ھى ــدىن   . قىل ــادەملهر تهرىپى ــامهلۇم ئ ــېكىن ن ل

ــىپ       ــرەك بېس ــۇدىنى تىت ــدا يهنه ۋۇج ــى ئويلىغان ــالنغان خهتن ــا تاش ھويلىغ
ــى ــۈپهيلى،     . كهتت ــاراش ت ــۋى ق ــان ئهنئهنى ــا بولغ ــمۇ ئايالالرغ ــۇنداق بولىس ش

هت توغرۇلــۇق ئايالىغــا  ئىنىســى ھهققىــدىكى يامــان گهپــلهر يېزىلغــان خ    
ــۇش  . ئېيتقۇســى كهلمىــدى ــارەتلهردىن چاپســانراق قۇتۇل ــداق ھاق پهقهت بۇن

ئۈچۈن ئالدىراش كېرەكلىكىنـى، بـۇ ئىشـنى قهتئىـي بىـر يـاقلىق قىلمـاي        
ــدىغانلىقىنى  ــسبولمايـ ــدى ھىـ ــدەك  . قىلـ ــا يهنه ئىلگىرىكىـ ــۇ زورىخانغـ ئـ

  .قويدى پهس گهپلهر قۇلىقىغا كىرىپ قالغانلىقىنال دەپ -گىزىئ
ــدىگه        ــى ئهپهن ــنى مهمتىل ــۇ ئىش ــۇالر ب ــتىدە ئ ــاي ئۈس ــك چ ئهتتىگهنلى

خوتــۇن  -ئهر. دىمهكچــى بولــۇپ نهچــچه رەت تهملىشــىلىپ، يهنه دىيهلمىــدى 
مهمتىلــى ئهپهنــدى بــۇ . بىــرىگه قارىشــىپ ئېغىــر تىنىــپ قويۇشــاتتى -بىــر

  :خىل كهيپىياتنى دەرھال پهملهپ ھهيرانلىق بىلهن سورىدى
ۆڭۈلسىز ئولتۇرىسىلهر، نـېمه ئىـش بولـدى؟ يـاكى ماڭـا      باشقىچىال ك —
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  بىر نېمه دىمهكچىمىدىڭالر؟
ــام،     — ــوق، ئۇكــ ــولغىنى يــ ــقۇ بــ ــقا ئىشــ ــان   —باشــ ــدى زورىخــ دېــ

يهنه شـــۇ،  —نىزامىـــددىننىڭ ئىشـــارىتى بىـــلهن ئـــاۋۋال گهپ باشـــالپ،     
سـىزمۇ  . دىغـان ئىشـنى دىيىشـكهنىدۇق   ۇسىزنىڭ بېشـىڭىزنى ئـوڭالپ قوي  

ېلىۋاتىســىز، مــاقۇل دېســىڭىز مۇشــۇ ئىشــنى قىلىۋەتســهك، ھهرەج تارتىــپ ق
چۆچهكلهمـــۇ بېسىقســـا، ئانـــام بىـــلهن  -بىزمـــۇ خـــاتىرجهم بولســـاق، ســـۆز

ــا  ــاي ياتسـ ــۇ قورۇنمـ زورىخاننىـــڭ  —دېمهكچىـــدۇق، ... دادامالرنىـــڭ روھىمـ
  .سۆزلىرى بارغانسېرى چۇۋۇلغان سۈپۈرگىدەك چېچىلىپ كهتتى

دېــدى تهۋپىــق  —كهتمهڭــالر، چــۆچهكلهردىن ئــانچه ھۈركــۈپ  -ســۆز —
ــىرەپ،   ــق كۈلۈمس ــنه —يېقىملى ــا    -پىت ــانچه ئۇزاقق ــازىرى ئ ــاتالرنىڭ ب پاس

ئۇ تايىنسىزالر ھېلى مېنى بىر مـۇنچه ئايـالالر بىـلهن باغاليـدۇ يهنه     . بارمايدۇ
مانــا شــۇنىڭدىال ئۇالرنىــڭ بىچــارىلىقى بىلىنىــپ . باشــقا خىــل ســۈپهتلهيدۇ

  .تۇرمامدۇ
دى نىزامىـــددىن  بـــۇ گهپلهرنىڭمــــۇ رول   دېــــ —ئۇغـــۇ شـــۇنداق،    —

ــۈزۈپ،   ــد ئـ ــىدىن ئۈمىـ ــۈك —ئوينىشـ ــراق، ئۆيلـ ــاي  -بىـ ــاقلىق بولمـ ئوچـ
  ...دە، ئۆزەڭمۇ قىينىلىپ قالىسهن، بويتاقچىلىق دېگهن تهس -بولمايدۇ
مهن سىلهرگه ئېيتقان، مېنىـڭ ئايـالىم بـار، ئۇنىڭـدىن بـاالممۇ بـار،        —

هلمىگىنىم يهتــمهي، ئهمــدى يهنه  ئــۇالر شــهمهيدە قالغــان، ئــۇالرنى ئىــزدىي    
  ئۆيلهنگىنىم قانداق؟

ــۇن راۋا،   — ــۆرت خۇت ــگه ت ــر ئهر دېگهن ــدى زورىخــان، —بى ــۇ يهردە  —دې ئ
ــاردۇر، كىــم بىلىــدۇ، ئــۇ بهلىكىــم ئهرگه تىگىــپ    ــالىڭىز بولســا ب قالغــان ئاي

ــدۇ ــۇننى دەپ    . كهتكهنــ ــان خۇتــ ــدا بولمىغــ ــدىمۇ، يانــ ــداق بولمىغانــ ئۇنــ
  ايسىز؟جېنىڭىزنى نېمىشكه قىين

بىــراق، مهن خۇتۇنــۇم تــۇرۇپ، . ماڭــا كۆيــۈنگىنىڭالر ئۈچــۈن رەھــمهت —
بۇ ئىش ئىسالم دىننىدا تـوغرا بولسـىمۇ، ئـۆزەم    . يهنه ئۈستىگه ئۆيلهنمهيمهن

ــوغرا ئهمهس ــۇ مېنىــڭ ئىســتىقبالىم ئۈچــۈن ئۆزىنىــڭ   . ئۈچــۈن ت چــۈنكى ئ
ىـش ماڭـا   بهختىنى قۇربان قىلغـان پىـدائى ئايـال، ئۇنىڭغـا ۋاپاسـىزلىق قىل     

  .دۇرۇست ئهمهس
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تاپقــان -خهق ســېنىڭ ئۆيلهنمهســلىكىڭ توغرىســىدا گهپ تــاپقىنى  —
ــ   ۈنــۈكوچىــدا يــۈرۈپ ئۈگ « ئــۆيگه باغلىنىــپ   ژپ كهتــكهن نــېمه، شــۇڭا بى

ــدۇ  ــى كهلمهي ــان،  »قالغۇس ــانه   «دەۋاتق ــى باھ ــۆيىگه مهكتهپن ــڭ ئ پاالنىچىنى
خهقنىـڭ  ... قـان، دەۋات »قىلىپ، قىزىنى كۆزلهپ بارىدۇ، ئايـالىنى دەپ بارىـدۇ  

دۈشــمهنلىك قىلمــاي  ژئىشــقىلىپ بىــ. پهيلىــدىن قورقــۇپال قالىــدۇ كىشــى
  ...قويمايدىغۇ بۇال

ــۇمىدى؟     — ــش ش ــهنكىرىتىۋەتكهن ئى ــدىال ئىس ــىلهرنى ئهتتىگهن  —س
ئــاچ نېمىنــى يىمهيــدۇ، دۈشــمهن    « —دېــدى تهۋپىــق ئىرەڭشىمهســتىن،   

! دە -ن دۈشـمهن دۈشمهن دېگهن شـۇنىڭ ئۈچـۈ  . دەپتىكهن »نېمىنى دېمهيدۇ
بۇنىـــڭ قورقـــۇپ كهتكـــۈدەك نېمىســـى بـــار؟ ئهكســـىچه دۈشـــمهن قورقـــۇپ 

ــا   ــان تۇرس ــۇرۇن قىلىۋاتق ــمهنلىكىنى يوش ــكارە   ! دۈش ــا ئاش ــى ئۇالرغ مهن تېخ
  ...جهڭ ئېالن قىلىمهن دەۋاتسام

بىـراق، ھهربىـر ئـادەمگه بىـر ئـۆي، قۇشـقىمۇ       . ئۇغۇ ئۆزەڭنىڭ ئىشـى  —
  !بىر ئۇۋا كېرەك ـ ته

ا مهن ئۆزەمنىــڭ ئىنتــايىن قىســقا ۋە جهڭگىــۋار، شــۇنداقال يــاق، ئاكــ —
ــىماقتىمهن   ــاتىمنى ياشــ ــك ھايــ ــۇنداق   . خهتهرلىــ ــۈن مۇشــ ــڭ ئۈچــ بۇنىــ

ــوالر  ــاقىللىق ب ــۇراپ تۇرغــان  . ياشــىغىنىم ھهممــدىن ئ ئۆزەمنىــڭ بۇرنىغــا پ
پـــاجئهلىرىمگه يهنه بىـــر گۇناھســـىزنى، بهلكـــى بىـــر نهچـــچه گۇناھســـىزنى 

ــايمهن  ــنى خالىم ــ. قوشۇۋېلىش ــمهك ئ ــدا (ائىله دې ــك بولغان ، )ئهگهر بهخىتلى
جهننهتتىكىلهرنىـــڭ ھېچنىمـــدىن غېمـــى، . كىچىـــك جهنـــنهت دېمهكتـــۇر

ــدۇ ئهمهســمۇ،   ــاۋۇالرنى    —تهشۋىشــى بولماي ــڭ ســۆزلىرى ئهمــدى ئ تهۋپىقنى
ــارىالش داۋام قىلــدى،     ــرىش ئۈچــۈن چاقچــاق ئ ــدىن چىقى  —قىــيىن ئهھۋال

ئىي، دەرىزىـدە ئۆسـتۈرۈلگهن   مهن بولسام بۇنـداق خـاتىرجهملىكنى بهك سـۈن   
ــدەك  ــسگۈل ــۇنچه ئۇششــاق     . قىلىــمهن ھى ــك بىــر م ــداق خاتىرجهملى بۇن
ئاشۇ كىچىك جهننهتنـى قوغـداپ قـېلىش تهشۋىشـىگه ئېلىـپ       —غهملهرگه 

ئويالشـقا  قىسقىسى كىشـى غـايىالرنى ئويالشـتىن تهدرىجىـي ئـۆينى      . بارىدۇ
  ...دۇۇمهجبۇر بول

ــىڭدە   — ــېنىڭ ئىشـــــ ــرال ســـــ ــهن، بىـــــ ــپ ھهجهپ ســـــ ك قىلىـــــ
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  ؟ائائىله، ئىشلىرىڭغا پۇتلىكاشاڭ بوالم...  كېتىدىكهنسهنغۇ؟
شـــــۇنداق ئـــــائىلىنى پۇتالشـــــتۇرمايمهن دېســـــه پۇتالشـــــتۇرماي   —

ــ  ــلهۋەرگىلى بولـــ ــدا   . دۇۇئىشـــ ــك ئهھۋالـــ ــازىر خهتهرلىـــ ــراق، مهن ھـــ بىـــ
ياشــاۋاتقانلقىمنى بىلىــپ تــۇرۇپ، مۇشــۇ بىــر مهزگىللىــك راھىــتىم ئۈچــۈن 

  تهقدىرىمگه شېرىك قىلىۋالسام بۇالرمۇ؟ باشقىالرنى بهخىتسىز
نىزامىــددىن  —... بىــرال ســېنىڭ مۇشــۇنداق قىلغىنىڭغــا كاشــكى —

ــان كۆر   ــىنىڭ ئهڭ يامـ ــۆزلهرنى ئىنىسـ ــداق سـ ــويالپ  ۈبۇنـ ــانلىقىنى ئـ دىغـ
  .توختاپ قالدى

دېـــدى تهۋپىـــق  —! بىـــرال بولســـاممۇ مهيلـــى! راســـت، بىـــرال مهن —
خهق قىلىــپ : ردىكى بىـر ئىلــلهت مانــا ئاكــا، ئۇيغــۇرال —جـاھىالنه ئاھاڭــدا،  

ــاكى     ــلىق يـ ــۈرئهت قىاللماسـ ــقا جـ ــپ بېقىشـ ــالرنى قىلىـ ــان ئىشـ باقمىغـ
بىـر مېنىـڭ قۇربـان بېرىشـىم     «. ئۆزىنىڭ ئىقتىدارىنى بهك تـۆۋەن چـاغالش  

 »بىلهن نېمه ھاسىل بولمـاقچى ئىـدى، ئۇنـدىن كـۆرە ئهل نـېمه كۆرسـه شـۇ       
دەپ ئـۇ ئارقىسـىغا    »قىالاليـتىم  بىـرال مهن نـېمه  «دەپ مهن ئارقامغا يانسام، 

يانسا، سىزمۇ شـۇنداق دەپ ھـېچ ئىـش قىلمـاي قـول قوشـتۇرۇپ تۇرسـىڭىز،        
ھهربىر كىشى پهقهت ئۆزىنىال ئويلىسا بۇ ئىشـالر ئۈچـۈن بـاش قاتۇرىـدىغانغا     

ــدۇ؟ ــىگه ... كىـــم قالىـ ــڭ ئهلچىسـ ــدە ئۆزىنىـ ــانى كهرىمـ ــالالھ قۇرئـ ئهي، « ئـ
بىزنىـڭ  . دەپ بۇيرىغـان ①»اد قىلغىـن مۇھهممهد، سهن يالغۇز قالساڭمۇ جىه

بىـــز . قىلىۋاتقىنىمىزمـــۇ جىهادنىـــڭ بىـــر تـــۈرى يـــاكى تهييـــارلىقى، ئاكـــا
رەســـۇلۇلالھتىنمۇ ئۇلۇغمىــــدۇق؟ ئۇنىڭغــــا بېـــرىلگهن بــــۇيرۇق بىــــزگه   

ئــۇ بىــردەم ئاكىســىنىڭ چېهرىســىگه ســىنچى  —مۇناسىۋەتســىز بولمــاس؟ 
پ قويغـان بولسـام ئاكـام    نهزىرىدە قاراپ تۇرغاندىن كېـيىن، قوپـاللىق قىلىـ   

 ھىـس لـېكىن، ئاكـا، مهن ئـۆزەمنى تهنهـا      —رەنجىپ قالمىسۇن دېگهنـدەك،  
قېنى، ئهمـدى دۇئـا قىلىـپ    . خىزمهتتىمۇ، تۇرمۇشتىمۇ شۇنداق. قىلمايمهن

  .دېدى —قىالي ئاندىن بازارغا بارىمهن، بېرىڭ ئازراق ئىش 
پ دۇئاغــا ۈنۈنىزامىـددىن يهنه گهپ قىلىشــنىڭ ئـورنى يــوقلىقىنى چۈشـ   

                                            
  .ئا —ـ ئايهتنىڭ بىر قىسمى،  84» نىسا«سۈرە » ىمقۇرئانى كهر«  ①
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قاتنــاپ  غــاكۆڭلىــدە بولســا دوســتى مــولال قادىرنىــڭ ئهنجان . قــول كــۆتهردى
ــۇن       ــدىنىڭ خوت ــى ئهپهن ــهمهيدىكى مهمتىل ــاپىالپ ش ــا ت ــدىغان ئوغلىغ تۇرى
بالىلىرىنى تېپىپ، خهۋرىنى ئالغاچ كېلىشىنى، بولسـا ئۆزلىرىنىمـۇ ئالغـاچ    

ئۆيلهشـتىن  ئهمـدى ئـۇنى   . كېلىشنى ھاۋاله قىلىمهن دېگهنلهرنـى ئويلىـدى  
ئۈمىد بولمىغان ئىكهن، ئۇنىڭ ئايـالىنى ئهكهلـدۈرمهكتىن باشـقا چـارە يـوق      

  .ئىدى
مهمتىلى ئهپهندى مهيـدە يانچۇقىـدىكى سـائىتىنى زەنجىرىـدىن تارتىـپ      
چىقىرىپ قاراپ قويغاندىن كېيىن يهنه بىر سائهت ئىشـلهپ، ئانـدىن بازارغـا    

تهرجىمىــگه كىرىشــىپ بېــرىش نىيىتىــدە دەرھــال شــىرە ئالدىــدا ئولتــۇرۇپ  
  . كهتتى

ــىنى      ــمه نهرس ــتۇرۇپ، ھهم ــانلىرىنى يىغش ــيىن يازغ ــائهتتىن كې ــر س بى
مهڭلىكــاخۇن بىــلهن . جايىغــا قويغانــدىن كېــيىن، ئۆيــدىن چىقتــى  -جــاي

نىمىتۇلال ئىككىسى ھېلىال ئوڭرۇقتىن يېتىپ كهلـگهن بولـۇپ، مهمتىلـى    
وراللىرىنى ئهپهنـــدىنىڭ بىـــر ياققـــا بارمـــاقچى ئىكهنلىكىنـــى ســـىزىپ، قـــ

  .ئېلىپ راسالندى
ــازار ئارىلىســاڭالرمۇ     — ــېلىڭالر، خالىســاڭالر ب بۈگــۈن ئىككىڭــالر دەم ئ

ــا بـــارىمهن، . دۇۇبولـــ دېـــدى ئـــۇ  —مهن بۈگـــۈن ئـــۆز ئىشـــىم بىـــلهن بازارغـ
  .ئهسكهرلهرگه

. يـــاق، ئهپهنـــدىم، ســـىز نهگه بارســـىڭىز بىزمـــۇ شـــۇ يهرگه بـــارىمىز  —
بهرگهن ســىزنى قوغــداش بىزنىــڭ مهھمـۇد ســىجاڭ بىــزگه شــۇنداق بـۇيرۇق   

  .دېدى نىمىتۇلال —ۋەزىپمىز، 
بۈگـۈنكى  . رەھمهت، يىگىتلهر، بىراق سـىلهر دەم ئېلىشـڭالر كېـرەك    —

ــدارچىلىق    ــۇنى مىهمانـ ــدىغان ئىـــش بـ ــام بولمايـ ــۆزەمال بارمىسـ ــىم ئـ ئىشـ
  .دۇۇدېيىشكىمۇ بول

  .دېدى مهڭلىكاخۇن تهرسالىق بىلهن —بهرىبىر،  —
لسـۇن، ھهممىمىـز بىلـله بازارغـا بـارايلى، ســىلهر      ئهمىسـه مۇنـداق بو   —

ــدىن      ــپ چىققان ــرىمگه كىرى ــدىغان يې ــۇرۇڭالر، مهن كىرى ــپ ت ــازار ئايلىنى ب
  كېيىن بىرلىكته قايتىپ كېلىمىز، قانداق؟
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  .ئۈچهيلهن بىرلىكته ئاتلىق يۈرۈپ كېتشتى
بازارغــا بارغانــدىن كېــيىن ئىككــى جهڭچــى مهمتىلــى ئهپهنــدى بىــلهن    

ىمۇ كىرمهكچـى بولغانىـدى، مهمتىلـى ئهپهنـدى قهتئىـي رەت      بىلله دادخـاھق 
  .قىلدى
بولمايـــدۇ، يىگىـــتلهر، مهن بـــۇ يهرگه بىـــر ھهق دەۋاســـى بىـــلهن       —

ئۇالرغــا تهھــدىت ســېلىپ، . ســىلهرنى ئېلىــپ كىرســهم بولمايــدۇ. كىــرىمهن
ئهمهلىيهتـته ماڭـا بۇنـداق    . بېسىم بىلهن يېڭىـپ چىققـان بولـۇپ قـالىمهن    

ــنىڭ زۆرۈرىي ــوق قىلىش ــپ چىقااليــدىغانلىقىم   . ىتــى ي ئۇنىڭســىزمۇ يېڭى
ئۇالرنىــڭ ئارقامــدىن گهپ تاپماســلىقى ئۈچــۈن روبىــرو مهيــدانغا . بهلگىلىــك

ــۇد    . چۈشــهي ــاڭالر، ئهگهر مهھم ــېقىن يولىم ــا ي ــۇ ئهتراپق ــۇ ئ ســىلهر ھهرگىزم
ــ      دۇ، ئــابرويى ۇمــۇھىتى ســىلهرگه تهۋپىقنىــڭ جېنىنــى قوغدىســاڭالرال بول

  .ىال مېنىڭ دېگىنىمدەك قىلىڭالرمهيلى، دىمىگهن بولس
ئـۇالر  . ئىككى جهڭچىگه ئارتۇق تالىشىپ ئولتۇرۇشـقا زېمىـن قالمىـدى    

مهمتىلـى  . ئۆز  ئارا قارىشىپ كۆز ئۇرۇشتۇرۋىۋالغاندىن كېيىن مـاقۇل بولـدى  
ئهپهندى بـۇالردىن ئايرىلىـپ چـوڭ جـامه ئالـدىغا كهلگهنـدە سـابىت بـۇ يهردە         

  .ازىنىڭ ئالدىغا قاراپ كهتتىئىككىسى ق. كۈتۈپ تۇرغانىكهن
ــۇم،   — ــۇت ئوغل ــۆزەڭنى بهردەم ت ــۇ ســابىتنىڭ مۈرىســىگه    —ئ ــدى ئ دې

  .قېقىپ مېهرىبانلىق بىلهن
  

3  
  

ــى    ــۆيگه چىقت ــدىغان چــوڭ ئ ــۇل قىلى ــى قوب ــازى دەۋاگهرلهرن ــۇ يهردە . ق ب
پاشاخان ۋە ئۇنىڭ گۇۋاھچىسـى، سـابىت ۋە مهمتىلـى ئهپهنـدى ئـۇنى كۈتـۈپ       

ــيىن   قازىكـــاالن. تـــۇراتتى ــا جايلىشـــىپ ئولتۇرۇۋالغانـــدىن كېـ ئـــۆز ئورنىغـ
ــتى  ــا جايالشـ ــڭ يېنىغـ ــرى ئۇنىـ ــورۇن . پۈتـــۈكچى مىرزىلىـ ــاجىم سـ ھابۇلهـ

  .ئهھلىگه ئۆتكۈر كۆزلىرىنى پاقىرتىپ ئاجايىپ بىر تهرەزدە قاراپ چىقتى
بۇياققـا ئۆتۈشـلىرىدە بىـر     -كۆز گۆھىرىنىڭ چانىقىدا غىلدىرالپ ئۇيـاق 

تىش، ىئـۇ ئـادەتته ئـۆز دەۋاگهرلىرىنـى تهمتىـر     . دىخىل دەھشهتلىك كۈچ بارى
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چىــت قىلىــۋېىتىش ئۈچــۈن دەرھــال ســوراق    -ئۇالرنىــڭ ئىشــهنچىنى بىــت 
بۈگۈنمـۇ بىـر ھـازاغىچه    . باشلىماي ئهنه شۇنداق سۈر بىلهن بىر ھازا قـارايتتى 

بـۇ قاراشـتا ھهم بـۇ دەۋانىـڭ     . ھهممهيلهنگه يهۋەتكۈدەك ئهلپـازدا قـاراپ تـۇردى   
ــا سورىل ــدى     قايت ــى ئهپهن ــارازىلىق ھهم مهمتىل ــدەك ن ــزار بولغان ــىدىن بى ىش

بىــلهن روبىــرو كېلىشــىپ قالغىنىغــا ئــاچچىقى كــېلىش تۇيغۇســى بــاردەك  
 -روھىـدىن قهھـرۇ   -ئادەتته شهيتانلىق يېغىـپ تۇرىـدىغان رەڭگـى   . قىالتتى

تــۇرۇپال لىكىلدىشــىمۇ   -بىــر قېشــىنىڭ تــۇرۇپ  . غهزەپ تېشــىپ تــۇراتتى 
  .شۇرۇپ تۇراتتىئۇنىڭ ھهيۋىتىنى ئا

بـۇ دەۋانـى ئىلگىـرى تۈگهتكهنىـدۇق، يهنه نـېمه گهپ      ... خوش، ئـۆزى،  —
  .دېدى ئۇ گۈلدۈرمامىدەك باس ئاۋازى بىلهن —بۇ؟ 

شـــۇنداق، ھـــاجىم بـــۇ دەۋا ئىلگىـــرى ســـورىغالغانىكهن بىـــراق،       —
ئادالهتلىك بولمىغانلىقى ئۈچۈن قايتا سوراشنى ئىلتىمـاس قىلىشـقا تـوغرا    

ى مهمتىلى ئهپهندى ئۆزىنى بـۇ يهردە بىـر گـۇۋاھچىال ئهمهس،    دېد —كهلدى، 
  .ئادالهتنىڭ ھامىسىدەك مهغرۇر تۇتۇپ

سـىز، تهقسـىر؟ بـۇ دەۋاغـا نـېمه ئـاالقىڭىز بـار؟ يـاكى         ۇسىز كىـم بول  —
ــۇ؟  ــك     —دەۋاگهر ئۆزىڭىزمـ ــۇ قهھىرلىـ ــاۋازىنى تېخمـ ــاجىم ئـ ــدى ھابۇلهـ دېـ

ــ    ەپنــى ھودۇقتــۇرۇش  پ قارشــى تهرۈتۈچىقىرىشــقا تىرشــىپ، كىبىــر كۆرس
  .ئۈچۈن چىرايىدىنمۇ جۇت ياغدۇرۇپ

دېـدى تهۋپىـق    —مېنىڭ ئىسمىم مهمتىلـى، كهسـپىم مـۇئهللىم،     —
ــلهن،     ــى ساراســىمگه ســالىدىغان كۈلۈمســىرەش بى دەۋاگهر  —قارشــى تهرەپن

ــان     ــۇپ، مۈشــكۈلنى ئاس ــۇۋاھ بول ــا گ ــانلىقتىن ئۇنىڭغ ــڭ تهلهبهم بولغ مېنى
ھـاجهتمهنلهرگه  . ورىڭىزغا كېلىـپ قالـدىم  قىلىشنى قهرزىم دەپ بىلىپ ھوز

  ھهمدەمدە بولۇش شهرىئهتته گۇناھ سانالمايدىغۇ؟
ھابۇلهــاجىم ئــادەتلهنگهن ھــۈنىرى بــويىچه ئاساســىي دەۋا ـ مۇنــازىردىن    
ئــۆزىنى قــاچۇرۇپ قارشــى تهرەپنــى زېرىكتۈرۈشــكه، ئهپقــاچتى گهپــلهر بىــلهن   

اھچىنىـڭ گـۇۋاھ بولـۇش    ئـۇ گۇۋ . پاچاقالپ يىقىتىۋېلىشـقا ئۇرۇنماقتـا ئىـدى   
  .ساالھىيىتىنى كوچىالپ، ۋاقىتنى كهينىگه سۈرۈشكه باشلىدى

ــۇۋاھلىقتىن     — ــتگه گ ــڭ ئۈس ــۈنلهي خهۋەردار، ئۇنى ــدىن پۈت مهن ئهھۋال
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. بۇ ئىش ئۈچۈن ئـۆزۈمنى سـاالھىيهتلىك دەپ ئـوياليمهن   . ئۆتۈشنى خااليمهن
ــ    ــورۇقنىڭ يېرىمىـ ــىڭىز، شـ ــهنچ قىاللمىسـ ــا ئىشـ ــىز بۇنىڭغـ دىن ئهگهر سـ

  .كۆپرەكىنى ئالدىڭىزغا گۇۋاھلىققا ئهكىلهلىشىم مۈمكىن
ــداق؟   — ــۆزلىگىنى قانـــــ ــۇۋاھچى ســـــ ــۆزلىمهي گـــــ  —دەۋاگهر ســـــ

يۇلــت چاقنــاپ   -رالپ، يالــتىھابۇلهاجىمنىــڭ كــۆزلىرى چانىقىــدا پىلــد   
  !ئۆزى سۆزلىسۇن —كهتتى، 
ــدا تارتىنىــدۇ، يهنه كېلىــپ ســابىت     — ــادەملهر ئالدى ــاال، چــوڭ ئ ــاش ب ي

چهتـئهللهردە سـوتتا ھهمىشـه دەۋاگهر، ئهيىپكـارالر ئورنىـدا      . ارتىنچاقتېخىمۇ ت
ھىمــــايىچى ئــــۆز دەۋاگهرى ئۈچــــۈن دەۋا . ئۇنىــــڭ ۋەكىلىنــــى ســــۆزلىتىدۇ

  .قىلىشىدۇ
بىــزدە  —! شــۇالرنىڭ ئىشــى — ئىشــى  الرنىڭ، كاپىرالرنىــڭراناســا —

ــهرىئهت ــلهن     —! شـ ــۈرئهت بىـ ــز سـ ــايىتى تېـ ــۆزلىرى ناھـ ــڭ كـ قازىكاالننىـ
ــى،  ھهركهت ــپ كهتت ــش      —لىنى ــلهن ئى ــاالمى بى ــڭ ك ــمهك، ئالالھنى ــۇ دې ب

نـېمه گهپ ئـۇ   ! قىلىدىغان، ئالالھنىڭ كـاالمى بىـلهن دەۋا سـورايدىغان گهپ   
ھابۇلهــاجىم قارشــى تهرەپنــى تهمتىرتىىــپ قويىــدىغان باھــانىنى    —؟ !يهنه

دۇ، دەپ ۇئوبـدان بولـدى، ئهمـدى ئـۇ گېپىنـى تاپالمـاي قـال        »ئىـرىم «تاپتىم، 
  .ئهمما چىرايىدىن غهزەپ ياغدۇرۇپ تۇراتتى. ، مهمنۇن بولدىئويالپ
ھېچقانــداق مۇخالىــپ گهپــلهر بــولغىنى يــوق، تهقســىر، قىزىشــىپ   —

ــ  ئالالھنىــڭ كــاالمى  . دۇ، ســوراقنى باشــالڭ ئهمىســه  ۇكهتمىســىڭىزمۇ بول
ــۇپ    ــڭ ئۇتـــ ــز ئۆزىمىزنىـــ ــدىكىن بىـــ ــورايدىغان بولغانـــ ــلهن دەۋا ســـ بىـــ

بۈيــۈك ئىســالم شــهرىئىتى   . دىكهنۇولــچىقىــدىغانلىقىمزغا ئىشهنســهك ب 
ــداق ھــاجىم؟     ــل ئهمهســمۇ، قان ــدى ئۇنىــڭ روھــى     —ئادى مهمتىلــى ئهپهن

  .دۇنياسىغا ھۇجۇم قىلىپ، سىزىلهرلىك تهھدىت سالدى
ــۇ      — ــمهڭ، ب ــدەپ كهت ــار دەپ دەن ــرىم ب ــقان نهۋكى ــاراغ ئاس ــدىم، ي ئهپهن

ــان      ــا جاھ ــورىقى ب ــالهم، س ــۈك ئ ــۆت كۈنل ــگهن ت ــاجىم  —! دې ــدى ھابۇله  دې
چېچىلىــــپ ئــــۇ تــــېخىچه ئهپقــــاچتى گهپــــلهر بىــــلهن قارشــــى تهرەپنــــى  

  .پۇتالشتۇرۇشقا ئۇرۇناتتى
ــدىكىن،    — ــكهرلىرىمنى پهش قىلىمىغانـ ــىزگه ئهسـ ــىر، مهن سـ تهقسـ
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رال ئىشــلىتىدىغان ســورۇن وئــۇالرنى تىلغــا ئېلىــپ نــېمه قىلىســىز؟ بــۇ قــ 
ــدان بىلىــمهن  ــۇنى ســىزدىن ئوب ــۇ دەۋادا . ئهمهس، ب ھهق يهنه كېلىــپ مهن ب

ــهرىئىتىنىڭ   ــالم شـــ ــدىغانلىقىنى، ئىســـ ــى، ھهق يېڭىيـــ ئىكهنلىكىمنـــ
ــنى    ــىز ئىشــ ــكه يولســ ــام نېمىشــ ــدىغان تۇرســ ــادالهتلىكلىكىنى بىلىــ ئــ
. قىلغــــۇدەكمهن؟ غــــالىبالر ھامــــان كهڭ قورســــاق ۋە ســــالماق كېلىــــدۇ

نى چىقىرىــۋېلىش  ىمهغلــۇپالر ھــېچ بولمىســا ھــاردۇقىنى يــاكى ئــاچچىق     
سـىزمۇ مېنـى شـهرىئهت بىـلهن قورقۇتمـاي      ! ۇئۈچۈن ئىشنى جىدەلگه بۇرايد

ــۇڭ، ــادالهت    قويــ ــۇ ئــ ــورال ئهمهس، ئــ ــدىغان قــ ــادەم قورقۇتىــ ــهرىئهت ئــ شــ
ــالالھ نېمىـــدېگهن؟   ــىلهرنى «مهھكىمىســـى، ئـ ــىزكى، ئـــالالھ سـ شۈبهىسـ

ــدا    ئامــانهتلهرنى ئىگىســىگه قايتۇرۇشــقا، كىشــىلهر ئارىســىدا ھۆكــۈم قىلغان
مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ كــۆزىگه  — ①» ...ئادىــل ھۆكــۈم قىلىشــقا بۇيرۇيــدۇ 

شـۇنچه ئىشـهنچ بىـلهن سۆزلىشـى،      ئىلمىگهندەك بىر خىلـدا كۈلۈمسـىرەپ،  
ــ   پ قالغــان، ھېچقاچــان ئويلىغىنىنىــڭ   ۈنــۈپ ئۈگۈتۈئهزەلــدىن ســۈر كۆرس

ئهكسىچه ھۆكۈم قىلىشـقا تـوغرا كهلمىـگهن قازىكاالنغـا مىسلىسـىز ئېغىـر       
دىلهرچه يېڭىلىــپ شــهرمهن —ئــۇنى ئاللىقانــداق بىــر تهشــۋىش    . كهلــدى

ــۋەتتى   ــدە قىلى ــى پاراكهن ــش تهشۋىش ــاچچىقىنى   . قىلى ــىمۇ ئ ــۇنداق بولس ش
  :چىقىرىۋېلىش ئۈچۈن تهتۈرلۈك بىلهن

لــېكىن بــۇ . ته -پ قالســىمۇ تهسۈنــۈھهر ھالــدا، ئــادەم قورقۇتــۇپ ئۈگ —
ــالغۇزمۇ ئهمهس،   ــا ئهمهس ھهم مهن يـ ــېچه ئهمهس، كوچـ ــدى يهنه  —... كـ دېـ

  .قا سېلىپشهيتانلىق ھۈنىرىنى ئىش
ۋەقهســىگه  »كېچىســى يــول تۇســۇپ ئــادەم ئــۇرۇش    «تهۋپىــق ئۇنىــڭ  

ــهندى  ــانلىقىنى چۈشــ ــى   . دارتمىالۋاتقــ ــنىڭ ھهقىقــ ــۇ ئىشــ ــدە بــ كۆڭلىــ
ــاخىرقى     ــادەملهرنى ئــ ــداق ئــ ــپ بۇنــ ــپ چىقىــ ــايهتچىلىرىنى تېپىــ جىنــ

ئانـدىن ھابۇلهاجىمغـا    ،كوزېرلىرىدىنمۇ مهھرۇم قىلىشنى كۆڭلىگه پـۈكتى 
  :جاۋابهن
پ قالســـىمۇ تهس دەپ تـــوغرا ۈنـــۈ؟ ئـــادەم قورقۇتـــۇپ ئۈگشـــۇنداقمۇ —

                                            
  .ئا —ـ ئايهت،  58» نىسا«سۈرە   ①
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جانـاپ، بىـز سـىز    : ئېيتتىڭىز، بۇنداق ئـادەملهرگه بىزنىـڭ ئېيتىـدىغىنىمز   
ــادان ئــادەملهرگه ئوخشــىمايمىز، ھوشــىڭىزنى تېپىــڭ،    قورقۇتــۇپ كهلــگهن ن

ــ  ــارەت بول ــدىن ئىب ــۇ   . دۇۇدېگهن ــېچه نوچىلىرىنىم ــگهن ك ــىز دې ــۇنداقال س ش
ئىسـالم ئـادالىتىگه    —اتىمىز، ئۇنىمـۇ ھوزۇرىڭىزغـا   تېپىش ئىشـىنى قىلىـۋ  

بـۇ گهپلهرنـى شـۇ چاغـدا قىلىشسـاق قانـداق؟       . روبىرو قىلىشىمىز مۈمكىن
  .سىزنىڭ ۋاقتىڭىز قىس ھهقىچان، شۇڭا بالدۇرراق ئىشنى تۈگهتسهك

ھابۇلهاجىمنىــڭ كــۆزلىرى چانــاقلىرى ئىچىــدە يهنه جىــددى ھهرىكهتــكه 
ۋە ھهيـۋە بىـلهن ئهمهس، بىچارىلىـك بىـلهن     لېكىن بـۇ قېـتىم سـۈر    . كهلدى

ئــۇ ئــاخىرقى كــوزىرى بىلهنمــۇ كــۆزلىگهن مهقســهتكه يېــتهلمهي، . چاقنىــدى
  .پ كهتتىۇشۇبوش

ــدە كۆرســهتكهن ھهيۋىســىدىن      ــۇ دەســلهپ ســوراقخانىغا كىرگهن شــۇڭا ئ
بىــر قېشــىنىڭ . بىــراقال ئــون گهز چۈشــۈپ، چىرايىغــا باشــقىچه تــۈس بهردى 

  .سۇلهى تهلهپ قىلىۋاتقاندەك بىلىندى — لىكىلدىشىمۇ باشقىچه
ــېمه، — ــا نــ ــىپ    —ماڭــ ــىراق جايلىشــ ــۇ ياخشــ ــۇ تېخىمــ ــدى ئــ دېــ

ئولتۇرىۋالماقچى بولۇۋاتقاندەك مىدىرالپ ۋە بـۇ جهريانـدا ئـۆزىگه كىلىـۋېلىش     
كهنجــى قــازاخۇنۇم ئــۆزى گــۇۋاھ بولغــان ئىــش   —ئۈچــۈن پۇرســهت يارىتىــپ، 

ــ  ــان بول ــداق يالغ ــگهن ۇقان ــنىپ دې ــپىم  دۇ، دەپ ئىش ــا   -گې ــۇ بولمىس دە،  ب
  ...سۈرۈشتۈرسهك ھهممه ئىش ئايدىڭلىشىدىغۇ 

ــۈپ     ــالماي يۈكۈنـ ــۆزىنى باسـ ــى ئـ ــۆگهي ئانىسـ ــابىتنىڭ ئـ ــردىنال سـ بىـ
  :ئولتۇرغان ئورنىدىن سهل كۆتۈرۈلۈپ دېمىقىنى قاقتى

ــوغرا    — ــدى تـ ــاجىم؟ ئهجهپ ئهمـ ــز، ھـ ــېمه دېگىنىڭىـ ــۇ نـ ــيهي، بـ  -ۋىـ
ــاي قاپســىزا  ــلهپ    — ...؟ !خاتاســىنى ئاڭقىرالم ــارقىلىق دەس ــۇ ئ پاشــاخان ب

ــازاخۇنۇم، ھابۇلهـــاجىم ۋە ئۇنىـــڭ ئارىســـىدا بولغـــان توختـــامنى    كهنجـــى قـ
بـــۇ، مهمتىلـــى تهرەپـــدارلىرىنىڭ زىيـــان . ئېســـىگه ســـالماقچى بولغانىـــدى

قهســتلىك ىتارتىــدىغانلىقىنى بىلــدۈرۈش ئۈچــۈن قىلىنغــان غهرەزلىــك سۈئ
  .لۋەتتهئۆزىدىن ئايان ئه -كېلىشىم ئىكهنلىكى ئۆز

شــۇڭا پاشــاخاننىڭ تهھــدىتلىك دارىتمىالشــلىرى، ئۆزىنىــڭ ھوقــۇق،      
ــپ      ــىر قىلى ــقىچه تهس ــا باش ــان ھابۇلهاجىمغ ــىدىال قالغ ــڭ تهشۋىش ئورنىنى
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ئهگهر . تېـز لىكىلـداپ كهتتـى    -قېشىمۇ ئادەتتىكىدىن تېـز . تاتىرىپ كهتتى
لىـپ  بۇ ھازازۇل خوتۇننىڭ ئالۋاستىمۇ قورقىـدىغان بـاال تهككـۈر ئـاغزى ئېچى    

دىغــانلىقى ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا  ۇكېتىــدىغان بولســا تېخىمــۇ رەســۋاچىلىق بول 
شـۇڭا ئـۇ دەرھـال بىـر قارارغـا      . ئىككىنچى بىر تهشۋىش ھوجـۇم قىلماقتىـدى  

كېلىــپ، كهسىپدېشــى كهنجــى قــازاخۇنۇمنى قۇربــان قىلىــش ئــارقىلىق       
  .ئىككى تهشۋىش ئارىلىقىدىن ساق قۇتۇلۇش قارارىغا كهلدى

ىڭنى قىلمــايراق تــۇر، شــۇ چاغــدىمۇ مهن كهنجــى خوتــۇن كىشــىلىك —
. قازاخۇنۇمنىڭ گىپى بىلهن بۇ ئىشقا ئارىالشقان، باشـقا ئىشـنى ئۇقمـايمهن   

دىغـان تهرەپ بولسـا،   ۇئاۋۋال دەۋاغا قۇالق سېلىپ، ھه، ئانـدىن يهنه نـارازى بول  
 -دېـدى ئـۇ سـۈر    —باشتا سورىغان كهنجى قـازاخۇنۇمنى تاپسـاڭ بولمىـدىمۇ؟   

 —پ، يهنه تهھدىت ئـارىالش قوشـۇپ قويـدى،    ۈتۈپاشاخانغا كۆرسھهيۋىسىنى 
دەۋانى چىگىلهشتۈرۈپ، ئارقىغا سۆرىگهن بىلهن ئاقىۋەتته ئـۆزەڭ پـاله تـۆلهپ    

  .قالىدىغان ئىش چىقىدۇ جۇما
پاشــاخاننىڭ قازىكاالنغــا راســا ئــاچچىقى كهلــگهن بولســىمۇ، لــېكىن ئــۇ، 

ھهر . ن زۇۋان ســۈرەلمىدىدەۋاغــا مهمتىلــى ئهپهنــدى ئارىلىشــىپ قالغىنىــدى 
قانــداق ســورۇن، ھهر قانــداق كاتتــا ئــادەم ئالدىــدىمۇ بىشــهملىك بىــلهن        
ــۇن نىمىشــكىدۇر مهمتىلــى     ــۇ خوت ــدىغان ب ــاغزىنى تىيالماي ۋاتىلداشــتىن ئ
ئهپهنــدىنىڭ مېهرىــۋان، مــۇاليىم التــاپىتى ئالدىــدا بۇنــداق ئهســكىلىكلهرنى 

مهمتىلــى ئهپهنــدىنى ئــۇ ھهمىشــه . قىلــدى ھىــسقىلىشــقا ئــۆزىنى ئــاجىز 
ــاڭاليتتى   ــى ئـ ــى تهرىپلهۋاتقىنىنـ ــلهرنىڭ ھهممىسـ ــىنىڭ  . كىشـ ــۇ كىشـ بـ

. ئاغزىــدىن چىققــان مۇنــداقال بىــر ئېغىــز گهپنىمــۇ خهلــق يــادالپ يــۈرەتتى  
ــڭ        ــى خهلقنى ــش، جىم ــازازۇللۇق قىلى ــدا ھ ــىنىڭ ئالدى ــر كىش ــداق بى بۇن

يهنه . لهنىــتىگه قــېلىش بىــلهن ئوخشــاش بولغــاچقىمۇ، پهيلىــگه ھــاي بهردى
رى  مهمتىلى ئهپهنـدىنىڭ ئارقىسـىدا مىلتىقـى بـار     ېكېلىپ ئۇ يېقىندىن ب

مىلتىقـى بـار خهق بۇنـداق    . تنىڭ يـۈرگهنلىكىنى كۆرگهنىـدى  ىئىككى يىگ
بىر تـۇل خوتـۇننى ھهر قاچـان ئىتنـى ئاتقانـدەك ئېتىۋېتهلهيـدىغۇ؟ پاشـاخان        

ــلى      ــكه باش ــا ئۆكۈنۈش ــپ قالغىنىغ ــا چېتىلى ــاق دەۋاغ ــر چات ــداق بى . دىمۇن
ــۆزىگه     ــۇرت كــېچهك ۋە ســابىتنىڭ ئ ــدە ي ــدا ئېــرى ئۆلگهن راســتىىنى ئېيتقان
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ھـېچ بولمىغانـدىمۇ پۈتۈنسـۈرۈك    . بهرگىنىنى ئېلىپ قايتىپ كهتمهكچىـدى 
ــۆي ــۈرمهيتى  -ئ ــاينى تالىشــىپ ي ــا   . ج ــادەملهر ئۇنىڭغ ــۇنچه ئ ــر م ــېكىن بى ل

ئـۇ  . بولۇپمۇ قازاخۇنۇمنىڭ ئـۆزى بـۇ ئىشـنى قوزغـاپ قالـدى     . ئهقىل ئۈگهتتى
ــال   ــلهپ كـــۆپرەك مـ ــىش مهقســـىتىدىال كهنجـــى     -دەسـ مۈلـــۈككه ئېرىشـ

  .قازاخۇنۇمغا ئهرز قىلىپ بۇ ئىشنى تېرىپ قويغانىدى
دېـــدى ھابۇلهـــاجىم   —خـــوش، ئهمىســـه ئهرزىڭىزنـــى ئېيتىـــڭ،     —

  .تهۋپىققا قاراپ، ئادەتتىكىچه تهلهپپۇزدا
پ قالغانلىقىـــدىن ۈرۈمهمتىلــى ئهپهنــدى ئۇنىــڭ تهلهپپۇزىنىــڭ ئۆزگــ     

نىــڭ ئهمــدى مــۇداپىئهگه تهييارالنغــانلىقىنى، كــۆپ ئــۆتمهي چېكىنىشــكه ئۇ
  .دىغانلىقىنى ھايالسىز قىياس قىلدىۇيۈز تۇت

ئهرزىمىــــز شــــۇكى، ســــابىتنىڭ ئانىســــى بــــۇرۇنال قــــازا قىلىــــپ  —
دادىسـى  . كهتكهنلىكى ئۈچـۈن ئـۇ ئاساسـهن ھاممىسـىنىڭ ئۆيىـدە ئۆسـكهن      

ــۆزىگه     ــاخىرىقى ئۆمرىــدە كېســهلچان بولــۇپ، ئ قاراشــقا بىــر جــۆرە الزىــم     ئ
لــېكىن بــۇ مهزلــۇم . بولغــانلىقى ئۈچــۈن بــۇ ســىڭىلىمىزغا ئــۆيلهنگهنىكهن 

ــان     ــۆپ تۇرمىغ ــدىمۇ ك ــاي، ئۆي ــايال قالم ــى قارىم ــرىگه ياخش ــر . ئې ــدا بى  -ئاي
. ئىككــى قېــتىم بېرىــپ قويــۇپال باشــقا چاغــدا ئاپىســىنىڭ قېشــىدا تۇرغــان 

. رھۇمنىـڭ قېشـىدا ئهمهسـكهن   ھهتتا ئېرى جان ئۈزۈش ئالدىدىمۇ بۇ ئايال مه
شۇڭا بۇنداق ۋاپاسـىز ئايالغـا نهچـچه ئـون يىللىـق ئـۆينى پۈتـۈنلهي بېـرىش         

ــان  ــىزلىك بولغ ــۇ ئادالهتس ــخوردىن  . ھهقىقهتهنم ــامىنى مىراس ــدىن ي ھهممى
ــان    ــۈم چىقىرىلغ ــېچهتلهپ ھۆك ــۆينى پ ــخهۋەر ئ ــاق مهر. بى ــڭ ھئاڭلىس ۇمنى

تـۇل قالغـان جۆرىسـى     بىـر مىراسـخۇرى   -بالىسى يوق ئىـدى، شـۇڭا بىـردىن   
زۆرۈر تېپىلســـا بىـــز بـــۇنى   . دۇ، دېـــگهن ئاجايىـــپ پهتىـــۋا بـــارىكهن   ۇبولـــ

تهۋپىـق بىـر ئـايهتنى ئوقـۇدى،      —ئايهتته شۇنداق دېـيىلگهن، ! ئىسپاتاليمىز
ــپ،   ــىر قىلىـ ــۇنى تهپسـ ــدىن ئـ ــگهن گهپ  —ئانـ ــۇ دېـ ــپ  «: بـ ــۇم قىلىـ زۇلـ

ــۈكىنى يهۋالىــدىغانالر شۈبهىســىزكى، قو  -يېتىمالرنىــڭ مــال رســىقىغا مۈل
ــ   ــان بولــ ــوتنى يهۋالغــ ــوت   . دۇۇئــ ــپ تۇرغــــان ئــ ــۇالر يېنىــ قــــا ) دوزاق(ئــ
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ــدۇ ــوتنى   ①»كىرىــ ــداق ئــ ــادەم بۇنــ ــا ئــ ــى ئۆلىمــ ــىلى ئهھلــ ــاجىم، ســ ،ھــ
ــمهن  ــىزغۇ، دەيـ ــدى تهئهددى  —! يۇتۇۋېلىشـــتىن قورقىسـ ــۇپ قويـ دەپ قوشـ

  .بىلهن
ئهلــۋەتته، كىشــىنىڭ رىســقىنى يهيــدىغانالردىن ئهمهســمىز، خۇداغــا   —
  .شۈكرى
ڭ ئېرىمنىــڭ خىزمىتىــدە بولمــاي، ئۆيــۈمگىال كهتكىنىمنــى  مېنىــ —

پاشــاخان قورقــۇپ تۇرۇۋاتســىمۇ يهنه بىــر     — !كىــم كــۆرۈپتىكهن؟ يالغــان  
  .تهرەپتىن تهييارال نهپتىن قۇرۇق قېلىشنى خالىماي تىرىشىپ باقتى

دېـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى     —مانا ، بۇنىڭغا گۇۋاھ قېشىمىزدىال بـار،   —
مانا بۇ ئۆگهي ئـوغلىڭىز، ئۇنىـڭ گـۇۋاھلىقى راسـت      —پ، ۈتۈسابىتنى كۆرس

  بوالر؟
پاشــاخان ھودۇقــۇپ  —ۋوي، نــېمه دەۋاتقانــدىمهن، ...بۇنىــڭ دادىســى —

ئـۇ ھـازىر چىـڭ تۇرسـا پايـدا ئالدىـدىغانلىقى        ،شكه ئالدىرىـدى ۈتۈگېپىنى تۈز
دىغــانلىقىنى ئاڭقىرالمــاي گــاڭگىراپ ۇيــاكى بىچــارە بولۇۋالســا پايدىســى بول

ــد ــى      —ى، قالغانىـ ــرى بالىسـ ــدىن بېـ ــاتلىق بولغانـ ــىگه يـ ــۇ كىشـ مهن ئـ
 —گهپ قىلسـاڭالرچۇ،  . ممـۇ يـوق  ۈنۈبۇ بـالىنى كۆرگ . بارلىقىنى بىلمهيمهن

ــقا      ــۆرۈپال ھودۇقۇشـ ــدىنى كـ ــى ئهپهنـ ــۇۋاھچىلىرى مهمتىلـ ــاخاننىڭ گـ پاشـ
باشــلىغانلىقتىن ۋەدىســى بــويىچه يالغــان گــۇۋاھلىقتىن ئۆتۈشــكه جــۈرئهت  

  :ى بېقىندىشىپبىرىن -قىاللماي، بىر
  ...بۇ  بالىنى تاغىسى باققان —
دېمهك، باققىنى تاغىسى، شۇنداقمۇ؟ ئۇنـداق بولسـا دادىسـى كىـم؟       —

... «: شـۇنداق بۇيرۇيـدۇ   ەتـوغرا گۇۋاھلىـق بېـرىڭالر، ئـالالھ قۇرئـانى كهرىمـد      
ئـــــادىللىق بىـــــلهن گۇۋاھلىـــــق بېـــــرىڭالر، بىـــــرەر قهۋمـــــگه بولغـــــان 

دىــل بولماســلىقىڭالرغا ســهۋەپ بولمىســۇن،    ئا) ئۇالرغــا(ئــۆچمهنلىكىڭالر 
يهنــى ئۇالرغــا ئــۆچمهن تــۇرۇپ ئادىــل (ئادىــل بولــۇڭالر، بــۇ ) دۈشــمىنىڭالرغا(

                                            
  .ئا —ـ ئايهت، 10، »نىسا«سۈرە » قۇرئان كهرىم«  ①
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يهنه مۇنـۇ ئـايهتنىمۇ سـىلهرگه    . ①»... تهقۋادارلىققا ئهڭ يېقىندۇر) بولۇشۇڭالر
: ئۇقتۇرۇپ قويـاي، ھهر ھالـدا گۇنـاھتىن يىـراق بولۇشـۇڭالرغا پايدىسـى بـوالر       

خۇدالىــق ئۈچــۈن گۇۋاھلىــق بېرىشــته، ئۆزۈڭالرنىــڭ يــاكى ! نلهرئــى مــۆمى«
ئاناڭالرنىــڭ يــاكى تۇغقانلىرىڭالرنىــڭ زېيىنىغــا گۇۋاھلىــق بېرىشــكه  -ئاتــا

تـــوغرا كهلـــگهن تهقـــدىردىمۇ، ئـــادالهتنى بهرپـــا قىلىشـــقا تىرىشـــىڭالر،       
ــاكى ) ئۇنىڭغــا رىئــايه قىلماســتىن (بــاي بولســا ) گۇۋاھلىــق بېرىلگــۈچى( ي

ھامـــان ئادىـــل گـــۇۋاھ    ) ئۇنىڭغـــا ئىـــچ ئاغرىتماســـتىن   (ا پېقىـــر بولســـ 
مهمتىلـى ئهپهنـدى مىقـتهك قادىلىۋېـدى، گۇۋاھچىالرنىـڭ       — ②»...بولۇڭالر،

ئــۇالر ئىنتــايىن . پۈتــۈن جاســارىتى، نــوچىلىقى، ۋەدىســى كۆپــۈككه ئايالنــدى
  :روھسىز تهمتىرەپ

  ...ئۆز دادىسىنبى بىزمۇ تازا بىلهلمىدۇق —
ســاڭالر ھېچقىســى يــوق، مهرھۇمنىــڭ بالىســى ئــۇنى بىلمىــگهن بول —

  ئهمهسلىكىنى ئېنىق بىلهمسىلهر؟
— ...  
ــىلهر،      — ــهم قىلىسـ ــۇ يهردە قهسـ ــاڭال مۇشـ ــدىغان بولسـ ــق بىلىـ ئېنىـ

ئاندىن ھهممىمىز ھازىرنىڭ ئۆزىدە شورۇق ئازنـا مهسـچىتكه بـارىمىز، بۈگـۈن     
 -اسـت ر. جۈمهگه يىغىلغـان بـارلىق جامـائهت ئالدىـدا بـۇ ئىشـنى ئېيتىمىـز       

  .يالغىنى شۇ يهردە ئايرىلىدۇ
  ...ياق، ياق، بىز ئېنىق بىلمهيمىز، شۇنداققۇ ئاداش؟ —
ــرىش     — ــق بېــ ــىلهرنىڭ گۇۋاھلىــ ــالپ ســ ــازىردىن باشــ ــمهك، ھــ دېــ

شـــۇنداق ئهمهســـمۇ قازىهـــاجىم؟ ئهھـــۋالنى ئېنىـــق  !  ســـااليىتىڭالر يـــوق
  قانداق؟ -بىلمىگهن ئادەمنىڭ گۇۋاھلىقى قوبۇل قىلىنامدۇ

ــاجى ــدى ھابۇلهـ ــدەپ قالـ ــۇلغىلى   . م مهڭـ ــاۋاب بهرمهي قۇتـ ــا جـ بۇنىڭغـ
 -ئـۇ كـۆزلىرىنى چاپسـان   . دۇۇجاۋاب بهرسـىال دەۋا ھهل بولغـان بولـ   . بولمايتى

پ، ئۆز ئىناۋىتىنى قوغداپ قېلىش، غالىـپ تهرەپـكه ئـېغىش،    ۇتۇچاپسان ئوين

                                            
  .ئا —ـ ئايهت،  8» مائىدە«سۈرە  » قۇرئانى كهرىم«  ①

  .ئا —ـ ئايهت،  135» نىسا«، سۈرە »قۇرئانى كهرىم«  ②
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  . يېڭىلىگهن تهرەپنى ئىتتىرىۋېتىش قارارىغا كهلدى
يوقـــال، !  نىـــڭ گـــۇۋاھلىقى بولمايـــدۇئهھـــۋالنى بىلمىـــگهن ئادەم —

ــڭ   ــېمه ھهددى ــقا ن ــهرىئهتنى ئالداش ــۇ     —! ش ــدى ئ ــراپ، ئهم ــۇ ۋارقى ــدى ئ دې
ــدانغانلىقىنى     ــدىن ئالـ ــدامچىالر تهرىپىـ ــانچى ۋە ئالـ ــقا يالغـ ــڭ باشـ ئۆزىنىـ
ئىپادىلهيدىغانغا باھانه تاپقان، كۆڭلىدە ئىنـاۋىتىنى تـۆكمىگهن ئاساسـتا بـۇ     

ھـــــۇ،  —دىن خـــــوش بولـــــدى، دىغانلىقىـــــۇچـــــېگىش ئىشـــــتىن قۇتۇل
  !كىسپۇرۇچالر، شهرىئهت قازىسىنى خاتاغا دەسسىتىشكىنىنى

ــۆرگهن      ــانلىقىنى كـ ــا ئايرىلىۋاتقـ ــۆز زىيىنىغـ ــنمهيال ئـ ــڭ بىلىـ دەۋانىـ
ــى ئۆمچ ــاخاننىڭ چىرايـ ــۈمكهپ   ۈيۈپاشـ ــۈزىنى چـ ــلهن يـ ــاغلىق بىـ ــكه، يـ شـ

  .يىغالشقا باشلىدى
ــادەمگه تېگىــپ، كېســهل كۆرپى  -يــاپ — ســىنىڭ يــاش تــۇرۇپ قېــرى ئ

  ...ھۈ ھۈ! خىزمىتىنى قىلغىنىمنىڭ ھهققى يوقمىكهن
ــدىگه    ــى ئهپهنـ ــدە مهمتىلـ ــمهنلىك نهزىرىـ ــىز دۈشـ ــاجىم چهكسـ ھابولهـ

دىغـان  ۇئـۇ يېڭىلگـۈچىلهردە بول  . بىلىندۈرمهي يالىـت ئىتىـپ قـاراپ قويـدى    
غهزەپ، ئۆچمهنلىك دەسـتىدىن يېرىلىـپ كهتكـۈدەك ھالغـا      -نهپرەت، قهھرۇ 

نى ئىشــقا ســېلىش ىبولســىمۇ ئــاخرىقى ئۇرۇنۇشــلىرشــۇنداق . كهلگهنىــدى
ئۈچــــۈن، ئايالنىــــڭ يىغىســــىغا مهمتىلــــى ئهپهنــــدى قانــــداق ئىنكــــاس 

  :قايتۇرىدىكىن دەپ كۈتۈپ تۇردى ۋە ئاخىرى چىدىماي
دېدى تۈلكىلىـك بىـلهن سـاال     —مهزلۇم كىشىنىڭ نالىسىمۇ يامان، —

ــېمه، مۇشــۇ ئىشــقا كهڭچ    —قىلىــپ، ــاجىز ن ــگهن ئ ــال كىشــى دې ىلىــك ئاي
  .دېدى — ...قىلساق ساۋاب بوالتتى

شــۇنداقمۇ؟ بىــراق يىغىنىــڭ ھهممىســى ئاجىزلىقنىــڭ بهلگىســى   —
ــدۇۇبول ــورال    . ۋەرمهي ــل ق ــر خى ــدە بى ــۇ بهزى ــورالى  . ئ ــڭ ق ــۇ ئايالالرنى . بولۇپم

قازاجىم، قېنى ئۆزىڭىز ئېيتىپ بېقىـڭ، پاشـاخان تېخـى يـاش، يهنه يـاتلىق      
دۇ، نــا ئۈمىــد شــهيتان، ۇىســىمۇ بولــبولۇشــى چوقــۇم، كــۆڭلىنى يېــرىم قىلم

ۇمـــدىن قالغـــان ھدېـــگهن گهپ بـــارغۇ؟ بىـــزنىڭچه ئۇنىـــڭ خىـــزمىتىگه مهر
باشــقا  . مىزۇئىككــى قــوينى بهرســهك ئــارتۇقى بىــلهن جــاۋاب بهرگهن بولــ      

  .مۈلۈكلهر ئوغۇلغا تهئهللۇق
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ئۇغۇ شۇنداق، بۇ مهزلۇم قانداق چاغـدا ئېرىنىـڭ قېشـىدا تـۇرىتىكى،      —
  ...ارمايدىغانبازاردىن نېرى ب

ــدۇم دەپ     ــهلمهيدىغان بولــ ــنىمىگه ئېرىشــ ــلىدە ھېچــ ــاخان ئهســ پاشــ
ــا      ــال خىيالغ ــدىغانلىقى زادى ــپ قالى ــوي تېگى ــى ق ــدى، يهنه ئىكك بۇغۇلغانى

شـۇنداق بولسـىمۇ يهنه بىـر    . شـۇڭا خېلـى خـاتىرجهم بولـدى    . كهلمىگهنىدى
  :قېتىم ئۇششۇقلۇق قىلىپ باقماق بولۇپ

دېگهننى ئۆزۈم باققـان ئـۇ دېـگهن ھـازىر     ئۇ قوي ! نېمه؟ ئىككى قوي؟ —
  .دېدى سهكرەپ —ماۋۇ ئۆيدە، ئانام بېقىۋاتىدۇ، 

شۇنداقمۇ؟ دېمهك سىز ئۇ ئۆيـدە تۇرمىغـانلىقىڭىز ئۈچـۈن قـويالرنى      —
ئـــاچتىن ئۆلـــۈپ قالمىســـۇن دەپ بـــۇ يهرگه ئهكىلىـــپ قويۇپســـىز، مهھـــرى 

ــىز   ــپ بوپس ــى ئېلى ــدى د. ھهققىڭىزن ــۋاائهم ــىڭىز بولڭى ــان ۇزدىن يانس دىغ
ئىتى  ئادىــل، ھهققــانىيهتنى ىبىلىشــىڭىز كېرەككــى،  ئىســالم شــهر. بوپتــۇ

  شۇنداق ئهمهسمۇ، ھاجىم؟. ياقىاليدۇ
بۇ ئهمهلىيهتته ھابۇلهاجىمنى ئاخىرىقى قـارارىنى چىقىرىشـقا قىسـتاش    

ئهمـدى ھابۇلهاجىمغــا  . بولـۇپ، قارارىنىـڭ مهزمـۇنى بهلگىـلهپ قويۇلغانىـدى     
ئــۇ ئىچىــدە ئــاچچىق . ېالن قىلىشــال قالغانىــدىشــۇ قــارارنى ھۆكــۈم دەپ ئــ 

ئهلهمنى بىلىندۈرمهي، ساالپىتىنى  چۈشـۈرمىگهن ھالـدا مىرزىالرغـا يېـزىش     
  .ئىشارىسى قىلىپ، ھۆكۈمنى ئېالن قىلىشقا باشلىدى

....  
ــۈم        ــدا ھۆك ــالپ ھال ــىگه خى ــۆز  ئىرادىس ــتىم ئ ــۇنجى قې ــاجىم ت ھابۇله

  .قىلدى ھىسچىقىرىپ ئولتۇرغىنى ئۈچۈن چهكسىز خورلۇق 
غالىــپ كهلــگهن دەۋاگهرلهر ئــۇزاپ چىقىــۋاتىچه مهمنــۇنىيهت بىــلهن ئــۆز  

مهمتىلــى ئهپهنــدى بىــر شــاگىرتىنى غهمــدىن  . خىياللىرىغــا بهنــت بولــدى 
ــويالپ     خــاالس قىلغىنــى، بۇنىــڭ خهلــق ئىچىــدىكى ئىجــابىي تهســىرىنى ئ

سـابىت بولسـا قايتىـپ بېـرىپال بـۇ خۇشـاللىقنى       . يېنىكلهشكهندەك بولدى
گـــۈلزادىگه يهتكـــۈزىمهن، ئۇمـــۇ خوشـــال بولســـۇن دېگهنلهرنـــى كۆڭلىـــدىن 

  .ئۆتكۈزدى
*  
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**  
ھابۇلهـــاجىم ھوزۇرىـــدا    —بـــۇ چاغـــدا پاشـــاخان تـــېخىچه دادخاھتـــا     

  .مىشىلداپ ۋە ۋىتىلداپ ئولتۇراتتى
ھابۇلهاجىم پۈتۈكچى مىرزىالرنى چىقىپ كېتىشـكه ئىشـارەت قىلىـپ،    

لىدە ئــۇ بــۇ ئايــالنى بىــر ۋاقىــراش ئهســ. پاشــاخانغا ھــاي بېرىشــكه باشــلىدى
بىـــلهن ھهيـــدەپ چىقارســـىمۇ بـــوالتتى، بىـــراق ئۇنىـــڭ تهۋپىقـــقه بولغـــان 

تېخىمـۇ يامـان يېـرى    . ئۆچمهنلىكى ئۇنى بۇ ئايالدىن پايدىلىنىشقا ئۈندىدى
پ قالسـا ئارىـدا تـۈزۈلگهن سۈئىقهسـتلىك     ۇلۇئهگهر بۇ ئايالنىڭ سهپرايى قوزغ
  :شۇڭا. ڭ رەسۋاچىلىققا قاالتتىپىالنالرنى دەۋەتسه تېخىمۇ چو

مهنمــۇ ئوســال بولــدۇمغۇ؟ لــېكىن نــېمه ئامــال؟ ئۇنىــڭ ئارقىســىدا    —
ــدى   ــېمه دېگىلـــى بولمىـ ــر نـ ــا، بىـ ــالىكى تۇرسـ ! دە -ھېلىقـــى ئىككـــى سـ

. شۇڭالشــقا بۇنــداق ناســاراچه ئوقۇغــاننى كۆرســهم تۈكــۈم تهتــۈر ئۆرىلىــدۇ       
يـورۇق، شـىڭ دۈبهن   مهيلى، ئۇكام، ئاينىـڭ ئـون بهشـى قـاراڭغۇ، ئـون بهشـى       

لهرنىـڭ بـارار يېــرى   »جهدىـت «جانابلىرىنىـڭ بېشـى ئېسـهن بولسـا، بۇنــداق     
شــۇ چاغــدا يهنه بۇنىــڭ ئــۆزىنى يېڭىباشــتىن  . ســامانلىق بولمــاي قالمايــدۇ

ھابۇلهــاجىم كــۆزلىرىنى  — !سورىســاق، يهنه ئۆزىمىزنىــڭ ئىشــى ئهمهســمۇ
ىرىـدە دەسـلهپكى   ئۇنىـڭ كۆزل . ئۈزلۈكسىز مىدىرلىتىپ پاشاخاننى كـۈزەتتى 

قۇرئانـدىمۇ  . سـاڭا راسـت ئـۇۋال بولـدى     —سۈر يوق، كۈلكه يېغىپ تـۇراتتى،  
ــا ئــــۇنى  «: ئېيتىلغــــان ــا ئۇچرىغــــۇچى كىشــــى ئىنتىقــــام ئالســ زۇلۇمغــ

مهن، ۈدەپ، مهن سېنى خېلى جىگىـرى بـار ئايـال كـۆر     »ئهيىبلهشكه بولمايدۇ
ــۈگهتمهيتىم  ــۇ ئهقىلنــى ئ ــۇ . بولمىســا ســاڭا ب ــال، قــاراپ ت رۇپ شــۇنچه ئــۆچ ئ

بايلىقتىن قۇرۇق قالدۇرغان ئادەمدىن نېمىشقا ئـۆچ ئالمايتىـڭ؟ بـۇ دېـگهن     
  دىغانال بولساڭ يولىنى ئۆزەم توغرىاليمهن، قانداق؟ۇرازى بول. ھهق ئىش

  .تهمتىڭىز، سىز نېمه دېسىڭىز شۇۈسىز ماڭا يامان يول كۆرس  —
بىـلهن  ھهببهللى، ئهمىسه بىر پۇرسهتنى تېپىپ ھېلىقـى ئهپهنـدىڭ    —
قازىكـاالننىڭچه بوسـا ماڭـا ھېچـنىمه     : ۋال يهنـى مهسـىلهن  ۇخوپ بول -ياخشى

تهگمهيتــى، ســىزنىڭ ياخشــىلىقىڭىز بىــلهن ئىككــى قويغــا ئىــگه بولــدۇم،   
دېگهندەك گهپلهرنى قىل؛ ھهم شۇندىن باشـالپ كۆرسـهڭال سـاالم قىلىشـنى     
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ە ھابۇلهاجىمنىــڭ كۆزلىرىــد —ئۇنۇتمــا قالدىســىنى كېــيىن دىيىشــىمىز،  
  .شهيتانالرچه نۇر جىلۋە قىلدى

  .پاشاخان يوشۇرۇن ئۈمىد بىلهن تهسهللى تېپىپ قايتىپ چىقتى
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  يىگىرمه بىرىنچى باب
  

  
ــرەر تهۋەككۈلچىلىـــــك قىلمـــــاي ھوقۇققـــــا      بىـــ

. ئېرىشـــــــكىلىمۇ، بـــــــاي بولغىلىمـــــــۇ بولمايـــــــدۇ   
. تهۋەككۈلچىلىــك قىلســـاڭ خهق ســېنى ســـاراڭ دەيـــدۇ  

كۆپتۇر ساراڭالرچه  روھى -مېنىڭچه بىر جۇڭگولۇقتا ئازدۇر
ــى      ــۇ مىللهتنـ ــدىن بـ ــرەك، ئانـ ــى كېـ ــات بولۇشـ كهيپىيـ

ــ  ــدۇرۇۋالغىلى بولــ ــدىئانالرغا  . دۇۇقۇتۇلــ ــا ھىنــ بولمىســ
  .كۈنگه خاراپلىققا قاراپ ماڭىمىز-ئوخشاش كۈندىن

  »رەزىل جۇڭگولۇقالر«: بهي ياڭ —
  

  
1  

  
  

ئــــۇالر يهنىــــال . ۈشــــمهننىڭ كاشلىســــى تــــۈگهپ كهتمىــــدى
 -ئوقۇغۇچىالرغـا تـاش ئېتىشـمۇ ئانـدا    . دەم ئۇراتتىكېچىلهردە ئا

ــۆرۈلهتتى ــاندا كـ ــىپ   -گهپ. سـ ــۇنىڭغا مۇناسـ ــۇ شـ چۆچهكلهرمـ
ئوقۇغـۇچىالرنى ھهمـمه ئىشـنىڭ جىنايهتكـارى دەپ     . ئهلنى كېزىپ يـۈرەتتى 

  .خۇالسه قىلىشاتتى
ئۇستازى ناچار ئادەم بولغاندىكىن، ئۇنىـڭ شـاگىرتلىرىدىن نېمىنـى     —

ــهن؟  ــه —كۈتىسـ ــىال  دېيىشـ ــهت تاپسـ ــۇالر ئهپ پۇرسـ ــامهتتىكى . تتى ئـ بويـ
مــۇھهممهد ئىمــام، تهختىهونــدىكى ھــۇھهممهد جاڭــال، شــورۇقتىكى كهنجــى  

 -قــازاخۇنۇم قاتــارلىق ئــادەملهر ھهمتــاۋاقلىرى ئالدىــدا غهيــۋەتنى قىلىــپ      
ئۇالرنىـــڭ ســـۆزلىرىنى  . قىلىـــپ، ســـىرتتا ئـــاق ھهم ســـاق بولـــۇۋاالتتى    

ــاتتى  يىشــى بىــلهن پۇرســهت  ۇپىتنىنىــڭ ئۇلغ. ســۈخهنچىلهر جهمىــيهتكه ياي
  .كهلدى دەپ بىلىپ ئۇالر ئۆزلىرىمۇ ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشالشتى

  د
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  مهمتىلى ئهپهندىنى ناھايىتى خوتۇنپهز نېمه دەيدىغۇ؟ —
  .شۇڭا بويتاق يۈرىدۇ ـ دە. ئهمسه —
  ئۇنى بهگنىڭ ئۆيىگه توال بارىدۇ دېگهن گهپلهر قانداق گهپكهن؟ —
  !ركۆرگهن ئادەم با —
  !خۇدايا خۇداۋەندە كېرىم، پاناھىڭدا ساقال― 
— ...  

مهمتىلـى ئهپهنـدى، بهگ بىـلهن دۈشمهنلهشتۈرۈشـنى مهقسـهت قىلىـپ       
ــداپ تۇرالمىـــدى   ــاڭالپ چىـ ــان گهپلهرنـــى ئـ ــېچه . توقـــۇپ چىقىرىلغـ ــۇ كـ ئـ

قــــاراقچىلىرىنى تــــازىالپ، خهلقــــقه كىمنىــــڭ ھهقىقىــــي جىنــــايهتچىلهر 
ــ   ــقا نى ــدۈرۈپ قويۇش ــى بىل ــدىئىكهنلىكىن ــتىم  . يهت قىل ــاخىرىقى قې ــۇ ئ ئ

ــار       ــى ب ــڭ تىكىن ــيىن ھابۇلهاجىمنى ــان، كې ــۇنداق ۋەدە قىلغ ــىغا ش ئاكىس
ئـۆزىگه شـۇنداق ۋەدە قىلغـان، ھابۇلهـاجىم ئالدىـدا       -گهپلىرىنى ئـاڭالپ ئـۆز  

كهنـتلهردە ئېلىـپ بېرىلىۋاتقـان مهكـتهپ     . بۇنى ھهتتا جاكاالپمۇ قويغانىـدى 
ــرىش  ــپ بېـ ــلۇق ئېلىـ ــىنى ئوڭۇشـ ــاڭنى   قۇرۇلۇشـ ــۇ پۇتلىكاشـ ــۇ بـ ئۈچۈنمـ

  .تازىلىۋەتمهي بولمايتتى
ــلهن مهڭلىكاخۇنغــا مهســلىههت ســالدى    ــۇلال بى ــۇ ئىشــنى نېمىت ــۇ ب . ئ

ــوراپ   ئىككـــــى يىگىـــــت ئىلگىـــــرى يـــــۈز بهرگهن ۋەقهلهر ھهققىـــــدە ســـ
بىلىۋالغانـدىن كېـيىن خــۇددى تهجرىبىلىـك رازۋېــدچىكالردەك، بـۇ ئىشــنى     

مهمتىلـــى . ۇشـــنى تهلهپ قىلـــدىبىـــر تهرەپ قىلىشـــنى ئـــۆزلىرىگه تاپشۇر
ئهپهندى ئهڭ يېقىن پۇرسهتته بۇ ئىشـنى ئورۇنـداپ بولۇشـنىڭ زۆرۈرلىكىنـى     

  .ئهسكهرتىپ، ئۇالرنىڭ مهيلىگه قوشۇلدى
جهڭچىــلهر ۋەزىــپه تاپشــۇرۇپ ئالغانــدىن كېــيىن ئوقۇغــۇچىالر ئىچىــدىن 
ــېمىلهر قىلىــش    چهبــدەس، شــوخ، قــاۋۇل، يىگىتلهرنــى تاللىــدى ۋە ئۇالرغــا ن

. ققىدە كۆرسهتمه بېرىپ، كېچىلىـرى يوشـۇرۇن ھهرىـكهت باشلىۋېتىشـتى    ھه
ئۇالر ئاتۇشـقا كهلگهنـدىن كېيىنكـى بىۋاسـته تهسـىراتى ۋە  ئاڭالشـلىرىدىن       

قىلغـــانكى، ھهر قانـــداق جېـــدەل ماجرانىـــڭ بىـــر تهرىپىـــدە  ھىـــسشـــۇنى 
 شۇڭا بۇ قېتىممۇ  كېچىسـى يـول توسـۇپ يـۈرگهنلهر بـازار     . بازارلىقالر بوالتتى

ئــۇالر بازارنىــڭ ئهتراپىــدىكى . لــۈكچهكلىرى بولــۇش ئېهتىمــالى چــوڭ ئىــدى
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  .شىدىغان يولالرنىڭ دوقمۇشلىرىغا مۆكۈنۈپ يېتىشتىۇيېزىالر بىلهن تۇت
*  

**  
ئىـــزچىالر ئهترىـــدىنىڭ ئهزالىـــرى مهشـــههدتىن چىقىـــپ، ئۆســـتهڭنى   
يــــاقىالپ ئازغــــان تهرەپــــكه ماڭغــــان كــــالته چاپــــانلىق بهش كىشــــىدىن 

. نىپ، ئۇالرغا مهلۇم بىر ئارىلىق ئهگىشىپ بېقىشـنى تـوغرا تـاپتى   شۈبهىلى
ــدىغانالر      ــان كېيىـ ــالته چاپـ ــقا كـ ــۇچىالردىن باشـ ــتا ئوقۇغـ ــۈنكى، ئاتۇشـ چـ

ئهممـــا ئـــۇالر ئىـــزچىالر ئهمهس، . بولمىغاچقـــا ئاســـانال دىققهتنـــى تارتـــاتتى
  .ناتونۇش ئىدى

الىدىغان ۋۇئـۇنى توسـ  . يېڭى چىققان  ئاي كۆك ئاسـماندا تهنهـا ئـۈزەتتى   
ئىـزچىالر  . يۇلتۇزالرمۇ روشهن چاقنـاپ تـۇراتتى  . نه بۇلۇت، نه تۇمان يوق ئىدى

ــدىن    ــۇ تهرىپىـ ــڭ ئـ ــا ئېرىقنىـ ــالته چاپانالرغـ ــاتونۇش كـ ــڭ  —نـ دەرەخلهرنىـ
بهش يوچــۇن ئــادەم ئازغــان كوچىلىرىــدا  . دالدىســىدىن مېڭىــپ ئهگىشــهتتى

ــرى    ــلهرنىڭ دەرۋازىلىـ ــابرويلۇق شهخسـ ــڭ، ئـ ــۇق بايالرنىـ ــدا  مهلۇملـ ئالدىـ
ئـۇالر بىـر يوغـان دەرۋازا ئالدىـدا خېلـى ئـۇزاق تـۇرۇپ        . تىمىسقىالپ يۈرۈشـتى 

ــتى ــى . قېلىشــ ــانلىقى بىلىنهتتــ ــدىكىلهرنىڭ ئۇخلىمىغــ ــاراڭ : ئىچىــ بــ
ئاسىتىدىكى سۇپىدىن خېلى كـۆپ ئادەمنىـڭ ئـاۋازى ئاڭلىنـاتتى، پىشـايۋان      

ىلىق دېــمهك ئــۇ يهردە بىــر مهشــرەپ يــاكى چــوڭ مىهمانــدارچ. يـورۇق ئىــدى 
  .ۋاتقاندەك ئىدىۇبول

. بهش كــۆلهڭگه بــۇ دەرۋازا ئالدىــدا بىــر ئــاز گۇڭۇلدىشــىپ توختاشــتى       
ئاندىن بىرسى تـوپتىن چىقىـپ ھويلىغـا كىـرىش ئۈچـۈن ھـويال تېمىنىـڭ        
ئهپلىكـــراق يېرىنــــى ئىــــزدەپ تــــام يــــاقىالپ يــــۈردى، ســــۇڭگۇچالرغىمۇ  

. كهتتـى تۇمشۇقىنى تىقتـى، ئـاخىرى بىـر يهردىـن چىتنـى قايرىـپ كىرىـپ        
  .ئىزچىالردىنمۇ بىرسى ئۇنىڭغا ئهگىشىپ كهتكهنىدى

بىــر ھـــازادىن كېـــيىن ئىزچـــى ئـــۆز توپىـــدىكىلهر يوشـــۇرۇنغان جايغـــا  
  :كېلىپ، گورۇپپا مهسئۇلى يارمۇھهممهدكه ئهھۋالنى مهلۇم قىلدى

  .بۇ نېمىلهر تونۇشتهكال قىلىدۇ، تازا بىلهلمىدىم —
  .مهدسورىدى يارمۇھهم —ئوغرىدەك قىالمدۇ؟  —
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ياق بىردەم ھويلىنى تىڭشاپ باغـدىكى تـال بـارىڭى تېگىـدە يـاتتى،       —
بىرسى قويدىن بىرنى باققا سـۆرەپ بوغـۇزلىغىلى تۇرغـانتى، شـۇنىڭ بىـلهن      

ئۆيـدىكىلهر بـاراۋەت قىلىۋاتسـا    . ئۇ قايتىپ چىقتى، مهنمـۇ يېنىـپ چىقـتىم   
  ...ەكشى خېلى ئۇزاققا كېتىدىغاندۇكېرەك، قوينى ئهمدى سويدى، ئولتۇر

ــپ     — ــۇم، بىــرىڭالر بېرى ــاق چىقىشــى چوق ــۇ يهردە بىــر چات ــدا ب ھهرھال
نىمىتۇلالكامالرنى باشالپ كهلسهڭالر بوپتىكهن، بۇالرغـا بىزنىـڭ كـۈچىمىز    

دېــدى يــارمۇھهممهد ۋە بىــر ئىــزچىگه ئىشــارەت  —يهتــمهي قالمىســۇن، يهنه، 
دىن قىلىۋىدى، ئۇ دەرھـال مۈشـۈكتهك چاققـانلىق بىـلهن ئېرىقنىـڭ ئىچىـ      

  .يۈرۈپ كهتتى
نىمىتۇلالھ بىلهن مهڭلىكاخۇن يېتىـپ كهلگهنـدىن كېـيىن بايقالغـان     

ئىككــى جهڭچــى ئۆزىنىــڭ تهجرىبىلىــرىگه  . ئهھــۋالنى ئۇنىڭغــا ئېيتىشــتى 
شــى كېــرەك، شــۇڭا ۇبــۇالر ئــوغرى بول: تايىنىــپ شــۇنداق خۇالســىگه كهلــدى

الپتۇ؛ ئهمـدى  ساپال بايالرنىڭ ئۆيىگه دىقـقهت قىپتـۇ؛ ئـاخىرى بـۇ ئـۆينى تـال      
. بــاراۋەت ئاخىرالشــقاندا، ئــۆي ئىگىلىــرى ئۇخلىغانــدا ئــۆيگه تهگســه كېــرەك 

ئۆيـدىكى مىهمـانالردىن بىرەسـى نىشـان قىلىنغـان      : ئىككىنچى ئىهتىمال
  .دۇ، ئاندىن قول سالىدۇۈبولسىمۇ، سورۇننىڭ تارقىشىنى كۈت

ڭ پ يېتىشـــقاندا ئۇالرنىـــۈتـــۈئـــۇالر نـــامهلۇم كـــالته چاپـــانلىقالرنى كۈز
قالغـان  . ئىچىدىن بىرى دەرۋازىنىڭ ئۇدۇلىدىكى ئېرىققـا بېرىـپ يېتىۋالـدى   

بــۇ ۋەقه يهنه بىــر . تــۆرتى قاتــار بولۇشــتى ۋە تهختىهــون تهرەپــكه قــاراپ ماڭــدى
كسىزلىكنى كهلتۈرۈپ چىقارغانـدى، تېخىمـۇ قىزىـق بىـر ئىـش يـۈز       ۈنۈچۈش

  :بهردى، بىرى ناخشا باشلىدى
  

  الرىمىز،قول -بىز ئىزچىالرمىز، پۇت —
  !كۆز دىماقىمىز، ھهر يېرىمىز ساغالم

...  
يىراقالرغـا   -يىـراق  »ئىـزچىالر مارشـى  «كېچه جىملىقىدا ئۇالر ئوقۇغـان   

ۋاتقان تاغـدىن ئهكـس سـادا    ۈتهختىهوننىڭ ئارقىسىدا قارىيىپ كۆرۈن. كهتتى
  .قايتتى
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ئىــزچىالر تېخىمــۇ ھهيــرەتكه چۈشــتى ۋە ئۇالرنىــڭ ناخشــىنى ئىنتــايىن  
ــزچىالر ئهمهســلىكىنى مۇقىمالشــتۇردى ۋە نهچــچه   ناچــار ئو قۇشــلىرىدىن ئى

ۋاقتـتىن بېـرى يېڭــى مهكـتهپ ئوقۇغــۇچىلىرى سـاالھىيىتىگه كىرىۋېلىــپ     
كېچىلىــرى ۋەقه تۇغـــدۇرغان دۈشـــمهننىڭ مانـــا شـــۇالر ئىكهنلىكـــى يـــاكى  

ئهمـدى ئۇالرنىـڭ   . شۇالرنىڭ بىر گورۇپپىسى ئىكهنلىكى ئېنىـق بولغانىـدى  
ئهمهســـلىكىنى بىلگهنـــدىن كېـــيىن ئىـــزچىالر نـــېمه  ئـــادەتتىكى ئـــوغرى

ــدى   ــگه قارىـ ــى جهڭچىـ ــدەك ئىككـ ــز دېگهنـ ــاختا  . قىلىمىـ ــۇ سـ جهڭچىلهرمـ
ئىزچىالرنىــڭ زادى نــېمه قىلمــاقچى ئىكهنلىكىنــى بىلمهيتــى، شــۇنداق      

بىرىنـى  : بولسىمۇ خۇددى شۇالرنىڭ ئۇسۇلى بويىچه ئورۇنالشـتۇرۇش قىلـدى  
هممىســـى كهتكهنلهرنىـــڭ ئىزىغـــا   شـــۇ يهردە قالـــدۇرۇپ، باشـــقىالرنىڭ ھ  

  .چۈشتى
ساختا ئىزچىالر تهختىهوندىكى مـۇھهممهد جاڭجالنىـڭ ئـۆيىگه كىرىـپ     

ئىزچىالردىن بىـرى مايمۇنـدەك چهبدەسـلىك بىـلهن دەرەخـلهرگه      . كېتىشتى
يامىشىپ، ئـۆگزىگه چىقىـپ كهتتـى، باشـقىالر يـول بويىـدا ئېرىـق ئىچىـدە         

  .يوشۇرۇنۇپ ياتتى
*  

**  
ى ئاش پىشىم ۋاقت ئۆتكهنـدىن كېـيىن تـۆرت كـۆلهڭگه     ئاالھهزەل ئىكك

ــهندىرەكلهپ   مـــۇھهممهد جاڭجالنىـــڭ ئۆيىـــدىن شـــىركهيپ بولغانـــدەك سـ
ــتى ــىدا بول . چىقىـــپ كېلىشـ ــاھىپخان ئارىسـ ــلهن سـ ــان بىـ ــان ۇمىهمـ ۋاتقـ
ــڭ   ــى ســۆزلهردىن ئۇالرنى ــتلىكى بىلىنهتت ــى   . مهس ــا بهڭگ ــۇالر كون ــمهك ئ دې

چىققـۇدەك چېكىشـكهنلىكى مهلـۇم    مۇھهممهد جاڭجالنىڭ ئۆيىدە پۇخـادىن  
ــۇراتتى ــۇپ ت ــۇالر . بول كهيىپلىكــتىن دەلدەڭشــىپ مــۇھهممهد جاڭجالنىــڭ  ئ

  . ئۆيىدىن چىقىپ ئازغانغا قاراپ ماڭدى
. ئهتراپ جىمجىـت ئۇالرنىـڭ ئايـاغ تېۋىشـى تولىمـۇ ئېنىـق ئاڭلىنـاتتى       

ئاللىقانــداق ئېغىـر ئهممــا  . ئهتراپتـا ئـاللىنىمه ۋىشــىلدىغاندەك بىلىنهتتـى   
ــۇالقالرنى    ــداپ، قـ ــدەك ھوھۇلـ ــىڭىپ قالغانـ ــفېراغا سـ ــاداالر ئاتمۇسـ پهس سـ

  . شىڭتايتىپ تىڭشاشقا مهجبۇر قىالتتى
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ــۇ يهردە     ــتى، ئـ ــدىغا يهنه كېلىشـ ــۆي ئالـ ــى ئـ ــدىكى ھېلىقـ ــۇالر ئازغانـ ئـ
  :قالدۇرۇپ كهتكهن ئادىمى ئۇالرغا ئىهتىيات بىلهن يېقىنلىشىپ

ــدۇ   — ــهڭالر بولمامــ ــدۇرراق كهلســ ــهل بالــ ــپ! ســ ــدى، كېتىــ ... قالــ
  . دەپ شىۋىرلىدى —... ھهممىسى

ئهممــا شــۇ چاغــدا دەرۋازا تهرەپــتىن سۆزلهشــكهن ئــاۋاز ئاڭالنــدى، دېــمهك   
ــۇزاپ چىقىۋاتــاتتى      ــدى ئ ــى مىهمــان ئهم ــق ئىكك ــاخىرقى ئهتىۋارلى . ئهڭ ئ

بۇنىڭدىن خېلى روھى كۆتۈرۈلگهندەك ھېلىقىالرنىڭ بىـرى خېلـى ئۈنلـۈك    
  :قىلىپ
مۇنـــۇ ئىككىســـىنى . ســـى كېتىـــپ قـــاپتۇئوۋلىرىمىزنىـــڭ ھهممى —

  .دېدى — !اليلى، بولۇڭالرۇھهممىگه تاۋاپ قىلىپ راسا سااليلى ـ دە، يوق
مېهمـــان بىـــلهن ســـاھىپخان  »ئىـــزچىالر«ھۇيـــت دېگـــۈچىال  -ھايـــت

  .ئۈستىگه بېسىپ كهلدى
توۋا توالپال قالدى، ئهمما ئوچۇق تۇرغـان دەرۋازىـدىن قېچىـپ     -ئۇالر ئالال 

. پهشـۋا ئاسـتىدا قالـدى    -نى تاقىۋېلىشقا قادىر بواللماي تايـاق كىرىپ دەرۋازى
ــا ــۇنالر     -قىي ــتۇرىۋاتقان خوت ــۆي يىغىش ــاڭالپ، ئ ــانى ئ ــاس«چىي  »ئهييۇھهنن

  .قىچقىرىپ، ئۆزلىرىنى ئۇرۇپ يۈگرەپ چىقىشتى
ــدى  — ــادەم ئۆل ــوقىنى    ! ۋاي، ئ ــارانىڭ پ ــدىغان، ناس ــىڭنى يهي ــۇ، بېش ھ
  !...لهر) جهدىت(يىگهن 
دېــدى بىــرى كومانــدا بهرگهنــدەك ۋە   —! نىڭنــى ئېلىشــهيېــتهر، جې —

ــ    ــڭ يۇق ــۇراتتى، كوچىنى ــاي دەپ ت ــاۋال قاچ ــۆزى ئ ــۆۋەن  ۇئ ــدىن ۋە ت رى تهرىپى
تهرىپىــدىن ئىـــزچىالر ئۇالرغـــا قـــاراپ بېســىپ كهلـــدى ۋە  قهھـــرى بىـــلهن   

  :ۋارقىرىدى
  .دېدى نىمىتۇلالھ —! بولمىسا ئوق چىقىرىمهن! قىمارالشما― 

ــدەپ   ــۈكچهكلهر مهڭ ــدىل ــۇچى   . قال ــى ئ ــڭ ئىكك ــه كوچىنى ــاي دېس قاچ
ئىزچىالر تهرىپىدىن قورشىۋېلىنغان، كوچىنىڭ ئىككـى قاسـنىقىدا ئـۆيلهر،    

ــدى      ــوق ئى ــالى ي ــنىڭ ئام ــا قېچىش ــامالر بولغاچق ــى ت ــز پهخش ــۇالر .  ئېگى ئ
مهڭدەپ قالغان پۇرسهتته ئۇالرنىـڭ ھېلىقـى باشـلىقى ئاشـۇ بـاراۋەت بولغـان       

ــاتتى  ــۆزىنى ئـ ــا ئـ ــ. ھويلىغـ ــىپ  بوسـ ــا پۇتلىشـ ــپ ياتقانالرغـ ۇغىدا يىقىلىـ
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سهندىرەكلهپ ھويلىنىـڭ ئورتتۇرىسـىغىچه بارىـدىيۇ، ئـۆزىنى ئوڭشـىۋېلىپ،      
  . بىر تار ئىشىك بىلهن باققا كىرىپ كهتتى

ــاز،      ــتىن ئ ــان جهھهت ــۈكچهكلهر س ــتى، ل ــر پهس ئېلىش ــدىكىلهر بى كوچى
چقــا، پوكلــۇق بولغا -ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئــوغرىالردا بولىــدىغان يــۈرىكى پــوك 

  .قارشى تهرەپ بىلهن تهڭ كېلهلمىدى
ــىپ       ــز بېس ــدىن ئى ــڭ كهينى ــپ كهتكهننى ــپ كىرى ــگه قېچى ــاغ ئىچى ب

ئهنجـۈر ۋە  . پ قويـدى ۇتـ ۇقوغالپ كىـرگهن مهڭلىكـاخۇن قـاچقۇننى باغـدا يوق    
تـــال بـــاراڭالر ئاســـتىغا زەڭ ســـېلىپ ھۇشـــيارلىق بىـــلهن قـــاراپ تـــۇراتتى، 

تىدە لىــپ قىلىــپال پهيــدا قاچقۇننىــڭ گهۋدىســى باغنىــڭ ئارقــا تېمــى ئۈســ 
ئـارىلىق يىـراق، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه باغنىـڭ  ئىچىـدىكى مېـۋە        . بولۇپ قالدى

شــۇڭا . دەرەخلىرىنــى ئــارىالپ بــارغىچه ئــۇ بىمــاالل قېچىــپ كېتهلهيتتــى      
جهڭچى قـاچقۇن تامـدىن ئـارتىالي دەپ تۇرغانـدا ئۇنىڭغـا قارىتىـپ بىـر پـاي         

ــاتتى  ــوق ئ ــلهن   . ئ ــى  بى ــڭ بېسىلىش ــراق تهپكىنى ــكه    بى ــۇ تهرەپ ــڭ ئ ئۇنى
ــاغ        ــلۇقتىن، ب ــان بوش ــۇ تۇرغ ــا ئ ــوق باي ــۇپ، ئ ــا بول ــرال ۋاقىتت ــى بى سهكرىش

قىزىـل ئىـز قالـدۇرۇپ ئۇچـۇپ      -تېمىنىڭ يېرىم مېتىرچه ئۈسـتىدىن قىـپ  
  .كهتتى

  —دېدى نىمىتـۇلال ئـۇنى چاقىرىـپ،    —مهڭلىكاخۇن ، قېنى سهن؟  —
ئهتىگىـچه قېچىـپ   بولدى قوي، قالغانلىرىنىڭ ھهممىسـىنى تۇتتـۇق، بـۇالر    

ــپ بېرىـــدۇ    ــى ئېيتىـ ــڭ كىملىكىنـ ــاۋۇ تايـــاق   . كهتكۈچىنىـ ــز مـ كهل بىـ
  .يىگهنلهرنى ئۆيگه ئهكىرىپ ياتقۇزۇپ قويايلى

ــدا     ــدىغا چىققانـ ــىدىن دەرۋازا ئالـ ــڭ ئارقىسـ ــۇلال مهڭلىكاخۇننىـ نىمىتـ
جهڭچىـلهر  . ئوقۇغۇچىالر لۈكچهكلهرنى بـاغالپ ئوتتۇرىغـا ئېلىـپ تۇرىشـاتتى    

ئايـالالر ھـېلىال بولـۇپ ئـۆتكهن     . الرنى يۆلهشـكه باشـلىدى  ئىنجىقالپ ياتقـان 
ئاال توپىالڭدىن ئېسهنكىرەپ بىـردەم جىـم بولۇشـقان بولسـىمۇ، ئهمـدى يهنه      

  .چىيا قىلىشقا باشلىغانىدى -قىيا
بـۇ تالىپچاقالرنىـڭ دەسـتىدىن خـاتىرجهم     ! ۋايهي، نېمه كۆرگۈلۈك بۇ― 

پ ۋايســـايتتى ئايـــال  دە —!... كـــۈن كۆرگىلىمـــۇ بولمايـــدىغان بولـــدىغۇ   
  .خوجايىن
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ــانالر    — ــۈكچهكلهرنى تۇتقــــ ــۆزلهڭ، لــــ ــپ ســــ ــا بېقىــــ ئاغزىڭىزغــــ
ــاكى  »تالىپچــاقالر« ــۇ، ي ــاقالر«م ــى باشــقىالر تۇت »تالىپچ ــۆرۈپ  ۇن ــدىمۇ؟ ك ۋال

لــۈكچهكلهرنى ئــۆيگه ئېلىــپ  غــادېــدى نىمىتــۇلال ۋە ئوقۇغۇچىالر —قويــۇڭ،
  .كىرىشنى بۇيرىدى

ئـۆي ئىگىلىرىنـى ئوبـدانراق     لۈكچهكلهر ئېلىپ كىرىلگهندىن كېـيىن 
  .رى كۆتۈرۈشتىۇكۆرۈۋالسۇن دەپ ئۇالرنىڭ بېشىنى مهجبۇرى يۇق

كـۆرۈۋېلىڭالر، ئوبـدانراق كـۆرۈپ قويــۇڭالر، ھهمـمه ئىشـنى قىلىــپ،       —
  !ئارقىدىن ئهيپنى بىزگه دۆڭگهۋاتقان بۇزۇقالر مانا

 —... ؟ !نىــــڭ ئوغلىغــــۇ...مــــاۋۇ ھېلىقــــى مهشــــههتتىكى! تــــوۋا —
! ھـۇ، زىـدى پهس بـۇزۇق    —ر لـۈكچهكلهرنى تـونىغىلى باشـلىدى،   ساھىپخانال

ــاال يانىــدۇ    ! دە -چېكىشــىڭ بهڭ بولغانــدىكىن ھهقاســىڭدىن ھهر قانــداق ب
  !خۇدا جاجاڭنى بهرگۈرلهر

دېـدى مهڭلىكـاخۇن    —قالغان تاماشانى ئهته ئهسسۇلتاندا كـۆرۈڭالر،   —
  .ۋە يولداشلىرىغا مېڭىشنى ئىشارەت قىلدى

رىگه كېلىشـكهن  ســاھىپخانالر ئـۇالرنى چايغــا تهكلىــپ   ئهمـدىال ئهســلى 
ــله        ــىككىچه بىل ــپ ئىش ــاس قىلى ــاتتىق ئىلتىم ــۇتتى، ق ــڭ ت ــپ چى قىلى

  .ئهمما چاقىرىلمىغان مېهمانالر ئۆزرە ئېيتىپ كهتتى. چىقتى
ــال      — ــۇھهممهد جاڭج ــى م ــا،  ھېلىق ــرار قىلمىس ــاالر ئىق ــۇ ئهبگ ئهگهر ب

كهتكهننىــڭ كىملىكــى   دېــگهن خــام قاپــاقتىن سۈرۈشتۈرســهك  قېچىــپ    
  .دېدى مهڭلىكاخۇن كېتىۋېتىپ —ئايدىڭلىشىدۇ، 

  
2  

  
ئهتىسى پىشـىم نـامىزى ئۈچـۈن ھهزرەت سـۇلتان جامهسـىگه يىغىلغـان       

ئالـدى بىـلهن   . لمهكچى ئىـدى ۈتۈخااليىققا كېچه تۇتۇلغان لـۈكچهكلهر كۆرسـ  
ئۇالر  سوراق قىلىنىپ قېچىپ كهتكۈچىنىـڭ خېلىـل راخمـان ئىكهنلىكـى     

ــدىئىگىل ــرى،    . هنـ ــتىن ئىلگىـ ــۇپ كېلىشـ ــۇنى تۇتـ ــىمۇ ئـ ــۇنداق بولسـ شـ
ــاپىزەتچىلىرى     ــدى مۇھ ســهۋەنلىكتىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن مهمتىلــى  ئهپهن
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بىلهن ئاخشام زىيانكهشلىككه ئۇچرىغـۇچىالردىن ھـال سـورىغاچ، مـۇھهممهد     
ــر مهرته سۈرۈشــــتۈرۈپ كۆرۈشــــنى زۆرۈر   جاڭجــــالنىڭكىگه بېرىــــپ يهنه بىــ

  .ابلىغانىدىھىس
ــادەم   مــۇھهمم هد جاڭجــال تولىمــۇ ئهســكى، ئــاتىقى چىققــان ئۇششــۇق ئ

بولغاچقا ئهسكهرلهر بىلهن بىلله كىرگهن تهۋپىقنـى تولىمـۇ سـوغۇق قارشـى     
  .ئالدى

ــى    — ــدىڭىزغا ئاخشــامقى ئۇلپهتلىرىڭىزنىــڭ كىمــلهر ئىكهنلىكىن ئال
  .دېدى تهۋپىق ئۆزىگه خاس ۋەزمىن ئاھاڭدا —سۈرۈشتۈرگىلى كهلدۇق، 

  ! ئۇلپهتلهشسهم ئۆزۈمنىڭ ئىشىكىم بىلهن ― 
  .مۇھهممهد جاڭجال تهتۈرلۈك قىلدى

جېنىڭـدىن تويـدۇڭمۇ   ! ۋارقىرىشىڭنى قويـۇپ، سـورىغانغا جـاۋاب بهر    —
  .دېدى نىمۇتۇلال مىلتىقىنى مۈرىسىدىن ئېلىۋاتقاچ —يا؟ 

  ...نېمه بوپتو؟ كىم بىلهن ئۇلپهت بولۇپ نېمه قىپتىكهنمىز؟ —
كىتــــابنى كېــــيىن   -ابھىســــز نــــېمه قىلىشــــقان بولســــىڭى   —

قىلىشــىمىز، ھــازىر ئۇلپهتلىرىڭىزنىــڭ كىملىكىنــى ئېيتىــپ بهرســىڭىزال  
  .بولۇدۇ

  ... نېمه؟ گۇناھ قىلغان بولسام توۋا قىالي —
ــ  — ــۇنداقمۇ؟ بول ــۇ     ۇش ــاڭ، بىزم ــادىر قىلم ــا س ــاھالرنى قايت ــۇ گۇن دۇ، ب

ڭىز تهگىمهيلى، ئهمدى سىزگه ئوخشـاش تـوۋا قىلـدۇرۇش ئۈچـۈن ئـۇلپهتلىرى     
  .بىلهن كۆرۈشمىسهك بولمايدۇ

ــۈچ   — ــاداش ئ ــگهن ئ ــان دې ــل راخم ــالپ    -خېلى ــالىنى باش ــاش ب ــۆت ي ت
ــازا ئهســلىيهلمهي قالــدىم ، ئىلگىــرى ئارىلىشــىپ    كهپــتىكهن، ئىســمىنى ت

  .دېدى —كهن، باقمىغان نېمىلهر
شۇنداقمۇ؟ دېمهك، سـىز ئۇالرنىـڭ ئىسـمىنى بىلمهيسـىز؟ خېلىـل       —

ق بولسا قالغانلىرىنى خېلىـل راخماننىـڭ ئۆزىـدىن    راخمان بىلهر؟ ھه، ئۇندا
ــى  ــته قىاليل ــۇرۇڭ      . سۈرۈش ــزدە ت ــىزمۇ لهۋزىڭى ــىنىمىز، س ــىزگه ئىش ــز س بى

ئىلگىرى ئـۆيىڭىزگه كېلىـپ ئـۇلپهت بولۇشـىدىغانالردىن يهنه كىمـلهر بـا؟       
  مهسىلهن خېلىل راخمان بىلهن باشقا چوڭراقالر كهلمهمتى؟
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  ...ئىلگىرى. ىرىنچى قېىتم ئازدىمياق، ياق، خۇدا تۇرۇپتۇ، مهن ب —
ــاڭ، ئهگهر     — ــهنچىمىزنى يهردە قويمـ ــه ئىشـ ــۇ، ئهمسـ ــۇنداقمۇ؟ بوپتـ شـ

مۇشــۇنداق ناشــايان ئىشــالرنى قايتــا ســادىر قىلىــپ قالىــدىغان بولســىڭىز،  
  .بولۇدۇرەنجىمىسىڭىز 

مۇھهممهد جاڭجال خوشامهت بىـلهن ئـۇالرنى داسـتىخانغا زورالپ باققـان      
  .ئهپهندى سىلىق رەت قىلىپ قايتىپ چىقتىبولسىمۇ، مهمتىلى 

ــا    ــل راخمـ ــههدكه قايتىـــپ كېلىـــپال خېلىـ ــۇالر مهشـ ــاقچى نئـ نى تۇتمـ
ئهممـا بـۇ خېلىـل راخماننىـڭ     . دېرىكىنى ئااللمىـدى  -بولۇۋېدى، ئۇنىڭ ئىز

ــى بول  ــكىللىگهن ئىشـ ــدى  ۇتهشـ ــايىن ئىـ ــى ناتـ ــڭ  . شـ ــل راخماننىـ خېلىـ
ــاس ئوتت   ــل ئىنكـ ــى خىـ ــدە ئىككـ ــىۋەتلىرى ھهققىـ ــى مۇناسـ ــا چىقتـ : ۇرىغـ

بىرلىــرى ئــۇ ھابۇلهاجىمغــا يــېقىن ئىــدى، دېيىشــتى؛ يهنه بهزىــلهر تــوختى   
شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ    . زۇنۇن بىلهن بىر ئىشى باردەك قىلغان دەپ پهرەز قىلـدى 

مۇتىئهسسىپ كۈچلهرنىـڭ ئىشـىمۇ يـاكى جاسۇسـالرنىڭ ئىشـىمۇ، دېـگهن       
پىشــىم  شــۇنىڭ بىــلهن قالغــان لــۈكچهكلهرنى . مهســىله ئايــدىڭ بولمىــدى

نامىزىغا يىغىلغان جامـائهت ئالـدىغا ھهيـدەپ كېلىـپ، ئۇالرنىـڭ ئـۆزلىرىگه       
ئــۇالر ئوقۇغۇچىالرنىــڭ يــېڭىچه، ناخشــىلىرىنى . قىلمىشــلىرىنى ســۆزلهتتى

ــداق ئۈگ ــم ۈنۈقان ــدىن كى ــانلىقىنى، ئان ــانلىقلىرىنى   -ۋالغ ــى ئۇرغ كىملهرن
ــى ــتى   -خهلقــ ــرار قىلىشــ ــدا ئىقــ ــالهم ئالدىــ ــانال .  ئــ ــدە نامازخــ رنى ھهمــ

. دەپ تهســىرلهندۈرۈدى »ئىنســاۋىمىزغا دۇئــا قىلىــپ بهرســهڭالر، تۈزەلســهك«
  : تهرەپتىن ساال قىلىپ -نامازخانالر مهمتىلى ئهپهندىگه قاراپ، تهرەپ 

  .ئهپهندىم، ئۆزلىرى دۇئا قىلىپ بهرسىله —
يـــاش بـــالىالركهن، ۋەدە . ك بۇالرنىـــڭ گۇناھىـــدىن ئـــۆتتىۈلـــۈكۆپچ —

  ...ۇ، بىز ئۆتتۇق، سىلىمۇ ئۆتسىلهقىلدى، تۈزۈلۈپ  كېتىد
 ـــ!..قېنــى ئــامىن دەڭــا، ئهپهنــدىم، كۆپنىــڭ رايــى، كۆپنىــڭ كــۆڭلى  —

  .دېيىشىپ كهتتى
ك تهۋپىقنىڭ جاۋابىنى كۈتۈپ جىـم بولۇشـقان پۇرسـهتته كـۆل     ۈلۈكۆپچ 

بويىــدىكى ســۆگهت سايىســىدا تۇرغــان راخمــان ســاراڭ  ئوقۇۋاتقــان ئــاالجوقى  
  :باشلىدىناخشا ئېنىق ئاڭلىنىشقا 
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  .بىزنى ۋەيران دېگهنلهر ئۆزى ۋەيران ئهمهسمۇ —

......  
  يېتىشىم دەڭ، چېكىشىم بهڭ، 
  ...بېرىپ ئاكامغا دەڭ 

  قارا چاپالپ خهقلهرگه،
  !ئهمدى جاجىڭىزنى يهڭ

....  
مهمتىلــى ئهپهنــدى يامــانلىق يىلتىزىنىــڭ خېلىــل راخمــان بىــلهن       

چېتىلىــــدىغانلىقىنى  تۈگىمهيــــدىغانلىقىنى، ئۇنىــــڭ يهنه باشــــقىلىرىغا
ــى ــۆڭلىگه    . بىلهتت ــارلىقى ك ــمهن ب ــىي دۈش ــىدا سىياس ــڭ پهردە ئارقىس بۇنى

لـۈكچهكلهرنى سـوراق قىلغانـدا بهزى ئاخباراتالرغـا ئېرىشـكىلى      . ئايان ئىـدى 
بىراق، كۆپنىڭ رايىنى ياندۇرۇپ، ئاممىنىـڭ ئىلتىماسـىنى قوبـۇل    . بوالتتى

لىــدە يامــانلىق يىلتىزىنــى شــۇڭا ئــۇ كۆڭ. قىلماســلىقمۇ تــوغرا بولمــايتتى
ــۇش      ــى ئۇت ــڭ رايىن ــويالپ، خهلقنى ــولىنى ئ ــل ي ــر خى تېپىشــنىڭ باشــقا بى

  :ئۈچۈن
دۇ، مېنىــڭ مهيلىــم جامائهتنىــڭ كۆڭلىــدىنمۇ ئۇلۇغمىــدى،     ۇبولــ —

  .دېدى —! سىلهر ئۆتكهن بولساڭالر مهنمۇ ئۆتتۈم، ئامىن
ئېزگـۈ    دىيانهتلىك بوۋايالر ئـۇزاق دۇرت ئوقـۇپ، لـۈكچهكلهرگه ئىنسـاب،     

  .نىيهت تىلهپ دۇئا قىلىشتى
  .شۇنىڭ بىلهن لۈكچهكلهرنىڭ قوللىرى يېشىۋېتىلدى

  :مهمتىلى ئهپهندى ۋەزمىن ئاھاڭدا سۆز باشلىدى 
ئهي، ۋەتهنداشــــالر، ئــــالال بىزنــــى ئېزىــــز قىلىــــپ ياراتقــــان بىــــز  —

ــىز    ــاالق، مهدەنىيهتسـ ــز قـ ــېكىن خهلقىمىـ ــزى، لـ ــڭ ئهڭ ئېزىـ مهخلۇقاتنىـ
ــى  ــا ياخش ــپ      -بولغاچق ــا كېلى ــۈدەك ھالغ ــتهلمهس دېگ ــاننىمۇ پهرق ئې يام

. بىــز بــۇ ھــالهتكه خــاتىمه بېرىــپ، كــۆزىمىزنى ئېچىشــىمىز كېــرەك. قالــدى
ــڭ     ــۇنچى،  كىمنىـ ــڭ بۇزغـ ــزدە كىمنىـ ــى ئهمهلىيىتىمىـ ــدىن كېيىنكـ بۇنـ

سـىلهرگه شـۇنداق ۋەدە   . جهمىيهتنى تۈزىگۈچى ئىكهنلىكىنـى ئىسـپاتاليمىز  
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دە ســىلهر مهنــدىن ۋە يېڭــى مهكتهپــته    بېرەلهيمهنكــى، يــېقىن كهلگۈســى  
ــوغرى   ــز ئـ ــىلهر، بىـ ــۇپ قالىسـ ــن رازى بولـ ــان تهلهبىلهردىـ ــارۋاز،  -ئوقۇغـ قىمـ

لــۈكچهكلهرنى پۈتــۈنلهي تــازىالپ،  ئاتۇشــتا ئاجايىــپ ياخشــى        -نهشــكهش
ــارىتىمىز  ــت ي ــازاردا بول! مۇھى ــادەم   ۇب ــالر، ئ ــاھهق ئىش ــى ن ــان ئىلگىرىك دىغ

 -چىققــان ناشــايان قىلىقــالر، گهپ  ئهخالقــتىن  -بــوزەك قىلىشــالر، ئهدەپ 
ھهممىمىـز دوسـتانه، ئىنـاق، ئىتتىپـاق،     . سۆزلهرنىڭ يىلتىزىنى قـۇرىتىمىز 

مـۇھهببهتته ياشـايدىغان مۇھىـت بهرپـا قىلىمىـز،        -ئادەمچه سۈپهتته، مىهـرى 
  !بىز دېگىنىمىزنى قىالاليمىز

نامــازدىن كېــيىن مهمتىلــى ئهپهنــدى جهڭچىلهرنــى ئېلىــپ ئوڭۇرۇققــا    
ــايتت ــتۇرۇپ،     . ىقـ ــىققه ئۇيۇشـ ــي مهشـ ــۇچىالرنى ھهربىـ ــۇ يهردە ئوقۇغـ ــۇ بـ ئـ

جهڭچىلهرنــى مهشــىققه يېتهكچىلىــك قىلىشــقا قالــدۇرۇپ، ئــۆزى مائــارىپنى  
قوللىغـۇچى دوسـتالرنى لۈكچهكلهرنىـڭ تۇتۇلغانلىقىـدىن خهۋەردار قىلىــش     

  .ئۈچۈن كهنتلهرنى ئارىالپ كهتتى
ەم ســۆھبهتته بولــۇپ، بــۆگهنگه بېرىــپ نــۇرۇلال خهلپىــتىم بىــلهن بىــرد  

ــۇ يهردە ئىســلىماخۇن خهلپىــتىم بىــلهن مهكــتهپ، كهچ    . تۆكــۈلگه كهلــدى ب
كۇرس قاتارلىق ئىشالر ھهققىدە سۆزلهشكهندىن كېـيىن تـېجهنگه كېلىـپ،    
ئهمهتهــاجىم، قۇنــاجىمالرنى  چاقىرىــپ، ئۇالرغــا تۈنۈگۈنــدىن بېــرى بولغــان   

ڭ مهزمـۇنى ۋە ئۆزىنىـڭ   جامهدە سـۆزلىگهن سـۆزىنى  . ئىشالرنى سۆزلهپ بهردى
. كهلگۈســى پىالنلىــرى ھهققىــدە ســۆزلهپ بهرگهنــدىن كېــيىن خوشالشــتى  

مـــولال ئېزىـــز دامـــولالم ئـــۇنى دەرقهمـــته ئولتـــۇرۇپ كهچلىـــك تامـــاق يهپ   
  :كېتىشكه ئۈندىگهن بولسىمۇ، ئۇنىمىدى

رەھــمهت، دامــولالم، مهشــههدكه بېرىــپ قىلىــدىغان ئىشــلىرىم بــار،   —
  ...بهگ بىلهن كۆرۈشىمهن

ئالــدىنقى كــۈنى ئــۇ پوچتىغــا ئولتــۇرۈۋاپتىكهن، . بهگ يوققــۇ دەيــمهن —
  .سورىسام شهھهرگه كىرىپ بىرەر ھهپته تۇرۇپ چىقىدىغانلىقىنى ئېيتقان

ــى   — ــا يهنه مهيلــ ــداق بولســ ــاخۇن  . ئۇنــ ــدۇراخمانهاجىم، قۇتلۇقــ ئابــ
خهلپىتىم، ئابـدۇكېرىماخۇن خهلپىـتىم، مۇپتـاخۇنۇم، مىـرەھمهت خوجـامالر      

ــلهن ــار ۈسۆزل بى ــى چۈشــ . شــىدىغان ئىشــلىرىم ب ــادەم، ۈســىز مېن نىدىغان ئ
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  .دېدى تهۋپىق كۈلۈمسىرەپ —ئۆزرەمنى قوبۇل قىلىڭ، 
ــدىن    — ــدە ئالدى ئــۇ تېجهنــدىن چىقىــپ مهشــههد ســاي بويىغــا كهلگهن

ــدى   ــپ قال ــهتهڭ  چىقى ــۈل س ــائهت   . زۆھرەگ ــڭ جام ــدى ئۇنى ــى ئهپهن مهمتىل
الرغـا بۆھتـان قىلغىنىـدىن باشـالپ     ئالدىدا ئۆزىنى ئۇرۇپ سۆزلهپ، ئوقۇغۇچى

كېـــيىن ئۇنىـــڭ ئـــۆيى ســـايغا يـــېقىن يهردە ئىكهنلىكىنـــى      . بىلهتتـــى
ــدى ــۇ     . بىلىۋال ــۆگلهپ يۈرگىنىگىم ــا چ ــۇ ئهتراپت ــڭ  ش ــيىن مهمتىمىنى كې

ئــۇ شــۇندىال بىــر ئىشــتىن كــۆڭلى پاللىــدە      . كــۆزى چۈشــۈپ قالغانىــدى  
ــى  ــۇپ كهتت ــدەك بول ئارقىســىدا خېلىــل راخماننىــڭ ! مهمــتىمىن«: يورىغان

بۇ ئايـالمۇ ئوخشـاش مهخسـهت ئۈچـۈن پايـدىلىنىلغان يـاكى       ! مهمتىمىن بار
ــدانغان ــۈپ كېتىشــكه    »...ئال ــۇ ئايالغــا قارىماســلىققا تىرىشــىپ ئۆت شــۇڭا ئ

  .زۆھرەگۈل ئۇنىڭغا ساالم قىلدى —تهمشهلگهنىدى، 
  بۇيان چىقىپال، ئهپهندىم، ياخشى تۇرىۋاتامال؟ —
ــۈكرى،  — ــا شـ ــى —خۇداغـ ــكه   مهمتىلـ ــۇز تهرەپـ ــدى بوغـ ــاغ —ئهپهنـ تـ

ئـــۇ بـــۇ ئايالنىـــڭ ھه دېگهنـــدىال . چوققىســـىغا قـــاراپ تـــۇرۇپ جـــاۋاب بهردى
شـىدىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن،    ۇغىلجىڭالپ، ئوڭايسىز ئهھۋالغـا چۈشـۈرۈپ قوي  

  .ئۆزىگه سۈر بېرىپ تۇردى
ىجىـل بولـۇپ   خ... ھېلىقى چاغـدا ئهجهپ ئۇقۇشماسـلىق بـوپتىكهن    —

ــانچه ســۇيۇقلۇق    دېــدى — ...قېلىــۋاتىمهن ئايــال خېلــى ســاالپهت بىــلهن، ئ
  .قىلماي
دېـــدى مهمتىلــى ئهپهنـــدى   —قايســى ئۇقۇشماســـلىقنى دەيســىز؟   —

پ ھهمــــدە ئايالنىــــڭ پــــات ئارىــــدا گېپــــى ۇلــــۇبىــــردىنال دېققىتــــى قوزغ
  .تۈگىمهيدىغانلىقىنى پهملهپ ئاتتىن چۈشتى

ــارمهنمۇ،     — ــپ قوي ــاالل قىلى ــىال م ــدىراش بولس ــا — ...ئال ــدى ئاي ل دې
چىن كۆڭلىدىن چىققان خىجىللىق بىـلهن ئۇنىـڭ مۇئامىلىسـىدە تهربىـيه     

مهمتىلــى ئهپهنــدى بــۇ . كــۆرگهن ئــادەملهرگه خــاس ئېلېمېنىــتالر بــار ئىــدى 
  .نۇقتىغا ئاالھىدە دىققهت قىلدى

ياق، ئانچه ئالدىرىمايمهن، بهرىبىـر كهچ قالـدىغان بولـدۇم، دەۋېرىـڭ،      —
ېلىپ، ئۇنىــڭ ھهقىقــى گــۈزەللهردىن ئــۇ زۆھرەگــۈلگه پهم بىــلهن زەڭ ســ —



 474

ئۇنىڭ بۇرنىغـا يـېقىن يېرىـدە بىـر تـال يوغـان       . قىلدى ھىسئىكهنلىكىنى 
مهمتىلـى ئهپهنـدى بۇنـداق    . قارا مهڭ بولـۇپ، ئـاق يـۈزىگه بهكمـۇ يارىشـاتتى     

ــلهن        ــۇراش بى ــدىنى پ ــۇش ھى ــاردەك خ ــڭ ئىپ ــاراش ۋە ئۇنى ــا ق ــۈزەل ئايالغ گ
بــاش كۆتــۈرۈپ، تهخىرســىز بېســىپ    ۋۇجۇدىــدا ئاللىقانــداق تۇيغۇالرنىــڭ   

ــانلىقىنى  ــۇ ئويغ . قىلــدى ھىــسكېلىۋاتق ش بىلهنــال گۇگــۇم  ۇنــۇبــۇ تۇيغ
پىتنىخــورالر  ڭۋاتقان مۇشــۇ مهزگىلــدە ئۇنىــڭ بىــلهن يــالغۇز تۇرۇشــنىۈچۈشــ

ــمايه بول  ــدى  ۇئۈچــۈن دەس ــويالپ كېتىشــكه ئالدىرى ــانلىقىنى ئ ــراق، . دىغ بى
ــالغان تۇي   ــگه س ــۇدىنى لهرزى ــڭ ۋۇج ــېلىال ئۇنى ــانلىقتىن  ھ ــۇالر ئېهتىياتچ غ

  . غالىپ كېلىپ كۆپرەك تۇرۇشقا ئۈندەپ بېشىنى ئايالندۇرۋەتتى
تــوۋا ســېلىپ ئوقۇغــۇچىالر ئۈســتىدە گهپ     -تهۋپىــق بــۇ ئايــال ئــالال    

تارقىتىــپ يۈرگهنــدىال ئۇنىــڭ ئىجتىمــائىي مۇناســىۋەتلىرىنى سۈرۈشــتۈرۈپ  
لىنىــڭ ئهتىــۋار ئــۇ يېڭىشــهھهردىكى خېلــى ئــابرويلۇق بىــر ئائى. باققانىــدى

ــلهن        ــرى بى ــارالردىن بې ــدىكى نىمك ــدە ئۆي ــاالغهتكه يهتكهن ــۇپ، ب ــزى بول قى
مۇناسىۋەت ئۆتكـۈزۈپ نىكاھسـىز تۇغـۇپ قويغـانلىقى ئۈچـۈن، ئـۇنى دەرھـال        
يــاتلىق قىلىـــپ، ئائىلىنىــڭ ئىززىتىنـــى قوغــداش ئېهتىيـــاجى ئۈچـــۈنال    

ىپ چـــۆچهكلهردىن يىراقـــراق تۇرســـۇن دەپ مۇناســـ -ئۆيـــدىن يىـــراق، گهپ
  .بولمىغان تۇرسۇنتازدەك مۇشۇنداق بىر ئادەمگه ياتلىق قىلىشقانىدى

ھېلىقــــى چاغــــدا مېنــــى قېينىئانامنىڭكىــــدىن كېلىۋاتســــام       —
تارتقۇشــالپ، ئــاۋارە قىلغــان ئهمهســمۇ، مهن ئــۇ چاغــدا خهق دېگهننــى راســت  
ــدىكىلهر    ــا ئۆي ــۇرۈپتىكهنمهن، باي دەپ، ســىلىنىڭ شــاگىرتلىرىدىن كــۆرۈپ ي

ــدۇ  نامــازدىن يې . نىــپ بىــر خوشــخهۋەر يهتكــۈزدى، لــۈكچهكلهر تۇتۇلۇپتــۇ، دەي
ئاڭلىسام ئۇ خهق مۇشـۇ بازارنىـڭ اللمىلىـرى ئىـكهن، سـىلىنىڭ يىگىـتلهر       

  تۇتۇپتۇ، شۇنداقمۇ؟
  .ھه،   شۇنداق، ئۇالر تۇتۇلدى —
ــدۇم ھهم ھهق — ــولغىنى بهك   -مهن بهك خوشــال بول ــدىڭ ب ــاھهق ئاي ن

ــدى ــدان بول ــۈرگىنىمگه ھېلىقــى چاغــدا ئۇق. ئوب زە، بهك  -ۇشــماي ســۆزلهپ ي
زۆھرەگۈلنىـڭ پوزىتسىيىسـى بهك ئهسـتايىدىل     —خىجىل بولـۇپ قالـدىم،   

بولغاچقا مهمتىلى ئهپهندى قىلچه گۇمـان قىلمىـدى، سـهمىمىيلىك بىـلهن     
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  :تهسهللىي ئېيتتى
ــ    — دۇ، ئۇقۇشماســـلىق ۇكـــۆڭلىڭىزنى يېـــرىم قىلمىســـىڭىزمۇ بولـ

بىـز ئـۆزىمىز ئاتۇشـنى    . اق ئىشالر بولمايدۇدېگهنگه نېمه ئامال؟ ئهمدى بۇند
  .راۋۇرۇس تۈزەيمىز

ــم   — ــر قىلســىال، ئىگهكى ــ...شــۇنداق  بى ــۇ   ـ ــڭ خۇلقلىرىنىڭم ئايالنى
ــتىم     ــر قېـ ــق يهنه بىـ ــى تهۋپىـ ــايىتى بهلهنلىكىنـ ــسناھـ ــدى،  ھىـ  —قىلـ

  ۋاتىمهن، راست گهپمۇ قانداق؟ۇمهشههدته مهكتهپ ئاچىدىكهن دەپ ئۇق
  اتامسىز؟راست، ئوقۇيمىكىن دەۋ —
سـاۋادىم بـار، دېمهكچـى بـولغىنىم، شـۇنداق بولسـا        -مېنىڭغۇ خهت —

ــ  ــانچه ۇقوشــنا بول ــۇ    -دىكهنمىز، بىزگىمــۇ ئ ــم ئۈگهتســىله، بىزم ــۇنچه ئىلى م
ھــېچ بولمىســا ئوقــۇپ تۇرغىــدەك كىتــاپ  . ئــانچه يامــان ئــادەملهردىن ئهمهس

  .دە يېڭى كىتاپالردىن بولسا، دەيمهن ـ. بول بېرىپ تۇرىال ـ دە -ئول
قانـــداق ! شـــۇنداقمۇ؟ ئۇنـــداق نىيىتىڭىـــز بولســـا بـــاش ئۈســـتىگه —

ــىزكىن؟  ــابالرنى ياقتۇرىسـ ــتىن   —كىتـ ــۇ تونۇشۇشـ ــدى بـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ
  .قىلدى ھىسۋاتقىنىنى ۈكۆڭلى سۆيۈن

ــاقتۇرىمهن،    — ــىنى يـ ــڭ ھهممىسـ ــىلى بهرگهن كىتاپنىـ ــدى  —سـ دېـ
بـۇ  . تهزۆھرەگۈل سهل سـۇيۇقلۇق بىـلهن غهلىـته ھىجىيىـپ، سـىرلىق تۈسـ      

ــۆزىنى ىھېجىــيىش تهۋپىقــقه ئاجايىــپ شــېرىن تهســىر قىلغــان بولســ   مۇ، ئ
  :ۋېلىپۇتۇت

ــ — ــڭ    ۇبول ــۇش مېنى ــدە بول ــڭ خىزمىتى ــگهن ئادەمنى ــۇيمهن دې دۇ، ئوق
  .دېدى —خوشاللىقىم، 

بولمىسـا بۈگـۈن   ... ئۆتكىچه كىرىپ ئۆتهال، مېنىڭ ئۆيـۈم مۇشـۇ، شـۇ    —
  ...يېنىشلىرىدا كىرسىلىمۇ

  .شهرمىزۈۆرك... بىلىمهن، —
  .ئهمىسه كىتاب ئالغاچ كهلگهندە ئۆيگه تاشالپ ئۆتهال —
  .خۇدا بۇيرسا —
ــدىم    — ــاالل قىل ــازا م ــه، ت ــوش ئهمىس ــدەك  . خ ــۆيىگه ماڭغان ــڭ ئ بهگنى

  ...تۇرىال
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بىـــراق گهپنىـــڭ ئـــاخىرىنى . مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئهنـــدىكىپ كهتتـــى
  :ئېتىۋارغا ئالماي

ىنىــپ بولغانــدىن ئاتقــا م —دېــدى  —!... ھېچقىســى يــوق، خــوش —
  .كېيىن زۆھرەگۈلگه يهنه بىر قاراپ قۇيۇپ يۈرۈپ كهتتى

ــال ھهققىــدە ھهرخىــل ئېزىقتۇرغــۇچى خىيــالالر     ــۇ ئاي ئــۇ كېتىۋېتىــپ ب
ھهر ھالــدا بــۇ «: ئــۆزىنى ئاگاھالنــدۇرۇپ -كېــيىن ئــۆز. بىــلهن بهنــت بولــدى

ئايالنىـڭ مهمــتىمىن بىــلهن يــېقىن ئىكهنلىكـى راســت، بــۇ نوقتــا دىقــقهت   
دېگهنلهرنــى  »...شــقا، ئېهتىيــات قىلىشــقا يېتهرلىــك ســهۋەب بوالاليــدۇ قىلى

  .ئويلىدى
ــويالپ،    ــدىغان مهنزىلــى، قىلىــدىغان ئىشــلىرى ھهققىــدە ئ ئهمــدى بارى

بۈگــۈن بهگ «پ، تهدرىجىــي مــولال ئېزىــز دامولالمنىــڭ  ۇلــۇخىيــاللىرى قوزغ
ــۇ  . دېــگهن گېــپىگه كېلىــپ توختــاپ قالــدى  »ئۆيــدە يــوق قانــداق بولــۇپ ب

بىــراق بــۇ گهپ يادىغــا . يالغــا كېلىــپ قــالغىنىنى ھــېچ ئهســلىيهلمىدىخى
پ، ۇنــــۇكــــېلىش بىلهنــــال ئۇنىــــڭ قهلبىــــدە تهلــــۋە ئىســــتهكلهر ئويغ     

ــزات     ــپ، مهلىكى ــتىن يالتيتى ــكىلى بېرىش ــلهن كۆرۈش ــدۇراخمانهاجى بى ئاب
ــكه ئالدىر  ــلهن كۆرۈشۈشــ ــدىبىــ ــۇ. ىــ ــدۇم؟  «: ئــ ــېمه بولــ ــۈن مهن نــ بۈگــ

لمــايال قېلىۋاتىمهنغــۇ، نــېمه ســهتچىلىك    تۇيغــۇلىرىمنى كــونتېرول قىال 
ــۇ؟ ــۆز   »...بـ ــويالپ ئـ ــى ئـ ــىمۇ   -دېگهنلهرنـ ــان بولسـ ــپلهپ باققـ ــۆزىنى ئهيـ ئـ

  .بولمىدى
كسـىزال ئىـش   ۈئهمدى ئۇنىڭ ئېتى توختاپ قالغـان بولـۇپ، بۇمـۇ چۈشۈن   

ــدى ــرەك؟    . ئى ــېڭىش كې ــكه م ــى تهرەپ ــۆيگه   «قايس ــوق ئ ــى ي ئهگهر ئهر كىش
الىـدىغان بولسـا جىمـى پىالنلىـرىم     كىرگىنىم خهقنىڭ كـۆزىگه چۈشـۈپ ق  

ئــاتنى بىــرەر دالــدىغا بــاغالپ قويــۇپ، « »!تۈگىشــىمهن! توســالغۇغا ئۇچرايــدۇ
ــا       ــلهن ھويلىغ ــش بى ــر ئى ــزاد بى ــام، مهلىكى ــىغا كىرىۋالس ــتىال ھويلىس ئاس

! چىقىپال قالسا ئۇنى باغرىمغا بىر بېسىۋالسام خېلـى خۇمـاردىن چىقـاتتىم   
ئۇنىــڭ كــۆزلىرى ماڭــا مهيلــى بــارلىقىنى . ئــۇ جهزمهن قارشــىلىق قىلمايــدۇ

تېخـى كىـم بىلىـدۇ، ئـۇ مېنـى ئاسـتىال ئۆزىنىـڭ        ! ئىزھار قىلىپال تۇرمامـدۇ 
  »...ھوجرىسىغا باشلىسا
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ئاتنىــڭ بېشــى . دىغــان تهبىئىــي تۇيغــۇالر غالىــپ كهلــدىۇئىنســاندا بول
  ...بهگنىڭ ئۆيى تهرەپكه بۇرالدى

تـۇراتتى، قـېلىن جىگـدە    ئۇ ئاتنى دالـدىغا بـاغالي دەپ ئـاتتىن چۈشـۈپ     
ــى   ــاخلىرى لىڭشــىپ كهتت ــىدىن چىقىــپ ئــۇ    ! ش بىرســىنىڭ دەرەخ ئارىس
  .پ قالدىۈنۈپال كۆر -تهرەپكه ئۆتۈپ كهتكىنى غىل

ئــۇ قــاتتىق . بــۇ خىيــال تهۋپىقىنــى ئارقىغــا يانــدۇردى »!تــوزاق! تــوزاق«
چۆچــۈپ كهتكهچــكه بهڭــۋاش خىيــالالر شــىپپىدە تارقــاپ كهتــكهن بولــۇپ، ئــۇ 

دەپ  »!خــۇدا بىــر ســاقالپتۇ ـ دە  «: خمانهاجىنىڭ ئــۆيگه كېتىــۋاتقىچهئابــدۇرا
  .ئويلىدى
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  يىگىرمهئىككىنچى باب
  

ــى      ــدىن بىرس ــه تۈرمى ــى كۆپهيس ــتىن بىرس مهكتهپ
  .ئازىيىدۇ

  ۋىتور ھىيوگو  —
  

1  
  

كهنتلهردىكــى  -ۆكتهبىرنىــڭ كېيىنكــى يېرىمىــدىن تارتىــپ يېــزا
ــلىدى  ــكه باش ــتهپلهر پۈتۈش ــق . مهك ــۇڭا تهۋپى ــۇپ   ش ــدىراش بول ئال

ــى ــۇنى    . كهتتـ ــى ئـ ــاتىالر ھهيئىيىتـ ــى ئـ ــى كهنتلهردىكـ ھهر قايسـ
ھېلـى ئـۇ مهكتهپنـى كـۆرۈپ بېقىشـقا چاقىرسـا،       . چاقىرتىپ ئـادەم ئهۋەتتـى  

  .ھېلى يهنه بىر كهنتنىڭ مهكتىپىنى كۆرۈپ بېقىشقا تهكلىپ قىالتتى
ن ئـۇ مـولال ئهزىـز دامـولال، ئهمهتهـاجىم، قۇناجىمالرنىـڭ تهكلىپـى بىـله        

تىــجهن مهكــتهپ قۇرۇلۇشــىنى كــۆزدىن كهچــۈرۈپ تۇرۇشــىغا تــاھىر خهلــپهت  
  .ئۇنى چاقىرتىپ ئادەم ئهۋەتتى

ــاخۇن،       ــۈپ، مهڭلىك ــتىن چۈش ــق دەرس ــۆرتلهردە تهۋپى ــائهت ت ــۈنى س ئۆگ
ــۇلال ــىنى     ھنىمىت ــتهپ  قۇرۇلۇش ــورۇققا مهك ــدا ش ــىنىڭ ھهمرالىقى ئىككىس

ــدى   ــۈن كهلـ ــۋېلىش ئۈچـ ــۈرۈپ ئۆتكۈزىـ ــپه . تهكشـ ــاھىر خهلـ ــارلىق تـ ت قاتـ
شورۇقنىڭ ئاتىالر ھهيئهتلىرى ئـۇنى يېڭـى مهكتهپنىـڭ ھويلىسـىدا كۈتـۈپ      

ــقانىدى ــى   . تۇرۇشــ ــارالردىن بىرىنــ ــلهۋاتقان نىمكــ ــپهت ئىشــ ــاھىر خهلــ تــ
ــلهن      ــاق بى ــال چاقچ ــۆزى خۇش ــۇيرۇپ، ئ ــقا ب ــى باغالش ــڭ ئېتىن مېهمانالرنى

  .مېهمانالرغا قاراپ كهلدى
ــى ب   — ــز  بىرىنچ ــارەك قهدىمىڭى ــىزنىڭ مۇب ــا   س ــا تاختىيىغ ــۇپ پهگ ول

ــى      ــدىم، قېن ــى كىرگۈزمى ــيىن ھېچكىمن ــدىن كې ــۇن دەپ پۈتكهن دەسسىس
ــۇ مېهمــانالر بىــلهن قــول ئېلىشــىپ    —ئهمىســه كــۆرۈپ بېقىــڭ،   ــدى ئ دې

  .كۆرىشىۋاتقىچه
ــۇنداقمۇ؟  — ــويىچه،     —شــ ــادىتى بــ ــدى ئــ ــى ئهپهنــ ــدى مهمتىلــ دېــ

  ئ
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  .كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ
  .شۇنداق بولماي ئهمىسه —
  .دېدى تهۋپىق ھاياجانلىنىپ —تىم، رەھمهت، خهلپى —

تۇنجى ئوقۇتۇش بىناسـى ئـۈچ ئېغىـز بولـۇپ، ئهنئهنىـۋىي ئـۆي سـېلىش        
ئۇالرنىــڭ ھهممىســى . ئادىتىــدە ســېلىنغان، ئالــدى بــوز تــاغ تهرەپــكه قــارايتى

تهۋپىقنىـــڭ ئارقىســـىدىن ئـــالته باســـقۇچلۇق پهللهمپهيـــدىن كۆتۈرۈلـــۈپ،  
ــىنىپ دالىن ــردىىســـ ــا كىـــ ــۆي ئوقۇغۇچ. غـــ ــۇ ئـــ ــر بـــ ــڭ ئېغىـــ ىالرنىـــ

ئۈستىباشلىرىنى ئېسىپ قويىدىغان بۆلـۈمچه بولـۇپ، ئـوڭ ۋە سـول تهرەپـته      
ــدى  ــىنىپ بارى ــى س ــلهنگهن   . ئىكك ــويىچه ئىش ــى ب ــڭ اليىهىس ــۇ تهۋپىقنى ب

  .قۇرۇلۇش بولۇپ، ئائىله بىنالىرىنىڭ ئۇسلۇبى بىلىنىپ تۇراتتى
سـىنىپقا ئىككـى   . مهمتىلى ئهپهندى سول تهرەپتىكى سـىنىپقا كىـردى  

ئىشـىك بـار   . قاتار پارتا تىزىلغان بولۇپ، قىرىق نهچچه ئوقۇغۇچى ئولتـۇراتتى 
رىلغــان، قىتامنىــڭ ئىشــىكتىن باشــالپ ئۇيــاقتىكى بۇلــۇڭغىچه دوســكا چى 

دوسكا ئالـدىغا بىـر غېـرىچ ئىگىـزلىكته سـۇپا، سـۇپىنىڭ ئالـدىغا پارتىالرغـا         
ــدى    ــتىلى قويۇلغانى ــش ئۈس ــڭ ئى ــپ ئوقۇتقۇچىنى ــرو قىلى ــى مهمتى. روبى ل

ئهپهندى يېڭى ھهرىلهنـگهن ياغـاچ ھىـدى كېلىـپ تۇرغـان سـىنىپقا تهكشـى        
سـىنىپنىڭ مهكـتهپ   . چىـڭ دەسسـهپ بـاقتى    -كۆز يۈگـۈرتتى، پـولنى چىـڭ   

ــورۇق     ــازادە ۋە ي ــا شــۇنچىلىك ئ ــزە بولغاچق ــدە ئىككــى دەرى ھويلىســى تهرىپى
 - 1353”مهكـتهپ ھويلىسـىغا قارىغـان  بىـر دەرىزىنىـڭ كېشـىكىگه      . ئىدى

ــۇپ قويۇلغانىــدى “ 6 رە. ھ  ــلهر ئوي ــگهن خهت ــۇالرنى  . دې ــدى ب مهمتىلــى ئهپهن
  :پىچىرالپ ئوقۇدى

كـۈنى،  -6بىر مىڭ ئۈچيۈز ئهللىك ئـۈچىنچى ھىجىـرىيه، رەجهپنىـڭ     —
بــۇ  يهردىــن چىقىــپ   .①بـۇ مهكتهپنىــڭ رەســمىي پــۈتكهن ۋاقتـى ئىــدى   —

 -سـىغا ئانـدىن  مهكـتهپ ھويلى  . ياتاق ۋە ئاشخانىالرنى كـۆزدىن كهچۈرۈشـتى  
جامائهتنىڭ ئالدىغا قايتىپ چىققاندىن كېـيىن، مهمتىلـى ئهپهنـدى ئـاتىالر     

                                            
مۇئهللىــپ . يىلــى چېقىۋېتىلــدى -1964ۇ تهۋەرۈك ســىنىپالر بــ(يىلــى، ئــۆكتهبىر  -1934  ①

  .ئا—، )بىرىنچى سىنىپنى شۇ يهردە ئوقۇغانىدى
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  :ھهيئهتلىرى بىلهن يهنه بىر قېتىم قول سىقىشىپ
 —دېــدى ھاياجــان بىــلهن،    —ئــالالھ رازى بولســۇن، ۋەتهنداشــالر،    —

ــۇنى      «ھهدىســته  ــا ئ ــا قىلس ــه ئات ــر جــۈپ نهرس ــدا بى ــڭ يولى ــى ئالالنى كىمك
ــر ئ  ــڭ ھهربىـ ــار  جهننهتنىـ ــىك باقـ ــكىدىكى ئىشـ ــرى  ‹ىشـ ــاالنى، بېـ ھهي، پـ

ــدۇ ›كهلگىــــن ــيىلگهن  »دەپ چاقىرىــ ــان  «. دېــ ــۆيمهك ئىمــ ــى ســ ۋەتهننــ
دېـــگهن ئـــاتىالر ســـۆزىمۇ بـــار، ســـىلهرنىڭ مهكـــتهپ       »جۈملىســـىدىندۇر

ــدا قىلىنغــان ســاۋاب ئىــش   ــن  . ســالغىنىڭالر خــۇدا يولى ــۇ ئىشــقا دى ئهگهر ب
ــ -نۇقتىســىدىن قارىمــاي، پهن نۇقتىســىدىن  ي نۇقتىــدىن، ئىنســانى ئىلمى

ــۇ مىسلىســىز ياخشــى ئىــش   دۇنيــادا . پهزىــلهت نۇقتىســىدىن قارىغانــدىمۇ ب
ئىنسان بالىسىنى تهربىـيىلهپ ئـادەم قىلمـاقتىنمۇ شـهرەپلىك ئىـش بـارمۇ؟       

ــگهن   ــۇنداق دېـ ــاۋايى ھهزرەت شـ ــر ھهرپ    «: نـ ــاڭا بىـ ــم سـ ــدا كىـ ھهق يولىـ
 ①ادا يـۈز كهنـج  ئوقۇتمىش رەنج ئىـله، ئهيـلهمهك بولمـاس ئانىـڭ ھهققىنـى ئـ      

ئۇنــداقتا مهكــتهپ . ئۈچــۈن مهكــتهپ كېــرەك »بىــر ھهرپ ئوقۇتــۇش« .»ئىــله
بـۇ بىـر   . رەخمهت، ۋەتهنداشـالر . ته -بىنا قىلغۇچىالرنىڭ ساۋابى تېخمۇ  كۆپ

. قانچه ئېغىـز ئـۆيال ئهمهس، مىللهتنىـڭ كهلگۈسـى ئۈچـۈن ئېچىلغـان يـول       
بىـــزدىن . ىزســـىلى بىـــلهن بىـــز مانـــا شـــۇ يولـــدا دەســـلهپ مـــاڭغۇچىالرم 

بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئىشـهنچ بىـلهن ئېيتىمهنكـى، بىـز       . قالىدىغىنى قۇتلۇق ئىز
  .كېلىچهك ئهۋالدالرنىڭ  خاتىرىسىدە ياشايمىز

  .ئاتىالر ھهيئهتلىرىمۇ ئۆزلىرىنىڭ تهسىراتلىرىنى ئېيتىشتى
ســــىنىپ، ياتــــاق، ئاشــــخانا، ھهيۋەتلىــــك     —تهۋپىــــق ئهتراپىغــــا   

ئىمــارەتلهر بىــلهن قورشــالغان كهڭــرى   -مهســچىتنىڭ قــۇببىلىرىگه ۋە بىنــا
مهيــدانغا ســىنچى نهزىــرى بىــلهن بىــردەم قــاراپ چىققانــدىن كېــيىن تــاھىر  

  :خهلپهت تهرەپكه بۇرۇلۇپ
خهلپىتىم، قـاراڭ، بىـز مهكتهپنـى مۇشـۇنداقال قويمـايمىز، مهكـتهپ        —

ئهقلىــي پائــالىيهت مهيــدانى بولغــانىكهن، مېڭىنــى ئاچىــدىغان مۇھىــت       
ســىز . بوســتانلىققا ئايالنــدۇرىمىز -بىــز مهكتهپنــى بــاغ. يــدۇبولمىســا بولما

                                            
  .ئا —تىلال،  —كهنج   ①
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ــپ         ــدۇرۇپ تهييارلىتى ــرىم ئال ــۇزۇن قې ــر ئ ــن بى ــۇ يهردى ــا ب ــۇپ، مان ــاش بول ب
ئهتىيازلىققـا   —ئۇ مهسـچىت ئالـدىنى پاراللىـل كۆرسـهتتى،      —قويسىڭىز، 

جىمـــى يېڭـــى مهكـــتهپلهرگه كـــۆچهت قويـــۇپ، شـــۇنداق كـــۆركهرتهيلىكى،  
ــى ئهۋ  ــڭ كىيىنكـ ــم    بىزنىـ ــازادە بىلىـ ــۈك، ئـ ــۇ يهردە كۆڭۈللـ ــز ئـ الدلىرىمىـ

  دۇ، قانداق؟ۇئالىدىغان بول
  .دۇ، ئهپهندىم،  بولمامدىغانۇبول —
ــۆرۈۋەت «— ــۈۋۋەت     —م ــوق، پۈت ــمهك ي ــۇر، يى ــارچه بهرمهكت ــارچه  —ب ب

دېـــدى  —، شـــۇنداق ئهمهســـمۇ خهلپىـــتىم؟ ①»قىلمـــاقتۇر، دېـــمهك يـــوق
  .ستىقالشتىھهممهيلهن باشلىرىنى لېڭشىتىپ ته. تهۋپىق
ــارايلى،      — ــۆيگه ب ــدى ئ ــىڭىز، ئهم ــان بولس ــۆرۈپ بولغ ــى ك  —مهكتهپن

دېدى تاھىر خهلـپهت مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ ھـارغىنلىقىنى ئىپـادە قىلىـپ       
  .پهل قىسىلىپ كېتىۋاتقان كۆزلىرىگه قاراپ -سهل

ــدارچىلىققا   — مېهمانــــدارچىلىقمۇ؟ رەخــــمهت، خهلپىــــتىم، مېهمانــ
كهتسـه تـاپقىلى بولمايـدىغان پۇرسـهتلهردە نـېمه      ئۈلگۈرىمىز، ئهمما قولـدىن  

ــى     ــى تهلهبىلهرنـ ــى يېڭـ ــى تىزىملىكتىكـ ــىز ھېلىقـ ــرەك؟ سـ ــش كېـ قىلىـ
مهكــتهپكه يىغىــپ بهرســىڭىز، ئــۇالرنى ئــازراق بولســىمۇ تهلهبه ئىســكهتىگه   

ــوالتتى  ــا  . كهلتــۈرگهچ تۇرســام ئوبــدان ب يېڭــى مــۇئهللىملهر  ھه دېگهنــدە جاپ
ۇ ئۆتۈنــۈش ئىپادىســى بىــلهن كــۆزلىرىنى  ئــ —تارتىــپ قالمىغــاي دەيــمهن، 

ــدىكى      ــڭ قۇيرىقىـ ــوڭ كۆزىنىـ ــدى، ئـ ــىرەپ قارىـ ــىپ كۈلۈمسـ ــهل قىسـ سـ
كىچىككىنه تارتۇقى كۆزلىرىنىڭ سهل قىسىلىشـى بىـلهن ھاسـىل بولغـان     

ــدى،    ــپ بولـ ــىدا غايىـ ــااللىرى ئارىسـ ــۈرۈك تـ ــز   —پـ ــى ئىنىمىـ ــاۋۇ ئىككـ مـ
ــكىچ     ــاراڭغۇ چۈش ــا، مهن ق ــپ تۇرس ــدە دەم ئېلى ــىلىنىڭ ئۆي ــۇ يهردە س ه مۇش

  بولۇپ، ئاندىن  ئۆيگه بارسام رەنجىمهسسىز؟
تــاھىر خهلــپهت تهۋپىقنىــڭ قهتئىــيهت چىقىــپ تۇرغــان، ئهممــا شــۇنىڭ 
بىلهن بىلله بىرخىل يىقىنلىق، مېهرىبـانلىق يىغىـپ تۇرغـان كـۆزلىرىگه     

                                            
ــرىش     ① ــېمهي بې ــۆزى ي ــلهش    —ئ ــتىن ئىش ــك، دېمهس ــۇر،  —ئادىمىگهرچىلى مهرتلىكت

  .ئا —، )ناۋايى(
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  :قاراپ دېدى
ھهر قاچــان ســىز كېلىــدىغان كــۈنى  ،ئۆتكهنــدىكى ســۆزىڭىز بــويىچه —

مهكــتهپكه ھــازىر قىلىــپ تۇرىــدىغان بولغــان ئهمهســمۇ، بۈگۈنمــۇ   بــالىالرنى 
ــاراپ كېتىشــتى   ــۇالر مۇشــۇ يهردە بارىــدى، ســىلهردىن تارتىنىــپ ت ــېكىن . ئ ل

  .يىراققا كهتمهيدۇ، مۇشۇ ئهتراپتا بار
ــدى   — ــى بولــ ــۇ ياخشــ ــۇنداقمۇ؟ تېخىمــ ــىق   -شــ ــۆپرەك مهشــ دە، كــ

  .قىلىۋالىدىغان بولدۇق
ــتلهر    ــپهت نىمكــار يىگى ــاھىر خهل ــڭ ئارقىســىغا  ت دىن  بىرىنــى جامهنى

 15ياشـتىن   10كـۆپ ئـۆتمهيال   . چىقىپ، بالىالرغا قاراپ بېقىشىغا بۇيرىـدى 
بىــرىگه  -ياشــقىچه بولغــان بىرمــۇنچه  بــاال تارتىنغــان ھالــدا، ئهممــا بىــر       

ــكه كېلىشــتى   ــۇ تهرەپ ــرالپ ب ــدە  . توختىماســتىن پىچى ــېقىن كهلگهن ــۇالر ي ئ
ــۇپىچىرالشــلىرىنى توخت ــارىغىنىچه   پ، قورۇنغانۇت ــوڭ ســولىغا ق ــدىن ئ لىقى

  .توختاپ قېلىشتى
دېــدى تهۋپىــق ئهڭ ئــاۋۋال ســاالم     —ئهسســاالمۇئهلهيكۇم، بــالىالر،  —

  .قىلىپ ۋە ئۇالرنىڭ ئالدىغا يىقىنالپ
ــر   ــالىالر بىـــ ــىپ،    -بـــ ــكه تىرىشـــ ــىغا مۆكۈشـــ ــڭ ئارقىســـ بىرىنىـــ

  .تارتىنغىنىدىن نېمه قىالرىنى بىلمهي تۇرۇشاتتى
ــ   — ۇللىرىم بىــلهن، قېرىنداشــالر، ســىلهر ئــارام    ئهمــدى مهن ئــۆز ئوغ

ــۋېرىڭالر ــۋەتته،     . ئېلى ــوق، ئهل ــم ي ــقا ھهققى ــاۋارە قىلىش ــىلهرنى يهنه ئ  —س
  .دېدى مهمتىلى ئهپهندى ئاتىالر ھهيئىتى ئهزالىرىغا

دېـدى تـاھىر خهلـپهت كۈلـۈپ،      —مهيلى، ئهپهندىم بىلله كېتىمىز،  —
  .ئهمهسمۇ ئۆيگه بارساقمۇ ھهقىچان بىكار ئولتۇرىمىز —

ــڭ      ــپ، ئۇالرنى ــدىغانلىقىنى بىلى ــى ئۇنىماي ــڭ كهتكىل ــق ئۇالرنى تهۋپى
  :بىرلهپ قاراپ چىققاندىن كېين -چېهرىسىگه بىر

دېـدى ـ دە، بـالىالر      —ئهمسـه مهيلـى، مهن ئىشـىمغا كىرىشـۋېرەي،      —
  .تهرەپتكه بۇرالدى

ــۈگهتمهكچى    ــالىالرنى مهشــكه ئ ــدىنىڭ كهلگهنلىكــى، ب مهمتىلــى ئهپهن
ئىككىـدىن مهكـتهپ    -قىنى ئاڭالپ قهدەمجاينىڭ دېهقـانلىرى بىـر  لىبولغان
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  .ھويلىسىغا يىغلىشقا باشلىدى
ئهمــدى ســىلهر كوچىــدا يۈرىــدىغان بىكارچىالرغــا ئوخشىمايســىلهر،   — 

. بولــۇدۇئىنتىــزام  —تهلهبىــلهردە تهرتىــپ  —دېــدى ئــۇ بالىالرغــا قــاراپ،  —
ــۇنه    ــتىن نهمــ ــقه ھهر جهھهتــ ــاۋام خهلقــ ــلهر ئــ ــرەك تهلهبىــ ــى كېــ . بولۇشــ

  ئۇقتۇڭالرمۇ؟. مۇئهللىمنىڭ سۆزىنى ئاڭلىشى كېرەك
ئهمــدى ئۇالرنىــڭ . پهس چۇرقىراشــتى -بــالىالر ئېگىــز — !ئۇختــۇق —

  .تارتىنشلىرى تۈگهپ بۇ مۇھىتقا چاپسانال ماسلىشىپ قېلىۋاتاتتى
ئۇنــداق بولســا بويســېرى قاتــار بولــۇڭالر، ســىلهر قاتــار بولغــاننى         —

 -مهمتىلـى ئهپهنـدى بىـر    — ...هببهللى، مانا مۇشـۇنداق، كۆرگهنمىدىڭالر؟ ھ
ۋاتقـــان بـــالىالرنى  ۇبىرىنـــى ئىتتىرىشـــىپ، قىستىلىشـــىپ، قاتارغـــا تۇر   

  .رەتلهشكه باشلىدى
بۇنىڭــدىن كېـــيىن ســـىلهرنى قاتــار بولـــۇڭالر، دەپ چاقىرمـــايمهن،    —

 »!ھــازىر بــول«كېــيىن كېلىــدىغان مۇئهللىمىڭالرمــۇ ئۇنــداق چاقىرمايــدۇ، 
كامانــدا بېــرىلگهن ھامــان مۇشــۇنداق قاتــار بولســىلهر، ئۇقتۇڭالرمــۇ؟ دېــگهن 

ــدا     ــڭ ئالدىـ ــىدا، كىمنىـ ــڭ ئارقىسـ ــۈن كىمنىـ ــلىك ئۈچـ ــپ كهتمهسـ ئېزىـ
شـۇنى ئېسـىڭالردا تۇتسـاڭالر كومانــدا    . ۋېلىڭالرۈتـۇرغىنىڭالرنى ئوبـدان كـۆر   

ــاڭالر       ــپ تۇرس ــىغا كېلى ــىڭالرنىڭ ئارقىس ــۇ ئارقىدىش ــان ش ــرىلگهن ھام بې
ئارقىســـىغا بىـــر نهچـــچه قهدەم چېكىنىـــپ، بـــۇيرۇق ئاھاڭىـــدا   —، بولـــۇدۇ
كىمنىـڭ قېشــىدا  . ئهمىســه مۇشـۇ ھهرىكهتنــى يهنه بىـر قىلىمىــز   —دېـدى، 

بـــــالىالر ئـــــوڭ ۋە ســـــولدىكى  —ڭالر ئېســـــىڭالردا بولســـــۇن، ۇنـــــۇتۇرغ
 »!تـارال «قاتـاردىن ئـازاد بولۇشـتا     —ساۋاقداشلىرىغا قارىۋالغانـدىن كېـيىن،  

شـۇ چاغـدا ھهممىڭـالر سـهپتىن چىقىـپ ئىختىيـارى       . ۇدەپ كوماندا بېرىلىد
بـالىالر بىـر نهچـچه سـېكونت مهڭـدەپ       — !قېنى ئهمىسه، تـارال . بولىسىلهر

بىـراق ئۇالرنىـڭ   . دە تارقىلىشـتى  -قېلىپ، يهنه دەرھال ئېسـىگه كېلىشـتى  
  .تارىلىش ھهرىكىتى تازا تهبئىي بولمىدى

ى جهلـپ قىلىـش   دېـدى تهۋپىـق بالىالرنىـڭ دىققىتىنـ     —دىققهت،  —
ــول —ئۈچــۈن،  ــۇر  — !ھــازىر ئ ــردەم ئوپ ــالىالر بى ــا   -ب ــۇر بولۇشــۇپ قاتارغ توپ

ــدى،  ــز  —تىزىل ــز، تې ــهرپ    ! تې ــت س ــۇزۇن ۋاق ــداق ئ ــقا بۇن ــا  تىزىلىش قاتارغ
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  .يهنه باشقىدىن كېلهيلى! تېز بولۇش كېرەك. قىلىشقا بولمايدۇ
رنىــڭ بــۇ ھهرىــكهت بىــر نهچــچه قېــتىم تهكرارالنغانــدىن كېــيىن بالىال  

شـۇنىڭ  . قاتارغا تىزىلىشى، تارقىلىشـى خېلـى  يامـان ئهمهس بولـۇپ قالـدى     
  . بىلهن، ئۇالرنى مهشكه دەسسىتىش باشالندى

ــۆرۈپ     ــۇللىرىنى كـ ــۆز ئوغـ ــاردا ئـ ــانالر قاتـ ــان دېهقـ ــراپتىن يىغىلغـ ئهتـ
ــۇ      ــرى زورمـ ــه، بهزىلىـ ــلهن كۈلۈمسىرىسـ ــارلىق بىـ ــرى ئىپتىخـ زور  -بهزىلىـ

ــالىلىرى  ــتهپكه بهرگهن بـ ــى  مهكـ ــارەت قىالتتـ ــكه ئىشـ ــپ كېتىشـ . نى قېچىـ
لـــېكىن بـــۇ يېڭـــى ئىشـــقا ئاالھىـــدە قىزىقىـــپ قالغـــان بـــالىالر ئۇنـــداق   

  .ئىشارەتلهرگه ئېرەن قىلماي ئۆزىنى ئۇنۇتقان ھالدا ماڭاتتى
مهسچىتنىڭ سۇپىسىغا چىقىـدىغان پهللهمپهينىـڭ ئىككـى تهرىـپىگه      

ــاق      ــدىنىڭ يوپۇرم ــاش رې ــى تــۈپ ي ــگهن ئىكك ــۇدۇلالپ تىكىل لىرى خــازان ئ
ــك       ــالتۇن رەڭلى ــىتىدا ئ ــاق ئاس ــڭ ئاي ــۇپ، بالىالرنى ــلىغان بول ــقا باش بولۇش

ــدا گــاھ بالىالرغــا  . يوپۇرمــاقالر دەسســهلمهكته ئىــدى  تهۋپىــق ســهپنىڭ ئالدى
پ كومانــدىغا كهلتــۈرۈپ ئــارقىچه ماڭســا، گــاھ قاتارلىشــىپ مېڭىــپ   ۈنــۈيۈزل

ن ئـاۋازى كىشـىگه   ئۇنىڭ بىـر خىلـدا جـاراڭالپ تۇرىـدىغا    . تهتتىۈئۈلگه كۆرس
ھهم قهتئىي ھهم ھهيۋەتلىك ھهم سـالماق ھهم جىـددىي ئاڭلىنـاتتى، ئۇنىـڭ     
ــدەك بهردەم،    ــۆرمهت قاراۋۇللىنىڭكىـ ــى ھـ ــا بهئهينـ ــلىرى بولسـ قهدەم ئېلىشـ

چۈشۈشـلىرىدىن يهر زىرىلـداپ كېتىۋاتقانـدەك     »گۈپ -گۈپ«. رەتلىك ئىدى
  ...بىلىنهتتى

ىق ئېلىــپ بارغانــدىن كېــيىن ئـۇ بــالىالر بىــلهن قــاش قــارايغىچه مهشــ  
قاتاردىن تارالغـانالر ئىچىـدىكى كونـا تونۇشـلىرىدىن     . ئۇالرنى ئازاد قويۇۋەتتى

ئهكبهرنــى ئاالھىــدە ئهركىلىتىــپ قويــدى ۋە ئۇنىڭــدىن ئــابلهققه ياخشــى       
  :قاراشنى تاپىلىدى

ــدىغۇ؟     — ــرەك ئى ــابلهقنى باشــالپ كېلىشــىڭ كې ــق  —ســهن ئ تهۋپى
ــابلهقنى كۆرمىگىن ــاردا ئ ىــدىن كــۆڭلى يېــرىم ئىــدى، شــۇڭا ئهكــبهردىن   قات

  .سورىدى
دېــــدى ئهكــــبهر  —ئــــۇنى كىچىــــك دەپ ئانىســــى خهتلهتمهپتــــۇ،  —

  .چاقماقتهك سۆزلهپ
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ئۇنـــداق دېـــگهن بولســـا مهن ئانىســـىنى مـــاقۇل كهلتـــۈرەي، ئهممـــا  —
سـهن، بوالمـدۇ؟ باشـقىالر بـوزەك     ۇئهكىلىپ ئهكىتىشته سهن ئۇنىڭغا ئاكا بول

  . بولمىسۇنئېتىدىغان ئىشالر 
ــۆيىگه    — ــپ ئـ ــامدا ئاپىرىـ ــمهن، ئاخشـ ــىال مهن ئهكىلىـ ئانىســـى بهرسـ

تاپشۇرىمهن، كىم ئۇنىڭغا چېقىلىـدىغان بولسـا تۇمشـۇقىنى ئېزىـۋېتىمهن،     
  .دېدى ئهكبهر شوخلۇق بىلهن —گهپ يوق، 

شـۇنداق دەپ ئهكـبهر بىـلهن     —ئهمىسه شۇنداق پۈتۈشـتۇق، خـوش،    —
ــتى ــدانغا يىغ . خوشالشـ ــدىن  مهيـ ــتانه   ئانـ ــلهن دوسـ ــانالر بىـ ــان دېهقـ ىلغـ

ساالملىشــىپ، ئۇالرنىــڭ پهرزەنتلىرىنــى مهكــتهپكه بېرىشــى ھهققىــدە بىــر   
  .نهچچه ئېغىز گهپ قىلغاندىن كېيىن ھهممهيلهن بىلهن خوشالشتى

تاھىر خهلپهت، مولالقـادىر، ئابـدىرېهىماخۇن، ياقۇبهـاجىالر ئـۇالر بىـلهن       
نىـڭ ئۆيىـدە مهكتهپنىـڭ كهلگۈسـى     ئهمدى ئۇالر تاھىر خهلپهت. بىلله كهتتى

ــدى    ــرەك ئى ــى كې ــۇزاكىرە قىلىش ــدە م ــلىرى ھهققى ــالرنى  . ئىش ــۇ ئىش ــۇ ب ئ
ــۈتۈگ ــى    ۈت ــپ كېتهلهيتت ــا قايتى ــاران ئوڭۇرۇقق ــلهن ئ ــېچىلهر بى ــرىم ك . پ يې

بىلىنمهس سـالقىنى ئاللىقايـاقالردىن قونـاق شـېخىنىڭ      -كۈزنىڭ بىلىنهر
قـــوللىرى تېلىـــپ  -تهۋپىـــق ھـــېلىال پـــۇت. دۇتىنـــى ئېلىـــپ  كېلهتتـــى

ــوغاق      ــدى س ــا ئهم ــمۇ، مان ــان بولس ــس قىلغ ــدەك ھى ــىپ كهتكهن ئېغىرلىش
شـۇڭا  . ھاۋانى قانغۇدەك سۈمۈرۈپ نهپهس ئېلىپ، يهنه تېتىكلىشـىپ قالـدى  

پ، ئاللىقانـداق  ۇنـ ۇئۇ بىر كېچه ئۇخالپ پۈتۈنلهي ھـاردۇقى چىققانـدەك روھل  
ــاھىر خهلــپهت بىــلهن ئوچــۇ   ــورۇق  -قخوشــاللىق ئىلكىــدە پهپىلىنىــپ، ت ي

ــدى  ــىپ ماڭـ ــۇ   . چاقچاقلىشـ ــلهن نىمىتۇلالغىمـ ــاخون بىـ ــدا مهڭلىكـ گاھىـ
ئهممــا بــۇ ئىككــى جهڭچــى ئــۆزلىرى ئۈچــۈن      . چاقچــاق قىلىــپ قويــاتتى  

ــاۋاب        ــلهن ج ــاق بى ــىگه چاقچ ــۇ كىش ــان ب ــۇغ بولغ ــۇھىم ۋە ئۇل ــايىتى م ناھ
گهرچه ئــۇالر مهمتىلــى ئهپهنــدى بىــلهن بىرىنچــى      . قايتۇرۇشــقا قۇرۇنــاتتى 

ىال ئهسرالىشــىپ، قېرىنداشــالردەك بولــۇپ كهتــكهن بولســىمۇ،  شــتۇشۇئۇچر
  .ۋەزىپىسى ئۇالرنى چهكلهپ تۇراتتى

دەپ خىتاپ قىلدى تهۋپىـق ئۇشـتۇمتۇت بىـر مـۇھىم      —خهلپىتىم، —
ــدەك،    ــا يهتكهن ــش يادىغ ــابلهق    —ئى ــتۇم ئ ــك دوس ــى كىچى ــڭ ھېلىق مېنى
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  مهكتهپكه خهتلهنمىدىمۇ؟
هي ئانــا بولغانــدىكىن تهس ئىــدى، ئــۆگ ئۆزىنىڭمــۇ خهتلهنگۈســى بــا —

ئـۇنى ئـۇالق   . كـېله يىلـى بـارا دەپ باھـانه قىلىـپ قالـدى       ،دەڭا، باال كىچىـك 
  .باقتۇرۇش، تېزەك تهدۈرۈش قاتارلىق ئىشالغا سالماقچى ـ دە

ــان،       — ــۇنمۇ دەپ ئويلىغ ــقا باشلىس ــى ئوقۇش ــېلهر يىل ــۇنى ك ــۇ ئ مهنم
پ كېلىشــته ، ئهمهســمۇ، بېرىــبولـۇدۇ كىچىكـرەك باشلىســا تېخىمــۇ ياخشــى  

غــۇ؟ بولۇدۇمهســىله بولســا ئهكــبهرگه تاپىلىســاق، بىلــله ئاپىرىــپ ئهكهلســه   
ئانىسـىنى كۆنـدۈرەي،    -ئهمسه مهن ھازىر ئـاۋۋال شـۇالرنىڭكىگه بېرىـپ، ئاتـا    

دورىنـى  . ئۇنىڭ بېشى ساقايدىمىكىن، ئـۆز كـۆزۈم بىـلهن بىـر كـۆرۈپ باقـاي      
ى شــۇ بالىغــا ســابىتتىن ئهۋەتىــپ، ھهپتىــدە بىــر قېــتىم چېپىــپ قويۇشــن  

  .ھاۋاله قىلغانىدىم، ئوغۇ راستچىل باال
ئــۇالر بىــر مهســچىت ئالدىــدا ئاچــا يولغــا كهلگهنــدە مهمتىلــى ئهپهنــدى   

  .ئېتىنى باشقا تهرەپكه بۇرىدى
سىلهر كىرىپ كېتىۋېرىڭالر، مهن ئهبلهقنـى كـۆرۈپ چىقـاي ھـېلىال      —

ر خهلــپهت جهڭچىلهرگىمــۇ تــاھى. دېــدى ئــۇ —ھــوزۇرۇڭالردا ھــازىر بــولىمهن،
ســاھىپخانالر ســهل ئىككىلىنىــپ . بىــلهن كىرىــپ كېتىۋېرىشــنى بۇيرىــدى

يــۇ، تهۋپىقنىــڭ لهۋزىــدە تۇرىــدىغانلىقىنى ئــويالپ ئىالجىســىز  -قېلىشــتى 
  .رازى بولۇشتى

  
2  

  
بىـر پهيشـهنبه كـۈنى    . ئۆكتهبىرنىڭ ئاخىرىقى كۈنلىرىدىن بېرى ئىدى 

ــدى ئىككــى مۇھ   اپىزەتچىســى بىــلهن دەرســتىن چۈشــكهندە مهمتىلــى ئهپهن
مـۇھهممهد دامـولال بىـر ئـاي ئىچىـدە مهكـتهپ       . كاتتايايالققا بارماقچى بولدى

ئـۇ  . بىنا قىلىشقا ئۈلگۈرگهن ۋە ئۇنى كـۆرۈپ بېقىشـقا تهكلىـپ قىلغانىـدى    
ئوقۇشــقا تهســىر يهتكۈزمهســلىك ئۈچــۈن كاتتايالققــا بېرىشــنى دەم ئــېلىش  

بېرىـــپ جـــۈمه كـــۈنى   پهيشـــهنبه كـــۈنى كهچـــته. كـــۈنىگه توغرىلىغانىـــدى
  .كهچكىچه قايتىپ كهلسه ئوقۇش ئاقسىمايتتى
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ئالدى بىلهن ئۆيگه قايتىـپ ئاكىسـىنى خهۋەرلهنـدۈرۈپ قويغـاچ، ئـازراق        
ۋېلىشـــى ېدەرمهك ئېلىـــۋېلىش، جهڭچىلهرنىـــڭ ئـــازراق بىـــر نهرســـه ي -دورا

ــدى  ــامهتكه كهل ــال بولمــاي ســهپهرگه   . ئۈچــۈن بوي ــرىم ســائهتمۇ ھاي ــدە يې ئۆي
  .ىئاتالند
ئۇالر بويامهتنىڭ كوچىسىدا كېتىۋاتقاندا مهمتىلـى ئهپهنـدى بىـر دەرۋازا     

ئالدىدا بىردەم توختاپ، يـول بويىـدىكى ئېرىققـا، قويـۇق سـۆگهتنىڭ قويـۇق       
گوستاڭلىرىغا ۋە دەرۋازىغـا دەممـۇ دەم قـاراپ چىقىـپ، ئاخىرىـدا شـۇ ئۆينىـڭ        

ا بىـــر كونـــا بـــۇ يهرلهر ئۇنىڭغـــ. ئۆگزىســـىگىمۇ ئاالھىـــدە دىقـــقهت قىلـــدى
بــۇ يهردە ئــۇ تــۇنجى ياشــلىق ھىســلىرىنى      . ئهســلىمىنى خاتىرىلىتــاتتى 

باشتىن كهچۈرگهن، پاجىئهلىك ئاخىرالشـقان ئاشـىقلىق رومانىنىـڭ تـۇنجى     
ئـــۇ ئىچىـــدە مهنىســـانىڭ گۇنـــاھلىرىنى ئـــالالھتىن  . ســـهھپىلىرى ئىـــدى

  ...تىلىدى
ــارنى       ــان ئاچي ــلهن قاپالنغ ــورمىنى بى ــوغراق ئ ــۇق ت ــۇالر قوي ــىپ ئ بېس

ئهسـلىدە   . ئۆتۈپ، بۆگهن بېزىسىنى ئارىالپ، تۆركـۈل بىـلهن ۋاقۋاققـا كهلـدى    
ئۇ بۆگهنـدە نـۇرۇلال خهلپىـتىم بىـلهن كۆرۈشـۈپ مېڭىشـنى نىـيهت قىلغـان         

شــۇڭا ئــۇ ۋاقــۋاق بىــلهن مېڭىــپ ســارىخېنىمغا  . بولســىمۇ، ئۇچرىشــالمىدى
  .ساالم بېرىپ  ئۆتۈشنى نىيهت قىلدى

چــچه كىلــومېتىر يــولنى بېســىپ كاتتايالققــا نه  20ئۇنــداق قىلمىســا (
ــۇپ كېتهتتــى     ــپ بېــرىش ئۈچــۈن بهك كهچ بول ئــۇ ســارىخېنىمنىڭ  ). يېتى

ئهھۋالىنى سـوراپ، ئانـدىن سـاالھىدىن ئهپهنـدى، مۇشـپىقه خـانىمالر بىـلهن        
ــا   -كۆرۈشـــتى  ــا تهكلىـــپ قىلىشـــىغا، تاماققـ دە، خېنىمنىـــڭ زورالپ چايغـ

لىۋاھىـــدىننىڭ نهۋرە . غـــا چىقتـــىتۇتقىنىغـــا ئۇنىمـــاي ئـــۆزر ئېيتىـــپ يول
ــى   ــى كېلهتت ــله بولغۇس ــلهن بىل ــى بى ــىنى  . ئاكىس ــڭ خاھىش ــق ئۇنى تهۋپى

ــلهن ئۇنىــڭ       ــانلىق بى ــۇرۇپ، مېهرىب ــىرەپ ت ــراق كۈلۈمس ــىنهتتى، بى چۈش
  .كۆڭلىنى ياساپ، ئېتىنى يورتۇپ  يۈرۈپ كهتتى

ئــۇالر كېچىڭىزنىــڭ شــهرقى جهنۇبىــدىكى يــاردىن ئۆتكهنــدىن كېــيىن   
جىـــت كېتىۋاتقـــان ئىككـــى  جهڭچىنىـــڭ     -هپهنـــدى جىـــم مهمتىلـــى ئ

كهيپىيــــاتىنى جانالنــــدۇرۇپ قويــــۇش ئۈچــــۈن چهتــــئهل لهتىپىلىرىــــدىن 
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ــدۈردى    ــا كۈل ــۇالرنى راس ــپ ئ ــپ بېرى ــى ئېيتى ــزوپ  . ئىككىن ــۇ ئى ــدىن  ئ ئان
  :نى سۆزلهپ بهردى»دوك داۋاالش«مهسهللىرىدىن 

ئـوغلى   بىر دوك كىشى بـارىكهن، ئۇنىـڭ ئىككىڭـالردەك قـاۋۇل ئـۈچ      —
ــارىكهن ــال . ب ــڭ ھ ــكهن    -ئۇالرنى ــۇزۇن ئى ــۇ ئ ــى، قولىم ــۈنى ياخش ــراق . ك بى

. ئوغــۇلالر دادىســىنىڭ دوكلىقىــدىن كۆڭــۈللىرىنى يېــرىم قىلىشــىدىكهن  
ئوغـۇلالر  دادىسـىنى دوك   . كېيىن بۇ يۇرتقا دوك داۋااليـدىغان بىرسـى كهپتـۇ   

قا ھـۆددە  تىۋىـپ دوكنـى ساقايتىشـ   . داۋالىغۇچىنىڭ ئالدىغا  ئېلىپ بېرىپتۇ
ــۇ ــۇلالر   . قىپتـ ــيىن، ئوغـ ــكهندىن كېـ ــىپ، پۈتۈشـ ــىنى كېلىشـ ــۇالر باھاسـ ئـ

ــۇ   ــۆز ئىشــلىرىغا كېتىپت ــدۇرۇپ ئ ــال  . دادىســىنى  شــۇ يهردە قال ــپ دەرھ تىۋى
قــوللىرىنى ماتاپ،كۆكســىگه تاقــاق   -دوكنىــڭ پــۇت . ئىشــقا كىرىشــىپتۇ 

ــرىگه    ــان يېـ ــۈپ چىققـ ــىدىكى بۆرتـ ــۇرۇپ دۈمبىسـ ــاتقۇزۇپ تـ ــۇپ، دۈم يـ قويـ
كېـــيىن . دوكنىـــڭ پهريادلىرىغـــا قـــۇالق ســـالماپتۇ. ه باشـــالپتۇدەسسهشـــك

 »سـاقايغان «تـۈز   -بۇ چاغدا دوكنىڭ بېلىمـۇ تـۈپ  . دوكنىڭ ئاۋازىمۇ ئۆچۈپتۇ
ــكهن ــۇ   . ئىـ ــى كهپتـ ــپ كهتكىلـ ــىنى ئېلىـ ــۇلالر دادىسـ ــته ئوغـ دادام «. كهچـ

ــۇالر  »ســاقايدىمۇ؟ ھه، ســاقايدى، مېنىــڭ ئىــش ھهققىمنــى  «دەپ ســوراپتۇ ئ
ــپ   ــپ ئېلى ــتىڭالربېرى ــپ  »كې ــۇ تىۋى ــۆرمهك   . دەپت ــىنى ك ــولالر دادىس ئوغ

ھــوي، «! بولــۇپ، قــارىغۇدەك بولســا دادىســى ئاللىقاچــان ئۆلــۈپ قالغــانىكهن 
دەپ  »تىجىــمهل، ســهن قانــداق تىۋىــپ؟ دادىمىزنــى ئۆلتــۈرۈپ قويۇپســهنغۇ؟ 

مېنىــڭ كهســپىم دوكنــى داۋاالش، ئادەمنىــڭ ھايــاتى  «. ۋارقىراپتــۇ ئوغــولالر
دوك ســاقايغان بولســىال مهن ئىشــىمنى ياخشــى    . يــوقبىــلهن چــاتىقىم  

دەپتـۇ   »دە كېتىۋېرىسـىلهر  –ئىـش ھهققىنـى بېرىسـىلهر    . قىلغان بولىمهن
لـېكىن ئـادەمنى ئۆلتـۈرۈپ    . دوكنـى ساقايتىشـنىغۇ ساقايتىپسـهن   «. تىۋىپ

دەپ تىۋىپقـا   »!دوكنى ساقايتقىنڭنىڭ نـېمه پايدىسـى؟ دادامنـى تۆلهيسـهن    
ــتىگهن پهقهت  «. بولغــان  ئوغــۇلالرئېســىلىپتۇ دەر غهزەپ  ســىلهر بىــلهن ئهت

ئىــش . دوكنــى ســاقايتىش ھهققىــدىال سۆزلهشــكهن، باشــقا گهپ ئــارتۇقچه     
ــۈرۈڭالر  ــى كۆزۈمـــدىن يۈتتـ ــۇ  »ھهققىمنـــى بىرىـــپ داداڭالرنـ دەپ ۋارقىراپتـ

ئوغـولالر ھهر قـانچه قىلىسـمۇ تىـۋىپكه گهپ تېپىـپ      . تىۋىپمۇ بوش كهلـمهي 
شـۇنىڭ بىـلهن   . هسـىتىنىمۇ ئېلىـپ كېتهلمهپتـۇ   دادسـىنىڭ ج . بېرەلمهپتۇ
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  .تۆلهشكه مهجبۇر بوپتۇ »ئىش ھهققى«تىۋىپقا 
. نىمىتــۇلال بىــلهن مهڭلىكــاخۇن چىــن دىلىــدىن يــايراپ كۈلۈشــتى      

  :مهمتىلى ئهپهندى تېخمۇ يايراپ كۈلدى ئاندىن جهڭچىلهرگه قاراپ
دېـــدى  —ئهمـــدى ســـىلهرمۇ بىـــر نهرســـه ســـۆزلهپ بهرمهمســـىلهر؟   —
  :كۈلۈپ

  .بىرىگه قارىشىپ مهڭدەپ قېلىشتى -ئىككىسى بىر
بىز نىمىنى سۆزلهپ بېرەرمىـز، ئهپهنـدىم؟ دېهقـان ئىـدۇق، كېـيىن       —

ابقا ئالمىغانــدا ھىســئــازراق خهت ســاۋادىمىز بولغــاننى   . ئهســكهر بولــدۇق 
  .دېدى نىمىتۇلال —كۆرگىنىمىز، بىلىدىغىنىمىز ئاز، 

زلهپ بېــرىڭالر، قانــداق ئهمىســه قىلغــان جهڭلىــرىڭالر ھهققىــدە ســۆ —
قوزغالـــدىڭالر، قـــۇرال تۇتۇشـــنى قانـــداق ئۈگهنـــدىڭالر، نهچـــچه دۈشـــمهننى 
يوقــاتتىڭالر، مانــا بــۇالرنى سۆزلىســهڭالر تېخىمــۇ قىزىــق ئهمهســمۇ؟ قىزىــق  

  .بولمايدۇ دېسهڭالر  الپ ئارىالشتۇرىسىلهر ـ دە
ســهن «ئــۇ بولســا بۇنىڭغــا   . نىمىتــۇلال مهڭلىكاخۇنغــا قــاراپ قويــدى   

ــ ــدى  »ۆزلىگىنسـ ــارەت قىلـ ــدەك ئىشـ ــۇلال  . دېگهنـ ــلهن نىمىتـ ــۇنىڭ بىـ شـ
ئىنقىالبقا قاتنىشىش جهريانىنى، ئۆزى باشـتىن كهچـۈرگهن بهزى جهڭلهرنـى    

  .ھىكايه قىلىشقا باشلىدى
نىمىتۇلالنىـڭ سـۆزى تۈگىگهنـدىن كېـيىن     . يول تېخى تۈگۈمىگهنىـدى 

  :مهڭلىكاخۇن تهۋپىقتىن سورىدى
ــو   — ــنى س ــر ئىش ــدىم، بى ــدۇ،     ئهپهن ــهت بولماي ــېچ پۇرس ــمهن، ھ راي دەي

  ...پۇرسهت بولغاندا ئېغىز ئاچالمايمهن
  .دېدى تهۋپىق چىن كۆڭلىدىن —سوراۋېرىڭ،  —
بايـــا بويـــامهتتىن چىققىـــچه بىـــر دەرۋازا ئالدىـــدا بىـــر ھـــازا تـــۇرۇپ   —

ــڭ       ــدى، بۇنى ــتىم بول ــچه قې ــر نهچ ــش بى ــداق ئى ــۇ بۇن ــدىڭىز، ئىلگىرىم قال
  ەيمهن؟تېگىدە بىر گهپ بارغۇ د

شـۇنداق، بىـر    —تهۋپىق بىر ھازا شـۈكلهپ كېتىـپ،    —شۇنداقمۇ؟  —
بـۇ ھـويال ماڭـا يىگىـرمه نهچـچه ياشـلىق دەۋرىمنـى        . گهپنىڭ بارلىقى راست

ــلىتىدۇ ــان      . ئهس ــازابلىق بولغ ــاخىرى ئ ــېرىن ۋە ئ ــڭ ش ــله مېنى ــۇ مهھهل ش
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ــدۇ ــىمگه چېتىلىـ ــۈز بېشى . كهچمىشـ ــڭ يـ ــۇ بويامهتنىـ ــىئـ ــدۇلباقى  سـ ئابـ
بىـر ھـازا سـۈكۈتتىن كېـيىن شـۇ كهچمىشـىنى       . دېدى —... يىچوڭنىڭ ئۆ

  .  ھىكايه قىلىپ بهردى 
بــۇ كهچمىشــنى  ئهســلهش بىــلهن  مهيۈســلهنگهن  كــۆڭلىگه تهســهللى  

  : بىرىش ئۈچۈن چاقچاق  باشالپ
ــالر بولمىغــــانمۇ؟     — ــىلهرچۇ؟ تهلپۈندۈرىــــدىغان دەرۋازاڭــ دەپ  —ســ

قالــدىڭالر ھهقىچــان،   ئاتۇشــقا كهلگهنــدىن بېــرى زېرىكىــپ    —ســورىدى، 
ــڭ قىلىۋاتقــــان      ــىلهر؟ بىزنىــ ــالپ يۈرمىگهنســ ــاقال تاشــ ــرىگه ســ بىرلىــ

مــــۇھىتىمىز ناھــــايىتى زىــــل شۇڭالشــــقا  . ئىشــــلىرىمىز ئۇلــــۇغ ئىــــش
چــۆچىكىگه باھــانه تېپىــپ بهرمهســلىككه تىرىشــىڭالر،   -دۈشــمهننىڭ ســۆز

ــرىم ــان    . ئىنىلىـ ــۆرۈپ قالغـ ــى كـ ــىنى ياخشـ ــۈردە بىرسـ ــي تـ ئهگهر ھهقىقىـ
ر بۇنىــڭ ھۆكــۈمى بــۆلهك، ئــۆزۈم بــاش بولــۇپ تويــۇڭالرنى قىلىــپ  بولســاڭال
  .قويىمهن

ئۇالرنىڭ ئاياق ئاسـتىدا ئۈسـتى قېتىشـىپ تازنىـڭ بېشـىدەك پوسـتهك       
ئــۆرلهپ قالغــان، ئهممــا ئاســتى ناھــايىتى بــوش بولغــان شــورلۇق يىيىلىــپ   

سول تهرەپته ئـاتۇش بىـلهن ئـاغۇ يېزىسـىنى ئايرىـپ تۇرىـدىغان بـوز        . ياتاتتى
) شـهرق (ابقا ئالمىغانـدا ئالـدى تهرەپ   ھىسغ گىرىمسهن كۆرۈنۈپ تۇرغاننى تا

تـۈز   -ۋە ئوڭ تهرەپ تاكى ئۇپۇق سـىزىقىغىچه ئهنه شـۇنداق شـورلۇقتهك تـۈپ    
شـورلۇقنىڭ ئۈسـت قهۋىتىـدىكى قېتىشـما ئېغىرلىقنـى      . يىيىلىپ ياتاتتى

ەتـكه  دە، ئاسـتىدىكى يۇمشـاق  قهۋ   -قىلىپال يېرىالتتى  »پوس«كۆتۈرەلمهي 
ســانتېمېتىر پېتىــپ  30ســانتېمېتىر، گاھىــدا  20 - 15.  پىتىــپ كېتهتتــى

بۇنداق ئهھۋالدا پىيـادە يۈرگـۈچىلهرال، ئهمهس، ئـاتلىقالرمۇ ھهربىـر     . كېتهتتى
قهدەمنى بۇنداق چوقۇرلۇقتىن تارتىپ مېڭىشـقا تـوغرا كهلگهچـكه چاپسـانال     

  .ھېرىپ قاالتتى
 -ئـۇدۇل كىسـپ، گاھىـدا ئهگـرى    ئۇالرمۇ  شـۇ تهقلىـدته گـاھ شـورلۇقنى      

بــۈگرى چىغىــر يــولالر بىــلهن مېڭىــپ، ئهل ئــايىقى جىمىققانــدا كاتتــايالق 
ــدى   ــتىگه يېتىــپ كهل ــان كهن ــدىكى  . يېزىســىنىڭ قوغ ــاۋۋال مهھهللى ئهڭ ئ

تۇشــتىن قــاۋاب كــېچه جىمجىتلىقنــى  غهۋغــالىرى بىــلهن   -ئىــتالر تۇشــمۇ
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تۇرغـان كـېچه يهنىـال    غـۇر شـامال چىقىـپ    -تولدۇرغان بولسىمۇ، لـېكىن غـۇر  
  .خاس تىمتاسلىقى بىلهن ھوۋۇلداپ تۇراتتى

ــىدىن خهۋەردار      ــدىنىڭ كېلىشـ ــى ئهپهنـ ــولالم مهمتىلـ ــۇھهممهد دامـ مـ
ــدى    ــۈپ ئولتۇرغانى ــاي كۈت ــا ئۇخلىم ــڭ   . بولغاچق ــانالر دەرۋازىنى ــۇڭا مېهم ش

  :ھالقىسىنى تاراقالتقان ھامانالر گهپ قىلغاچ دەرۋازىنى ئاچقىلى كهلدى
دېـدى   —ئهمدىلهتىن كېلىـپ قالىـدىغۇ دەپ ئولتـۇراتتىم،    ئۆزەممۇ  —

ئانــدىن مېهمــانالر بىــلهن قىــزغىن قــول ئېلىشــىپ كۆرۈشــكهندىن       . ئــۇ
مهن ســىزگه دىمىــدممۇ پــات ئارىــدا مهنــدىن   —كېــيىن ئــۆيگه  باشــلىدى، 

قانـــداق . ، دەپ مانـــا، دېگىنىمنـــى قىلـــدىمبولـــۇدۇخوشـــخهۋەر كۈتســـىڭىز 
دامــولالم مېهمانالرنىــڭ ئېتىنــى  —مهن، بــولغىنىنى ھېلــى ســۆزلهپ بېــرى

ئۇنىــــڭ جىمــــى . جايالشــــتۇرۇۋېتىپ قىزغىنلىــــق  بىــــلهن ســــۆزلهيتتى
قىلىقلىرىدىن  بىر خىل ئهسـهبىي قىزغىنلىـق، توغـان بـۇزۇپ ماڭىـدىغان      

  .ۈندەك خاراكتېر بىلىنىپ تۇراتتىككهل
ئۇالر ئۆيگه كىرىپ ئولتۇرۇشى ھامـانال سـاھىپخان ئايـالىنى  داسـتىخان      

اسالشقا بۇيرۇپ، ئۆزى كاتتايالقنىڭ مهشهۇر قوغـۇنى بولغـان كـۆك بهھـرى،     ر
ئــۇ مېهمانالرنىــڭ  . قــارا كۆســهيدىن بېــردىن ئىككىنــى ئېلىــپ كىــردى     

ــازا ئاچقــانلىقىنى بىلگهنىــدى  مېهمــانالرمۇ قــۇرۇق تهكهللــۇپ  . قورســىقى ت
يــۈزىگه كۈنجــۈت ۋە ســىيادان ســېپىلگهن قاتلىمــا  . قىلىــپ ئولتۇرۇشــمىدى

ــانالر ــدا      ن ــڭ يول ــال ئۆزلىرىنى ــى بىلهن ــتىخانغا كهلتۈرۈش ــۇن داس ــلهن قوغ بى
ــيىش ئۈچـــۈن ئېلىۋالغـــان نـــانلىرىنى يېـــيىش ئىســـىدىن چىقىـــپ       يېـ

ــالغىنىنى بىلــدى ــدا   . ق ــاننى داســتىخاندا قويغان مهڭلىكــاخۇن يېنىــدىكى ن
  .ساھىپخان بىلهن مېهمانالر تهڭال كۈلۈشۈپ كهتتى

. شـۇ، بـۇ چىشـقا دورا بـوالرمىش    دېـگهن   »مازار  ئاتالپ كهلـگهن نـان  « —
دەپ سـىلهر يهڭـلهر، بىـز     »ھىندىسـتاندىن كهلـگهن دورا  «ئهمدى بۇ نـانالرنى  
  .دېدى تهۋپىق كۈلۈپ تۇرۇپ —مۇنۇسىنى يهيلى، 

قېنـى  . ئهمسه بىز بۇنى تهۋەرۈك قىلىـپ سـاقالپ يېسـهك بولغـۇدەك     —
ــۇرۇڭالر،     ــتۇرۇپ ت ــارا باس ــازراق ق ــاقنى ئ ــه، قورس ــۇھه  —ئهمىس ــدى م ممهد دې

تامـــاقمۇ تهييـــارال  بولـــۇپ  —دامـــولال چاقچـــاق بىـــلهن جـــاۋاب قـــايتۇرۇپ، 
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شــۇنداق بولســىمۇ، ســىلهرنى يهنه بىــردەم ساقلىتىشــقا كۆڭلــۈم . قــاپتىكهن
  .ئۇنىمىدى

دېيىشــىدىغان گېپىڭالرنــى دېيىشــكهچ تۇرســاڭالر، ۋاقتنــى تــېجهپ،   —
سـا كېـرەك،   ئهپهندىمگه دەم بېرىش كېرەكتى، ئۇنىـڭ ماجـالى قالمىغـان بول   

  .دېدى نىمىتۇلال —
دېــدى  —بــۇ تهرىپىنــى  ئويلىمــاي بولمايــدۇ، . ئهلــۋەتته، دۇرۇس گهپ —

  .مۇھهممهد دامولال دەرھال قوشۇلۇپ
 —بىراق، بۇ گهپلهرگه ئالـدىراپ ئىشـىنىپ كېتىشـكىمۇ بولمايـدۇ،      —

كىـم بىلىـدۇ مۇشـۇالرنىڭ ئـۆزى چارچـاپ       —دېدى تهۋپىق چاقچاق قىلىپ، 
  .ق دەۋاتامدۇ تېخىكېتىپ شۇندا

مهن قورســــىقىدا گهپ  —دېــــدى دامــــولالم كۈلــــۈپ،  —بهرىبىــــر، —
ــۆزلهپ    ــتىدىال سـ ــاق ئۈسـ ــۇ گهپلهرنـــى تامـ ــادەممهن، بـ ــر ئـ ــدىغان بىـ ياتمايـ

پ ۇتــ ۇگېپىنــى توخت  —تۈگهتمهيمــۇ ئىچىمــگه پاتقۇزالمــايمهن، ئهلــۋەتته،    
ئـاۋۋال   —كۆپ ئۆتمهي پهتنـۇس كۆتـۈرۈپ كىرىـپ كهلـدى،     . چىقىپ كهتتى

دېـدى ئـۇ پهتنۇسـتىكى     —سهلهڭ ھاردۇق ئېشى ئىچكهچ تـۇرايلى،   -سۇيۇق
ــۇنۇپ       ــا س ــۈگرىنى مېهمانالرغ ــق ئ ــام قىيمىلى ــان خ ــۈپ تۇرغ ــورى كۆرۈل . ھ

  .ئاشتىن زىرىنىڭ لهززەتلىك پۇرىقى گۈپۈلدەپ پۇراپ تۇراتتى
مېهمـــــانالرنى ئاشـــــقا تهكلىـــــپ قىلىـــــپال مـــــۇھهممهد دامـــــولالم  

ىياتىنى باسالماسـتىن ۋارقىـراپ   ھىسـ گـاھ   -ئۇ گـاھ . ھىكايىسىنى باشلىدى
  .كېتهتتى

ــىزگه ئېيتقىنىمــدەك مهن بــايالر، يــۈرت مۆتىــۋەرلىرىگه ئىئــانه       —  س
. بېرىش، مهكتهپ سـېلىش ھهققىـدە تهرغىبـات قىلىشـقىال قـاراپ تۇرمىـدىم      

سـۇغۇن تهرەپتىكـى تـاغ ئارىسـىدا بىـر توغراقلىـق       . ئوقۇغۇچىالرنى توپلىدىم
ــدى  ــار ئى ــدىن . ب ــۇ    قاچان ــېچكىم ب ــرى ھ ــانالردىن بى ــۇزاق زام ــالپكىن، ئ باش

توغراقلىقتىن بىر تال تاياق ئوشتۇشـقىمۇ جـۈرئهت قىلىشـمايدىغان بولـۇپ     
ئوتۇنچىالر نهچچه كۈنلۈك يهرگه بېرىـپ ئوتـۇن ئهكىلىشـكه    . قېلىشقانىكهن

رازى  ئىـــدىكى بـــۇ تـــوغراقلىقنى مـــۇقهددەس جـــاي ئۇنىڭغـــا چېقىلىشـــقا  
ەمنىڭ قۇلى تۇتماس بولـۇپ قالىـدۇ، كـۆزى قويۇلـۇپ     بولمايدۇ، چېقىلغان ئاد
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مهن ئوقۇشـقا  . دەپ ئىشـىنىپ، ئـۇ يهردىـن ئهيمىنىـپ كهلگهنىـدى     . كېتىدۇ
خهتلهنگهن بالىالرنى باشـالپ، بىـر نهچـچه ھـارۋا، ئـۇالغ بىـلهن شـۇ ئورمـاننى         

بــالىالر توغراقلىققــا بېرىــپ نىمىشــكه كهلگهنلىكىنــى . كــۆزلهپ ئاتالنــدىم
بـۇ  . تهنه قىلىشـتى، كهتمهكچـى بولۇشـتى    -بىـرىگه تاپـا   -ربىلىشكىنىدە بى

ئهي، «مهن دېــدىم  . شــتىۇتۇئىشــنىڭ ئاقىۋىتىــدىن  قورقــۇپ ئــۆزىنى يوق   
؟ ھازىرنىـڭ  بولـۇدۇ دېگىنـى زادى نـېمه؟ قانـداق يامـان      بولـۇدۇ بالىالر، يامـان  

دىغـانلىقىنى كـۆرۈپ   ۇدىغان ئىش بولسا قانداق يامـان بول ۇئۆزىدىال يامان بول
دە، بىرىنىــڭ قولىــدىكى پــالتىنى ئېلىــپ قــۇرۇپ  - دېــدىم »ش ئاســانبــېقى

ھهممهيـلهن تهشـۋىش، قىـزىقىش    . قالغان ئهڭ چـوڭ توغراققـا پالتـا سـالدىم    
بۇنـداق قـاراپ تـۇرۇش تـاكى     . ئىلكىدە مېنىڭ ھهرىكىتىمگه قاراپ تۇرۇشـتى 
تـوغراقنى يىقىتىـپ بولـۇپ،    . مهن توغراقنى يېقىتىپ بولغۇچه داۋام قىلـدى 

ــتلىۋېلىپ، يهنه  دېم ــى راسـ ــۇپ    «ىقىنـ ــاس بولـ ــۇم تۇمـ ــڭ قولـ ــا، مېنىـ مانـ
ــمۇ؟      ــۇ ســاق، شــۇنداق ئهمهس ــدى، كۆزۈممــۇ، ئۆزۈمم دېســهم قــاراپ   »قالمى

ــىدۇ ــادا     «. تۇرىشـ ــۇ دۇنيـ ــامىنى بـ ــڭ يـ ــدىكى، بۇنىـ ــۇم بولـ ــدىن مهلـ بۇنىڭـ
يـامىنى  . دىكهنۇدېـمهك بۇنىڭـدىن خـاتىرىجهم بولسـاڭالر بولـ     . بولمايدىكهن

دۇ؟ كىم غهيپتىن قارار بېرىشكه جـۈرئهت قىالاليـدۇ؟ بـاال قـازا     ئۇ دۇنيادا بوالم
! ئامهت بېرىشـكه كىـم قـادىر؟ ئـالالھ      - بهخت! بېرىشكه كىم قادىر؟ ئالالھ

مهخلـۇقتىن بـاال ـ قـازا بېرىشـمۇ، بهخـت ـ         —مۇشۇنداق دەل ـ دەرەخلهردىن  
لهر ئامهت بېرىشـمۇ كهلمهيـدۇ، سـىلهر ئهمهس، مهن دامـولال، ئۇنـداقكهن، سـى      

ــدىن     ــڭ قولى ــدىمهن؟ ئهگهر دەرەخلهرنى ــىراق بىلهم ــىلهر، مهن ياخش بىلهمس
گۇنــاھ ! بولــۇدۇبــاال بېــرىش كېلىــدۇ دېســهڭالر، مــۇھهققهقكى، مۇشــرىكلىك 

ــاۋابى     ۇبول ــۇپ قالســا س ــاۋاب بول ــا بولســۇن، ئهگهر س ــا ماڭ ــش بولس ــان ئى دىغ
  .دىدىم  »سىلهرگه بولسۇن، قانداق؟

 :بهزىـلهر  . ىدا غۇلغۇال باشـلىنىپ كهتتـى  شۇ  گهپ بىلهن ئۇالرنىڭ ئارىس
ــۆرۇپ   « ــۆزى كـ ــۇدا ئـ ــدۇ ، خـ ــا بولمامـ ــمه بولسـ ــولالم دەۋاتقانـــدىكىن نىـ دامـ

يـامىنى ھـازىر بولمىغــان بىـلهن كىيىــنچه    « :بهزىــلهر . دىيىشـتى  »تۇرۇدىغـۇ 
ئـــاخىرى، مۇنازىرىنىـــڭ دائىرىســـى   . دىيىشـــتى »ئـــادەمنى نهس باســـىدۇ 

ــمه كۆرســه بى « تارىيىــپ، ــولالم نى ــۇ شــۇنى كــۆردۇق دام دە،  -دىيىشــتى »زم
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مانــا شــۇنداق . قوللىرىغــا ســايمانلىرىنى ئېلىــپ ئىشــقا كىرىشــىپ كهتتــى
. قىلىپ بىز يىتهرلىك ياغـاچ ۋە بـادىرىنى ئاشـۇ ئورمانـدىن ئېلىـپ كهلـدۇق      

كۆرمهمســــىز، بــــۇ ئورمانــــدا قــــۇرۇپ، چىرىشــــكه باشــــلىغان ياغــــاچالرمۇ  
قـۇرۇق گهپـكه ئىشـىنىپ، ئـۆزى      بىكار ئاشۇنداق بىر -نۇرغۇنىكهن، بىكاردىن

بىـز  . كۆكلهپ، ئۆزى قۇرۇپ، چىرىپ كېتىۋاتقان ئورمانغـا ئىچىڭىـز ئاغرىيـدۇ   
. بــۇ ئورمانــدىن ئهنه شــۇنداق قىلىــپ ســاۋابلىق ئىــش ئۈچــۈن پايدىالنــدۇق 

يهنه بىــر مــۇنچه ھــۆل ياغــاچالرنى ھهم كېســىپ تاشــلىۋەتتۇق، كــېلهر يىلــى 
ئـوغرى ئېلىـپ   . پ ئشـلىتىمىز مهكتهپنى كېڭهيتىـپ قـۇرۇش ئۈچـۈن ئېلىـ    

بىـزدەك تهلـۋىلهر ئالمىسـا باشـقىالردا ئۇنچىلىـك      . كېتىدىغان خهۋپمـۇ يـوق  
  .يۈرەك يوق

ــۆزىگه د    ــڭ س ــۇھهممهد داموللىنى ــدى م ــى ئهپهن ــلهن  ىمهمتىل ــقهت بى ق
دامـــولال شـــۇ يهرگه كهلگهنـــدە ھىكايىســـىنى . قـــۇالق ســـلېىپ ئولتـــۇراتتى

  :پۇتۇتوخت
ــكهرل  — ــاراڭ، ئهسـ ــدىم، قـ ــۆزى،  ئهپهنـ ــان ئـ ــېمه بولغـ دەپ  —ىرىڭىز نـ
  .قالدى
مهمتىلـــى ئهپهنـــدى شـــۇندىال ئهســـكهرلهرگه قارىۋىـــدى، ئـــۇالر ئاشـــنى   

-دە، ئولتۇرغــان يېرىــدە تامغــا ۋە بىــر -ئىچىــپ بولــۇپ چىنىســىنى قويۇپتــۇ 
  .پ ئۇخالپ قاپتۇۈنۈبىرىنىڭ مۈرىسىسگه يۆل

ــاپىزەتچى   — ــا مۇھــ ــۇالر ماڭــ ــۇن،  ئــ ــۇنداق ئۇخلىۋالســ  مهيلــــى، ئاشــ
ــدىغۇ دەيـــمهن  ــا تويـ ــاپ كهتتتـــى. بولغىنىغـ ــۆزىمىزنى . بهك چارچـ ــز  سـ بىـ

ــايلى،      ــدىن قوزغ ــۇن، ئان ــاچچىقىنى چىقىرىۋالس ــڭ ئ ــۈگهتكىچه كۆزىنى  —ت
دېدى مهمتىلى ئهپهندى ۋە تېخىچه قولىـدا تۇرغـان ئاشـنى چاپسـانال ئېچىـپ      

  .پ چىنىنى قويدىۈتۈتۈگ
  ئهستاغ، بۇالر تاماقنى يىمهيال ئۇخالمۇ ئهمدى؟ —
مهيلى، ئۇخلىسۇن، ئاشـتىن ئۇيقـۇ تـاتىلىقراق، پولـۇنى ئىككىمىـز       —

  .قېنى داۋامىنى سۆزلهڭ. يهۋېرىمىز
ــاق   — توختـــاڭ، مهن ئاشـــقا چىقىـــپ باقـــاي، گهپنـــى ئهته قىلشمىسـ

بولمىغۇدەك، ئاشنى قويۇپ سىزمۇ ئۇيقـۇ سهھراسـىغا كېتىـپ قالمـاڭ يهنه،     
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ــولال چىقىــــپ كېتىشــــى بىلهنــــال تهۋ  — ــۈگهمــــۇھهممهد دامــ  -پىــــق ئــ
ئۈگىلىرىنىـڭ سـىقىراۋاتقانلىقىنى، كۆزىنىـڭ قـۇم قويغانـدەك ئېچىشــىپ،      

ئۇمــۇ ئولتۇرغــان . قىلــدى ھىــسئۆزىــدىن يۇمۇلــۇپ قېلىۋاتقــانلىقىنى  -ئــۆز 
ــۆزىنى      ــى ئـ ــۇ تېخـ ــېكىن ئـ ــدىيۇ، لـ ــدا ئىـ ــالغۇدەك ھالـ ــۇخالپ قـ ــايىال ئـ جـ
قىزىقتۇرىـــــــدىغان بىرمـــــــۇنچه ئىشـــــــالرنى ســـــــوراپ بىلىۋېلىشـــــــقا  

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ھهر قانــداق ســورۇن، ھهرقانــداق كىشــى . هنىــدىئۈلگۈرمىگ
شـۇڭا  . ئالدىدا ئۆزىنىڭ ئـاجىزلىقىنى بىلدۈرۈشـنى مىسلىسـىز ھـار ئـاالتتى     

بېشــىنى قــاتتىق ســىلكىپ، كــۆزىنى ئــۇۋىالپ ئــۆزىنى سهگهكلهشتۈرۈشــكه  
شــۇ تــاپ ئونىــڭ ھهر قانــداق ئېســىل تامــاققىمۇ ئىشــتىيى يــوق   . ئۇرۇنــدى

يـار   -بېشى بىر ياققا قىشىيىپ، قانداقتۇر كاتاڭ يولـدا يـار   دەم-دەممۇ. ئىدى
ــاي      ــى ۋە تىنم ــڭ تاراقلىش ــدەك، ھارۋىنى ــۇخالپ كېتىۋاتقان ــتىدە ئ ــارۋا ئۈس ھ

ــات ــىدىن پــ ــات ئويغ -سىلىكىنىشــ ــۇپــ ــدەك ۇنــ ــپ، كۆڭۈلدىكىــ پ كېتىــ
ــايتتى   ــۇنى قىينـ ــالهت ئـ ــى ھـ ــدەك روھـ ــۇق  . ئۇخلىيالمايۋاتقانـ ــۆزى ئوچـ كـ

ئــۇ راســتىنال . ئۇششــاق چۈشــلهرنى كــۆرەتتى تۇرغانــدەك قىلىپمــۇ قۇمــدەك
ــت    ــداقتۇر كاتاڭغــا چۈشــۈپ كې ــدەك، قان ــدا كېتىۋاتقان ــلهن ىئاشــۇ ھارۋى ش بى

ــۈردى    ــىنى كۆتـ ــك بېشـ ــدەك ئىتتىـ ــىلىكىنىپ كهتكهنـ ــۇ  . سـ ــلىدە ئـ ئهسـ
بېشـــــىنىڭ تېخىمـــــۇ يامـــــانراق قىشـــــىيىپ كېتىشـــــىدىن چۆچـــــۈپ  

قىلـدىمۇ، ئـۆزى    ئۇ راستىنال مۈگىـدەپ قالـدىمۇ يـاكى خىيـال    . ئويغانغانىدى
ــايتتى  ــق ئاڭقىرالم ــال    . ھهم ئېنى ــر ھ ــۇق بى ــرىم ئۇيقۇل ــۇ يې ــقىلىپ ب ئىش

  .ئىدى) كهشپى(
شـۇ چاغـدا مــۇھهممهد دامـولالم گـۆش ۋە بىهــى بېسـىلغان بىـر لىــگهن        

پولونى كۆتۈرۈپ كىرىـپ كېلىـپ، ئۇنىـڭ ئاشـۇ ھـالىتىنى بايقـاپ قالـدى ۋە        
  :چهكسىز خىجىللىق ئىلكىدە دېدى

ــۈرۈڭ، ئه — ــۇ    كهچـ ــدارچىلىقىمۇ شـ ــڭ مېهمانـ ــز خهقنىـ ــدىم، بىـ پهنـ
  .ھاشاردەك، بهزى ھالالردا مېهماننى قىيناپ بىر يهرگه ئاپىرىدىكهن

مهمتىلى ئهپهندى روھى ھالىتىنى تېـزدىن ئهسـلىگه كهلتـۈرۈپ، چىـن      
  :دىلىدىن ئېچىلىپ كۈلدى

. شـۇنداق  —دېـدى ئـۇ ئانـدىن ئـۆزى جـاۋاب بېرىـپ،        —شۇنداقمۇ؟  —
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سـهن،  ۇرسـاققا يهنه بىـر مـۇنچه نهرسـىنى يېيىشـكه مهجبـۇر بول      بهزىدە توق قو
ئــۇ ئىشــتىيى ئۇيقۇچىلىقتــا تۇتۇلــۇپال قالغــان بولســىمۇ ســاھىپخاننىڭ   —

ئاشـنى زورمـۇ زور چاينىغـاچ ئهته كاتتايالقنىـڭ     . كۆڭلى  ئۈچۈن ئاشقا بـاقتى 
مهكتىپىنى كۆرۈپ بولۇپال قايتسام ئاۋۋال قايسى ئىشـنى قىلىـمهن، دېـگهن    

  .له ئۈستىدە كهلگۈسى ئىش پىالنىنىمۇ كۆڭلىگه پۈكۈۋالدىمهسى
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  يىگىرمه ئۈچىنچى باب
  
  

ــردىن    ــۈن بىـ ــيهت ئۈچـ ــر خهۋپ  -جهمئىـ  —بىـ
  .جاھالهتتۇر

  »خارالنغانالر«ۋىكتور گيوگو  —
  

1  
  

پۇچقــــاقالردا  -يهنه قــــاراڭغۇ بۇلــــۇڭ  »يــــۇرت مۆتىــــۋەرلىرى
ىـدىن بىـر   پ، زامان يېڭىلىقلىرىغـا بولغـان تهتۈرلىك  ۇشۇئۇچر

يولدا جهم بولـۇپ، ئورتـاق نىشـان ئۈچـۈن سـۆھبهتلهر قىلىـپ،       
ئاســى مۇســۇلمانالرنى گۇنــاھ   « ،»مــۇقهددەس ئىســالم دىننىــي قوغــداش   «

ــېلىش  ــاقالپ ق ــيىن، ھهر   »ئۆتكۈزۈشــتىن س ــقاندىن كې ــۈن ۋەدە قىلىش ئۈچ
ــاق   ــارىنى  -قايسىســى ئۆزلىرىنىــڭ يېــزا مهھهللىرىــدىكى مهســچىتلهردە ئ ق

شقىچه بېرىـپ يهتـكهن نـادان خهلقـقه تېـرە      ۇتۇقتىدارىنى يوقپهرق ئېتىش ئى
  .تارقشىتىپ ۋەھىمه سېلىشنى باشلىۋەتكهنىدى

كىمكــى ئــۆز بالىســىنىڭ دىلىغــا ئىمــان سالمىســا، ئــۇنى گۇنــاھلىق   «
ــا      ــۇ ئات ــايىتىگه ش ــارلىق جىن ــڭ ب ــا بالىنى ــدىن توسمىس ــاۋاب   -يولى ــا ج ئان

ىـلهن چىرمىلىـپ قالغـان    دېگهنـدەك سـۆزلهر ئېتىقـادى  خۇراپـات ب     »قىلىدۇ
ــايتتى    ــداتماي قالم ــۈرىكىنى زىرىل ــڭ ي ــۋاالر   . دېهقانالرنى ــداق پهتى ــۇالر بۇن ئ

راستىنال قۇرئانغا پۈتۈكلۈكمۇ يـاكى مـوللىالر ئـۆزلىرى ئـويالپ تېپىۋاتامـدۇ،      
بــــۇالرنى بىلمىگهچــــكه، مــــوللىالر نــــېمه دېســــه شــــۇنى راســــت دەپ       

ــهتتى ــالىلىرى  . ئىشىنىشـ ــۇالر بـ ــدا ئـ ــداق ئهھۋالـ ــپ  بۇنـ ــى قىلىـ نى ئىالجـ
ــقا ئۇرۇنـــاتتى ــقا يېزىالردىكـــى تۇققانلىرىنىـــڭ . مهكتهپـــتىن قاچۇرۇشـ باشـ

نهتىجىـدە بىـرى بـاال يـوق دەپ قۇتۇلسـا، ئىككىنچـى       . ئۆيىگه ئهۋەتىـۋېتهتتى 
ئانىسـىدىن بـى جـاۋاب مهكـتهپكه      -بۇ باال ماڭا ئامانهت، ئۆزىنىڭ ئاتا«: تهرەپ

  .دەپ قۇتۇلىشاتتى »بېرەلمهيمهن

» 



 498

ــالىالر  ــاتتى  بــ ــقا قىزىقــ ــا ئوقۇشــ ــتهپ   . بولســ ــى مهكــ ــۈنكى يېڭــ چــ
ئوقۇغــــۇچىلىرى موللىنىــــڭ تالىپلىرىــــدەك بولمــــاي، ئادەمنىــــڭ زوقــــى 

ــۇنالرنى   -كهلگىــدەك ئىــش  ھهركهتلهرنــى قىالتتــى، نۇرغــۇن كۆڭۈللــۈك ئوي
ــاتتى ــ   . ئوينىشـ ــۇپ، گۈرسـ ــهپ بولـ ــك سـ ــالپ ۈھهيۋەتلىـ لدىتىپ قهدەم تاشـ

ۇ قىزىقمىسـۇن؟ بىـراق ئۇالرنىـڭ    بۇنى كۆرگهن كىشى قانـداقم . مېڭىشاتتى
ــا ــ -ئات ــالىلىرىنى دوزاق ئازاۋىــدىن قۇتقــۇزۇپ قــېلىش ئۈچــۈن   ۆئانىســى ئ ز ب

  .ھهرىكهت قىالتتى) ئۆزلىرىچه بالىالرنىڭ بهختىنى كۆزلهپ(
ــۈرۈپ قىلىۋاتقــانلىقىنى    ــاش كۆت ــداق  كهيپىياتنىــڭ يهنه ب تهۋپىــق بۇن

ش ئۈچـۈن  ۈتـ ۈرۇشـقا ئۈگ تۇ -ئۇ يېڭى تىزىمالنغان بالىالرنى مـېڭىش . سهزدى
سۈرۈشـتۈرگهندە  . ئىككى بـاال كېمىيىـپ بـاراتتى    -سهپكه تىزغاندا ھامان بىر

قالغـــان بـــوالتتى يـــاكى ھاممىســـىنىڭ، تاغىســـىنىڭ  »ئاغرىـــپ«يه ئـــۇالر 
ــوالتتى   ــكهن بـ ــۆيىگه كهتـ ــاردا    . ئـ ــابلهقنىڭمۇ قاتـ ــدا ئـ ــورۇققا بارغانـ ــۇ شـ ئـ

ن تـاھىر خهلپهتـتىن   كېـيى . بولماسلىقى بهكـال ئـاچچىقىنى كهلتۈرگهنىـدى   
بالىنىـــڭ ئـــۆگهي ئانىســـى كاشـــىال قىلىۋاتقـــانلىقىنى ئـــاڭالپ، ئۇالرنىـــڭ 
ئــۆيىگه سۆھبهتلهشــكىلى كىرىــپ، ئۇنىــڭ دادىســى ۋە ئــۆگهي ئانىســىغا       
ناھــايىتى كــۆپ گهپ قىلغانــدىن كېــيىن نامــازدا موللىالرنىــڭ ۋەز ئېيتىــپ 

ۇلۇقنىـــڭ بـــۇ قۇتراتق. پهل ســـهزدۈردى -تهھدىـــد ســـېلىۋاتقانلىقىنى ســـهل
ــنه مهنبهئهســى       ــس قاتارلىقالرنىــڭ پىت ــاجىم، قــازى رەئى ــىدا ھابۇله ئارقىس

ئهممـــا ئـــۇالر بىۋاســـىته ئوتتۇرىغـــا چىقماســـتىن . ئىكهنلىكـــى بىلىنهتتـــى
. باشــقىالرنىڭ قــولى بىــلهن جىنــايهت ئۆتكــۈزۈش شــۇملىقىنى قىلىشــاتتى 

هۋپىـق  ت. شـى چوقـۇم  ۇبهلكى ئۇالرنىڭمـۇ ئارقىسـىدا يهنه باشـقا بىـر كـۈچ بول     
  .بۇالرنىمۇ كۆز ئۆڭىدىن ئۆتكهزدى

شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇ سهۋرىســى ئــاخىرقى چهكــكه يېتىــپ، كاتتــايالقتىن  
قايتىپ كېلىپال بۇ ئىـش ئۈسـتىدە بـاش قـاتۇردى ھهم ھهر جـۈمه كـۈنى بىـر        
كهنتنىـــڭ ئازنــــا مهســــچىتىدە نامــــاز ئوقۇيــــدىغان ۋە نامــــازدىن كېــــيىن  

  .ز ئېيتىدىغان بولدىككه، شۇنداقال مۇتئهسسىپلهرگه ۋەۈلۈكۆپچ
ئــــۇ ئىشــــتاچىدا، ئازغانــــدا، تىجهنــــدە، بۆگهنــــدە مۇشــــۇنداق نۇتــــۇق  
يىغىنلىرىنــى ئېچىــپ، موللىالرنىــڭ  نهپســىيانهتچىلىكىنى، ئــۇالردا ۋەتهن، 
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. مىلـــلهت تۇيغۇســـىنىڭ كهملىكىنـــى مىســـالالر ئـــارقىلىق چۈشـــهندۈردى
  .ھهمدە بۇنداقالرغا قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ چىقتى

ــۇ  ــورۇقتا بولئ ــازاخۇنۇم    ۇش ــى ق ــىدا كهنج ــىپلىك ئارقىس ــان مۇتهئهس ۋاتق
ــارلىقىنى ســ ــۈرەتتىېب ــۇ كــۆپ   -ئۇنىــڭ بهزى پىتــنه. زىپ ي ئېغىــۋالىرىنى ئ

. كىتـاب قىلىشـماقچى بولـۇپ يـۈرەتتى     -ابھىسـ قېتىم ئاڭلىغان، راسا بىـر  
نويابىرنىڭ ئاخىرىدىكى بىر جۈمه كۈنى جۈمه نامىزىغـا شـورۇقنىڭ بۈسـتان    

  .تىگه يېتىپ كهلدىمهسچى
بــۇ چاغــدا نامازخــانالر ســهپراس بولۇشــۇپ بولغــان بولــۇپ، مهمتىلــى        

ــاخىرقى ســهپتىال تۇرۇشــتى    ــلهن ئ ــدى ئىككــى جهڭچىســى بى ئۇنىــڭ . ئهپهن
نامـازدىن كېـيىن   «كېلىپ قالغىنىنى كۆرۈپ ساالم قىلمـاقچى بولغانالرغـا   

ــهيلى ــدى  »كۆرۈش ــا قىل ــازاخۇنۇ   . دەپ ئىم ــى ق ــدا كهنج ــۇ چاغ ــۈنكى ب م ۋەز چ
  .ئېيتىۋاتاتتى

  .نامازدىن كېيىن كهنجى قازاخۇنۇم يهنه ۋەز باشالپ قالدى
ــۇڭالركى، يۇرتتــا دەھرىلىــك ئهدەپ،    — مــۆمىن مۇســۇلمانالر، ئاگــاھ بول

ــرىلهر ئهۋالدلىرىمىزنـــى . ئىســـالم دىننىـــڭ چىرىقـــى خىرەلهشـــمهكته  دەھـ
تىنمۇ بـۇ ھـالنى بۈگـۈن يهر تهۋرەشـ    . دىندىن چىقىرىشقىچه بېرىپ يهتمهكته

ــۋالغىلى  ــۇدۇبىلى ــدا    —، بول ــد ئاھاڭى ــپ، تهھدى ــۇ ســاقاللىرىنىى تىترىتى ئ
شــۇڭا نامازخانالرنىــڭ ھېچقايسىســى مهســچىدتىن چىقىـــپ     . ســۆزلهيتتى 

ــالمايتتى  ــۈرئهت قىلىشـ ــكه جـ ــتىنى  . كېتىشـ ــڭ ئاسـ ــازاخۇنۇم ئېڭىكىنىـ قـ
ــۇپ داۋام قىلــدى،   ــاتىالپ قوي ــۋى   —ت ــڭ غهزى ــۆزى خۇدانى ! يهر تهۋرەشــنىڭ ئ

هر گۇناھقا پېتىپ كهتكهنـدىال ئـالالھ يهر يـۈزىگه ئاشـۇنداق ئـاپهتلهرنى      بهندىل
ــدۇ ــدۇ. ئهۋەتىــــپ، بهنــــدىلهرنى ئاگاھالندۇرىــ يهنه . تــــوۋا قىلىشــــقا ئۈندەيــ

قــازا ئهۋەتىــپ دۇنيــانى كومپهيكــۇم     -بولمىغانــدا تېخىمــۇ بهتــتهر بــااليى    
سـهمۇد  ئـاد قهۋمـى،   ... نوھنىـڭ قهۋمـى توپـان ئاسـتىدا قالغـان،     ! قىلىۋېتىدۇ

مۇسـۇلمان  ! بۇ مانـا شـۇنداق ئىـش   . قهۋمى گۇناھقا پاتقانلىقىدىن جازاالنغان
بهندە ئۈچۈن ئهركىشنىڭ چاچ قـويمىقى، كـالته چاپـان كهيمىكـى نىمىـدىن      
بىشــارەتتۇر؟ ئاينىــڭ ، يۇلتۇزنىــڭ ۋە يهنه يهر شــارى دىگهنــدەك نهرســىلهرنىڭ 

؟ بـۇنى  !ئهمهسـمۇ  ش نهقـال دەھرىلىـك  ۈتـ ۈگېپىنى مۇسۇلمان بالىلىرىغا ئۈگ
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ــدۇ   ــا پاتى ــۈگهنگهنلهر گۇناھق ــڭ    ! ئ ــگهن ئالالھنى ــۇ دى ــىمۇ ب ــارمۇ، چاس يهر ش
ــدۇ ! ئىلكىـــدىكى ئىـــش ــالالھ بىلىـ ــر ئـ ــى ! غهيببنـــى بىـ ــداق گهپلهرنـ بۇنـ

خۇدالىـــق دەۋاســـى قىلغـــان ! قىلغـــانلىق خۇدالىـــق داۋاســـى قىلغـــانلىق
لمامـدۇق؟  پىرئهۋن نېمه بولدى؟ نهمرۇد، شـهددادالر نـېمه بولـدى؟ ئىبـرەت ئا    

ــاتوغرا     ــۇن ن ــۇلمانالر ئۈچ ــوچىالش مۇس ــىرلىرىنى ك ــڭ س ــداق . ئالالھنى بۇن
بىـز  ! ئادەملهر ئۇ دۇنيادا سۈرىتى مۇبهددىل بولـۇپ، ھـايۋان سـىياقىدا قوپىـدۇ    

سـىزلهرنى يامـان يولــدىن يانسـۇن دەيمىــز، تـوغرا يولغــا ھىـدايهت قىلىمىــز،      
  !...دەۋزىخىدۇرياخشىلىقنى بىلمىگهنلهر . گۇناھقا پاتمىسۇن دەيمىز

ــۈتتى  ــدىنىڭ تــاقىتى پ ئــۇ خااليىقنىــڭ چېتــى بىــلهن  . مهمتىلــى ئهپهن
ــدى    ــۈن ماڭـ ــش ئۈچـ ــىغا چىقىـ ــچىت سۇپىسـ ــلهن  . مهسـ ــاخۇن بىـ مهڭلىكـ

  .نىمىتۇلال ئۇنىڭ ئارقىسىدىنال ئهگهشتى
ئىككى قۇراللىق ئهسـكهرنىڭ مۇھاپىزىتىـدىكى مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ     

ــدا بول ــمه  شــى بىــلهن كهنجــى  ۇمــۇنبهردە پهي قازاخۇنۇمنىــڭ گېلىغــا بىــر نى
  .تۇرۇپ قالغاندەك ئۈنى ئۆچتى

ــال  — ــوش كهپـ ــىر... خـ ــ  — ...تهقسـ ــاقىلىنى يۇقـ ــۇ سـ ــپ ۇئـ رى قىلىـ
  .ئېڭكىنىڭ ئاستىنى تاتىلىدى

ــالن  — ــهن، يىـــ ــدى  —؟!نىـــــمه دەپ زەھهر چېچىۋاتىســـ دەپ ۋارقىرىـــ
نىــمه دېمهكچىســهن؟ قايســى     —مهمتىلــى ئهپهنــدى غهزەپــتىن تىتــرەپ،   

؟ ســهندەك شــۆتاڭغا بــاال بهرگهنــلهر جهنــنهتكه     !هتمهكچىســهنمهقســهتكه ي
ــۆزله       ــدۇ؟ س ــا كىرەم ــانالر دوزاقق ــم ئوقۇغ ــدا ئىلى ــڭ زۇۋانى ــپ، ئۆزىنى ! كىرى

قانـــداق دەھرىلىـــك ئهدەپ كهتتـــى؟ نېمىســـى دىنغـــا مۇخالىـــپ؟ قۇرئـــان  
دىغــان، كــاپىر بولــۇپ ۇچــاچ قويســا يامــان بول! ھهدىســتىن دەلىــل كۆرســهت

  ! بارمۇ دەلىل؟ سۆزله! نى كۆرسهتكېتىدىغانغا دەلىلىڭ
ســولغا، -كهنجــى قــازاخۇنۇم ئــۆزىنى يۇشــۇرىدىغان تۆشــۈك  ئىــزدەپ ئــوڭ

ــاالق ــلىدى  -ئ ــاالق قاراشــقا باش ــى    . ج ــپ كهتمهكچ ــوپ ئارىســىغا كىرى ــۇ ت ئ
ــۈزلىگهن       ــچه ي ــۇ نهچ ــۇۋالدى ئ ــۇنى توس ــۇلال ئ ــىلىۋىدى، نىمىت ــۇپ تهمش بول

ى قىسـىپ، بېشـىنى تــۆۋەن   ئادەمنىـڭ كـۆز ئالدىـدا شۈمشـهيگىنىچه بـوينىن     
پ ۋارقىرىغـان  ۈتۈئۇنىڭ ھـېلىال خااليىققـا سـۈر كۆرسـ    . سېلىپ جىم تۇراتتى
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  .چاغدىكى  ھهيۋىتىدىن ئهسهرمۇ قالمىغانىدى
ــا    — ــدا بوينۇڭغـ ــائهت ئالدىـ ــۆھمهتلىرىڭنى جامـ ــگهن تـ ــا دېـ ــهن بايـ سـ

ــ     ــل كۆرسـ ــان ھهدىســـتىن دەلىـ ــاڭ، قۇرئـ ــدىغان بولسـ پ، تـــوغرا ۈتۈئالمايـ
  !بارمۇ دەلىلىڭ؟! ئىسپات قىلدېگهنلىكىڭنى 

— ...  
ــا    — ــاننى توقۇيــــدىكهن، ئۇنىڭغــ ــالالھ نامىــــدىن يالغــ كىمىكــــى ئــ

  ئالالھنىڭ لهنىتى ياغىدۇ، دېگهن ھهدىسنى ئاڭلىغانمۇ سهن؟
— ...  
ــالالھ نامىــدىن يالغــان توقــۇش     — ــن نامىــدىن، ئ ــڭ دى ــا دېگهنلىرى باي

ئىچىـگه بىـر قـۇر    مهمتىلى ئهپهنـدى جامـائهت    —! بولمىسا دەلىلىڭنى قوي
ئىچىڭالردا دىننـى بىلـگهن باشـقا ئـادەم يوقمـۇ؟ بىزنىـڭ        —كۆز يۈگهرتىپ، 

ــدىغان ئىشــالر بولســا دەلىلــى     قىلىۋاتقــانلىرىمىزدىن دىنغــا خىــالپ كېلى
  تهيلى، بارمۇ سۆزلهيدىغانالر؟ۈبىلهن ئوتتۇرىغا قويۇپ بېقىڭالر، بىز تۈز

ھـېچكىم  . ئاڭالنمـايتى  تىرىك قىلغان ئـاۋازمۇ . خااليىق زۇۋان سۈرمىدى
مــــولال ئهمهس بىرســــى يــــۈزلهپ ئــــايهت . زۇۋان سۈرۈشــــكه پېتىنالمــــايتى

كهلتۈرسىمۇ ئىشىنىپ كهتمهيـدىغان بـۇ ئـادەملهرگه مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ      
ــر       ــا، بى ــوالر، ئهمم ــكىمۇ ب ــدى دېيىش ــى ئوينى ــش رول ــل قىلى ســۆزلىرى قايى

غان بـۇ خهلـق   مىلتىقلىق ئادەمدىن پۈتۈن بىـر يـۇرت قورقـۇپ سـىيىۋېتىدى    
كــۆز ئالدىــدا ئىككــى قوراللىــق ئهســكهر تۇرغانــدا ئىشــهنگهن موللىســىنىمۇ  

ــايتى  ــايه قىاللمــ ــى  . ھىمــ ــرى گهرچه مهمتىلــ ــلۇقالردىن بهزىلىــ ئۇقۇمۇشــ
خاتـا بىـلهن    -ئهپهندىنىڭ دېگهنلىرىنى تـوغرا تاپسـىمۇ، ئهنئهنىـدىكى تـوغرا    

ــدىغان ھىس ــۈز«اپالشــــماي قىلىنىۋېرىــ ــاتىرە -يــ ــۈپهيلى، كه »خــ ــى تــ نجــ
ئهپهنــدى دېــگهن . »يــۈزى چىــدىمايتى«قازاخۇنۇمغــا قارشــى مهيــدان تۇتۇشــقا 

  .كېتىدۇ، بىز يهنه قازاخۇنۇم بىلهن قالىمىز دېگهنلهرنى ئويلىشاتتى
  خهلقنى توغرا يولغا باشلىماقچىمۇ سهن؟ ياكى ئهگرى يولغىمۇ؟ —
  ...خاتا يولغا باشالپتۇق، ئۆزى —
بـۇ بىچـارە ھـالهتكه چۈشـكهن،      دېـدى مهمتىلـى ئهپهنـدى    — !تۇفېي  —

كهچكـــۈزدىكى چىۋىـــدەك دۈگـــدەرەپ قالغـــان، گويـــا بېشـــىدىكى ئـــادەتتىن 
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ــاڭگىالپ      ــى س ــدەك بېش ــۈرەلمهي قالغان ــىنى كۆت ــان سهللىس ــقىرى يوغ تاش
ئارقىــدىن ئۇنىــڭ بېشــىغا    . كهتــكهن  بايقۇشــقا نهپــرەت بىــلهن تۈكــۈردى    

ــۇرۇپ،     ــۇپ ت ــلهن نوق ــارمىقى بى ــز ب ــهرمهندە —بىگى ــهن   !ھهي، ش ــى س ھىل
خهلقنـــى تـــوغرا يولغـــا ھىـــدايهت قىلغـــۇچى بولـــۇپ ئىشـــهنچ بىـــلهن گهپ 
قىلۋاتاتتىــڭ، ھالىــڭ  شــۇمىدى؟ ئــۆزەڭ قىلىۋاتقــان ئىشــنىڭ ھهقىــقهتهن   
توغرا ئىكهنلىكىگه ئىشهنچ  قىاللماي قالـدىڭمۇ يـاكى ئاغزىڭـدا مـۇقهددەس     

ۋالغــــان ئېتقادىڭــــدىن جېنىــــڭ ئهۋزەلــــراق  ۈرۈدەپ چهل تهگــــدۈرمهي كۆت
ــهن؟  ــۆزەڭنى ئهيىبلهۋاتامس ــۇپ، ئ ــا   ! تويۇل ــاد بولس ــت ئېتىق ــهندە راس ئهگهر س

زالىـــم پادىشـــاھ «! مېنىـــڭ مىلتىقىمـــدىن قورقمـــاي توغرىســـىنى ســـۆزله
ــانلىق       ــاد قىلغ ــمۇ جىه ــى قىلىش ــز ھهق گهپن ــر ئېغى ــدا بى ــۇدۇئالدى » بول

دېگهن ھهدىسكه كۆرە، ئۆزەڭنى ھهق دەپ بىلسهڭ دەلىـل بىـلهن سـۆزله شـۇ     
ــدە   ي! ھهقنـــى ــدايهت ئىچىـ ــاال بهرگىنىـــڭ ھىـ ــۆتاڭغا بـ االقچىلىقىڭـــدىن شـ

بولغىنىڭمىدى؟ بۇ مهكـتهپ ئالالھنىـڭ سـۆزى، ئـالالھنى تهسـدىقاليدىغان      
  !لىدىغان مهكتهپقۇ؟ يهنه نېمه دەيسهن؟ۈنۈئىلىملهر ئۈگ

كهنجـى   —... ئىنسـان دېـگهن خـام سـۈت ئهمـگهن      ...  ھئازماس ئالال —
  .دۇڭشىدىقازاخۇنۇم بىچارىلىك بىلهن غۇ

ئېيتىــپ بــاقه، بايــا قىلغــان تهرغىباتلىرىڭنىــڭ خاتــا بولغــانلىقىنى  —
قىلىــــپ مۇشــــۇنداق دەۋاتامســــهن يــــاكى جاننىــــڭ  ھىــــسئۇشــــتۇمتۇت 

  تاتلىقلىقىدىنمۇ؟
ھۆكۈمهتنىــڭ ئهمــرى ۋاجىــپ، تهقســىر، ســىلى دېگهنــدىن كېــيىن   —

  ...بىز ئۇنى توغرا دېمهي بويۇن تاۋلىق قىلىپ بېشىمىز ئونمۇ؟
ڭلىـــدىڭالرمۇ، ۋەتهنداشـــالر؟ بۇنـــداق ئـــادەملهردە ۋىجـــدان دېـــگهن ئا —

يـۇ،   -ئـۇالر سـىلهرگه ئىمـاننى، ئېتىقـادنى تهشـۋىق قىلىـدۇ      . نهرسه بولمايـدۇ 
ئـازراق مۈشـكۈلگه يولۇقسـا    . ئۆزىنىڭ ئىمانى، ئېتىقادى مۇسـتهھكهم ئهمهس 

ئىمانـدىن، ئېتىقادىـدىن كېچىـپ  ئىـت جېنىنـى سـاقالپ قـېلىش ئۈچــۈن        
ئـۇ بايـا نـېمه    . ئـۆزىنى ـ ئـۆزى يالغانغـا چىقىرىـدۇ     . ئـۆزى كاچاتاليـدۇ   -ئۆزىنى

دەپ ۋەز ئېتىقــان؟ ئهجهبــا مېنىــڭ ئىككــى ئهســكىرىمنى كــۆرۈپال ســىلهرگه  
دەۋاتقان، سـىلهرگه تهشـۋىق قىلۋاتقـان يـولىنى ئـۆزى خاتـا دېـدىغۇ؟ بۇنـداق         
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ــوغرىمىك  ــىش تـ ــادەملهرگه ئهگىشـ ــهك   —ن؟هئـ ــدى يۈكسـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ
دىكى ناتىقلىق قـابىلىيىتى بىـلهن رەقىبىنىـڭ ئهينـى مهيدانـدىكى      دەرىجى

خهلـق  . ئىككى خىل ھالىتىدىنال پايـدىلىنىپ ئـۇنى شهرمىسـار قىلىـۋەتتى    
ئــۆز كــۆزى بىــلهن كــۆرۈپ تۇرغــان كــارتىنىالر بىــلهن مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ  
چۈشهندۈرۈشــلىرىنى بىرلهشــتۈرۈپ ئويلىغىنىــدا قايىــل بولمىغىنىمــۇ  ئــاز  

ــدى ــىر    . قال ــداق تهس ــدە قان ــدى ســوئالنىڭ كىشــىلهر قهلبى ــى ئهپهن مهمتىل
ككه ۈلــۈقوزغايــدىغانلىقىنى بىلىــپ باقمــاقچى بولغانــدەك، بىــردەم كۆپچ    

ــدى  ــۈكۆپچ. ســهپ ســېلىپ قارى جىــت قــۇالق  -ك چوڭقــۇر تىنىــپ، جىــم ۈل
شـۇنداق، ۋەتهنداشـالر، بۇنـداق رەزىـل      —ئۇ سـۆزىنى دادام قىلـدى،   . ساالتتى

ئـۇالر ھامـان   ! ىن ئىبارەت بۈيـۈك تهنـگه چىققـان جـاراھهتتۇر    ئادەملهر مىللهتت
ــاتىنى   . جــان قايغۇســى بىــلهن ھهلهك  ــۇالر شهخســى پايدىســى ۋە ھاي شــۇڭا ئ

ــا، ھهر     ــداق ھۆكــۈمران گۇرۇھق قوغــداپ قــېلىش ئېهتىيــاجى ئۈچــۈن ھهر قان
ــدۇ   ــاالقچىلىق قىلىۋېرىـ ــال يـ ــا ئوخشاشـ ــئهل جاھانگىرلىرىغـ ــداق چهتـ . قانـ

توغرىسـىدا ھـېلىال گۇمـان  بىـلهن سـۆزلىگهن  بـۇ ئـادەم        بىزنىڭ ئىمانىمىز 
ــا ھۆكۈمرانلىــق قىلىــش ئۈچــۈن    ــاكى ھىنــدىالر يۇرتىمىزغ ئهگهر پهرەڭــلهر ي
كهلســه مانــا شــۇنداق تهشــۋىقات بىــلهن ســىلهرنى قوزغــاپ چىقىــپ ئىســالم  

! دىنىنى قوغداش شۇئارى بىلهن ئاشـۇالرغا قارشـى كـۈرەش قىالرمـۇ؟ ناتـايىن     
دە،  -دەيــدۇ »ھۆكۈمهتنىــڭ ئهمرىنــى تۇتمــاق ۋاجىــپ «دەك ئــۇ بايــا ئېيتقانــ

ــزمهت     ــال خىــ ــۇ ئوخشاشــ ــۇ، مۇڭغۇلالرغىمــ ــدىالرغىمۇ، پهرەڭلهرگىمــ ھىنــ
 -ئۇالرنىڭ دىنسىزلىقى، تاجـاۋۇزچى بولۇشـى، مىللهتنىـڭ پايـدا    . قىلىۋېرىدۇ

. زىيىنىـدىن قهتئىيــنهزەر، پـۇل بهرســىالر ئوالرنىــڭ پايدىسـىغا پهتىــۋا بېرىــدۇ   
ــڭ سى ــتۈرۈپ     ئۇالرنىــ ــلهن بىرلهشــ ــامالر بىــ ــي ئهھكــ ــىىتىنى دىنىــ ياســ

بىچـارە جېنىنـى سـاقالپ قـېلىش ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ تـاپىنىنى        . مهدھىيلهيدۇ
مانــا، ســىلهرگه ئىمــان، ئېتىقــاد ھهققىــدە گهپ . يــاالپ، يــاالقچىلىق قىلىــدۇ

ــۋالى   ــڭ ئهھ ــان ئادەمنى ــپ داۋام قىلــدى،    — !قىلغ ــردەم تۇرۇۋېلى ــۇ بى  —ئ
ــۇالر  ــۇ؟ ئـ ــېجىمهللهردىن    ھۆكۈمرانالرچـ ــۇس تـ ــانى سـ ــۇنداق ئىمـ دەل مۇشـ

ــدۇ   ــق قىلىـ ــتىمىزدىن ھۆكۈمرانلىـ ــڭ ئۈسـ ــدىلىنىپ بىزنىـ ــۈنكى، . پايـ چـ
ــچ      ــز قىلى ــان خهلقىمى ــا پاتق ــڭ خۇراپاتلىقق ــدۇكى، بىزنى ــۈمرانالر بىلى ھۆك
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كى، قۇرئـاننى، خۇدانىـڭ نـامىنى شـىپى     ۇغان گهپكه ئۇنىمايدنشىلتاپ قىلى
ھۆكـۈمران بىۋاسـته گهپ   . بويسـۇنىدۇ  كهلتۈرۈپ قىلىنغـان سـۆزگه شهرتسـىز   

قىلغانـــدا ئاڭلىمىغـــان خهلـــق شـــۇ ســـۆزنى مۇنىڭـــدەك يـــاالقچى كانـــايالر 
ــدۇ  ــارقىلىق  دېســه ئاڭالي ــداق  . ئ ــمهك بۇن ــۋەرلهر«دې ــى  »مۆتى مىللىتىمىزن

 ھئـۇالر مۇشـۇ تهقلىـدته ھىـدايىتۇلال    ! قۇل قىلغۇچىالرنىڭ قولىدىكى قـورال 
ســا، يــاقۇپبهگنىمۇ شــۇنداق خوشــامهت ئاپــاقنى قانــداق ھىمــايه قىلغــان بول

بىلهن قارشى ئالغان؛ رورۇڭتاڭنى قانـداق چاجـاڭ قـۇرۇپ كۈتۈۋالغـان بولسـا،      
ئۇالرغــا . يــاڭ زېڭىشــڭغىمۇ شــۇنداق ســاداقهت بىــلهن خىــزمهت قىلغــان      

. ھامــان شــۇالر تهرەپــته تۇرىــدۇ . ھۆكۈمرانلىــق قىلغۇچىالرنىــڭ پهرقــى يــوق 
دايـــدىغان، ســـاختا ئىخـــالس بىـــلهن پهقهت ئۇنىـــڭ خـــۇدانى ۋە خهلقنـــى ئال

دىغان نامىزىغا كاشىال قىلىمىسىال، پهتىـۋا چىقىرىـپ ئـۆز خهلقنىـڭ     ۇئوقۇل
ــىال       ــۇزۇپ قويس ــېپىنى تۇتق ــۇقنىڭ س ــالته قوش ــۈن ك ــوراش ئۈچ ــى ش قېنىن

ــدى ــدۇ   . بول ــاالقچىلىق قىلىۋېرى ــا ي ــۈر ئۇالرغ ــر ئۆم ــالر،  . بى ــدى ۋەتهنداش ئهم
ــۆز  ــۇ كـ ــېلىپ، بۈگۈننىمـ ــكه نهزەر سـ ــويالپ   ئۆتمۈشـ ــۇپ، ئـ ــدىڭالردا قويـ ئالـ

قانـداق؟ كىمنىـڭ ئىمـانى كامىـل      -كۆرۈڭالر، مېنىڭ دېگهنلىـرىم راسـتمۇ  
  ئهمهسكهن؟ كىمنىڭ كامىلراق ئىكهن؟

ــۈردىكى، كۆپچ      ــۈم س ــق ھۆك ــۈرلۈك جىملى ــۇنداق س ــدا ش ــۈمهيدان ك ۈل
مهمتىلــى  ئهپهنــدىنىڭ ئــاخىرىنى ئــۇالپ داۋاملىــق سۆزلهۋېرىشــىگه تهشــنا   

. جىتلىــق كىشــىنىڭ يــۈرىكىنى ســىقاتتى  -بۇنــداق جىــم. بولــۇپ كهتتــى
ــڭ ئــاخىرى بولغاچقــا غــۇر    ــۇر شــامال كىشــىلهرنىڭ تېنىنــى     -نويابىرنى غ

ــۆتهتتى ــۇپ  . چېقىــــپ ئــ ــهزمهس بولــ ــۇتى توڭۇشــــتىن ســ بهزىلهرنىــــڭ پــ
خىيالىــدا مهســچىتتىن چىقىــپ كېــتىش  دەلــېكىن ھېچكىمــ. كهتكهنىــدى

ارارەت ھاسـىل قىلىـش خىيـالى    خىيالى، ھهتتا پۇتىنى يهرگه ئۇرۇپ ئـازراق ھـ  
  .يوق ئىدى

بـۇ نـۆۋەت   . مهمتىلى ئهپهندى سۆزىنى داۋامالشـتۇردى  —ۋەتهنداشالر، —
ئهي «ئۇنىـــڭ تاۋۇشـــىدا . ئۇنىـــڭ ســـۆزى مۇاليىملىـــق بىـــلهن جاراڭلىـــدى 

خااليىق، نېمىنىـڭ تـوغرا، نېمىنىـڭ خاتـا ئىكهنلىكىنـى چۈشهنسـهڭلهرچۇ،       
ــهڭالرچۇ ــار   »!چۈشهنســـ ــان بـــ ــگهن ئىلتىجـــ ــدى،  دېـــ ــاراڭالردا  —ئىـــ ئـــ
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سودىگهرچىلىك بىلهن چهتئهلگه چىققـانالر بـار، شـۇالردىن سـوراپ كـۆرۈڭالر،      
ــڭ       ــزدەك ھاياتنىـ ــم بىـ ــايدىكىن؟ كىـ ــزدەك ياشـ ــلهر بىـ ــادا يهنه كىمـ دۇنيـ
ــۇردىالردەك ياشــايدىكىن؟     ــك م ــدا، تىرى لهززىتىنــى سۈرۈشــتىن مهھــرۇم ھال

ھهربىــر ئــادەم ئۈچــۈن بىــر ئــويالپ كــۆرۈڭالر، ۋەتهنداشــالر، مۇشــۇمۇ ھايــاتمۇ؟ 
قېتىمـــدىال  بېرىلىـــدىغان قىممهتلىـــك ھايـــات مۇشـــۇنداق قـــۇرۇتتهك      
مىدىرالپ يـۈرۈش بىلهنـال قانـائهت تاپامـدۇ؟ ئهي، بـۇغرا ئهۋالدلىـرى، بىزنىـڭ        

بىزنىــڭ ! يــوق؟ -تومــۇزىمىزدا ئاتىلالنىــڭ، ئاقســاق تۆمۈرنىــڭ قېنــى بــارمۇ
ىمىز، توپـا تـوزۇپ تۇرىـدىغان    شـ ۇيورۇق چۈشـمهيدىغان چالمـا ئـۆيلهردە ئولتۇر   

شىمىز تهقـدىردە پۈتۈلگهنمـۇ؟ ئـالالھ بىزنـى     ۈۋەيرانه كوچىالردا ياالڭئاياق يۈر
مۇشــۇنداق ياشاشــقىال ياراتقــانمۇ؟ بۇنــداق دېگــۈچىلهر ئــالالھنى تولىمــۇ       

 -ئادالهتسىز دېمهكچىمۇ ـ قانداق؟ ئهجهبـا ئـالالھ بىـزگه ئـۇ دۇنيـادىال بهخـت       
دۇنيـالىقنى غهيـرى مۇسـۇلمانالرغا بهرگهن بولسـا؟      جهننهت ئاقا قىلىـپ،  بـۇ  

ياق، ۋەتهنداشالر، بـۇالر ھۆكـۈمران كۈچلهرنىـڭ يـاالقچىلىرى مۇسـۇلمانالرنى      
ســـىلهر ! ش ئۈچـــۈن ئـــويالپ تاپقـــان يالغـــان ســـۆزلهر    ۇتـــۇئالـــداش، قورق

ئوقۇمىغىنىڭالر ئۈچۈن دۇنيادىن بېخهۋەر، موللىالر نېمه دېسـه شـۇنى راسـت    
ئوقۇغــان بولســاڭالر ئىــدى، ئــۇ ھالــدا دۇنيــادىن بــېخهۋەر        ئهگهر. دەيســىلهر

ــايتىڭالر  ــادا  -قالمــــ ــالىقنى بهرگهن«دە، دۇنيــــ ــانى دۇنيــــ ــرى  »پــــ غهيــــ
ــۇلم ــاۋاتقانلىرى    امۇسـ ــا ياشـ ــامرات ۋە مهھكۇملۇقتـ ــايىن نـ نالرنىڭمۇ  ئىنتـ

مۇسـۇلمانالرنىڭ مۇشـۇ دۇنيـادىمۇ     »بـاقى دۇنيـالىقىنى بهرگهن  «بارلىقىنى؛ 
. ھايات ئىچىـدە ياشـاۋاتقانلىرى بـارلىقىنى بىلـگهن بـوالتتى      ئىنتايىن پاراۋان

سىلهرنىڭ قېنىڭالرنى ئىچكـۈچىلهر سـىلهرنىڭ نـادان،     —شۇڭا ھۆكۈمرانالر
نــادان ئــادەملهر خــۇددى بىــر . ڭالرنى ئــارزۇ قىلىــدۇۇگــۈل، ئاخمــاقراق بولۇشــ

پادىغــا بولســا نهچــچه قورۇســى ئۈچــۈن پهقهت بىــر پــادىچى  . پادىغــا ئوخشــايدۇ
ســىال كۇپــايه، خوجــايىن ئــازراق ھهق بېرىــپ پــادىچىالرنى يالاليــدۇ يــاكى  بول

نــى باشــقۇرۇپ »پــادا«يۇندىسـىنى بېرىــپ پــادىچى ئىتالرنــى باقىـدۇ ـ دە، بــۇ     
ــدۇ ــۇ . كېتىۋېرىـ ــادىچىالر«ئهنه شـ ــۇ »پـ ــرى «، ئهنه شـ ــان ئىتلىـ ــا  »چوپـ مانـ

 ئــۆز پادىســىدىن خالىغــان »پــادىچىالر«بــۇ ! مۇشــۇنداق مىللىــي مۇنــاپقىالر
ۋاقىتتا، خالىغان جـاننى زامـان قاسسـاپلىرىغا سـېتىپ بېرىـدۇ يـاكى  ئـۆزى        
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  !تۇتۇپ بېرىدۇ، پهقهت خوجايىن شۇنى خالىسىال
ــلۇققا  . ك ئېغىــــر تىنــــدىۈلــــۈكۆپچ  ئــــۇالر خــــۇددى چهكســــىز بوشــ

مهمتىلـى ئهپهنـدى يهنه ئـازراق پائۇزىـدىن     . تاشلىۋەتكهندەك بولۇپ قېلىشتى
  :كېيىن داۋام قىلىدى

ــانمۇ  ئهي،  — ــىلهر ئىنسـ ــۇپ   -ۋەتهنداشـــالر، سـ ــان بولـ ــداق؟ ئىنسـ قانـ
تۇغۇلۇپ، ئاڭسىز پادا بولـۇپ ياشاشـنى ۋىجـدانىڭالر كۆتۈرەمـدۇ؟ خـۇدا بىزنـى       
جىمــى مهخلۇقــاتتىن ئهزىــز ۋە ئۇلــۇغ قىلىــپ ياراتقــان تۇرســا، بىــز شــۇ         
ئۇلۇغلۇقنى قولغا كهلتۈرەلمهي، باشقا تـۆۋەن دەرىجىـدىكى ھـايۋانالر قاتارىغـا     

ۈپ قالســـاق بـــۇ خۇدانىـــڭ غهزىپىنـــى كهلتۈرمهســـمۇ؟ بـــۇ خۇدانىـــڭ  چۈشـــ
ئىرادىســىگه خىــالپ ئهمهســمۇ؟ ئىنســاننىڭ ئىنســان ســۈپىتىگه كىرىشــى   

مانا شـۇنداق بولغانـدىال  ھهرخىـل روھـى     . ئۈچۈن بىلىم ئىگىلىشى زۆرۈردۈر
ئۆزىمىزنىـڭ بـارچه مهخلـۇقتىن ئهزىـز،     . كىشهنلهردىن قۇتۇلۇپ كېتهلهيمىـز 

مانـا شـۇنداق بولغانـدىال ئـادەم     . ىكهنكىمىزنى نامايان قىالاليمىزئۇلۇغراق ئ
 -دېگهننــڭ ھايۋانــدەك ياشىماســلىقى  كېرەكلىكىنــى، ئهركىــن پــاراۋان ھــۆر

نهپســــىگه مۇناســــىۋەتلىك ئىــــش -ئــــازادە ياشــــاش ئىنســــاننىڭ ئىــــززەت
. قىممىتىنـى بىلىمىـز   -ئۆزىمىزنىـڭ قهدىـر  . نهلهيمىزۈئىكهنلىكىنى چۈشـ 
ــد ــم بولغانــ ــهرت بىلىــ ــنىڭ شــ ــاندەك ياشاشــ ــارائىتلىرىنى  -ىال ئىنســ شــ

ۋەتهنداشــــالر، ئورۇســــالر، پهرەڭلهرمــــۇ ئوخشاشــــال ئــــادەمغۇ؟ . يارىتــــااليمىز
ئۇالرنىڭمۇ ئىككى قولى بار، ئهقلى ھوشـى بـار، بىزمـۇ ئوخشاشـال شـۇنداققۇ؟      

ئهۋالدقىـچه   -نېمىشكه بىز ماشىنا ياسىيالمايمىز؟ نېمىشـقا بىـز ئهۋالتـتىن   
ردە ئولتۇرىمىز؟ نېمىشكه ئاسـماندا ئۇچالمـايمىز؟ خـۇدا بىـزگه     كېسهك ئۆيله

نېمىشقا ئاشۇ نهرسىلهرنى ئاسماندىن تاشالپ بهرمىـدى؟ نېمىشـقا شـۇنداق    
ــۆگهي       ــا ئــ ــڭ خۇداغــ ــۇ بىزنىــ ــدى؟ بــ ــا قىلمىــ ــۇش ئاتــ ــار تۇرمــ بهختىيــ

ھهمــمه مىللهتنــى . بولغــانلىقىمىزدىن ئهمهس، ھهممىمىزنــى خــۇدا يــاراتتى
ئۆزىمىزنىـڭ  .  ا ھهمـمه مىللهتـكه ئوخشـاش ئهقىـل بهردى    خۇدا ياراتتى، خـۇد 

پاراســىتىمىزنى جــارى قىاللمــاي يۈرســهك ئهيــپ كىمــدە؟ ئهلــۋەتته   -ئهقىــل
. بىـــز مهھمـــۇت قهشـــقىرىنىڭ ئهۋالدى. ئوقـــۇيلى، ۋەتهنداشـــالر! ئـــۆزىمىزدە

ــۈرەلمهيمىز،    ــلىگه كهلتــ ــهرىپىمىزنى ئهســ ــاق شــ ــاتتىن قۇتۇلمىســ خۇراپــ
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  .ساقلىيالمايمىز
لـــى ئهپهنـــدى ســـۆزلهپ بـــولغىچه ســـۇغا چۈشـــكهن ئىتـــتهك       مهمتى 

پ تۇرغان كهجى قـازاخۇنۇم مهمتىلـى ئهپهنـدى سـۆزىنى تۈگهتكهنـدە      ۈيۈشۈمش
بۈركۈتنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇش شاتلىقىغا چـۆمگهن تۈلكىـدەك، يـۈرىكى    

ئۇنىڭغـا يېقىنـراق كېلىـپ بۇنىڭـدىن كېـيىن       ھنىمىتـۇلال . ئويناپ كهتتى
ــ ــداق يامـ ــپ  يهنه ئاللىقانـ ــا ئېتىـ ــدىغان بولسـ ــاتالرنى داۋام قىلىـ ان تهرغىبـ

ــاليدىغانلىقىنى ئېيتىــپ پوپــوزا قىلــدى    چــۈنكى ئىلمىــي ئاساســالر   . تاش
ــىپلهرگه ئهڭ      ــداق مۇتهئهسسـ ــدىغان بۇنـ ــقا بولمايـ ــل قىلىشـ ــلهن قايىـ بىـ

ــدى  ــۇرالش ئىـ ــارە مهجبـ ــازاخۇنۇمنى  . مۇۋاپىـــق چـ ــى قـ ــۇ كهنجـ ئارقىـــدىن ئـ
 »بولـۇدۇ ئهمـدى كـۆزدىن يۈتسـهڭمۇ    « بـۇ ئۇنىـڭ  . مۈرىسىدىن ئىتتىرىـۋەتتى 

ــدى ــى    . دېگىنىـ ــهلدىيۇ، يهنه مهمتىلـ ــكه تهمشـ ــازاخۇنۇم كېتىشـ ــى قـ كهنجـ
ئهپهنــدىنىڭ رۇخســهت قىلماســلىقىدىن  قورقــۇپ ئۇنىــڭ  كــۆزىگه قارىــدى،  

  .دېگهندەك، مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ئۇنىڭغا قىلىدىغان سۆزلىرى بارىدى
راپ قىلغانىـدىڭ، ئۇنـداق   قازى، سهن بايا خاتا قىلغانلىقىڭنى ئېتىـ  —

بولســا بۇنــدىن كېــيىن خهلــق مهنــپهئهتىگه مۇخالىــپ كېلىــدىغان بۇنــداق  
  !قىلمىشنى قىلماسلىققا قهسهم قىلىپ باقه

كهنجــى قــازاخۇنۇم شــۇنداق دەبــدەبىلىك ســۆزلهرنى  —... بىلالھكــى —
تىزىــپ قهســهم قىلىشـــقا باشــلىدىكى، ئۇنىـــڭ ســۆز ۋە ھهرىكهتلىرىـــدىن      

ــتىلهرنى  بۈركۈتنىــــڭ چاڭگ ــۈن جىمىكــــى ۋاســ ىلىــــدىن قۇتۇلــــۇش ئۈچــ
  .شتىن يانمايدىغانلىقى چىقىپ تۇراتتىۇنۇقولل

ــالر،  — ــڭ     —ئهي، ۋەتهنداشــ ــى قازاخۇنۇمنىــ ــق كهنجــ ــدى تهۋپىــ دېــ
 —تهنتهنىلىـــك قهســـىمى ئاخىرىالشـــقاندىن كېـــيىن، شـــائىرانه ئاھاڭـــدا، 
هپ ســىلهر مانــا مۇشــۇنداق ئــادەمگىمۇ ئىشىنهمســىلهر؟ ھــېلىال باشــقىچه گ 

قىلغان ۋە شۇ گهپلهرگىمـۇ خۇدانىـڭ نـامىنى شـىپى كهلتـۈرگهن بـۇ كىشـى        
ئهمدى ھېچبىر قىزارماسـتىن قهسـهممۇ ئىچىۋاتىـدۇ، دېـمهك، جىنىنـى دەپ      
ئۆزى تـوغرا دەپ ئىشـهنگهن نهرسـىدىن تىنىۋاتىـدۇ ۋە ئۇنىڭغـا قارشـى ئىـش        

تهۋپىـــق قولىنىـــڭ بىگىـــز بـــارمىقى بىـــلهن يېنىـــدىكى   —قىلىۋاتىـــدۇ، 
ئۇنىـڭ بۇنـداق تۇرۇشـى خـۇددى     . پ سـۆزلهيتتى ۈتۈى قازاخۇنۇمنى كۆرسكهنج
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بىرەر ئهخلهت دۆۋىسىنى ياكى باشـقا شـۇنىڭغا ئوخشـاش ئىـپالس نهرسـىنى      
بىز بۇنـداق قهسـهم قىلمـايمىز، بۇنـداق      —التتى، ۇپ تۇرغاندەك تۇيۈتۈكۆرس

ئىككى يۈزلۈك ئهمهسمىز، جېنىمىزنـى دەپ ئـۆزىمىز تـوغرا دەپ ئىشـهنگهن     
شــــنىڭ تهتۈرســــىنى قىلمــــايمىز، بۇنــــدىن ئىككــــى ئــــاي ئىلگىــــرى  ئى

ــز      ــراق، بى ــان، بى ــدىتلهر بولغ ــا تهھ ــان، ماڭ ــلىرى يېرىلغ ــڭ باش تهلهبىلهرنى
ــۈن     ــهنگىنىمىز ئۈچـ ــي ئىشـ ــا قهتئىـ ــوغرا قىلىۋاتقانلىقىغـ ــڭ تـ ئۆزىمىزنىـ

قــالغىنىنى بۇنــدىن كېيىنكــى ئهمهلىيىتىمىــزدىن . ئارقىمىزغــا يانمىــدۇق
ۇمنىـــــــڭ  ئىچـــــــكهن قهســـــــىمىدە قانچىلىـــــــك  ســـــــىلهر قازاخۇنۈكۆر

ــا    ــدا ۋە ئۇنىڭغـــ ــىلهر، ئۇنىڭـــ ــكه ئۈلگۈرىســـ ــدىغانلىقىنىمۇ كۆرۈشـــ تۇرىـــ
. ئوخشــىغانالردا بۇنـــداق ئهرزان باھــالىق قهســـهملهر ئــاز بولمىســـا كېـــرەك   

دېمهك، يهنه بىر كۈنلىرى ئۇنىڭ بۈگـۈنكى قهسـىمىگه مۇخالىـپ يهنه باشـقا     
ــدىغانلىقىغا ئىشــنىۋ  ــاپ،   — !ېرىڭالرقهســهملهرنىمۇ ئىچى ــردەم توخت ــۇ بى ئ

ــدى،    ــۇپ قويــ ــىلىگهندەك قوشــ ــۆزىنى خۇالســ ــۇتوغر —ســ ــاددىي ۇلــ ق ئــ
ــادەملهرنىمۇ ئۇلۇغلــۇق دەرىجىســىگه كۆتــ  دۇ، ئهگرىلىــك ئۇلۇغالرنىڭمــۇ ۈرۈئ

  .بولۇدۇرەسۋا بولۇشىغا سهۋەپ 
ــى      ــۈۋېتىپ ئېيتت ــۇپىدىن چۈش ــاخىرىنى س ــۆزنىڭ ئ ــۇ س ــدا  . ئ ــۇ  چاغ ب

ــازاخۇنۇم ئاللىقا  ــى ق ــدى،    كهنج ــپ يوقالغانى ــۈكىكه كىرى ــقان تۆش ــان چاش چ
مهســچىد ھويلىســىدىن  چىققانــدا ھهربىــر كىشــى مهمتىلــى ئهپهنــدىنى       
ــپ      ــپ قىلىـ ــدىن تهكلىـ ــن قهلبىـ ــۈن چىـ ــرىش ئۈچـ ــالپ كىـ ــۆيىگه باشـ ئـ

ئۇالر تهكلىپ قىلىۋېتىـپ، يهنه قـازاخۇنۇم يـاكى ئىمامـاخۇنۇم     . تۇرۇۋېلىشتى
ــان بول    ــۆرۈپ تۇرغ ــدا ك ــر بۇلۇڭ ــلهر  بى ــپ   دېگهن ــدك ئهيمىنى ــۇن دېگهن مىس

  .دېمهك، ئۇالر قورقۇپ ئادەتلىنىپ كهتكهنىدى. ئهتراپقا قاراپ قوياتتى
. مهمتىلى ئهپهنـدى ھهممهيلهنـگه سـىلىقلىق بىـلهن ئـۆزرە ئېيتىتتـى       

ــۇپ يۈرۈشــكه ئېشــىنالمايتتى   ــان بول ــۇ مېهم ــاغۇ  . ئ ــدە ئ ــڭ ئۆزى دەل ھازىرنى
ــا    ــۇنىڭغا ئوخش ــۇددى مۇش ــپ  خ ــاراپ مېڭى ــىغا ق ــدىيهتنى ھهل يېزىس ش زى

  .قىلىپ كهلمىسه بولمايتتى
ىغــانلىقىڭالر  بىــز لرەخــمهت، ئــاكىالر، ســىلهرنىڭ ئىشــىمىزنى قول —

ــارتۇق     ــدىن  ئـ ــويۇپ بهرگهنـ ــوي سـ ــۈن قـ ــۇدۇئۈچـ ــا  بولـ ــدىنمۇ كاتتـ ، بۇنىڭـ
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  .مېهماندۇسلۇق بارمۇ؟ رەخمهت،  مهن يهنه ئىش قىلىشىم كېرەك
  

*  
**  

ــ       ــر جــۈمه كــۈنى ئــۇ ســۇنتاغ مهس بــۇ يهردىمــۇ  . چىتىدە بولــدىيهنه بى
نامـــازدىن كېـــيىن جـــامهتكه تهشـــۋىق تهرغىبـــات قىلغانـــدىن كېـــيىن       

كى ئــۇنى خــۇددى ئهڭ يــېقىن ۈلــۈقايتىۋاتقانــدىمۇ، بــۇ يهردىكىلهرنىــڭ كۆپچ
  .دوستى بىلىپ، ئاغرىنغان ھالدا ئۆيلىرىگه تهكلىپ قىلشىتى

  .ھېچ بولمىسا بىر پىياله چاي ئىچىپ كېتىڭ، ئهپهندىم —
زگه ھېچ ھهشهم يوق، قوي سـويامتۇق، ئاسـقان ئـۈزۈملىرىمىز بـار،     بى —

ــ  يــاز  . ئېغىــز تىگىــپ ماڭســىڭىز بــوالتتى   . پ كهســكهن ۈتۈســوغۇق كۆرس
  ...چىكهتتى، ئېغىز تهگمىدىڭىز

  ...ئهمسه ئاناردىن بىر نهچچىنى ئېلىۋېلىڭ —
مهمتىلـــى . ئۇالرنىـــڭ ھهر بىـــرى ئـــۇنى تۇتـــۇپ قىلىشـــقا تىرىشـــاتتى 

ئــادەمنى ئىللىــق مۇئــامىله، يېقىملىــق ســۆزلىرى بىــلهن   ئهپهنــدى ھهمــمه
ــدۇراتتى   ــى ئۇنتۇلــ ــلهپ، تهكلىپىلىرىنــ ــاالل   . پهپىــ ــۇنى مــ ــلهردە ئــ كىشــ

  .قىلماسلىق خاھىشى پهيدا بوالتتى
تېخـى  (ئۇالر مهسجىد قهۋمىنى ئارقىدا قالدۇرۇپ ئـانچه ئـۇزۇن  ماڭمـايال     

ــا ) ئاتلىرىغــا مىنىشــكىمۇ ئۈلگــۈرمهي  ــدا تۇرغ ــر كىشــى  ئىشــىك ئالدى ن بى
  .ئۇالرنى توسۇپال ئالدى

بوسـۇغامدىن  . بىر پىياله چېيىمنـى ئىچىـپ كهتمىسـهڭال بولمايـدۇ     —
ــۈپ كهتســهڭال بهك ســهت   ــۇدۇئۆت ــۇ  —، بول ــدى ئ ــازدىن  . دې ــۇ نام ــدا ئ قارىغان

ــ  منېىــڭ  —كى ئالدىــدا ســاقالپ تۇرغــان بولســا كېــرەك،     ىچىقىــپال ئىش
  .ئىسمىم سهمهد، مهن سىزگه يۈز كېلهلمهيمهن

نېمىشكه؟ سىز مېنىڭ ئالدىمـدا ئهيـپ ئىـش قىلغىنىڭىـز يوققـۇ؟       —
  .تهۋپىق يېقىملىق تهبهسسۇم قىلىپ سورىدى —

تاالدا ئادەم ئۇرىـدىكهن، خوتۇنالرغـا ئېسـىلىدىكهن،    ... ھېلىقى چاغدا — 
ــىنىپ     ...  ــلهرگه ئىشـــ ــۇ گهپـــ ــدا شـــ ــتۈڭالردىن گهپ تارقاتقانـــ دەپ ئۈســـ
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بـــاالمنىمۇ ئۇرۇشـــۇپ يــــۈرۈپ    مهكـــتهپكه خهتلهنـــگهن  ... ۈگهنىكهنمهنجـــ 
  ...ۋەتكهنتىمۈئۆچۈرگۈز
ــدى،      — ــدى، بول ــۋاققى گهپ؟ بول ــلهر نى ــۇ گهپ ــتۇمهي، ئ ــادا دوس ھهي، س

  ...ئۇنى كۆڭلىڭىزدىن چىقىۋېرىتىڭ، ماقۇل خهير
ئايـال كىشـى بولمىسـىمۇ    ...بـالىال بىلهنـال،  ... ئۆيدىغۇ ئـۆزەم يـالغۇز،   —

ــا  ــمهن، كى   -ســىزنى ب ــان قىلى ــلهن مىهم ــۇم بى ــمهن،  يوق ــك قىلى گىزچىلى
كۈنــۈم يامــان ئهمهس، خۇداغــا شــۈكرى، بــالىالنىمۇ ئوقۇتقــۇچىلىكىم   -ھــال

  ...با
ــدى، دوستل   — ــى بول ــۇ ياخش ــۇنداقمۇ؟ بۇم ــۇش ــر  ۇش ــدۇق، يهنه بى پ قال

  ...قېتىمدا
ــهت بول   — ــهڭالر سـ ــۇنداقال كهتسـ ــى   ۇمۇشـ ــى ھېلىقـ ــۇ؟ مهن تېخـ دىغـ

  ...توغرۇلۇق كۆڭلۈمدىكىنى تۆكهمهن دەپتىم
ــهت ب — ــدە    سـ ــتلۇق جهڭـ ــوالتتى؟ دوسـ ــهت بـ ــكه سـ ــدۇ، نېمىشـ ولمايـ

ــا كۆپچ  . ســىلىنىدۇ ــادەم دوســت، باي ــدە ھهمــمه ئ كنىــڭ ۈلۈداســتىخان دېگهن
ــدىغانلىقىنى   ــى قولاليــ ــىدىن مېنــ ــسئىپادىســ ــدىم ھىــ ــمهك، . قىلــ دېــ
شــۇنىڭ ئــۆزى بولمىــدىمۇ؟ . ســىلهرنىڭ دوســتلىقىڭالردىن گۇمانالنمــايمهن

 —ى بىلــدۈرگىلى بولمامــدىكهن؟ چايــدىن باشــقا ئۇســۇل بىــلهن دوســتلۇقن
ــاراپ تۇرغانـــدىن كېـــيىن،  بىرىمىزنىـــڭ -بىـــر —ئـــۇ ســـهمهدكه بىـــردەم قـ

بايـا يـالغۇزمهن دېـدىڭىزمۇ؟    : ئهھۋالىغا ئۇنىڭسىزمۇ يىتىۋېرىمىز، مهسـىلهن 
 -ھه، دېمهك ھهمرىيىڭىز سىزدىن بـۇرۇن كېتىـپ، سـىزنى دەرتـته  قويۇپتـۇ      

تـــۇرۇڭ، بىـــز ســـىزنى يهنه    دە، تېخـــى ياشكهنســـىز، ئهلههكمىلىلـــال دەپ  
  .ئۆيلهيمىز، شۇنداق،  بۇ دېگهن دوستنىڭ بۇرچى ـ دە

مهن ھېلىقى چـوڭ بـاالمنى يهنه مهكـتهپكه    ... بىراق... ئۇغۇ شۇنداق —
دېـدى   —... خهتلهتكهن، ئۇنى سىزگه تاپشۇرسـام، سـىز ئوقۇتىسـىز ئهمهسـمۇ    
. پ تـۇراتتى سهمهد تهمتىرەپ، ئۇنىڭ ئىنتـايىن سـاددا ۋە يۇۋاشـلىقى بىلىنىـ    

سولغا قاراشـلىرىدىن بىـرەر مـولال كـۆرۈپ قېلىـپ كېـيىن        -دەممۇ دەم ئوڭ
  .زەھىرىنى تىقىپ يۈرمىسۇن دەپ ئهنسىرەۋاتقانلىقىمۇ چىقىپ تۇراتتى

ــا   ــاددا ســـۆزلىرىدىن كۈلكىســـى كهلـــگهن، تهۋپىـــق ئۇنىڭغـ ئۇنىـــڭ سـ
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  :چاقچاق قىلىپ
دە،  -مهنبــالىڭىزنى ئوقــۇتقىنىم ئۈچــۈن ئالــدىن زەلــله ئالــدىكهن      —
بىــــز بۇرۇنقىالرغاالرغــــا ئوخشــــىمايمىز، پهيشــــهمبىلىك ئۈچــــۈن  ... ھاھــــا

بىزنىڭ مهقسـىدىمىز جـان بـېقىش ئهمهس، خهلقنىـڭ كـۆزىنى      . قىلمايمىز
ئــېچىش، خهيــر، دوســتۇم ســهمهد، كــېلهر قېــتىم كهلگىنىمــدە ئهگهر ۋاقــتىم  

 .م ئۈچــۈن ئهمهسۇنــۇبــاال ئوقۇتق.  رىــپ ئــۆتىمهن ىبولســىال ئــۆيىڭىزگه ك 
  .پ قالغىنىم ئۈچۈن داستىخىنىڭىزغا داخىل بولىمهنۇشۇبهلكى دوستل

ســهمهد ئىككــى ئهســـكهرنىڭ ئوتتۇرىســىدا پاكــار بـــوز ئاتقــا ئهپچىـــل       
يېقىملىـق ئـادەمنى كـۆز نـۇرى بىـلهن       جايلىشىپ ئولتۇرۇپ كېتىۋاتقـان بـۇ  

ــۇئۇز غــۇر شــامال تېــرەك ئوچىــدا نېمىشــقىدۇر چۈشــمهي    -غــۇر. پ قالــدىۇت
تال قورۇق يوپۇرماقنى ئۇچـۇرۇپ كېلىـپ بېشـىغا چۈشـۈرگهندىال     قالغان بىر 

  :ئاندىن ئۆزىگه كېلىپ
ــۇ    «  ــا، بـ ــايدۇ جۇمـ ــادەم ئوخشـ ــۈزگهن ئـ ــۇدا يهتكـ ــۈ ... خـ ــۇرۇپ كهتكـ  رقـ

ــاتتىم    ــڭ تۇتــ ــتىنال چىــ ــا راســ ــاقچىلىق، بولمىســ ــىنىڭ  . بويتــ ئه كىشــ
. دېگهنلهرنــى كۆڭلىــدىن ئۆتكــۈزدى ». ...تۇللىقىــدىن يامــان ئىــش يــوقكهن

ۇ خىيـال بىـلهن بىلـله ئۇنىـڭ  يۈرىكىـدە ئاجايىـپ بىـر خىـل قىـزغىن          مۇش
ــرى ــۇھهببهت قوزغ -مېهـ ــۇمـ ــتىن  ۇلـ ــر ئىككىلهنمهسـ ــوغلىنى ھېچبىـ پ ئـ

  .مهكتهپكه بېرىشكه ۋەدە قىلدى
  

2  
  
مهمتىلى ئهپهندى ھهر كۈنى دەرسـتىن چۈشـكهندە بىـر يېزىغـا بېرىـپ،       

ــى ئوقۇغۇچىالر   ــان يېڭـ ــتهپكه تىزىمالنغـ ــدائىي مهكـ ــلهپكى  ئىپتىـ ــا دەسـ غـ
ئوقۇغۇچىلىــــق ھهرىــــكهت قائىــــدىلىرىنى، دەســــلهپكى پائــــالىيهتلىرىنى 

ــۆرت   ۈتۈئۈگ شــنى داۋامالشــتۇرۇپ، دېكابىرنىــڭ ئوتتــۇرىلىرىغىچه يىگىــرمه ت
ــۇش، مهش        ــار بول ــا قات ــڭ ئوقۇغۇچىغ ــى مى ــۈرۈپ ئىكك ــاپ ي ــتهپكه قاتن مهك
دەسســـهش، ســـىنىپتا قانـــداق ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ ســـاالم بېـــرىش، يوقلىمـــا 

ھهر بىــر مهكتهپــته . پ چىقتــىۈتــۈىلغانــدا قانــداق جــاۋاب بېرىشــكىچه ئۈگق
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ــار   ــى بــ ــىنىپنىڭ يوقلىمىســ ــر ســ ــدى ھهربىــ ــدى  . ئىــ ــى ئهپهنــ مهمتىلــ
ئوقۇغــــۇچىالرنى يوقلىمىغــــا تىــــزىمالپ، ســــىنىپ باشــــلىقى، تــــازىلىق 
ــى     ــپ، يېڭـــ ــى بېكىتىـــ ــىنىپ ھهيئهتلىرىنـــ ــارلىق ســـ ــلىقى قاتـــ باشـــ

گهن ھامــــان قىيىنچىلىققــــا ئوقۇتقۇچىالرنىــــڭ ئوقــــۇش پۈتتــــۈرۈپ كهلــــ
يولۇقماســــــلىقى، زېرىكىــــــپ كهتمهســـــــلىكى ئۈچــــــۈن، ئىشـــــــنىڭ    

  .باشلىنىشىدىكى قىيىن ئۆتكهنلهرنى ئۆزى ھهل قىلىپ قويماقتا ئىدى
. دارىمۇئهللىمىنــدىكى ئوقــۇش يهنه بىــرەر ئايــدىن كېــين تاماملىنــاتتى 

ــى       ــڭ يېڭـ ــدائىي مهكتهپلهرنىـ ــى ئىپتىـ ــدە كهنتلهردىكـ ــت ئىچىـ ــۇ ۋاقىـ بـ
ــۈمله خهت ئۇگ  ئوقۇ ــچه جـــ ــر نهچـــ ــا  بىـــ ــۈغۇچىلىرىغـــ ــقا ۈتـــ پ چىقىشـــ
قىلىــپ، يهنه دەرســتىن چۈشــكهن ھامــان ئېتىنــى   ھىــسدىغــانلىقىنى ۇبول

ئۇنىـڭ دىلىـدا ئـاتۇش    . مىنىپ يېزىالرغا كېتىدىغان ئادىتىنى توختاتمىـدى 
ــويىچه ھهر      ــى  رەت ب ــۇ رويىخهتتىك ــۇپ، ش ــى بول ــر رويىخېت ــڭ بى يېزىلىرىنى

ــاراتتى  ــرىگه ب ــۈنى بى ــۈمه    . ك ــاراتتى، ج ــىگه ب ــر نهچچىس ــۈنلىرى بى ــۈمه ك ج
  .نامىزىدىكى تهشۋىقاتنىمۇ قولدىن بهرمهيتتى

  .بۈگۈن نۆۋەت تهختىهون مهكتهپكه كهلگهنىدى
ــدە يېڭــى ئوقۇغــۇچىالر    ئــۇ تهختىهــون ئىپتىــدائىي مهكتىــپىگه كهلگهن

ــقانىدى   ــۈپ تۇرۇش ــۇنى كۈت ــال ئوتــۇن     . ئ ــته قاقش ــرە مهش ــىنىپتىكى تهك س
تهۋپىـق ئـادەتته قايسـى ۋاقىتتـا     . ىپ ھارارەت چېچىپ تـۇراتتى گۈرۈلدەپ سىن

ئــاتىالر ھهيئىتــى بــالىالرنى   . كېلىدىغانلىقىــدىن ئالــدىن خهۋەر بېرەتتــى  
شـۇڭا بـالىالرنى كۈتـۈش بىـلهن ۋاقىـت زايـا       . مهكتهپكه ھازىر قىلىپ تۇراتتى

چنىــڭ ومهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ پاكــار تــورۇق ئېتىنىــڭ بېشــى ك . بولمــايتى
كۆرۈنۈشــى بىلهنــال ئوقۇغــۇچىالر ســىنىپلىرىغا كىرىــپ، نهچــچه       ئاغزىــدا

ــرى ئۈگ ــتىن بېـ ــۈۋاقىتـ ــۇرۇپ،  ۈتـ ــا ئولتـ ــويىچه ئورۇنلىرىغـ ــپ بـ لگهن تهرتىـ
  .شهتتىۈئهپهندىنىڭ سىنىپقا كىرىشنى كۈت

ــۈنكى        ــۇ ك ــڭ ش ــاتىالر ھهيئىتىنى ــۈن ئ ــېجهش ئۈچ ــى ت ــق ۋاقىتن تهۋپى
. قا قـاراپ ماڭـدى  پ، سـىنىپ ۇشـ ۇنۆۋەتچىسى بىلهن قىسىقىال تېنچلىـق سور 

مهمتىلـى ئهپهنـدى   . ئۇنىڭ مۇھاپىزەتچىلىرى ئىشىك باسقۇچىدا قېلىشـتى 
ــۇ       ــاۋازلىق، ش ــوم ئ ــدە ب ــىنىپقا كىرگهن ــى س ــوڭ تهرەپتىك ــاۋۋال ئ ــدىن ئ داالن
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  :سىنىپتىكىلهرگه نىسبهتهن يېشى ھهم بويى يوغانراق بىرسى
ئۇ بـۇ سـۆزنى دېـيىش ۋاقتـى ھهقىقىـي      . دەپ ۋارقىرىدى — !ھۆرمهت —

يېتىــپ كهلگىــچه نهچــچه قېــتىم مۇشــۇ ھاياجــانلىق مىنــۇتالرنى كۆڭلىــدە   
ــرەپ كهتكهنىــدى    ــدە ۋۇجــۇدى تىت ــۆرگهن، ھهم ــى  . تهكــراالپ ك رەســمىي ۋاقت

كهلگهنــدە بولســا قــانچه يــادالپ تۇرغىنىغــا قارىمــاي يهنه ســهل مهڭــدەپ، بىــر  
ئۇنىــــڭ قانــــداق روھــــى ھــــالهتته . ســــىكىنۇتچه ھايــــال بولــــۇپ قالــــدى

  .پ تۇرغان تهۋپىق ئۇنى ئهيىبكه بۇيرىمىدىۈنۈچۈشئىكهنلىكىنى 
ــدە     ــۇچى كىرگهن ــدىنىڭ ئوقۇتق ــى ئهپهن ــۇ مهمتىل ــان ئوقۇغۇچىالرم قالغ

ــداق ســاالم قىلىــش ھهققــدىكى ئۈگ  شــلىرىنى ئهسلهشــكه تىرشــىپ،  ۈتۈقان
ــتىگه    ــاش ئۈسـ ــولىنى بـ ــوڭ قـ ــپ  (ئـ ــكه قارىتىـ ــدى تهرەپـ ــالقىنىنى ئالـ ) ئـ

ــۈرگ   ــدىن كهچ ــتىم كۆڭلى ــۆپ قې ــنى ك ــلىقىنىڭ  كۆتۈرۈش ــىنىپ باش هن، س
سـىنىپ  . ساالمغا چاقىرىشىنى كۈتۈپ جىـددى روھـى ھـالهتته تۇرۇشـقانىدى    

باشلىقىنىڭ خىتابى جاراڭلىغاندا بولسـا ئۇالرنىـڭ بىـر مۇنچىسـى مهڭـدەپ      
ــاراق   ــۇرۇق بهك  -كېتىــپ ســاالم تهكشــى بولمىــدى ئورنىــدن تۇرغانــدىمۇ ت ت

تهۋپىـق روھـى ھالهتنىـڭ     بۇ ھـالنىمۇ . ئۇزاققا سوزۇلغاندەك بىلىنىپ كهتتى
ــدىن ئهمهس دەپ   ــاال ئۈگهنكهنلىكى  ھىــسجىددىيلىشــىپ كېتىشــىدىن، چ

  .شۇڭا ئۇالرنى ئهيىبكه بۇيرۇمىدى. قىلدى
مهمتىلــــى ئهپهنــــدى، ئىللىــــق كۈلۈمســــىرەپ بــــاش لىڭشــــىتتى ۋە 

ئوقۇغۇچىالرنىـڭ  . دېـدى  »ئولتـۇرۇڭالر «ئىنتايىن مۇاليىم، رازىلىق ئاھاڭىـدا  
ــۇ  ــۇرۇش ۋاقتىم ــدى  ئولت ــوزۇلغاندەك تۇيۇل ــا س ــاراق . ئۇزۇنغ ــر پهس ت  -يهنه بى

ــى  ــۇپ كهتت ــۇرۇق بول ــازىرقى    . ت ــڭ ھ ــۇ ئوقۇغۇچىالرنى ــدىن ب ــڭ خىيالى ئۇنى
 -مۇھىتى، ئىلگىرىكـى ئهھـۋالى ئـائىله تهربىيىسـى ۋە ئـائىله مـۇھىتى، ئاتـا       

بۇۋىلىرىنىڭ ئۆتمۈشى قاتارلىق ناھايىتى كۆپ ئىشـالر چاقمـاق تېزلىكىـدە    
، ئـۇ شـۇنى ئويلىـدىكى ھـازىرقى مۇنـداق كوللىكتىـپ ھالـدا        دېـمهك . ئۆتتى

بىــر ســىنىپتا، ئۇنىـــڭ ئۈســتىگه پــارتىالردا ئولتـــۇرۇپ مۇنــداق تهرتىـــپكه      
ئانىلىرىنـڭ تهسـهۋۇرىغا كهلمىگهنـال    -ش بۇ بـالىالر ھهم ئۇالرنىـڭ ئاتـا   ۈنۈئۈگ

ــدى  ــالر ئىـ ــق   . ئىشـ ــته ھهم قىزىـ ــۆزلىرىگه ھهم غهلىـ ــۇالر ئـ ــدىلىكته ئـ ئهمـ
. ئىشـالرنى ئـۆزلىرى بىۋاسـته باشـتىن كهچـۈرۈپ ئولتۇرۇشـاتتى       تۇيۇلغان بـۇ 
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تهۋپىق بۇ سهبىي بـالىالردىن ئىبـارەت بىـر پـارچه بـوز يهرگه ئـۇرۇق چېچىـپ،        
پ، ھــاردۇقى ۈنۈئۇنىڭــدىن ھوســۇلنىڭ بىخلىرىنــى كۆرگىنىــدە كــۆڭلى ســۆي

  .چىققاندەك بولۇپ قالدى
ــلهر،  — ــاتىقالردەك توخت  —ئهي، تهلهبى ــق ن ــدى تهۋپى ــۇدې ــدە ۇل پ، ھهم

يـېقىن ئارىـدا سـىلهرنىڭ ئالـدىڭالرغا كېلىـپ       —يات بىلهن، ھىسشائىرانه 
دىغان مۇئهللىملهر  ھـازىر ئۆزلىرىمـۇ تېخـى تهلهبه، ئۇالرنىـڭ     ۇسىلهرنى ئوقۇت

ــپ      ــدە قىينىلىـ ــۇڭا ھه دېگهنـ ــۇ ئهمهس، شـ ــىلهردىن بهك چوڭمـ ــى سـ يېشـ
ھـازىرمۇ  . الرۋېلىڭۈنـ ۈقالماسلىقى ئۈچـۈن سـىلهر تهرتىپلهرنـى تىرشـىپ ئۈگ    

ــتازىڭالرنى     ــۇنداق بولىســمۇ، يېڭــى ئۇس ــدىڭالر يهنه ش ــدان ئۈگهن ــى ئوب خېل
ــر مــۆجىزە      ــز بى ــۋېلىش ئۈچــۈن ئهمــدى بى ــامراق قېلى ــا تېخىمــۇ ئ ئۆزەڭالرغ

پ قويــاي، بــۇ ۈتــۈمهن ســىلهرگه ئىككــى جــۈمله خهت ئۈگ. تهييــارالپ قويــايلى
ــۇنى     ــىلهردىن ب ــۇئهللىم س ــۇن، م ــق تۇرس ــا يېزىقلى ــورىغاندا خهت تاختىغ س

دەرھــال جــاۋاب بېرىــپ، ئــۇنى ھهيــران قالــدۇرىۋېتىڭالر يېڭــى مــۇئهللىم        
ــدە ــى ئۈگ  «: ئىچى ــۇرۇپال خهتلهرن ــاي  ت ــالىالر دەرس ئاڭلىم ــۇ ب ــازا  ۈنۈب ــۇ، ت ۋاپت

دەپ ئـويالپ خـوش بولـۇپ كهتسـۇن بوالمـدۇ؟       »بالىالر ئىـكهن ) چېچهن(زەكى
ن بـالىالر بىـر   ش مىتـودى ئىـدى، بۇنىـڭ بىـله    ۈتۈبۇ ئۇنىڭ بىر خىل ئۈگ —

ــۇن     ــۈك ئويــ ــر كۆڭۈللــ ــدەك ئهمهس، بىــ ــى ئورۇنداۋاتقانــ ــيىن ۋەزىپىنــ قىــ
  .پ قاالتتىۈنۈئويناۋاتقاندەكال تۇيماستىن ئۈگ

  .بالىالر بىر ئېغىزدىن چۇرقىراشتى —! بولۇدۇ —
بـــۇ چاغـــدا مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ مهكـــتهپكه كهلگهنلىكىـــدىن خهۋەر 

ــر   ــانالر بى ــان دېهق ــتهپك  -تاپق ــدىن مهك ــزىلهردىن  ئىككى ــىپ، دېرى ه كىرىش
ــاراپ تۇر ــېڭىچه   . شــاتتىۇســىنىپقا ق ــېڭىچه مهكــتهپ، ي ــداق ي ــدىن مۇن ئهزەل

تهرتىپنى  كۆرمىگهن، تېخىمۇ مـۇھىمى، نـامرات ۋە قـاالق تۇرمۇشـتا، خـۇراپى      
ــۇ     ــق، ئهمهك ئۈچۈنمـ ــان خهلـ ــرۇم بولغـ ــاتتىن مهھـ ــي ھايـ ــا مهدەنىـ مۇھىتتـ

ۇشـــنى چـــوڭ كۆڭـــۈل خۇشـــى تهنتهربىـــيه ئويناۋاتقـــان بالىالرغـــا قـــاراپ تۇر
  .اباليتىھىس

ــلىدى     ــر نهزەر تاش ــىۋاتقانالرغا بى ــدىن قارىش ــدى دېرىزى ــى ئهپهن . مهمتىل
ئهممـا ئۇالرغـا گهپ قىلماسـتىن بــورنى قولىغـا ئېلىـپ مـۇنبهرگه چىقتــى ۋە       
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ــان ــپ،   -يوغ ــان قىلى ــۇن ۋەتهن«يوغ ــلهت ! ياشىس ــۇن مىل ــگهن  »!ياشىس دې
+ ۋ «ئـۇدۇل قىلىـپ، شـۇ سـۆزلهرنى     بۇ خهتلهرنىڭ ئاسـتىغا  . خهتلهرنى يازدى

شـــهكلىدە ھهرپـــلهر بـــويىچه ئايرىـــپ يـــازدى ئانـــدىن       »...ن + ە + ـتـــ+ ە
  :پۈتۈكۆرسهتكۈچ تاياق بىلهن كۆرس

ــۇن ۋەتهن — ــلهت! ياشىسـ ــۇن مىلـ ــاۋازدا  —! ياشىسـ ــاراڭلىق ئـ دەپ جـ
ۋېلىڭالر، ســاۋادىڭالرنى مانــا شــۇ ۈنــۈمۇشــۇ ئىككــى ســۆزنى ئۈگ —ئوقىــدى، 

بۇنىــــڭ . باشــــالپ چىقارمــــاقنى زۆرۈر دەپ ئــــوياليمهنئىككــــى ســــۆزدىن 
مــۇھىملىقىنى ســىلهر ئىپتىــدائىي مهكتهپنــى پۈتتــۈرۈپ رۇشــتى مهكــتهپكه 

ئهمىسـه ئالـدى بىـلهن ھهجىـلهپ ئوقـۇيلى،      . مهنۇچىققاندا چۈشهندۈرۈپ قوي
  .ماڭا ئهگىشىپ ئوقۇڭالر

ــدى   ــۆزگىچه ئى ــۇش ئۇســۇلى ئ ــدىنىڭ ئوقۇت ــادەتته . مهمتىلــى ئهپهن ــۇ ئ ئ
ــر ھهرپئې ــى بىـ ــتىن ئۈگ -لىپبهنـ ــر ھهرپـ ــىز، ھهم ۈتۈبىـ ــنى ھهم ئۈنۈمسـ شـ

ــارايتتى    ــدۇ، دەپ ق ــراپ قىلى ــى ئىس ــكه    . ۋاقىتن ــىچه يهك ــۆز قارىش ــڭ ك ئۇنى
ــه بىلمهيــدىغان       ــى ھېچنهرس ــتىراكىت بولــۇپ، تېخ ــۇ ئابىس ــلهر تولىم ھهرپ

شـۇڭا  . بالىالرنىڭ بۇنداق مهۋھۇم بهلگىلهرنـى ئهسـته تۇتىـۋالمىقى تهسـىدى    
اۋۋال ئومۇمالشــــقان، تۇرمۇشــــتا كــــۆپ ئۇچرايــــدىغان ئــــاددىي ئــــۇ ئهڭ ئــــ

ــۈملىلهرنى ئۈگ ــۈجـ ــلهن ھهرپ ئۈگۈتـ ــپ  ۈتۈش بىـ ــۈرۈپ ئېلىـ ــنى بىرىكتـ شـ
ــاراتتى ــانال   . بـ ــۇمالرنى ئاسـ ــۇچىالر كونكرېـــت ئوقـ ــدا ئوقۇغـ ــداق بولغانـ بۇنـ

دە، يادىلىۋالغــان جــۈملىلهردىكى ھهرپلهرنىمــۇ بىــرلىكته     -يــادىلىۋاالاليتى
ئــۇ . بۇنــداق بولغانـدا ۋاقــت ناھـايىتى كــۆپ تېجىلهتتـى    .پ كېتهتتـى ۈنـ ۈئۈگ

بىــر ئــاي . بىــر ئــاي ئىچىــدە ســاۋادلىق قىلىــپ بولۇشــنى نىشــان قىالتتــى  
ئىچىــدە ســاۋاد چىقىـــرىش ۋەزىپىســىنى ئورۇنلىيالمىغــان مـــۇئهللىم ئهڭ     

  .اباليتتىھىسيارامسىز مۇئهللىم دەپ 
ــۆزنى چا      ــى جــۈمله س ــىز ئۆســمۈرلهرگه ئىكك ــۇ زېهنــى غۇبارس پســانال ئ

ــدى  ــپ بول ــلهر    . يادلىتى ــلهپكى رەڭ بهلگى ــاق قهغهزدە ئهڭ دەس ــارچه ئ ــر پ بى
قانداق روشـهن ۋە ئاسـان ئىـز قالدۇرسـا، بـۇ بـالىالردىمۇ ئىككـى جـۈمله سـۆز          

ئۇ كۆپ قېتىم ئوقۇتۇپ ئانـدىن ئۇالرنىـڭ ئـۆزلىرىنى    . شۇنداق ئىز قالدۇردى
ــۇيرۇدى   ــقا ب ــۇپ بېقىش ــۈملىنى  . ئوق ــر ج ــۇچىالر ھهر بى ــادلىۋېلىپال  ئۇقۇغ ي
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ــپ       ــامىنىمۇ تهرتى ــالرنىڭ ن ــلىتىلگهن تاۋۇش ــۈملىلهردە ئىش ــۇ ج ــاي، ب قالم
  .بويىچه ئېيتىپ بېرەلهيدىغان بولدى

ئهمىســـه، مهن ســـىلهر بىـــلهن شـــۇنچىلىكال بىلـــله بـــولىمهن، بـــۇ   —
بـۇ سـۆزلهرنى   . شـىم بولـۇپ قالىـدۇ   ۈتۈمېنىڭ سىلهرگه ئـاخىرقى قېىـتم ئۈگ  

ئۇنتـۇپ قالسـاڭالر ئهيىـبكه قالىسـىلهر شـۇڭا      يېڭى مۇئهللىمىڭالر كهلگىچه 
ھهر كۈنى كېلىپ ئوقۇپ كېـتىڭالر ئهمـدى ئـۆزۈڭالر ئوقـۇڭالر، مهن يهنه بىـر      

  .سىنىپقا كىرەي، دېدى ئۇ
تهۋپىـــق يهنه بىـــر ســـىنىپقا كىرىـــپ، ئـــۇ يهردە كۈتـــۈپ ئولتۇرۇشـــقان  

  .شكه باشلىدىۈتۈئۆسمۈرلهرگه خۇددى شۇ ئىككى جۈملىنى ئۈگ
ــا بۇغۇزى ــتىدە كهچكــى      دەري ــك تاغنىــڭ ئۈس ــدىكى تى ــڭ ئــوڭ تهرپى نى

ئـۇ بۈگـۈن مهكـتهپكه    . شهرپهق جىلۋىلهنگهندە تهۋپىق تهختىهوندىن قـايتتى 
ــامهتكه  ــاي، بوي ــدى    —قايىتم ــاقچى ئى ــۆيىگه بارم ــىنىڭ ئ ــدا  . ئاكىس ــۇ يول ئ

بارغىچه ئىككى جهڭچىسـىگه يهنه بىـر مـۇنچه لهتىپىلهرنـى سـۆزلهپ بېرىـپ       
ــدۇرۇپ ق  ــۇالرنى جانالن ــدىئ ــدە    . وي ــكىرى ھهققى ــى ئهس ــۇ ئىكك ــۇ ب ــادەتته ئ ئ

ــه  ــان   «ھهمىشـ ــرلىكته جهڭ قىلغـ ــدۇ؟ بىـ ــپ قېلىۋاتامدىغانـ ــۇالر زېرىكىـ ئـ
ــدا      ــڭ ئارقام ــا مېنى ــدۇ؟ ئۇالرغ ــۈن نارازىمى ــايرىلغىنى ئۈچ ــلىردىن ئ سهبداش
يۈرۈشتىن قوشۇندا يولداشـلىرى ئارىسـىدا بـولغىنى ئهلـۋەتته كۆڭۈللـۈكرەك      

بولـۇپ يـا كېچىسـى، يـا كۈنـدۈزى ئـارام تاپمىسـا،        مهن بىـلهن   ،بولسا كېـرەك 
ــدۇ؟  ــىقىلماي قاالمـ ــاش ئادەمنىـــڭ ئىچـــى سـ ــدىن  »يـ دېگهنلهرنـــى كۆڭلىـ

ــۈرەتتى ــول    . كهچ ــهت ي ــداق پۇرس ــىدىغان بۇن ــلهن ئهسرالىش ــۇالر بى ــادەتته ئ ئ
يـوقى بىـر    -كهچـته بولسـا جهڭچىـلهر ئهپهنـدىنىڭ بـارى     . ئۈستىدىال بـوالتتى 

ــ   ــان دەم ئ ــائهتال بولغ ــچه س ــڭ   نهچ ــۈن ئۇنى ــلىق ئۈچ ــى ئالماس ېلىش ۋاقتىن
ــدىرايتى  ــاي ئـــۇخاليلى دەپ ئالـ ــا ئۇنىمـ ــاتتىق تۇتقىنىغـ ــرەر . قـ ــا بىـ ئۇالرغـ

كۆڭۈللــۈك ئهمهك تېپىــپ بېرەلمهيۋاتقىنىغــا ئۆكۈنــۈپ قالغــان ئهپهنــدى      
ــا بىـــر تالـــدىن تـــۇتتى  »ســـۋىرناي« ئـــۇ . تاماكىســـىدىن چىقىرىـــپ ئۇالرغـ

  .لق ئالدىدا چهكمهيتىتاماكىنى ناھايىتى ئاز چېكهتتى ھهم خه
ياتى بىـلهن  ھىسـ ئۇ كېتىۋېتىپ، ھېچنهرسـىنى ئويلىماسـلىققا، پۈتـۈن    

ــداق    ــارىڭى ۋە ئۇالرغــا قان ھازىرنىــڭ ئۆزىــدىكى ســۆھبهتنى، جهڭچىلهرنىــڭ پ
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ئــادەتته ئــۇ يــول   . لهتىپىنــى ســۆزلهپ بېــرىش بىلهنــال بولۇشــقا تىرشــتى     
  .ئۈستىدە ئهنه شۇنداق دەم ئاالتتى

    



 518

  چى بابيىگىرمه تۆرتىن
  

1  
  

ــازال   ــكه ئـ ــۇش پۈتتۈرۈشـ ــۇچىلىرى ئوقـ ــۇئهللىمىن ئوقۇغـ ارىلمـ
ــدى ــش   . قالــ ــىم قىلىــ ــا تهقســ ــايلىرى بولغاچقــ ــزان ئــ رامىــ

پائالىيتىنى رامىزاندىن كېيىـنگه قالـدۇرۇش ئۈچـۈن مهكتهپـته     
ــۇن       ــۆزلهش، ئۇي ــۇق س ــالىيىتى، نۇت ــيه پائ ــق تهنتهربى ــۇن قېتىملى يهنه نۇرغ

قوشــنا  ①ئــۇالر قهدىــر كېچســىنى. رىلــدىقويــۇش پائــالىيهتلىرى ئېلىــپ بې
بـۇ تـۈنهك كېچىسـى شـۇنداق مهزمۇنــدار     . دېهقـانالر بىـلهن تـۈنهپ ئۆتكـۈزدى    

ــويى ئۇنىــڭ    ــاتى ب ئورۇنالشــتۇرۇلدىكى، مهدرىــس ئهتراپىــدىكى دىهقــانالر ھاي
ــدى  ــپ قال ــى تېتى ــۈن   : لهززىتىن ــىرى ئۈچ ــان تهپس ــدى، قۇرئ ــادەت قىلىن ئىب

ىنغانىـدى، ھهدىسـتىن تۇرمۇشـىمىزدىكى    مولالئېزىز دامولالم تهكلىـپ قىل 
ــاھىر خهلــپهت ســۆزلهپ    بىــدئهتلهرنىڭ چهكلىنىشــىگه دائىــر مهزمــۇنالرنى ت
بهردى، چهتئهلــدىكى ھايــات يېڭىلىقلىــرى، تهرەققىيــاتالر ھهققىــدە تهۋپىــق  

بۇنىـڭ  ... سۆزلهپ بهردى، ئابدىراخمان شائىر، سـابىتالر شـېئىر ئوقـۇپ بهردى   
لــدىكى، ئۆتكهنــدە ئــۇالر ئۈســتىدە توقۇلغــان     يهنه شــۇنداق ئهھمىيىتــى بو 

ــامالر       ــدەك بهدنـ ــۇت دېگهنـ ــارا، جوھـ ــانى، ناسـ ــك بۆھتـ ــنىلهر، دەھرىلىـ پىتـ
خهلـق ھېچقاچـان بۇنـداق    ! خهلقنىڭ قهلبىدىن ئهبىدىيهن يۇيۇپ تاشالندى

ــۈنهپ باقمىغانىـــدى  ــۆزلىرىنى دىننىـــڭ ھامىســـى، . مهنىلىـــك تـــۈنهك تـ ئـ
ــدىۈتۈتهرغىباتچىســى كۆرســ ن ئىلگىــرى ۋە كېــيىن ھــېچ زامــان  دىغانالر بۇن

ك تهرغىبات قىلىپ باقمىغـان، بۇنچىلىـك كـۆپ دىنىـي     ۈشلۈنۈبۇنداق چۈش
  .ساۋاق بهرمىگهنىدى

دارىلمــۇئهللىمىن پۈتــۈش ھارپىســىدا تهۋپىــق قهشــقهردىكى دوســتالرغا   
قهشــقهردىن ئوقــۇش پۈتتــۈرۈش مۇراســىمىغا قاتنىشــىش  . خهۋەر قىلغانىــدى

                                            
 —نـدىن باشـالپ چۈشـۈرۈلگهن،    ـ كۈنى، قۇرئان شۇ كۈ  27رامىزاننىڭ  —قهدىر كېچىسى     ①

  .ئا

  د
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  .هن مهجىددىن ئهپهندى چىقتىئۈچۈن ئهخمهد ئهپهندى بىل
دېـــدى   —دوســـتۇم، . باشــقىالر ئـــۆز ئىشـــلىرىدىن ئېشــىنالمىدى   —

ــۇر،  ــرى«يهنه مهن  —دوختــ ــاق   »قېــ ــاللىقىڭىزغا ئورتــ ــتىڭىز خۇشــ دوســ
  .دىغان بولدۇمۇبول

ئۆتكهنــدە مهن يامــان كــۈنلهرگه قالغانــدىمۇ ســىز كىلىــپ قايغۇمغــا  —
ئورتـــاق بولمىســـىڭىز بـــۇ  ئورتـــاق بولغانىـــدىڭىز، ئهمـــدى خۇشـــاللىقىمغا

 —تىپ، ھاالۋىتىنى كۆرمىگهنـدەك بىـر ئىـش بـوالتتى،     رخۇددى جاپاسىنى تا
خـوش، دوسـتۇم، ئـۆزىڭىز،     —تهۋپىق ئهخمهد ئهپهندىگه قـاراپ ئهھۋالالشـتى،   

ــم      ــتىمىز رېهى ــى دوس ــدى ھېلىق ــدا، ئهم ــى جايى ــلىرىڭىز ھهممىس  —ئىش
دىغانــدەك ۇمــال بول ۋاتىــدۇ؟ ئوقۇشــى قانــداق؟ۇقاچــاق ئهســكهر نــېمىش تۇت

  قىالمدۇ؟
ئـۈزۈپ   -ئهخمهد ئهپهندى كهم سۆزلىكىگه يارىشـا بىـر ئېغىـزدىن ئـۈزۈپ     

  .رېهىمنى بىر ـ ئىككى ئېغىز ماختاپ قويدى. جاۋاپ بهردى
ــدىنى ماڭــا ھهمــراھ بولــۇڭ دەپ شــۇنچه قىلــدىم، رەت    — ئهخــمهد ئهپهن

  لسۇن؟مۇشۇنداق بىر ئادەم قانداق دوست بو. قىلغىلى تاسال قالدى
بــۇ چاقچاقالرغــا ئهخــمهد ئهپهنــدى مېيىقىــدا كۈلــۈپ، جىمجىــت قــۇالق   

  .ئۇ ئىلگىرىكىدەكال خىيالچان ۋە كهم سۆز ئىدى. ساالتتى
ــاردەم بېرىشــكه كىرىشــپ    دوســتالر كېلىــپال تهۋپىقنىــڭ ئىشــلىرىغا ي

ھهر قايســــى كهنــــت مهكــــتهپلهرگه تهقســــىم قىلىنىــــدىغان     . كهتتــــى
ــى ته  ــڭ رويخېتىنـ ــدائىي   مۇئهللىملهرنىـ ــت ئىپتىـ ــر كهنـ ــارالش، ھهر بىـ ييـ

ــاتىر    ــلىي خـ ــۈن تهپسـ ــپ ئۈچـ ــۋالىنى ئارخىـ ــڭ ئهھـ لهش ۋە ىمهكتهپلىرىنىـ
قـــول  -كېيىنكـــى بىـــر يىللىـــق ئوقۇتـــۇش پىالنـــى قاتـــارلىقالرنى قولمـــۇ

ــۋەتتى ــدى قهشــقهردىكىلهرنىڭ ھهر   . پۈتتۈرى ــدىن ئهپهن ئىــش ئۈســتىدە مهجى
. ىـپىلهر سـۆزلهپ بېرەتتـى   بىرى توغرۇلۇق راست بىلهن يالغاننى قوشـۇپ لهت 

ئـۇ ئىشـتىن   . ئىشـنى ئاساسـهن ئهخـمهد ئهپهنـدىال قىلـدى دېسـىمۇ بـوالتتى       
تهۋپىـــق بولســا  قــولى ئىــش بىـــلهن    . ھهم كــۈلمهيتى . بــاش كۆتــۈرمهيتى  

يــــۇ، ئــــاغزى بولســــا مهجىــــدىن ئهپهنــــدىنىڭ لهتىپىلىرىنــــى   -بــــوالتتى
  .كوچىالشتىن توختىمايتى
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ك ۈلـ ۈزغۇ؟ ئـۇ ھهقـته تـازا كۈلك   زىيانىڭ گېپىنـى تېخـى قىلمىـدىڭى    —
ــدا       ــقهرگه بارغىنىمـ ــدى، مهن قهشـ ــىڭىز ئىـ ــۆزلهپ بهرسـ ــا سـ ــپه بولسـ لهتىـ

  .لهتىپىڭىزدىن پايدىلىنىپ ئهدىپنى بېرەتتىم
. دەيتتـى  —دېمىسىڭىزمۇ تازا كۆڭلىڭىزدىكىـدەك بىـر لهتىـپه بـار،      —

ــۈپ تېل    ــۇرۇپ كۈل ــپ ئولت ــىنى پىرقىرىتى ــددىن ھاسىس ــدا  ىمهجى ــان ھال قق
  .ى باشالپلهتىپىن
ــدىنى     — ــمهد ئهپهن ــى بىلىســز؟ ئهخ ــدە نېمىلهرن ــوۋاي ھهققى شــهۋقى ب

تهۋپىــق دوختــۇر  —قېشــىمىزدا دەپ يــۈز خــاتىرە قىلىــپ ئولتۇرمــاڭ جۇمــۇ، 
بىرىنىــڭ مىجهزىنــى بىلىشــكهچكه  -بىــلهن قهۋەتــال چىقىشــقاچقا ھهم بىــر

  .بىردەممۇ چاقچاقسىز تۇرۇشالمايتتى
ــۇئهللىملهر ۋە  تهۋپىــق ھهر قايســى مهكــتهپلهرگه ت  هقســىم قىلىنغــان م

ــيىن،      ــدىن كېـ ــېالن قىلىنغانـ ــمى ئـ ــڭ ئىسـ ــتهپ مۇدىرلىرىنىـ ــۇ مهكـ شـ
شـــنى بىـــر خىـــل    ۇتۇئوقۇغـــۇچىالرنى يېڭـــى خىـــزمهت ئورۇنلىرىغـــا ئۇز   
ــتۇردى   ــىدە ئورۇنالش ــالىيهت تهرىقىس ــدۇغلۇق پائ ــرىال   . داغ ــدىن بې ــۇ خېلى ئ

بـۇ نوقـۇل يېڭـى     بۇنداق بولغانـدا . مۇشۇنداق قىلىشنى ئويالپ كېلىۋاتاتتى
ــر     ــال ئهمهس، بىـ ــىم قىلىشـ ــا تهقسـ ــزمهت ئورۇنلىرىغـ ــۇئهللىملهرنى خىـ مـ

ــاتى    ــيهت تهرغىب ــى مهدەنى ــق يېڭ ــت ۋە   —قېتىملى ــپ كونكېرى يهنه كېلى
 —بىـز  «ئـۇ ئـاخىرقى كـۈنلهردە شـاگىرتلىرىغا     . جانلىق تهشـۋىقات بـوالتتى  

  .شكه ئۈلگۈرگهنىدىۈتۈدېگهن ناخشىنى ئۈگ» !مۇئهللىم
جىمـى  . ئـۇالر ئـاخىرى يولغـا چىقىـدىغان بولـدى      ①ئونلىرىدا شهۋۋالنىڭ

يولغــا چىقــدىغان كــۈنى ســهھهردە ئــۇالر مهدرس     . تهييــارلىقالر پۈتكهنىــدى 
ــۈرۈپ، يهر  ــهپ تـ ــىدا سـ ــتى  -ھويلىسـ ــىق قىلىشـ ــارغىچه مهشـ ــان ئارقـ . جاھـ

بولــۇپ، بــاال ئوقۇتــۇش ئۈچــۈن تــاراپ   »ئهپهنــدى«ئوڭــۇرۇق خهلقــى ئۇالرنىــڭ 
ئهمـدى نهچـچه ۋاقىتـتىن بېـرى قاينـاپ تۇرغـان مهدرىـس         كېتىدىغانلىقى ۋە

ھويلىسى جىمىپ قالىدىغانلىقىنى ئويلىغىنىـدا ئۇالرنىـڭ كۆڭلىـدە چـوڭ     
ئۇالرنىـڭ جهڭگىـۋار شـاۋقۇنلىرىغا    . بىر بوشـلۇق ھاسـىل بولغانـدەك بولـدى    

                                            
  .ئا —ـ يىلى يانۋارنىڭ ئوتتۇرىلىرى،  1935  ①
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پ قالغان كىشىلهر ئۇالرسـىز بـۇ يهرنىـڭ چۆلـدەرەپ قالىـدىغانلىقىنى      ۈنۈئۈگ
ــدا ك ــوالتتى  ئويلىغىنى ــدەك ب ــرىم بولغان ــۈللىرى يې ــۈن  . ۆڭ ــۇالر بۈگ ــۇڭا ئ ش

لىرىنـى كـۆرگهچ بـالىالرنى ئـوڭرۇقتىن     »ئويـۇن «ئاخىرقى قېـتىم بۇالرنىـڭ   
  . پ قويماقچىدىۇتۇئۇز

ــز «ئهتىنىــڭ مــۇئهللىملىرى  —دارىلمــۇئهللىم ئوقۇغــۇچىلىرى   —بى
ــۇئهللىم ــۈك    » !م ــىدا كۈچل ــتهپ ھويلىس ــپ مهك ــىنى ياڭرىتى ــگهن ناخش دې

لىرى بىلهن ئهكـس سـادا ياڭرىتىـپ بىـر نهچـچه مهيـدان ئايالنغانـدىن        قهدەم
ــكه   ــيىن، غهرب تهرەپ ــدى      —كې ــى ئهپهن ــدى، مهمتىل ــاراپ يۈزلهن ــا ق دەرۋازىغ

ئوقۇغۇچىالرنى ئادەتتىكى ئۇسۇلى بويىچه بوم ئـاۋازلىقالر، زىـل ئـاۋازلىقالرنى    
ــتۇرغانىدى ــايراق ۋە ت . ئايرىـــپ ئورۇنالشـ ــدا بـ ــېپى ئالدىـ ــۈر ئۇالرنىـــڭ سـ ۆمـ

ــانالر بارىــدى  ــۇ خىلــدىكى تهنتهربىــيه  . (قاســقانلىق يېڭــى دۇمبــاق ۋە باراب ب
ــدىال ســـوۋېت      ــلهن يېقىنـ ــڭ تىرشـــچانلىقى بىـ ــايمانلىرى توختاجىنىـ سـ

بايراقنىـڭ ئارقىسـىدىال نىمىتـۇلال بىـلهن     ) ئىتتىپاقىدىن كهلتۈرۈلگهنىدى
مهڭلىكـــاخۇن ئىككىســـى تولـــۇق قورالالنغـــان ھالـــدا مېڭىشـــقان بولـــۇپ، 

  .قۇغۇچىالر قوشۇنىغا تېخىمۇ سۈر ھهيۋە قوشقانىدىئو
مهمتىلــى ئهپهنــدى ئىنتــايىن چاققــان ۋە تېتىــك قهدەمــلهر بىــلهن گــاھ  
ــۇددى        ــۈپ، خ ــكه ئۆت ــوڭ تهرەپ ــاھ ئ ــكه، گ ــول تهرەپ ــاھ س ــدىغا، گ ــهپنىڭ ئال س
. ياغــاچچىالر رەنــدىلىگهن تاختىغـــا قارىغانــدەك قـــاراپ ســهپنى تـــۈزلهيتتى    

ــپ قال   ــى چىقى ــڭ بىلىك ــېزەتتى   كىمنى ــىز س ــانلىقىنى خاتاس ــۇ  -غ دە، ش
قاتـار شـۇنچىلىك ئهسـتايىدىل    . ئوقۇغۇچىنىڭ ئىسمىنى ئاتـاپ ۋارقىرايتتـى  

رى تهلهپـته تىزىلغانـدىن كېـيىن ئـۇ ھهربىـي      ۇۋە قاتتىق قوللۇق بىلهن يۇقـ 
  :قوماندانالردەك كۆتۈرەڭگۈ ئاۋازاد كوماندا بهردى

ـــا  ر  ا  پ،  — ـــا  قـــــ ــۇ ســوز —ئالدىغـــ ــاۋازى . ۇپ توۋلىــدىئ ئۇنىــڭ ئ
سهھهردە مورىالردىن چىققان تۈتۈن بىـلهن تۇمـان ئارىالشـقان سـوغۇق ھـاۋادا      

بـۇرۇنالردىن توختاۋسـىز ھـور     -ئېغىـز . تىترىگهندەك بولۇپ يىراقالرغا كهتتى
مهمتىلــى ئهپهنـدى كومانــدا بىــلهن   —! قهدەمــلهپ، مـارش  —كۆتـۈرىلهتتى،  

، گـاھ ئارقىغـا يـۈگرەپ، ئېڭىشـىپ تـۇرۇپ      تهڭال سهپنىڭ يېنىدا گـاھ ئالـدىغا  
بىـر قـاراپ چىقتـى، ئوقۇغۇچىالرنىـڭ     -توغرا قاتارنىـڭ قهدەم ئېلىشـقا بىرمـۇ   
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قهدەم ئېلىشـــى گويـــا ھهربىـــي پـــاراتتىكى ھـــۆرمهت قاراۋۇللىرىنىڭكىـــدەك  
ــدەك       ــاقتىن چىققانـ ــرال ئايـ ــۇددى بىـ ــاۋازى خـ ــكهن ئـ ــى، يهرگه چۈشـ تهكشـ

ــدى  ــك ئىــ ــۆ . رېتىملىــ ــاردىكى تــ ــوغرا قاتــ ــدىغا  تــ ــڭ ئالــ ت ئوقۇغۇچىنىــ
ــپ     ــۇتى خــۇددى ئېچىلى ــان پ ــدا قېلىۋاتق ــۇتى ۋە ئارقى ــان   پ چىقىرىلىرىۋاتق
يېپىلىۋاتقـــان دەرۋازا قانىتىـــدەك بولســـىمۇ تهۋپىـــق قاتارنىـــڭ يېنىـــدا يهل 

ــۈز    ــتايىدىل كـ ــۈگرەپ، ئهسـ ــىلىق يـ ــدەك سـ ــا قهدەم  . تهتتىۈتاپانـ ــۇ ھهتتـ ئـ
  :بهزىدە -ئۇ بهزى .تىۋىشىنىڭمۇ بىر خىل چىقىشىنى تهلهپ قىالتتى

رېتىمنـــى ! ئابـــدۇغۇپۇر، ئوغلـــۇم، پۇتـــۇڭنى بهك چىـــڭ ئۇرىۋەتتىـــڭ —
دەپ ۋارقىــراپ   —! مــۇھهممهد قــارى، ســهن چىڭــراق دەسســىگىن     ! بۇزمــا 

  .تۇراتتى
ئابلىمىت قارى، پۇتـۇڭ سـهل بـۇرۇن چىقىۋاتىـدۇ، دىقـقهت قىلغىـن        —
  !ئوغلۇم

رۇشـقان خهلـق   باياتىن بېـرى ئۇالرنىـڭ مهش دەسسـىگىنىنى كـۆرۈپ تۇ    
دىغـان  ۈئۇنىڭـدىن باشـقا ئـۇالر بېسـىپ  ئۆت    . ئارقىدىن ئهگىشىپ چىقىشتى

ــى     ــكىللهنگهن قارش ــىز تهش ــپ، ئىختىيارس ــق دەۋرەپ چىقى ــۇ خهل يولالرغىم
ئۇالرنىــڭ ھهممىســى بــۇ ئاجايىــپ . ئــېلىش مۇراســىمى ھاســىل قىلغانىــدى

ر خىـل  قوشۇنغا، ھهيۋەتلىك دۇمبـاق ساداسـى، رېتىملىـك سـۇناي ۋە يهنه بىـ     
بـۇ سـهپته   . مۇزىكىـدەك رېتىملىـق قهدەم ئۇرۇشـىنى ئـاڭالپ ھاياجانلىنـاتتى     

ئوغۇللىرى بارالر بولسـا گويـا ئـۆزى ئاشـۇ سـهپته كېتىۋاتقانـدەك پهخرلىنىـپ        
  .كېتهتتى

  .دەپ توۋلىدى تهۋپىق —! ناخشا —
  :پۈتۈن سهپ ناخشا باشلىۋەتتى

  مۇئهللىم، يۇتالردا مهكتهپ ئاچىمىز، —بىز 
  .مىللهت باشىگه نۇرالر ساچىمىزۋەتهن، 

  ئۆتمسۇن دەپ ئهۋالدالر ئهمدى قۇل بولۇپ، 
  .بىز قان كېچىپ، جان بېرىپ يولالر ئاچىمىز

  
  تاالي يىلالر زۇلمهتته  تېنهپ خار بولدۇق،
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  .ئىرپان يولىغا شۇنچه زار بولدۇق -ئىلىم
  خۇراپاتتا قالدۇرۇپ ئهزدى زالىمالر،

  .بولدۇقكۆزلىرىمىز قارىغۇ، كۆپ ناچار 
  

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

  ئوقۇتىمىز ئهۋالدنى يېڭى پهن بىلهن،
  .پۇختا بولسۇن مهكتهپنىڭ بېسىلغان ھۇلى

   
  يورۇق تاڭغا تهلپۈندى ۋىاليىتىمىز،

  .ئىلىم بىلهن تىكلهنگهي ئىناۋىتىمىز
  اتۇش،مهنبه بولدى ئىرپانغا يۇرتىمىز ئ

  .سائادىتىمىز يئىرپان بىلهن ئېچىلغا
  

مــارش تېمپىســىدا ئېيتىلغــان بــۇ ناخشــىنى ئوقۇغــۇچىالر شــۇ قهدەر       
جۇشقۇن، شۇ قهدەر مۇھهببىىتى بىلهن ئوقۇشـتىكى، يـول بويلىرىـدا تۇرغـان     

قېـرى مومـايالر دۇنيـادىكى ئهڭ نـازۇڭ،     . ىشتىتىۋېلبىر مۇنچه كىشىلهر يىغ
ــلهن    ــىمالر بى ــس ئىس ــۇالرنى    ئهڭ نهپ ــلهن ئ ــۆزلهر بى ــاتلىق س ــاپ، ئهڭ ت ئات
ھهمـدە ئـالالھ سـۇبهان ۋە تائاالنىـڭ ئـۇالرنى      . ئهركىلىتىشهتتى، ماختىشاتتى

ــا قىلىشــاتتى    ــوۋايال . يامــان كــۆز، يامــان تىلــدىن ساقلىشــىنى تىــلهپ دۇئ ب
  :ساقاللىرىنى سىپاپ

، مۇنـداق مـۆجىزىنى   امهمتىلى ئهپهندى ئاز تېپىلىدىغان ئـادەم جۇمـ   —
كوتاڭـدا ئاپتـاپ سـۇنۇپ،     -، ئانىمىز كۆگهنمۇ؟ ھه، مانا، كوچااىمىز كۆگهنمئات

توپ كـۆك پـوتلىالنى تـۈزۈكال ئـادەم      ژبىكاچىلىقتىن بۇزۇلۇپ كېتىدىغان بى
دېيىشـهتتى   —! قىلىپ قويۇپتىغـۇ؟ قارىمامسـىز، ئۇالنىـڭ مېڭىشـلىرىنى    

  .پۇنۇزوقل
قىلىنغــان ئــۈچ ئــۇالر ئاچىيــاردىن ئۆتــۈپ بويــامهت مهكــتهپكه تهقســىم   

. شــتىىپ كىرۇتــۇنهپهر يولدىشــىنى يېڭــى مهكتهپنىــڭ ھويلىســىغا قهدەر ئۇز
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ئاندىن ئۇالر بىلهن بىلـله سـىنىپنى كـۆرۈپ بـېقىش ئۈچـۈن كىرىشـىۋىدى،       
 ①تهكرەمهشــــته. ئوقۇغۇچىالرنىــــڭ رەتلىــــك ئولتۇرۇشــــقىنىنى كۆرۈشــــتى

 ســـىنىپ ئىسســـىق، ئوقۇغـــۇچىالر رەتلىـــك. گۈرۈلـــدەپ ئـــوت كۆيۈۋاتـــاتتى
ــيىم ــيگهن -كى ــاتىالر   (كىــچهك كى ــۇرت ئ ــويىچه ھهر ي ــى ب تهۋپىقنىــڭ تهلىپ

ــدىزە      ــنلىگهن ئهن ــدى تهمى ــى ئهپهن ــا مهمتىل ــى ئوقۇغۇچىالرغ ــى يېڭ ھهيئىت
ماشــرەڭ فورمــا  —بىــلهن پىچىــپ تىكتــۈرۈلگهن ئوقۇغۇچىلىــق فورمىســى  

ــدى ــدى   )كىيدۈرگهنى ــق ئى ــاكىز ۋە ئىللى ــرى پ ــهبى چىرايلى ــگه . ، س ھهممى
  .لىرى بۈركۈت كۆزلىرىدەك چاقناپ تۇراتتىقىزىققۇچى كۆز

ــلهن ئوقۇغۇچىالرنىــڭ   »ھــۆرمهت«ســىنىپ باشــلىقىنىڭ    ــابى بى خىت
ھهممىسـى ئورۇنلىرىـدىن تــۇرۇپ ئـوڭ قـولىنى چېكىســىگه كۆتـۈرۈپ ســاالم      

تهۋپىـق بـۇ   . بۇ ھال يېڭى مۇئهللىملهرنى چهكسـىز سـۆيۈندۈرۈۋەتتى  . قىلدى
ى ئوقۇغۇچىالرغـــا تونۇشـــتۇرۇپ  يهرگه تهقســـىم قىلىنغـــان مـــۇئهللىملهرن  

قويغاندىن كېيىن ئۇالرنىـڭ مۇراسـىم تۈگىگهنـدە كېلىـپ رەسـمىي ئىشـقا       
  .دىغانىقىنى ئېيتىپ، ئوقۇغۇچىالر بىلهن خهيرىلهشتىۈچۈش
ئـۇالر ھهربىـر كۆجـۈم    . يېڭى مهدەنىيهت قوشۇنى سهپىرىنى داۋام قىلدى 

. وۋلىشــاتتىدېــگهن ناخشــىنى ت» مــۇئهللىم —بىــز«مهھهللىــگه كهلگهنــدە 
. نـى ۋە باشـقا ناخشـىالرنى ئوقـۇيتى    » ئىزچىالر مارشـى «ئۇنىڭ ئارقىسىدىن 

ئۇالر بويـامهتتىن چىقىـپ غهربىـي جهنـۇپ تهرەپـكه بۇرۇلـۇپ، يهنه ئاچيـاردىن        
ــتى   ــىغا كىرىشـ ــر يېزىسـ ــۈپ، تېتىـ ــۇئهللىملهرنى   . ئۆتـ ــى مـ ــردا يېڭـ تېتىـ

. رىــدىن ئــۆتتىمهكــتهپكه ئهكىرىــپ قويــدى ۋە يهنه ناخشــا   ياڭرىتىــپ، تېتى
ــتى     ــاراپ مېڭىش ــپىگه ق ــى مهكتى ــن مېي ــۇ يهردى ــق   . ئ ــۇ خهل ــۇ يېزىالردىم ب

ــڭ     ــدە پهرزەنتلىرىنى ــڭ ئىككــى تهرىپى ــپ، كوچىنى ــا دەۋرەپ چىقى كوچىالرغ
ــتىن ســوقۇپ تۇرغــان  . پ قېلىشــاتتىۇتــۇھهيۋەتلىــك ســېپىنى ئۇز تــاغ تهرەپ

لــــېكىن . ئېزغىــــرىن يــــانۋار شــــامىلى يــــۈزلهرنى نهشــــتهردەك چاقــــاتتى 
ددىيلهشــكهن، ھاياجانالنغــان، يۈرىكىــدە ئىپتىخــار ئــوتى يېنىــپ تۇرغــان   جى

  .كىشىلهر سوغۇقنى سهزمهيتى
                                            

 .ئا —ئوتۇن قاالشقا باپ كېلىدىغان بىر خىل مهش،  —تهكرەمهش  ①
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ــارلىق       ــۆمهر قات ــان ســۇلتان ئ ــىم قىلىنغ ــتهپكه تهقس ــى مهك ــۇالر مېي ئ
بـۇ يهردىمـۇ تهرتىـپكه    .  پ سىنىپقىچه بىلـله كىرىشـتى  ۇتۇيولداشلىرىنى ئۇز

ــالىمىنى   ــۆرمهت س ــڭ ھ ــۈرلگهن ئوقۇغۇچىالرنى ــقاندىن   كهلت ــۇل قىلىش قوب
مهمتىلـى  . كېيىن، شۇ يهردە ئـارام ئېلىشـتى ۋە چۈشـلۈك تامـاق  يېيىشـتى     

ئهپهندى بۇ سهپهرنىڭ مۇساپىسـىغا ئاساسـهن قايسـى  چاغـدا قهيهرگه يېتىـپ      
ــتلهردە    ــدىغانلىقىنى كهن ــاق يهپ، قهيهردە قونى ــدىغانلىقىنى، قهيهردە تام بارى

  .ئاتىالر ھهيئىتىگه ئۇقتۇرۇش قىلىغانىدى
كۈن قىسقا بولغاچقا ئۇالر تاماققـا كىرىشـكهندە چۈشـتىن سـهل ئۆتـۈپ       

ــاتىالر ھهيئىتىنىــڭ   . كهتكهنىــدى ئوقۇغــۇچىالر ياتــاقالردا تامــاق يهۋاتقانــدا ئ
ئهزالىــرى بىــلهن پاراڭلىشــىۋاتقان مهمتىلــى ئهپهنــدى مهجىــدىن ۋە ئهخــمهت 

  .ئهپهندىلهرنى مۇئهللىملهر ياتىقىغا تهكلىپ قىلدى
المىغانسـىز، دوختـۇر؟ ئـاتنى مىنىۋېلىشـقا ئۇنىمىـدىڭىز،      ھېرىپ ق —

  .ئهمدى ئۆز ئۇۋالىڭىز ئۆزىڭىزگه
ــوق  — ــارغىنىم ي ــاق، ھ ــى   . ي ــۆرۈڭ، مهن تېخ ــوراپ ك ــاغىنىڭىزدىن س ئ

  .ئۇنى يۆلهپ ماڭدىم
دېـدى تهۋپىـق    —دە؟  -بۇ گهپچىزە ئهخمهت ئهپهنـدىگه يـۈك بوپسـىز    —

  .پۈنۈئهھۋالنى چۈش
  .دېدى ئهخمهت ئهپهندى تۈزال —ياق، يۈك بولمىدى، —

تامــاق ئۈســتىدە تهۋپىــق ئــاتىالر ھهيئىتــى بىــلهن خىــزمهت توغرۇلــۇق   
ــكه      ــۆڭلىنى كۆتۈرۈش ــڭ ك ــپ ھهممهيلهننى ــاق قىلى ــتى، ھهم چاقچ پاراڭالش

ــتى ــتۇرۇلۇش     . تىرىش ــڭ ئورۇنالش ــدىغان جاينى ــاق ۋە قونى ــك تام ــۇ كهچلى ئ
ــدىن بى   ــاتىالر ھهيئىتىـ ــكه ئـ ــۆزدىن كهچۈرۈشـ ــۋالىنى كـ ــاتلىق ئهھـ ــى ئـ رنـ

  .ئىشتاچىغا ئهۋەتتى
نى كـۆرۈش ئۈچـۈن ئهتـراپتىن يىغىلغـان     »تاماشاسى«ئوقۇغۇچىالرنىڭ  

دېهقانالر، بالىالر ۋە ياشالر ئۇالرغـا بىـر مـۆجىزىگه قارىغانـدەك ھهۋەسـلىنىپ      
ئـــۇالر بـــۇ ياشـــالرنىڭ يۇرتتىشـــى، ۋەتهندىشـــى ئىكهنلىكىـــگه  . قارىشـــاتتى

تېخــى تۈنۈگــۈنالر بىــۋاش، ســاياق  . ىئىشهنگىســى كهلمهيۋاتقانــدەك قىالتتــ
ــۆرگهن  ــوراز «ك ــۆجه خ ــا    »چ ــادەمگه ئايالنغىنىغ ــۇنداق ئ ــۈن مۇش ــڭ بۈگ الرنى
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ســـهندەك «ئۇالرنىـــڭ تهڭتۈشـــلىرىدا بـــۇ ھهيرانلىـــق    . ھهيـــران قـــاالتتى 
مهكـتهپكه   —دېگهنـدەك بهسلىشـىش تۇيغۇسـىنى     »...بواللماسمهنغۇ، خهپ

بولـــۇش ئىســـتىكىنى كىرىـــپ ئوقـــۇپ ئۆزىمـــۇ شـــۇنداق يـــاراملىق ئـــادەم  
ــىلهردە      ــار كىش ــالىلىرى ب ــۈش ب ــلهن تهڭت ــۇالر بى ــا؛ ئاش ــى «ئويغاتس مهمتىل

ــى،     ــدىغان چېغـ ــپ بېرىـ ــاراملىق قىلىـ ــك، يـ ــالىالرنى ئهدەبلىـ ــدى بـ ئهپهنـ
  .دېگهن قارارنى مۇستهھكهملهيتتى »بالىلىرىمىزنى بهرسهك بولغۇدەك

شــۇ تهۋپىــق ھهر جايــدا خهلقنىــڭ مۇشــۇنداق يىغىلىــدىغانلىقىنى، مۇ  
ــقا      ــاتى قىلىش ــارتىش تهرغىب ــتىم ئاق ــر قې ــدىلىنىپ يهنه بى ــهتتىن پاي پۇرس

ــدى ۇبول ــدىن مۆلچهرلىگهنىـ ــانلىقىنى ئالـ ــان يهردە  . دىغـ ــۇڭا ھهر توختىغـ شـ
ــدى     ــنى قول ــدە سۆزلهش ــى ھهققى ــنىڭ پايدىس ــائهتكه ئوقۇش ــان جام  نتوپالنغ

بهرمىــدى؛ بــۇ يهردىمــۇ دۇنيــا يېڭىلىقلىــرى، بىزنىــڭ ھــالىمىز، ئوقۇشــنىڭ  
 -ھهمــدە ئوقــۇش دېگهننىــڭ يــاش . ھمىيىتــى قاتــارلىقالرنى چۈشــهندۈردىئه

ئانىالرنىـڭ بـالىلىرىنى مهكـتهپكه     -قېرى دەپ چهكلهنمهيدىغانلىقىنى، ئاتا
بېـــــرىپال قالمـــــاي، ئۆزلىرىنىڭمـــــۇ كهچكۇرســـــالردا ئوقـــــۇپ ســـــاۋادىنى 

  .چىقىرىۋېلىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى
ن كېــيىن جهڭگىــۋار ســېپىنى تــۈزەپ، يهنه ئــۇالر بــۇ قســىقا مۇراســىمدى 

مېيـى،  . شۇنداق ھهيۋەت بىلهن مارشالر ياڭرىتىپ ئىشـتاچىغا قـاراپ ماڭـدى   
  .پ قالدىۇتۇتېتىر خهلقى ئۇالرنى چوڭقۇر مۇھهببهت بىلهن ئۇز

ــۇئهللىمىنى      ــى مـ ــپ، يېڭـ ــتهپكه كىرىـ ــتاچى مهكـ ــاۋۋال ئىشـ ــۇالر ئـ ئـ
ــۇســىنىپقىچه ئۇز ــدىۇت ــۇ يهردىمــۇ ئوخشاشــ . پ كىرى ــالىالر تهرتىپلىــك ب ال ب
ئـــــازادە  ۋە يـــــورۇق ســـــىنىپ گۈپپىـــــدە ئىســـــىغان،     . ئولتۇرۇشـــــاتتى

ــۇراتتى    ــۇرۇپ تـــ ــۇش ئـــ ــك جـــ ــدىن تېتىكلىـــ ــڭ روھىـــ . ئوقۇغۇچىالرنىـــ
مۇئهللىمىلهرنى كۆرۈش بىلهن ئـۇالر ئورۇنلىرىـدىن تـۇرۇپ، ئـوڭ قـوللىرىنى      

ىىــڭ ئۇنىڭــدا بالىالرن. ئۈســتهلدە يوقلىمــا تــۇراتتى. كۆتــۈرۈپ ســاالم قىلــدى
ــۈرۈلگىنىنى     ــلهن كۆچـ ــى بىـ ــق پوچۇركىسـ ــڭ چىرايلىـ ــمى تهۋپىقنىـ ئىسـ

  .كۆرۈشتى
ئــاتىالر ھهيئىتىنىــڭ باشــچىلىقىدا مهكتهپنــى     »ئهپهنــدىلهر«يېڭــى  

ــتىخانىغا داخىـــل   ــاھىپخانالرنىڭ داسـ كـــۆزدىن كهچۈرگهنـــدىن كېـــيىن سـ
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ــدى ــقا    . بولـ ــالپ، دەم ئېلىشـ ــۆيلهرگه باشـ ــان ئـ ــۇالرنى تهييارالنغـ ــدىن ئـ ئانـ
  .شتۇردىئورۇنال
  

****  
  

. ئهتىســى ئــۇالر بويۇنلىرىغــا بىــر خىلــدا كــۆك رەڭلىــك شــارپا ئوراشــتى   
ماشــرەڭ ئۈســتىباش، پهتىــنكه كىــيگهن يىگىــتلهرگه شــارپا بهكمــۇ ياراشــقان 

پ كېتىشــىدىن قهتئىيــنهزەر ئــۇالر   ۇشــۇھاۋانىــڭ تېخىمــۇ سوغۇقل . ئىــدى
ام قىلىـپ،  ئىشتاچىدىن يولغا چىقىپ يهنه داغـدۇغا بىـلهن ئايلىنىشـنى داۋ   

  .تېجهنگه كهلدى
تــېجهن مهكــتهپ ئــاتىالر ھهيئىتــى مــۇدىرى ئهمهتهاجىمنىــڭ ئۆيىنىــڭ  

 -ھــازىر قهھرىتــان قىــش  بولغاچقــا دەل   . كــۆل بويىــدا ئىــدى   — ئالدىــدا
دەرەخلهر يالىڭاچلىنىپ قالغـان بولسـىمۇ، يـاز كـۈنلىرى بـۇ يهرنىـڭ تولىمـۇ        

هتـبهخىش جـاي ئىكهنلىكـى    ھاۋالىق بۈككىدە دەرەخلهر بىـلهن قاپالنغـان راھ  
  .بىلىنىپ تۇراتتى

ئــۇالر ســهيپىددىن، ئابــدۇلباي ۋە ئابدۇرەشــىد قاتــارلىق مــۇئهللىملهرنى   
ــاز دەم ئېلىــپ،    ــاتىالر ھهيئىــتىگه تونوشــتۇرۇپ قويغانــدىن كېــيىن، بىــر ئ ئ

  .چۈشلۈك تاماق تهختىهونغا ئورۇنالشتۇرۇلغانىدى. يولىنى داۋام قىلىشتى
) مهشـههد (مهكتهپكه ۋە ئۇ يهردىـن  ئۆتـۈپ بـازار     چۈشتىن كېيىن ئازغان 

شــۇ كــۈنى ئــۇالر يېڭــى     . بــۇ يهر يهنه بىــر قونــالغۇ ئىــدى   . غــا كېلىشــتى 
ش ۋە ئـاتىالر ھهيئىـتىگه تونۇشـتۇرۇش    ۇتـ ۇمۇئهللىملهرنى سـىنىپالرغىچه ئۇز 

ــۈرەســــــمىيهتلىرىنى تۈگ ــدۇراخمانهاجى، قۇتلۇقاخۇنالرنىــــــڭ ۈتــــ پ، ئابــــ
ــتهپ،   ــتى مهكـ ــدا رۇشـ ــتهپ ۋە    ھهمرالىقىـ ــدائىي مهكـ ــدىكى ئىپتىـ قۇمباغـ

ــارلىقالرنى    ــورنى قاتـ ــڭ ئـ ــزالر مهكتىپىنىـ ــېلىنىدىغان قىـ ــىدە سـ كهلگۈسـ
ئهتىسـى بــۇ يهردە ئوقۇغۇچىالرنىــڭ  . ئانــدىن ياتاقالرغـا جايالشــتى . كۆرۈشـتى 

  .ش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلمهكچىدىۈتۈماھارەت كۆرس
  

2  
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ــا ھوجرى   ــىدا، خانىقـ ــىنىڭ ھويلىسـ ــۇلتان جامهسـ ــڭ ھهزرەت سـ لىرىنىـ

ئالدىدىكى كهڭ مهيداندا تهۋپىقنىـڭ ئوقۇغـۇچىلىرى مهش دەسسـهش، سـهپ     
ــ     ۋاتقاندا قــارا كــۈچلهر  ۈتۈتــۈزەش، خهت ھاســىل قىلىــش ماھــارىتىنى كۆرس

 ھىـس ئۇنىڭ خهلق ئىچىـدىكى ئابرويىنىـڭ مىسلىسـىز ئۆسـۈۋاتقانلىقىنى     
ئهسـلىدىنال قىتغـۇر كېلىـدىغان    . قىلىپ دەملىرى ئىچىگه چۈشۈپ كهتتـى 

ۇ تائىپه ئهمدى خهلق ئالدىدا ھـۆرمهت مۇسابىقىسـىدە تهۋپىـق  تهرىپىـدىن     ب
مهغلۇپ قىلۋېتىلگهندىن كېـيىن يۈرىكىـدىكى ئۆچمهنلىـك ئـوتى تېخىمـۇ      

  .يامانراق تۇتۇشۇپ كهتتى
ــوپ    ــۇرۇپ، تـ ــدا تـ ــىك ئالدىـ ــاجىم ئىشـ ــلهن ھهزرەت  -ھابۇلهـ ــوپى بىـ تـ

ــ    ــائهتكه ئهلهم ۋە ئۆچمهنلى ــان جام ــاراپ ماڭغ ــۇلتانغا ق ــارايتى س ــلهن ق . ك بى
ــالىلىرى «كىشــىلهر  ــدىنىڭ ب ــى ئهپهن ــگهن    »مهمتىل ــدىكهن دې مهش ئويناي

گهپنى ئاڭالپ پۈتـۈن مهشـههدتىن، يهنه ئازغانـدىن، تـېجهن، شـورۇق، سـۇنتاغ       
  .قاتارلىق قوشنا كهنتلهردىن كېلىشمهكته ئىدى

ــاغا    ھهزرەت ســـۇلتانغا يـــېقىن ھويلىالرنىـــڭ بىـــرى ئالدىـــدا بـــۇ تاماشـ
  .شاتتىۇبىرنهچچهيلهن تۇربارمىغان 

دېــــدى بىــــرى ئېغىــــز تــــاتىالپ،  —؟ ...ھــــاجىم، بۇنىــــڭ ئــــۆزى —
خوشامهتكۇيلۇق بىلهن، ھابۇلهاجىمغـا يولـدا كېتىۋاتقـان كىشـىلهرنى ئىمـا      

  !...ئۇلۇغ جامهنىڭ ھويلىسى قىيامهت، ئادەم ئۈستىگه ئادەم —قىلىپ،
ــدىغانال    — ــىدىن  ماڭىـ ــىكىنىڭ ئارقىسـ ــڭ ئېشـ ــۇ دەججاللنىـ ر ھه، بـ

ــازاپ -مېڭىـــپ تۇرســـۇن، بارىـــدىغان يېـــرى قىيـــامهت  ــا تـــۇترۇق ! ئـ دوزاققـ
بايــاتىن بېــرى بىــر خىــل بىچارىلىــك، مهيۈســلۈك بىــلهن   — !بولىــدىغانالر
دىغــان تــۆۋەن ۇقىلىــپ، پهقهت مهغلــۇپ بولغــۇچىالردا بول ھىــسيېتىملىــك 

كهيپىياتتا قېشنى ئېتىپ تۇرغـان ھابۇلهـاجىم يېنىـدا خوشـامهتچىلهر پهيـدا      
ولۇپ، ئۇنىڭغـا چىشـىنى چىقارغـان ھامـان قايتىـدىن ئۈمىـد تۇغۇلغانـدەك        ب

كهيپىياتقا كېلىپ، چىرايى خېلى ئېچىلىپ قالـدى، لـېكىن ئـۇ بالـدۇرقىغا     
قورقۇشـتىن باشـقا ئاشـۇ تـوپ     . قارىغاندا بهك ئىهتىياتچان بولۇپ كهتكهنىدى

ئـاز   شـى بىـر  ۇئىچىگه جامائهتنىـڭ كـۆز ئۆنىـدە قېتىـۋەتكهن بالىسـىنىڭ بول     
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  .تىلىنى قىسىپ تۇراتتى
جامه تهرەپتىن يهرنـى زىرىلـدىتىپ قهدەم ئـاۋازى، دۇمبـاق ۋە باراباننىـڭ       

ــ  ــۈپ چۈشـ ــاغ گۆمۈرۈلـ ــپ   ۈتـ ــراقتىن چېپىـ ــات يىـ ــڭ ئـ ۋاتقاندەك، تۈمهنمىـ
قىلغــان رىتىملىــك ئــاۋازى،    »گۈمبــۈر، گۈمبــۈر، گۈمبــۈر  «كېلىۋاتقانــدەك 

ناخشىسـى بـۇ يهرگه ئاشـكارە     شوقى بىلهن ئوقۇۋاتقان -ياشالرنىڭ پۈتۈن زوق
ــدەك   . ئاڭلىنىــپ تــۇراتتى ــاۋازالر ھېلىقىالرنىــڭ قۇلىقىغــا مــۇش ئۇرغان ــۇ ئ ب

باراباننىــڭ قارنىغــا بېكىــتىلگهن بــوم تارىنىــڭ زىرىلىدىشــى  . ئىشــتىلهتتى
  .توغرا يۈرىكى زىرىلداۋاتقاندەك تويۇالتتى -بۇالرغا توغرىدىن

زىقـى بولـۇپ كېتىـدىغۇ،    جاھـان مۇشـۇنداقال بولسـا ھهمـمه ئـادەم دەۋ      —
دېدى  كىچىك بېشـىغا تولىمـۇ يوغـان سـهلله ئورىۋالغـان بىـرى        —ھاجىم؟ 

  .بۈيۈك ئىسالم دىنى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ تهقدىرىدىگه كۆڭۈل بۆلۈپ
دېدى يوغـان سـهلله سـاقىلىنى سـىپاپ، شـهيتانالرچه       ـ  !ئالالھ ئۇلۇغ —

دىنىــي . ىلگهن، پىرئهۋنگىمــۇ مــۆھلهت بېــر①ئــالالھ ھهلىــم —ھېجىيىــپ، 
ئىسالمنىڭ نـۇرىنى ئۆچـۈرمهكچى بولۇشـقانالر كـۆپ بولغـان، ئاممـا لـېكىن        

بۇمـۇ بـى   . ئىسالم دىنى يهنىال مۆمىنلهنىـڭ كۆڭـۈللىرىنى يورۇتـۇپ تۇرۇپتـۇ    
نىـڭ جازاسـىدىن   ھبـاقى دۇنيـادىغۇ ھېچقانـداق گۇنـاھ ئالال    . ۋاقىتلىق ئىش

  !ققۇتۇاللمايدۇ، مۇشۇ دۇنيادىمۇ بۇالرغا كۆگۈلۈك جى
ــۇال  — ــېكىن بـ ــرۇد،  ... لـ ــرئهۋن، نهمـ ــدى پىـ ــى ئهپهنـ ــۇر  مهمتىلـ مهنسـ

  ...ھهلالجالغا ئوخشىمامدىكىن دەيمهن
ــا قارىغانـــدا ھـــېچگهپ ئهمهس   — شـــۇنداق، بۇنىـــڭ پوپـــاڭلىرى ئۇالرغـ
ھابۇلهــاجىم قىزىلبــاش، يۈرىكىنىــڭ   —دېــدى توپنىــڭ چــوڭى  — !تېخــى

ىــدلىكرەك قىلغۇســى ئــاجىز دۈپۈلــدەپ تۇرۇشــىغا قارىمــاي، باشــقىالرنى ئۈم
  .كېلىپ

ــايىقى ئۈزۈلمىگهنىــدى    ئــۇ . بــۇ چاغــدا جــامه تهرەپــكه ماڭغۇچىالرنىــڭ ئ
تهرەپتىن بولسا گۈلدۈرمامىدەك جاراڭالپ چىقىۋاتقـان كومانـدا ئـاۋازى بىـلهن     

                                            
① ئالالھنىڭ ئىسىملىرىدىن بىرى بولۇپ، گۇناھكارالرنى جازاالشقا ئالدىراپ  —ھهلىم   

  .ئا —كهتمهيدىغان سۈپىتىنى بىلدۈرىدۇ،  
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  .سۇناي ئاۋازى گۈمبۈرلهپ ئاڭلىنىپ تۇراتتى -ناخشا، ناغرا
ــۆرۈپ     — ــىنى كـ ــڭ ساماسـ ــۇ جىنالرنىـ ــىر، ئۆزلىرىمـ ــاققىلى تهقسـ بـ

دەپ تهئهددى قىلدى جاھـالهت ھامىلىرىنىـڭ توپىـدىن بىـرى،      —ماڭلىمۇ؟ 
  .بىر مويسىپىت ئۆتكۈنچىگه

ابتا ئهكســىيهتچى ھاكىمىيهتنىــڭ جــارچىلىرى ھىســخهلــق ئــاخىرىقى  
ۋە غالچىلىرى بولغـان قـازى قـۇززات، مـۇپتى، ئهلهم دېگهنـدەكلهرنىڭ قامـالى       

ــۇالردىن    ــال ئـ ــا، يهنىـ ــىتىدا بولغاچقـ ــدىئاسـ ــۈنى   . ئهيمىنـ ــر كـ ــان بىـ ھامـ
. اب ئېلىشـىدىن ئهندىشـه قىالتتـى   ھىسـ ئۈستۈنلۈككه چىقىپ ئۆزلىرىـدىن  

ــىنى     ــڭ زەھهردەك تهئهددىس ــىمۇ چوڭامنى ــىپىت كىش ــۇ مويس ــۇنىڭدەك  ب ش
ــدىۈنۈچۈشــ ــۈرۈپ   . پ مهڭــدەپ قال ــپ مهردانىــلهرچه  ي ــيه بېرى ئۇنىڭــدا رەددى

  .كېتىشكه جۈرئهت يوق ئىدى
ىقـى، ئـۆزى، بىزنىـڭ ھېلىقـى ئوغـۇل شــۇيان      سـۇ، تهقسـىر، ھېل  غيو  —

ئـۇ ئۆزىنىـڭ    — ...كېتىپ قاپتىكهن، شۇنى قولىقىدىن تاتىـپ كـېلهي دەپ  
شــۇڭا . جۈرئهتســىزلىكى تۈپهيلىــدىن يالغــان سۆزلهشــكه مهجبــۇر بولغانىــدى

ــنى      ــۇ ھودۇقۇشـ ــى، ئـ ــپ كهتتـ ــپ قىزىرىـ ــار كېلىـ ــۇ ھـ ــالغىنى ئۆزىگىمـ يـ
ش مهنىســىدە قــولىنى ۇشــۇخوشلبىلىندۈرمهســلىك ئۈچــۈن، يهنه بىــر مهررە  

  .كۆكسىگه ئالدى ـ دە، ئالدىراپ يۈرۈپ كهتتى
بىــــراق قارشــــى . توپتىكىلهرمـــۇ ئۇنىــــڭ ســــۆزىگه ئىشــــهنمىگهنىدى 

ــانلىقى،       ــۇر بولغ ــكه مهجب ــان سۆزلهش ــپ يالغ ــدىن تهپ تارتى ــڭ ئۆزى تهرەپنى
لهرگه ئوخشاشـــــال ئۇالرنىمـــــۇ  »مۆتىـــــۋەر «بـــــارلىق ســـــامان قوســـــاق   

  .قانائهتلهندۈرگهنىدى
دېـدى   —! ھهزرىرىتى ئېلىنىـڭ  قىلىچـى كېـرەك، بـۇ ئاداشـقانالرغا      —

  .ئۇ بىر قېشىنى زەردىلىك لىكىلدىتىپ
ئۇنىــڭ تىنىمىســىز پــۇتىنى يــۆتكهپ، ھهدەپ يالغــان ئهسنهشــلىرىدىن  
ــۇراتتى  -تىــت ــايىقى . تىــت بولىۋاتقــانلىقى بىلىنىــپ ت ئۆتكۈنچىلهرنىــڭ ئ

  :بېسىققاندا ئۇ ھهمتاۋاقلىرىغا
ــى ب — ــىرى   قېن ــمه س ــپ، نى ــراق بېرى ــۇ يېقن ــارلىقىنى   -ىزم ئهســنا ب

 —... كۆرۈپ باقمايلىمۇ؟ ھېچ بولمىسا يېقىنراقتـا بىرسـىنىڭ ھويلىسـىدا،   
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ــۇ  ــپ بهردى ئ ــارامهتلهر   . دەپ تهكلى ــېمه ك ــۇ ھهزرەت ســۇلتاندا ن ــدا ئۇم قارىغان
لــېكىن بــۇ  . بولىۋاتقــانلىقىنى كۆرۈشــكه قىزىقىــپ قالغانــدەك قىالتتــى    

ر تهرىپىدە چهككه يهتـكهن كۆرەلمهسـلىك، ئىچـى يامـانلىق     قىزىقىشنىڭ بى
  .تۇيغۇسىمۇ بارئىدى

  .دېدى سۈخهنچىلهر تازا ئىشىنهلمهي —؟ ...بۇنىڭ ئۆزى —
ــى يـــوق، بىـــز شـــهيتاننىڭ ۋەسۋەسىســـىگه ئالـــدىنىپ       — ھېچقىسـ

  .كهتمهيمىز
بىـراق ئـۇالر شـۇنچىلىك قورقۇشـتىكى،     . ئۇالر جامه تهرەپكه قاراپ ماڭـدى 

هربىر ئادەم بۇالرنىڭ شۇ ياققا مـاڭغىنىنى مهسـخىرە قىلىۋاتقانـدەك    ئۆزىچه ھ
ــزا تارتىشــى  ــۇپ ئى ــۇالردا كهم كۆر. تۇيۇل ــدا  ۈلۈئ دىغــان نومــۇس تۇيغۇســى پهي

  .بولغاندىمۇ ئهنه شۇنداق ئورۇنسىز تۇغۇلغانىدى
*  

**  
ــادەم   ــا ئىككـــى ئـ مهمتىمىننىـــڭ مهيدانـــدىن چىقىـــپ كېتىۋاتقىنىغـ

زۇنــۇن، يهنه بىــرى يېڭىــدىن مهكــتهپكه     بىــرى تــوختى . دىقــقهت قىلــدى 
باال تامغـا مىنىـپ ئولتۇرغاچقـا ئىگىـزدىن     . تىزىمالنغان قۇربان جاپپار ئىدى

  .ھهممىنى كۆرۈپ تۇراتتى
ۋەزىپىسـىگه نىسـبهتهن مـۇھهببهت     »شـهرەپلىك «مهمتىمىندە ئۆزىنىڭ  

شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ ئــۇ باشــقىالرنىڭ . ئــۇ ئــۆزىنى قــالتىس چــاغاليتى. بارىــدى
ــۆرم ــ ھ ــازاۋەر بول ــايتتى  ۇهتكه س ــداپ تۇرالم ــه چى ــتىن . ۋاتقىنىنى كۆرس خهلق

ــداق . قىلمىغىنــى ئۈچــۈن ئاغرىنــاتتى  ھىــسئۆزىنىــڭ قالتىســلىقىنى  بۇن
ئاكــاڭ «: چىيمــا قىلىۋەتكۈســى، ئانــدىن -چــاغالردا ھهمــمه ئــادەمنى قىيمــا 

پـــاتال  -پــات . دېگۈســى كېلهتتـــى  »قارىغاينىــڭ نــوچىلىقىنى كۆردۈڭمـــۇ؟  
بىئي باش كۆتـۈرۈپ مهخپـى خىزمهتنىـڭ ئىنتىزامىنـى بـۇزۇپ      جالالتلىق ته

  .قوياتتى
ئــــۇ مهمتىلــــى ئهپهنــــدىگه نېمىشــــقىدۇر بارغانســــېرى ئــــۆچ بولــــۇپ 

ش ئـوبىكتى بولغـانلىق   ۈتـ ۈبۇنىڭـدا خىزمهتنىـڭ تهلىپـى، كۈز   . كېتىۋاتاتتى
ــدى   ــر ئىـ ــلىكىمۇ ئېغىـ ــقا، كۆرۈلمهسـ ــهۋەبىدىن باشـ ــدا  . سـ ــدا ئۇنىڭـ گاھىـ
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ۋېتىپال بىــر ياققــا قېچىــپ كېــتىش ۈوشــۇرۇن ئۆلتــۈرمهمتىلــى ئهپهنــدىنى ي
ــاتتىۇخاھىشــى ئويغ لــېكىن ئــۇ قېچىــپ كېتىشــكه بولمايــدىغانلىقىنى  . ن

پ ئۆسۈشـى، يـۇرت سـوراپ خهقنىـڭ     ۈتۈچـۈنكى ئـۇ خىـزمهت كۆرسـ    . بىلهتتى
بـارلىق ئىچـى تـار ئـادەملهرگه     . كۆزىدىن ئوت چىقىرىۋېتىشـى كېـرەك ئىـدى   

يىتىنى كۆرگهنـدە رەڭگـى تاتىرىـپ، ئـۇنى     ئوخشاش باشقىالرنىڭ مـۇۋەپپىقى 
ئهگهر مـۇۋەپپىقىيهت قـازانغۇچى ئۆزىنىـڭ    . ئۆچۈپ كېتىدىغان ئادەت بارىـدى 

ــۇنى بولســىمۇ ئوخشاشــال ئىچــى كــۆيهتتى    ــاكى خوت ــداقكهن . ئىنىســى ي ئۇن
ــدا      ــى ئۇنىڭ ــپ يۈرۈش ــىنى ياڭرىتى ــالىبىيهت مارش ــدىنىڭ غ ــى ئهپهن مهمتىل

هت ئويغاتماسـلىقى مـۇمكىن ئهمهس ـ    ئىچىنى مۈشۈك تاتىالۋاتقاندەك ھهسـ 
  !ته

ئــۇ جامهنىــڭ ئۆگزىســى، تېرەكلهرنىــڭ شــاخلىرى، دائىــرە تاملىرىنىــڭ   
سـانجاق بولـۇپ   -ئۈستى، قوشنا ئائىلهرنىـڭ ئۆگزىسـى ۋە تاملىرىـدا سـانجاق    

تۇرۇشۇپ، كهتـكهن ئـادەملهرگه قـاراپ ئىچىنـى قىزىـق بىـر نهرسـه كۆيـدۈرۈپ         
ــدى ــتۇرىۋەتكهندەك بولــ ــى . ئېچىشــ ــدى بېشــ ــدە قايــ ــۇ يهردە  -پىررىــ دە، بــ

ــۇپ،    ــىنىمۇ ئۇنتـ ــالىتىنى ئىگىـــلهش ۋەزىپىسـ ــدىيه ھـ ــبىنالرنىڭ ئىـ تاماشـ
ــى   ــوغۇرۇلۇپ چىقتـ ــدىن سـ ــان   . مهيدانـ ــۈرىكىگه تولغـ ــڭ يـ ــلىدە ئۇنىـ ئهسـ

ــال    ــۇ خۇشـ ــقا، مۇشـ ــۇملۇق قىلىشـ ــرەر شـ ــۇنى بىـ ــك ئـ ــۇرام  -ئۆچمهنلىـ خـ
ۇ يهردىـال بـۇ   ئـۇ شـ  . سورۇننىڭ كهيپىنى بۇزۇشقا ئۈنـدەپ ئـارام بهرمىگهنىـدى   

ــااليتىيۇ،      ــنى خ ــىنى كهلتۈرۈش ــڭ ھهۋىس ــۇرۇپ، خهقنى ــقا ئاش ــالنى ئىش خىي
. ۋېتىش ئۇنىــڭ قولىــدىن كهلمهيتتــىۇلــېكىن بۇنــداق چــوڭ ســورۇننى بــۇز 

  .شۇڭا بىر شۇملۇقنى كۆڭلىگه پۈكۈپ چىقىپ كهتتى
شــۇ چاغــدا ئۇنىــڭ ھىــيلىگهر خۇجايىنىنىــڭ مۇلۇننىڭــدەك چاققــان       

ــى ۋە   ــۆزلىرى مهمتىمنىنـ ــادەملىرىنى كۆز كـ ــقا ئـ ــۈباشـ ــۇراتتىۈتـ ــۇ . پ تـ ئـ
ــكه      ــاتتىق غهزەپـ ــۆرۈپ قـ ــانلىقىنى كـ ــپ كېتىۋاتقـ ــڭ چىقىـ مهمتىمىننىـ
ــق      ــادىتىگه مۇۋاپىـ ــپى ئـ ــگه ۋە كهسـ ــېكىن مىجهزىـ ــىمۇ، لـ ــگهن بولسـ كهلـ

  .كۈلۈمسىرەپ تۇرىۋەردى
ــۇن     ــاۋۋال قويـ ــۇ يهردە ئـ ــپ شـ ــىغا چىقىـ ــڭ ئارقىسـ ــتىمىن تامنىـ مهمـ

تاپانچىســىنى ئالــدى ۋە ســوۋالمىغان  »الېررىــۋ«يانچۇقىــدىن ئايرىمايــدىغان 
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مهمتىلـى ئهپهنـدى   . يېلىڭ قات تامنىڭ يېرىقىـدىن ئىچـى تهرەپـكه قارىـدى    
. مهمــتىمىن تاپانچىســىنى بهتلىـــدى  . يۇچۇقنىــڭ ئۇدۇلىــدا پهيــدا بولـــدى   

بـۇ  . مهمتىلـى يهنه غايىـپ بولـدى   . لېكىن ئـۇزاق ئىككىلىنىـپ، ئاتالمىـدى   
ــهتنى ئۆتكۈز  ــۇ پۇرس ــدا ئ ــدى  ۋەتكۈچاغ ــايمان قىل ــاتتىق پۇش ــدىن ق يهنه . ىنى

بـۇ قېـتىم مهمتىلـى ئهپهنـدى يوچۇقنىـڭ ئۇدۇلىـدىن تېـزال        . بىردەم كـۈتتى 
. بىـراق، ئـۇ يهنه ئاتمىـدى   . يهنه بىـر قېـتىم پۇرسـهت كهلـدى    ... ئۆتۈپ كهتتى

 -بۇ چاغدا ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا بهستلىك ئىككـى ئهسـكهرنىڭ سىماسـى غىـل    
يـاق، ئـۇ بـۇ قـاراملىقنى قىلسـا      . پ كهتتـى ۈنۈپال گهۋدىلىنىپ، تېنى شـۈرك 

ئــۇ ئۆسۈشــى، باشــلىق بولــۇپ يــۇرت سورىشــى  . ھېچــنىمىگه ئېرىشــهلمهيدۇ
ــرەك ــاس    ! كېــ ــلىگۈچىلهرگه خــ ــزمهت ئىشــ ــي خىــ ــدا يهنه مهخپىــ ئۇنىڭــ

شــۇڭا قولىــدىكى . جــانمۇ تــاتلىق بىلىنگهنىــدى. تهمكىنلىــك پهيــدا بولــدى
ئـويالپ تىتـرەپ كهتتـى ۋە     تاپانچىنى باشقىالرنىڭ كۆرۈپ قـېلىش خهۋپىنـى  

چۈنكى ئۇنىڭ بـاش ئۈسـتىدىال تامغـا مىنىـپ     . ۋالدىۇدەرھال قوينىغا يوشۇر
ــۇراتتى     ــىلهر تـ ــوڭ كىشـ ــالىالر ۋە چـ ــان بـ ــا كۆرىۋاتقـ ــۇرۇپ تاماشـ ــۇ . ئولتـ ئـ

باشـــقىالرنى گۇمانالنـــدۇرۇپ قويماســـلىق ئۈچـــۈن ھـــاجهت قىلماقچىـــدەك 
  .قويۇپ ئىتتىك كهتتىبۇياققا قاراپ  -ئىشتان بېغىنى تۇتىۋېلىپ ئۇياق

ۋاتىـــدۇ ۈئـــۇ خىيالىـــدا تـــام ئۈســـتىدىكىلهر ئىچىـــگه قـــاراپ تاماشـــا كۆر
دېگىنى بىلهن، ئۇنىڭ سورۇندىن چىقىـپ كېتىـۋاتقىنىنى كـۆرگهن قۇربـان     
جاپپـار مۇشـۇنداق قىزىـق سـورۇننى تاشـالپ چىقىـپ كهتكـۈچىگه تهبىئىــي        

ننــى مىاال مهمتىئهمهلىيهتتىمــۇ بــ. ھالــدا ھهيــران بولــۇپ قارىمــاي قالمــايتى
ئۇنىـڭ تـام ئارقىسـىدا    . پـات قـاراپ تۇرغانىـدى    -كۆز ئۆڭىدىن يۈتتۈرمهي، پات

تىمىسقىالپ يۈرىشىگىمۇ ئىككـى قېـتىم كـۆز تاشـالپ يهنه ئويـۇن كـۆرۈش       
: كېيىنكــى قېتىمــدا بولســا ئــۇ تاپــانچىنى كــۆرۈپ قالــدى ۋە . بىــلهن بولــدى

دېــگهن ئهندىشــه   »!...مهمتىلــى ئهپهنــدىنى ئېتىــپ قويمىغىــدى   ! ئــاپال«
ــدى   ــاس قالـ ــۋەتكىلى تـ ــلهن ۋارقىرىـ ــمه. بىـ ــا  مـ ــانچىنى قوينىغـ تىمىن تاپـ

ئهممـا  . سېلىۋالغاندىن كېيىن ئۇ يهنه بېشىنى ئىچىگه بۇراپ ئويـۇن كـۆردى  
ئـۇ  . ۋاتـاتتى ۇتام ئارقىسـىدىمۇ قىزىـق ئويـۇن بول   . ھېچ خاتىرىجهم بواللمىدى

  .ياققىمۇ قارىغىسى كېلىپال تۇراتتى
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دىن كېــيىن، بىــر خىــل خهتهرلىــك ئىشــتىن ئــۆزىنى  مهمــتىمىن ســهل
پ قالغان چاغـدىكى جىـدىيلىكى، ھودۇقۇشـى سـهل پهسـىيىپ، بايـا       ۇتۇتوخت

سورۇندىكى چېغىـدا پهيـدا بولغـان ھهم بـۇ يهرگه چىقىشـقا مهجبـۇر قىلغـان        
شـۇنىڭ بىـلهن   . ئۆچمهنلىك تۇيغۇسـى يېڭىباشـتىن مېڭىسـىنى قىزىتتـى    

ى تېپىــپ، شــۇ يهردە تــۇرۇپ ناھــايىتى    قېچىشــقا ئهپلىكــرەك بىــر دالــدىن   
تېزلىك بىلهن ئىككى پارچه كېسهكنى تامـدىن ئارتىلـدۇرۇپ ئىچـى تهرەپـكه     

  .ئاتتى ۋە بهدەر قاچتى
روھـى ھالىتىـدىن چانـدۇرۇپ    . ئۇ ئهڭ يېقىن بىر ھويلىغا ئـۆزىنى ئـاتتى  

قويماســـلىق ئۈچـــۈن دەرۋازا تۈۋىـــدە ســـهل توختـــاپ ئـــۆزىنى بېســـىۋالدى ۋە 
گهنلىكىگه بىــر باھــانىنى ئويلىۋېلىــپ، دادىلــراق چامداشــقا نېمىشـكه كىــر 

ھابۇلهـاجىم ۋە ئۇنىـڭ ھهمتـاۋاقلىرى    . تىرىشىپ ئىچكىرى ھويلىغا كىـردى 
  .مانا مۇشۇ يهردە ئولتۇرۇپ پاراڭغا چۈشكهنىدى

ــگهن    ــۆيگه كىرىـــپ كهلـ ــلهن، ئـ ــرى بىـ ــهيتانلىق نهزىـ ــاجىم شـ ھابۇلهـ
ا يوشـــۇرۇنۇپ تۇرغـــان مهمتىمىننىـــڭ ياســـىما خـــاتىرجهم چىرايـــى ئاســـتىد

شــۇنىڭغا يارىشــا بــۇ چاغــدا  . ھهددىــدىن زىيــادە ھودۇقۇشــنى ســىزىپ قالــدى 
ــا   ــايرىم قىيـ ــىدا ئـ ــامه ھويلىسـ ــدى   -جـ ــپ  قالـ ــاۋازالرمۇ ئاڭلىنىـ ــا ئـ . چىيـ

ھابۇلهــاجىم ئېنىــق بىــر نهرســىنى بىلمىســىمۇ قانــداقتۇر بىــر ئىشــنى       
ــالردىكى بال      ــچه ياش ــون نهچ ــىنىڭ ئ ــۆي ئىگىس ــدا ئ ــىزىپ تۇرغىنى ــى س ىس

  :يۈگرەپ كىرىپ
  .دېدى توساتتىنال —بىر ئادەمنىڭ بېشى يېرىلىپ كېتىپتۇ،  —
دېـــدى ھابۇلهـــاجىم بىرىنچـــى  بولـــۇپ،  —نــېمه گهپ، بـــۇ ئـــۆزى؟   —

  .قېشىنى گۇمان بىلهن لىكىلتىدىتىپ
مهمتىلــى . بىرسـى تامنىــڭ كهينىــدىن چالمــا ئاتقاننىـڭ گېپــى بــار   —

ــۇ   ــپ قويۇپت ــىنى تېڭى ــدى يارىس ــڭ   ھېلى. ئهپهن ــك تامنى ــى چېرى ــى ئىكك ق
  .ئۈستىگه چىقىپ ئىزدەۋاتىدۇ

بـــۇ چاغـــدا  پهقهت . مهمتىمىننىـــڭ رەڭگـــى تېخىمـــۇ ئۆڭـــۈپ كهتتـــى  
نــى ھولۇقــۇش ئىچىــدىن قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن  »ئىتتىپاقــداش«ھابۇلهــاجىم 

  :سىپايىلىق بىلهن
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خۇدانىــــڭ ھويلىســــىدا جىننىــــڭ   ! خۇدانىــــڭ بهرگهن جازاســــى  —
بـۇنى خـۇدا پهرىشـته سـۈپهت بىرسـىنىڭ      ! ۇنساماسىنى سالغاندىكىن تويسـ 

ــاال . دىلىغــا ســېلىپ قىلــدۇرغان بــۇ  جــازانى ! ھه، دېــمهك، خــۇدا ئهۋەتــكهن ب
قانـداق دېـدىم، مهمتىمىنـاخۇن؟ نىمىشــكه    ! باشـقىالرنى كۆرسـۇن دېگىنـى   

ھابۇلهاجىمنىــڭ ئــوغلى  —، پهگــادىال  تۇرىســىز؟ بــۇ يهرگه ئۆتــۈپ ئولتــۇرۇڭ
دا بولســىمۇ ۋە ئۇمــۇ ئوقــۇش »ىــنالر ساماســىج«روزىمۇھهممهدمــۇ بۈگــۈنكى 

پۈتتــۈرۈپ بــۆگهن مهكــتهپكه تهخســىم قىلىنغــان بولســىمۇ، ئــۇنى پهقهت       
مهھمــۇد مۇھىتىــدىن قورقــۇپال مهكــتهپكه بهرگهچــكه، ئىچىــدىن قــايىللىقى  

  .بولمىغان ھابۇلهاجىم يهنىال دۈشمهنلىك پوزىتسىيىسىدە ئىدى
ى مهدەت تېپىـــپ، مهمـــتىمىن بــۇ ســـۆزدىن خېلـــ » پهرىشــته ســـۈپهت «

. كــۆپ ئــۆتمهي جــامهدىكى پائــالىيهتمۇ تۈگىــدى. ســۇپىغا چىقىــپ ئولتــۇردى
مهمـتىمىن  بىـردەم ئولتۇرغانـدىن كېـيىن     . كىشىلهر تارقاشقا باشلىغانىدى

  .كىشىلهر توپىغا ئارىلىىشىپ قايتىپ كهتتى
ئـــۇ كىشـــلهر چېهرىســـىدىكى رازىمهنلىكنـــى كـــۆرۈپ، بهزىلهرنىـــڭ       

ــۇپ قىلغــان دۈشــمهنلىكى ھهققىــدە غهزەپ بىــلهن   ســورۇننى بۇزمــاقچى ب ول
ئـۇ رەقىبىنىـڭ   . قىلشقان سۆزلىرىنى ئاڭالپ، ئۇنىڭ يهنه ئوغىسـى قاينىـدى  

يهنه بىــر قېتىملىــق غهلىــبه تهنتهنىســى ئىچىــدە يــۈرىكى ئېچىشــقان ھالــدا 
ــۈكهتتى    ــى پ ــدە پىالنالرن ــل، ئهڭ زەھهرخهن ــۆڭلىگه ئهڭ رەزى . كېتىۋېتىــپ، ك

هگهر قولىغا كېلىپ قالسا رەقىـبىگه قانـداق جـازاالرنى    كېيىنكى كۈنلۈكته ئ
بــۇ جــازاالر كىشــى ئــاڭالپ باقمىغــان     . بېــرىش ھهققىــدە ئــويالپ كهتتــى   

  .دەرىجىدە ئازاپلىق، چهكتىن ئاشقان بوالتتى، ئهلۋەتته
ــتۈرۈپ       ــى يېنىكلهش ــۇنى خېل ــى ئ ــېلىش مهنزىرىس ــۆچ ئ ــالى ئ ــۇ خىي ب

دىغان ئىشـلىرىنى ئـويالپ   شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ بۈگـۈن ئاخشـام قىلىـ      . قويدى
ئــۇ ئــاۋۋال ئــۈلپهتلىرى بىــلهن تېپىشــىپ، كهيىــپ      . ھهممىنــى ئۇنــۇتتى 

ئارقىـدىنال بۈگـۈن تۇرسـۇنتازنىڭ    . قىلىپ، ئاندىن قىمار ئويناشنى ئويلىـدى 
ــهتهڭنىڭ   ــۈل سـ ــدا، زۆھرەگـ ــىگه ئالغىنىـ ــدىغانلىقىنى ئېسـ ئۆيىـــدە بولمايـ

بىـردىنال ئـۇ ئۆزىنىـڭ    . قېشىغا كىرىش خىيـالى ئـۇنى  يېنىكلهشـتۈرىۋەتتى   
ــادەملىكىنى  ــۇ . قىلىــپ قالــدى ھىــسنهقهدەر قــالتىس ئ ــار  «ئ بىــر بېشــى ب
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ــوچىلىقىنى، »ئـــادەم ، ھاياتىنىـــڭ »بازارنىـــڭ گـــۈلى«گه تېتىيااليـــدىغان نـ
ياشاشـــنى بىلىـــدىغانلىقىنى،  »مهيدىســـىنى كېرىـــپ«پهيزىنـــى ســـۈرۈپ، 

ۇنىڭـدا  بـۇ ھـال ئ  . قىلىـپ قالـدى   ھىـس ھهتتا خېلـى مـۇھىم ئـادەملىكىنى    
كۈنــدۈز  بــاال   -كــېچه . بىــر خىــل غــالىبلىق كىبرىســىنى پهيــدا قىلــدى     

چارچــاپ، جاھاننىــڭ -ئوقۇتــۇش ئىشــىنى دەپ پاالقشــىپ، مهنىســىز ھېرىــپ
ــان، مۇشل    ــپ بارغـ ــۆمرىنى ئۆتكۈزۈۋېتىـ ــۆرمهي ئـ ــوۋلىقىنى كـ ــنى ۇشۇخـ شـ

ــدىغان رەقىبــى ئۇنىڭغــا بىچــارە ۋە كۈلك    شــۇڭا ئــۇ  . ك تويۇلــدىۈلــۈبىلمهي
ــۇنىيهت  ــا   مهمنـ ــڭ ھوزۇرىغـ ــا زۆھرەگۈلنىـ ــاي بويىغـ ــلهن ھىجىيىـــپ، سـ بىـ

  .ئاتالندى
  

3  
  

ــههدتىكى      ــۇنى مهشـ ــيهت قوشـ ــى مهدەنىـ ــدىنىڭ يېڭـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ
پ، ئابــدۇراخمانهاجى، قوتلۇقئــاخۇن خهلپىــتىم باشــلىق ۈتــۈمۇراســىمنى تۈگ

شــى بىــلهن يــولىنى داۋام قىلىــپ شــورۇق مهكــتهپكه ۇخهلــق توپىنىــڭ ئۇزۇت
  .كهلدى

سابىت، بهدرىدىن، ئابـدۇراخمان تـاش، مهتنىيـاز، ئوبۇلخهيراخـۇن     بۇ يهردە  
قاتارلىق يولداشلىرىنى سىنىپقىچه ئهكىرىـپ، ئوقۇغۇچىالرغـا تونۇشـتۇرۇپ،    
ئاندىن ئاتىالر ھهيئىتىنىڭ باشـالمچىلىقىدا مهكتهپنـى كـۆزدىن كهچـۈرۈپ،     
ــاغال،      ــۇپ بـ ــن قوزغۇلـ ــۇ يهردىـ ــيىن، بـ ــدىن كېـ ــاقنى يېگهنـ ــلۈك تامـ چۈشـ

ۋاقـۋاق مهكـتهپكه مـۇھهممهد قـارى     . هرنى ئـارىالپ ۋاقۋاققـا كهلـدى   كېچىڭىزل
ــد    ــر قونغانـ ــتۇرۇپ، يهنه بىـ ــۇئهللىملهرنى تونۇشـ ــارلىق مـ ــيىن، ىقاتـ ن كېـ

ئهتىسـى تۆركــۈل، ســۇنتاغ، بــۆگهن قاتـارلىقالرنى ئــارىالپ، ھهربىــر مهكــتهپكه   
تهقســــىم بولغــــان مــــۇئهللىملهرنى شــــۇ يهردىكــــى ئــــاتىالر ھهيئىــــتىگه 

  .ئۆتۈپ، ئوڭۇرۇققا قايتىپ كېلىشتىتونۇشتۇرۇپ 
كهچــته مهمتىلــى ئهپهنــدى مهجىــددىن، ئهخــمهد ئهپهنــدىلهرنى باشــالپ   

  .بويامهتكه قايتىپ كهلدى
ســىلهرنى تــازا ھــارغۇزىۋەتتىم، ئهمــدى نهغــمه بىــلهن ھــاردۇغۇڭالرنى   —
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  .دېدى ئۇ كۈلۈپ —پ قويمهن، ۇتۇچىقىرىپ، ئهته ئۇز
ىڭىز، بىــراق شــۇنداق ئاســان   ھارغۇزۇشــنى ئىلگىــرىكىن ھــارغۇزد   —

ــق،   ــولغىنىڭىز قىزى ــدى چاقچــاق   —قۇتۇلمــاقچى ب ــدىن ئهپهن ــدى مهجى دې
  .كۆردىڭىزمۇ، نىزامىددىن، ئىنىڭىزنىڭ ئۇستاتلىقىنى —قىلىپ، 
ــپ    — ــرەك ھېرىــ ــاڭىمهن دەپ بهكــ ــۆلهپ مــ ــدىنى يــ ــمهد ئهپهنــ ئهخــ

  .دېدى تهۋپىق ئۇنىڭ چىشىغا تېگىپ —كهتتىڭىزدە، 
  .دېدى  مهجىددىن —همبۇرنى قولىڭىزغا ئېلىڭ،گهپنى ئاۋۇتماي ت —

ــازال   ــۇرنى ســ ــق تهمبــ ــق  تهۋپىــ ــدىن، خهلــ ــام مۇقهددىمىلىرىــ پ مۇقــ
ئــۇ تــاكى مهجىــددىن دوختــۇر  . ســهنهملىرىدىن تــالالپ چېلىشــقا باشــلىدى 

. قولىـــــدىكى ھاســـــىنى پىرقىرىتىشـــــتىن توختىىغانغـــــا قهدەر چالـــــدى
  .مهجىددىن بوۋاي جايىدىال ئۇخالپ قالغانىدى

 —دېــدى ئهخــمهت ئهپهنــدى ئېغىــر تىنىــپ،   —ەخــمهت دوســتۇم، ر —
ــا ــان      -كون ــۇخالپ قالمىغ ــۇر ئ ــۋەتتىڭىز، دوخت ــلىمىلهرنى قوزغى ــى ئهس يېڭ

  ...بولسا مېنىڭ تېخى خۇمارىم قانمىغانىدى، 
ئــۇ . مهمتىلــى ئهپهنــدى دوســتىغا ئىــچ ئــاغرىتىش نهزىرىــدە قارىــدى       

ــان ئايـــالى ۋە     ــمهد ئهپهنـــدىنىڭ تۈركىيـــدە قالغـ بالىســـىنى ئـــويالپ   ئهخـ
ــى   ــى بىلهتتــ ــپ كهتكىنىنــ ــۇنچىلىك ئېزىلىــ ــى ۋە  . شــ ــۇ ئهدىبىنــ ئۆزىمــ

ــدى  ــلهپ قالـ ــلىرىنى ئهسـ ــدىكى كهچمىشـ ــلىمىلهرنىڭ  . تۈركىيىـ ــۇ ئهسـ بـ
  :مۇڭلۇق زەربىسىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن گهپنى چاقچاققا بۇراپ

ــۇ    — دوختۇرنىــڭ ئــۇخالپ قــالغىنىنى ئهته ئــۆزىگه ئېيتىــپ بېقىــڭ، ئ
كۆزۈمنى يۇمـۇپ سـاز ئاڭلىـدىم، ئـۇخلىغىنىم يـوق دەپ       جهزمهن تېرىكىدۇ،

  .دېدى —ۋالىدۇ، ۇتۇر
  .ئهتىسى مېهمانالر قهشقهرگه يۈرۈپ كهتتى 

ــقهردىكىلهرنى خهۋەردار     — ــۆجىزىڭىزدىن قهش ــپ م ــۇ ئاجايى ــىزنىڭ ب س
 —گېزى كېلىپ قالسـا سـىجاڭنىڭ ئۆزىگىمـۇ سـۆزلهپ بېرىمىـز      . قىلىمىز

  .لتىس ئىش بولدىھهقىقهتهن قا —دېدى مهجىددىن، 
ئهمــدى . دوســتالرغا ســاالم ئېيــتىڭالر، مهنمــۇ يــېقىن ئارىــدا بــارىمهن —

  .دېدى تهۋپىق —نقىدەك ئالدىراش بولمايمهن، ۇبۇر
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بىــراق، دوســتۇم، . شــۇنداقال بولســىغۇ، بــۇ يهنه بىــر مــۆجىزە بــوالتتى —
بىكــار بولــۇپ قېلىشــىڭىزنى تهســهۋۋۇر قىاللمــايمهن،   -مهن ســىزنىڭ بــوش

  !خهير
  !خهير، ئاق يول بولسۇن —

*  
         **  

بولـۇپ خىـزمهتكه    »ئهپهنـدى «خىزمهت تهقسىمات مۇراسىمى ۋە يېقىندا 
ــى     ــارلىق يېڭ ــار ب ــاللىق، ئىپتىخ ــاددە خوش ــارەت پهۋقۇلئ كىرىشىشــتىن ئىب
مۇئهللىملهرنىـــڭ قهلبىنـــى لهرزىـــگه ســـېلىپ، ھهمـــمه ئـــادەمگه ســـۆزلهپ  

ۇالرنىـڭ يـېقىن كىشـىلىرىدىمۇ    ئ. بهرگۈسى كېلىپ يۈرىكى تىپىچهكلهيتى
ــۇ     ــۇپ، ئۇالرمــ ــان بولــ ــى تۇغۇلغــ ــرلىنىش تۇيغۇســ ــلىنىش، پهخىــ ھهۋەســ

ئاتۇشــتا . خوشــاللىقىنى ئورتاقلىشىشــقا مۇڭــداش خۇمــارداپ قېلىشــقانىدى 
ــۇ پهۋقۇلئــادە يېڭىلىقنىــڭ كىشــىلهر قهلبىــدە قالــدۇرغان     ــۆتكهن ب بولــۇپ ئ

  .تهسىرى ھهقىقهتهنمۇ چوڭقۇر بولدى
ــ   ڭ ســۆيگۈنى گۈلزادىمــۇ بــۇ خىــل روھــى ھــالهتتىن      ســابىت ۋە ئۇنى

  .ئۇالر تولىمۇ ئىنتىزارلىق ئىچىدە ئۇچراشتى. مۇستهسنا ئهمهس ئىدى
دەپ سـورىدى قىـز، ئۇنىـڭ     —؟ ائهمدى سـىزمۇ ئهپهنـدى بولـدىڭىزم    —

ــگهن     ــاس كهلمىـ ــال مـ ــامىتىگه زادىـ ــۋا قـ ــلىرى زىلـ ــان ئۈستىباشـ كىيىۋالغـ
هركىــلهپ چــوڭ كىشــىلهرنڭ   بولســىمۇ، نىمىشــقىدۇر ئــۇ كىچىــك بــاال ئ    

  . كىيىمىنى كىيىۋالغاندەك ئامراقلىق كهلتۈرەتتى
  .ھهئه، ئهپهندى بولدۇم، سهنمۇ مهكتهپكه بارساڭ ياخشى بوالتتى —
؟  ئانـام شـۇ تاپتـا دەلـله     اۋىيهي، ئهمدى مېنى ئوقۇتقىڭىز كهپقالـدىم  —

سـىز   .ئۇنىـڭ خىيـالى ماڭـا ئه تېـپىش    . خوتۇنالر بىلهن مۇقۇلدىشىپال قالدى
گـۈلزادە بىـردىنال    —... گېپىنـى قىلىسـىز  ) مهكتهپنىڭ(تېخى مهتتهپنىڭ  

  .مىشىلداپ يىغلىۋەتتى
قىشــنىڭ . ئـۇالر باغنىـڭ ئارقـا تهرىپىــدىكى سـۇڭگۈچ تۈۋىـدە تۇرۇشـاتتى      

غــــۇر ســــوغۇق شــــامىلى تېنىنــــى شــــۈركهندۈرەلمىگىنى بىــــلهن   -غــــۇر
.  رنى ئهنسـىرىتهتتى دەرەخلهرنىـڭ يوشۇرالماسـلىقى ئـۇال    -يالىڭاچالنغان دەل
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ــىق   ــى ئاش ــۇ ئىكك ــىدا     -ب ــڭ ھويلىس ــۆۋەت گۈلزادىنى ــدىنقى ن ــۇق ئال مهش
ــۆگهي ئانىســىغا كۆرۈنــۈپ قالغانــدىن بېــرى قىزنىــڭ   ۇشــۇئۇچر پ، ئۇنىــڭ ئ

  . بېىشدا غهم سايىسى ئهگىپ قالغانىدى
دەپ  »ئه ســارىڭى«شــۇ كۈنــدىن تاتــپ ئــۇ دەججــال ھه دېســه مېنــى    —

قىزىڭغــا ھېــزى «پنىــڭ بىــرى بولســا دادامغــا ئېغىــز ئاچۇمايــدۇ، ئىككــى گه
 »بــول، بولمىســا بىرســى بىــلهن قېچىــپ كېتىشــتىن يانمايــدۇ، بــۇ شــهقىقه

ــا . دەپ كوتۇلدايــدۇ تهنىلىــرىگه چىــدىماي ھهم  -كېــيىن داداممــۇ ئۇنىــڭ تاپ
ئۇنىڭ گېپىگه  ئىشىنىپ، مېنى يـاتلىق قىلىۋېتىشـنىڭ كويىغـا چۈشـۈپ     

ئــاقالي دېســهم نومــۇس قىلىــپ تىلىــم  قالــدى، دادامنىــڭ ئالدىــدا ئــۆزۈمنى
پىچــى  -پىچــى... پــاتال ئانــام بىــلهن پاراڭلىشــىدۇ -دەللىــله پــات... بارمىــدى

  ...قىلىشىپ
پ ئۇنىـڭ ئـۇزۇن ۋە تـوم    ۇتـ ۇسابىت قوپـال قـوللىرىنى ئىختىيارسـىز ئۇز    

يـۇ، لـېكىن يهنه گويـا     -قارا چـاچلىرىنى سـىالپ، ئـۇنى بهزلىمهكچـى بولـدى      
. ۈركۈتۈپ قويۇشتىن قورققانـدەك قـولىنى يىغىۋالـدى   قىممهتلىك قوشنى ھ

ئۇنىـڭ  . ۋالـدى ۇبىر قـولى بولسـا دەرھـال يانچۇقىغـا يـۈگهردى ۋە غـاڭزىنى تۇت      
ــۋاال      ــڭ بۇنچى ــاي، قهلبىنى ــكۇللىرىغا قارىم ــتىلگهن مۇس ــتى، يې ــان بهس يوغ

ئۇ يه قىزنـى بهزلهيـدىغان سـۆزگه يـاكى ھهرىكهتـكه      . نازۇكلىقى غهلىته ئىدى
تېخــــى بــــايىال . تىن خىجىــــل بولــــۇپ، تهمــــتىلهپ قالــــدىياراقســــىزلىق

كېلىۋېتىــپ ئۇزۇنــدىن بېرىكــى ســېغىنچ خۇمــارىنى چىقىــرىش ئۈچــۈن       
ئۇچراشقان ھامان ئۇنىڭ نازۇك بهللىرىدىن قامـالالپ تۇتۇۋېلىـپ، يـومران ۋە    

ــدىن سۆي   ــىق لهۋلىرى ــۆل ۋە ئىسس ــل، ھ ــۆز  ۈقىزى ــقا ئ ــۆز   -ۋېلىش ــۆزىگه س ئ
نــوتالر ئۆزىنىـڭ دائىمــى خىيــال بىــلهن تولــۇپ  بــۇ رومانتىــك مى. بهرگهنىـدى 

ــلهن     ــولغىنى بىـ ــارامۇش بـ ــۇق ھهم خـ ــى تۇتـ ــقى كۆرۈنۈشـ ــدىغان، تاشـ تۇرىـ
تــتىن ئىنتــايىن ئورۇنلــۇق تهپهككــۇر قىلىــدىغان روشــهن      ھهئىچكىــي جه

ھهتتـا ئـۇ تهسـهۋۋۇرىدا  بـۇ     . تهسهۋۋۇرىدا نۇرغۇن قېتىم باشتىن كهچۈرگهنىدى
ش ھـــالىتىنى سېلىشـــتۇرۇپ،  ۇنـــۇلئىشــنىڭ ھهرخىـــل شـــهكىلدىكى ئورۇن 

بۇالرنىـڭ ئىچىــدىن ئهڭ تهســىرلىك ۋە ئهڭ رومانتىــك بــولغىنىنى تالالشــقا  
ــۇ     ــك تهمنىمـ ــدە لهززەتلىـ ــا لهۋلىرىـ ــقان، ھهتتـ ــستىرىشـ ــدەك  ھىـ قىلغانـ
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  .بولغانىدى
يىگىـت، ئاشـۇ    »يېرىلمىغـان كـۆتهكتهك  «لېكىن، بۇ يوغان بهستلىك،  

ن ھامـان، ئـۆزىنى ھهمـمه ھوقۇقىـدىن     نازۇك ۋە ئاجىز قىزنىڭ يېنىغا كهلـگه 
مهھــرۇم قىلىــۋېتىلگهن ئهســىردەك يــاكى مهھبۇســتهك ئىتــائهتمهن ھــالهتته 

دەپ ئويلىــدى ئــۇ  »!ئىــه، مۇھهببهتنىــڭ ســېهرى قــۇدرىتى«. قىلــدى ھىــس
ــدە ــدى    . ئىچى ــۈرئهت تاپالمى ــقا ج ــى سۆيۈۋېلىش ــدى  قىزن ــۇ ئهم ــۇ  . ئ ــۇڭا ب ش

چـــۈنكى بـــۇنى ئهمهلـــگه . خىيـــالنى كاللىســـىدىن قـــوغالپ چىقارغانىـــدى
  .ئاشۇرالمايدىغانلىقىغا تولۇق كۆزى يهتكهنىدى

ــۇپ      — ــاجىز، ئۇچـ ــگهن ئـ ــاال دېـ ــز بـ ــلهن قىـ ــز بىـ ــداق دېگىنىڭىـ ئۇنـ
  ...دەك كۈچۈم بولمىساۇكېتىدىغان قانىتىم، ئۇ خهقنى قۇرقۇتق

. بۇ گهپ بىلهن سابىتنىڭ خىيالىغا سـهبى بـالىالرچه بىـر ئـوي كهچتـى      
دېگىنىـڭ بىـلهن، مېنـى قورقۇتىسـهن ئهمهسـمۇ؟       سهن ئۆزۈڭنى ئـاجىزمهن «

ــۆزۈمنى بوش   ــهمال ئـ ــېنى كۆرسـ ــۇسـ ــدەك ۇشـ ــسپ كهتكهنـ ــمهن،  ھىـ قىلىـ
ــۇ خىيــالنى چاپســانال كۆڭلىــدىن چىقرىــپ   .  »...تىتىــرەيمهن ــۇ ب لــېكىن ئ

  :تاشالپ
بولمايـــدىغان يېـــرى كهلســـه مهمتىلـــى ئهپهنـــدىگه ئېيتىمىـــز، ئـــۇ  —

  .بىزنىڭ بهختىمىزنى ئوياليدۇ، ئهلۋەتته
ــپ بهردى   — ــۆيىڭىزنى ئېلى ــادەم ئ ــۇ ئ ــۋال   . ئ ــا ئهھ ــدى يهنه ئۇنىڭغ ئهم

قىـز   — ...ئيېتسىڭىز، نېمه ئانداق گېپى تۈگىمهيـدىغان نـېمه بـۇ دەپ قـاال    
ئــانچه ئىشــهنچ قىلماســىتن شــۇنداق دېــدى ۋە يىگىــتكه لهپپىــدە قــاراپ        

گىرىمىســهن يـورۇق بولغــان كهچقۇرۇنـدا ئۇنىــڭ كـۆزلىرى بىرجــۈپ    . قويـدى 
  .ندەك نۇرلۇق بىلىندىچولپا

ئۇنــداق ئهمهس، ســهن ئــۇ ئــادەمنى تــازا بىلمهيســهن، ئــۇ ياشــالرنىڭ    —
دۇ، بىزنىــــڭ بهختىمىــــز ئۈچــــۈن جهزمهن قولىــــدىن ۈنۈكــــۆڭلىنى چۈشــــ

  .كهلگىنىنى قىلىدۇ
  ...ئۇ ئادەمغۇ شۇنداق قىال —
  .ئهپهندى ئارىلىشىپال قالسا ئۈزۈپ چىقىدۇ —
ــا خهق بىــ   — ــېكىن، م ــدىال ئۆ ژل ــۈرۈزگــكېچى ــدىراپال بى ئىــش  ژپ، ئال
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ھېلىقـى دەلـله ئارىالشـقان ئىـش     . كىم سۇۈۈرژقىلىۋېتىپ قاالمدىكىن دەپ 
ھهقىچـــان ماڭـــا ئوخشـــاش يىـــتىمهككه تهييـــار تۇرغـــان . بولمـــاي قالمايـــدۇ

دېمىسـهم نهچـچه بـاال بىـلهن تـۇل قالغـان        -بايۋەچچه يىگىت نهدىتى، دېسهم
ــدىن بى ــد   ژقېرى ــايىنلىق ئۇنىڭ ــدۇ، ت ــى تاپى ــهم   ن ــۈپال تۈگهشس ــۆرە ئۆل ىن ك

ھهر ھالـــدا گـــۈلزادە ســـهل جـــۈرئهتلىكراق بولـــۇپ   —... ياخشـــىراق ئىـــدى
شــى، كۆڭلىــدە نــېمه ۈئۇنىــڭ نازۇكلىقىغــا قارىمــاي قوپــالراق سۆزل. چىقتــى

بولســا شــۇ دېيىشــى ھهقىقىــي ســهھرا قىزىغــا مۇناســىپ ســاددىلىقىنى        
ۈرىكىــم ئــۆيهپ ژ... ئىشــقىلىپ مهن بهك ئهنســىرەۋاتىمهن —ئىپــادىلهيتتى،

  ...كېتىۋاتىدۇ
ياق، خاتىرجهم بول، مهمتىلى ئهپهندى بـا، بۇنـداق نـاھهق ئىشـنىڭ      —

  ...شىغا يول قويمايدۇۇبول
خــۇدا بىزدەكلهنىــڭ بهختــى ئۈچــۈن شــۇ كىشــىنڭ بېشــى ئېســهن     —

  ...قىلسۇن، ئىگهكىم
پاتال ھۆكـۈم سـۈرىدىغان جىمجىتلىـق ئارىسـدا      -ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پات 

ئهمـدى ۋاقـت ئېتىبـارى بىـلهن بـۇ      . رىقى سۆھبهتال بولـۇپ ئـۆتتى  ۇۇقپهقهت ي
مۇشــۇ دەقىقىــدە ســابىت . شــنى ئاخىرىالشتۇرشــقا تــوغرا كېلهتتــى ۇشۇئۇچر

ئـۇ مهھبۇسـىغا تهسـهللى ئېيتىقىنـى بىـلهن      . پ كهتتىۈنۈپۇشايماندىن ئۆرت
شــۇڭا ئۇنىــڭ قهلبىــدە ئاللىقانــداق بىــر   . ئۆزىمــۇ ئۈمىدســىزلىنىپ تــۇراتتى

ئهمـــدى ئـــۇ قولۇڭـــدىن كېتىـــدۇ، ئهبىـــدى سۆيهلمهيســـهن، ئۇنىـــڭ  « ســـادا
شـۇڭا بـۇ ئـاچچىق    . دېگهنـدەك بولـدى   »!...ۋەسلىگه ئېرىشىشىڭ يـوق گهپ 

مهن «ئــۇ . ئــاقىبهت ئۇنىڭــدا ھېچقاچــان كــۆرۈلمىگهن  جــۈرئهتنى تۇغــدۇردى 
مــۇقهددەس بىلىــپ يېقىنلىشىشــتىن ئهيمهنــگهن تهننــى باشــقا بېــرى، يهنه 

ــرى   ــر قېـ ــپ بىـ ــۇ  كېلىـ ــى مۇمكىنغـ ــدىن   »مىجىقلىشـ ــى خىيالـ دېگهننـ
ئۆتكــــۈزۈپ، مۇشــــۇ پۇرســــهتته ئۇنىــــڭ لهۋلىرىــــدىن ۋىســــال كهۋســــىرى  

چۋىلىشنى، ھـېچ بولمىسـا شـۇنىڭغا ئېرىشىشـنى نىـيهت قىلىـپ قالـدى        ىئ
باغنىڭ يان ئىشـىكى تهرەپـكه بۇرالغانـدا قىزنىـڭ       —پ ئارقىغا ۇشۇۋە خوشل

كېـيىن نىمىـلهر بولـۇپ ئـۆتكىنى      ئۇنىڭـدىن . مۈرىسىگه ئاستا قول ئـۇزاتتى 
ئۆزىگىمـــۇ نـــامهلۇم، لهۋلىـــرى قىزىـــق بىـــر نهرســـىگه يېقىلـــدى، ۋۇجـــۇدى 
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ئېغىر تىنىـپ قالـدى، قىزنىـڭ     -دىرىلدەپ، نهپهس يېتىشمىگهندەك ئېغىر
  .دېگهن سۆزىمۇ چۈشىدىكىدەك ئاڭالندى »!ئهسكى«

ئــۇ قىزنىــڭ ئارقســىدىن ئۇنىــڭ نــازۇك بهســتىگه مۇناســىپ بولمىغــان   
 –المبــــاي پــــاختىلىق چاپــــان، پۇتىغــــا پىيمــــا كىيىۋالغــــان تۇرقىغــــا  پو

ــۇ   ــۈزىنى تـ ــاتالپ، يـ ــك ئـ ــرىقالردىن يېنىـ ــىغا ھهۋەس ۋە تئېـ قىنىچه قېچىشـ
ــدى   ــۇرۇپ قال ــاراپ ت ــدە ق ــېلىن   . قىيالماســلىق ئىلكى ــۇ ق ــۆزىگه ب ئۇنىــڭ ك

كىيىملهر ئىچىگه چۆكـۈپ قالغـان نـازۇك بهدەن تېخىمـۇ يېقىملىـق، پهقهت       
  .نهتتىۈلۇم بولغان ئاالھىدە بىر خىل نازاكهتلىك كۆرسابىتقىال مه

ــپ كهتتــى    ــان ئىشــىككه كىرى پهقهت شــۇ چاغــدىال ســابىت  . گــۈلزادە ي
يوغـــان چامـــداپ  -پ، يوغـــانۇلـــۇچۈشـــىدىن ئويغانغانـــدەك ئورنىـــدىن قوزغ

چۈشــۈممۇ؟ «ئــۇ كېتىۋېتىــپ بايــا بولــۇپ ئــۆتكهن ئىشــنى  . كېتىــپ قالــدى
هســلهيتى ۋە خىيالىــدا يېڭىباشــتىن كــۈرۈپ، قايتــا ئ -دەپ قايتــا »ئوڭۇممــۇ؟

. ئىشنىڭ زادى قايسى تهرتىپته بولۇپ ئـۆتكىنىنى بىلىۋېلىشـقا تىرىشـاتتى   
خــۇددى ياخشــى  . لهۋلىرىــدە ئاجايىــپ بىــر خىــل تهم ســېزىلىپ تــۇراتتى     

ــل     ــۇ خىـ ــپ، بـ ــدىن كېتىـ ــقىنىڭ قولىـ ــۆز رىسـ ــكۈچى ئـ ــكه  ئېرىشـ نىمهتـ
ــان  ــۇرۇق قېلىشـــنى جـ ــلهن -لهززەتـــتىن قـ ــدەك،  پېنـــى بىـ ــان كۆرگهنـ يامـ

ــداش       ــپ قوغ ــان تىكى ــداش، ج ــى قوغ ــۆز بهختىن ــۇنداق ئ ــدىمۇ ئهنه ش ئۇنىڭ
ــدى   ــدا بول ــى پهي ــدە. ئىرادىس ــڭ  «: كۆڭلى ــۈلزادە مېنى ــۇدۇگ ــۇم  بول ــۇ چوق ، ئ

  .دېگهن قهتئىيهت پهيدا بولدى »...!ھاياتال بولسام! مېنىڭ بولۇشى كېرەك
ــۈگى       ــۈن ت ــش ئۈچ ــهۋۋۇرالرنى قىلى ــالىي تهس ــۈن خىي ــۇ بۈگ ــام ئ مهس خ

ئۇ ئهمـدى گۈلزادىنىـڭ ھهربىـر ئېغىـز سـۆزىنى      . ماتېرىيالغا ئىگه بولغانىدى
قايتىدىن تهكرارلىسـىمۇ، ئۇنىـڭ قوپـال كىـيىملهرگه چۆكـۈپ قالغـان زىلـۋا        

ئـۇنى ئېسـهنكىرىۋەتكهن سـۆيۈش    . بويىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرسـىمۇ بـوالتتى  
يهت بىـــلهن شـــۇڭا ئـــۇ مهمنـــۇنى. توغرىســـىدا تېخىمـــۇ گهپ ئىشـــلىمهيتتى

شـۇتاپ ئـۇنى خوشـاللىققا چۈمدۈرىـدىغان ئىـش بـوال ئهمهس،       . كۈلۈپ قويدى
ــۇ  ــكى«ئ ــداپ      »ئهس ــۇدى الۋىل ــىلىگىنىدە ۋۇج ــر ئهس ــۆزنى ھهربى ــگهن س دې

ــاتتى ــازىر  ... يان ــۇ ھ ــدىن باشــقا ئ ــدى«بۇن بولغــان، كىشــىلهر ئۇنىمــۇ   »ئهپهن
ئهڭ -ئــۇ ئهمــدى ئــۆزى ئهڭ   . دەپ ئاتايــدىغان بولغــان   »ســابىت ئهپهنــدى «
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 –دىغان ئۇســتازىدەك خهلقنــى ئاقــارتىش ئىشــىغا  ۈھۆرمهتلهيــدىغان ۋە ســۆي
ــهتتى  ــقا كىرىشـــ ــۇغ ئىشـــ دەرســـــتىن چۈشـــــكهن چاغـــــدىكى  . ئهڭ ئۇلـــ

تېخـى بـالىالرنى ئـازات    . ھارغىنلىقتىن  بىـر مـۇنچه مهنىـۋىي لهززەت ئـاالتتى    
ــكىللهيتى    ــقا تهش ــپ كهچكۇرۇس ــوڭالرنى يىغى ــيىن چ ــدىن كې . قىلىۋەتكهن

كىچىــك بولــۇپ ئىككــى يــۈزدىن ئــارتۇق   -قاتناشــقانالر چــوڭ  كهچكۇرۇســقا
سـائهت   18-16ئـۇ بۇنـداق قىلغانـدا    . ئادەمگه بىرال ۋاقىتتـا بىلىـم بېرەتتـى   

جىــددىي ئىشلهشــكه تــوغرا كهلســىمۇ، ئۆزىنىــڭ قاتارغــا قوشــۇلۇپ، خهلقــقه   
مهنىــۋىي تۇرمــۇش يارىتىــپ بېرەلهيــدىغان بولغىنىــدىن زادىــال ھــارغىنلىق   

ئـۇنى  . ئۇ ئهمدى قايتىپ بېرىپال كىتـاپ ئوقۇشـى كېـرەك   . ايتتىقىلم ھىس
  ...           ئاجايىپ خهيرىلىك ئىشالر كۈتمهكته

  
  

ــانۋاردىن    - 1987 ــل، يـ ــى  -  1987يىـ يىلـ
ــۈتتى،   ــال پ يىــل  -1988مــايغىچه بىرىنچــى ئارگىن

ــتىم تۈز   -31 ــى قېـ ــت ئىككىنچـ ــدىۈتۈئاۋغۇسـ . لـ
  .ئاتۇش ــــ شورۇق

  




