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پهقهت ئــــاق تهنلىكلهرنىــــڭ ) ھىنــــدىيانال(ســــىلهر 
ئـۆزۈڭالرنى قىرىـپ    -خاتىرجهملىكىگه كاشال قىلماي، ئۆز 

ئــــاق تهنلىكــــلهر تهبىئىــــي . تۈگىتۋەتســـهڭالرمۇ مهيلــــى 
  .سىنى جان دەپ كۆرىدۇيۇقۇلۇشنىڭ نهتىجى

  »رەزىل جۇڭگولۇقالر«بهي ياڭ  —
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جاھان ئىللىپ شـامال بىـلهن    -ارت ئېيى كىرىش بىلهنال يهر
ــدى     ــىلهرنىڭ ھى ــداق نهرس ــڭ ۋە يهنه ئاللىقان ــله تۇپراقنى بىل

ــۇ   -دەل. كېلىشــكه باشــلىدى دەرەخلهرنىــڭ شــاخلىرىدىكى ب
ــۈر  ــا سـ ــل نوتـ ــدىغان ۈيىـ ــاق چىقىرىـ ــالر كۆردىغان ۋە يوپۇرمـ ــك ۈبىخـ نهرلىـ

شـالپ  دان يېغىـپ، بـاش باھـاردىن با   قىشـتا قـار ئوبـ   . پ چىققانىـدى ۇيـ ۇدومب
ئېرىپ، تۇپراققا سىڭىپ كهتكهچـكه، يهردە بىـر خىـل يـامغۇردىن كېيىنكـى      

ــداق ســهپهردىن  . كۆكچىلىــك بارىــدى —ھــالهت  ــۇ ھــال كىشــىگه ئاللىقان ب
بـۇ  . لىـك بېرەتتـى  كېيىن ئوبدان ھاردۇق ئېلىۋالغاندەك ھوزۇر بهخش يېنىك

ــۆلچهرلىنهتتى   ــى م ــول بۇلۇش ــۇ م ــل س ــ. يى ــىللىك  قى ــىنىڭ پهس ران دەرياس
  .لىغانىدىسۈيى اليقىلىنىپ كېلىشكه باش

مهمتىلــى ئهپهنــدى چهتئهلــدە ئوقۇۋاتقانــدىال كــۆڭلىگه پۈكــۈپ كهلــگهن  
. تىبىــرلهپ ئىشــقا ئاشۇرۇشــقا ئالــدىراي  -پىالنلىرىنــى بىــر -ئاجايىــپ ئــوي

هتــكهن ھايــات زەۋقــى، ئۇنىــڭ ھېســياتقا بــاي قهلبىنــى  يېڭــى باھــار بهخــش ئ
ــگ ــالماقتىدىلهرزىـ ــۇق ۋە   . ه سـ ــق قۇللـ ــۇزۇن يىللىـ ــاھى ئـ ــالر گـ ــۇ ھىسـ بـ

خورلـــۇقتىن كېـــيىن ھۆرلـــۈك  ئۈچـــۈن قوزغالغـــان مىليونلىغـــان خهلـــق  

  ـم
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غازاتچىلىرىنىڭ شاۋقۇنلىرىدەك مۇزىكـا بولـۇپ قۇرالغـا پۈتۈلسـه، بهزەن قىيـا      
ئولتۇرغــان بۈركــۈت بىــردىنال  پۈتــۈىكىنى كۆزئۈســتىدە تهبىئهتنىــڭ گــۈزەلل

قېقىــپ تــاغالر كۆتۈرۈلگهنــدەك ، يېنىــك ۋە ئهركىــن قانــات  كــۆك قهھــرىگه 
ئـۇ يهنه  . بېشىدا ئايلىنىپ يۈرگهندەك شـائىرانه قـۇرالرنى تهۋەللـۇق قىالتتـى    

بىــردىنال رومانتىــك ئالهمــدىن ھــارغىن ھالــدا رىئــاللىق ئــالىمىگه قايتىــپ  
  .كېرىت پىالنالرنى تۈزۈشكه باشاليتتىكېلهتتى ـ دە، كون

لىـش كېـرەك؟ ئـۇ نېمىشـكه ھاياتقـا      نى قانداق باي قىنامرات دېهقانالر«
بۇنــداق ســالقىن قارايــدۇ؟ نېمىشــكه ھايــات مۇساپىســىدىكى توســالغۇالرنى   
ئهقىـل ـ پاراسـىتى بىـلهن يېڭىشـنى بىلمهيـدۇ؟ نېمىشـكه ھاياتنىـڭ مهۋج         

ال خهستهك دولقـۇن قايـان تاشلىسـا شـۇيان     ئۇرۇپ تۇرىدىغان دولقۇنىدا بىر ت
 —تى ئـۇ شـۇالرنى ئـويالي    —... مهيلىنى كۈتۈپ تۇرىـدۇ؟   بولۇپ، تهقدىرنىڭ

نى ىئۇالرنى تهشكىللهش، يېتهكلهش، ئـائىله ئىگىلىكىنـى، ياشـاش شـارائىت    
ش ۈتــۈتهدبىرلهرنــى ئۈگ -ياخشــىالپ تهرتىــپكه سېلىۋېلىشــى ئۈچــۈن پىــالن 

ــال ۋىجــدانىڭنى  ســهن پهقهت بىــر نهچــچ ! كېــرەك ــۇش بىلهن ــادەمنى ئوقۇت ه ئ
ئــويال، ! ئــۆزۈڭگه تهســهللىي بېرىشــكه ھهقلىــق ئهمهسســهن  -ئالداشــقا، ئــۆز 

ســاقالپ ! ىــڭ نهدە قالغــان؟ باشــقىالرچۇ؟ ئالــدىراش كېــرەك ڭ مىللتســېنى
تۇرســاڭ ھايــات قىيــانلىرى ســېنى قىياغــا ئاپىرىــپ ئۇرىــدۇ، كۈكــۈم تالقــان   

ئوقۇتـۇش بىـلهن دېهقانالرغـا يـاردەم بېرىشـنى       -ئهمىسه ئوقۇش!.... سهنۇبول
 ... بىرىگه پۇتالشـتۇرماي ئېلىـپ، بـارغىلى بولماسـمۇ؟     -، بىربىرلهشتۈرگىلى

ــڭ      ــۇ يىلنى ــانلىقالر ئۈچۈنم ــقا ج ــۇ، باش ــانالر ئۈچۈنم ــار، دېهق ــازىر دەل باھ ھ
  »!...بېشى، ھاياتنىڭ باشلىنىشى، بۇ پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇش كېرەك

ــارنى ئا   ــۇ يېڭــى باھ ــدە كۈتئ ــدىۈلدىراشــلىق ئىچى ــۇ يېڭــى  . ۋالماقتى ب
ــاغمهكتهپنىــڭ ھــويل ــا ب ــالپ، ھــويال ئىنژىنىرلى -ىلىرىنى گوي ــدەك پىالن رى

ــلهپ چىقتــى    ــۆكهرتىش الھىيىســى ئىش ــۇ ئهۋالدالر بىلىــم ئالىــدىغان   . ك ئ
شــىنى، ئهقلىــي ئهمگهكچىــلهر ۇجاينىــڭ بوســتانلىق بىــلهن چۆمكۈلــۈپ تۇر

شـىللىق دۇنياسـىنىڭ سـاپ ۋە نهمخـۇش     چارچىغاندا ئىشكتىن چىقسىال يې
بۇنــدىن . تىنېرۋىلىرىغــا ئــارام بېرىشــنى ئىســتهيھاۋاســى ئۇالرنىــڭ تالغــان 

باشقا يهنه دېهقانالرغا تهۋە يهرلهرگه، يول بويلىرىغـا، بـازار، مهسـچىد قاتـارلىق     
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ئاممىۋى سـورۇنالرغىمۇ كـۆچهت قويـۇپ، گۈزەللهشـتۈرۈپ چىقىشـىم كېـرەك       
ڭا ئــۇ ئوقۇغــۇچى، ئوقۇتقــۇچىالرنى نــۆۋەتتىكى زۆرۈر    شــۇ. دەپ ئالــدىرايتتى

كىللهش، كۆچهت ھهل قىلىـش، شـۇنداقال دېهقـانالرنىمۇ كـۆچهت     ئىشقا تهش
دىغـــانلىكى بـــوش يهرلهرگه كـــۆچهت قويۇشـــقا تهشـــكىللهش ۇيغىلى بولقـــو

  .قاتارلىق ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولۇپ كهتتى
ــاپ، كهســلهپ،   ــانالرنى دەرەخلىرىنــى چات ــامرات دېهق كــۆچهت قىلىــپ  ن

ى يـوق ئـائىلىلهر ئۈچـۈن    بـايالرنى ئهمـگهك كـۈچ   . سېتىشقا رىغبهتلهندۈردى
ئهمــگهك كــۈچى يوقالرغــا بولســا . ىكــۆچهت ئىئــانه قىلىشــقا ســهپهرۋەر قىلــد

ئوقۇغــۇچىالرنى باشــالپ بېرىــپ كــۆچهت قويــۇپ بېرىشــنى ئــۆزى ئۈســتىگه   
-للهر ئـاز شۇنداق قىلىپ ھهم كـۆچهت ھهل قىلىنـدى، ھهم كهمـبىغه   . ئالدى

ــگه بولــدى    ــوال پۇلغــا ئى ــلهن   . ت ــۇچىالر ئالــدى بى مهشــههد قۇمباغــدا  ئوقۇغ
ــزالر مه  ــتهپ ۋە قىـ ــتى مهكـ ــۈتكهن رۇشـ ــدىن پـ ــههد يېڭىـ ــۋى، ھهم مهشـ كتىـ

ئىپتىـــدائى مهكتهپـــته ئهمگهكـــكه قاتنىشـــىپ ئهتراپتىكـــى دېهقانالرنىـــڭ 
ــدى    ــهۋەب بول ــىگه س ــاردەمگه كېلىش ــانه ي ــۈن   . خالىس ــپ پۈت ــۇنداق قىلى ش

  .تاشقىنلىق مهنزىرە بارلىققا كهلدى -ا بىر  خىل قاينامئاتۇشت
بۇرۇنقىـــدەك ئهپســـانه تىلالشـــالر، ) مهشـــههدته(ئـــاتۇش بازىرىـــدا ىر ھـــاز

يولســــىز جىــــدەللهر، پهدىشهپســــىز مۇناســــىۋەت ۋە گهپ ســــۆزلهر قۇالققــــا  
ــى       ــمه كىش ــهنچلىك، ھهم ــدەك ئىش ــۆز ئۆيۈڭ ــا ئ ــمه يهر گوي ــى؛ ھهم كىرمهيت

  .ىنىدىغان بىر خىل ۋەزىيهت بارلىققا كهلگهنىدىڭدەك يېقىن بىلۇنۇتۇقق
يېڭـى ئىجتىمـائىي كهيپىياتنىـڭ كىنـدىك     مـۇ، بـۇ خىـل    شۇنىڭ ئۈچۈن

ئانىســـى بولغـــان يېڭـــى مهكتهپلهرنىـــڭ ئىنـــاۋىتى تىكلهنـــگهن، ئوقۇشـــقا 
ئـۈچ سـىنىپلىق    -بولغان تهلهپ ئېشـىپ، ھهر قايسـى يېزىالردىكـى ئىككـى    

بــۇ يىــل . مهكــتهپلهر ســېلىنماقتىدى مهكــتهپلهر يېتىشــمهي قالغاچقــا يهنه
ــ    رى ۇتېجهننىــڭ يۇقــ . تهپلهر كېڭهيتىلهتتــى مۇشــۇ باھــاردىن باشــالپ مهك

ــنىڭ     ــى مهدرىسـ ــا ئىلگىرىكـ ــتهپ، ئوڭۇرۇققـ ــر مهكـ ــىگه يهنه بىـ مهھهللىسـ
شـــىمال تهرىـــپىگه يـــۈز مېتىــر كېلىـــدىغان جايغـــا بىـــر قىـــزالر   -غهربىــي 

ــېلىنماقچى  ــۋى سـ ــ  . مهكتىـ ــر نهچـ ــۇ بىـ ــۇرۇق مهكتهپكىمـ ــىنىپ شـ چه سـ
ــدى   ــارار قىلىن ــۆپهيتىش ق ــېلىنغان مهكتهپ . ك ــدىن س ــى  يېڭى ــڭ ئىچ لهرنى
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ــىنى ك    ــنىڭ پۈتۈش ــۇش، قۇرۇلۇش ــۆچهت قوي ــىرتىغىمۇ ك ــهتنى  س ــۈپ پۇرس ۈت
  .ئۆتكۈزىۋەتمهسلىك كېرەكىدى

بـۇ ھــال يـانۋار ئېيىــدا   . يېڭـى مهكــتهپلهرگه ئوقۇتقۇچىالرمـۇ كهملهيتتــى  
قســىم قىلىنىــپ، ئارقىــدىن   دارىلمــۇئهللىمىننى پۈتتــۈرۈپ چىققــانالر ته  

شــۇڭا تهۋپىــق . دىال ســېزىلگهنىدىئوقۇشــنى تهلهپ قىلغــۇچىالر كۆپهيگهنــ 
ــازغىنه ئ ۋاتقــان ســاالھىددىن ۇوقۇغــۇچى بىــلهن زايه بولتاشــاخۇنۇمنىڭكىدە ئ

ئهپهندىنى بىر قـارار ئوقۇتقـۇچى تهربىـيلهپ بېرىشـكه ئۈنـدەپ، سـۇنتاغدىكى       
رىلمـۇئهللىمىن ئۈچـۈن سـىنىپ    يۈسۈپ ھاجىنىڭ كهڭ تاشا ئۆيلىرىـدىن دا 

چاتـــاقچى «بولســـا ســـۇنتاغدىكى  مۇشـــپىقه خـــانىم. ھهل قىلىـــپ كهلـــدى
  .نىڭ ھويلىسىدا قىزالر مهكتىۋى ئاچتى»قارىم

ــتهپ   ــازىر مهكـ ــمهك، ھـ ــۇش  —دېـ ــتىكى ئهڭ  —ئوقـ ــتهپ، ئاتۇشـ مهكـ
چۈنكى بـۇ مهكـتهپ ھـازىر    . قىزىق ئىش، ئهڭ مۇھىم ئىش بولۇپ قالغانىدى

ــلهرگه  جىمـــــى ئىنســـــانى خ ىســـــلهتلهرنىڭ مهنبىئىـــــي بولـــــۇپ كىشـــ
ۇچىالر كىچىـك ئوقۇغۇچىالرنىـڭ تىرنىقىنـى ئېلىـپ     ئوقۇتق. تونۇلماقتىدى

ھهتتــا ئاغرىــپ قالغــانالرنى يــۈدۈپ  . كــۆزىنى يۇيــۇپ قويــاتتى-يــۈز. قويــاتتى
ــاتتى  ــۈدۈپ ئاپپىرىــپ قوي مهمتىلــى ئهپهنــدى ھهپىتىــدە بىــر  . ئهپكېلىــپ، ي

نالشـتۇرغان بولـۇپ، ئـۇ تويۇقسـىزال خالىغـان      قېتىم نـازاپهت تهكشـۈرۈش ئورۇ  
ــتهپكه بېر  ــر مهكـ ــۈرەتتى  بىـ ــاكىزلىقىنى تهكشـ ــڭ پـ ــپ، ئوقۇغۇچىالرنىـ . ىـ

كـــۆزى توپـــا بولماســـلىقى، بـــوينى،    -ىقـــى ئۆســـۈك، يـــۈز  ئۇالرنىـــڭ تىرن
ــدى     ــلىقى كېرەكىــ ــى تــــوڭرا بولماســ ــڭ دۈمبىســ ئۇنــــداق . قوللىرىنىــ

ــۇچىلىرى تهن   ــۇدىرى، ئوقۇتقـ ــتهپ مـ ــۇ مهكـ ــدىكهن شـ ــىبولمايـ . قىتلىنهتتـ
بولــۇپ قالماســلىقى  مهمتىلــى ئهپهنــدى شــهكىلۋازلىق ئــادەتلىرى پهيــدا     

ــدىن   ــۈننى ئالــ ــدىغان كــ ــدىن كېلىــ ــۈن بىرىنچىــ ــىبهلگىلىمهي ئۈچــ . تــ
ــدىال    كېلىــدىغان مهكــتهپكه ،ئىككىنچىــدىن شــۇ كــۈنى خېلــى يىــراق جاي

ــاي      ــلهن ماڭم ــول بى ــۇپ، ي ــاغالپ قوي ــى شــۇ يهرگه ب ــاتتىن چۈشــۈپ، ئېتىن ئ
ــڭ ئ ــۇرۇن   تامنى ــلهن يوش ــرى بى ــز قىرلى ــى، ئېتى ــكه   ۇپارقىس ــۇرۇپ، دەرىس ت

ۋە ئــاۋۋال . التتىۇنــدىن كېــيىن ئانــدىن قوزغــشــكه قوڭغــۇراق چېلىنغاكىرى
. ئانـدىن سـىنىپقا كىرەتتـى   . تىيئىشىك تۈۋىدە، دەرىزە تۈۋىـدە دەرس تىڭشـا  
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ــه    ــاۋاب بېرەلمىســ ــوغرا جــ ــۇق ۋە تــ ــز، روھلــ ــاقتهك تېــ ــۇچى چاقمــ ئوقۇغــ
. تــىئوقۇغۇچىالرنىمــۇ ســهمىمىي ئهيىپلهي. ىــد قىالتتــىئوقۇتقــۇچىنى تهنق

شلىرى تهسۋىرلىگۈسىز قـۇدرەتكه ئىـگه ئىـدىكى،    مىمىي ئهيىپلهئۇنىڭ سه(
دىغـــان ئهڭ ھــۆرمهت قىلىـــدىغان كىشــى ئالدىـــدا   ۇكىشــىلهردە تۇغمــا بول  

ئاجىزلىقىنىڭ بىلىنىپ قېلىشىدىن قۇرۇنـۇش تۇيغۇسـى ئۇالرغـا چهكسـىز     
ۋېتىشـكه جـۈرئهت   ۈسـهپلهپ ئۆتكۈز  -چكىم ئهپـلهپ شـۇڭا ھـې  ). كۈچ بېرەتتى
  .قىاللمايتتى

ى ئهپهنـــدى ھهمـــمه ئىشـــقا، ھهتتـــا كـــۆچهت قويۇشـــقىمۇ ئهنه  تىلـــمهم
ئـۇ رۇشـتى مهكتهپتىكـى كـۆچهت قويۇشـقا      . شۇنداق قـاتتىق تهلهپ قويـاتتى  

قاتنىشىش بىلهنال قالماي، يهنه ھهمـمه يېـزا مهكتهپلىـرىگه بېرىـپ كـۆچهت      
  .تهكشۈردى ۋە ئۆزىمۇ ئهمگهككه قاتناشتىقويۇش ئهھۋالىنى 

لىســىدىكى يېڭــى مهكــتهپكه ئهتراپتىكــى هھهلرى مۇئــۇ تېجهننىــڭ يۇقــ
قـــول كـــۆچهت قويـــۇپ تۈگهتكهنـــدىن كېـــيىن،  -دېهقـــانالر بىـــلهن قولمـــۇ

نىمىتـــــۇلال،  . ئـــــۆزلىرىگه يـــــاردەم بهرگهن دېهقانالرغـــــا ياردەملهشـــــتى    
ك ئالـــدى، بېغىنىـــڭ مهڭلىكـــاخۇنالر بىـــلهن ئـــۈچى دېهقانالرنىـــڭ ئىشـــى

ــارلىق كــۆچهت قوي  ــان جــايالردا ۇئارقىســى قات ــل دىغ ــانالر بى هن خۇشــال دېهق
ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله بولغـانالر ھـارغىنىنى      . چاقچاقالشقاچ بىلله ئىشـلىدى 

  . سهزمهي قاالتتى
ــۈر قوي   — ــل ئهنجــ ــۇ يىــ ــۇ؟ ۇبــ ــانالر يوقمــ ــورىدى ئــــۇ   -دىغــ دەپ ســ

كارلىققـــا ئـــېلىڭالر، مهن ىئهنجـــۈر قويســـاڭالر مېنـــى مهد —دېهقـــانالردىن،
ۋاالي، كېـيىن بىـز ھهر   ۈنـ ۈئۈگىقىنى دىغانلۇئىشلىگهچ ئهنجۈرنى قانداق قوي

  . بىر مهكتهپكه باغ قىلىمىز
ــدى تۇ  — ــگهن ئهپهن ــىز دې ــانچىلىقنى ئۈگ س ــىڭىز، دېهق ــۈس ــېمه ۈن پ ن

ئۇنىـڭ سـاددا چىرايىـدىن ھهيرانلىـق،     . دېدى ياش  بىر دېهقان —قىلىسىز،
  .ىنىپ تۇراتتىقىزىقىش ئىپادىل

ــزدە   — ــا، بى ــى قارىڭ ــۇق دۆلهت باشــ «ھهي، گېپىڭىزن ــاپتۇئوش  »نى يارم
ــارغۇ؟  قىرىـــق ھـــۈنهر ھـــۈنهر ئهمهس، ئهســـلى ھـــۈنهر  «دېـــگهن تهمســـىل بـ

دەپ، بىر كـۈن ئهسـقېتىپ قاالمـدىكىن دەيمهنغـۇ، قانـداق؟       »چويلىچىلىق
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بىلىـم دېگهنمـۇ بىـر     —دېدى ئـۇ يىگىـت بىـلهن چېقىشـىپ، ئانـدىن،       —
ــ  ــل بـ ــداقكهن،   خىـ ــى، ئۇنـ ــڭ ئهڭ ياخشىسـ ــپ بايلىقنىـ ايلىق، يهنه كېلىـ

  اق بىر نهرسه بىلىپ قويغاننىڭ نېمه زىيىنى بار؟ئوشۇقر
دېهقــانالردا تهۋپىقــقه نىســبهتهن قــايىللىق، يهنىمــۇ چوڭقــۇر مــۇھهببهت 

  .پ باراتتىۇنۇئويغ
  .ئۇالر بىر تهنها ياشايدىغان بوۋاينىڭ بېغىدا ئىشلهۋاتاتتى

تمهننـــى، نـــېمه مهن كهچكىـــچه كـــۆچهت تۇتــــۇپ     ئهپكـــېلىڭه كه  —
دەپ كۈلــدى مهمتىلــى ئهپهنــدى ھېلىقــى   — نمۇ؟بېرىشــنىال ھــۆددە ئالغــا 

ياش دېهقاننىڭ قولىدىن كهتمهننـى تارتىـپ، ئىشـلهيمهن دەپ كهلگهنـدىن     
كېـيىن راۋىـرۇس ئىشـلهي ـ دە، پۈتۈنسـۈرۈك ئهر كىشـى كـۈن بـويى كـۆچهت          

  .تۇتۇپ بهرسىمۇ بولماس
ــان ئ  ــاش دېهق ــكه     ي ــۇپ بېرىش ــۆچهت تۇت ــپ، ك ــى بېرى ــا كهتمهنن ۇنىڭغ

  .متىلى ئهپهندىنىڭ كهتمهن چېپىشىغا قاراپ تۇراتتىئۇ مه. باشلىدى
مهســــخىرە قىلىۋاتامســـــىز قانـــــداق؟ ســـــىز بهلكىـــــم كهتـــــمهن  —

چېپىشـــنىڭمۇ بىـــر خىـــل ھـــۈنهر  ئىكهنلىكىنـــى ئـــويالپ كـــۆرمىگهن       
ــتۈرەلمهي    ــىزدەك ئهپلهشـ ــاراڭ، مهن سـ ــا قـ ــدىڭىز؟ ماڭـ ــداق بولغىـ مهن، ئۇنـ

ــڭ ۋېلىشــىم ئۈچــۈنۈنۈبولغانــدىكىن كــۆپرەك چېپىــپ، ئۈگ  ، پۇرســهت بېرى
  .دېدى ئۇ —قانداق؟
ــىراق       — ــزدىن ياخشـ ــۇ بىـ ــۇ؟ بۇنىمـ ــخىرە قىپتـ ــىزنى مهسـ ــم سـ كىـ

ئۇمــۇ مهمتىلــى . دېــدى يىگىــت چىــن كۆڭلىــدىن  —ئهپلهشتۈردىكهنســىز،
ــدى    ــالس قىلغۇچىالردىنى ــۇر ئىخ ــدىگه چوڭق ــ  . ئهپهن ــۇ كهچكۇرۇس ــۇڭا ئ قا ش

  .قاتنىشىپ ساۋادىنىمۇ چىقىرىۋالغانىدى
ئېرىقنىــڭ قىرىــدا دەم ئېلىــپ  — ۋاتقــان تۇپراقتــائــۇالر يۇمشــاپ كېلى

ئــۇ شــۇ . ئولتۇرۇشــقاندا تهۋپىــق دېهقــانالر بىــلهن قىــزغىن پاراڭغــا چۈشــتى  
  :چاغدا ھېلىقى بوۋاينىڭ ئۆسۈپ قالغان چاچ ساقىلىغا قاراپ، نىمىتۇلالغا

ئۇنتۇپ قـالغىنىم يامـان بوپتـۇ ئهمهسـمۇ،     سومكامنى ئېلىۋېلىشنى  —
  .دېدى —ۋاتىدۇ،ۇالزىم بولئهمدى ماڭا ئۇستىرا 

ــىز؟   — ــتىرا دەمســ ــت،  —ئۇســ ــدى يىگىــ ــى   —دېــ ــڭ بىرســ مېنىــ
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ــېمه   — ...باردەكىــــــدى ئــــــۇ ئهپهنــــــدىنىڭ بــــــۇ يهردە ئۇســــــتۇرىنى نــــ
  .قىلىدىغانلىقىنى ئويالپ يېتهلمهي گۇدۇڭشىدى

 -، مهن بـۇ ئاتىمىزنىـڭ چـاچ   بۇلسا ماالل كۆرمهي ئېلىپ چىقمامسىز—
  .دېدى ئو —ساقىلىنى ياساپ قوياي،

ئـۇ ھهم خىجىـل بولغـان، ھهم    . بوۋاي بۇ گهپنى ئـاڭالپ ھودۇقـۇپ كهتتـى   
  :تهسىرلهنگهن ھالدا دۇدۇقالپ

  .دېدى —؟ ...بۇ، ئۆزى—
باھــار ھهمــمه نهرســىنى ياشــنىتىدۇ، ســىزنىمۇ باھــاردەك ياســاندۇرۇپ  —

يـــاكى ســىز ماڭــا ئىشـــهنچ   —ســىرەپ، دېــدى ئـــۇ خــوش كۈلۈم   —قويــاي،  
  .بولۇڭ، ئاغرىتمايمهنقىاللمايۋاتامسىز؟ خاتىرجهم 

ــتۇرىنى ئېلىـــپ چىققانـــدىن كېـــيىن مهمتىلـــى    يـــاش يىگىـــت ئۇسـ
ــتۇرىنى د  ــدى ئۇس ــىپ     ىئهپهن ــۇددى كهس ــپ، خ ــۆرۈپ چىقى ــلهن ك ــقهت بى ق

  :ئهھلىدەك باھالىدى
ئهســلىدە كېســىدىغان ئۇســتۇرىكهن، ئۇســتىنىڭ قولىغــا چۈشــمهي،   —

  .نائۇستا ئىشلىتىپتىكهن، تىكرەك بىلهپ قويۇپتۇ
 —ن گېرىنىــڭ قىلغــان ئىشــى بولمامــدۇ،    تىســىز، مهراســت ئېي —

  .دېدى يىگىت
ــڭ     ــپ بوۋاينىـ ــۇ ئېلىـ ــدا سـ ــرىقتىن چاڭگىلىـ ــدى ئېـ ــى ئهپهنـ مهمتىلـ

  :بېشىنى ئۇگىلىغاچ
  .دېدى —سىلىق بىلهي بولسا ئوبدان بىلهپ بېرەتتىم،  —

-باشـقا دېهقانالرنىـڭ ئېتىـز   . پ كهتتـى ۈرۈكېيىن پاراڭ تېمىسـى ئۆزگـ  
ــ  ــلىرى ھهققى ــق ئىش ــدى  ئېرى ــورۇننى ئىگىلى ــارىڭى س ــىۋاتقان پ . دە قىلىش

بىـــرىگه كهتـــمهن  -بىـــر مهھهللىـــدە ســـۇ تالىشـــىپ بىـــربىرســـى قايســـى 
كۆتۈرۈشــكهنلهر ھهققىـــدە، قايســـى بىرىنىـــڭ بېشـــى يېرىلىـــپ ســـهكراتتا  

  :بىرىياتقانلىقى ھهققىدە پاراڭ باشلىغانىدى، كىمدۇر 
  .پ قويدىدەپ خۇرسىنى —دۇ، تېخى،ۈسۇنىڭ دەستىدىن ئادەم ئۆل —
ــ    — يهنه بىـــرەيلهن  —. ..ىلـــىژ ژئۆلمىـــدى دەمســـهن، ھېلىقـــى بىـ

ــىئىلگىرى ــانل   ك ــالپ، ق ــلىمىلهرنى ۋاراق ــر  ىقئهس ــدەللهردە بى ــى -جى بىرىن
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ــايىلهرنى يــــېقىن  يىــــراق يېــــزىالردا بولــــۇپ  -ھــــاالڭ قىلىشــــقان ھىكــ
  .ئۆتكهنلهرنى سۆزلهپ كهتتى

ن دەقهت بولـۇپ  نـېمه، مهنمـۇ بـۇ توغرىـدى     ژچۇ، باشقا باال بىـ بۇ سۇمۇ —
ۈرىـــمهن، قوشـــنام، يهر قوشـــنام دېـــگهن خۇمســـى بىـــلهن خېلـــى يهرگه       ژ

ئـۇ   — ...مانىسـىنى  -تېخى، بـۇدو ئۇنىـڭ ئانـا    قاراپ تۇ. يېتىشىپ كېتىمهن
ە مهمتىلى ئهپهندىدىن ھايا قىلىـپ ئهپسـانه گهپلهرنـى دېـمهي توختىۋالـدى ۋ     

  .دېدى —تىمهن،ۈكىنى كۆرسۈلۈكۆرگ —ئۆزگهرتىپ،
ــداق  نېمىشــكه — ــدى   —قىلىســىز؟ئۇن دەپ ســورىدى مهمتىلــى ئهپهن

  .بوۋاينىڭ بېشىغا ئۇستۇرا سېلىۋېتىپ
، ئۇنىـڭ ئىككـى پۇللـۇق، يهنه مهنـدىن     مېنىڭ ئۈچ پۇللۇق سۈيۈم با —

  .دەپ قاينىدى ئۇ — ...دۇ،ىجىق سۇ تۇتىمهن دەپ كاشىال قىل
ى ئهپهنـــدى ئېچىـــنىش تۇيغۇســـى بىـــلهن چىرايىنـــى پـــۈرۈپ، مهمتىلـــ

  :بىر پىكىرگه كهلگهندەك چېهرى ئېچىلىپكېيىن 
قاراڭ، يۇرتداش، مۇنداق بىر ئىش بولسـۇن، يوغـان بىـر    ... شۇنداقمۇ؟ —

ــۆگزە گۆمۈرلــۈپ چۈشــ    ــادەم بولســۇن، بىــردىنال ئ ــاز ئ دىغاندەك ۈئۆيــدە بىــر  ئ
ــداق ب   ــدا قان ــۇ چاغ ــاالمهت كۆرۈلســۇن، ش ــئ ــادەم  ۇول ــمه ئ ــىز؟ ھهم دۇ دېمهمس

قــازادىن قۇتۇلــۇپ كهتمهكچــى بولــۇپ  -ىال بــۇ بــاالدە، ئــۆز -ئــۆزىنىال ئوياليــدۇ
ــدۇ  ئىشــىككه ــۆزىنى ئۇرى ــلهن قىســتۇر  . ئ ــى بى  -ھــېچكىم. دۇۇلۇجــان جهھل

نهتىجىــدە خهتهرلىــك يېتىــپ كهلگــۈچه بولغــان . ھــېچكىمگه يــول بهرمهيــدۇ
ۋېرىــپ، ۇىككه قاپلىشــىپ تۇرئارىلىقتــا ھــېچكىم قېچىــپ چىقالمــاي، ئىشــ

ــادەمگه خــاس ئهقلىنــى . ىــدۇئــۆرۈلگهن ئۆگزىنىــڭ ئاســتىدا قال  ئهگهر ئــۇالر ئ
ــر  ــردىن    -ئىشــلىتىپ، بى ــدا بى ــك ھال ــۇپ رەتلى ــول قوي ــرىگه ي ــردىن  -بى بى

مهمتىلــى  —يــۈگرەپ چىقىســا ھهممىســى قېچىــپ چىقىشــقا ئۈلگــۈرەتتى، 
ۇ بىــر قــاراپ قويــۇپ، ئهپهنــدى ئىككــى ئهســكهرگه ۋە باشــقا دېهقانالرغــا بىرمــ

ئىشـلىتىپ تـۇرۇپ داۋام قىلىـدى،    قولىدىكى ئۇستۇرىنى ئهپچىللىك بىـلهن  
يـول قويـۇش، ئـۆز ئـارا پايـدا يهتكـۈزۈش        خۇددى شـۇنىڭدەك بىـزدە ئـۆز ئـارا     —

خهلقىمىــز تهرتىپســىز پادىــدەك،  نۇرغــۇن ئىشــالردىن كىشــى خىجىــل  . كهم
ــۇدۇ كىشــى ســۇ تالىشــىپ  ئىككــى . مهن شــۇنداق ئهھــۋالالرنى كــۆردۈم . بول
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ۇ، ســۇ كىمگه يــول قويمايــدھــېچ -ھــېچكىم. شــىدۇۇبىــرى بىــلهن بوغ -بىــر
نهتىجىــدە . بولســا ھېچقايسىســىنىڭ ئېتىزىغــا كىــرمهي بىكــار ئېقىۋېرىــدۇ 

تـارتىش بىـلهن ئۆتـۈپ     -ھهر ئىككىسىنىڭ ئېتىزى توشقىدەك ۋاقىت تـاالش 
لىق، بىلهمســـىز، نـــادان . كېتىـــپ، بىرســـىنىڭمۇ ئېرىقـــى نهم بولمايـــدۇ   

ھه، . چىـك قىلىۋېتىـدۇ  ساۋاتسىزلىق، ئادەمنى نهزەر دائىرىسـى تـار، كـۆزى كى   
پ، كېينكـى چـوڭ   ۇشـ ۇپهئهتنـى قوغل دېگهندە كۆز ئالدىكى كىچىككىـنه مهن 

ــال  ــۇرۇق ق ــتىن ق ــۈكۆرگ«مهن ســىزگه قوشــنىڭىزنىڭ. دۇۇمهنپهئهت  »كىنىۈل
دى، سـىز نـۆۋەتنى ئۆتۈنـۈڭ، ئـۇ بولـ     . كۆرسهتمهسلىكنى مهسلىههت بېرىمهن

دەيـدىغان گهپ   »ئـادەم دېـگهن ياخشـىلىقنىڭ قـۇلى    «. دېگهندە سىز ئېچىڭ
ئهگهر ئـۇ ئىككـى پۇتلـۇق    . بار، ياخشىلىقتىن تهسىرلهنمهيدىغان ئـادەم يـوق  

ــلىرىغا      ــڭ ئىشـ ــىڭىز ۋە ئۇنىـ ــا ئۆتۈنسـ ــىز ئۇنىڭغـ ــىال سـ ــايۋان بولمىسـ ھـ
. دۇۇدىغـان، قارىشـىپ بېرىـدىغان بولـ    ۈنۈقارىشىپ بهرسـىڭىز، ئـۇ سـىزگه ئۆت   

ئىككـــــى ئادەمنىـــــڭ ئىشـــــى بىرســـــىنىڭكىدىن، ئـــــۈچ ئادەمنىـــــڭ      
ــ ئى ــز    . دۇۇككىســنىڭكىدىن ياخشــىراق بول ــاراڭ، بۈگــۈن بى ــا ق ــۋەتته، مان ئهل

ك ۈلــۈۋەتتــۇق، كۆپچۇجهمئىــي بهش ئائىلىنىــڭ كــۆچىتىنى بىرلىشــىپ قوي
ــدى    ــۈك بولـ ــىمىدى،  ھهم كۆڭۈللـ ــش توشـ ــۈن ئىـ ــولغىنىمىز ئۈچـ ــا . بـ مانـ

دىكهنغـــۇ؟ كۆڭـــۈلنى غهش ۇىشلىســـهكمۇ بولمۇشـــۇنداق ھهمكارلىشـــىپ ئ
ىــز ىغا زەھهر  قوشــۇپ نــېمه قىلىمىــز؟ نېمىشــكه بقىلىــپ، ھاياتنىــڭ ئېشــ

ــائىلىلهرگه بۆل   ــدىن ئـ ــلهرگه، ئانـ ــدىن مهھهللىـ ــا، ئانـ ــۈيۇرتالرغـ ــرۈنـ  -پ، بىـ
  بىرىمىز بىلهن دۈشمهنلىشىمىز؟

ــدىڭىز   — ــهر گهپ قىل ــالته س ــون ئ ــدى،  -ئ ــاقال  —دە، ئهپهن ــدى س  -دې
 —ى چىرايلىق قىلىپ ياسالغان بـوۋاي ھهدەپ سـاقىلىنى سـىالپ،   بۇرۇتلىر

ــداقچى      ــكى، مۇن ــداقچى ئهس ــپ، ئان ــاتلىق قىلى ــان ئ ــىلىنى يام دەســلهپ س
ــپ   ــىز دەپ گهپ تارقىتىـ ــلۇقلىرىمىزمۇ بۈگـــۈنگىچه  ۈژدىنسـ گهن ئۇقۇمۇشـ
يـــاكى مهن ئاڭلىمـــاي قالـــدىممۇ قانـــداق،  مۇشــۇنچىلىك گهپ قىلمىغـــان 

لىههت سورىســىمۇ ئــۇالر يــۈزىگه قــاراپ بىــر نــېمه ئىشــقىلىپ ئــۇالردىن مهســ
ئهپهنــدى ئــۇ . تىدەيــگه سېلىشــتىن يانمــاي -يــا بولمىســا دەيدەپ قويــاتتى، 

ــقا    ــىنىڭ قولىــــدىن كهلمىــــگهن ئىشــــالرنى قىلىشــ ــتهك نهچچىســ خهقــ
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  .يارايدىكهن
مهمتىلى ئهپهندى بوۋاينىـڭ ماختىشـىدىن ئوڭايسـىزلىنىپ، چاخچاققـا     

  :ئايالندۇرۇپ
م ئۈچـۈن شـۇنداق دەۋاتىسـىزغۇ،    ۇنـ ۇلىڭىزنى ياسـاپ قويغ ساقى -چاچ—

ــا؟ ــد —ئات ــدە جــانلىق تهمىســل،   ې ــاقلىق ھهققى ــا يهنه ئىن دى ۋە دېهقانالرغ
ئــۇ دېهقانالرنىــڭ پاراڭلىرىــدىن . ھىكــايىلهر بىــلهن چۈشــهندۈرۈپ ســۆزلىدى

يۈرىگىـــــدىكى ئاللىقانـــــداق ئۇنتۇلۇشـــــقا باشـــــلىغان جـــــاراھهت قايتـــــا 
ئارامسـىزلىق ھىسـياتىغا كېلىـپ قالغاچقـا بهكمـۇ      قوزغالغاندەك بىر خىل 

ك ســــۆزلهپ، ئاخىرىــــدا يهنىــــال دەردى چىقمىغانــــدەك  قاينــــاپ تهســــىرلى
يىگىــت، بىزنىــڭ  — پ، ئېغىــر تىنىــپ يــاش يىگىــتكه بۇرۇلــۇپ، ۇنۇخۇرســ

ــپ كــۆرۈپ        ــقا يۇرتالرغــا بېرى ــدى باش ــپ چىقىــڭ، ئهم ــاتلىرىمىزنى ئېلى ئ
  .دېدى —كېلهيلى، 

قېشـــىدىكى . جىـــت ماڭـــدى  -چه ئـــۇزاق جىـــمئـــۇ يولـــدا كېتىۋاتقـــان
. دىغان تــۈگىمهس لهتىپىلىرىنىمــۇ باشــلىمىدىيىگىــتلهرگه ســۆزلهپ بېرىــ

ــىدا ئ ــڭ كاللىسـ ــڭ پهقهت  ئۇنىـ ــىز مىللهتنىـ ــۇ بهختسـ ــان بـ ــكه پاتقـ ىللهتـ
-شى ئۈچـۈنال ياخشـى بولغـان ناچـار تهرەپلىـرى بىـر      ۈدۈشمهننىڭ تاماشا كۆر

ــۆتهتتى  ــرلهپ ئـ ــى يوقات . بىـ ــك روھىنـ ــا   بىرلىـ ــك تورىغـ ــان، مهزھهپچىلىـ قـ
يــدىغان دورا بارمىــدۇ؟ ئىلگىرىكــى  چىرمىلىــپ قالغــان بــۇ مىللهتنــى داۋاال 

ويــۇپ كهلــدى، دىئــاگنوز تــوغرا قويۇلــدىيۇ، دورا ھــېكىملهر ھامــان دىئــاگنوز ق
بــۇ پىكىــر ئۇنىڭــدا دائىــم دېگــۈدەك بــاش كۆتــۈرۈپ يــۈرىكىنى  . بېرىلمىــدى

ــاتىالپ ئۆتۈشــكه باشــالپ،   ــۇ كېســه«ت لنى داۋاالشــنىڭ ھۆددىســىدىن مهن ب
ــالغۇزلۇق قىالرمه  ــاالرمهنمۇ؟ ي ــادەمنى داۋاالپ،    چىق ــوپ ئ ــر ت ــاۋۋال بى ــۇ؟ ئ نم

تېخىمــۇ  ›ھهكىـم ‹قىلىــش كېـرەك، ئانــدىن بـۇ بىـر تــۈپ     ›ھهكىـم ‹ ئـۇالرنى 
  .دېگهنلهرنى ئويلىدى »... كۆپ ئادەمنى داۋاالپ كېتهلهيدۇ

ۈزگى بۇغـداي  ئۇ يىـراقتىن ئوچـۇق يېشـىل رەڭ ئېلىشـقا باشـلىغان كـ      
ال دەل بۇلتـۇر مۇشـۇ  چاغـدا    ئېتىزىغا ۋە سۆگهت گوستاڭلىرىغا قاراپ، بىـردىن 

ىنى، ئـــۇ يۇرتقــــا يېڭـــى كهلگهنــــدىكى   ۋەتهن تۇپرىقىغـــا قهەم قويغــــانلىق 
. ئىجتىمـــائىي كهيپىياتنىـــڭ نهقهدەر چىدىغۇســـىزلىقىنى ئـــويالپ كهتتـــى 
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ىال مهدەنىـي  شۇنىڭ بىلهن كهچمىش دەپتىرىنـى ۋاراقـالپ، بىـر يىـل ئىچىـد     
نچه كـــــۆپ مۇھىتنىـــــڭ بارلىققـــــا كېلىشـــــكه باشـــــلىغانلىقىنى، شـــــۇ

ىــدىن ئۆتكــۈزۈش بىــرلهپ كــۆز ئالد -مهكتهپلهرنىــڭ ســېلىنغانلىقىنى بىــر
. ئۇنىڭـدا تهۋرەنـمهس ئۈمىـد تۇغۇلـدى    . ئـۆزىگه تهسـهللىي تـاپتى    -بىلهن ئۆز 

  .ئاۋۇندۇردى، تېتىكلهشتۈرىۋەتتى. بۇ ئۈمىد بولسا ئۇنى سۆيۈندۈردى
 —ر؟يىگىــتلهر، ســىلهرگه بىــر لهتىــپه ســۆزلهپ بهرســهم ئاڭالمســىله  —

  .دېدى ئۇ دائىمى خۇشخۇيلىقىغا قايتىپ
  

2  
  

مهكـــتهپلهرگه ئورمـــان قويـــۇش ۋە دېهقانالرنىـــڭ ئورمـــان قويۇشـــىغا      
ــۇ يهردە      ــا ش ــدى نهدە كهچ بولس ــى ئهپهن ــدا مهمتىل ــرىش جهريانى ــىپ بې قارىش

بـۇ ئالـدىراش ئىشـالرنىڭ    . ارمىغانىـدى قونۇپ ئىشلهپ بىر ھهپـتىچه ئـۆيگه ب  
  .ئۆيگه قايتىپ كهلدىھهممىسى تۈگىگهندە ئاندىن 

ــلهن       ــى بى ــاس رېڭ ــۆزىگه خ ــڭ ئ ــىمۇ باھارنى ــدىنالرنىڭ ھويلىس نىزامى
ــلهن تولغانىـــدى   ــاس ھىـــدى بىـ ــۆزىگه خـ ــى . بېزىلىـــپ، ئـ ــراپتىن يېڭـ ئهتـ

  .چىقىرىلغان قىغنىڭ ھىدى كېلهتتى
ــ   — ــدىم، ئاكـ ــىپ بېرەلمىـ ــىزگه قارىشـ ــش   سـ ــۇنداق، ئىـ ــا مۇشـ ا، مانـ

بـالىلىرى  نىزامىـددىنىڭ  . ىپالدېدى ئـۇ ئـۆيىگه كىـر    —تۈگىگهندە كهلدىم،
  .ئۇنىڭغا ئۆزلىرىنى ئېتىشتى

ــمۇ،     — ــڭ ئىشــىم ئهمهس ــڭ ئىشــى مېنى ــوق، يۇرتنى  —ھېچقىســى ي
دېــدى نىزامىــددىن ئىنىســىنىڭ كهلگىنىــدىن ئىنتــايىن خوشــال بولــۇپ ۋە 

ــپ كېلىۋا   ــله كىرى ــلهن بىل ــڭ بى ــول    ئۇنى ــلهن ق ــكهر بى ــى ئهس ــان ئىكك تق
  .ىلىپئېلىشىپ، ئۇالرنى ئۆيگه تهكلىپ ق

ــۈپ      — ــرەر ت ــزگه بى ــىزنىڭ تهۋەلىكىڭى ــىمۇ س ــۇنداق بولس ــېكىن، ش ل
  .دېدى ئۇ —كۆچهت تىكىپ قويمىسام بولمايدۇ،

مهيلىــڭ، ئهته ئهتتىگهنــدە ئىشــىك ئالــدىغا بىــر نهچــچه تــۈپ ئــۈژمه    —
  .دى، ھارغانسىلهر، دەم ئېلىڭالربۈگۈن كهچ بولۇپ قال. قويۇپ قويارمىز
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 مهمتىلــى ئهپهنــدى . چىقمىغانىــدىئــۇالر تېخــى پىشــايۋانغا كۆچــۈپ    
  :ھاۋارايىنى بىلىپ باقماقچى بولغاندەك كۆككه بېقىپ

كــۆك ســۈزۈك -كــۆپ. دىكهنۇئهمــدى پىشــايۋانغا كۆچســهڭالرمۇ بولــ  —
ىـپ  قاچـانغىچه قىشـلىق ئۆيـدە قامىل   . ئاسمانغا قاراپ يېتىش قانداق راھهت

، مۇشـۇ  يهڭـگه، پىشـايۋانغا كىگىـز سـېلىڭ     —دېـدى ئـۇ،   —ۋېرىمىز،ۇئولتـۇر 
  .يهردىال ئولتۇرايلى

. زورىخــــان ھايــــال بولمــــايال پىشــــايۋان سۇپىســــىغا كىگىــــز ســــالدى
  :ھهممهيلهن جايلىشىپ ئولتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، تهۋپىق غېنىغا

 —قېنى ئهمىسه، تهمبۇرنى ئېلىـپ چىققىـن، بىـر پهيـزى قىاليلـى،      —
ــنى   . دېــــدى ــيىن ئىشــ ــۇھىم ۋە قىــ ــايىن مــ ــىدە ئىنتــ ئۇنىــــڭ چېهرىســ

غېنـى  . دىغان مهمنـۇنىيهت جىلۋىلىنىـپ تـۇراتتى   ۇكهندىن كېيىن بولتۈگهت
ــى  ــۇرنى ئېلىــپ چىقت ــپ   . تهمب ــا ئېلى ــۇرنى قولىغ ــدى تهمب ــى ئهپهن مهمتىل

ــق ســهنهملىرىنى چېلىشــقا باشــلىدى  -ســازلىدى ــۇ ســهنهملهرنى  . دە، خهل ئ
ەتلهشـــنى زۆرۈر ئىشـــالر ئالدىراشـــچىلىقىدا ئورۇنـــداپ  نوتىغـــا ئېلىشـــنى، ر

گهرچه دارىلمــۇئهللىمىن ئوقۇغــۇچىلىرى ئوقــۇش پۈتتــۈرۈپ، . ىبواللمىغانىـد 
ــۇ يهنه ھهر قايســى    ئۇنىــڭ ئالدىراشــچىلىقى قىســمهن ئازايغــان بولســىمۇ، ئ

ــى     ــارالش، مهكتهپلهرنــ ــالى تهييــ ــلىك ماتېرىيــ ــۈن دەرســ ــتهپلهر ئۈچــ مهكــ
ــاتىالر ھهيئىتــى بىــلهن مهسلىههتلىشــىپ،  كېڭهيتىــپ قــۇرۇش ھهققىــد  ە ئ

نـى تهرجىـمه قىلىـش ئىشـى بىـلهن      »دىـۋان «لىرى مهكتهپ تهكشۈرۈپ، كهچ
ــدى  ــد ئى ــى     . بهن ــدە ئىكك ــل ئىچى ــر مهزگى ــۇ بى ــۇ مۇش ــىمۇ ئ ــۇنداق بولس ش

ئــۇ . ئهممــا تــېخىچه تهكشــۈرۈپ كۆرمىگهنىــدى. ســهنهمنى نوتىغــا ئالغانىــدى
ــنىڭ     ــنى قىلىش ــۇ ئىش ــۈننى مۇش ــۈنكى ك ــىتى دەپ  بۈگ ــى پۇرس ئهڭ ياخش
انــدىن كېــيىن چوقــۇم بىــر ھېســابلىدى ھهمــدە كهچــته ھهممهيــلهن ئۇخلىغ

پ توغرىالشــقا نىــيهت ۈتــۈزســهنهمنىڭ نوتىســىنى سېلىشــتۇرۇپ كــۆرۈش، تۈ
  .قىلىپ قويدى

مهمتىلـــى ئهپهنـــدى خىيالپهرەســـلهردىن بولمىســـىمۇ گايىـــدا ئىككـــى  
. يالـدىن خـالىي بواللمـايتتى   تۈرلۈك رومانتىك، ھهتتا بىر ئـاز ئهپسـانىۋىي خى  

يهنه بىــرى : ئــايلىنىش خىيالىــدىبۇنىــڭ بىــرى ئــۆزى بىــر نهچــچه ئــادەمگه  
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هر ئىككىــــال خىيــــالى ئىشــــالرغا ھ. قايتـــا دۇنياغــــا كــــېلىش خىيالىـــدى  
ــوالتتى     ــدا ب ــان چاغ ــدىراپ قالغ ــهلمهي ئال ــداق   . يېتىش ــڭ بۇن ــمهك، ئۇنى دې

قايتـــا ھايـــات . التتىۇدىـــن تۇغـــ»خىزمهتنىـــڭ ئېهتىيـــاجى« خىيـــاللىرىمۇ
ىمۇ ئـۆزىنى يۇمشـاق   كهچۈرۈش ھهققىدە ئۇ ھامان يـۈز قېـتىم قايتـا تىرىلسـ    

چىــدە تهســهۋۋۇر قىلىشــنى ئىشــرەت ئى -دىــۋان، ھهشــهمهتلىك ســارايدا ئهيــش
قېتىمقــى ھاياتىــدا ئــۆزىنى    »ھهمــمه«بهلكىــم، ئــۇ  . تىئويالپمــۇ قويمــاي 

ىـڭ مهنىسـىمۇ،   ئۇنىـڭ ئۈچـۈن ھاياتن  . ئالدىراش خىزمهتلهر ئىچىدە كـۆرەتتى 
ســۈپىتىدە ئۇنىڭــدا بولۇپمــۇ، ھاياتنىــڭ مهقســىدى . ئهھمىيىتىمــۇ مانــا شــۇ

  .باشقا خىيال ۋە تهسهۋۋۇر بولمايتتى
ئهمـدى  . ۋاقتـى يېقىنـدا ئاخىرلىشـاتتى    »ئارىسـال «ئۇنىڭ ھازىرقىـدەك  

كهنتتىكــى  24ئــۇ يېقىنــدا نــورۇز بــايرىمى پائــالىيىتى بىــلهن بىرلهشــتۈرۈپ 
ــر  24 ــتىن بىـ ــتى   مهكتهپـ ــالالپ، رۇشـ ــۇچىالرنى تـ ــۇنهۋۋەر ئوقۇغـ ــۈم مـ تۈركـ

يهنه ھهمـمه ئىشـتا چاقمـاقتهك    . ېلىشـى كېـرەك ئىـدى   مهكتهپكه ئېلىـپ ك 
قىلىـــپ ئـــايرىم  تهربىـــيىلهپ،  »ئىزچـــى«نـــى تـــالالپ، ياشـــالردىن قىرىق

خهلـق ئىچىـدىكى   . ىيهتنىڭ تهرتىـۋىنى قوغـداش ئىشـىغا قويماقچىـدى    جهم
راق ئىچىــش، قىمــار ئوينــاش، زىنــا    جاڭجــال، نهشــه چــېكىش، ھــا    - نىــزاھ

شــىغا ۇداۋاملىــق مهۋجــۇت بولــۇپ تۇر قىلىشــقا ئوخشــاش رەســۋا ئىشــالرنىڭ
گهرچه بــــۇ ئىشــــالردىكى ياخشــــىلىنىش . تىۋېرىشــــكه بولمــــايۇيــــول قوي

نهرلىـــك بولســـىمۇ، ئـــايرىم بۇلـــۇڭ ـ پۇچقـــاقالردا مهينهتچىلىكنىـــڭ    ۈكۆر
ــزى تازىالنمىغاچقـــا يهنه قايتـــا كـــۆكلهش ئىه    تىمـــالى، ھهرقاچـــان  يىلتىـ

  . شى مهۋجۇت ئىدىۇنۇتۈنلۈككه چىقىۋېلىش ئۇرسئۈ
مىلـــلهت ئـــۆز غېمىنـــى ئـــۆزى يهپ، ئىللهتلىرىنـــى ئـــۆزى تۈزەتمىســـه، 

ــى تۈز  ــان ئىللهتلهرن ــۈمرانالر ھېچقاچ ــۈھۆك ــش  ۈت ــدىلىق ئى ــدە پاي ش ھهققى
قىلمايــــدىلغانلىقى، ئهكســــىچه ئــــۇالر قۇللــــۇق ئورۇنــــدىكى خهلقنىــــڭ  

 -شــىنى ئــارزۇ قىلىــدىغانلىقى، قۇلالرنىــڭ بىــر    ۇبول ئىللهتــلهرگه پاتقــان 
رچه قىرىــپ، چېپىشــى ئــۇالر ئۈچــۈن تېپىلغۇســىز ئهمهك بىرىنــى ۋەھشــىيله

ــدى  ۇبول ــان ئىـ ــا ئايـ ــانلىقى ئۇنىڭغـ ــمانىي  . دىغـ ــڭ جىسـ ــۇڭا مىللهتنىـ شـ
دىغـان ھهر  ۇدىـن بول ) سـىفلىس (سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن تاز ۋە قارا يهل 
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ېســـهل ئاقىۋەتلىرىنىـــڭ ئالـــدىنى ئالغانغـــا خىـــل ئـــاپهت خـــاراكتېرلىق ك
لىـك، دوسـتانه، مهدەنىيهتلىـك ھـالهتكه كهلتـۈرۈش      ئوخشاشال، ئۇالرنى تهرتىپ

مهجبـــۇرىي چـــارىالر بىـــلهن ھهرىـــكهت قىلىشـــقا تـــوغرا ئۈچـــۈن تهربىـــيه ۋە 
گهرچه . پىـالن بارىـدى   -ت سـان ېـ رئۇنىڭ كۆڭلىدە بۇ ھهقـته كونك . كېلهتتى

ــ    ــۈن تولىم ــادەم ئۈچ ــر ئ ــۇ بى ــوڭ    ب ــالن بهك چ ــىمۇ، پى ــش بولس ــر ئى ۇ ئېغى
ــىدىن چ   ــڭ ئهھدىس ــىمۇ بۇنى ــك   بولس ــهنچمۇ يېتهرلى ــدا ئىش ــقا ئۇنىڭ ىقىش

  .ئىدى
ئۇ كهچلىك تاماق ئۈچۈن داسـتىخان سـېلىنغىچه خهلـق سـهنهملىرىنى     

ئانـدىن تهمبـۇرنى پىشـايۋاننىڭ تېمىـدىكى مىخقـا      . ئارقىـدىن چالـدى   -ئارقا
ــدى  ــپ قوي ــۇرنى قوي . ئىلى ــۇ تهمب ــالىلىرى  شــى ۇئ ــددىنىڭ ب ــال نىزامى بىلهن

بىــرى تاغىســىغا يېقىنــراق ئولتۇرۇشــقا ھهر . ئۇنىڭغــا يامىشىشــقا باشــلىدى
ــاتىمهم ئۆزىنىــڭ . تىرىشــاتتى ــا«پ ــدىلىنىپ ئۇنىــڭ  »ئان لىــق ئورنىــدىن پاي

ئىچىــدە  »ھوجــۇملىرى«تهۋپىــق بالىالرنىــڭ  . قۇچىقىغــا چىقىۋالغانىــدى 
  :تۈسكه كېلىپ ئاكىسىغاكۈلۈمسىرەپ ئولتۇرۇپ، بىردىنال جىددىي 

سـىز تـارىخ بىـلهن    . شاليمىزئاكا، يېقىندا رۇشتى مهكتهپته ئوقۇش با —
ەرس بهرسىڭىز قانـداق؟ كهلگۈسـىدە بىـز چهتـكه ئوقۇغـۇچى      رۇس تىلىدىن د

ــقا تــوغرا       ــوۋىت ئىتتىپاقىغــا چىقىرىش ــاق ئاساســهن س ــاقچى بولس چىقارم
شــۇڭا  ىمىزمۇ يــوق،بىزنىــڭ باشــقا تــالالش ئىمكــان. دۇۇكېلىدىغانــدەك تــۇر

ئـاۋازىنى سـهل    ئانـدىن . دېدى ئـۇ  —روس تىلىدىن ئاساس بولمىسا بولمايدۇ،
  .پهسهيتىپ قوشۇپ قويدى

 وئۆتكهنــدە قهشــقهرگه بارغىنىمــدا ســىجاڭنىڭ مۇشــاۋۋۇرى رىبــالك      —
ــدى شــۇنداق مهســلىههت بهرگهنىــدى  ــازىر شــىڭ دوبهن  . ئهپهن دېمىســىمۇ ھ

  .سوۋېت ئىتتىپاقىغا تىۋىنىپ قالدى
  .دەپ سورىدى نىزامىدىن —باشقا دەرسلهرنى كىم بېرىدۇ؟  —
ــددىننلىۋاھ — ــئهت   ى ــلهن تهبى ــۇ جــۇغراپىيه بى ى ئېلىــپ كــېلىمهن، ئ

ھپــزى ســىهههت بىــلهن دىــن دەرســىنى ئهمهت مهخســۇم   . دۇۈدەرســىنى ئۆتــ
يهنه تېخــى قهشــقهردە ھۆكــۈمهت . ئۆتســه، باشــقا دەرســلهرنى ئــۆزۈم بېــرەرمهن 

هر دۆلهت تىلىنـى دەرس تهركىـبىگه كىرگۈزۈشـنى تهلهپ    ئهرباپلىرىدىن بهزىل
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  .گه  تاپشۇرغۇلۇقكىن تاڭنى كىمبۇ. قىلىۋاتىدۇ
مهيلــى، شــۇ ئىشــقا مېنــى اليىــق كــۆرگهن بولســاڭ، مهن ئۈســتۈمگه  —

  .دېدى نىزامىددىن —ئاالي،
ھــو  -خۇلــۇمالر ھه -دېهقــانچىلىق ئالــدىراش مهزگىلــلهردە قوشــنا    —

  .دۇۇبولمىسا ئادەم يالالپ سېلىپ قويساقمۇ بول قىلىشىدۇ، يا
ئىلگىــرى تــوڭچى بولغانــدىكىن،   ئهگهر بهگــكه ئېغىــر كهلمىســه،    —

بىــراق، ئهمهلــدارغا بــۇ ئىــش خــوپ . ىتــايچىنى شــۇ كىشــى ئهپلهشــتۈرەتتىخ
  ...كهلسه

دېــدى  —بــۇنى يهنه ئويلىشــارمىز، ئاكــا، ھهممىــگه ئامــال تېپىلىــدۇ، —
  نتهۋپىق خاتىرجهملىك بىله

ــيىن      ــدىن كې ــى ھهل قىلىۋالغان ــنى ياخش ــۇ ئىش ــدى ب ــى ئهپهن مهمتىل
تامـاقتىن كېـيىن   . س قىلـدى ىـ لىشـىپ قالغانـدەك ھ  ئۆزىنى خېلـى يېنىك 

ــۇردى    ــىپ ئولتـ ــلهن ئهسرالىشـ ــدىكىلهر بىـ ــازا ئۆيـ ــر ھـ ــدا  . يهنه بىـ ــۇ ئارىـ بـ
. قوشنىالردىن بىرى قورسـىقى ئاغرىۋاتقـانلىقىنى ئېيتىـپ كىرىـپ كهلـدى     

ــال كىچىــك بالىســىنى   . دورا بهردىتهۋپىــق ئۇنىڭغــا  ــر ئاي ــدىن يهنه بى ئارقى
ــدى  ــپ كهل ــتىلهپ كىرى ــۇ. يې ــانالردىن   ئ ــىنى داۋالىتىۋاتق ــىنىڭ بېش بالىس

تهۋپىـق بالىنىـڭ بېىشـغا    . تـۇراتتى  ئۇنىڭغا قهرەللىك دورا چېپىـپ . بىرىدى
س قىلــدى، ىــدورا چېپىــپ قويغانــدىن كېــيىن ئــۆزىنى تېخىمــۇ روھلــۇق ھ 

ىچه بۈگـــۈنكى بىـــر كۈنلـــۈك ئۆمرىنىـــڭ مهزمـــۇنى چـــۈنكى ئۇنىـــڭ قارىشـــ
  .كۆپهيگهن، ئهھمىيىتى ئاشقانىدى

هرنىڭ ھارغىن چىرايىغا بىـردەم قارىۋالغانـدىن كېـيىن تهۋپىـق     چىلجهڭ
. ئۇالرنىڭ پـاتراق ئـارام ئېلىشـىنى نهزەردە تۇتـۇپ، يهڭگىسـىگه ئىمـا قىلـدى       

. اتــار يــاتتىنىمتــۇلال بىــلهن مهڭلىكــاخۇن پىشــايۋاندا نىزامىــددىن بىــلهن ق
ــڭ يېنىــدا بــالىالردىن غېنــى، رەجهپ، نهبىــالر ئــورۇن ئالــدى      ۇالر ئــ. ئۇالرنى

ئورۇنغــا كىرىــپ ياتقانــدىن كېــيىن مهمتىلــى ئهپهنــدى يــالغۇز ئۆينىــڭ        
ئانـــدىن . انىســـىغا كىرىــپ، پىياننونىـــڭ ئالــدىغا جايالشـــتى  ئىچكىــرى خ 

ــتا      ــانىنونى ئاسـ ــۇپ، پىيـ ــدىغا قويـ ــىنى ئالـ ــهنىمىنىڭ نوتىسـ ــقهر سـ  قهشـ
پ ئولتـۇرۇپ، بىـر تهرەپـتىن    ۈيـ ۈئۇ ئاشۇ تهقلىتـته مۈكچ . چېكىشكه باشلىدى
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ھهتتـــا بهزىـــدە بىـــر . پ ماڭـــاتتىۈتـــۈبىـــر تهرەپـــتىن نـــوتىنى تۈزچېلىـــپ، 
چېكىتنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش ياكى  ئورنىدا قالـدۇرۇش مهسىلىسـىدە تـوغرا    

ئـاخىر نهچـچه قېــتىم    -پىكىـرگه كـېلىش ئۈچـۈن پۈتـۈن سـهنهمنى باشـتىن      
  .قايتا چېلىشتىن ئېرىنمهيتتى -يتاقا

چېغىـــدا يـــېڭىال  ئـــۇ نوتىغـــا قـــاراپ جىـــم ئولتـــۇرۇپ ئويغـــا كهتـــكهن 
ينىــڭ قايســىدۇر بىــر بۇلىڭىــدا چىرىلــداپ ئـۈچهكتىن چىققــان چــېكهتكه ئۆ 

ئۇنىـڭ  . بۇ ئاۋاز تهۋپىققا ھايـات زەۋقـى ئېلىـپ كهلگهنـدەك بولـدى     . سايرىدى
ــ    ــارەتلهر نهغ ــى ھاش ــهۋۋۇرىدا جىم ــهن تهس ــاپ روش ــان ي ــىل  -مه قىلىۋاتق يېش

ياشاشـقا  . ات قاينايـدۇ ھايـ . دېمهك، ئهمدى ياز كهلـدى . ئېتىزلىق پهيدا بولدى
ــرەك  ــدىراش كې ــا ئېرى  ! ئال ــا ھاياتلىقق ــپ، قايت ــۈچهكتىن چىقى ــكهندىن ئ ش

ــقه    ــېكهتكه تهۋپىقـ ــان چـ ــۈزمهكچى بولغـ ــاق ئۆتكـ ــۈننى ئويغـ ــاتلىنىپ تـ شـ
هيـدە يانچۇقىـدىن سـائىتىنى    ئۇ م. تىرىشچان ئوقۇغۇچى قىياپىتىدە تۇيۇلدى

ىككىنچـى كۈننىـڭ   چىقىرىپ قارىۋىدى، ۋاقىت بىر بولغانىدى، بـۇ دېـمهك ئ  
ئــــۇ . تهۋپىــــق شــــۇندىال ئورنىــــدىن تــــۇردى. بىرىنچــــى ســــائىتى ئىــــدى

نــى بــۇ ئىشــقا تهدبىــق قىلىــپ، »پــال«لپهرەســلهردەك بىــر كۈلكىلىــك خىيا
ان، شـۇنداقال  ئامـ  -دېمهك، نۆۋەتتىكى كۈنۈمنىـڭ بىرىنچـى سـائىتى تېـنچ    «

ايـات  بـۇ كۈننىـڭ داۋامىمـۇ ئهنه شـۇنداق ھ    . ئۈنۈملۈك مېهنهت بىلهن ئـۆتتى 
ــدا ئۆتكــۈدەك  ــۆزى   »قىزغىنلىقىغــا تولغــان ھال ــۆزى بىــلهن ئ دەپ ئــويالپ، ئ

ــدى  ــۈپ قويـ ــىپ، كۈلـ ــپ   . پاراڭلىشـ ــۇرۇپ، راھهتلىنىـ ــدىن تـ ــدىن ئورنىـ ئانـ
  .ئۇ ئهمدى دەم ئېلىش قارارىغا كهلگهنىدى. كېرىلدى
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كىشــىلىك دۇنياســىدىكى مــۇھهببهت بولمىغــان 
  .چكهن بوالتتىبولسا قۇياشمۇ ئۆ
  .كىتاب-4» خارالنغانالر«ۋىكتور ھىيوگو  —

  
1  

  
رۇز بايرىمىدىن ئـاۋۋال قهشـقهرگه بېرىـپ سهپداشـالر بىـلهن      و

تـۈركى  «بولۇپمـۇ  . ا زۆرۈر كېلىـپ قالـدى  قكۆرۈشۈپ چىقىشـى 
نىــــڭ تهرجىــــمه قىلىنىــــپ بولغــــان     »تىلــــالر دىــــۋانى  

. كېـرەك ئىـدى   ش، بۇ ھهقـته پىكىرلىشـىش  ۈتۈبۆلۈكلىرىنى شهۋقىگه كۆرس
رىمىدا ۋە ئۇنىڭدىن كېـيىن پائـالىيهتلهر زېـچ بولـۇپ، ئهڭ ئالـدىراش      نورۇز باي

ــۇ چاغــدا قهشــقهرگه بېرىشــنى ئويالشــقىمۇ  . كــۈنلهر باشــلىنىپ كېتهتتــى  ئ
  .چول تهگمهيتتى

قهرگه كېلىــپال ئىككــى جهڭچىســىنى دېــۋىزىيه مهمتىلــى ئهپهنــدى قهشــ
ئـۇالر  . ۋەتتىۇپ تۇرۇشـقا قويـ  ۈشـ ۈرئىشتابىغا قايتىـپ بـۇرادەرلىرى بىـلهن كۆ   

تهۋپىـق ئـاۋۋال مهجىـددىن    . ئالدىـدا خوشالشـتى   »ھىـالل ئهھـمهر  «—ياۋاغدا
ــتى   ــلهن كۆرۈش ــدى بى ــل   . ئهپهن ــان ھهرخى ــاي قىلىۋاتق ــڭ توختىم دوختۇرنى

، ئۇنىـڭ مېهمانـدارچىلىقىنى تېخىمـۇ قىزىـق     چاقچاقلىرىغا قۇالق سـالماي 
ــۆزى بىــل   هن بىلــله نوۋېشــىغا بېرىشــقا  ســۆزلهر بىــلهن رەت قىلىــپ، ئــۇنى ئ

  .كۆندۈردى
ئىبادەتخـــــــــان يهڭگىمىزنىـــــــــڭ لهغمىنىنـــــــــى يـــــــــېمهي     —

ــاۋۋال باشـــقا دوســـتالر بىـــلهن    ــا ئـ كهتمهيـــدىغانلىقىمغا ئىشـــىنىڭ، ئهممـ
يېقىنـدا شـامالباغدىن   مهجىـددىن  . دەيتـى تهۋىـق   — دىدارلىشىش كېـرەك، 

  .ئۆيلهنگهنىدى

  نـ
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ــۋەرمهي بو    — ــال كېتى ــۇ تهرەپكى ــكه ش ــه نىمىش ــۇرۇپ  ئهمس ــۇغىدا دوق س
  ەمسىز؟يۈرۈيسىز؟ سېغىنىپ قالىدۇ د

دە، شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ    -سىز سېغىنمىغان بىـلهن مهن سـېغىنىمهن   —
  .سىزدىن ئايرىلغىم كهلمهي بىلله بېرىڭ دەپ ئولتۇرىمهن

، ①دە، ئۇيغۇرالرنىــڭ قهيســهرلىكى -ىلىســىزئوھــۇ، ئــادەم ئالداشــنى ب —
  . دېدى بوۋاي —

ســـىدابىر ســـىنى ئىككـــى ئـــالقىنى ئارىبـــوۋاي ئهگـــري ســـاپلىق ھاسى
ئــۇالر  . قويــۇپ ئىتتىــك مېڭىــپ كهتتــى    »يىــپ ئېشــىپ «پىرقىرىتىــپ 

ــاراۋۇلالر    ــدىكى ق ــدە دەرۋازى نوۋېشــى مهكــتهپ دەرۋازىســىنىڭ ئالــدىغا كهلگهن
ــا يهكهنـــدىن بىرســـىنىڭ ئىـــزدەپ  مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنى كـــۆرۈپال ئ ۇنىڭغـ

  .كهلگهنلىكىنى خهۋەر قىلدى
ېلىقــى قېيىقچـى تۇرداخــۇن  ىنى ئىزدىگۈچىنىـڭ ھ تهۋپىـق شـۇئانال ئــۆز  

ئـۇالر  . بۇ چاغدا ۋاقتمـۇ چۈشـكه يېقىـنالپ قالغانىـدى    . ئىكهنلىكىنى بىلدى
يۈسـۈپ  . ئـانچه كـۆپ كـۈتمهيال ئوقۇغـۇچىالر چۈشـلۈك دەم ئېلىشـقا چىقتـى       

. سىنىپتىن چىقىپ تهۋپىقنى كـۆرۈپال  ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا كهلـدى     ئهپهندىمۇ
ۇ تۇرداخــۇن دېــگهن بىــر بوۋاينىــڭ كهلگهنلىكىنــى   ســاالمدىن كېــيىن ئۇمــ 

  .ئېيتتى
ــانچه چــوڭ چىقمىســا كېــرەك، ئهممــا    — ئــۇ بوۋايمــۇ ئهمهس، بىــزدىن ئ

دەپ تـۈزەتتى تهۋپىـق يـۈرىكى     —دۇ، ۈنـ ۈھاياتنىڭ جاپاسـىدىن بوۋايـدەك كۆر  
  .قىلىپ كۆيگهندەك بولۇپ »ۋىژ«

مهن . ئــــۇ ســــىلىنى ئىــــزلهپ ئاتۇشــــقا بارمــــاقچى بولغانىــــدى      —
ــۈپ ئهپهنــــدى،  —ارغۇزمىــــدىم،ب ــهگه   —دېــــدى يۈســ ــاتۇش دېــــگهن شــ ئــ

ئۇنىڭغا سـاراي، دەڭ يـوق، ئـۇ بارسـا ئـۇنى كۈتۈشـتىن تارتىـپ        . ئوخشىمايدۇ
ــدۇ  ــۆزلىرى قىلمىســــــىال بولمايــــ ــنى ئــــ ــىلىنىڭ . ھهمــــــمه ئىشــــ ســــ

                                            
بۇ يهرلىكـلهر  . نىڭ نامىتۈركىيهدىكى بىر ۋىاليهتنىڭ ۋە شۇ ۋىاليهت مهركىزى — ىسهرقهي  �

ــاتال ــىقلى دىپلومـ ــامىلىگه پىششـ ــان،   هچېچقى، رچه مۇئـ ــودىغا چاققـ ــى، سـ ــڭ «نلىكـ تۈگمهننىـ
   .ائ—لىقى بىلهن مهشهۇر»ن چىقىدىغانلىسىدىن پۈتۈيكو
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رى ماڭـــا ئايـــان بولغاچقـــا، ئـــۇنى ئهۋەتمىـــدىم، مېنىـــڭ  ئالدىراشـــچىلىقلى
ســىال كېلىــدىغۇ ۈغــان ئىشــلىرى تۈگىدۇمۆلچىرىممــۇ ســىلىنى كــۆچهت قوي

  .دېگهنىدىم، شۇڭا تۈرداخۇنكامنى بارغۇزمىغان
  ئۇ نېمىشكه كهپتۇ؟ قانچىلىك بوپتۇ؟ —
ــتىكهن، كۆرۈشــۈپ    -ئۆزىنىــڭ ســودا — ســېتىق ئىشــلىرى بىــلهن كهپ

ــتىچه بولــدى بىــر. كېــتهي دەپتــۇ ــاپىمهن دەپ كــۆپ  . ھهپ بىچــارە ســىلىنى ت
ــايدۇ  ــكهن ئوخشــ ــهققهت چهكــ ــاخى. مۇشــ ــاينى  ئــ ــان بــ ــاتىقى چىققــ رى ئــ

ــپ تۇرد     ــگه چىقى ــل دۆۋى ــازغۇ دەپ قىزى ــادەم ئ ــدىغان  ئ ــڭ تونىماي اخۇنباينى
توختـاجىنى ئىـزدەيمهن دەپ يـۈرۈپ، ئـۇ كىشـىگه يولۇقالمـاي، توختاجىنىــڭ       

ــدۇكېرىماخۇننىڭ كۆرس  ــى ئابـ ــۇئهللىمىنگه  ۈتۈئىنىسـ ــلهن دارىلمـ ــى بىـ شـ
ئهپهنـدى كهلسـه ئهڭ   كېيىن مهمتىلـى  . كېلىپ ئهخمهد ئهپهندىنى تېپىپتۇ

دۇ دەپ سۈرۈشــتۈرۈپ نوۋېشــىنى ۈشــۈئهۋۋەل نهگه كېلىــدۇ، كىــم بىــلهن كۆر 
  .تاپقانىكهن

  ھازىر ئۇ قهيهردە؟ —
ئهخمهد ئهپهندىنىڭ ئۆيىـدە بىـر قونـۇپال ئۇنىـڭ ئالدىراشـچىلىقىنى       —
ئــاۋارە قىلىــپ قويمــاي دەپ ســارايغا بېرىــۋاپتىكهن، مهنمــۇ ئۆيــدە        كــۆرۈپ

ئهممـا ھهر كـۈنى ئـۈچ ۋاخ مۇشـۇ يهرگه كېلىـپ      . تالمىدىمتۇرسىال دەپ ئاڭلى
  .دۇۇۇرسىلىنى كهلدىمۇ دەپ سوراپ ت

  ...دە -ئاپال، بىچارە، كۆپ ئاۋارە بوپتۇ —
ــاچ ك    — ــارام ئالغ ــپ ئ ــا بېرى ــڭ ياتىقىغ ــۈرۈڭالر، مۇئهللىملهرنى ــۈپ ي ۈت
  .باقايلى

ــدىلهر بىــلهن    ــۇالر ياتاققــا كېتىۋېتىــپ تۇرغــۇن ئهپهنــدى، ســاۋۇت ئهپهن  ئ
  .كۆرۈشتى

ــلىرى     — ــقا زۆرۈر ئىشـ ــاكى باشـ ــوالالمال يـ ــان بـ ــزگه مېهمـ ــته بىـ كهچـ
  .دەپ سورىدى تۇرغۇن ئهپهندى —بارمۇ؟

مهن، بهلكـى ئهته كهچـته ھهر   ۇكهچته شهۋقى ھهزرەتنىڭ ھوزۇرىـدا بولـ   —
  .دېدى تهۋپىق —تىپاتىنى قوبۇل قىالرمهن،قايسىڭالرنىڭ ئىل

ــۇن،   — ــۇنداق بولسـ ــه، شـ ــاۋۇت ئ—ئهمسـ ــدى سـ ــدى، دېـ ــز  —هپهنـ بىـ
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ســىلىنى ئهته كهچــته كــۈتىمىز، بىزنىــڭ ئۆيــدە بــوالرمىز، يۈســۈپ ئهپهنــدى   
سـىلىدىن سـورايدىغان بىرمـۇنچه مهسـلىههت بــار،     . سـىلىنى باشـالپ بارىـدۇ   

ــۇڭا   ــز، ش ــدارچىلىق دېيهلمهيمى ــش، يهنه ئىــش،   قىسق. مىهمان ــى ئى  —ىس
  .دېدى ئۇ كۈلۈپ

پ ئۆتـــۈپ ۇشـــۇشلتۇرغـــۇن ئهپهنـــدى بىـــلهن ســـاۋۇت ئهپهنـــدىلهر خو    
  .كهتكهندىن كېيىن ئۇالر مۇئهللىملهرنىڭ ياتىقىغا كىرىپ ئولتۇرۇشتى

ــدا چاپلىشــىپ دېگــۈدەك ئولتۇرىۋالغــان    ــدىنىڭ بېقىنى مهمتىلــى ئهپهن
  :ۋالغىنىچهۇدوختۇر ئۇنىڭ قولىنى مهھكهم تۇت

 —پات كېلىپ تۇرۇڭ، دوسـتۇم، بىزنـى تاشـلىۋېتىپ بارىسـىز،     -پات —
  . ندېدى ئامراقلىق بىله

ــويىڭىزدا بولم — دەپ  —م ئۈچـــۈن، دەۋاتىســـىزغۇ، دەيـــمهن؟  ۇنـــۇغۇتـ
كېلىشــــكه —ئانــــدىن يهنه جىــــددىيلىك بىــــلهن،. چېقىشــــتى تهۋپىــــق

دەپ  —قانـداق؟  -تىرىشىمهن، ماڭا دورىلىرىڭىزدىن ئـازراق بېرىسـىز، بـارمۇ   
  .قوشۇپ قويدى

ــار   — ــۋەتته ب ــۈن ئهل ــىز ئۈچ ــاچ   . س ــوۋېتتىن ئالغ ــاجى س ــدا توخت يېقىن
  .كهلدى

يۈسۈپ ئهپهنـدى داسـتىخان راسـتالپ، مهكـتهپ ئاشخانىسـىدىن ئېلىـپ       
  .تاماقنىڭ ئۈستىگىال تۇرداخۇن كىرىپ كهلدى. كىرگهن تاماقنى قويدى

ــا، دېمىــدىممۇ،  — ــا، مان ــۇرۇپال، مهمتى  —مان ــۇ بوســۇغىدا ت ــدى ئ لــى دې
تۇرداخــۇن  ،ۋاتقانــدەك قــوللىرىنى يېيىــپ  ۇئهپهنــدىنى قۇچاقلىمــاقچى بول 

ئۇچىســىدىكى ماتــادىن بويــاپ . نهتتىۈن ســهل قېرىغانــدەك كــۆربۇلتۇرقىــدى
 »بازارغـــا اليىـــق«تىكىلـــگهن كىيىملىرىنىـــڭ رەڭگـــى ئـــۆچكهن، ئـــۆزىنى 

ــدا كىيىملىرىنىــڭ ئهڭ ياخشىســىنى كىيىــپ    ياساشــقا تىرشــقان، ھهر ھال
پۇتىـدا  . ولسىمۇ، پۈتۈن تۇرىقىدىن سهھرا پـۇرىقى چىقىـپ تـۇراتتى   كهلگهن ب

رى تهرىپى نېپىـزلهپ ھهم يىرتىلغـان پىيمـا    ۇولغان، يۇققىشنىڭ تهۋەرۈكى ب
بولۇپمـۇ كـالته چاپـانلىق ئهپهنـدىلهر     . پ تـۇراتتى ۈتۈئۇنى سـهل بىچـارە كۆرسـ   

نه ئالدىــدا ئۆڭــۈپ كهتــكهن ماتــا يهكتىكــى، ئىچىــدىكى تېــرە جىلىــتكه ۋە يه  
ئاللىقانــــداق قىشــــلىق قــــېلىن كىيىملهرنىــــڭ تۈرتكىســــىدە غهلىــــته  
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زادى ئالـدى يارىشـىملىق    —كۆزگه تاشـلىنىپ تـۇراتتى،  ئېسىلىپ، ئاالھىدە 
مهمتىلـى ئهپهنـدى كـارۋاتتىن چۈشـۈپ ئۇنىـڭ ئالـدىغا        —ئادەم يـا، سـىلى،   

ــولالپ ســـىقىپ    ــولىنى قـــوش قـ ــدە، تۇرداخـــۇن ئۇنىـــڭ قـ يېتىـــپ كهلگهنـ
ۋەتمهي ۇىگه يـاش ئالغـان ھالـدا، ئهپهنـدىنىڭ قـولىنى قويــ     نېمىشـكىدۇر كـۆز  

-ۋېـدىله، خاسـىيهتلىرىدىن ھـالى   ۇتـا پهيـدا بول  ئـۆتكهن يىلـى يۇرت   —تۇرۇپ، 
بۈگــۈن نهخ . گهنىــدىكۈنــۈم ياخشــىلىنىپ، قويۇممــۇ قوشــماق توغــۇپ به    

ھارۋىكهشـكه يولۇقـۇپتىم، ئـۇ بىلـله      غىـال كېتىـدىغان بـى    ①بىزنىڭ چىمدۇ
 لتوختىغىنــا، مېنىــڭ زۆرۈ  . ىال ئېغىــز ئېچىــپ قالــدى   ى دەپ ئــۆز ىلــكېت
ــى ۈكۆر ــىدىغان بـ ــ  شـ ــدى، بۈگـ ــىم بارىـ ــان بو كىشـ ــپ قالغـ ــا، ۈن كېلىـ لسـ
شهلىســهم ســهن بىــلهن كهتــتىم، بولمىســا مهن يهنه قــالىمهن، خــۇدا       ۈكۆر

منى ۇقــۇئــۇ كىشــىنىڭ خاســىيىتى بولمىســا قۇل. دىلىمغــا ســېلىپ تۇرىــدۇ
ېلىشـىمتى، مانـا، دېمىـدىممۇ، ئهمـدى     دە، بۇيـان ك  -ساپالدا كېسهي، دېـدىم 

ھارۋىــدا   تهييــاياخشــى بولمىــدىمۇ، ســىلى بىلهنمــۇ كۆرۈشــتۇق، ئهمــدى      
دېــدى  —كېتىۋالىــدىغان بولــدۇم، كىــرا پۇلىغــا پايــدا بولــدى ئهمهســمۇ،       

  .تۇرداخۇن گېپىنىڭ ئاخىرىنى كۈلكه بىلهن تامامالپ
چىلىـپ  دېـدى تهۋپىـق ئې   —خوش، ئهمدى  ماڭا نـۆۋەت كهلگهنـدۇر؟    —

يهڭگهمنىـڭ تېنـى سـاقمۇ؟ سـۇاليمان نـېمىش       —كۈلۈپ، چاقچـاق بىـلهن،   
مراجاننىڭ كېسـىلى قانـداق بولـدى؟ تهلهيقىـز چـوڭ بولـۇپ       قىلىۋاتىدۇ؟ ھه

  لغاندۇ؟قا
. تۇرداخۇن مهمتىلى ئهپهندىنىڭ خاتىرىسىگه ھهقىـقهتهن قايىـل بولـدى   

ۇننىــڭ بــۇ ھــال تۇرداخ. ئــۇ ھېچكىمنىــڭ ئىســمىنى ئۇنتــۇپ قالمىغانىــدى 
ــارارەت        ــۈك ھ ــۇنچىلىك كۈچل ــدە ش ــاس قهلبى ــا خ ــۇر دېهقىنىغ ــاددا، ئۇيغ س

نىڭ تىلـى تۇتۇلـۇپ، دىمىقـى ئېچىشـىپ، كـۆز چانـاقلىرىمۇ       ئويغاتتىكى، ئۇ
پ، بۇغۇلغــان ۈيــۈۋەرنــى ئېيتقانــدەك ئۆمچۋىژىلــداپ، گويــا قــايغۇلۇق بىــر خه

  :ھالدا
ــدىم،   — ــدىم، خۇداغــا شــۈكرى، ئهپهن ــدان، ئهپهن  —تــى، دەپ كهت —ئوب

                                            
  .ئا —ڭنىڭ قارشىسىدا، كاچۇ –بىر يېزا  ڭ جهنۇبىي قىرغىقىدىكىسىنىيهكهن دەريا �
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ئۆزىمــــۇ ئــــارام تاپقۇزمــــاي . گهنكــــۈزدە به. دۇقســــۇاليماننى مهكــــتهپكه به
ــا ــ  مهكــتهپكه ب ــادەم بول ــدى دادامــدەك ئ ــۇپ ئهپهن ــۋە ۇرىمهن، ئوق مهن، دەپ غهل

تىــلهپ يېســهكمۇ چىـداپ، ئــۇنى مۇرادىغــا يهتكــۈدەك  «ئانىســىمۇ . دىقىلىـۋە 
ڭ بېشــــىمنى ئوچــــاق قىلىــــۋەتتى، مهنغــــۇ ســــىلىنى...دەپ »ئوقۇتــــايلى

ئـــاخىر  . قوللىرىغـــا ئهكىلىـــپ بېـــرەي دېگهنـــتىم، ئانىســـى قويمىـــدى     
ۋۋال يهكهن بازىرىـــدىكى تاغىســـىنىڭ  ئىككىمىـــز مهسلىههتلىشـــىپ ئـــا  

دىكى ئىمىـن بهگنىـڭ   دىغان، بـاال شـۇ يهردە تـۇرۇپ، بـازا    ۇئۆيىگه ئاپىرىپ قوي
ســاۋادى چىقســۇن، كــۆزى  -ئوقــۇپ خهت ①ھويلىســىدا ئېچىلغــان مهكتهپــته

ــۇن، ي ــهل چوڭ ئېچىلس ــىمۇ س ــۇېش ــا  ۇي ــېچ بولمىس ــقا 15پ، ھ ــۇن، چىياش س
ــازا   ــپ ت ــدىنىڭ قولىغــا بېرى ــاقى ئهپهن ــوقىتىلى   ئۇنىڭي مۇرادىغــا يهتكــۈچه ئ

تۇرداخـۇن سـۆزلىرىدىن ئېزىـپ، گـاھ تاغـدىن، گـاھ       —... .دېيىشىپ قالدۇق،
 —باغـــدىن قىلىـــپ ئاساســـهن شـــۇ مهزمـــۇنالردا بىـــر نېمىلهرنـــى دېـــدى،  

زا ساقىيىپ كهتتى، ئانىسـى ھهمىشـه ئۇنىڭغـا    ھهمراجاننىڭ بېشى سهللىما
بالىمىزغــا،  ـزدىن    بــالىمى. دۇۇســىلىنىڭ ئىســىملىرىنى يادلىتىــپ تــۇر   

ئـۇ ســىلىنى  . ھه، نىمىمــۇ؟ تهلهيقىزمـۇ چـوڭ بولــۇپ قالـدى   ... ئىگهكىـم بـا،  
ــانچه ئهســلىيهلمهي قالســا كېــرەك؟ كىچىــك ئهمهســمۇ، ئىككــى ئاكىســى    ئ

ــپلهپ كېتىشــىدۇ،   ــۇنى شــۇنداق ئهيى ئىككىنچــى ئېســىدىن چىقمــاس  .. .ئ
ــ ــۇنداق دە    بول ــدا ش ــڭ ئالدى ــا ئاكىلىرىنى ــا بولمىس ــمهن، ي ــدۇ، دىغۇ دەي ۋاالم

ــۇر   ــدىن بهك گهپلىرىنــى قىلىــپ ئولت ــز ... دۇۇئىشــقىلىپ ھهممى ھهممىمى
ــدان، ــول      —... ئوب ــا ق ــۇ، تاماقق ــدىن كېيىنم ــپ ئولتۇرغان ــا كېلى ــۇ كارۋاتق ئ

تىنچـــاق بالىـــدەك، دېيىشـــكه رتمـــاي ھهدەپ قـــوللىرىنى ئىشـــقىالپ، تائوزا
  .ئوبدانراق سۆز تاپالمايۋاتقاندەك قىالتتى

  .دېدى تهۋپىق —شىمىز، ۈۆزلقىڭ، ئاندىن يهنه سئاۋۋال تاماققا بې —
  ...ئانىسى سىلىگه ئاتاپ بىر نهرسه ئهۋەتكهنىدى —
دېـدى تهۋپىـق    —قېنـى داسـتىخانغا قـاراڭ،    . ھهممىگه ئۈلگـۈرىمىز  —

                                            
ىق مهكتهپنـى  نـامل ) »بىلىـم بۆشـۈكى   –تۇغۇلىـدىغان جـاي    ئىلىـم «( »مهتله ئېل ئىرپـان «�

  .ئا —) ىدا ئېچىلغانرازىهن بيهك(دىمهكچى 
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  .يهنه
ــدىن چېقىشى ــى كۆر ئهزەلـ ــنى ياخشـ ــدى  ۈشـ ــدىن ئهپهنـ ــان مهجدىـ دىغـ

ــدىن ته   ــان روھـــى ھالىتىـ ــۈرىكى ئېرىـــپ تۇرغـ ــىرلىنىپ تۇداخۇننىـــڭ يـ سـ
چاخچـــاق ئارىالشـــتۇرمىدى، مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ بىـــز بىلمهيـــدىغان      

ــد ــۆز     مۇنـ ــدا سـ ــۇر ئاخىرىـ ــان دوختـ ــارىكهن دەپ ئويلىغـ ــتلىرى بـ اقمۇ دوسـ
  :قىستۇردى

ر نهچـچه يىـل بىلـله بولغـان     تۇرداخۇن، سـىز بـۇ ئهپهنـدى بىـلهن بىـ      —
  ئىكهنسىز ـ دە؟ قهيهردە بولغانىدىڭالر؟

دە يېــرىم كــۈنچه  ئهپهنــدىم ســهپهر ئۈســتى   ...بــۇ، ھېلىقــى، نــېمه،   —
  ...غېرىپخانىمىزدا بولغانىدى، خاالس،

دېـــدى مهجىـــددىن يۈرىكىـــدە نېمىـــدۇر شـــۇررىدە تېـــنىگه  —پــاھ،   —
ھهممىســى؟ يــاق،  شــۇنىڭ دوســتلىقىمۇ مۇشــۇنىڭ —تارىغانــدەك بولــۇپ، 

  ھېچ ئوخشىمايدۇ، يوشۇرىدىغان بىر يېرىڭىز بار ئوخشىمامدۇ؟
ئهپهنـدىنىڭ ئۆزىـدىن سـوراپ باقسـىال،     ئىشهنمىسىله  ياق، شۇنداق، —

دىلىق ددېـدى تۇرداخـۇن سـا    —.... مۇ بىللىـدى، توختاجى، ئهخمهد ئهپهندىله
دىن دوختــۇر ئهمــدى ھاياجانــ. بىــلهن مهجىــددىنىڭ چــاقچىقىنى چۈشــهنمهي

ــايىللىقىنى چاخچــاق     ــى، دوســتىغا بولغــان ســۆيگۈ ۋە ق يېنىۋاتقــان قهلبىن
  :رۇنغاندەكبىلهن پهردىلهشكه ئۇ

ــى      — ــڭ ھىكمىت ــله بولغاننى ــۈك بىل ــرىم كۈنل ــى، يې ــۇنداقمۇ دەيل ش
ــدى   ــۈرۈپ قوي ــارلىقىمنى كهلت ــڭ ت ــچه    . مېنى ــلهن نهچ ــدى بى ــۇ ئهپهن ــز ب بى

ز كهپ قالمايـــدۇ، مىۈيىللىـــق تونـــۇش بولســـاقمۇ يهنىـــال ئوخشـــاش، كۆرگـــ
بىراق، سىز دوسـتلۇقنى قهدىرلهيـدىغان ئادەمـدەك تۇرىسـىز، ئۇنـداقمىكىن      

دېســه، يهنه ئهمهس، نېمىشــقا دېگهنــدە، قهشــقهرگه كهلگهنــدىن بېــرى  دەيلـى 
اشـتىڭىز، بىلـله بولـدۇق، بىـراق بىـز بىـلهن       بىز بىلهن نهچچه قېـتىم ئۇچر 

ــى   ــارىڭىز بولمــاي كهتت ــۇ ئهپ   ؟ئهجهپ ك هنــدى ســېهىرلهپ  يــاكى ســىزنى ب
ــۇن     ــداپ كهتمىس ــىزنى ئال ــادەم س ــۇ ئ ــۇڭ، ب ــاھ بول ــدىمۇ؟ ئاگ ــۇ . قال بىزنىڭغ

ه كهلمهيدۇ، كىمنى ياخشـى كـۆرۈش ئۆزىڭىزنىـڭ ئىشـى، ئهممـا      كۆڭلىمىزگ
ــارمىك   ــىتىپ قويـ ــقا دەسسـ ــۆل قىشـ ــىزنى ھـ ــىرەيمىزسـ  —، ىن دەپ ئهنسـ
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ــر   ــۆزلىگهچكه، بىـــ ــتانبۇل شىۋىســـــى بىلهنـــــراق ســـ مهجىـــــددىن ئىســـ
  .ڭ بۇنداق چاقچىقى تېخىمۇ قىزىقارلىق تۇيۇالتتىچهتئهللىكنى

ولتۇرغـان تۇرداخـۇن تېخىمـۇ    بۇ گهپ بىلهن ئۇنىسىڭىزمۇ قورۇنۇپ ئاران ئ
ــى ــپ كهتتـ ــىتى . قىزىرىـ ــۈپ كېتىشـ ــقىالرمۇ كۈلـ ــد. باشـ ىن دپهقهت مهجىـ

. ئهپهنــدىال خــۇددى راســت دەۋاتقانــدەك، كۈلمهســتىن جىــددى قــاراپ تــۇراتتى
ــا ئ  ــرى   پاراڭغ ــاتىن بې ــدى    باي ــۈپ ئهپهن ــان يۈس ــۇر ئولتۇرغ ــماي جىمغ ارىالش

  :ۇلدۇرۇش ئۈچۈنتن قۇغرىتىپ، ئۇنى قىيىن ئهھۋالدىتۇرداخۇنغا ئىچ ئا
ــىلىال   — ــدۇ، پهقهت سـ ــۈمگه كهلمهيـ ــڭ كۆڭلـ ــارلىق   ممېنىـ ــى تـ ئىچـ

ــولغىنى،   ــىال ب ــدى ۋە  —قىلمىس ــى   —دې ــان يېقىنلىقىمن ــىلهرگه بولغ س
دېـدى دىهقانغـا    —ىمهمـدىال،  نهچچه كۈندىن بېرى بىلدۈرۈپ بولمىدىممۇ د

  .بولۇشۇپ
تاپقانـدەك،   دېدى تۇرداخـۇن ئهمـدىال ئېسـىنى    —شۇنداق بولماي يا،  —

ندىنىڭ يهنه پۇتـاق تېپىشـىدىن قورققانـدەك باشـقا گهپ     ئۇ مهجىدىدىن ئهپه
  .قىلمىدى

تامــاقتىن كېــيىن تۇرداخــۇن مهمتىلــى ئهپهنــدىگه بالىالرنىــڭ ئانىســى  
رۇپ بېرىشـكه ۋە ئانـدىن تهييـار ھارۋىـدىن قالمـاي      ئهۋەتكهن ئامـانهتنى تاپشـۇ  

تهۋپىــق . ا ئىــدىى ســارايدكېرەكلىــر -ئۇنىــڭ نهرســه. كېتىشــكه ئالدىرىــدى
ۋېرىشـى  ۇتۇرداخۇننىـڭ شـهھهردە تۇر  . ئۇنى تۇتۇپ قېلىش نىيىتىدە بولمىدى

ــدى    ــان ئى ــۈن زىي ــڭ ئۈچ ــدا     . ئۇنى ــار ھارۋى ــگهن تهيي ــوڭ كهل ــپ ئ يهنه كېلى
شـۇڭا ئـۇ ئـۇنى يهنه ئـاۋارە     . كىرا پۇلى چىقىم بوالتتى كېتىۋالمىسا، بىرمۇنچه

ــله بېر    ــارايغا بىل ــۈن، س ــلىق ئۈچ ــۇل    قىلماس ــوغىتىنى قوب ــڭ س ــپ، ئۇنى ى
  .پ قويۇش قارارىغا كهلدىۇتۇقىلغاچ، ئۇز

ــارچه      ــر پ ــاۋى، بى ــبه كىت ــارچه ئېلىپ ــر پ ــدىن بى تهۋپىــق يۈســۈپ ئهپهندى
ــرات   ــالته دانه تىت ــابى، ئ ــۇش كىت ــور ①ئوق ــالدى ۋە  ۋېلىپ سومكىۇس ــىغا س س

  :يۈسۈپ ئهپهندى بىلهن مهجىددىنگه ئهيىپكارالرچه كۈلۈمسىرەپ قاراپ
ــۆيىگه   ۈۆرئهته ك — ــدىنىڭ ئ شــهيلى، ســىز مېنــى باشــالپ ســاۋۇت ئهپهن

                                            
① тетрадь )ئا —تىرى، مهشق دەپ —) رۇسچه. 



 25

 —ئهممــا ئهته كۈنــدۈزدە يهنه بىــز بىلــله بــولىمىز،  . بارىســىزغۇ؟ ئهته كهچــته
  .رەنجىمهڭ دوختۇر، سىزنى ئاۋارە قىلدىم —دېدى، 
ئۆيۈمـــدىن ســـۆرەپ چىقىـــپ بـــۇ يهرگه ! ەتته ئـــاۋارە قىلـــدىڭىزئهلـــۋ —

  چىسىز؟ئهكىلىپ تاشالپ قويۇپ، نهگه قاچماق
ــدى ســىزگه؟ چۈشــلۈك     — ــان بول ــېمه زىي باشــالپ ئاچىققــان بولســام ن

دېـدى   —تامىقىڭىزنى بىكارغـا توختـاتتىڭىز، يـولنى بىكارغـا ماڭمىـدىڭىز،      
شـــنىڭ ۇشۇى ئۇچربـــۇ تاســـادىپ —تهۋپىقمـــۇ چېقىشـــىپ جـــاۋاب بېرىـــپ، 

شـۇ يهردىـن شـهۋقىنىڭكىگه كېـتىمهن، ھازىرغـا      . نهتىجىسى، ئهپـۇ قىلىڭـالر  
  .خوش

ســـارايغا كهلگىـــچه تۇرداخـــۇن . تۇرداخـــۇن بىـــلهن ســـارايغا كهلـــدى ۇئـــ
يېيىلىــپ ئۆزىنىــڭ ئىگىلىكــى ھهققىــدە، بــالىلىرى ھهققىــدە،  -ئېچىلىــپ

بهزىــدە  -ىبهز. يۇرتىــدىكى يــېڭىلىقالر ھهققىــدە قىــزغىن ســۆزلهپ بهردى    
ئهھـــۋالىنى، مهكـــتهپ ئهھـــۋالىنى سورىســـىمۇ، ئۇنىـــڭ  -تهۋپىقنىـــڭ ھـــال

ــۈتمهيال  ــاۋابىنى ك ــايىلهر   ج ــدىكى ھىك ــرى ھهققى ــڭ يېڭىلىقلى  يهنه ئۆزىنى
  .بىلهن بولۇپ كېتهتتى

ــوۋغاتنى     ــكهن سـ ــالى ئهۋەتـ ــۇن ئايـ ــيىن تۇرداخـ ــدىن كېـ ــارايغا بارغانـ سـ
تهييـارالش جهريـانى، ئايـالى    تهۋپىقنىڭ قولىغا تۇتقۇزغـاچ، يهنه بـۇ سـوۋغاتنى    

بىـــلهن ئىككىســـىنىڭ نـــېمه ســـوۋغات قىلىـــش ھهققىـــدىكى تاالشـــلىرى 
ــۇردى ھهقق ــدى قولىــدىكى خــوتهن  . ىــدە قىــزغىن ســۆزلهپ ت مهمتىلــى ئهپهن

ينهكنى كۆرگىنىـدە يۈرىكىنىـڭ قېتىـدا    شايىسىدىن تىكىلگهن كانىۋاي كـۆ 
. س قىلـدى ىـ نېمىدۇر بىر نهرسىنىڭ كۈچلۈك دولقۇنالپ كهتكهنلىكىنـى ھ 

ــى ۋە يهڭ      ــگهن ياقىس ــته تىكىل ــلهن كهش ــپ بى ــپهك يى ــڭ ئى ــۇ كۆينهكنى ئ
ئۇنىـــڭ قولىـــدا . پ بىـــردەم خىيالچـــان تـــۇرۇپ قالـــدىگىرۋەكلىـــرىگه قـــارا

ــۇراتتى   ــۆينىكى تـ ــۇر كـ ــۋى ئۇيغـ ــ. ئهنئهنىـ ــتىلهر  ئۇنىڭغـ ــگهن كهشـ ا تىكلـ
سـالر  ىئۇنىـڭ يۈرىكىـدىن شـائىرانه ھ   . شۇنىچىلىك نهپىس، چىرايلىق ئىدى

بىـراق ئـۇ ئـاخىرقى    . بولـدى ۇپ، ناھايىتى نۇرغۇن گهپلهرنـى قىلغانـدەك   ئۇرغ
ــى بولغان ــاپتا دېمهكچـ ــهنمهيدىغان،  ھېسـ ــتى چۈشـ ــان دوسـ ــڭ دېهقـ لىرىنىـ

س قىلىـپ،  ىـ ھاياجـاننى ئىپـادە قىلغـۇچى سـۆزلهر ئىكهنلىكىنـى ھ      ئىچكـى 
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  :پهقهت
ــمهت   — ــا رەھـ ــۈن ھهممىڭالرغـ ــوۋغىتىڭالر ئۈچـ ــدا  ! سـ ــڭ اليىقىـ بۇنىـ

بالىالرغـــا ئالغـــاچ بېرىشـــىڭىز ئۈچـــۈن مۇشـــۇالرنى . ىاللمىـــدىمســـوۋغات ق
كىتــابالرنى تۇرداخۇنغــا  دەپــتهر ۋەدېــدى ئــۇ  —دىغــان بولــدۇم، ۇيوللــۇق تۇت

  .بېرىپ، ئۇنىڭ يهنه بىر كىچىك بولىقى ناۋات ئىدى
ھهشــقالال، ئهپهنــدىم، يوللــۇق دېــگهن بۇنىڭــدىن ئوشــۇق بــوالمتى،    —

ــا      ــدىراش ـ ي ــلىرى ئال ــىلىنىڭ ئىش ــاۋارە   س ــق ئ ــىلىنى جى ــدى س ، مهن ئهم
لهرمۇ قىلمــاي، كــۆردۈم ئهمهســمۇ ئهخــمهد ئهپهنــدىمۇ، نوۋېشــىدىكى ئهپهنــدى  

ــا قىلســــىال، مۇشــــۇ يهرگىــــچه  . دىكهنۇئالــــدىراپال تــــۇر ئىشــــلىرى بولســ
. دېــدى تۇرداخــۇن يهنه چىرايىنىــي ئۆمچهيتىــپ  —كهلگهنلىــرىگه رەھــمهت، 

ــۇ دېهقانغــا  -كهمــدىن ــدىغان ب ــا كهم ھاياجانلىنى ــدىن  -بۈگــۈنكى ئارق ئارقى
ــپ،       ــر كېلى ــلهر ئېغى ــۇچى كهچمىش ــدا قىلغ ــان پهي ــان ھاياج ــۇم قىلغ ھۇج

  .ەك ئۆزىنى تۇتالماي قالغانىدىدېگهند
ــدىم     — ــكىلى كهل ــتالر بىــلهن كۆرۈش ــقهرگه دوس ئالــدىراش . مهن قهش

سـىزنى يولغـا سـېلىۋېتىپ ئانـدىن كهتسـهممۇ      . ئىشىم يـوق، ئهنسـىرىمهڭ  
ق تۇرداخۇننىــڭ كــۆڭلىنى ئايــاش تۇيغۇســى بىــلهن دېــدى تهۋپىــ —، بولــۇدۇ

. ىشـتۈرەلمهيال ئاۋارىـدى  ئهمهلىيهتته ئـۇ ئىشـالر ئۈچـۈن ۋاقـت يېت     .يالغاندىن
ــد  ــر يىلـ ــا بىـ ــل   ئهممـ ــچه يىـ ــدى يهنه نهچـ ــكهن، ئهمـ ــتىم كۆرۈشـ ــر قېـ ا بىـ

ــدىراپ   ــىنى ئالـ ــهلمهيدىغان كىشـ ــنهپ خوشل -كۆرۈشـ ــۇتېـ ــالپ ۇشـ پال تاشـ
  .كېتىشكه قىيمايتتى

ــۇن ئ ــهرپ  تۇرداخـ ــلهرگه سـ ــى نىمىـ ــاخىرقى قىممهتلىـــك دەملهرنـ هڭ ئـ
  :ىقىلىشنى بىلمهي بىردەم ئۇنى، بىردەم بۇنى دەيتت

كه توشـــقان كۈننىـــڭ ئهتىســـى ســـىلىگه 15ســـۇاليماننىڭ يېشـــى  —
تاپشـــۇرىمهن، ئـــۆزلىرى تـــازا قـــالتىس بىـــر ئـــادەم قىلىۋەتســـىله، خـــۇدايىم  

  .ئىلىمدىن ئېيتقان بولسا، ئادەم بولۇپ قاالر
  . ۋېرىدۇۇۈل تىندۇرالىسىڭىز ھازىر ئهكىلىپ بهرسىڭىزمۇ بولكۆڭ —
—ى يامـان، دەپ قويمىـدى،   كىچىك بالىغا مۇسـاپىرچىلىق يهتكىنـ   —

  ...يا
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كېــيىن . دۇ، بالىغــا چىدىيالمايــدۇۇبوپتــۇ، ئانــا دېــگهن شــۇنداق بولــ  —
ــ  دۇ، ئىشــــقىلىپ، ئۆزۈمنىــــڭ بالىســــى ئورنىــــدا    ۇئهكهلســــىڭىزمۇ بولــ

  .جاننىمۇ مهكتهپكه بېرىڭھهمرا. تهربىيلهيمهن
؟ اۋايهي، ئاشــۇ كىچىــك، ماڭقىســىنى ئېرىتالمايــدىغان شــۇمتهكنىم  —

  .بۇنى كۈلكىلىك بىر گهپ ئورنىدا كۆرۈپۇداخۇن دېدى ت —
ــدى   — ــۇش كېرەكىـ ــدىن ئوقۇتـ ــالىنى كىچىكىـ ــلىدىغۇ بـ ــۆپ . ئهسـ كـ

ممـا  يهتته ياشتا بالىنى مهكتهپكه بېرىـدىغان قائىـدە بـار، ئه    -دۆلهتلهردە ئالته
ــاڭ كۆر    ــا ت ــادەت بولمىغاچق ــداق ئ ــۇرۇن بۇن ــدىن ب ــۈبىــزدە بۇن دۇ، كىچىــك ۈن

  .بولۇدۇتېخىمۇ ياخشى ۋاقىتتىن باشالپ ئوقۇتسا 
ــپ     — ــى بىــلهن بېرى ــى، بولمىســا، ئاكىس ئهنه ... كېلىــپ يــۈرە، -مهيل

. كهش كېلىۋاتىـدۇ ىقالىسىال، مهن گېپىنـى قىلغـان بىزنىـڭ يۇرتلـۇق ھـارۋ     
ي، ئــانچه ئالدىرىمايــدىغان بولســا كهچتىــرەك    مهن ئۇنىڭغــا ئېيتىــپ باقــا  

ن قـــۇرۇق تۇرداخـــۇننى مۇشـــۇ ھارۋىـــدى —، بولـــۇدۇپ كهتســـهكمۇ ۇلـــۇقوزغ
ــلهن بول  ــېلىش بى ــان  ۇق ــان زىي ــۇلى    —دىغ ــاراي پ ــۇلى، س ــرا پ ــقا  كى ۋە باش

بــازارلىق چىقىمــالر ئهنســىرىتىپ تۇرســىمۇ، يهنىــال بىــر تهرەپــتىن تهۋپىــق   
ىـپ تۇرغاچقـا ئارسـالدىلىق ئىچىـدە شـۇ      بىلهن كۆپرەك بىلله بولغۇسى كېل

ىنى بىـر  ئهمما شـۇئان زىيـان كـۆز ئالـدىغا كېلىـپ، يـۈرىك      . گهپلهرنى قىلدى
  .نېمه تاتىالپ ئۆتكهندەك بولدى

ــراي     — ــى يى ــۇ ســىزنىڭ گېپىڭىزن ــۇڭ، ئ ــال قوي ــداق دىمهي ــدى، ئۇن بول
بــالىالر . دېســه تېخــى، مــاقۇل دەي دېســه تېخــى، ئىچىــدە بىلىــپ قالمىســۇن

ــدۇيولىڭى ــا قاراي ــۇ دېهقاننىــڭ كــۆڭلىنى   —مېڭىــپ كېتىــڭ، . زغ ــدى ئ دې
ــ ــۆڭلى ب  ۈنۈچۈش ــۇ ك ــۇ، ئۇنىڭم ــۇ ئۆزىنىڭم ــېزىپ،  ۇلۇۇزپ، ئ ــانلىقىنى س ۋاتق

تۇرمىغــان « —. كۆڭـۈل كۆتــۈرۈش ئۈچـۈن چاقچــاق ئـارىالش قوشــۇپ قويـدى    
  .دېگهن گهپ بارغۇ »اننىڭ كهتكىنى ياخشىممېه

ايدۇ، ھهقىچـان، جىقـراق   بالىالر مهندىن سـىلىنىڭ گهپلىرىنـى سـور    —
... بىلــله بولغــان بولســاق، مهنمــۇ ئۇالرغــا جىقــراق ســۆزلهپ بهرســهم دەيــمهن

ــاغىنه؟  مېڭ ــهن، ئ ــقا بهك ئالدىرىمايدىغانس ــى    —ىش ــۇالغ قوراس ــۇ ئ ــدى ئ دې
  .كهلگهن ھارۋىكهشكه ،تهرەپكه كېتىپ
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ــۇزۇن       ــگهن ئ ــق كهل ــلهن تهڭ قوراملى ــۇن بى ــدى تۇرداخ ــى ئهپهن مهمتىل
ــى،  ــڭ جاپاسـ ــت يولنىـ ــا    -دەشـ ــدىن ئىزنـ ــوران چاپقۇنلىرىـ ــڭ بـ باياۋانالرنىـ

بىـلهن خـۇددى كونـا     بىلىنىپ تۇرغان، تېرىلىـرى يىرىكلهشـكهن بـۇ كىشـى    
قهدىنىســــىنى تېپىۋالغانــــدەك خۇشــــال، ئىللىــــق ساالملىشــــىپ، قــــول 

  :ىكهن ساالمدىن كېيىنسىقىشتى ھارۋ
  .دەپ سورىدى —قانداق دەيسهن؟  —
ــدىمغا   گۈژشــهلمهي قاخشــاپ  ۈمهن كۆر — ــۇدا ئال ــۈن خ ــادەمنى بۈگ هن ئ

گـۈن  سهن بىـلهن كۆرۈشـكهندىال دىمىـدىممۇ، بۈ   . مۇشۇ كىشى شۇ. ئهۋەتىپتۇ
ــا   ــېقىش ب ــوڭ ب ــر ئ ــىمدا بى ــىيىتى، دەپ   ئىش ــدىنىڭ خاس ــۇم ئهپهن ــۇ چوق ، ب

دە پوســكام تهرەپــتىن كېلىــپ بىزنىــڭ مۇ، بۇلتــۇر مۇشــۇ كهمــلهئېســىڭدە بــا
سـى،  نىڭ بىه گېپـى بولغـان ئهپهنـدىله   تتا خېلى ئۇزۇنغىچۇژئۆيگه چۈشكهن، 

  .مهمتىلى ئهپهندى دېگهن كىشى شۇ
... اش كېتىـــپ قېلىشـــتىال،ھه، ئېســـىمگه كهلـــدى، بهك ئالـــدىر  —
بـۇ ئاغىنىمىزنىـڭ   . دەپ ئـاڭالپ قالـدۇق  ①هقاسىلىرىنى ئهمچىكهنكېيىن ھ

بالىســىنىڭ بېشــى ســاقىيىپ قالغــاننىڭزى ئــازىلىرىنى يىــدۇق، بالــدۇرراق 
ھارۋىكهشـمۇ   —كهنمىز دېـدۇق،  نهچچه كۈن تۇتۇپ قـاال  ژولساق بىبىلگهن ب

ــان    ــى ئهمهك بولغ ــهپهرلهردىكى ئهڭ ياخش ــۇزاق س ــلهن  ئ ــلىق بى سۆھبهتداش
  .پاراڭچى بولۇپ قالغان كىشى ئىدى

ــېكىن    — ــتۇق، لـ ــايىراق كۆرۈشـ ــى بـ ــلهن تېخـ ــان بىـ ــى  -بۇيـ زە، تېخـ
  ...گېپىمىز تۈگىمىگهن

تۇرداخۇننىـڭ  . رىنـى بىلـمهي قالـدى   ھارۋىكهش خىجالهت بولۇپ، نېمه دە
ــڭ     ــىمۇ، ئۈچهيلهننى ــۇلى بولس ــڭ مهھس ــى گهرچه ئاقكۆڭۈللۈكنى كېچىكىش

  :شۇڭا تهۋپىق ئۇنىڭ كۆڭلىنى ياساپ. پايدىسىزىدىھهممىسىگه 
ــدىن     — ــىزنى دەپ يولـ ــاڭ، سـ ــل قىلمـ ــىڭىزنىمۇ خىجىـ ــۇ يۇرتدېشـ بـ

  .دېدى —قالمىسۇن، بىز مۇشۇ يهردە خوشلىشايلى، 
سـاالمهت دىدارالشـقاندىكىن بولـدى ئهمهسـما،      -ه، سـاق راست، دېدىل —

                                            
   .ئا —دوختۇر مهنىسىدە،  —ئهمچى     �



 29

  .ىكهشدېدى ھارۋ —، ...اكېچىدىمۇ تۈگىمهيد ژگهپ دېگهن مىڭ بى
تۇرداخۇنمـــــۇ شـــــۇندىال مهمتىلــــــى ئهپهنـــــدىنىڭ بهك ئالــــــدىراش    

دىغـان بولسـا، ئـۇنى    ۇدىغانلىقىنى، ئهخـمهد، يۈسـۈپ ئهپهنـدىلهردەكال بول   ۇبول
ويالپ قالـدى ـ دە، يهنه خىجىـل بولـۇپ     ئـاۋارە قىلماسـلىق كېرەكلىكىنـى ئـ    

  .كهتتى
 مــاقۇل ئهمىســه، ئهپهنــدىم، ســۇاليماننى جهزمهن ئېلىــپ كــېلىمهن،  —

ــادەم بولــۇپ قالىــدۇ،   همىســه، قېنــى ئ... ئىككــى يىــل ئۆتســه، ئۇمــۇ خېلــى ئ
ئاغىنه، ھارۋاڭنى قوشـۇپ چىقمامسـهن، تۇرغـۇڭ كهلمىگهنـدىكىن كهتسـهك      

ــىىكېت ــمهن، ئهپه ... لــ ــۇنداق قىلىــ ــدىن  شــ ــىلىنىڭ قوللىرىــ ــدى، ســ نــ
  ....چىقسۇن

تهلهيقىزنـى مهن ئۈچۈنمـۇ ســۆيۈپ   . مـاقۇل، چوقـۇم شـۇنداق قىلىــڭ    —
ــۇڭ ــر،  . قوي ــڭ، خهي ــولىنى   —ھهمراجــاننى مهكــتهپكه بېرى ــۇ تۇرداخۇنغــا ق ئ
  .سۇندى
ــدىم، شۇغ    — ــدۇق، ئهپهن ــۇپ قال ــۇش بول ــۇ تون ــۇپال  ۇبىزم ــى تونۇش نىس

ىنى قوشـۇپ چىققـان ھـارۋىكهش    دېدى قـورا تهرەپـتىن ھـارۋ    —خوشالشتۇق، 
  .تهۋپىقنىڭ قولىنى سىقىپ تۇرۇپ

بىـــر قېـــتىم  تۇرداخـــۇن ســـۇاليماننى ئېلىـــپ كـــېلىش ھهققىـــدە يهنه
ــۆ . ئهســــكهرتتى ــىش ســ ــۇ خهيرىلىشــ ــتىم تهۋپىقمــ ــر قېــ زلىرىنى يهنه بىــ
ئۇالرنىــڭ ئارقىســىدىن بىــر كوچــا دوقمۇشــقىچه مېڭىــپ قــول . تهكرارلىــدى
ردا، ئادەملهر توپى ئىچىـدە غايىـپ بولـۇپ ئـورنى     ئۇالر تار كوچىال. پوالڭشىتتى

ــدەك، مهيۈســلۈك روھــى ھــالهت كېلىــپ باســتى   ــۇ  لــېكىن. بوشــاپ قالغان ئ
دەرھال  دوتهي يامۇل ئالدى كوچىسـىدىكى شـهۋقىنىڭ ئـۆيىگه قـاراپ يـۈرۈپ      

  .كهتتى
2  

  
نىــڭ »يېڭــى ھايــات«تهۋپىــق ئــۆيىگه كىرىــپ كهلگهنــدە قوتلۇقهــاجىم 

ــ سهللىســى شــىرەنىڭ بىــر چېــتىگه  . رلهپ ئولتــۇراتتىماقــالىلىرىنى تهھرى
ــان  ــپ قويۇلغ ــېلىۋەتكهنىدى  . ئېلى ــۇ س ــۇزۇن توننىم ــ . ئ ــڭ كىرى پ تهۋپىنى
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ئــۇ ئــۇزۇن يىــل قهلهم بىلهنــال . كېلىشــى شــائىرنى تولىمــۇ شــادالندۇرىۋەتتى
تۇيغۇســىنى قهلهم بىلهنــال ئىپادىلهشــكه    -سىــ بولــۇپ، پۈتــۈن ئىچكــى ھ  

كه تېگىشــلىك ســۆزلهرنى دەرمهھهل تاپالمــاي ئادەتلىنىــپ قالغاچقــا، دېيىشــ
  :ئۇ ھېلىمۇ شۇنداق بولدى. تهمتىرەپ قاالتتى

دېـدى ئـۇ تۇتۇلـۇپ، ئانـدىن بىـر ئـاز        —ئىنىم،  كهلسىله،! ھۇي، مانا —
ــپ،   ــىنى يىغىـ ــدى؟     —ئېسـ ــق ئهپهنـ ــال تهۋپىـ ــزار قىلىـ ــداق ئىنتىـ نېمانـ

  .دېدى —؟ مۇنچىۋاالمۇ سېغىندۇرغان بارمۇ؟ بىز ئهسلىرىدە بارمۇ ئۆزى
ئهيىپكه بۇيرىماڭ، ئۇستاز، مهنمۇ سـىزنى كـۆپ سـېغىندىم، بىـراق،      —

مېهمانـدارچىلىق ئوينـاپال ئـۆتهلهيمىز ـ     بىرىمىـز بىـلهن    -نېمه ئامـال؟ بىـر  
  .دە

ــز       — ــر ئېغى ــدى يهنه بى ــدىال، ئهم ــى قىل ــۇنداق، نهخ گهپن ــۇنداق، ش ش
  ؟چىن سۆزلىرىنى ئېيتسىال، بىزگه قانچه زامان مېهمان بولىال

  .مهن سىزگه ئهته تاڭ سهھهرگىچه مېهمان بولىمهن —
زلىرىنى نېمانداق؟ كېچىچه مهن سىلىنى جۇۋازغـا قاتـامتىم؟ كۈنـدۈ    —

  بهرسىله بولمامدۇ؟
ئىككىمىزگه بىر ئاخشام، خالىساق پۈتـۈن بىـر كـېچه يېـتهر، مهيلـى       —

ــچه     ــدىغانلىرىڭىزنى ئهتىگى ــا تاپىالي ــا قاتســىڭىزمۇ، ئىشــقىلىپ ماڭ جۇۋازغ
م ئۈچـۈن ئىمكـان   ۈشـ ۈتۈمنى تۈگۈرۈپ بولۇڭ، شۇنداقال مېنىڭمۇ سۆزلۈتۈگتۈ

  .بېرىڭ
  ئۇنىڭدىن كېيىنچۇ؟ —
ــۇزاپ چئهته ســىزد — ــرىمهن  ىن ئ ــا كى ــىجاڭنىڭ ھوزۇرىغ ــپ س ــۇ . ىقى ئ

. كىشـى بىـلهن ساالملىشــىپ چىققانـدىن كېـيىن قىزىــل دۆۋىـگه بــارىمهن     
پهنـدىنىڭ ئـۆيىگه   بىركۈندۈزى شۇ ئىشـالر بىـلهن ئۆتىـدۇ، كهچـته سـاۋۇت ئه     

. بولــۇدۇبۇرادەرلهرنىــڭ ھهممىســى شــۇ يهردە  . بېرىشــقا ۋەدە بېرىــپ قويــدۇق 
  .ە كېتىمهنئهتتىگهند ككهۈئۆگۈنل

دېــدى شــهۋقى ئۇچلــۇق ســاقىلىنى ســىپاپ      —خۇداغــا شــۈكرى،   —
ھهر ھالــدا مهن ســىجاڭ بىــلهن توختاجىغــا   —قويــۇپ، كۈلۈمســىرىگىنىچه، 

سـىلىنىڭ ۋاقىتلىـرى نـېمه دېـگهن زىـچ      . قارىغاندا بهخىتلىكراق ئىكهنمهن
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ــتۇرۇلغان ــدۈزدىكى  ! ئورۇنالشــــ ــراق، ئهگهر كۈنــــ ــى، مهن زازى، بىــــ مهيلــــ
  مايدىغانال؟لىگه ھهمرا بولۇشنى خالىسام رەت قىسهپهرلىر
ــ    — ــال بول ــايىن خۇش ــىچه ئىنت ــاق، ئهكس ــۆزۈم  . مهنۇي ــلىدە مهن ئ ئهس

  .متهكلىپ قىلىشنى ئويلىغانىدىمۇ، جۈرئهت قىاللماي تۇراتتى
ئۇنــداقتا كهچــته ســاۋۇت ئهپهنــدىنىڭ ئۆيىــدىكى ســۆھبىتىڭالرغا        —

  داخىل بولسامچۇ؟
ى ســـــــــىزنى چىلـــــــــالپ شـــــــــاگىرتلىرىڭىزنىڭ ھهممىســـــــــ —

ــىرەيدۇئاپىرالما ــلىقىندىنال ئهنســـ ــال  . ســـ ــكه خۇشـــ ــىڭىز نېمىشـــ بارســـ
بولمايدىكهن؟ سىز بىلهن بىلله بولسام ئـۆزۈمنى ئىككـى ھهسسـه كۈچلـۈك     

  .س قىلىمهنىھ
ھه؟ رەسـمىي گهپنـى باشالشـقا ئالدىرىمىسـىال،      -پۈتۈشتۇق ئهمىسه —

ــۇن ــتىخان سالســ ــڭ كهچم . داســ ــتىدە ئۆزلىرىنىــ ــتىخان ئۈســ ــشداســ  -ىــ
بــۇ ھهم دەم ئــالغىنىمىز بولســۇن، ئانــدىن . ئهتمىشــلىرنى ســۆزلهپ بهرســىله

  .بولۇدۇىرۇم سومكىلىرىنى ئاچسىلىمۇ ئۆزلىرىدەكال جاپاكهش خ
  .، سىزگه بويسۇنىمهنبولۇدۇ —

ۇالر ھهم كۆڭۈللۈك، ھهم گهپنـى چـورت كېسـىپ پاراڭالشـقىنى ئۈچـۈن      ئ
ــارا چۈش. پ كۈلۈشـــتىۈنۈســـۆي ــۆز ئـ ــىدىغان كىۈنۈئـ ــشـ ــلهر ئارىسـ ىدا ئهنه شـ

  .شى كېرەك ئىدىۇشۇنداق رەسمىي گهپلهر بول
داســتىخان ئۈســتىدە مهمتىلــى ئهپهنــدى ئۆزىنىــڭ ســېنتهبىردە كېلىــپ 

كهنىتتىكــى  24. پ بهردىكهتكهنــدىن كېــيىن قىلغــان ئىشــلىرىنى ســۆزله 
مهكتهپنىڭ پۈتۈشى، ئىككـى يېـرىم مىـڭ چامىسـىدا ئوقۇغـۇچى قوبـۇل        24

قىپ بولغـانلىقى، بۇنـدىن باشـقا يهنه ئىككـى مىڭـچه      قىلىنىپ، ساۋادى چى
ــا    ــكىللىنىپ سـ ــقا تهشـ ــلىقالرنىڭ كهچ كۇرۇسـ ــوڭ ياشـ ــۇپ چـ ۋاتلىق بولـ

ــىنىپ   ــتهپلهردە ســ ــالپ مهكــ ــدىن باشــ ــدى ئاپرىلــ ــانلىقىنى، ئهمــ الر بولغــ
كـۆپهيتىلمهكچى ئىكهنلىكــى، رۇشــتى مهكتهپــته ئوقــۇش باشــاليدىغانلىقى،  

ــۇرۇپ،    ــمى قـ ــىنى رەسـ ــپ ئويۇشمىسـ ــۇش  مائارىـ ــۇ قۇرۇلـ ــما ئۈچۈنمـ ئويۇشـ
ــالماقچى بول ــۆزلهپ بهردى  ۇســ ــارلىق ســ ــايىتى قىزىقــ ــانلىقىنى ناھــ . ۋاتقــ

ئهزەلــدىن تهۋپىقنىــڭ ناتىقلىقىغــا زوقلىنىــدىغان پىشــقهدەم شــائىر، بــۇ       
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  :ىمۇ قايىل بولۇپقېتىم يهن
ھهر قانـــداق ئهرزىمىـــگهن ســـۆزلهرنىمۇ ســـىلىنىڭ ئېغىزلىرىـــدىن  —
دە، بايـاتىن بېـرى    -دۇىـق ھىكـايىگه ئايلىنىـ   كهم تېپىلىدىغان قىز ئاڭلىسا

مهن . مهن ســىلىنىڭ جىمىكــى پائالىيهتلىرىــدە بىلــله بولغانــدەكال بولــدۇم 
  .هنبولسام مانا، گېپىمنى تېپىش ئۈچۈن ھهپته ئويلىنىۋاتىم

نى ىدېـدى تهۋپىــق شـائىرنىڭ شــېئىر   —سـىز دېـگهن قىلىــچ ـ ته،      —
، بولــۇدۇىــدە ئىتتىـك بىــس  قىلىـچ دېگهننىــڭ بىـر تهرىپ   —يادىغـا ئېلىــپ،  

  .يهنه بىر تهرىپى ئىشلىتىلمهيدۇ
ــجهر بولىلىغــۇ؟   — ــداقتا ســىلى خهن ــدى شــهۋقى  —ئان  »ســۋىرناي«دې

  .تاماكىسىنى چىقىرىپ سۆھبهتدېشىغا بىر تال سۇنۇپ
ــاز ئهمهس    — ــانچه س ــىم ئ ــى بېس ــر تهرەپتىك ــڭ بى ــۈن  . مېنى ــدى ك ئهم

ــوالر؟   ــام بـ ــومكامنى ئاچسـ ــويىچه خىـــروم سـ دېـــدى تهۋپىـــق  —تهرتىـــپ بـ
  .تاماكىسىنى تۇتاشتۇرىۋېلىپ

  .باشلىسىال بولۇدۇ —
نىــڭ تهرجىــمه قىلىنغــان بــۆلىكىنى  »دىــۋان«تهۋپىــق سومكىســىدىن 

  :ئالدى
بــۇنى ســىز تهپســىلى . ئېلىــڭمانــا، ئالــدى بىــلهن بــۇنى تاپشــۇرۇپ   —

ــىمىز   ــيىن پىكىرلىشــ ــدىن كېــ ــۆرۈپ چىققانــ ــان . كــ مهن دۇچ كېلىۋاتقــ
يهنه شـۇنى  . همهس، شـۇالرنى بىـر تهرەپ قىلىـۋېتهيلى   قىيىنچىلىقالرمـۇ ئـاز ئ  

يهنه . وختايـدۇ ئېيتىپ قوياي، خوجايىن، تهرجىـمه ئىشـى يهنه بىـر مهزگىـل ت    
  .بىر مهھهل ئالدىراش بولۇپ كېتىدىغان بولدۇم

ئۈچـۈن  » يېڭـى ھايـات  «شهۋقى تهرجىمىنى كۆزدىن كهچۈرگىچه تهۋپىـق  
رمىگهن ئهڭ يېڭـــى ســـاننى تهييارالنغـــان ماقـــالىالرنى ۋە ئـــۆزى تېخـــى كـــۆ

  ...كۆرۈشكه باشلىدى
شــهۋقى تهرجىمىنــى كــۆرۈپ بولغانــدىن كېــيىن، ئىككىســى يولۇققــان  

ىتـا  تهرجىمىـگه قار . مهسىلىلهرنى ھهل قىلىـش ئۈچـۈن مـۇزاكىرە قىلىشـتى    
تهۋپىــق ئــۇ ئېيتقــان دىقــقهت قىلىشــقا تېگىشــلىك  . شــهۋقى پىكىــر بهردى

ھهققىــدىكى ئىلمىــي » دىــۋان«الر ئــۇ. نــۇقتىالرنى تهپســىلى خاتىرلىۋالــدى
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  .مۇھاكىمىسىنى تۈگهتكهندە سائهت نۆل بولغانىدى
ــيىن شــهۋقى   ــات«شــۇندىن كې ــاش دوســتىدىن  » يېڭــى ھاي ــدە ي ھهققى

رتىنىـپ ئولتۇرماسـتىن ئويلىغانلىرىنىـڭ    تهۋپىق قىلـچه تا . پىكىر سورىدى
ــدىلىق دەپ ھېســاپالب   . ھهممىىســنى ئېيتتــى ــى پاي ــۇ پىكىرلهرن شــهۋقى ب

ئارقىــدىن تهۋپىــق ئۇنىڭــدىن تارىخقــا . ل قىلىــدىغانلىقىنى بىلــدۈردىقوبــۇ
  .نى سورىدىئائىت پايدىلىنىش ماتىرىيالى بولسا بېرىش

ــز   — ــارىخى بهرمهكچىمىـ ــته ۋەتهن تـ ــتى مهكتهپـ ــى ئه. رۇشـ ڭ ياخشىسـ
  .دېدى ئۇ —ئۆزىڭىزنىڭ ئهمگهكلىرىدىن بولسا ياخشى بوالتتى، 

ــ     — ــتهر ب ــر دەپ ــدەك بى ــىز دېگهن ــدە س ــرەي،  مهن ــۇنى بې ــدى  —ار، ش دې
المپا يۇرىقىدا ئۇنىڭ ئىلمىي ئهمـگهك، جاپـالىق ئىـزدىنىش بىـلهن     . شهۋقى

ئۆتكهن ئۆمرىنىڭ بهلگىسى بولغان چوڭقۇر ئورا كـۆزلىرى شـۇ ئانـدا ئىككـى     
ــۆر  د ــۇپ كـ ــايه بولـ ــارا سـ ــلهك قـ ــكه  . نهتتىۈۆگىـ ــۇرى تهرەپـ ــراق نـ پهقهت چىـ

ۇشـقۇنلۇق چىقىـپ   غىنلىـق، ج دىغـان قىز ۇبۇرالغاندىال ياش يىگىتلهردە بول
  .دىغان كۆزلىرى چاقناپ كېتهتتىۇتۇر

ــااليلى،   — ــا دەم ئـ ــقا دەيـــدىغىنىڭىز بولمىسـ ــىزنىڭ باشـ ئهمىســـه، سـ
قىنىڭ ياشــىنىپ ئــۇ شــهۋ . دېــدى تهۋپىــق  —مېنىــڭ گېــپىم تۈگىــدى،   

شـهۋقى  . قالغانلىقىنى نهزەردە تۇرۇپ، دەم ئېلىشـنى تهشـهببۇس قىلغانىـدى   
ى ئۇ ياش دوستىنى ئـۇزۇن يولـدىن ھېرىـپ كهلـدى،     چۈنك. دەرھال قوشۇلدى

  .چارچاپ ئۈزۈلۈپ قاالرمۇ دەپ ئهنىسىرەپ تۇراتتى
شۇنداق بولسىمۇ، ئۇالر ئورۇنغا كىرىپ ياتقانـدىن كېيىنمـۇ يهنه خېلـى    

  .اق پاراڭالشتىئۇز
  

3  
  

تـاڭ سـهھهردىال مهمتىلـى ئهپهنــدى بىـلهن شـهۋقى دېـۋىزىيه ئىشــتابىغا       
ئـادەت بـويىچه شـهۋقى    . كۆرۈشۈش ئۈچۈن مېڭىشـتى مهھمۇد مۇھىتى بىلهن 

قــا بېرىشــتىن بــۇرۇن بهك   »گۈلــۋاغ«تاالغــا چىقىشــتىن بــۇرۇن، بولۇپمــۇ    
اڭلىــق بولغــان ھهتتــا ئــۆزىگه دىقــقهت قىلىشــتا د. ىتتاىنئهســتايىدىل ياســ
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  . تهۋپىقنىمۇ تالدۇرىۋەتكىدەك تۈجۈپىلهپ جابدۇندى
ــىلهر     ــان كىش ــداتتىن يانغ ــوچىلىرى بام ــقهر ك ــپ  قهش ــلهن جانلىنى بى

ــكهن، ناۋايخــانىالر، ســاما  ــۈن  كهت ــدىن تۈت ۋارخانىالر، ئاشــخانىالرنىڭ مورىلىرى
ــلىغانىدى  ــكه باشــ ــنهر. كۆتۈرۈلۈشــ ــاۋا    -بىلىــ ــۇش ھــ ــنمهس نهمخــ بىلىــ

كسـىز،  ۈنۈبىـرىگه يـۆلهپ سـېلىنغان چۈش    -مبهل ياساپ بىـر تۈتۈنلهردىن چۈ
ر قهۋەت ھـاۋارەڭ  ئـۆگزىلهر ئۈسـتىنى ئـوراپ قويغانـدەك، بىـ      -قات ئۆي -قاتمۇ

ڭگــۈ جۇشــقۇن ھالىتىــدە   مه. پهردە ئــۆگزىلهر ئۈســتىدە يېيىلىــپ تــۇراتتى   
جــۇل بولســىمۇ  -روھــى ســۇلغۇن، ئۇچىســى جــۇل  -قالغــان قهشــقهر رەڭگــى

ــبىغهل ــچاقچاق كهمـ ــۇپرىقى   خۇشـ ــان تـ ــانالر ئاققـ ــىز قـ ــتهك، سانسـ يىگىتـ
ئۈســتىدە جۇشــقۇن ھايــاتنى داۋام قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن يېڭــى بىــر كــۈننى       

ــدىۈكۈت ــۈللهرگه    . ۋالماقتى ــارىالش ســالقىن ھاۋاســى كۆڭ ــان ئ ــڭ تۇم باھارنى
  .تېتىكلىك بهخش ئېتهتتى

ــدە ئول  ــۇ يېرى ــۇ يهر ب شــىۋالغان ئادەملهرنىــڭ غۇلغۇلىســى  ۇكوچىنىــڭ ئ
بهزى تــوپالر تــامالر ئالــدىغا . بىــر ئىشــتىن بىشــارەت بېرەتتــى كســىزۈنۈچۈش

بىـر تـوپ ئـاتلىق    لـگهن  هكدىۋىزىيه ئىشتابى تهرەپـتىن  . شىۋالغان ئىدىۇئول
توپلىشــىۋالغانالرغا ھهيــۋە قىلىــپ، تــارقىتىۋەتتى، ئارقىــدىن يهنه بىــر توپقــا  

  .قاراپ ئات سېلىپ كهتتى
ــق شــ     ــهزگهن تهۋپى ــۇۋا س ــى غ ــر نېمىن ــۇالردىن بى ــزاھ تهلهپ ب هۋقىگه ئى

  :قىلغاندەك قارىۋىدى، شهۋقى بوش ئاۋازدا
اقلىــرى تارقايــدۇ، بهزى كېچىلىـرى كومۇنىزىمغــا قارشــى تهشــۋىق ۋار  —

ــدۇ  ــامالرغىمۇ چاپلىنى ــنى    بايى. ت ــۇ ئىش ــكهرلىرى، ب ــىجاڭنىڭ ئهس ــى س قىس
ــانالر،   ــكه چىققـ ــانالرنى سۈرۈشتۈرۈشـ ــدىن   —قىلغـ ــاۋاپ بهردى، ئانـ دەپ جـ

لتــۇر كــۈزدە نوۋېشــى مهكتهپــته بــولغىنىمىزدا ســانايى      بۇ —ئهســلىتىپ، 
ــته گهپ تهشــمهكچى بول    ــۇدىرى ئوبۇلقاســىم مۇشــۇ ھهق ــان، نهپىســهنىڭ م غ

  .ئهسلىرىدە بارمۇ؟ شۇ مۇشۇ ئىش ئىدى
توغرا، سىز شۇ چاغدا گهپنىڭ بېلىگه تېپىـپ، بـۇ ھهقتىكـى گهپنـى      —

ولتــۇراتتىم، ئــۈزۈپ تاشــلىغان، مهن كېــيىن ئــايرىم ســورايمهن دەپ ئــويالپ ئ
  نېمه گهپ بۇ ئۆزى؟. كېيىن تامامهن ئېسىمدىن چىقىرىپ قويۇپتىمهن
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ــ    — ــۇ ئىش ــىم دېگهنــدەك، ب ــلهر ســىجاڭدىن كــۆر  ئوبۇلقاس . دۇۈنى بهزى
ئهگهر بــۇ راســتىنال . بولۇپمــۇ ئورۇســالر، يېڭىشــهدىكىلهر شــۇنداق قارايــدىكهن

ــدىغانالر ب     ــۇنى بىلى ــارىمىزدا ب ــا، ئ ــش بولس ــلىق ئى ــىجاڭغا چېتىش ــا س ولس
ــى       ــۇ ھهقتىك ــۇن دەپ، ب ــپ دەپ سالمىس ــلىق قىلى ــاي ياش ــاغزىنى تۇتالم ئ

ىنسـاننىڭ ئالىسـى ئىچىـدە، كىـم     خهۋەلىرى بـا، ئ . ۋەتكهن ئىدىمۈگهپنى ئۈز
  ...بىلىدۇ ئارىمىزدا قانداق ئادەملهر با

ــۇنى     — ــپ ئىزدىگىنــى نېمىســى؟ ب ئهمىســه ســىجاڭ ئهســكهر چىقىرى
  ئۇالر نېمه دەپ چۈشهندۈرىدىكهن؟

  .ۇنى بىر كۆز بوياش ھىلىسى، دەپال قارايدۇب —
سىز ئوبۇلقاسىم ھهققىـدە ياخشـى پىكىـردە ئهمهسـتهك قىالمسـىز ـ        —

  مه؟ ئۇنىڭ تېگى ـ تهكتىنى بىلهمسىز؟نې
ــوغلى،     — ــڭ ئـ ــاجىم دېگهننىـ ــۇ ياقۇپهـ ــۇ لهنجـ ــهۋقى   —ئـ ــدى شـ دېـ

ــهندۈرۈپ،  ــودىگهرچىلىك    —چۈشـ ــاپ سـ ــرگه قاتنـ ــى ئىچكىـ ــڭ دادىسـ ئۇنىـ
بىــر . دېــگهن لهقهم ســىڭىپ قالغــان بولســا كېــرەك     »نجــۇله«قىلغاچقــا 

ىش، بـــۇ جاھـــانلىرى بـــارم -ئاڭالشـــالردا ئۇنىـــڭ لهنجـــۇ دېـــگهن يهردە ئـــۆي
  ...ئوبۇلقاسىممۇ ئىچكىردە چوڭ بولغانمۇ، ئهيتاۋۇر خىتاي تىلىغا كامىل

  ....ھه، —
ئۇالر دېـۋىزىيه ئىشـتابىغا يېتىـپ كهلگهنـدە دەرۋازىـدا تۇرغـان پوسـت بـۇ         

  .ڭ دائىمى مېهمىنى بولغان شهۋقىنى تونۇپ ساالم قىلدىيهرنى
دىغۇ، دېمىسـهم سـىجاڭ سـېپىل ئۈسـتىدە ھاۋالىنىـپ يۈرىـ       -دېسهم —

  .دېدى شهۋقى —
  .دېدى قاراۋۇل —ھهئه، ھهر كۈنى شۇنداق،  —

ــتىدە       ــېپىل ئۈس ــدىكى س ــا ئهتراپى ــۇھىتى گازارم ــۇد م ــدەك مهھم دېگهن
ن تـۆرت ئهسـكهر ئـون قهدەم ئىلگىـرى     ئۇنىڭ ئالدىدا تولۇق قورالالنغـا . ئىدى

ئارقىــدىن ئــون قهدەم  . تــوغرا ســهپ بولــۇپ ئاســتا قهدەم تاشــالپ ماڭــاتتى     
مهھمـۇد مـۇھىتى تولـۇق قورالالنغــان    . هنه تـۆرت ئهسـكهر كېلهتتـى   كېـيىن ي 

ــا   ــرۇس كېيىــپ ئهتراپق ــدا ھهربىــي فورمىســىنى راۋى نهزەر تاشــالپ ئاســتا  ھال
ــۈرەتتى ــىغا چىق . يـ ــتاپ ھويلىسـ ــۇ ئىشـ ــى  ئـ ــلهن مهمتىلـ ــهۋقى بىـ ــان شـ قـ
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  .ئهپهندىنى كۆرۈپ، ئۇالرنىمۇ سېپلگه چىقىشقا ئىشارەت قىلدى
ــد   ــېپىلگه چىققان ــۇالر س ــۇھىت  ئ ــۇد م ــيىن مهھم ــلهن  ىن كې ــۇالر بى ى ئ

ــۇرى بىــلهن   . دوســتانه كۆرۈشــتى ــۇ سېغىنىشــنى ئىپــادە قىلغــۇچى كــۆز ن ئ
  :مهمتىلى ئهپهندىگه خېلى ئۇزاق بېقىپ

. دىن بهك ئهنســـىرىدىمههيســـىز؟ ئـــۆزلپـــات كهلم -نېمىشـــكه پـــات —
  .دېدى ئۇ مېهرىبانلىق بىلهن —تارتىپ قالمىغانسىز؟  -ئاغرىپ

رلىغـان كۆزلىرىنىـڭ قـۇيرىقىنى بىـر ئـاز      نـۇرى بىـلهن پا  تهۋپىق ئهقىل 
  :ئۇ سىجاڭنىڭ كۆڭلىگه يارىشا. قىسىپ كۈلۈمسىرىدى

 پهقهت ئىـش ئالدىراشـچىلىقىدا كـېلهلمهي   . ساق يـۈردۈم  -مهن ساپ —
  .دېدى —مهن ھهم سىزدىن ئهنسىرەپال تۇرىمهن، . قالدىم
ــ — ــۈچۈش ــا ق  ۈنىمهن، چۈش ــهھهرنى تاماش ــۈرۈڭالر، ش ــالرنىمهن، ي . ىلىڭ

دېــدى ســىجاڭ ئــاتىالرچه كۈلۈمســىرەپ،  —ســهيلى قىلغــاچ پاراڭلىشــىمىز، 
ــا رەھــمهت   — ــولغىلى كهلگىنىڭالرغ ــا مېهمــان ب ــالىالر ئوقۇۋاتامــدۇ؟ . ماڭ ب

  ر كۆپمۇ؟مهكتهپكه كىرگۈچىله
تهۋپىق ئـۆز پائـالىيهتلىرىنى نـاتىقلىق سـهنئىتى بىـلهن قىسـقا ئهممـا        

  .ئېنىق قىلىپ سۆزلهپ بهردى
ــۇ —  ــىز ئهلنىــڭ ئىســتىقبالى      دا خ ــان قىلغــاي، بهخىتس ســىزنى ئام

ئۈچــۈن ئامــان قىلغــاي، بهخىتســىز ئهلنىــڭ ئىســتىقبالى ئۈچــۈن ئامــان       
  .ىنىپدېدى مهھمۇد مۇھىتى تهسىرل —بولۇڭالر، ئىالھىم،

ــى      — ــاق ن ــۈۋرىكىمىزدىن ئايرىلس ــۇن، ت ــان قىلس ــىزنىمۇ ئام ــۇدا س خ
  ...ھالدا بىز؟

ئــۇالر . ندەك قــولىنى شـىلتىپ قويـدى  مهھمـۇد مـۇھىتى ئالقىشـلىمىغا   
ــپ،       ــلهن مېڭى ــتى بى ــېپىل ئۈس ــپ س ــىغا ئېلى ــۇھىتىنى ئارىس ــۇد م مهھم

ــتى  ــېپىلىغا ئۆتۈش ــهھهر س ــپ    . ش ــلهن مېڭى ــى تهرەپ بى ــۇم دەرۋازىس ــۇالر ق ئ
ــهھه ــتى  ش ــى ئاستىلىتىش ــدە قهدەمن ــا ئۆتكهن ــته  . رنىڭ جهنۇبىغ ــدى تهرەپ ئال

ــدە ئ    ــۇچ رەڭـ ــۈيى قىزغـ ــا سـ ــىنىڭ اليقـ ــل دەريارسـ ــار  قىزىـ ــلهپ، باھـ ۆركهشـ
ــ   ــۇرلىرىنى ئهك ــىنىڭ ن ــاتتى قوياش ــۈرۈپ ئاق ــۇپ   . س ئهتت ــي جهن ــهل غهربى س

ــى  ــاختهكلى يېزىس ــى پ ــا پۈرك   تهرەپتىك ــدە تۇمانغ ــۇ تهرىپى ــڭ ئ ــۈدەريانى پ ۈن
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ــاتتى ــل دۆۋە يېزىلىــرى تېخىمــۇ   دەري. يات ــۇ تهرىپىــدە شــامالباغ، قىزى انىــڭ ب
تىپــــى، كهھهتتــــا بــــۇ يهردىــــن توختاجىنىــــڭ م. نهتتىۈئېنىقــــراق كــــۆر

ــورا  ــڭ ق ــوالتتى   -تۇداخۇنباينى ــق كــۆرگىلى ب دەريانىــڭ . جــايلىرىنىمۇ ئېنى
سـازلىقى  ) ئهسـكى ھىسـار  (ه ئهسكىسـار  شىمال قىرغىقى بويالپ سول تهرەپت

ــارچه ســۇس يېشــىل  . نهتتىۈگىلهمــدەك تــاڭ نۇرىــدا جۇاللىنىــپ كــۆر  بىــر پ
ھهمىشـه   ۇئـ . سىجاڭ دۇربۇننى كۆزىگه تۇتۇپ جهنۇپ تهرەپكه بىر ھـازا قارىـدى  

  .مۇشۇ يهرگه كېلىپ يېڭىشهر تهرەپكه ئۇزاق قارايتى ۋە ئارقىغا قايتاتتى
ــاڭنى — ــودىالر!... ئاپــ ــالپ،   — !لومــ ــۇ تىلــ ــدى ئــ ــۇملۇق  —دېــ شــ

ــدۇ   ــتىن تىنماي ــا -قېلىش ــدىكى دۇرۇبــۇننى     —راپ باقســۇنا،دە، ق ــۇ قولى ئ
ى، ئۇ دۇرۇبۇننى ئېلىـپ جهنـۇپ تهرەپـكه قارىۋىـد    . مهمتىلى ئهپهندىگه سۇندى

ئـۇ يهردە نـامهلۇم قوراللىـق ئـادەملهر مـانىۋىر قىلىۋاتقانـدەك يـاكى شـۇنىڭغا         
ــزىالردا ئوخشــــاش مهشــــىق قى ــېقىن ئهتراپتىكــــى يېــ  —لىۋاتقانــــدەك يــ

ــۆگزىلهردە   ــزلىقالردا، ئ ــۇننى  . شــهتتىۈمىغىلدىشــىپ يۈرئېتى ــق دۇرۇب تهۋپى
  :شهۋقىگه بهرگهندىن كېيىن، مهھمۇد مۇھىتى چۈشهندۈرۈپ

دېگهن لومودىنىـڭ ئهسـكهرلىرى، زادى ئـارام    ليۇ سىلىڭ بۇ ھېلىقى  —
  .دېدى — !ىال...تاپمايدۇ، بۇ ئاناڭنى

بــۇ ئىشــالرنىڭ تېگىــدىكى نــازۇك ھــالقىالرنى مهمتىلــى ئهپهنــدىگه       
شۇڭا ئۇ، دورۇبـۇننى مهھمـۇد سـىجاڭغا    . نهتتىۈۋقى كۆپرەك چۈشقارىغاندا شه

ــ   ــر خۇرسـ ــپ ئېغىـ ــايتۇرۇپ بېرىۋېتىـ ــدىۇنۇقـ ــۇ چا. پ قويـ ــۇد  بـ ــدا مهھمـ غـ
س مۇھىتىنىڭ كهڭ يۈزىدە ئويچـانلىق، يوغـان كۆزلىرىـدە غهمكىنلىـك ئهكـ     

ــۇراتتى  ــپ ت ــىن . ئېتى ــۇ قوشۇمىس ــى   ئ ــاقاللىق ئېڭىكىن ــاغۇچ س ــۈرۈپ س ى ت
  :ي ھالدائۇۋىالپ قويۇپ، جىددى

مهن قــايتىمهن، ســىلهر ســهيلى قىلىمىــز دېســهڭالر ئىككــى ئهســكهر —
  .دېدى —ن بولۇڭالر، امسىلهر بىلهن قالسۇن، بولمىسا ماڭا مېه

شــهۋقى نــېمه دەرىنــى بىلــمهي دۇدۇقــالپ قالــدى ۋە تهۋپىقــقه قــاراپ        
ئۆزى كىشـلهر ئارىسـىدا ئهزەلـدىن تارتىنمـاي كۆڭلىـدىكى دەيـدىغان       . قويدى

  :تهۋپىق
بىزمــۇ قــايتىمىز، بىــراق، ســىجاڭ ئاتىمىزنىــڭ مېماندوســتلىقىغا    —
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يــــدىغانلىرىڭىز الئهگهر ســــىزنىڭ تاپى. رەھــــمهت ئېيتىشــــقا مهجبــــۇرمىز
ــۇرادەرلهر      ــپ ب ــگه چىقى ــل دۆۋى ــىڭىز، قىزى ــهت قىلس ــزگه رۇخس بولمىســا بى

ــدا يهنه كۈلۈمســىرەپ قوشــۇپ  . دېــدى —بىــلهن كۆرۈشــۈپ يانســاق،   ئاخىرى
ــدى، ــى —قوي ــۇ    ئهگهر س ــىڭىز تېخىم ــله چىقس ــا بىل ــز بولس زنىڭمۇ ۋاقتىڭى

  .كۆڭۈلدىكىدەك ئىش بوالتتى
مهشـــىققه ئورۇنالشـــتۇراي،   رەخـــمهت، ئىـــنىم، مهن ئهســـكهرلهرنى   —

ــايىقى  ــدىن    ب ــل دۆۋى ــۇنداق، ئهگهر قىزى ــۋال ش ــۇ، ئهھ ــارامهتنى كۆردۈڭالرغ ك
  .دېدى ئۇ —يانغاندا ۋاقتىڭالر يهتسه مېنى ھهر قاچان خوشال قىلىسىلهر،

سهلدىن كېـيىن مهھمـۇد مـۇھىتى تهۋپىقـقه قـاراپ بىـر ئېغىـر تهنبىـه         
  .قوشۇپ قويدى

الرنى ۋېتىـپ يامـان قىپسـىز، ئـۇ    ۇقوي نېمهت بىلهن مهڭلىكنى ئـازات  —
  نلىقىنى دەپ بهرسهم، نېمىشكه ئايرىلىپ يۈرىسىز؟مامهن ئۆزلهنىڭ ئا

ئــۇزۇن بولــدى بــۇ يهردىكــى يولداشــلىرى بىــلهن كۆرۈشــهلمىدى،        — 
نىـــڭ ئۈســـتىگه مهن بىـــلهن بىلـــله يـــۈرۈپ زېرىكىپمـــۇ قالغانـــدۇر، مهن  ئۇ

  .كهتكىچه ئوينىۋالسۇن دېگهنتىم
ــى — ــان قىپسـ ــۇالر ،زيامـ ــدى  مهن ئـ ــمهن، ئهمـ ــارقىڭىزدىن ئهۋەتىـ نى ئـ

  .ئۇالرنى يېنىڭىزدىن ئاجراتماڭ
  .شۇنداق قىالي. بولۇدۇ —

پ قىزىــل ۇشــۇتهۋپىــق بىــلهن شــهۋقى مهھمــۇد مــۇھىتى بىــلهن خوشل 
  .ۋىگه كهلدىدۆ

ــردى   ــتهپكىال كىـ ــاي، مهكـ ــۆيىگه بارمـ ــڭ ئـ ــۇالر توختاجىنىـ ــۇ يهردە . ئـ بـ
ــمهت ئىمىنــاخۇ    ــتهپ مــۇدىرى مهھهم ــۇچىالردىن مهھهمــمهت   ،نمهك ئوقۇتق

ســىن ئوســمان قــارىم، ئابــدىقىيۇمهاجىم، ئابدىروســۇالخۇن، ئهمهت قــارىم، يا 
  .ۋالدىۈقارىم قاتارلىقالر ئىككهيلهننى قىزغىن كۈت

ــاھىپخانالر  ــالپ،   ســ ــا باشــ ــڭ ياتىقىغــ ــانالرنى ئوقۇتقۇچىالرنىــ مېهمــ
ــ   . توختاجىنىــڭ ئــۆيىگه ئــادەم ئهۋەتتــى     ىكــۆپ ئــۆتمهي توختــاجى ئاكىس

. ئىمىنهـــاجى ۋە ئىنىســــى ئابــــدېكىرىماخۇنالر بىــــلهن يېتىــــپ كهلــــدى 
ئهھــۋال  -ســائهت، ھــال -قهدىناســالر ســېغىنچلىرىنى ئىزھــار قىلىــپ ســاالم
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  :قىلىپ سوراشالردىن كېيىن توختاجى چاخچاق
مۇشۇ  يهرگه كېلىـپ ھېرىـپ قېلىشـلىمۇ نـېمه، ئـۆيگه بارمـاي تـازا         —

دىن ھـاردۇق  گهن ئـادەم دېگهنـ  لـ هئۇزاق سـهپهردىن ك  —ئىش قىلىشىپلىغۇ؟
ــدىغان رەســـمىمىز بارىـــدى، يهنه تېخـــى مېنـــى    ســـورىغىلىمۇ ئالـــدىغا بارىـ

  .دېدى —ئالدىڭالرغا چاقىرىتىپسىلهر،
لـــدى، شـــۇڭا يېڭـــى ھـــاردۇقنى ســـىزنىڭ ھـــاردۇقىڭىز كـــونىراپ قا —

خــوش، دوســتۇم،  —دېــدى تهۋپىــق كۈلــۈپ، —سورىســۇن دەپ چــاقىرتتۇق، 
نــېمه ئالغــاچ ىز؟ نــېمه يــېڭىلىقالر بــار؟ بىــزگه  ســنئاچمــاي كهلگه -ھارمــاي

  ...دەرمهك -قهلهم يېتهرلىكمۇ؟  دورا ـكهلدىڭىز؟ كىتاپالر، دەپتهر 
ىرىسـى بولمىسـا   دە؟ ش -بهللى، سىلى شـۇنىڭ ئۈچـۈنال كهپـتىكهنال    —

  .ھهرىمۇ قونمايدۇ، دېسىله
  ...ياق، شۇنىڭ ئۈچۈنال ئهمهس، بۇ قېتىم يهنه سىزگه ئالۋاڭ بار، —
  نېمه ئۇ يېڭى ئالۋاڭ؟ —
  .روس تىلى ئوقۇشلىقى —

باشــقا مــۇئهللىملهر بــۇ ئاغىنىلهرنىــڭ چاخچاقلىرىغــا قــۇالق ســېلىپ،   
  . شاتتىۇكۈلۈمسىرەپ تۇر

  نمۇ سىلى؟خوش، ماڭا ئهتىگىچه مېهما —
  .ياق، بۈگۈن پېشىنگىچه—
  ئاندىن؟ —
  .سىزنىمۇ بىلله ئېلىپ مېهماندارچىلىققا ئاپىرىمهن —
بوپتـۇ، شـۇنىڭ ئۈچـۈن باشـقا گۇنـاھلىرىنى      . امهتسى خوشـ ىنمانا بۇ —

 —سـىلهر . ۋاقىتلىرى قىسكهن، شۇڭا ھـازىرال ئـۆيگه كېتهيلـى   . تهگىمهيمهن
دېـدى   —انغانـدىال بېـرىڭالر،  چۈشـلۈككه ي   —قىزىل دۆۋىنىڭ ئهپهندىلىرى

يـېڭىلىقالر كـۆپ،    —ئانـدىن يهنه تهۋپىقـقه قـاراپ،   . ئۇ باشقا مـۇئهللىملهرگه 
نى بىلـله ئېلىـپ چىقمىغـان بولسـىال     شهۋقى ئـاكىمىز . شىمىزۈلزۆئۆيدە س

  .دېدى كۈلۈپ —سىلىگه قىلىدىغان ئىلتىپاتىممۇ يوقىدى، خهير، 
پ، توختاجىنىـڭ  ۇشـ ۇوشلئۇالر قىزىل دۆۋىنىڭ مۇئهللىملىرى بىـلهن خ 

  .ئۆيىگه كهتتى
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ــىجىرىيه  ــڭ  -1353ــ ــى زۇلههججىنىـ ــۈنى-10يىلـ —كـ
مـــارت مۇســـۇلمانالرنىڭ   -17يىلـــى -1935الدىـــيه ىم

تهۋپىــق . كاتتــا بــايرىمى بولغــان قۇربــان ھېيــت بولــدى 
ــىنىڭ    ــۇلتان جامهسـ ــلهن ھهزرەت سـ ــاگىردلىرى بىـ ــارلىق شـ ــڭ بـ ئۆزىنىـ

ــول بېرىــپ ھــۆرمهتته   ھويلىســىغ ــدە نامازخــانالر ئۇالرغــا ي ا نامازغــا كىرگهن
يېــرىم يىــل . تىشــىئــۇالرنى ســۇپىغا تهكلىــپ قىلىــپ تۇرىۋېل. تۇرۇشــتى

ئىلگىــرىال ئــۇالرنى دىنســىزالر دەپ ئهيىــپلهپ، جىمــى ئهســكىلىكنىڭ      
ۇتئهســـىپلهر، ئهمـــدى ئۇالرنىـــڭ ئهل مهنبهئهســـى قىلىـــپ كۆرســـهتكهن م

اتقــان نوپــۇزىنى ئېتىــراپ قىلىشــقا مهجبــۇر     ئالدىــدىكى ئېشــىپ بېرىۋ 
ــكهنىدى   ــامهتكه ئۆتۈش ــقاچقا خوش ــدىنىڭ يېنىــدا   . بولۇش ــى ئهپهن مهمتىل

ــ ــدى   اليهنى ــله ئى ــى بىل ــى مۇھاپىزەتچىس ــى   . ئىكك ــا كهلگىن ــۇالر نامازغ ئ
ــڭ په    ــىمۇ، يېلىـ ــان بولسـ ــى ئالمىغـ ــۈن مىلتىقلىرىنـ ــمىتىنىڭ ئۈچـ شـ

ــ     ى بىلىــۋېلىش تهس بېقىنىنــى كۆتــۈرۈپ تــۇرغىنى تاپانچــا ئىكهنلىكىن
  .ئهمهس ئىدى

قىچقىرىۋاتقــان بىــر قــارى   »ســوپپاڭ«ئــۇالر ســۇپىغا چىققــان ھامــان  
دى، مهمتىلـــى ئهپهنــــدى بــــاش  ىــــتوختـــاپ قېلىۋ ئـــۆزىچىال ھودۇقــــۇپ  

ــهل رە    ــيىن س ــدىن كې ــاالم قىلغان ــىتىپ س ــۈرۈپ،   لىڭش ــان يۈگ ــگه ق ڭگى
ق مىڭلىغـان ئـۇزۇن تونلـۇ   . قىچقىرىشقا باشـلىدى  »سوپپاڭ«ئاندىن يهنه 

ــوڭ ــۆزگىچه      -چ ــدىلهر ئ ــگهن ئهپهن ــان كهي ــالته چاپ ــىدا ك ــلهر ئارىس كىچىك

  ھ
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  ...بىلىنىپ تۇراتتى
  :يىنكې دىنىتهۋپىق ھېيت نامىز

ــارەك بولســــۇن ۈلۈكۆپچ — دېــــدى ۋە يهنه —! كنىــــڭ ھېيتــــى مۇبــ
ــڭ    ــدىغان مالالرنىــ ــانلىق قىلىنىــ ــۆزلهپ، قۇربــ ــۇق ســ ــقىچه نوتــ قىســ

ــۇرا    ــنى مـ ــتىگه تاپشۇرۇشـ ــاتىالر ھهيئىـ ــىنى ئـ ــدىتېرىسـ ــۇ . جهت قىلـ ئـ
بىرىنچىــدىن بۇنــداق ئــاممىۋىي ســورۇنالردا يېڭــى مهدەنىــيهت تهشــۋىقاتى 

ــلىكن  ــدىن بهرمهسـ ــنى قولـ ــتىن  قىلىشـ ــر تهرەپـ ــا، يهنه بىـ ى نهزەردە تۇتسـ
ــ  ىمۇت ــى بۇرمـ ــڭ دىننـ ــىپ موللىالرنىـ ــۈن  الپ چۈشهندۈرۈۇئهسـ ــى ئۈچـ شـ

ــهت بهرمه ــهد    پۇرسـ ــىنى مهقسـ ــۇنبهرنى ئىگىلهشـ ــىتىدە مـ ــلىك مهقسـ سـ
 -ۇنىڭ نـاتىقلىق تـاالنتى ھهر سـۇرۇندا ئاڭلىغۇچىالرنىـڭ ئـاڭ      ئ. قىالتتى

شـــــى ۈسهۋىيىســـــىگه اليىـــــق ســـــۆز ئىبـــــارىلهرنى ئىشـــــلىتىپ سۆزل
ئـۇ قۇرئـان ۋە   . دۈشمهنلهرنىڭمۇ ئېتىراپ قىلىشـىغا مۇشـهررەپ بولغانىـدى   

ــۆز قا   ــۈرۈپ ئ ــل كهلت ــهن،  ھهدىســلهردىن نهقى راشــلىرىنى شــۇنچىلىك روش
ــپ ئ ۈنۈچۈش ــۈك قىلى ــمهنلىرى زەھهر  شــلىك، كۈچل ىســپاتاليتتىكى، دۈش

  .يۇتقاندەك بولۇپ كېتهتتى
قىيـاپىتىنى   دېـدى ئـۇ جىـددى    —ئاخىرىـدا جامـائهتكه خوشـخهۋەر،    —

 -15زۇلههججىنىــڭ  —ۆزگهرتىــپ ئــۆزىگه خــاس كۈلۈمسىرىشــى بىــلهن، ئ
بىـز ھهرخىـل   . ھهر قايسى مهكتهپلهردە تهلهبىلهر ئويـۇن كۆرسـىتىدۇ  ①كۈنى

ــۇرلىر  ــههركهت نومـ ــىمىز بتهنـ ــورۇز   ىـ ــان نـ ــداتلىرىمىزدىن قالغـ لهن ئهجـ
ئويۇنلىرىمىزنىــــڭ تــــۈرى كــــۆپ، . بــــايرىمىمىزنى قۇتلۇقلىمــــاقچىمىز

  .دېدى —،بولۇدۇالر مهرھهممهت قىلسا نغاخالى
ئـۇ سـۇپىدىن چۈشـكهندىن كېيىنمـۇ جايـدىن قوزغالمىغـان جامــائهت       

ــارا    ــۆز ئ ــپ، ئ ــول ئېچى ــا ي ــتى  ئۇالرغ ــى مۇبارەكلهش ــۈپ، ھېيتلىرىن  .كۆرۈش
ھهممه كىشى دېگۈدەك ئـۇنى ھېيىـت پاتىههسـىگه،  قۇربـانلىق مـاللىرى      

                                            
  .ئا —مارت  -22    �
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ئــۇ بهزىــلهرگه چىــن  .ئۈچــۈن دۇئــا قىلىــپ بېرىشــكه تهكلىــپ قىلشــاتتى 
كۆڭلىــدىن ۋەدىــلهر بهرســه، بهزىلهردىــن تۆۋەنچىلىــك بىــلهن ئــۆزر ســوراپ،  

ــى   ــڭ ھهممىس ــى     جامائهتنى ــۈپ، ھېيتىن ــىپ كۆرۈش ــول ئېلىش ــلهن ق بى
  .مۇبارەكلدى
ۈنلـۈك ھېيــت ئىچىـدە نۇقتىلىــق ئائىلىلهرنىـڭ ھهممىســىگه    ئـۈچ ك 

ــپـــاتىههگه كىـــر لالر ســـۇئۇئـــۇ بۇنـــداق . تهگـــدى زدى، قۇربانلىققـــا ئېغىـ
ــارقىلىق  ــال    ئــ ــۈردى، قاتمــ ــا كهلتــ ــارىلقىتىكىلهرنى قولغــ ــۇن ئــ نۇرغــ

بىــلهن دىپلومــاتالرچه مــاھىرلىق بىــلهن مۇناســىۋەتنى  رمۇناســىۋەتتىكىله
  .منىڭ ئۆيىگىمۇ پاتىهه قىلدىھهتتا ھابۇلهاجى. يۇمشاتتى

ھېيتـــتىن كېـــيىن ئـــۇ تىـــنىم تاپماســـتىن مهكـــتهپلهرگه قاتنـــاپ،  
ــورۇز   ــڭ ن ــائوقۇغۇچىالرنى ــدىغان   يرب ــدىم قىلى ــۈن تهق ــالىيتى ئۈچ ىمى پائ

بېرىـپ، ئـۆزى ھهرىـكهت ئـورۇنالپ      ئويۇنلىرىنى كۆزدىن كهچـۈرۈپ، پىكىـر  
  .پ چىقتىۈتۈئۈلگه كۆرس

مــمه مهكتهپلهرنىــڭ ئوقۇغــۇچىلىرى مــارت ســهھهردە ھه -22مىالدىــيه 
. ئۆز مهكتهپلىرىـدە سـهپكه تىزىلىـپ پائـالىيهتكه تهييارلىنىشـقا باشـلىدى      

تــوپ بولۇشــۇپ مهكــتهپلهرگه قــاراپ     -كــوچىالردا تــوپ -چــاكور كىشــىله
  .كېلىشمهكتىدى

مهشههد قۇمباغدا يېڭىدىن قهد كـۆتهرگهن ئىككـى مهكتهپنىـڭ بىـرى     
يـــۈز مېتىـــرچه  . پ ســـېلىنغانىدىئابـــدۇراخمانهاجىنىڭ ئـــۆيىگه يـــۆله  

نېرىســىدا ئوغــۇلالر مهكتىــۋى جايالشــقان، بــۇ ئىككــى مهكتهپنــى قۇمبــاغ 
ــ  ــچىتى ئايرى ــتى مهكــتهپ تېخىمــۇ كــۆركهم، كهڭ   . راتتىتــۇپ مهس -رۇش

ۆرۈشـكه  كۇشادە ياسالغان بولۇپ مهشههدكه نـورۇز بـايرىمى پائـالىيىتىنى ك   
ــۆگزىلهردە ۋە كهلگهنــلهر كــۆپرەك بولغاچقــا ئىهــاته تامالرنىــڭ ئۈ  ســتىدە، ئ

  .مهكتهپ مهيدانىنىڭ چۆرىسىدە زىچچىدە تۇرۇپ كېتىشكهنىدى
ۋا گهنـدەك ئىللىـق، ئوچـۇق ھـا    ىلب تهبىئهت بـۇ خاسـىيهتلىك كـۈننى   

قشـلىق چـۇرۇقلىرىنى تاشـالپ يېنىكلىشـىپ     . ئاتا قىلغانـدەك قىالتتـى  



 43 

كهتــكهن بــالىالر پــۇتلىرى ياالڭيــاق ھالــدا ئــادەملهر ئارىســىدا چېپىشــىپ   
  .رەتتىۈكهيپىيات كىشىنىڭ كۆڭلىنى كۆت. شهتتىۈيۈر

 ش،ئوقۇغــۇچىالر ھهرخىــل تهنتهربىــيه پائــالىيهتلىرى، قوشــاق ئوقــۇ     
ــ ــلهن   ن ــالىيهتلهر بى ــاش پائ ــقا ئوخش ــىلىرىنى ئېيتىش ــاممىنى  ورۇز ناخش ئ

ــدى  ــپ قىلىۋال ــۆزىگه جهل ــېلىش،   . ئ ــدە ئىشــلهش، دەم ئ ئهســىرلهر مابهينى
يـات ياشـاۋاتىمىز دەپ ئـويالپ كهلـگهن     تاماق يىيىش بىلهنـال ھا -ئىشلهش

بـــۇ ئـــادەملهرگه يېڭـــى مائارىپنىـــڭ تهســـىرىدىن ھاياتنىـــڭ مهزمـــۇنىنى  
ــان  ــڭ    قۇئوبېيىتق ــۇپ، ئۇالرنى ــادەملهردەك تويۇل ــىرلىق ئ ــا س ــۇچىالر گوي غ

نىــڭ ھاياتنىــڭ شــۇنداقال ئۆزلىرى. جۇشــقۇن ھاياتىغــا ھهۋىســى كېلهتتــى 
ئېچىنىشــقا ئوخشــاش بىــر خــوۋلىقىنى كــۆرمهي ئــۆتكهن ئــۆمرىگه قارىتــا  

يهنه ئـاز  . س قهلبىنى ھهم ئاغرىتىپ، ھهم پهپىـلهپ ئۆتكهنـدەك بـوالتتى   ىھ
ــ  لهر بولســا بۇنــداق جهدىــتلىككه تــېخىچه گۇمــان     ەمادســاندىكى  بهزى ئ

  .بىلهن قارايتتى
ــالىيهلهرگه تهڭ    ــى پائــ ــمه مهكتهپلهردىكــ ــدى ھهمــ ــى ئهپهنــ مهمتىلــ

ۇرۇپ، ھهر بىـر جايـدا توپالنغـان    قاتنىشىپ، ھهر بىر مهكتهپته بىر ئازدىن تـ 
  .جامائهتكه نوتۇق سۆزلهپ، ئايلىنىپال يۈردى
هپ ۋە ئوغــۇلالر مهكتىــۋى كــتمهئــۇ ســهھهردىال مهشــههدتىكى رۇشــتى  

ــ ــوپتىن   پائ ــدىن كېــيىن، ئاســتىال ت الىيهتلىرىنى ئىزىغــا ســېلىپ قويغان
بـــۇ يهردە . ئايرىلىـــپ ســـۇغۇرۇلۇپ چىقىـــپ، ســـۇنتاغ مهكـــتهپكه كهلـــدى

  .ت باشلىنىپ كهتكهنىدىپائالىيه
ــاتتى     ــغۇالتى قىلۋات ــيه مهش ــمى تهنتهربى ــر قىس ــڭ بى . ئوقۇغۇچىالرنى

يــۈگرەيتتى، گــاھىلىرى ســهكرەيتتى، يهنه پ نىــگــاھلىرى مهيــداننى ئايلى
ــاتتىبهزىــلهر چېلىشــاتتى؛ بىــر قىســمى شــېئىر دىكلى  . ماتســىيه قىلىۋات

 كه»نوتـــــۇق ســـــۆزلهش«يهنه بهزىـــــلهر ســـــهھنه ســـــۆزلىرىنى يـــــادالپ، 
  ...ھازىرلىنىۋاتاتتى

تهۋپىــق ئــويالپ تاپقــان بىــر خىــل تهشــۋىقات       »نوتــۇق ســۆزلهش «
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 —ۋىقاتىنى كىچىــك بالىالرنىــڭهشــت چارىســى بولــۇپ، يېڭــى مهدەنىــيهت
مهكتهپكه ئهمدىال كىرگهن ياكى مهكـتهپ يېشـىغا يهتمىـگهن بالىالرنىـڭ     
 تىلــى بىــلهن قىلغانــدا دىلــى يۇمشــاق، ســاددا ئۇيغــۇر خهلقىــگه بهكــرەك  

ــۈمى تهســهۋۋۇر    ــدىغانلىقىنى، بۇنىــڭ پىســخولوگىيىلىك ئۈن تهســىر قىلى
بـــۇ تىلـــى . دىنىـــغاس قىلىـــدىغـــانلىقىنى ھۇقىلغۇســـىز دەرىجىـــدە بول

غا يېـرىم بهتمـۇ كهلمهيـدىغان سـۆز تېكىسـتى      »كىچىك ناتىقالر«چۈچۈك 
ــ ــۆزلهرنىڭ . لهتتىىتۈئۈگـ ــۇ سـ ــڭ بـ ــڭ   —ئۇالرنىـ ــان  پهرزەنتلىرىنىـ دېهقـ

  .ئاتا بولغۇچىالرنى ئوڭايال تهسىرلهندۈرەتتىتىلىدىن ئېيتىلىشى 
كنى ئــــارىالپ ئۆتــــۈپ ئوقۇغــــۇچىالر توپىغــــا     ۈلــــ ۈتهۋپىــــق كۆپچ

ــ ــتىدىن     ، تىيېقىنالش ــكهت ئۈس ــتىن ھهرى ــويىچه چاندۇرماس ــادىتى ب ــۇ ئ ئ
ــۈپ، ت ــى    چۈش ــىل قىالتت ــۈم ھاس ــي ئۈن ــتىن ئهمهلى ــاۋۋال  . هكشۈرۈش ــۇ ئ ئ

ــان     ــپ تۇرغ ــا قىلى ــى تاماش ــيه ھهرىكهتلىرىن ــك   تهنتهربى ــوپ كىچى ــر ت بى
بالىنىڭ ئارىسىدىكى مهكتهپ يېشىغا يېتىـپ قالغـان بىرسـىگه دىقـقهت     

  .قىلدى
پ، ئۇنىــڭ ۇيــۇى ئــۇ بالىنىــڭ يېنىغــا زوڭزېــدد —ســاالم، ئوغلــۇم،  —

ســـهن مهكـــتهپكه   —كىچىـــك بـــۇدۇرۇق قـــوللىرىنى تۇتـــۇپ تـــۇرۇپ،     
  كىرمىگهنمىدىڭ؟

ــدى   — ــيىن دادام چىقىرىۋالـ ــگهن، كېـ ــۇ خهتلهنـ ــۇ. مهنمـ خهت  مهنمـ
ــۇ      ــىڭىز، مهنم ــا دەپ باقس ــىز دادامغ ــدى دادا، س ــا، ئهپهن ــمهن، بولمىس بىلى

  ئوقىسام بولمامدۇ؟
ايــدىكهن؟ مهن داداڭغــا دەي، بىــراق، داداڭ ولمب كه، نېمىشــبولــۇدۇ —

  بۇ يهرگه كهلدىمۇ قانداق؟
ۋېلىپال، ۈ؟ سـىز ئـۇنى كـۆر   اپ قويايمـ ۈتۈسـ كهلگهن، مهن سىزگه كۆ —

  .ئۇنىڭغا دەڭ
  م؟داداڭ كى —
  .سهمهد، سهمهد كىگىزچى دېسه ھهممه ئادەم بىلىدۇ —
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ھه، ســــهن ســــهمهدنىڭ ئوغلىمــــۇ؟ مهن داداڭنــــى بىلىــــمهن،      —
  .، مهن داداڭ بىلهن سۆزلىشهيبولۇدۇ. غىمۇ كىرگهنمهنالريۈڭئۆ

مــاقۇل، مهنمــۇ ئوقــۇپ قالىــدىغان بولســام جهزمهن ئوبــدان ئوقــۇپ   —
مهكتهپـته  . خشـا بىلىـمهن  مهن دېـگهن جىـق نا  . ئهپهندى بـوالي دېگهنـتىم  

 ئۈگهنگهن، كېـيىن دادام مېنـى چىقىرىۋالغانـدىن كېيىنمـۇ ئوقۇيـدىغانال     
ئىتـــتىكال . دىمۋەۈنـــۈقىن كېلىۋېلىـــپ ئۈگا يـــېقانـــدۋاتۈتۈناخشـــا ئۈگ

  .بىلىۋالىمهن، مهن دېگهن
ــالىيىتىگه    — ــڭ پائـــ ــهنمۇ ئوقۇغۇچىالرنىـــ ــۈن ســـ ــه بۈگـــ ئهمىســـ

ئانـدىن  . سـۆزله  »نۇتـۇق «، سـهن  قاتنىشامسهن؟ ئاۋازىڭ ياخشىدەك تۇرىـدۇ 
ناخشــا ئوقــۇپ بهر، ســېنى شــۇ ھالــدا كۆرســه داداڭنىــڭ ھهۋىســى كېلىــپ   

  .ىلىدۇسهت قن رۇخئوقۇشۇڭغا جهزمه
  .ماڭا ئېيتىپ بېرىڭ، بىردەمدىال بىلىۋالىمهن. بولۇدۇ —
  نى بىلهمسهن؟»... ئىزچىالر« —
  .مۇ بىلىدۇنېمىشقا بىلمهيتتىم، ئۇنى كىچىك بالىال —
  ئىسمىڭ نېمىدى؟.... اۋۋال شۇنى ئوقۇغىن، ئاندىنئ —
  .نۇرۇلال —
ــۇرۇلال — ــۇتهۋپىــق بىــردەم ئويل —! ھه ، ن ــدىن،ۋېلىــپ، پ تۇرىۇن  ئان

دانه  -ئـۇ بالىغـا دانىمـۇ    —.... ناخشىنى ئوقۇپ بولۇپ مۇنداق دەيسـهن  —
بـۇنى ئوقـۇپ بولغانـدىن كېـيىن ئـۆزەڭ ياخشـى        —شكه باشلىدى، ۈتۈئۈگ

  قانداق؟. بولۇدۇناخشىدىن يهنه بىرنى ئوقۇپ بهرسهڭ  ئوقۇيااليدىغان
ــۇدۇ — ــىڭىزال بولـــ ــتىم دەپ بهرســـ ــر قېـــ ــدى دادا، يهنه بىـــ  ، ئهپهنـــ

  .الاليمهناۋۇتوت
ــادالپ  . تهۋپىــق يهنه بىــر قېــتىم ئېيتىــپ بهردى  ــۇرۇلال ئارقىــدىنال ي ن

  :تهۋپىق ئۇنىڭ ھهقىقهتهنمۇ چېچهنلىكىنى كۆرۈپ. بهردى
پۇچـۇق  -ى ۋە ئـۇنى باغرىغـا تارتىـپ، چـاال    دېـد  —ئاپرىن، ئوغلـۇم،   —

ــدى،        ــۆيۈپ قوي ــىگه س ــان پىشانىس ــۇپ قالغ ــار بول ــاال، چىپ ــۇپ، ئ  —يۇيۇل



 46

نۇتقــۇڭ شــۇ بولســۇن، ســهن چــوڭ بولغانــدا يهنه جىــق    ڭىچه ســېنبۈگــۈن
  گهپلهرنى قوشۇپ سۆزلهيسهن، بوالمدۇ؟

سـۆز قىاللمـاي، يـاش     -نۇرۇلال خۇشاللىقىدىن كۆزى ياشـلىنىپ، گهپ 
ارقىراپ كهتكهن يوغـان ئهقىللىـق قـوي كـۆزلىرىنى بـۇ مېهرىبـان       بىلهن پ

  .كىشىگه تىكىپ باش لىڭشىتىپ قويدى
ــى تهن»نۇتــۇق ســۆزلهش« ــن ــوالتتى تهربى ــالىيىتى دېســىمۇ ب ــۇ . يه پائ ب

پائــالىيهتته چــوڭ ياشــتىكى ئوقۇغــۇچىالردىن بىــر تــوپى يهنه بىــر توپنىــڭ 
ئاشــۇ  »نــاتىق«. ھاســىل قىالتتــى »مــۇنبهر« مۈرىســىگه چىقىــپ، ئىگىــز

 »مــۇنبهر«تىنمــۇ ئۇالرنىـڭ  »نۇتـۇق «. مـۇنبهر ئۈســىتىدە تـۇرۇپ ســۆلهيتتى  
تۈرگىــدەك تېــز ۋە ســىنى كهلنىڭ ھهۋىھاســىل قىلىــش ھهركىتــى كىشــى

  .پۇختا بوالتتى
ئهمىسه، ئوغلۇم، سهن ئاۋۇ ئاكىلىرىـڭ قېشـىغا بېرىـپ، ئۇالرنىـڭ      —

ئهۋەتتـــى، مۈرىســـىگه چىقىشـــنى مهشـــىق قىـــل، مېنـــى ئهپهنـــدى دادام  
  .دېگىن

نــۇرۇلال خۇشــال قىيغىتىــپ، مهيــدانغا كىرىــپ كهتكهنــدىن كېــيىن،  
الر بىـلهن كۆرۈشـۈپ،   وقۇتقـۇچى ئ. كهتتـى تهۋپىق ئوقۇتقۇچىالرنىڭ يېنىغا 

الرنى تالالشــنى بۈگـۈنكى پائـالىيهتتىن پايـدىلىنىپ تــۈرلهر بـويىچه مـاھىر     
  .تاپىالپ قويدى

هر بىـــلهن كۆرۈشـــۈپ  تهۋپىـــق دېهقـــانالر تـــوپىنى ئـــارىالپ، بهزىـــل    
پ، بهزىــلهرگه چاقچــاق قىلىــپ، ســهمهد كىگىزچىنــى ۇشــۇتېنىچلىــق سور

ڭ بالىسـىنى مهكـتهپكه   سـهمهدنى  ئـۇ . الدىتېپىپ، ئۇنىڭ قېشىدا تۇرۇپ ق
ــۈن    ــېمه ئۈچـ ــڭ يهنه نـ ــلهپ، ئۇنىـ ــىنى ئهسـ بېـــرىش ھهققىـــدىكى ۋەدىسـ

ق بــۇ ھــال ئۇنىڭــدا ھۇشــيارلى. نىۋالغانلىقىغــا ھهيــران قالــدىچاپســانال يې
يهنه . دېــمهك، دۈشــمهن تېخــى بولــدى قىلمــاپتۇ «. سهزگۈســىنى قوزغىــدى

همهدكه راق ئـۇ سـ  بىـ . ى ئـۇ دەپ ئويلىـد  »ھهرىكهت قىلىۋاتقانلىقى ئېنىـق 
ــدى  ــه بهرمى ــدى  . تهنبى ــوراپمۇ باقمى ــانلىقىنى س ــكه ئاينىۋالغ ــۇ . نېمىش ئ
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بـــۇ ئاتىـــدا قانـــداق ئىنكـــاس     »نـــۇتقى «النىـــڭ ئالـــدى بىـــلهن نۇرۇل 
  .ىنى كۆرۈپ باقماقچى ئىدىقوزغايدىغانلىق

ــىق      ــق مهشـ ــمى داۋاملىـ ــر قىسـ ــڭ بىـ ــته ئوقۇغۇچىالرنىـ ــر چهتـ بىـ
ــاتتى ــه. قىلىۋاتــ ــوپالر ســ ــۇپ،بهزى تــ ــورۇز مهش دەس پ بولــ ــهيتى، نــ ىســ

ىرالشــقان، يــالغۇز ناخشــىلىرىنى ئوقــۇش قاتــارلىق ئومــۇمىي نومــۇرالر ئاخ 
ــ      ش داۋام ۈتۈكىشــــلىك ۋە بىــــر نهچچىــــدىن بولــــۇپ ماھــــارەت كۆرســ

  :يهككه يۈگرەش باشالنغاندا كىمدۇر  بىرى. تتىقىلىۋاتا
تومــۇزدىكى ئىتــتهك تىلىنــى ســاڭگىلىتىپ يــۈگرەپ يۈرگهننىــڭ   —
ــېمه ــى نـ ــدى —دۇ؟ پايدىسـ ــا   . دېـ ــدە، يـ ــمهنلىك غهرىزىـ ــا دۈشـ ــڭ يـ ئۇنىـ

  .چۈشهنمىگهنلىكتىن دېگهنلىكىنى بىلىپ بولمايتتى
ــۇنى كــۆرەلمىگه   ــكه بۇرۇلــۇپ، گهرچه ئ ن تهۋپىــق گهپ قىلغــۇچى تهرەپ

  :بولىسىمۇ
ــار؟ دارۋازنىڭچــۇ؟ بۇمــۇ شــۇنىڭغا    — ــداق پايدىســى ب چېلىشــنىڭ قان

  .دېدى كۈلۈپ —ئوخشاش ئىش، 
چېلىشـىدىغانالرنىڭ سـانى   . چـېلىش باشـالندى   نىن كېيىيۈگرەشت

. شـــۇڭا بـــۇ ئىشـــمۇ چاپســـانال ئاخىرالشـــتى . ئـــانچه كـــۆپ ئهمهس ئىـــدى
ــى     ــۇنبهر ھاس ــدىن م ــدىن ئادەم ــچىلىق، ئان ــدىن چامباش ــپ،ئارقى  ل قىلى

بـــۇ دېهقــانالر ئۈچـــۈن يهنه بىـــر  . ئۇيــۇنى باشـــالندى  »نۇتــۇق ســـۆزلهش «
ككه تــازىم بهجــا كــۆپچىلىقتــى ۋە مــاھىرالر مهيــدانغا چى. يېڭىلىــق ئىــدى

ئۇالرنىــڭ ئالــدىنقى ئالتىســى ئهڭ چــوڭ ئوقۇغــۇچىالر بولــۇپ،  . كهلتــۇردى
ــ  ــويلىرى بى ــدى ب ــى ئى ــرەك،   . ر تهكش ــۇالردىن كىچىك ــۆرتى ئ ــى ت كېيىنك

. نىڭمــۇ بــويلىرى تهكشــى، ئــۇالردىن كېــيىن يهنه ئىككىســى بارىــدى  بۇالر
كىچىـــك  ن جىقـــالئهڭ ئاخىرىدىكىســـى نـــۇرۇلال بولـــۇپ، ئالـــدىنقىالردى

  .ئىدى
  :تازىم قىلىۋاتقان سهپته نۇرۇلالنى كۆرۈپ قالغان سهمهد

  . دېدى غۇدۇراپ —! نېمه قىلىپ يۈرىدىغاندۇ ئاۋۇ ماڭقا —
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دېـدى تهۋپىـق ئـۇ تهرەپـكه      —مسىز، نېمه قىلىشىنى كۆرۈپ تۇرما —
  .بېشىنى سىڭايان قىلىپ پهس ئاۋازدا

ــيىن    ــۇچى تازىمــدىن كې ــۆرت ئوقۇغ ــزال بكېيىنكــى ت ــرتې ــر -ى ىگه بى
دە، نــۇرۇلالنى دەســال قىلىــپ كۆتــۈرۈپ مۈرىســىگه      ـروبىــرو بولۇشــتى      

ئالــدىنقى . دەسســهتتى ۋە بىــر قــولى بىــلهن ئۇنىــڭ پــاچىقىنى تۇتۇشــتى  
بىـــر تىزىنـــى ئالـــدىغا . بىـــرىگه روبىـــرو بولـــۇپ-ىـــرئـــالته ئوقۇغـــۇچى ب

 رگهنتــۈنــۇرۇلالنى كۆ. چىقىرىــپ، بىــر پــۇتىنى كهيــنىگه تېــرەپ تۇرۇشــتى
ئۇالرنىــڭ ئالــدىغا ســۇنغان تىزىغــا، ئانــدىن پهلهمــپهي قىلىــپ   هيلهنتــۆرت

ســتىدىكىلهر ئۇالرنىــڭ  ســۇنغان بىلىكىــگه دەسســىگهندىن كېــيىن، ئا   
ــال   ــۇپ تهڭ ــكهم تۇت ــاچىقىنى مهھ ــتىلىشمهرك« پ ــا   »هزگه ئىن ــلهن ئالغ بى

قاتــار بولــۇپ . ســۇنۇپ ئىگىــپ تۇرغــان تىزلىرىنــى رۇســالپ ئــۆرە بولۇشــتى 
الىنىڭ ھهركىتـى شـۇنچىلىك تېـز ئورۇنالنـدىكى،     ىر بون بچىقىشقان بۇ ئ

قانـداق قىلىـپ    كۆز ئۈزمهي قاراپ تۇرغان دېهقانالرمۇ بىـر ئـۇزۇن سـهپنىڭ   
ســهمهد . نى ئاڭقىرالمىــدىغــا ئايلىنىــپ قالغــانلىقى  »مۇنــار«بىــردىنال 
ــوغلىنى كــۆرۈپ ھهم  »ھــاۋايى مــۇئهللهق«بىــردىنال  قه چىقىــپ قالغــان ئ

  :دۈككه بولغان ھالدا-ئۇ دەككه. هندىۋىشلتهش تاڭ قالدى، ھهم -ھاڭ
ــىنه — ــىال   ! ھهسس ــڭ يېرىلمىس ــۈپ، پوكىنى ــۇپ چۈش ــهدىن ئۇچ ئاش

  .دېدى —! مهيلىغۇ
ــۇرۇلال ھاياج   ــان نـ ــىنى ئاڭلىمىغـ ــڭ ۋارقىرىشـ ــدا  ئۇنىـ ــان ھالـ انالنغـ

ئــۇ ناخشــىغا مــاس كهلتــۈرۈپ قــول  . نــى باشــلىۋەتتى»ئىــزچىالر مارشــى«
ــدى   ــدىرلىتىپمۇ قويـ ــۇتلىرىنى مىـ ــۇ. پـ ــبـ ــپ  نى كـ ــۇنى يىقىلىـ ۆرۈپ، ئـ

. پ كهتتـــــىۇشـــــۇرۇچۈشـــــهرمىكىن دەپ ئهنســـــىرىگهن خـــــااليىق چۇق
ممىسـى بــۇ كىچىككىـنه بالىنىــڭ قــالتىس   ئهتراپتىكـى كىشــىلهرنىڭ ھه 

پ ماختاشقا باشـلىغاندا بـۇ شـان شـهرەپنىڭ ھهقىقـى      ۇنۇماھارىتىدىن زوقل
ھهقداســى بولغــان ئاتــا، بــۇرنى ئېچىشــىپ، كــۆزى        —ماختانغۇچىســى  

ــقورالت ــدىشـ ــنىش ئىچ . اندەك بولـ ــا ئىككىلىـ ــانىي  يېڭىلىققـ ــدە، گۇمـ ىـ
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قارايدىغان بۇ كىشى ئهمدى ھهر قانـداق ئاتىغـا ئوخشـاش ئـۆز بالىسـىنىڭ      
ــدى  ــدىن زوقالنماقتى ــۇ. مۇۋەپپىقىيىتى ــۆزىنى مــاختىنىش     ب ــۇ ئ چاغــدا ئ

تۇيغۇسىغا چۆمـدۈرىۋاتقان بـۇ ئىشـنىڭ، دەل ئـۆزى ئالقىشـلىمىغان، ئـاۋاز       
ــ  ــمىغان ئى ــدى ىكهش ئقوش ــدىن چىقىرىۋەتكهنى ــى خىيالى ــۇنى . نلىكىن ئ

دېــگهن تهشۋىشــال  »ئوغلــۇم ئىگىــزدىن يىقىلىــپ چۈشمىســىدى «پهقهت 
ــارام قىالتتــى ــارىالش تۇي . بىئ غــۇ ئۇنىڭغــا ھهم ســۆيۈنۈش، ھهم تهشــۋىش ئ

  .ئۆزىنى ئۇنتۇلدۇرىۋەتكهنىدى
نــۇرۇلال ناخشــىنى تۈگهتكهنــدىن كېــيىن، شــائىرانه ھېســيات بىــلهن    

  :سىيه قىلدىاتىمدېكىل
  ،ھئىشنىڭ بېشى بىسمىلال

  .مېنىڭ ئىسمىم نۇرۇلال
  ، ئهي بالال،مىللهت دەڭال

  .قايناپ تۇرسۇن ۋىجدانال
  ،ئوقۇڭال ڭالۇنۇئويغ

  .ھرەھمهت قىالر بىر ئالال
......................  

بۇ چاغدا دېهقـانالر ئىچىـدە غۇلغـۇال    . ئارقىدىن يهنه بىر ناخشا ئوقىدى
  .نىدىهتكهباشلىنىپ ك

ھوي، كۆزۈم قۇرۇسـۇن، بـۇ بىزنىـڭ سـهمهد كىگىزچىنىـڭ نـۇرۇلال        —
  !ئىكهنغۇ، ئاتاڭغا رەھمهت

  !ياخشى ئاتىنىڭ بالىسى ـ دە —
  ....لگهنمۇ ئۆزى؟توۋا، مۆمىن قوزىدىن يولۋاس تۆرە —
  !شۇنى دەيمهن، بۆلهكچىال چېچهن بالىغۇ، بۇ —

ــ     ــڭ لهۋلى ــان ئاتىنى ــاڭالپ تۇرغ ــالرنى ئ ــۇ ماختاش ــارى تب  كقلىقتهۇتق
ــ   اي چىمچىقلىتىــپ، يىغلىۋەتمهســلىك  مىــدىرالپ، كــۆزلىرىنى توختىم

باياتىن بېرى ئۇنىـڭ ھېسـياتىغا بالىسـىنىڭ    . ئۈچۈن ئارانال چىداپ تۇردى
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ىن ئهنسـىرەش تۇيغۇسـى ئارىالشـقان بولسـا، ئهمـدى      يىقىلىپ چۈشىشـىد 
ىش ئــۇ ھهمــمه ئهندىشــه ۋە باشــقا ھېســياتالردىن خــاالس بولــۇپ، مــاختىن  

ــار ويغۇت ــۇنى ي ــۇرادەرلىرىگه ھىكــايه قىلىــپ بېــرىش   -ســىغا چــۆمگهن، ب ب
ــدىن ق   ــدە قايتىـ ــلهن، ھهدەپ كۆڭلىـ ــى بىـ ــقا  نىيىتـ ــتۇرۇپ چىقىشـ ۇراشـ

ولـــۇپ ناھـــايىتى چاپســـانال يهرگه نـــۇرۇلال ناخشـــىنى ئوقـــۇپ ب. ئورۇنـــاتتى
ئانىالرغـا تـازىم    -ئون بىر باال ئاۋۋالقىدەك ئۇزۇن قاتـار بولـۇپ، ئاتـا   . چۈشتى

  .ن كېيىن ئۇقۇغۇچىالر توپى تهرەپكه كهتتىاندىقىلغ
دىـن قانـداق قىلىـپ شـۇنچه چاققـانلىق      »ئىگىز ئاسمان«ئوغلىنىڭ 

هتمىــگهن ئاتــا  بىــلهن يهرگه چۈشــۈپ ســهپكه تىزىلىــپ بولغىنىغــا كــۆزى ي
يهنه بىر قېتىم بېسـىپ كېلىۋاتقـان كـۆز يېشـى دولقۇنىنىـڭ زەربىسـىگه       

تۇيغــۇنى ئېنىــق  -سىــكى ھهلبىــدىۇنىــڭ قئ. ئــۇچراپ، ئېســهدەپال قالــدى
ــان      ــپ تۇرغ ــا بېرى ــلهن باھ ســېزىپ، پىســخولوگالرغا خــاس ســهزگۈرلۈك بى

  :بهخىتلىك ئاتىغا بېشىنى يېقىنراق ئهپكېلىپ تهۋپىق بۇ
مهكتهپكه بېرىپ ياخشـى قىپتىكهنسـىز، كارغـا يارايـدىغان     بالىنى  —

  .ىلهندېدى خۇپسهنلىك ب —دۇ، ۇئادەم بولۇپ چىقىدىغاندەك تۇر
ــۋاپتىكهنمهن،    — ــۇنى يهنه چىقىرىـ ــدىم، مهن بهغهرەز ئـ ــۇ ئهپهنـ يوقسـ

  .دەپ دودۇقلىدى سهمهد —... ئهمدى سهل ته بولۇپ قالدىم
لتۇرۇشـــنىڭ ھـــاجىتى تهۋپىــق ئهمـــدى ئۇنىڭغــا تهربىـــيه بېرىــپ ئو   

ســهمهد بولســا گويــا نۇرۇلالنىــڭ ئانىســى      . قالمىغــانلىقىنى چۈشــهندى  
ۋاتقانـدەك، ئۇنىڭغـا   ۈۇپ كۈتهت بولـ بىتـاق  ئىشنىڭ نهتىجىسىنى ئاڭالشـقا 

ئـۇ ئهمـدى   . چاپسانراق بالىسى ھهققىدە سۆزلهپ بهرگۈسى كېلىپ كهتتـى 
ئـۇنى ئـۆيگه   ئىسسىق بىـر تۇيغـۇ   . ۋەرگۈسى كهلمهي قالدىۇسورۇندا تۇر بۇ

  .ئالدىرىتاتتى
دېـدى   —ئهپهندىم، يۈرۈڭ، بىزنىڭ ئۆيگه، بىر پىياله چـاي قۇيـاي،    —

ىم قىلغـۇچى ئـادەمنى راسـا    پىنى تهقـد شـهرى  -مـى شـان  ئۇ بالىسىنىڭ جى
  .بىر مېهمان قىلغۇسى كېلىپ
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شـۇڭا ئـۇ   . نهتتىۈھـالىتىنى چۈشـ   -تهۋپىق ئۇنىڭ شـۇ تـاپتىكى روھـى   
  :ىپ مىيقىدا كۈلۈپكۆزىنىڭ قۇيرىقىنى سهل قىس

  .دېدى —ئالدىرىماڭ، بالىالرنى تاشالپ نهگه بارىمىز،  —
 —كىلـى بوالمـدۇ،   پ كهتى تاشـال راست، راست ئېيتىسىز، بالىالرن —

ئۇ شـۇندىال ئۆيـدە كۈتـۈپ تۇرغـان ئايـالى يـوقلىقىنى يادىغـا        . دېدى سهمهد
لىغـا  شـهرىپىدىن ھوزۇرلىنالمايـدىغان مهرھـۇم ئايا    -ئېلىپ، بالىنىڭ شـان 

پائالىيهت ئاخىرالشقاندا تهۋپىـق سـىنىپقا كىرىشـتىكى    . ئېچىنىپ قالدى
ــى  ــتىگه چىقتـ ــپهي ئۈسـ ــۇ پهلهمپ. پهلهمـ ــدە پئـ ــدا بهيـ ــانال  هيـ ــان ھامـ ولغـ

. ئوقۇغــۇچىالر، دېهقــانالر جىــم بولۇشــۇپ ئۇنىڭغــا تىكىلــدى -ئوقۇتقــۇچى
كېچىكـى،   -ۇرا بويلـۇق قـامىتى، ئـۆزىگه ياراشـقان كىـيىم     تهۋپىقنىڭ ئوتت

ــى بې ــىدىكى بېرېس ــۈرلۈك كۆرســ   ①ش ــۆيۈملۈك، ھهم س ــۇنى ھهم س پ ۈتۈئ
  .تۇراتتى
ايـا ئـۆز   الپ، بۆز باشـ يىچه سدېدى ئۇ ئادىتى بو —ئهي، ۋەتهنداشالر،  —

ــدۇڭالر،    ــران بولـــ ــۆردۈڭالر، ھهيـــ ــارەتلىرىنى كـــ ــڭ ماھـــ پهرزەنتىڭالرنىـــ
دىن ھـېچ  ىـ تېخى يېقىندىال كوچىالردا الغـايالپ يـۈرگهن، قول  . سۆيۈندۈڭالر

پ ۈرۈكهلمهيـــدىغان، بىـــۋاش بالىالرنىـــڭ بىـــردىنال بۇنـــداق ئۆزگـــ  ئىـــش
. كـۆردى  دىنمۇى مهنـ بهزىـلهر بـۇن  . قالغىنى سىلهرگه مۆجىزىـدەك تۇيۇلـدى  

ــگهن يېڭىلىــق، تارىخ   ــر ئېلىــپ كهل ــۇ دەۋى نىــڭ مــۇقهررەر مهن دەيــمهن، ب
ــراق، باشــقىال . مهنزىلــى ــۆتكهن   بى ــان بېســىپ ئ ــى ئاللىقاچ ــۇ مهنزىلن ر ب

ڭ زۇلمهتلىـــك مـــۇھىتىمىز بـــۇنى كۆرۈشـــكه ئىمكـــان  بولســـىمۇ بىزنىـــ
م مهن پهقهت شـۇنى كۆرۈۋېلىشـىڭالر ئۈچـۈن چىـراق يـاقتى     . بهرمىگهنىدى

ئۇنىڭ چىرايـى ھامـان ئوچـۇق، لـېكىن جىـددىي ئهسـتايىدىل        —س، خاال
بولمايـدۇ، ئهممـا بـۇنى     ڭالرنى قالتىس مـۆجىزە دېگىلـى  ۈنۈكۆرگ —ئىدى،

ــق دەپ ئېي  ــۈن يېڭىلىــ ــۇرتىمىز ئۈچــ ــااليمىزيــ ــزدە . تــ ــڭ «بىــ يېڭىنىــ

                                            
  .ئا —ۈركچه باش كىيىمى، ت—  bere —بېرې     �
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دېـگهن گهپ بـار، دېـمهك بـۇ بىـر       »ھهممىسى ياخشى، دوستنىڭ كونىسـى 
لــېكىن كارامهتنىــڭ ! شــى، ئهلــۋەتتهن ياخلىقتىيېڭىلىــق ئىــكهن، كــونى

بـــالىالرنى ئوقۇتســـاق، كـــۆپرەك ئوقۇتســـاق . ھهممىســـى مۇشـــۇال ئهمهس
ــۆر  بۇن ــىيىتىنى يهنه كــ ــڭ خاســ ــىمىزگىمۇ  ۈىــ ــاق چۈشــ مىز،  ئۇخلىســ
ــۆر  كى ــۆجىزىلهرنى كــ ــدىغان مــ ــالىالرنى  . مىزۈرمهيــ ــىلهردىن بــ مهن ســ

  شــــــنى،ۋاتقــــــان پهرزەنتىڭالرنــــــى قولالۇمهكــــــتهپكه بېرىشــــــنى، ئوق
بـالىلىرىمىز  . ۇمايۋاتقانالرنىڭ ئوقۇشىغا كىرىشـىنى ئۈمىـد قىلىـمهن   ئوق

  .ئوقۇتايلى بىزدىن بهختلىكرەك بولسۇن دېسهك
ۇ ئاينىـڭ ئاخىرىـدا   مهمتىلى ئهپهندى قىسقا نۇتقىـدىن كېـيىن مۇشـ   

پۈتــۈن ئاتۇشــتىكى مهكتهپلهرنىــڭ ھهمــمه ئوقۇغــۇچىلىرى بوغــۇز ســېيىغا 
ــانالر ئــــ  ــپ، تالالنغــ ــابىارا ميىغىلىــ ــدىغانلىقىنى، ۇســ ــپ بارىــ قه ئېلىــ

  .خاھىلىغۇچىالرنىڭ كۆرۈپ بېقىشنى تهكلىپ قىلدى
دېهقـانالر  . ئوقۇغۇچىالر مهشق مهشـغۇالتىلىرىنى داۋام قىلىۋېرىشـتى  

ــقا با ــلىدىتارقاش ــى    . ش ــڭ تىزىمىن ــان ماھىرالرنى ــۈن تالالنغ ــق بۈگ تهۋپى
ىـدا  ئالد هكـتهپ بۇ چاغـدا نۇرۇلالنىـڭ دادىسـى م   . ئېلىپ قايتماقچى بولدى

  .ئۇنى كۈتۈپ تۇراتتى
دېـــدى ســهمهت ئـــاقكۆڭۈللۈك   —مهن ســىزنى ســـاقالپ تۇرغــان،   —
  .بىلهن

ــا ئهيىپكــاردەك كۈلۈمســىرەپ،  —ئهپســۇس، —  —دېــدى تهۋپىــق گوي
مهن . م ئۈچـۈن خىجـالهتمهن  ۇنـ ۇزنى قوبۇل قىاللمايدىغان بولغتهكلىپىڭى

  .زغايسىتېخى بىر نهچچه مهكتهپكه بېرىشىم كېرەك، ئهپۇ قىل
دېهقان بىـر نـېمه دېـيهلمهي ئۇنىڭغـا قـاراپ، ئىلتىجـا قىلغۇچىنىـڭ        

ــۇراتتى    ــپ ت ــلهن تىكىلى ــۇرى بى ــۆز ن ــرىم    . ك ــۆڭلى يې ــڭ ك ــق ئۇنى تهۋپى
  :اسىدىۋاتقانلىقىنى سېزىپ كۆڭۈل يۇبول

شـىمىز، سـىزگه مېهمـانمۇ بولغـانمهن، مهن     ۈبىز تېخـى يهنه  كۆر   —
ــولىمهن، خه   ــان ب ــىزگه جهزمهن يهنه مېهم ــرس ــىپ   — !ي ــدى ۋە ئېڭىش دې
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  . نۇرۇلالنى سۆيۈپ قويۇپ ئېتىغا مىندى
بىـلهن   »جىـددىي ۋەزىـپه  «ئۇ بۈگۈن نىمىتۇلال بىلهن مهڭلىكـاخۇننى  

هر ئــــاجىز ئورۇنغــــا  ھــــازىر ســــهلبي كــــۈچل  . ئاغۇغــــا ئهۋەتمهكچىــــدى 
چۈشــۈرۈلگهچكه مهمتىلــى ئهپهنــدى ئــۆزى يــالغۇز كېچىچىمــۇ ئهركىــن       

  .ھهرىكهت قىالاليتتى

2 

 
ئارىـــپ ھهيتىئىنـــى رەســـمىي تهشـــكىللهپ، ئۇيۇشـــمىنى  ى مائهمـــد

ئــۇ ئـاتىالر ھهيئىــتىگه،  . قـۇرۇپ چىقىشـىنىڭ شــهرتى پىشـىپ قالغانىـدى    
ىككـى جهڭچىنـى   يىغىن ۋاقتىنـى، ئـورنىنى ئۇقتـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن ئ     

  :بۇيرىۋېدى، نىمتۇلال ئۇنىڭدىن رەنجىپ
ــىلجىمايمىز    — ــۇ س ــىزدىن بىرقهدەمم ــز س ــ  . بى ــۈنى بىزن ــۇرۇز ك ى ن

ــۇغىچه  مهس ئه ــاش توخـ ــدۇرىۋېتىپ، بـ ــداپ ماڭـ ــلهن گولـ نهلهردە  ئىـــش بىـ
  .دېدى —يۈردىڭىز؟ 

خۇدا ساقالپ ھېچ ئىـش بولمـاپتۇ، قـازارا بىـرەر پىشـكهلگه ئـۇچراپ        —
، سىجاڭ بىزنـى تهخىرسـىز ئۆلـۈمگه بۇيرىمـامتى؟ ئهگهر     قالغان بولسىڭىز

ى بىزنــبىــزدىن زېــرىككهن بولىســڭىز، ســىجاڭغا ئىلتىمــاس قىلىــڭ، ئــۇ  
ــا ــۇ     ق ــىز، بىزم ــنلىككه چىقىس ــىزمۇ ئهركى ــۇنىڭدا س ــۇن، ش يتۇرۇپ كهتس

ــدا  -ئۇالرنىــڭ روھــى. دېــدى —خاپىلىققــا قالمــايمىز، ھالىتىــدىن قارىغان
  .ىنىپ تۇراتتىھهقىقهتهنمۇ رەنجىگىلىكى بىل

ــه    — ــرىكهي؟ ھه دېس ــداقمۇ زې ــىلهردىن قان ــڭ  «س ــنهت قىلىچنى جهن
ــىدا ــىلهر   »سايىس ــچ س ــۇ قىلى ــيىلگهن، ش ــاڭالتۇر دې ــتىن س ر، مهن جهننهت

نـېمه دەپ كــېچهي؟ مېنىــڭ بارىــدىغان يېــرىم كــۆپ، قىلىــدىغان ئىشــىم  
ېخــى گىجىــڭ، ســىلهرنى ھــارغۇزۇپ، زېرىكتــۈرۈپ قويمــاي دەپ شــۇنداق    ت

ــدىم ــاڭالر،    قىلغانىـ ــالپ قالمىسـ ــى تىلـ ــالردا مېنـ ــىلهر ئىچىڭـ ، ئهگهر سـ
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ــار، قېنـــى ئهمســـه پ   ۈتـــۈنســـىزلهرنى ســـوكۇلدىتىپ يۈرۈشـــكه مهن تهييـ
ۇشــــنى بىــــر ئايلىنىــــپ چىقىشــــقا تهييــــارلىنىڭالر، مهجلىســــنىڭ  ئات

  .دېدى تهۋپىق كۈلۈپ —باغىقىنى بىلله تارقىتايلى،
  .شۇنىڭ بىلهن ئۈچهيلهن بىرلىكته ئاتلىنىپ كېتىشتى

ــاتىالر    پهيشــهنبه كــۈنى چۈشــتىن كېــيىن ھهر قايســى يېزىالردىكــى ئ
هتهــاجىم، ئهم نــدىنتېجه. ھهيئهتلىــرى مهشــههد قۇمباغقــا يېتىــپ كهلــدى

قۇربـان  (قۇناجىم، مولال ئېزىـز دامـولالم؛ ۋاقـۋاقتىن ئـاخۇن، قـۇۋان شـهيىخ       
ــزى ــهنچو)ئهزى ــولال   ، ھهس ــاجى، م ــاجىم، ئىمىنه ــۇنتاغدىن ئهمهتقۇله ڭ، س

، مهھهمـمهد خهلــپهت، مـولال قـادىر، زاكىــر ھـاجى، ســهلهيهاجىم،     ئهمىتـاجى 
يــاقۇۋاجى،  دىر، قــامــاپۇرۇچ ئىمىتــاجىم؛ شــورۇقتىن تــاھىر خهلــپهت، مــولال

ئابدىرىيىماخۇن؛ تۆكۈلدىن  ئىسالم ئـاخۇن خهلپىـتىم؛ بۆگهنـدىن نـۇرۇلال     
ــتىم؛ مهشــــههتت  ــاخۇن خهلپىــــتىم، تهختىهونــــدىن   خهلپىــ ىن قۇتلۇقــ

ھهتتــا كاتتــايالقتىن مهھهمــمهت دامولالممــۇ  . كهلــدىھهيــئهتلهر يېتىــپ 
  .مهجلىسكه ئۈلگۈرۈپ يېتىپ كهلدى

ىــق  تهۋپ. ه يىغىلىشــتىتهپكمهكــ  ئــۇالر يېڭــى ســېلىنغان رۇشــتى   
لىنى ابىـــرلهپ كۆرۈشـــۈپ، بهزىلهرنىـــڭ ئهھـــۋ -ھهممهيـــلهن بىـــلهن بىـــر

  .سورىسا، بهزىلهرنىڭ لهقىمىنى ئاتاپ چاخچاق قىلىپ قوياتتى
ــدەكال  — ــىز، بولقىـ ــۇت تۇرۇپسـ ــۇ   —مهزمـ ــدى ئـ ــاق قىلـ دەپ چاخچـ

ياشـالر چامىسـىدىكى    40ئىسـلىماخۇن  . ئىسلىماخۇن خهلپىتىمگه قاراپ
  .تىئۇنىڭ تۇرقى ھهقىقهتهنمۇ بولقىغا ئوخشاي. ەم ئىدىئادپه گۈم

دېــدى ئــۇ نــۇرۇلال خهلپىــتىمگه      —، ①ســىز  قانــداقراق نــارۇلال   —
  .چاخچاق قىلىپ

ــلهن كۆر  ــلهن بى ــق ھهممهي ــۇالرنى   تهۋپى ــيىن ئ ــدىن كې ــۈپ بولغان ۈش
  .پارتىالرغا ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلىپ، چاپسانال يىغىننى باشلىۋەتتى

                                            
  .ئا —دوزاق ئوتى،  —نارۇلال   �
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بىــز  —دېــدى ئــۇ كــۆپچىلىككه خىتــاپ قىلىــپ،  —ر، اشــالۋەتهند —
. ھهممىمىــز مىللهتنــى ئاقــارتىش ئىشــىغا ئــۆزىمىزنى بېغىشــلىغانالرمىز

ــى بىله   ــۆزىنى بېغىشلىشـ ــنىڭ ئـ ــانچه شهخسـ ــېكىن، بىرقـ ــش لـ ــال ئىـ نـ
ــدۇ ــق    . پۈتمهي ــى، ئېنى ــقۇرۇش سىستېمىس ــا، باش ــكىلىي قۇرۇلم يهنه تهش

ــلهر بول ــرەك، نهچـــچه ۋا  ۇبهلگىلىمىـ ــتشـــى كېـ ېـــرى ھهر بىـــر  ىن بقىتـ
يېزىدىكى مهكـتهپلهر شـۇ يـۇرتتىكى چوڭالرنىـڭ يـاردىمى بىـلهن ئېلىـپ        

ــاش باشــقۇرۇش سىستېمىســى بولمىغــانلىقى  يهنىــال بىــر . بېرىلغــان تۇت
ــۇندا  ــۈن، مۇشـ ــدۇ  ئۈچـ ــى بولمايـ ــهنچىلىك دېگىلـ ــى ئىشـ . ق كېتىۋېرىشـ

ــادىي     ــڭ ئىقتىسـ ــاش ئهمهس، بهزى يېزىالرنىـ ــبه ئوخشـ ــادى مهنـ ئىقتىسـ
ى، بۇنــداق يېزىالرنىـڭ مهكتهپلىــرى ئوبـدان راۋاجلىنىشــى   ياخشـ الى ئهھـۋ 

ــۇالرنى     ــۇ؟ ئ ــامرات يېزىالرچ ــا ن ــۇمكىن، ئهمم ــا«م ــۆزەڭ  ن ــاڭ ئ مرات بولس
تســهك بوالمـدۇ؟ يــاق، ۋەتهنداشــالر،  دەپ تاشلىۋە »...بولـدۇڭ، بىــزگه نـېمه؟  

ئۇالرمــۇ بىزنىــڭ قېرىنداشــلىرىمىز، بىــر دەريانىــڭ ســۈيىنى ئىچىۋاتقــان   
ــ ــىمىز،   ز، ىمىيۇرتدىشــ ــان ۋەتهنداشــ ــى بولغــ ــڭ بهندىســ ــر تۇپراقنىــ بىــ

ــاردەم   ــرىلگهن يـ ــبهغهللهرگه بېـ ــر (كهمـ ــهدىقه، خهيـ ــان -سـ ــاڭال ) ئېهسـ تـ
ه دەپ مهشـــــههردە بېشـــــىڭالردا ســـــايىۋەن بولـــــۇر، دېگهننـــــى نـــــېم     

بـۇ  (ككه قـاراپ سـهل تۇرۇۋېلىـپ داۋام قىلـدى     ۈلۈئۇ كۆپچ —چۈشهندىڭالر؟
رھىـدىن   -لغـان بولـۇپ، رەڭگـى   ئا تۇسچاغدا ئۇنىڭ تۇرىقى بهكمۇ ۋەزمىن 
دولقـۇنالر  كىشـى ئهسـىر قىلغـۇچى     —ئاللىقانداق سېهىرلىك دولقـۇنالر 

نىڭغـا  تارقىلىۋاتقاندەك ھهممه ئـادەم دەملىرىنـى ئىچىـگه يۇتقـان ھالـدا ئۇ     
دەپ قـول تهڭلىگهنـلهرگه بىـر     »!ھهق دوسـت « —)تىكىلىپال قالغانىـدى 

نــى بېــرىش دەپــال ىكىكېچ-يېڭــى كىــيىم -نهچــچه تىــيىن بېــرىش، كونــا
ــولى     ــبهغهللهرگه بېرىشــنىڭ ي ــۋەتته كهم ــدۇ، ئهل ــوغرا بولماي چۈشهنســهك ت

ى، بهزى مهكتهپلهرنـــى ئىقتىســـادىي بوھرانـــدىن تۈرلـــۈك، دېمهكچىمهنكـــ
ش، تهڭ تهرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچـۈن، بىـر تۇتـاش باشـقۇرۇش     ساقالپ قېلى
ــورگىنى بول ــۇ زۆرۈردۇر، ۇئ ــېم  —شــى تولىم ــى ن ــۇ ھهيئهتلهرن ــده دئ ىكىن ەي
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سـىلهرنى بـۇ    —دېگهندەك بىردەم ئۇالرغا تىكىلىپ قاراپ تـۇردى، ئانـدىن،   
يهرگه چاقىرىشــتىكى مهخســهت بىــز بىــرلىكته خهلــق مهدەنىــي ئاقــارتىش 

ھهر يــۇرتتىكى ئــاتىالر ھهيئىتــى بولســا  . چىقــايلى ئۇيۇشمىســىنى قــۇرۇپ
ىــڭ رنانالئولتۇرغ. بولــۇدۇبىزنىـڭ بــۇ  ئۇيۇشــمىمىزنىڭ بىــر ئهزا ئــورگىنى  

ــايالپ      ــى س ــارلىق ھهيئهتلهرن ــاتچى قات ــالتىر، الۋازىم ــۇدىر، بوغ ــدىن م ئىچ
ھهيئهتلهر سـايالپ چىقىلغانـدىن  كېـيىن مهن بۇلتـۇر مهھمـۇد      . چىقايلى

ــانه پۇلىنىـــڭ ئاشـــقان قىســـمىنى ئۇيۇشـــمىغا  ســـىجاڭدىن ئالغـــان ئى ئـ
 .ئېتىمنىمۇ ئۇيۇشمىنىڭ ئىختىيارىغـا تاپشـۇرۇپ بېـرىمهن   . تاپشۇرۇرىمهن

د ســــىجاڭ بهرگهن پۇلنىــــڭ چىقىــــم قىلىــــنىش ئهھۋالىــــدىن ھمــــۇمه
  .ئۇيۇشمىغا ھېساب بېرىمهن

ــدى؟   — ــىز، ئهپهن ــرىمهن دەمس ــاب بې ــپهت   —ھېس ــاھىر خهل ــدى ت دې
  .س قىلىپىغهلىتىلىك ھ

اتنى ئۆتكــــۈزۈپ بېــــرىمهن دېگىنىڭىــــز نېمىســــى؟ پىيــــادە  ئــــ —
  .دەپ سورىدى ئابدۇراخمانهاجى —يۈرەمسىز؟

ــئهپهنـــدى بىزنـــى  — ــتهي دە الپتاشـ ــېمه؟ كېـ ــدۇ نـ ــدى  —ۋاتامـ دېـ
  .قۇتلۇقاخۇن خهلپىتىم ئهجهپلىنىپ

  .دېدى ئهمهتهاجىم —شۇنى دەيمهن، چۈشهنمهيال قالدىمغۇ؟ —
تهۋپىـق كۈلۈمسـىرەپ   . كهتتـى ۋەكىللهر قىزغىن غۇلغۇال قىلىشـىپ  

ــالدى    ــۇالق س ــۆزلىرىگه ق ــڭ س ــۇرۇپ، ۋەكىللهرنى ــا  . ئولت ــدىن چىرايىغ ئان
  ):ۋەكىللهر جىم بولدى(ى پۇالڭالتتى لىنقو جىددىي تۈس بېرپ،

ۋەتهنداشـــالر، ســـىجاڭ پـــۇلنى مهمتىلـــى ئۈچـــۈن بهرگهن ئهمهس،   —
لىنى كنىـڭ پـۇ  ۈلۈشـۇڭا كۆپچ . مهدەنىي ئاقارتىش ئىشلىرى ئۈچۈن بهرگهن

شـى دۇرۇس ئهمهس، ئـۇ ئىلگىـرى ماڭـا ئامـانهت      ۈمهمتىلىنىڭ كۆتۈرۈپ يۈر
. تېپىلـدى، دېـگهن سـۆز    ىسـى ئىگئهمدى ئۇيۇشـما قۇرۇلسـا ئۇنىـڭ    . ئىدى

ــالالھ    ــار؟ ئ ــېمه ئهجهپلهنگــۈچىلىكى ب مــالنى ئىگىســىگه قايتۇرۇشــنىڭ ن
ئـۇ   —، دېمىگهنمـۇ؟  »مانهتلهرنى ئىگىسـىگه قـايتۇرۇڭالر  ئا«نېمه دېگهن؟ 



 57 

بىـــرلهپ كـــۆز يۈگۈرتـــۈپ چىققانـــدىن كېـــيىن، داۋام   -ىلـــلهرگه بىـــرۋەك
ىز بــويىچه مىئهنئهنىــۋىي ئهقىــد —مــۈلكى  -ئومۇمنىــڭ مــال —قىلــدى،

ــى« ــىكىشــ ــقۇرغۇچىالرمىز »نىڭ ھهققــ ــالىتهن باشــ ــۇنى ۋاكــ ــز ئــ . ، بىــ
 —! ھېچكىمنىڭ ئۇنىڭ بىر سىنتىسىغا خىيانهت قىلىـش ھهققـى يـوق   

بـۇ گهپلهرنـى ئاخىرىـدا يهنه     —پ، ئانـدىن، ئۇ چىرايىغا يهنه كۈلكه يۈگۈرۈتۈ
  .دېدى —دېيىشىمىز، ئالدى بىلهن ھهيئهتلهرنى سايالپ چىقايلى،

بـۇ  «الرنـى ئېچىـپ،   »خۇسۇسـى يىغىـن  «بىـر ھـازاغىچه   ك ۈلۈكۆپچ —
ــۇللىرىنى ئېلىۋال   ــدىنىڭمۇ پ ــى ئهپهن ــما دېگىن ــدىئۇيۇش ــۇ ى غان، ئېتىنىم

دىغان بىـــر  ئېلىۋالىـــدىغان بولســـا، تـــازىمۇ ئـــادەمنى خىجىـــل قىلىـــ      
ــۇ ــۇلىالرنى قىلىشـــىپ، تهۋپىقنىـــڭ يهنه     »نېمىكهنغـ دېگهنـــدەك غۇلغـ

ېيىنمـــۇ ئـــۇالر يهنىـــال تـــازا ك شـــۇندىن. چۈشهندۈرۈشـــىگه تـــوغرا كهلـــدى
. كاللىسىدىن ئۆتمىگهن ھالـدا ھهيئهتلهرنـى غۇلغـۇال قىلىشـقا باشـلىدى     

ان چۈگىلىگهنـــدەك چـــۆگىلهپ، ئـــاخىرى مومـــا تـــۈۋىگه غۇلغـــۇلىالر خامـــ
  .چۈشتى
ــ ــما    ئـ ــىلىك ئۇيۇشـ ــهككىز كىشـ ــتىم سـ ــلىماخۇن خهلپىـ اۋۋال ئىسـ

ئهتلهر هيــ ئانــدىن بىــر نهچــچه ھ   . ھهيئىتىنىــڭ مۇدىرلىقىغــا ســايالندى  
بــــۇالردىن نــــۇرۇلال خهلپىــــتىم الۋزىمــــات خىــــزمىتىگه  . لدىۈتۈكۆرســــ

د قـارى زەكـى بوغالتىرلىققـا    ، مـۇھهممه )ئىيسائاخۇن خهلپىتىم قوشـۇمچه (
نىڭ كهمــبىغهللهردىن ئېالخــۇن ئۇيۇشــمىشــۇ ئهتراپتىكــى . لدىۈتۈكۆرســ

ــدى  ــا بېكىتىلـ ــڭ كۆرس . مۇالزىملىقىغـ ــۇنى تهۋپىقنىـ ــلهن  ۈتۈبـ ــى بىـ شـ
تهۋپىــق بهزى كهمبهغهللهرنــى مۇۋاپىــق ئىــش ئــورنى بىــلهن   . بېكىشــىتى

ــت     ــنى ھهر ۋاقى ــاردەم بېرىش ــىغا ي ــارقىلىق تۇرمۇش ــنلهش ئ ــويالپ  تهمى ئ
ىـڭ ئـابرويلۇق بايلىرىـدىن    بـۇالردىن باشـقا ھهر بىـر يۇرتالرن   . كېلىۋاتاتتى

  .ھهيئهتلهر سايالندى
ــرىگه    ــڭ نهزى ــدىال تهۋپىقنى ــان ۋاقتى ــارى زەكــى ئوقۇۋاتق ــمهت ق  مهھهم

هن كىتــاپ ئىشــلىرىغا يارايــدىغان بــالىك -چۈشــكهن بولــۇپ ئــۇنى ھىســاپ
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ــۈرەتتى ــيىن  . دەپ ئـــويالپ يـ ــۇ دارىلمـــۇئهللىمىننى پۈتتۈرگهنـــدىن كېـ ئـ
ئهمـــدى . ىم قىلىنغانىـــدىمهكـــتهپكه تهقســـ ①ســـۇنتاغ بهســـتامىدىكى

  .خىزمهتنىڭ ئېهتىياجى بىلهن ئۇيۇشمىغا قايتىپ كېلىدىغان بولدى
غانــدىن كېــيىن، يهنه پ بولۈلۈتۈهتلهر كۆرســمهمتىلــى ئهپهنــدى ھهيــئ

  .ئورنىدىن تۇردى
ــۇق       — ــا تهئهلل ــان ئومۇمغ ــار بولغ ــدا ب ــى قولى ــاتىالر ھهيئىت ــازىر ئ ھ

ئهمهلىـــي . ا ئالىـــدۇئىقتىســـادنى پـــۇل ھېســـاۋى بـــويىچه زەكـــى تىزىمغـــ
. مۈلـــۈكنى نـــۇرۇلال خهلپىـــتىم ۋە ئىســـاراخۇن خهلپىـــتىم ئۆتكۈزۈۋالىـــدۇ

شـۇنداقال ئـاتىالر   . ئاتنى نـۇرۇلال ئۆتكۈزىۋالسـۇن   مهندىكى نهخپۇلنى زەكى،
كـۈزۈپ  مۈلـۈكنى ئۆت  -ھهيئهتلىرىمۇ ئۆتكۈزۈپ بېرىشـكه تېگىشـلىك مـال   

تىــپ رتاختىــدىن تابــارلىق مهكــتهپلهر، مهكتهپلهردىكــى  قــارا    . بهرســۇن
ئــۇالر تهلهبىــلهر . بولــۇدۇغىچه ھهممىســى ئۇيۇشــما ئىگىدارچىلىقىــدا ســىرا

ــزىم   ــك تى ــانىنى قهرەرلى ــهن    س ــانغا ئاساس ــېمهيگهن س ــۆپهيگهن، ك الپ، ك
ھېچقانـداق ئـادەم ئىسـلىماخۇن    . ۈلۈكلهرنى كۆپهيتىدۇ ياكى كېمهيتىدۇم

پۇلنىمــۇ خهلپىتىمنىــڭ تهستىقىســىز ئۇيۇشــما مــۈلىكىنى يۆتكىمهيــدۇ،  
  . تهستىقسىز خىراجهت قىلمايدۇ

ۋەكىللهر بۇ يېڭىلىقنى ھهم تېڭىرقاش، ھهم ھهيـران بولـۇش ئىچىـدە،    
ــۇند ــدى    ش ــى ئال ــلهن قارش ــاللىق بى ــنى زور خوش ــدىتلىق ئىش ــۇ ئى . اقال ب

  :ى بۇ ھهقتىكى چۈشهندۈرۈشنى تاماملىمىغانىدىتهۋپىق تېخ
ئىقتىسـادىي  خوش، ئۇنداق بولسا مائارىپنىـڭ بۇنـدىن كېيىنكـى     —

؟ مېنىڭچه ئهڭ ئىشـهنچىلىك ئىقتىسـادىي مهنـبه    بولۇدۇمهنبهسى قانداق 
ــداق ــۇ  : بۇن ــڭ ھوس ــپه يهرلهرنى ــرى،   ۋەخ ــڭ تېرىلى ــانلىق مالالرنى لى، قۇرب

ھـــازىر . رىغـــا ئۆتكۈزۈۋېلىنىـــدۇبايالرنىـــڭ ئىئـــانىلىرى ئۇيۇشـــما ئىختىيا

                                            
بـۇ  . تقۇچىمىشاارقـ ىـن ت ە ئهرەبىستاندىن كهلـگهن د سۇلتان سۇتۇق دەۋرىد —بهستامى   ①

  .ئا—ئورۇن كۆزدە تۇتۇلغانيهردە شۇ كىشىنىڭ قهۋرىسى جايالشقان 
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ــبه      ــادىي مهنـ ــىدىكى ئىقتىسـ ــڭ ھهممىسـ ــان جايالرنىـ ــما قۇرۇلغـ ئۇيۇشـ
  سىلهرنىڭ پىكىرىڭالر قانداق؟. بىزمۇ شۇنداق قىلىمىز. شۇنداق
 هرلهرنىـــڭۋەخـــپه ي —دېـــدى نـــۇرۇلال خهلپىـــتىم، —مېـــنىڭچه،  —

ھوســۇلى ئهســلىدە شــۇ مازارنىــڭ شــهيخى، شــۇ مهســچىتنىڭ ئىمــامى،        
ئهمـدى بىـردىنال بـۇنى    . مۆتىۋەللىسى ۋە باشـقا چوڭالرنىـڭ رىسـقى ئىـدى    

  لق  نېمه دەر؟  موللىالر نېمه دەر؟ۋالىمىز دېسهك خهۈبىز ئۆتكۈز
دېــدى تهۋپىــق خاتىرجهملىــك  —ئــۇالر ئهلــۋەتته قارشــى چىقىــدۇ، —
 —دەك قىالتتــى،الرنى ئاللىقاچــان ھېســاپقا ئېلىــپ قويغانــئــۇ بــۇ. بىــلهن

ســاۋابلىق  . چۈشــهندۈرىمىز. بىــز ئۇالرغــا ۋە خهلقــقه تهشــۋىق قىلىمىــز    
ــاۋابلى  ــىلهرنىڭ ھهقىقىـــي سـ ــان نهرسـ ــۈن ئاتالغـ ــۈن ئۈچـ ــالر ئۈچـ ق ئىشـ

ــچه . ئىشـــــلىتىلىۋاتقانلىقىنى چۈشـــــهندۈرىمىز بۇالرنىـــــڭ بىـــــر نهچـــ
ــى ئه   ــپ كهتكىنـ ــىگه كىرىـ ــنىڭ نهپسـ ــۇمىي  شهخسـ ــاكى ئومـ ــۇ يـ ۋزەلمـ

ــۇالرنى    ــۇ؟ بــ ــلىتىلگىنى ئهۋزەلمــ ــۈن ئىشــ ــلىرى ئۈچــ خهلقنىــــڭ ئىشــ
بۇنـدىن باشـقا مازارالرنىـڭ    . ىش كېـرەك مهسچىتلهردە خهلققه تهشۋىق قىل

ۆزمۇ؟ تىرىكلهرنىـڭ ئىهتىيـاجى تۇرغانـدا بـۇ قانـداق      ۋەخپىسى دېگهنمۇ س
ــ     ــپ بارى ــرىكلىققا ئېلى ــپ، مۇش ــا مۇخالى ــۇ دىنىمىزغ ــيهت؟ ب دىغان زۆرۈرى

ــۇر  ــدئهت قىلىقتـ ــار؟    ! بىـ ــېمه بـ ــازاردا نـ ــدۇ، مـ ــالالھتىن تىلىنىـ ــاھ ئـ پانـ
نىش ھهققىـــدە نـــېمىلهر بـــار؟ رەســـۇلۇلالھ ھهدىســـلىرىدە قهبـــرىگه تىـــۋى

وق؟ بـۇنى دامـوللىالردىن سـوراپ كـۆرۈڭالر،     رەسۇلۇلالھ نهھيى قىلغانمۇ يـ 
! ئــالالھتىن باشــقا ھهرقانــداق نهرســىدىن مهدەت تىــلهش مۇشــرىكلىكتۇر 

ــۇ ــىنىمۇ     ش ــۇرۇش ئاساس ــۇپ ت ــۇت بول ــدئهتلهرنىڭ مهۋج ــداق بى ــز بۇن ڭا بى
! قا ئېرىشــىمىز يېمىرىــپ تاشــلىغان بــولىمىز، بــۇ جهھهتتىنمــۇ ســاۋاپ     

ېـيىن پهيـدا بولغـان، ئـۆرپ ـ      دىنىي تهرغىبات تـوغرا ئېلىـپ بېرىلىشـى، ك   
ئادەتلهر بىلهن ئارىلىشـىپ، چېگىشلىشـىپ كهتـكهن بىـدئهتلهردىن چهك     

ــق ئ   ــرا ئېنى ــ چېگ ــرەك ـ ــى كې ــا،   ! ايرىلىش ــۋىق قىلىنس ــوغرا تهش ــن ت دى
ــ  پ بېرىلســـه، تهبىئىـــي ھالـــدا خهلقنىـــڭ ئېڭـــى     ۈتۈبىـــدئهتلهر كۆرسـ
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  .چۈنكى، دىنىمىز خۇراپىي ئهمهس، ئىلغاردۇر. دۇۈلۈكۆتۈر
ــۇ،  يه — ــان ئهمهس جۇم ــۇنداقتىمۇ ئاس ــتىم   —... نه ش ــۇرۇلال خهلپى ن

  .يهنه
 _!دۈرىۋېتىســـىزيهنه قارشــىلىق قىلســـا دوزاق ئـــوتى بىـــلهن كۆي  —

ا ئىشــهنچ پهيــدا قىلىــش ئۈچــۈن چاخچــاق دېــدى مهمتىلــى ئهپهنــدى ئــۇالرد
قىلىـــش ئـــارقىلىق، بـــۇ ئىشـــنىڭ ئـــانچه قورقۇنچۇلـــۇق ئهمهســـلىكىنى 

دېــگهن  »نــارۇلال«دېگىنىــدە نۇرۇلالھنىــڭ    بىلــدۈرۈپ، ئــۇ دوزاق ئــوتى  
ياخشـى   —ئارقىدىن جىـددىيلىك بىـلهن،  . لهقىمىگه ئىشارە قىلماقتىدى

ــكه قــۇال گه ــى بــاغالپ قهشــقهرگه ئهۋەتىــپ     پ ق سالغىســى كهلمىگهنلهرن
بۇنىڭـدا ئىككىلىنىشـكه ئـورۇن    . سىجاڭ ئۆزى بىر تهرەپ قىلىدۇ. بېرىمىز

  !يوق
ــېمه ئىشــالرنى قىلىــد  — ــئهت ن ــاخۇن  —ۇ؟ھهي دەپ ســورىدى قۇتلۇق

  .خهلپىتىم
مائارىــپ ھهيتىنىــڭ ۋەزىپىســى ئاتۇشــتىكى ھهمــمه مهكتهپلهرنــى   —

ئوقۇتـۇش ئهھـۋالىنى خۇالسـه قىلىـپ      -هكشـۈرۈپ تۇرىـدۇ، ئوقـۇ   قهرەرلىك ت
ــدۇ ــدۇ   ھهر . تۇرى ــىم قىلى ــخودالرنى تهقس ــدىغان راس ــتهپكه كېتى ــر مهك . بى

 -لهبىلهرنىــــڭ كىــــيىمقهلىمــــى، كهمــــبهغهل ته -تهلهبىلهرنــــى دەپــــتهر
كىچىكــى، مۇئهللىمىلهرنىــڭ مائاشــى، مهكتهپلهرنــى كېڭهيتىــپ قــۇرۇش، 

ــالرن  ــارلىق ئىشــ ــېڭىالش قاتــ ــقا  يــ ــئهتلهر قىلىشــ ــى ھهيــ ىڭ جىمىســ
ئالدىمىزدا ئۇيۇشما ئۈچۈن خىـزمهت ئـورنى ھـازىرالش    . تېگىشلىك ئىشالر

ــا قاتـــارلىق قۇرۇلۇشـــى  ،زۆرۈر الرنى يهنـــى ئۇالرغـــا ئىشـــخانا، ئامبـــار، ئاتخانـ
  .شى كېرەكۇپ بولۇنۇبۇ ئىش تومۇزغىچه ئورۇنل. سېلىش كېرەك

ۇرۇپ كېتىــپ تــپ ۇنــۇئابــدۇراخمانهاجى ســهل ئويل  —. ..خــوش، —
  ...سىزنىڭ ئېتىڭىزنىمۇ ئويۇشما ئېلىۋالسا بۇنىسى تازا —دېدى،

ــانىلىدۇ، ئهگهر    — ــۇپ سـ ــۈلكى بولـ ــمىنىڭ مـ ــات ئۇيۇشـ ــداق، ئـ مۇنـ
. دۇۇىشـكه تـوغرا كهلسـه بېرىـپ تـۇر     ئۇيۇشما خىزمهت ئۈچۈن ئـات ئىشلىت 
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يېقىنغـا بـارغۇچىالر    -يىـراق . شـى كېـرەك  ۇئۇيۇشمىدا بىـر قـانچه ئـات بول   
يهنـى مۈلـۈك ئۇيۇشـمىنىڭ، خىـزمهت     . بولـۇدۇ ئېلىـپ ئىشلهتسـه    تئارىيه

ــپ    ــارىيهتكه ئېلىــ ــا ئــ ــنى تهقهززا قىلســ ــات ئىشلىتىشــ ــاجى ئــ ئىهتىيــ
  .دۇ، دېگهن سۆزۇئىشلىتىش يولغا قويۇل

  ...ھه —
ــوپتىكهن،    — ــاش بولســىڭىز ب ــۆزىڭىز ب ــدىم، مۇشــۇ ئىشــقا ئ  —ئهپهن

ــتىم دەكـــكه  ــلىماخۇن خهلپىـ ــۇپ، -دېـــدى ئىسـ ــكه بولـ ــۇ  هنم  —دۈكـ بـ
ئىشنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمـاي چـوڭ ئىشـقا تهسـىر يهتكـۈزۈپ قويمـاي       

  .دەيمهن
ــالر بـــار، مهن مـــاۋۇ يـــاش       — ــاتىرجهم بولـــۇڭ، مهن بـــار، يولداشـ خـ

ئـۇالر  چـوڭالر بىـلهن    . ۇ مهقسـهتته چـاقىرتتىم  يىگىتلهرنى بۇ يهرگه ئهنه ش
ڭ ىئالـــدىنقىالرن. ۋالســـۇن دەيـــمهنۈنۈئارىلىشــىپ بهزى نهرســـىلهرنى ئۈگ 

ــا      ــز ئهۋالدالرغ ــقۇ؟ بى ــۇدۇم قالدۇرۇش ــنكىلهرگه ئ ــانى كېيى ــتىن نىش ياشاش
ئهمهس،  تويــۇق  »ىمهيــمهنبىلىــمهن، بىل«. ياخشــى ئــۇدۇم قالــدۇرايلى  

ر بىـزدىن ياخشـى خىسـلهتنى، جـۈرئهتنى،     يهردىن يېرىپ يول ئاچايلى، ئۇال
  !غهيرەتنى ئۈگهنسۇن

ســوراپ  همهن ھهمىشــه ســىزنى ئــاۋارە قىلىــپ، نــېمه ئىــش كهلســ   —
  .دېدى ئىسلىماخۇن خهلپىتىم —ئولتۇرىمهنمۇ؟

دېـدى تهۋپىـق يېقىملىـق كۈلۈمسـىرەپ،      —ئۇنداق قىلمايسـىز،  —
ــهنچ بىلى      ــان ئىش ــۆزىگه بولغ ــىدە ئ ــل كۈلۈمسىرىش ــۇ خى ــڭ ب ــپ ئۇنى نى

بىــر قــانچه قېــتىم ســىز مهنــدىن ســورىغاندىن كېــيىن، مهن    —تــۇراتتى،
م پىشــىپ  ۇنــ ۇى بولغچــ ســىزدىن ســورايدىغان بــولىمهن، تېخــى، دېمهك    

مۇنـداق بولـۇپ قالسـا ھـېچكىم سـىزنى       -بهزى ئىشالر ئۇنـداق . كېتىسىز
ئهممـا بىلـمهي   . چـۈنكى بـۇ سـىز ئۈچـۈن يېڭـى ئىـش      . رىمايدۇئهيىپكه بۇي

اندەك ئىش بېجىرىپ، يامـان قىلسـىڭىز ئهلـۋەتته بۇنىڭغـا     تۇرۇپ، بىلىدىغ
  .جاۋابكار بولسىىز
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  ...لىك ئاتا قىلىدۇمسىزنىڭ بولغىنىڭىز ماڭا خاتىرجه —
ــۇرۇڭ  — ــداقراق دەپ تــ ــى، مۇنــ ــك  . ھهببهللــ ــىزمۇ يۈرەكلىــ مهنســ

خــــوش، . ئىشلهۋەرســــىڭىز تېخىمــــۇ ســــاز ئىــــش قىلغــــان بــــوالتتىڭىز
  ك ساز، جۇشقۇن پىكىرىڭالر يوقمۇ؟م، سىلهرنىڭ ئۆزەڭالردەۇرۇئوغۇلل

  .ياشالر ئۈچۈن ئابدۇراخمان شائىرال جاۋاب بهردى —ياق، يوق، —
ــداق ب — ــم وئۇن ــا ئۇيۇش ــال   لس ــىنى دەرھ ــارلىق قۇرۇلۇش ىنىڭ بىناك

ــى     ــۇس كىشــ ــئهتلهردىن مهخســ ــۈن، ھهيــ ــۈزۈۋېتىش ئۈچــ ــۇپ پۈتكــ تۇتــ
. وغلـۇم ۋال، ئۇمهھهممهت قارى، مهنـدىكى ئامـانهتنى تاپشـۇر   . ئاجىرىتلسۇن

ــاقمۇ    ــنى تاماملىســ ــا مهجلىســ ــقا گهپ بولمىســ ــۇدۇباشــ ــان . بولــ قالغــ
ــد   ــاق    امهســىلىلهرنى ئۇيۇشــمىنىڭ ئىككىنچــى يىغىنى ــۇزاكىرە قىلس م

  .بولۇدۇ
ھهممىڭىــزلهرگه بىزنىــڭ ئۆيــدە بىــر پىيالىــدىن چــاي ئىچىشــنى    —

دېـــدى ئابـــدۇراخمانهاجى ئهڭ ئـــاۋۋال ئورنىـــدىن  —تهكلىـــپ قىلىـــمهن،
لغــان گهپ ســۆزلهر بولســا چــاي ئۈســتىدە دېيىشســهكمۇ  چــاال قا —تــۇرۇپ،
  .بولۇدۇ

ــدىن    ــمهد داموللىـــ ــق مهھهمـــ ــپ تهۋپىـــ ــىنىپتىن چىقىۋېتىـــ ســـ
. رۈشــتۈردىتـايالقتىكى ئهھـۋالنى، مهكــتهپ قۇرۇلۇشـى ئىشـلىرىنى سۈ    تكا

  :شۇنىڭ بىلهن بىرگه يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان شاگىرتلىرىغا  قاراپ
رغـــا قاتنىشـــىپ تـــۇرۇڭالر، ســـىلهر بۇنىڭـــدىن كېيىنمـــۇ يىغىنال —

ــۇن  ــۆزۈڭالر پىشس ــكىالتچىالر    . ك ــۇن تهش ــزگه نۇرغ ــيىن بى ــدىن كې بۇنىڭ
ــرەك، ــدى —كې ــۈپ   .دەپ قوي ــۇالر ئۆت ــمهت   ئ ــيىن، مهھهم ــدىن كې كهتكهن

ئارقىــــدىن . دامــــولالر بىــــلهن قېلىشــــىۋاتقان پــــارىڭىنى داۋام قىلــــدى
  :ئىسلىماخۇن خهلپىتىم يېتىپ كېلىپ

غا كىمنـــى مهســـئۇل قىلىشـــنى   شـــىۇئۇيۇشـــما بىناســـى قۇرۇل —
  .دەپ سورىدى —مهسلىههت بېرىسىز؟

ىــتىم ئىــش پمېــنىڭچه ئابــدۇراخمانهاجى بىــلهن قۇتلۇقــاخۇن خهل —
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ــتىدە نـــازارەت قىلســـۇن، ئىيســـاراخۇن خهل    پىـــتىم يـــاكى نـــۇرۇلال   ئۈسـ
  .خهلپىتىم ئىقتىساد جهھهتتىن مهسئۇل بولسۇن

  .، يهنه مهسلىههتلىشهرمىزبولۇدۇ —
ــت  ــۇالر مهكتهپ ــى بــويىچه    ئ ــدۇراخمانهاجىنىڭ تهكلىپ ــپ ئاب ىن چىقى

  .ئۇنىڭ ئۆيىگه كىرىپ كېتىشتى
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  :چاياندىن سوراپتۇلهر ىكىش
نېمىشقا قىشـتا تاشـقىرى چىقمايسـهن؟    —
  :ئو دەپتۇ

يازدا تۈزۈك ھـۆرمىتىم بولمىسـا، قىشـتا     —
  !چىقىپ نېمه قىالي؟

  » گۈلىستان«سهئىدى،  —

 

1  
  

ــونىچه     ېڭ ــتىدىكى ك ــال ئاس ــان ت ــا ئارتىلغ ــال باراڭغ ــدا ى چاپى
ــا( ــا كارۋاتتـ ــرو    )چاسـ ــتىمىن روبىـ ــلهن مهمـ ــاجىم بىـ ھابۇلهـ

ــۇرۇپ پارئو ــكهنىدى لتـ ــا چۈشـ ــڭ  . اڭغـ ــاجىم كارۋاتنىـ ھابۇلهـ
ۋالغـان  ۈنۈرىشاتكا شـهكىللىك نهقىشـلىك شادىسـىغا ياسـتۇق قويـۇپ يۆل     

 پ، يوغـــان بهســـتىنىڭ مىدىرلىشـــى بىـــلهن كـــارىۋاتمۇ غىچىـــرالپ بولـــۇ
ــى ــول    . كېتهتت ــان، ق ــىغا قارىتىلغ ــۆزلىرى سۆھبهتدىش ــار ك ــڭ ھهيي ى ئۇنى

  .ىبولسا تهسۋى سېرىشتىن توختىمايتت
رتــاق نىشــان، ئورتــاق غهزەپ بىرلهشــتۈرگهن بولــۇپ، يــانۋاردا نى ئوئــۇالر

بىرىنىـڭ قهلبىنـى    -ھهزرەت سۇلتاندا ئۆتكۈزۈلگهن پائالىيهت كۈنىـدە بىـر  
  .ردىن بولۇپ قېلىشقانىدىشكهندىن كېيىن ھهمتاۋاقالۈنۈچۈش

دېـگهن لهقىمـى بولسـىمۇ، ئۇنىـڭ      »شـهيتان «ھابۇلهاجىمنىڭ گهرچه 
ــد  ــلىدە قانــ ــادەملئهســ ــڭ  اق ئــ ــوختى زۇنۇننىــ ــېزەلمىدى، تــ ىكىنى ســ

لهردىن، تۇرمۇشــتا مۇددىئاســىدىكىدەك ئــۇنى پهقهت ئــادەتتىكى كۆرەلمهســ
ردىن دىغان، ئۆزىگه ئوخشـاش پىتنىخـور، قىتىغـور قىساسـچىال    ۇئۇچراپ تۇر

  ـي
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ــهندى ــارامالرچه    . دەپ چۈش ــهمرىتىپ ق ــپ س ــى بېقى ــۇ مهمتىمىنن ــۇڭا ئ ش
ــرىگه ئىــت قى  ــال قىلىــپ لىــپ سېلىشــدۈشــمهنلىك ھهرىكهتلى نى خىي

ــى ــدىن   . كېلهتتــ ــالىق قىلىــــپ، مهمتىمىنــ ــۆزىچه دانــ ــاجىم ئــ ھابۇلهــ
لهن، ئۆزىنىـڭ باشـقىالر تهرىپىـدىن    پايدىلىنىۋاتىمهن دەپ ئـويلىغىنى بىـ  

ــت  ــداق ئۇسـ ــلهۇلۇقانـ ــتىگه   ق بىـ ــمهنلىك نىيىـ ــر دۈشـ ــۇنداق بىـ ن مۇشـ
ئهمهلىيهتــــــته تــــــوختى زۇنۇننىــــــڭ . كهلتــــــۈرۈلگىنىنى بىلمهيتــــــى

سۇم ۋە مۇسا قـېچىالر مۇتىئهسسـىپ كـۈچلهر ئارىسـىدا     ىلىرى مهخئايغاقچ
نىـڭ  ساماننىڭ ئاسـتىدىن سـۇ يۈگۈرتـۈش تاكتىكىسـى ئىشـلىتىپ، ئۇالر     

ماســــتىن دۈشــــمهنلىك ھهركىــــتىگه يــــۆن بهلگىــــلهپ، ئــــۇالرنى تۇيدۇر
  .مهخسهتكه ئۇيغۇن چىغىرغا باشالپ قويغانىدى

ــۇق ھهرىكه    ــڭ زورل ــۇن مهمتىمىننى ــوختى زۇن ــېكىن، ت ــله ل ــلهر بى ن ت
ــايتتى ۇنۇشۇغۇلل ــهت قىلم ــىقا رۇخس ــۇالر ت . ش ــازىر ئ ــۈنكى ھ ــان چ هۋە بولغ

ئىشــپىيونلۇق تهشــكىالتى ســوۋېتلهرنىڭ يــاردىمى بىــلهن ئىلگىــرىكىگه 
ئــۇالر ھــازىر ھهر بىــر ئــادەمگه    . ىــدىقارىغانــدا مۇكهممهللىشــىپ قالغان 

الر بـۇ . فىر قويـۇپ ئارخىـپ تۇرغۇزۇشـقا باشـلىغانىدى    ىمهخپى بهلـگه ۋە سـ  
ئىلغــار زىيــالىالر بىــر تــۈر،  يېڭــى مهدەنىــيهت ھهرىكىــتىگه       : هنئاساســ

ــ      ــر ت ــايالر بى ــار ب ــۈچى ئىلغ ــاردەم بهرگ ــادىي ي ــلهن  ئىقتىس ــئهل بى ۈر، چهت
دىغـان  ۇنۇر، ھۆكـۈمهتنى ئاغدۇرۇشـقا ئور  ئاالقىسى بار دەپ قارالغانالر بىر تـۈ 

بىـــر  بولـــۇپ، ھهر... سىياســـىي تهشـــكىالتالرغا قاتناشـــقۇچىالر بىـــر تـــۈر 
رىت ئادەم بويىچه مهخسـۇس بهلـگه، مهخسـۇس رەقهم بىـلهن     هرنى كونكتۈرل

. رلـۇق قهشـقهرگه يوللىنـاتتى   بۇ ماتېرىيـالالر ئوتتۇ . ئىپادىلهپ مېڭىشاتتى
تهھلىل قىلىنىـپ، خهتهرلىـك، خهتهزسـىز دېـگهن     ئۇ يهردە  بۇ ماتېرىيالالر 

هرسـىز  ك ۋە خهتخهتهرلىـ . تۈرلهر بـويىچه داۋاملىـق بهلـگه قويۇلـۇپ تـۇراتتى     
ــاز كى بــويىچه يوقۇتــۇش ئــوبيېكىتلىرى تــالالپ  ۈكۆپلــ -بهلگىلىرىنىــڭ ئ

ــى ــتېمىلىق  . چىقىالتت ، شــۇنداقال مــۇھىم ئىــش   مانــا مۇشــۇنداق سىس
ــلهر بىــله    ــۇق ھهرىكهت ــدا زورل ــۇغۇللتۇرغان ــۆزىنى ئاشــكارىالپ  ۇنۇن ش پ، ئ
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 تــورنى يىغىــدىغان«چــۈنكى ھــازىر تېخــى . قويۇشــقا بولمــايتتى، ئهلــۋەتته
  .يېتىپ كهلمىگهنىدى »مهزگىل

ھۆكۈمهتنىـــــڭ مۇشـــــۇنداق ئىـــــنچىكه ھېســـــاب بىـــــلهن ئىـــــش 
يــۇرت «ۋاتقــانلىقىنى، ئــۆزى بــاش قاتۇرمىســىمۇ ھامــان ھۆكۈمهتنىــڭ  ۇتۇت

تمهيـدىغانلىقىنى ئـويالپ كـۆرمىگهن قـازى     ۋەۇالرنى بـوش قوي »بۇزار ئوغرى
ىـــڭ رەئىـــس، ھـــابۇل شـــهيتان، كهنجـــى قـــازاخۇنۇم قاتـــارلىق كونـــا دۇنيان

ــاالي ــۆزىچه م ــۇرت غېمــى «لىرى ئ ــپ،  »ي ــى قىلى ــدىنى  «ن يامانلىقنىــڭ ئال
لتۈرۈشـكه  ئىشـىغا سـېلىش ئۈچـۈن مهمتىمىننـى ئىنـدەككه كه      »ئـېلىش 

  .تىكۈچهي
دەپ ماختىــدى ئــۇ باققــان  —ئهزىــمهت، ئۆزۈڭمىغــۇ جىگىرىــڭ بــا —

ســاڭا  —ئىتــتهك كۈشــكۈرتكهنگه ھۆرپىديىــدىغان مهمتىمىننــى شــىالپ، 
ــئوخشــاش ئوغۇلبال نىــڭ كهشــىنى ونىال بولســا ئهپهنــدى دېگىنىڭىــدىن ئ

ســا، ڭ بوۇرۇســېنىڭ ئىشــهنچىلىك دوســتل. ئوڭــدا قىلىــۋەتكىلى بــوالتتى
ھابۇلهـاجىم   —بـوالتتى،  ئىـش قىلسـاڭال   خۇدا يولىدا ساۋابلىق ئۈچۈن بى

  .ئۇنىڭغا سىناش نهزىرىدە تىكلدى
 -نېمه دەيدىغانسىز، مۇشۇ كـۈن مۇشـۇ ئـايالردا مهمـتىلىگه گىـدى      —

بۇنـداق ئىـش يهنه كېلىـپ مېنىـڭ قولۇمـدىن      . ىڭ قىلغىلى بوالمدۇىدگ
  .دەيتى مهمتىمىن كىرپىگىنى قېقىپ —كهلمهيدۇ،

ــهن؟     — ــجهز گهپ قىلىسـ ــى مىـ ــۇن كىشـ ــداق خوتـ ــوي، نىمانـ  —ھـ
لهــاجىم ئىــززىتىگه تهكــكهن قىيــاپهتته قېشــىنى ئېتىــپ چىرايىنــى   ھابۇ

ــۈردى، ــااليىق گهپله  —تـ ــداغ نـ ــۆزى؟ مانـ ــهن ئـ ــىنهلىكسـ ــا،  نـ قىلمىغىنـ
 انى يهنه مېنىــــڭ ئۆزەمنىــــڭ بــــىئادەمنىـــڭ كهيپىنــــى ئۇچــــۇرۇپ، مـــ  

ۇرت كاتتىلىرىنىـــڭ ھهممىســـى مۇشـــۇ    ژئاچچىغىمـــدىن دەپ بىلـــمه،   
  .خىيالدا جۇما

نى خـــام ئورۇپمىـــدى؟ ســـىزغۇ داۋاچىالرنىـــڭ پـــامماڭـــا نـــېمه؟ ئا —
ــدىغان      ــا تېگى ــدى، ماڭ ــدى تاتىۋال ــمهي، ئهپهن ــدىمغا كهل ــىنى ئال ھهممىس
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سـىز، ماڭـا نـېمه ئاالقىسـى؟ مېنـى      ه زىيان قىلـدى، دەپ ئاچچىقىلىنا نهپك
  .هقىلمامسىل ئىش قىلساڭال ماي بىئارىالشتۇ

 دېـــــــدى ھابۇلهـــــــاجىم ئاگاھالندۇرغانـــــــدەك —... ھهي، ھهي،  —
ھېلىقى كۈنى سېنىڭ چالما ئېتىـپ، ئهپهنـدىنىڭ سـورۇنىنى      —ئاھاڭدا،

  دەمسهن؟ نڭنى كىم بىلمهيدۇ؟ مهندىن يوشۇرۇمهۇنۇبۇزغ
ــى   ــۈپ كهتت ــى ئۆڭ ــڭ رەڭگ ــۆز   . مهمتىمىمننى ــقا س ــۆزىنى ئاقالش ــۇ ئ ئ

ھابۇلهــــاجىم ئــــۇنى ئوڭايســــىزلىقتىن قۇتۇلــــدۇرماقچى    . تاپالمىــــدى
  :لىپبولغاندەك، دەرھال سۆزىنى داۋام قى

ــدۇ     — ــۈپ كېلى ــههدكه كۆچ ــدا مهش ــدى يېقىن ــى ئهپهن ــارا، مهمتىل . ق
مهكــــتهپكه،  ناھېلىقــــى ئابــــدۇراخمانهاجى دېــــگهن كىســــپۇرۇچ ســــالغ

مهشـههدكه مهكـتهپ   . بولـۇدۇ دە نىمىدى؟ رۇشتى مهكتهپ دەمدا؟ ھه، شـۇ يه 
ــۇ   ــتىدە تـ ــڭ ئۈسـ ــڭ ئېزىقىمىزنىـ ــا بىزنىـ ــى راسـ ــاچىمهن دېگىنـ غىنى ئـ

  .شىغا يهل بېرىپىانلىق بىلهن سۆھبهتددېدى شهيت —؟ ائهمهسم
دېـدى مهمـتىمىن    —دەيسـىز؟   بولـۇدۇ نېمه، ئۇنى نېمه قىلغىلى  —

ڭنىڭ پهسـراق جايىـدىن بىـر تـال قـۇرۇق      ۇتۇپ بولماي، باراى تمارتاماكا خۇ
  .شاخنى ئۇشتىۋېلىپ ئاغزىغا سېلىپ چىشلهپ سۇندۇرغاچ

ا ئېسـىت  ، دەمسـهن؟ مهشـههدلىك بولـۇپ قالغىنىڭغـ    بولـۇدۇ نېمه  —
ــېنىڭ ــى   ! سـ ــنىڭ نوچىسـ ــۈن ئاتۇشـ ــگهن پۈتـ ــههد دېـ ھهي، بهغهرەز، مهشـ

نـــېمه قىلىـــپ  ى؟ ھهاليتتاپـــاســـا، ئـــۇ قانـــداق ئـــارام ۇرت  تۇژيىغىلغـــان 
  .گىلى بولمامدۇزېرىكتۈ

ــدەلخورل   ــى ۋە جىــــ ــىي يهڭگىللىكــــ ــڭ ئىرســــ قى ۇمهمتىمىننىــــ
 پ، ئــۆچ ئــېلىش، نــوچىلىقىنىۇلـ ۇھابۇلهاجىمنىـڭ ســۆزلىرى بىــلهن قوزغ 

ــ ــدى   ۈتۈكۆرس ــۇپ كهتكهنى ــتىكى ئۇلغۇي ــۇش ئىس ــوختى  . پ قوي ــراق، ت بى
ش ا كـــېلىيادىغـــ زۇنۇننىـــڭ پهرۋاســـىز، شـــۇنداقال رەھىمســـىز قىيـــاپىتى

  :ۋېلىپۇبىلهنال يهنه ئۆزىنى تۇت
  ...غاندا، ئهمما لېكىن، تهس جۇما، ئاران، تۇئاچچىقىمىزغۇ با —
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  :ھابۇلهاجىم دەرھال مۇنداق بىر ئېقىلغا كهلدى
ئاڭلىسـام ناھـايىتى پوخـۇر    . همتىلى شۇ يېشـىغىچه ئۆيلهنمهپتـۇ  م —

ــدۇ ــېمه دەيـ ــۇرۇپ تۇت . نـ ــايالپ تـ ــۇنى پـ ــز ئـ ــۋايى جاۋېلىـــپ رەۇبىـ ــان سـ ھـ
دېــدى ھهييــارلىق  —غــۇ؟ۇدۇۋەتســهك،  ئانــدىن راســا دۇمبالىســاق بولقىلى

  .بىلهن قېشىنى لىككىدە كۆتۈرۈپ قويۇپ
ــانتىم،   — ــاختىمىش دەپ ئاڭلىغــ ــۇنى ئــ ــۇ ئــ ــدى ھىجا —مهنغــ يــ

  .مهمتىمىن زەھهرخهندىلىك بىلهن
ــېمه دەپ   — ــوي، ن ــگهن    ژھ ــۈل دې ــى زۆھرەگ ــڭ ھېلىق ــهن؟ ئۇنى ۈرىس

ــات  ــلهن چ ــۇزۇق بى ــاب ــگد ىقى ب ــان   ې ــڭ ئۇي ــه؟ ئۇنى ــداق ئهمىس هن گهپ قان
ــان ئۆتســه زو  ــدىغانلىقىنى   ئۆتســه، بۇي ــۇرۇپ ماڭى ــۆيىگه دوق ــڭ ئ ھراگۈلنى

! يسـام نـېمه دەيسـهن؟   قىلىـپ قو  مدىن ئوتتۇزنى ئالدىڭغا قاتاەكۆرگهن ئاد
ــى     — ــۆرۈپ گېپىن ــلىنىنى ك ــكه باش ــڭ ئۆڭۈش ــاجىم مهمتىمىننى ھابۇله

تـاپ بېرىـدىكهن، ئـۇ ئوقــۇپ    ىئۇنىڭغــا كئهپهنـدىم   —تېخىمـۇ كـۈچهيتتى،  
! قــارا ئهپچىللىكىنــى! بولغانــدا باشــقىنى ئېپكېلىــپ بېرىــدىكهن، ھىــم 

خهق، دا يۈرمهيـدۇ،  شـورىال  -تـۇرۇس، سـۈڭگۈچ   -ساڭا ئوخشاش كېچىسى تام
نىــڭ ھــېچ ئىــش ئهخــمهق نادانال. ئاشــۇنداق ئهپچىــل چــارە ئــويالپ تاپىــدۇ

نىــڭ زۆھرەگــۈلگه هاجىمھابۇللىقتــا قوناق —... مانــا. خىيالىغــا كهلمهيــدۇ
ــانال  ــۆرۈپ قالغــ ــىلىۋالغانلىقىنى كــ ــپ،   ئېســ ــارا گهپ تارقىتىــ ــر ئــ بىــ

ئۇنىـڭ بـۇ ئـاچچىقى    . مهمتىمىننىڭ راسا رەشقىنى كهلتـۈرۈپ يۈرگهنىـدى  
مانــا ئهمــدى بىــر چالمىــدا ئىككــى  . ۇل زىنــاىورغىمۇ ســىر ئهمهســىدىھــاب
ــا ــۆنىنى  خپ ــڭ ي ــڭ غهزىپىنى ــوقۇپ، مهمتىمىننى ــىنىۈيۆنۈل( تهكنى س ) ش
  .دىغان بولدىۇڭگۈشلهپ قويغىلى بوليه

كۆرەلمهســـــلىك، . دىىمهمتىمىننىـــــڭ قېنـــــى قايناشـــــقا باشـــــل 
اتىن بېـرى  بايـ . كۈندەشلىك بىلهن قوشۇلۇپ، راسـا بىـر يالقۇنغـا ئايالنـدى    

ــارانال ئولتۇرغــان مهمــتىمىن ئهمــدى كــۆزىگه ھېچــنىمه     ــۇپ ئ خۇمــارى تۇت
يوغـان  كىسـىنى ئېلىـپ   تۇرۇلغان تاماكۆرۈنمهستىن دەرھال نهشـه ئارىالشـ  
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ــلىدى  ــقا باش ــپ ئوراش ــڭ    . قىلى ــاچ زۆھرەگۈلنى ــا ئورىغ ــدىراپ تاماك ــۇ ئال ئ
ھهققىــدىكى   »ئوقــۇپ تۇرىۋاتقــانلىقى « »كىتــاپ ئېلىــپ «ىن ئهپهندىــد

چـۈنكى ئـۇ بـۇ ھهقـته     . بۇنىڭغا ئۇ شهكسىز ئىشـهندى . زلهرنى ئهسلىدىسۆ
دىنىڭ ئۈســتىگه ئهپهنــئۇنىــڭ . تــۇنجى قېــتىم ئــاڭالپ ئولتــۇرغىنى يــوق 

رلىرىمۇ ئۇنىـڭ تهرىپىنـى قىلغـان سـۆزلىرىدە ئۇنىـڭ ھهمـمه ئـادەم        تهرەپدا
ــ   امىله قىلىــدىغانلىقى ھهققىــدە ســۆزلهۋاتقاندا بــۇ    بىــلهن اليىقىــدا مۇئ

پۇچــۇق  -ئۇنىــڭ كــۆزىگه، بــۇ ئىشــالر چــاال    . ىلغــا ئالغانىــدى ئىشــنى ت
 ۇنــازىرە تهلهپئهمــدى ئۇنىــڭ خىيالىــدا بــۇ ئىــش م. كۆرۈنۈپمــۇ قالغانىــدى

ئـۇ  . دەرىجىـدە ئىسـپاتالنغان بولـۇپ، راسـا ئوغىسـى قاينىـدى      قىلمايدىغان 
ــدا  بۇلتــۇر بىــر كېچىســى مهمتى  لــى ئهپهنــدى تــېجهن ســېيىدا  كېتىۋاتقان

 نىئــــۇ تاماكىســــى. نىگه پۇشــــايمان قىلىــــپ كهتتــــىۋەتمىگىۈئۆلتــــۈر
 بهش قېـتىم  -ئارقىـدىن تـۆرت   -تۇتاشتۇرۇۋېلىپ  ئـاچكۆزلۈك بىـلهن ئارقـا   

ــورىۋىدى ــۇئان ئهترا. شـ ــدى   شـ ــر ئالـ ــۇرىقى بىـ ــدىر پـ ــۆيگهن كهنـ ــى كـ . پنـ
ــاغزى   ــپ، ئ ــر تىنى ــتىمىن خۇرســىنىغاندەك ئېغى ــۈن  ب -مهم ــدىن تۈت ۇرنى

ــۆ    ــاجىم ك ــدى، ھابۇله ــۈكلهپ كېتىۋې ــپ ش ــاراپ  چىقىرى ــپ ق زىگه ئالىيى
شـــى بىـــلهن، مهمـــتىمىن چېكىۋاتقـــان نهشىســـىگه قـــاراپ قويـــۇپ،  ۇقوي

  .پ قويدىندەك ھېجىيىدېگه »قانداق قىلىمىز ئهمدى«
دېـدى   — !دە، سـاراڭ بهڭگـى   -شۇڭا يۈرىكىـڭ يـوق نېمىكهنسـهن    —

ــدىن ئهيىــپلهش ســېزىلمهيتتى . ھابۇلهــاجىم ــۇ . ئهممــا ئۇنىــڭ تهلهپپۇزى ب
 —ىن ئــۆزىنى ئــازادە ھــېس قىلىشــقا باشــلىدى، ھــالنى ســهزگهن مهمــتىم

ئهخــمهق، پاشــاخان ئۆتكهنــدە   . زۆھرەگــۈل تــازا ياخشــى كــوزىر ئهمهســمۇ    
ــدىنىڭ كئهپ ــۇ ئۇنىڭغــا قارشــى،   اســاپىتىدىهن ــان، شــۇڭا ئۇم ــان تارتق ن زىي

دىغـان خوتـۇن، مهن دەيـمهن، بـۇ ئىشـقا ئوتتـۇرا قولـدەك        ۇا سالسـا بول ئىشق
ۆيىنىــڭ ئهپ چۆرىســىگه بۆكتــۈرۈپ   بهشــى بولســا ئ  -ئهزىمهتــتىن تــۆرت 

  !قويۇپ ئىشنى شۇ پهدىدە توغرىلىساق، ئىلگىرىكىن باپاليتۇق ـ ته
دەيـگه   -ھهر بىـلهن تولغـان مهمـتىمىن دەي   زە ارشى ئىچىئادەملهرگه ق
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الش ئارقىســـىدا راســا قۇشـــلىنىپ، غهزىــۋى ئهقىلنىـــڭ   ىســېلىش ۋە شــ  
بۇنىـــــڭ ئۈســـــتىگه كهيىپچىلىـــــك قوشـــــۇلۇپ  . ئۈســـــتىگه مىنـــــدى

  .بۇلهاجىمنىڭ دېپىغا ئۇسۇلغا چۈشتىھا
ــاي   — ــى بېرىـــپ قويـ ــۆزۈمال ئۇنىـــڭ ئهدىبىنـ ــا. مهيلـــى، ئـ ــۋى بـ  تېـ

دېـدى ئــۇ كــۆزلىرى   —... دېســهمالنى ھايــت نهچچىسـى  ژىــدىن بئـاغىنىله 
  .سهلهڭ بولۇپ -ئهلهڭ

مانا، مانا، بىزنىڭ مهشـههدتىن مانـا مۇنـداق ئوغۇلبـاال چىقمامـدۇ،       —
ــۇ شــۇ  ــلهن    —دە،  -ئىشــنىڭ يولىم ــق بى ــڭ قېشــى رازىلى ھابۇلهاجىمنى

  .لىكىلداپ كهتتى
ــا  — ــۈرەك ب ــگهســهندىغۇ ي ــا ، جى ــېكىن ئاغىنىلىر ب ىڭــدىن ، ئهممــا ل

ــېمه ھــازىر بىزنىــڭ مهشــههتنىڭ ئ . م بواللمــايمهنخــاتىرجه وغۇلبــالىرى ن
ھابۇلهـاجىم ئـۆز    —. ..بولۇپ كېتىۋاتىـدىكى، بىزنىـڭ ۋاقتىمىـز دېگهنـدە    

نى  الپ بىـلهن بېيىتىـپ سـۆزلهپ، ئاخىرىـدا،     لىرى»نوچىلىق«دەۋرىدىكى 
ــۇ     — ــۈپ كهتتىمـ ــتاچىغا ئۆتـ ــوچىلىقى ئىشـ ــههدلىكنىڭ نـ ــازىر مهشـ ھـ

ــداق؟  ــىقان ــاغىنهم دېگ ئهگهر ھېلىق ــهنچىلىك بو ئ ــڭ ئىش ــا مهنلىرى مىس
تنى سـاڭا  ئهكهكـتىن تـۆ   قىـل، مهن ئىشـتاچىدىن شـۈدى بـا     راست گهپنـى 

ــا بو  ــاي، يـ ــتۇرۇپ قويـ ــازاخۇن متونۇشـ ــى قـ ــا كهنجـ ــدۇ، مىسـ ــۆزى باپاليـ ۇم ئـ
 —. ســــهندەك ئوننىــــڭ ئىشــــىنى قىلىــــدىغان بــــالال شــــورۇقتىمۇ بــــا

ۇ مـ ش ئـارقىلىق تېخى يغـۇلىرىنى قوزغـا  ھابۇلهاجىم ئۇنىـڭ يۇرتۋازلىـق تۇ  
  .ئهزۋەيلهتمهكچى بوالتتى

ــر — ــىز، بىـ ــېمهن دەيدىغانسـ ــالال،  -نـ ــل بـ ــدىن خىـ ــدى  —بىرىـ دېـ
ئـۆزىڭىز  ! ـ تهبىزنىڭ مهشههد دېـگهن مهشـههد     —مهمتىمىن ماختىنىپ،

  همسىز؟مبىل
ئۇغــۇ شــۇنداق، لــېكىن ئىشــتاچىنىڭ يېگىتلىرىمــۇ خىــل جۇمــا،  —

  . دېدى ھابۇل شهيتان —
ــ ــا ئېلىۋات ۇبــ ــان تىلغــ ــلهر«قــ ــوچى ئهزىمهتــ ــڭ  »نــ ــا ئۆزىنىــ بولســ
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ــوچىلىقى« ــدەلخورل ( »ن ــته جى ــاتتى ) قىۇئهمهلىيهت ــلهن ماختىن ــۇالر . بى ئ
، ئۆزىنىـڭ ۋەتهندىشـىغا،   ئۆزىگه ئوخشـاش ھوقۇقسـىز، مهھكـۇم ئـادەملهرگه    

ــا    ــته ئۇچىغـ ــنىڭ ئهمهلىيهتـ ــق قىلىشـ ــىغا نوچىلىـ ــي قېرىندىشـ مىللىـ
ــك ئىكهنل  ــان ھاماقهتلىـ ــهنمهي چىققـ ــى چۈشـ ــۇالر  . ىتىكىنـ ــىچه ئـ ئهكسـ
شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ   . ىمىز، دەپ ئىشـىنهتتى ئىنتايىن قالتىس ئىش قىلىـۋات 

ال ا كىمنــى ئــۇرۇش مــۇھىم ئهمهس، پهقهت نــوچىلىقىنى كۆرسهتســىئۇالرغــ
ئهرزىمىـگهن ئىشـالر ئۈچـۈن يـۇرت بىـلهن يـۇرت، مهھهلـله بىـلهن         . بوالتتى

پ، ۈتۈىق كۆرســدەللهردە پىــداكارلمهھهلــله ئارىســىدا بولــۇپ تۇرىــدىغان جىــ
كهلتۈرۈشـنى   »شـهرەپ  -شـان «ئۆزىنىڭ يـۇرتى يـاكى مهھهللىسـى ئۈچـۈن     

ــاالئ«ئۆزلىرىنىــڭ  ــادان . تىھېســابالي) قهھرىمــانلىقى(لىقــى »وغۇلب ــۇ ن ب
ــوچىالر« ــادەم يوقىــدى  »ن ــدەك قــالتىس ئ ــدە، دۇنيــادا ئۆزى ــ. نىــڭ نهزىرى ز ۆئ

لىق قىاللىغــــان بــــۇ قېرىنداشــــلىرىنى ئۇرۇشــــتا قــــالتىس قهھرىمــــان
. ھهقىقىي خهلق دۈشـمهنلىرىگه سـىڭا قاراشـقا پېتىنالمـايتتى     »چىالرون«

ــىچه ئــۇالرنى ئۆزلى  ــپ، تېخىمــۇ    ئهكس ــۇ ھــامى قىلى  »نوچىلىــق«رىگىم
رغـا ئاشـكارە قۇلچىلىـق قىالتتـى يـاكى ئاڭسـىز ھالـدا        قىلىش ئۈچـۈن ئۇال 

م ھــالهتته ئــۇالر پۈتــۈن مىللهتنىــڭ مهھكــۇ. ئۇالرغــا ياللىنىــپ، ئىشــلهيتى
ــۈ( ــدايېڭىلىگ ــنى خىيالىغــا    ۇتۇر)  چى ئورۇن ــۇس قىلىش ــدىن نوم ۋاتقىنى

يــۇ، قوشــنا كهنــتىكىلهردىن چېلىشــتا، ئىـــت      -كهلتۈرۈپمــۇ باقمــايتتى  
پ، ۇلـ ۇقوزغ »ۋىجـدانى «تا يېڭىلىپ قالسـا  شۇشۇتاالشتۇرۇشتا ياكى مۇشتل

ن زادىــال چىــداپ تۇرالمــايال قــاالتتى، جېنىنــى يــۈز قېــتىم دۇغــا تىكىشــتى 
ــاي ــۇنداق. تىيانم ــۇھىتتىن نه مۇش ــلهن    م ــل روھ بى ــۇ خى ــلىنىپ، ش پهس

نىـــــڭ ســـــۇغۇرۇلۇپ چـــــوڭ بولغـــــان مهمـــــتىمىن نېمىشـــــكه ئۆزى    
  پ قويۇشنى ئويلىمىسۇن؟ۈتۈلىكىنى كۆرس»مهشههتلىك«

؟ ئىشــتاچىلىق بىــلهن تهڭ بواللمىســاق، مهشــههتلىك  !نېمىنــى —
ــۈرۋېتىمىز  ــى ئۆچــ ــڭ يۇرت  — !ئېتىمىزنــ ــدى مهمتىمىننىــ ــق ۋدېــ ازلىــ

  .پۇلۇقوزغ »غورۇرى«
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دېـــدى ھابۇلهـــاجىم ئىشـــنىڭ  —شـــۇنداق بولســـۇن، ئىالھىـــم، —
روياپقــــا چىقىۋاتقىنىــــدىن ســــۆيۈنۈپ، لــــېكىن ئىچكــــى ھايــــاجىنىنى 

  .ھېلىگهرلىك بىلهن يوشۇرۇپ
ــوق — ــاق يـ ــۆزۈم  ! چاتـ ــىنىمۇ ئـ ــى ئايالالرنىـــڭ ئىشـ تېخـــى ھېلىقـ

  ...توغرىلىۋېتهمدىم
يـدىغان  وغرىالچى بولمـا، ئايـالالرنى ت  بۇ ئىشقا ئارىالشـقۇ ! ياق، ياق—
دېـدى ھابۇلهـاجىم مهمتىمىننىـڭ     —، نـېمه سـهن دەلاللمىتىـڭ؟   ئادەم با

ــدە ئىچكىـــ ۇئىشـــنى بۇز ــىرەپ ھهمـ ــىدىن ئهنسـ ــاللىقنىڭ  يۋېتىشـ خۇشـ
تكىسى بىلهن قويۇن يانچۇقىنى كوچىالپ، بىـر نهچـچه كۈمـۈش تهڭـگه     تۈر

  .چىقىرىپ ئۇنىڭغا تۇتقۇزدى
مـــال ، كـــۆزۈم بىلهتـــتىمكهك دەپ ىلىك ئهمهن ســـېنى مۇشـــۇنچ —

ــدىكهن جۇمــ ــۈۋىگه ســېرىلىپ چۈشــكهن    —،اتونۇي ــو تىزىنىــڭ  ت دېــدى ئ
  .تهسۋىنى يېڭىباشتىن قولىغا ئېلىپ
هسـلىههتى مۇمـا تـۈۋىگه چۈشـۈپ، ھهر     ئاخىرىقى  ھېسـابتا ئۇالرنىـڭ م  

ــدا خۇشالشــتى   ــۈرۈلگهن ھال ــۈللىرى كۆت ھابۇلهــاجىم . ئىككــى تهرەپ كۆڭ
چــى ىىــرىگه ئال، بهرگهن تهڭگىلپ قويغانــدىن كېيىــنۇتــۇئۇز مهمتىمىننــى

چـان بېرىــپ  چــۈنكى ھېچقا. ئاغرىـپ، ئهلهم بىـلهن قېشــىنى لىكىلـداتتى   
  .باقمىغاچقا بېرىش بهك ئېغىر كهلگهنىدى

 

2  
 

ئۇيغــۇر مهدەنىــي ئاقــارتىش ئۇيۇشمىســى قــۇرۇش يىغىنــى ئېچىلغــان  
ئــايرىم ـ ئــايرىم    كــۈنى كهچــتىال تــوختى زۇنۇنمــۇ ئايغــاقچىلىرى بىــلهن  

   .كۆرۈشتى
ئــۇالر . ھــازىر ئــۇ مۇســا قېچــى بىــلهن مهخســۇمدىن خېلــى رازى ئىــدى 
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ق بىــلهن بهزى پىالنالرنــى كۆڭۈلدىكىــدەك ئورۇنــدىغان، ۇلۇناھــايتى ئۇســت
ۇ ئىشـنى مۇتىئهسسـىپلهرگه ئـۆز ئىشـىدەك ھىـس قىلـدۇرىۋەتكهن       ھهتتا ب
ولال، ئاخۇنالرنىـڭ  مۇتىئهسـىپلهر گورۇھىـدىكى قـازى، ئهئلهمـلهر، مـ     . ئىدى
ــڭ يۆنۈلئۆزلىر ــر   ۈىنى ــدىغان بى ــابىي رول ئويناي ــىدە ئىج شــىنى بهلگىلىش

شــنىڭ رەئىســى ئابــدىغوپۇر داموللىنىــڭ    ئىــش قهشــقهر مىللىــي كېڭه  
ن كۇرســىدا ئوقــۇپ كهلگهنــدىن كېــيىن ئــالته بۈيــۈك ئهتىيــازدا شــىڭ دۇبه

ــاپ     ــلهن شهرھىلىشــى، شــىڭ شىســهينى ماخت سىياســهتنى ھهدىســلهر بى
ئابــدىغوپۇر دامــولال . دېيىشــكه بــوالتتى ىشــۈـ جــايالردا نۇتــۇق سۆزل   جــاي

ــا ئ    ــادەم، كاتت ــۈك ئ ــدىكى بۈي ــڭ نهزىرى ــۇرى  ئۇالرنى ــى يوق ــا، مهرتىۋىس ۆلىم
ئـــۇالر ئۈچـــۈن يـــۆن بهلگىلهشـــته     ئهربـــاپ بولغاچقـــا ئۇنىـــڭ تۇتـــۇمى   

  .بارومېتېرلىق رول ئوينىشى تهبىئىي ئىدى
ــۇ     ــپه تاپش ــى ۋەزى ــرەر يېڭ ــنگه بى ــهۋەبى  . رۇلمىدىمهمتىمى ــڭ س بۇنى

ــازاراقال  ختى زۇنۇننىــتــو ڭ مهمتىمىنــدىن قورقۇشــى بولــۇپ، مهمــتىمىن ئ
تىدىغان بولســا ئۇالرنىــڭ ئــورنى ئالمىشــىپ قــېلىش      ۈخىــزمهت كۆرســ 

تــوختى زۇنۇننىــڭ قارىشــىچه مهمــتىمىن ســوۋېت     . ىئېهتىمــالى بارىــد 
ه ئىتتىپاقىــدا تۇرغــان، بــۇ جهھهتــته قــادىر ھاجىنىــڭ ئىشهنچىســىگه ئىــگ 

ۋاتقاچقا، ۇشــۇلڭ دۇبهن ســوۋېت بىــلهن دوستبۈگــۈنكى كۈنــدە شــى. ئىــدى
ــان   ــلهر، ســوۋېتته ئوقۇغ ــۇرۇپ كهلگهن ــگه  ســوۋېتته ت ــا ئى ــدە ئورۇنغ الر ئاالھى

ــدى ــوختى   . ئى ــهۋەپتىنمۇ ت ــۇ س ــلهپ    ش ــازراق چهك ــى ئ ــۇن مهمتىمىنن زۇن
يهنه بىـر تهرەپـتىن ئـو مهمتىمىننىـڭ جـالالت      . تىتۇرۇشنى زۆرۈر دەپ قاراي

ــىدى مىج ــاتىرجهم ئهمهسـ ــدىن خـ ــنى بۇز .هزىـ ــڭ ئىشـ ــلهن ۇئۇنىـ ــى بىـ شـ
ــتىن ئهند   ــاچۇرۇپ قويۇشـ ــىنى قـ ــڭ ھهممىسـ ــوردىكى بېلىقالرنىـ ــه تـ ىشـ

  .قىالتتى
ئىشـهنمهيۋاتقانلىقىنى   مهمتىمىنمۇ تـوختى زۇنۇننىـڭ ئـۆزىگه ئـانچه     

بولۇپمۇ خېلىل راخمان ئاشكارلىنىپ قالغـان ئىشـتىن كېـيىن    . بىلهتتى
نىــــدىن كۆڭلىــــدە چاقىرمايــــدىغان بولــــۇپ قالغىبــــارا  -ئــــۆزىنى بــــارا
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ــك ئ ــلىغانىدى ۇنۇويغئۆچمهنلى ــقا باش ــاياليتى،    . ش ــۇننى پ ــوختى زۇن ــۇ ت ئ
ۇ ئۇنىـــڭ بــ . نـــاتتىۇۋاتقان ئىشـــالرنى بىلىۋېلىشــقا ئۇر ۇزىــدىن يوشــۇر  ئۆ

ئهپهنــدىلهرنىڭ ئىچىــگه كىرگــۈزۈش ئۈچــۈن . كهســپىي قىزىقىشــى ئىــدى
هي بۇنچىلىـك ئىشـالرنى بىلـم   . ىتهييارالنغان ياش بالىنىمۇ بىلىـپ قالـد  

  .دەپ ئوياليتى ئۇ ئۆز ئۆزىدىن مهمنۇن بولۇپ... ،بۇ ناننى قانداق يهيتۇق
نى ئۇ ئۆز ئالدىغا ھهرىكهت قىلماقچى، شـۇنداق قىلىـپ تـوختى زۇنـۇن    

داغدا قويماقچى بولۇپ، ئارقىدىنال  ئۆزىنىڭ كـارامهت كهلگۈسـىنى خىيـال    
ۇ شــقهرگه مــاڭغىنىنى كــۆرۈپ، ئــئــۇ تــوختى زۇنۇننىــڭ قه. قىلىــپ كهتتــى

ــۈن  قايتىـــپ چىققانـــدىن كېـــيىن  ــۈزۈش ئۈچـ ــۇيرۇقالرنى يهتكـ يېڭـــى بـ
  .ىغا قاراپ باقماقچى بولدىچاقىرماسلىق -چاقىرىش

ــ    ــا خىـ ــۇن قادىرھاجىغـ ــوختى زۇنـ ــقا  تـ ــات قىلىشـ زمهتلهردىن مهلۇمـ
ئۇ ئىگىسىگه سـادىق ئىتـتهك، ھىچياققـا قارىماسـتىن دەرھـال      . بارغانىدى

بېـرى توپلىغـان   چـچه ۋاقىتـتىن   پ، ئۇنىڭغـا نه ۇشۇىلهن ئۇچرقادىرھاجى ب
  .شهخسىلهر ھهققىدىكى ئارخىپالرنى تاپشۇردى

دېــدى ئــۇ بــۇ ئىشــتىن خوشــال      —ئاتۇشــتا ئۇيۇشــما قۇرۇلــدى،   —
  .كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ بولغاندەك

ــۇ؟   — ــادەملىرىمىز يوقمـ ــڭ ئـ ــدە بىزنىـ ــئهتلهر ئىچىـ ــدى  —ھهيـ دېـ
  .تۇرۇپ قادىرھاجى بۇرتىنىڭ ئۇچىنى بۇراپ

  ...بىراق،يوق، ...ھازىرچه —
ــدى  — ــدى، بۇل ــۇ    ! بول ــمهن، دېمهكچىم ــال قىلى ــيىن ئام ــراق كې بى

 بىـز ئۇيۇشـما  . ئهمـدى تهس . مايـدۇ سـايالم قىلىـپ تۇ   ژكۈندە بى سهن؟ ئۇال
  !گه ئىگه بوالتتۇق، بىلهمسهن؟سىلهئىچىدىن كېرەكلىك نه

ــۇرۇن خهۋە — ــى  تاپالىغــان بولســاق بىزنىــڭ  ئهگهر ســهل ب گېپىمىزن
ــايال  ــدىغان بـ ــر ن دىئاڭاليـ ــى جىقـ ــا بىرەرىنـ ــۇل چىقـ ــا اق پـ غۇزۇپ، ئارىغـ

  ...قوشۇۋەتكىلى بوالتتى
ــوپتىكهن   — ــدۇرراق ســاڭا خهۋەر قىلىــپ قويســا ب ــش  ! بال ســهن نىمى
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 نى بالـدۇراق بىلىۋالىـدۇ دەپ بېقىۋاتقـان ئىـتال    سهن؟ شۇنداق ئىشـال قىلى
  !سهن

ئهمـدىكى گهپ،  . نى قىلـدۇق لېكىن، ئوقۇغۇچىالر ئىچىدە بۇ ئىشـ  —
ــارامه  ــۇ كـ ــ تئـ ــدۇ ۈتۈكۆرسـ ــرىلهپ كىرىـ ــانغا  . پ، ئىچكىـ ــى نىشـ بىرىنچـ

نهلىســـىال، ئـــۇ ھهيئهتلهرنىـــڭ يىغىنىغـــا، ھهم باشـــقا     ۈئىسســـىق كۆر
دېـــدى تـــوختى زۇنـــۇن قادىرھاجىنىـــڭ   —ىشـــااليدۇ،يىغىلىشـــالرغا قاتن

  .ھاقارىتىنى پىسهنتىگه ئالماي
ــاجى  —،بـــۇ خېلـــى ئـــۇزۇن يىللىـــق پىالنىـــكهن  — دېـــدى قادىرھـ

كالپوكلىرىنىـڭ  ك ئاغزىنى قىشايتىپ، ئۇنىـڭ ئـاغزى   مهسخىرە قىلغاندە
  .ھهرىكىتى بىلهن بىر تهرىپى تۆۋەنگه، بىر تهرىپى يۇقىرىغا قارىدى

  ...ھهر ھالدا —
  نېمهڭ يوقمۇ؟ ژپاتراق ئهسقاتىدىغان بى —
  ...بولۇدۇنى پارچىالشقا مېنىڭچه ھهيئهتلهر —
ــدىغان پارچىالنما. ته شـــۇنداقهھهتـــتىن ئهلـــۋەتبـــۇ نهزىـــرىيه ج — يـ

  ئهمما قانداق قىلىپ؟! نىشان بولمايدۇ
ــههدلىكنىڭ   — ئۇنىـــڭ مـــۇدىرى تۆركۈللـــۈك، بۇنىـــڭ بىـــلهن مهشـ

  .بولۇدۇاق كۆپىكى پهيدا قىلغىلى مىجهزىدىن پايدىلىنىپ، قوس
  شۇلىما؟ —
، گهن پـۇلنى ئويۇشـما ئېلىۋېلىـپ   ۇرتنىڭ بايلىرى بهژيهنه، ھهممه  —

دېسـىڭىز  نىمېشـقا  . كـوزىر  بۇ بـى  ھهممه يۇرتقا تهڭ تهقسىم قىلىدىكهن،
. دىــن ئــازراقۇرتالژدىن يىغىلىــدىغان پــۇل كـۆپرەك، نــامرات  بـايراق يــۇرتال 
ــاۋۋۇالقســــىم قىتهپــــۇلنى تهڭ  ــدا ئــ ــان تا لغانــ ــدۇزىيــ بۇنىڭــــدىن . تىــ

  .پايدىلىنىش ھهر ھالدا ئهپلىك
ئهممـا، ھهيئهتلهرنـى   . كى يـوق ھه، بۇنىڭ ھېچ ھهيران قـالغۇچىلى   —

ئېيتىـپ قويـاي،   ! ىنىـڭ ئىشـهنچىلىك ئهمهس  رىمهن دېگسوقۇشـتۇۇ  كالال
ــكىالتچى    ــدىغان تهش ــگهن كهم ئۇچراي ــى دې ــۇنى  (مهمتىل ــئهللىكلهر ئ چهت
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لىـرى بۇنـدىن   »پـارچىالش «نىڭ سـهندەك سـولتهكله  ) باھاالۋاتىدۇشۇنداق 
نىڭــدىن كېيىنمــۇ ئىلگىــرى ئۇنىڭغــا قانچىلىــك كــار قىلغــان بولســا، بۇ 

ــ   ــۇنچىلىك پايــــــدا كۆرســــ ىــــــله خهلقنىــــــڭ  نــــــداق ھئۇ. دۇۈتۈشــــ
 نى چۈشـهنمهيدىغانال لهئۇيۇشماسلىقىدىكى ھهقىقىـي ۋە ئاساسـىي سـهۋەب   

ــقاتىدۇ  ــدا ئهس ــادەم ب . ئالدى ــۇ ئ ــرىقتهك    ب ــڭ تې ــدەك خهلقنى ــۇ پادى ــا ب ولس
تۋازلىق ۋە نـادانلىقتىن بولىـدىغانلىقىنى ھـازىرقى    ۇژشى، ۇچېچىلىپ تۇر

هڭنـى چاپسـانال   ئـۇ سـېنىڭ ھىل  . دىغان كىشـى ۈنۈاندا بهك ئوبدان چۈشـ زام
  .ڭ قىلىۋېتىدۇپېرە -تېرە

  سىز قانداق مهسلىههت بېرىسىز؟ —
ــىناپ    — ــلهن سـ ــات بىـ ــۇ ئېهتىيـ ــدا بۇنىمـ ــاق ھهر ھالـ ــېكىن . بـ لـ

دۇ، مهن سـاڭا ئېيتىـپ   ۇبۇنىڭدىن، كېيىنىكى كوزىرىڭ ياخشىراقتهك تـۇر 
ــدى  ــارات دېــگهن ئال ــاي، ئاخب ن بېرىلســه، ۋاقتىــدا بېرىلســه قىممىتــى  قوي

، مهســىلهن، ســهن بــۇ ئىشــالردىن ئالــدىن خهۋەر تاپقــان      دۇبولــۇيوقــۇرى 
ــ        ــارا ـ ب ــى، ب ــگه كىرەتت ــز ئىچى ــڭ تىزگىنىمى ــتىال بىزنى ــاڭ، باش ارا بولس

ــدارلىرىمىز كۆپ ــۈتهرەپـ ــىدا   ۈيـ ــڭ باشقۇرىشـ ــۇ مهمتىلىنىـ ــدا ئـ پ، ئاخىرىـ
ه ئىــش قىلىــدىغان بىــر بولۇشــتىن چىقىــپ، بىزنىــڭ دېگىنىمىــز بــويىچ

ــې   ــهن ن ــاتتى، س ــا ئايلىن ــاراتچى بول مىلهئورۇنغ ــڭ  ۇئاخب ــهن، كالىنى شامس
قــادىر ھــاجى ســائىتىگه  —! ، ھهقاســىڭنىبولــۇدۇســا ۇۋازغــا قوشئورنىــدا ج
ئــۇ باشــقا خــادىملىرىنى قوبــۇل قىلىــدىغان ۋاقىــت بولــۇپ . يــدىقــاراپ قو

قىنى ئانــــدىن مهخســــۇمنىڭ ئېلىــــپ كهلــــگهن يوليــــۇرى . قالغانىــــدى
ئهمىســه  —بــۇ ئاخماققــا،  ناشــۇڭا ئــۇ ئــۆزى ئــانچه ياراتمايــدىغ. ئــاڭاليتتى

  .دېدى —شهيلى، ۈسهن بىلهن شۇنچىلىك سۆزل
ىلىــنمهس ب -تــوختى زۇنــۇن قــولىنى كۆكســىگه ئېلىــپ، بىلىــنهر     

بېشــىنى ئېگىــپ تــازىم قىلغانــدىن كېــيىن پېتىنمىغانــدەك ئارقىســىغا 
  .بۇرالدى
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دىيلهر ئۆلمهيدۇ، ئىدىيلهر مهلۇم بىر ىئ
ۇغا كېتىشى مۇمكىن، لېكىن ئۇالر قيمهزگىل ئو

ئۇخالشتىن بۇرۇنقىدىنمۇ ئويغانغاندا 
  .كۈچلۈكرەك بولۇپ باش كۆتۈرۈپ چىقىدۇ

   ىكساندىر  ديۇمائال—

 

1  
  

ــيىن  ــدىن كېــ ــلىرىدا  —ورۇز بايرىمــ ــڭ باشــ  —ئاپرېلىنىــ
ىق ئوقۇغۇچىســى كهنــت مهكتىپنىــڭ بــارل   24ئاتۇشــتىكى 

ــىنىڭ بو  ــران دەرياسـ ــدىك قىـ ــۇزى ئالدىـ ــايغا  ىغـ ــۇرۇ(سـ ق قـ
بۇ چاغ قىش بوۋاي بىـلهن ئېلىشـىپ ئـاخىرى غالىـپ     . توپالندى) ئېقىنغا

ىــدە قايتىــدىن تولــۇق ۋە قېنىــق بويــاپ كهلــگهن باھــار تهبىئهتنــى ئــۆز رېڭ
بولغـــان، يېشـــىللىق ئارىســـىدا ئـــاق شـــايىدىن پهرەنـــچه ئارتقانـــدەك       

. ىدىرۈكلــۈك بــاغالر چــېچهك پــۇرىقى تارقىتىشــقا باشــلىغان گــۈللىگهن ئۈ
ــپ ت    ــدە چوقچىيى ــى تهرىپى ــڭ ئىكك ــا بۇغۇزىنى ــۇرۇ دەري ــان ق ــاغمۇ ۇرغ ق ت
اق قاتـارلىق ئۆزىنىـڭ   باھارنىڭ غهيرىتىدىن تهسـىرلهنگهندەك شـاپ، زاغـز   

چامىســـى يېتىـــدىغان كۆكتـــاتالرنى ئومـــۇمىي باھـــار مهنزىرىســـىگه ئـــۆز 
  .ھهسسىسى قىلىپ قوشقانىدى

ــا ت  ــق بولســ ــداق يېقىملىــ ــرى قانــ ــق ۋهباھارنىــــڭ يېڭىلىقلىــ پىــ
ــاقچى بول ــان يېڭىلىقال ۇقىلم ــان ۋە قىلغ ــنى  ۋاتق ــۇنچىلىك ھهۋەس ــۇ ش رم

ش خىيالىغـا  ۇنـ ۇدىن زوقلشـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ باھـار يېڭىلىقلىرىـ    . تىقوزغاي

  ـن
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كهلمىــگهن دېهقــانالر ئۇنىــڭ يېڭىلىقلىرىنــى كــۆرۈش ئۈچــۈن قىــران       
ــپ كې  ــدىغا يېتىــ ــۇزى ئالــ ــكهنىدىبۇغــ ــارلىقىنى  . لىشــ ــق تهييــ تهۋپىــ

ىرالرنى تــــــالالپ چىقىــــــپ تهربىيلهشــــــكه اھمــــــ(پۈتتــــــۈرەلمىگىنى 
ــۈرەلم ــ) ىگىنىئۈلگــ ــۆۋەتتىكى  ئۈچــ ــۇ نــ ــڭ   -12ۈن بــ ــل ئۇالرنىــ ئاپرېــ

ــ  ــىز ئۆت ــىقاتنىشىشىس ــابىقىلهردىن   . ۈپ كهتت ــۆۋەتتىكى مۇس ــۇ ن ــۇڭا ئ ش
ــالپ     ــازىردىن باشـ ــۈن ھـ ــلىك ئۈچـ ــدىن بهرمهسـ ــى قولـ ــالپ نهتىجىنـ باشـ

ــمهكچىدى تهيي ــا كىرىشـ ــ . ارلىققـ ــايرىمى پائالىيىتىـ ــورۇز بـ ــ دەنـ ــارا ئـ ۆز ئـ
ان بولــۇپ، ئهمــدى رى تالالنغــمۇســابىقىگه ســېلىپ، ئاتۇشــنىڭ مــاھىرلى 

بـــۇ ئىشـــمۇ . باشـــلىماقچىئاشـــۇالرنى تـــالالپ مهخســـۇس تهربىيلهشـــنى 
شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ باھارنىـڭ ئهلـگه تهقـدىم      . باھاردەكال خاسىيهتلىك ئىدى

ھايـــات يېڭىلىقلىرىنىـــڭ ھهقـــدارلىرى بولغـــان    قىلغـــان زەۋقىـــدىن،  
ك مـــۇ تهســـىرلىنېمه تېخىوھىـــدىن ئۇرغـــۇپ تۇرغـــان ئـــاللىر ىڭياشـــالرن

ــانىنىڭ . تۇيـــــۇالتتى ــالهنكى تهســـــىرلهنگۈچىلهر ســـ ــا م 5-4ۋاھـــ ىڭغـــ
  .يهتكىنىدىن ئهجهپلهنگىنى بولمايتتى

شــى غهربىــي شــىمال تهرىپــى ئىگىــز، شــهرقى      ۈئاتۇشــنىڭ يهر تۈزۈل
 يــانتۇلۇق پهس بولغــان ناھــايىتى چــوڭ ۋە ئاالھىــدە ئوكلۇنلــۇق  جهنــۇبىي

بوغـۇز ئالـدى دەل غهرب    —بولسا، مۇسابىقه ئۈچۈن تالالنغـان جـاي    بولغان
. نهتتىۈىـز، پۈتـۈن ئـاتۇش تۆۋەنـدە كـۆر     تهرەپته بولغىنى ئۈچـۈن، ئـورنى ئىگ  

شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ يېشــىل كىمخــاپ كىــيگهن يېــزىالر، بېشــىغا گويــا ئــاق 
دەك سـۈرەتلهر  پ تۇرغـان بـاغالر  ۇتـ ۇئارتقاندەك ئـۈرۈك چېچىكـى توزغ  چه نپهرە

رسـىدىن غهربىـي شـىمال    ىنىـڭ ئىچكى دەريـا بوغۇز ... نهتتىۈلىق كۆرچىراي
ــلىناي دەپ دە -شــامىلى باشــلىناي  ــك  باش ــدەك راھهتلى ــبهس قىلىۋاتقان م

قــۇرۇق ئېقىننىــڭ ئىككــى تهرىپىــدە پــارچه تــاغ  . ســالقىن ئــۇرۇپ تــۇراتتى
پ ىــك قىيــا تــاغ بــاغرىنى يانــداپ ئىككــى ئېرىــق ســۇ ئېقىــ بــاغرىنى ۋە ت

ــۇراتتى ــۇ . ت ــا ش ــق   مان ــى ئېرى ــو (ئىكك ــولئېرىق ۋە ئ ــقس ــۈن پ) ڭ ئېرى ۈت
ــاتلىق قېنــى بولغــان بىــردىن  ــۇ . ئىــدى ســىبىــر مهنبه -ئاتۇشــنىڭ ھاي ب



 79 

قاغجىرىغــان تــۇپراق شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ يــاز كــۈنلىرى تومــۇز تهپتــى، قىــش  
بىــراق كهڭ قوســاق . ىــپ تــۇراتتىكــۈنلىرى قهھرىتاننىــڭ زەھرىنــى چېچ

ــى   ــۇ ئهيىپىنــ ــار بــ ــدەك ئۆكهچۈرگهباھــ ــۇقىنى  نــ ــىل يۇپــ ــڭ يېشــ زىنىــ
ل يوپــۇق ئارىســىدا كهلكــۈن ســۈيى دائىــم يــاالپ بــۇ يېشــى. ىئايىمىغانىــد
ۇرۇق ئـېقىن ئۈسـتى كۆكـۈش ئـاق رەڭـدە سـوزۇلۇپ، ئـاخىرى        تۇرىدىغان قـ 

ۇ تـۈزلهڭ  بـ . نهيزىدەك ئۇچلىنىپ يېشىللىق باغرىغا كىرىـپ كهتكهنىـدى  
  .ساي ئۈستى مۇسابىقىگه بابىدى

ــايرىم     ڭهكتهپنىــھهربىــر م ــايرىم ســهپ بولــۇپ،   ـئوقۇغــۇچىلىرى ئ ئ
ە ئوقۇتقۇچىلىرىنىــڭ باشــالمچلىقىدا ســايغا يېتىــپ كهلگهنــدە بــۇ يهرد     

ــوپى چۆر    ــڭ زور بىــر ت ــان خهلقنى ــقانىدى ۈئاللىقاچ ئــۇالر . دىشــىپ بولۇش
يـــدىكهن دېـــگهن گهپنـــى مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ بـــالىلىرى ئويـــۇن ئوينا

ــازىر بول  ــۇ يهرگه ھ ــاڭالپال ب ــقانىدئ ــهپ . ىۇش ــرگهن  س ــدانغا كى ــۇپ مهي بول
ــئوقۇغۇچىال ــڭ ئالدىــ ــددى،  رنىــ ــخۇي ھهم جىــ ــدەك خۇشــ دا ھهر قاچانقىــ

ئـۇ ئـاۋۋال    . لۈك، چاققان ھهم سالماق تهۋپىق ھازىرىـدى مېهرىبان ھهم سۈر
كومانـدا   ئىككى مىڭدىن ئـارتۇق ئوقۇغۇچىنىـڭ ئومـۇمىي سـېپىگه ئـۆزى     

. ناي چـاالتتى اھىم سـۇ ان ئىبـر قۇربـ . بېرىپ مهيدان ئىچىدە مهش دەسهتتى
ولغاچقا ناخشا باشـالپ بېرىشـنى ئۈسـتىگه    پىزى ساز بقۇربان چاپپارنىڭ له

شــــههد ئىپتىــــدائى مهكتهپنىــــڭ ئوقۇغۇچىلىرىــــدى،  بــــۇالر مه. ئالــــدى
 .بارابــان چالـدى، ناســىراخۇن دۇمبــاق چالــدى ) مهشــرەپ(ھهممهت قــارى ۇمـ 

ئۆزىمــۇ تهۋپىــق . شــۇنداق قىلىــپ بىرلهشــمه ئوركىســتېر ھاســىل بولــدى
بــۇ . رگهچ چېلىــپ ماڭــاتتىكومانــدا بهبىــر بارابــاننى ئالــدىغا ئېســىۋېلىپ 

ۋاتقـان  ۇدا تۇرغانالرغـا جهنـۇپ تهرەپـته بول   ئىنتايىن كهڭرى مهيدانـدا شـىمال  
پ نهتتى ۋە مۇزىكا ساداسـى كۈچلـۈك ئاڭلىنىـ   ۈھهر بىر ھهركهت روشهن كۆر

اراڭـالپ  ەپـتىن ۋ تـاغ تهر بوغۇزنىڭ ئوڭ تهرىپىدىكى تىك چۈشكهن . تۇراتتى
بىـراق، بويـۇن   . چىقىـراق ئهمهسـىدى  ىـڭ ئـاۋازى   ئۇن. س سادا قايتاتتىئهك

تىنال بهرگهن كومانـــدا ئـــاۋازى ئىككـــى يېـــرىم تومـــۇرلىرىنى كۆپتۈرمهســـ
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  .مىڭچه  ئوقۇغۇچىغا تهكشى ئاڭلىنىپ تۇراتتى
قنىڭ شــېغىلىنى هدەملىــرى بىــلهن ســايلى ئوقۇغــۇچىالر كۈچلــۈك ق

چىققــان ســادا بىرلىشــىپ،  ه ئايــاقتىنمىڭــالرچ اڭغىنىــداشاراقشــىتىپ م
ــدى  ــۈك شــاۋقۇنغا ئايالنغانى ــان ئهكــ . كۈچل ــتىن ياڭرىغ ــاغ تهرەپ ادا س ســت

ــى    ــدا قىالتتـ ــۈر پهيـ ــۇ زور سـ ــا    . تېخىمـ ــار ناخشـ ــان جاپپـ ــدىن قۇربـ ئارقىـ
زدىن تـاغالرمۇ تىترەتۋاتقانـدەك   باشلىۋىدى، بۇ زور قوشۇننىڭ ئومۇمىي ئـاۋا 

ــد. بىلىنــدى ــات ھېچقان ــويالپ  مهزمۇنلىراق ھاي ىنىــڭ چهكســىزلىكىنى ئ
ۈس دىل كىشلهرنىڭ بىـر مۇنچىسـى بـۇ ئاجايىـپ شـاۋقۇن،      مىغان، مهيباق

ەتلىـــك ســـادا، قـــانالرنى قـــاينىتىش قـــۇدرىتىگه ئىـــگه مارشـــالردىن  ھهيۋ
  .تهسىرلىنىپ كۆزلىرىدىن ياش تۆكۈشكه باشلىغانىدى

 ئــارقىلىق،تهۋپىــق رەســمى مۇســابىقىدىن ئــاۋۋال مهش دەسســىتىش  
ــۇپ  ئوقۇغۇچى ئانــدىن مۇســابىقىنىڭ . قويــدىالرنىــڭ جاســارىتىنى ئۇرغۇت

  .باشالنغانلىقىنى ئېالن قىلدى
ــى ئوقۇغۇچى ــانالرمۇ،  —الرنىـــــڭ ھهممىســـ ــابىقىگه تالالنغـــ مۇســـ

تهۋپىـق   .تالالنمىغانالرمۇ ئۇزۇن سهپ بولۇپ مهيـداننى چۆرىـدەپ تۇرۇشـتى   
ا ئېلىــــپ، ىنــــى قولىغــــھهر قايســــى مهكــــتهپلهردىن يولالنغــــان تىزىم

ئىســــمى . رنىڭ  ئىســــىملىكىنى ئوقىــــدىدىغانالۈمۇســــابىقىگه چۈشــــ
  .چۈشۈش ئۈچۈن مهيدانغا كىرىشتى ئاتالغانالر تۈرلهر بويىچه مۇسابىقىگه

تهۋپىق ئـۈزۈپ چىققـان ماھىرالرنىـڭ ئىسـمىنى، بايـا مهش ماھـارىتى       
ن ئــۆزىگه يارىغــان ئوقۇغــۇچىلىرىنى مهيــدانغا چۈشــمىگه    كۆرســهتكهندە 

ئـۇ ھهم دەرسـته ياخشـى، ھهم    . لتـۇرۇپ خاتىرلىـدى  سىدا ئوىالر ئارىئوقۇغۇچ
چىلىققـا ئىـگه ئوقۇغـۇچىالرنى    تهنتهربىيىدە ياخشى، ھهم مهلـۇم بىـر ئارتۇن  

رۇشــتى مهكــتهپكه ئېلىــپ، بىــر قىســمىنى ئىزچــى قىلىــپ تهربىــيلهش،  
 ڭ ئـۆز ئاالھىـدىلىكى بـويىچه مهخسـۇس تهنتهربىـيه ۋە     ھهر بىر ئوقۇغۇچىنى

ــۇ مۇشــۇ پ .ىــلهن يېتىلــدۈرۈش ئويىــدا ئىــدى هشــىقلهر بھهربىــي م ىــالن ئ
  .بويىچه ئوقۇغۇچى تاللىماقتىدى
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ــابىقه  ــدا مۇس ــۇ چاغ ــۆرۈپ     ب ــا ك ــا تاماش ــكهن، ئهتراپت ــپ كهت ــا قىزى راس
ن ھالـدا  تۇرغان دېهقـانالر، ئوقۇغـۇچى، ئوقۇتقـۇچىالر ئـۆزلىرىنى تۇتالمىغـا     

ــ. بېرەتتــــىھۇشــــقۇيتۇپ، مۇسابىقىلهشــــكۈچىلهرگه مهدەپ  ــۇالر گويــ ا ئــ
ئۆزىــدەك قىزىــپ كهتــكهن، ئــۇالر تقان كىشــى ۋاۈتۈمهيدانـدا ماھــارەت كۆرســ 

  .لهپ، تهڭ جىددىيلهشتىبىلهن تهڭ كۈچهپ، تهڭ تهر
  

2  
  

  !يهنه كۈچه، ئاز قالدى، غهيرەت قىل! ئهكبهر، كۈچه —
  !ھهي، ناسىراخۇن، بولمىدى —

سېلىشـقا   ئون مىـڭ مېتىرغـا يـۈگرەش باشـلىنىپ كىشـىلهر چوقـان      
رەپنــــى ئىلهامالنــــدۇرۇپ ھهر كىــــم ئــــۆزى قولاليــــدىغان ته. باشــــلىدى

ــىۋارقىراي ــىلهرنى  . ت ــان كىش ــدا تۇرغ ــا يېنى ــالالپ  ھهتت ــىدىن قام ڭ مۈرىس
ــهتتى ۇتۇت ــپ سىلكىش ــۆز    . ۋېلى ــىپ ئ ــق قىلىش ــكارە يۇرتۋازلى ــلهر ئاش بهزى

سابىقىلهشـــــــكۈچىلهرنىڭ يـــــــۇرتلىرىنى يۇرتلـــــــۇقلىرى بىـــــــلهن مۇ
قىلىـــپ، ئـــۆز يۇرتلۇقلىرىغـــا  ك ســـۆزلهرنىھاقارەتلىـــ پهسلهشـــتۈرىدىغان

  .تتىمهدەت بېرە
  !كاللىچى بىلهن تهڭ بواللمامسهن، غهيرەت قىل —
ھوي، قاسىم، گـازىرچى تۇتىقۇشـۇقالرنىڭ كهينىـدە قالسـاڭ سـهت       —
  ... —! بولۇدۇ

مهيـداننى ئايلىنىـپ   . ارقىرايتتـى ھهر بىر ئادەم ئـۆزى بىلگهننـى دەپ ۋ  
لىرىنـى  »مهدەت« زلهر ئالدىـدىن ئـۆتكىچه ئـۆ   ۈچىاماشا كۆرگۋاتقانالر تەريۈگ

  .بېرىشكه ئالدىرايتتى
  !ىدىغان بولدۇڭ ـ دەچامغۇرچىالرنىڭ كهينىدە قال! ئاپال —
نېمــانچه . ھــوي، مۇســۇلمان، قورســۇقۇمغا ســانجىق تــۇرۇپ كهتتــى  —

ــى؟ ــىز مېنــ ــان مهن ئهمهس،يۈگرە! جالداقلىتىســ ــدەك  —... ۋاتقــ دېگهنــ
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ــلهن ھ  ــدســۆزلهر بى ــۇپ  ئېســىۇرغۇچىالر اياجانالن ــل بول ــپ، خىجى گه كېلى
ــدا ئويۇنغــا بېر  . قــاالتتى ــۆزىنى ئۇنۇتقــان ھال ىلىــپ بىــراق، شــۇئانال يهنه ئ

  .ۋارقىرايتتى
تهۋپىقنىـــڭ دىققىتـــى ئهڭ ئالدىـــدا قۇشـــتهك ئۇچـــۇپ كېتىۋاتقـــان، 

. ەم تاشـالۋاتقان ۋىجىـك بالىغـا چۈشـتى    يېنىك ھهرىـكهت بىـلهن ئالغـا قهد   
تهۋپىـق ئـۇنى   . ر ھۇدۇكهـاجى ئىـدى  لـگهن ئهكـبه  كتهپتىن كهئۇ شورۇق مه

ــپكه ئۈگ    ــۇچىالرنى تهرتى ــۈپ، ئوقۇغ ــى پۈت ــتهپ قۇرۇلۇش ــورۇق مهك ــۈش پ ۈت
بۈگـــۈنكى مۇســـابىقىدە بولســـا يىنىـــك . يۈرگهنـــدىن باشـــالپال بىلهتتـــى

پتىــرىگه غــالىپالر قاتارىــدا ئاتلېتكىنىــڭ بىــر قــانچه تۈرىــدە تهۋپىقنىــڭ دە
  .ئىسمى تىركهلدى

ئوقۇتقـۇچىالر  . ، مـۇئهللىملهر چوقـان سـاالتتى   االتتىوقان سهر چكىشل
نالر ئـــۆزى دېهقـــا. ئـــۆز ئوقۇغۇچىســـىنىڭ ئىســـمىنى ئاتـــاپ ۋارقىرايتتـــى

  .تونۇيدىغان بالىالرنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ ۋارقىرايتتى
  !ئهكبهر غهيرەت قىل، بوش كهلمه —

 قېــتىم ئايلىنىــپ بولــۇپ، يهنىــال ئهڭ -7ق دائىرىنــى مېتىرلىــ1300
ئۇنىـڭ ئىسـمى   . تىئالقىشـالر يـاڭراي   ۋاتقان ئهكبهرگهۈگرەپ كېلىئالدىدا ي

ــزدىن   ــويالپ ئېغى ــدان ب ــۆچهتتى  -مهي ــا ك ــانالر  . ئېغىزغ ــدى يۈگرەۋاتق ئهم
  .ئازراق كهم بىر دائىرە ئايالنسىال مۇسابىقه ئاخىرلىشاتتى

ــكه   ــۇ جىددىيلىشىش ــۈن ھې تهۋپىقم ــڭ ئۈچ ــلىدى، ئۇنى ــداق باش چقان
چىقىشـى بهرىبىـر بولسـىمۇ     ىمنىڭ ئۈزۈپك. مهس ئىدىتهرەپ مهۋجۇت ئه

ــدى    ( ــدەك ئى ــڭ ئوغۇللىرى ــى ئۆزىنى ــدە ھهممىس ــڭ كۆڭلى ــۇ )ئۇنى ، ئۆزىم
ىگهن ھالـــدا ئهكبهرنىـــڭ ئـــاخىرقى يېـــرىم ئايلىنىشـــىتا ئارقىـــدا  ســـهزم

ن شــهرىپىدىن قېلىــپ، شــۇنچه ئــۇزۇن مۇســاپىدە بىرىنچــى بولــۇپ كهلــگه 
ــدى   ــۆڭلى قىيمى ــىغا ك ــۇرۇق قېلىش ــ. ق ــدىمۇئۇنى ــڭ  ڭ كۆڭلى ئهكبهرنى

ــان كۈ   ــىغا بولغــ ــۈزۈپ چىقىشــ ــر ت ئــ ــۈك بىــ ــېرى  چلــ ــلهك بارغانســ ىــ
ــدى ــۇ . كۈچهيمهكتىــــــ ــارى ئۇمــــــ ــلهر قاتــــــ ــېرى سكون كىشــــــ تســــــ
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. ئهنه ئهكــبهر ئــاخىرقى پهللىــگه يــۈز مېتىــر قالــدى. جىددىيلهشــمهكتىدى
ــڭ باشــتىكىدىن كۆر  ــقان قهدەملىــرى ناھــايىتى   نهرلىــك ئېغىرۈئۇنى الش

بـۇ  . تىرنـى بېسـىپ بولـدى   ئهللىـك مې  كېيىن يهنهئۇزاق بىر مهزگىلدىن 
باســـقان ۋاقىـــت ئهكـــبهر ئۈچۈنمـــۇ مۇســـابىقىنى      ىـــك مېتىرنـــى ئهلل
ــالىق بىلىنــدى  ۋاتقــانالۈكۆر ــۇزۇن، جاپ ــۇ . ر ئۈچۈنمــۇ ناھــايىتى ئ چــۈنكى ب

اخۇن بـــۇ چاغـــدا ئهكبهرنىـــڭ ئارقىســـىدىن يـــۈگرەپ كېلىۋاتقـــان ناســـىر 
. نىـدى ۈدەك ماڭغاڭلىشـىپ دېگـ  ئهللىك مېتىر ئارىلىقتا ئهكبهر بىـلهن ته 

ــرى  ــڭ ئىلگى ــاخىرقى   ىنىكــى ئهللكېي-ئۇالرنى ــبهر يهنه ئ ــردا ئهك ــك مېت ى
ېرىكىنى يهنه ئىككــــى قهدەم ئارقىــــدا قــــۇۋۋىتىنى يىغىــــپ شــــ -كــــۈچ

ــدۇردى ــابالنمايدۇ  . قالـ ــارىلىق ھېسـ ــتا ئـ ــى قهدەم تۇرمۇشـ ــراق . ئىككـ بىـ
تكىلـــى ق ئهە  يېـــرىم قهدەم، ھهتتـــا كـــۆز بىـــلهن كـــۆرۈپ پهرمۇســـابىقىد

ــدىغان، پهقبولما ــار يــ ــى ئــ ــائهتنىڭ دەقىقىســ ــى قىلىقال بىهت ســ لگىلــ
ناق مهيدانىــدا بولســا ىلىقالرنىمۇ ھېســابقا ئالىــدىغان ســىبولىــدىغان ئــار

ئهكـبهر ئالغـا ئىككـى    . بۇنداق ئىككى قهدەم تولىمۇ ئۇزۇن مۇساپه ئهلبهتته
ــۈزۈپ كه ــتىن نهپهس   قهدەم ئــ ــرى جىددىيلىشىشــ ــاتىن بېــ ــدە بايــ تكهنــ

، ان كىشـىلهر ىگه يۇتـۇپ قـاراپ تۇرۇشـق   ي دېمىنى ئىچقىمۇ پېتىنمائېلىش
تهرەپ «لىـك  ۈبـۇ چاغـدا كۆپچ  . يۈرىكى جايىغا چۈشكهندەك يېنىـك تىنـدى  

نى ئۇنتۇپ ھهممىسى كۆزىگه كۆرۈنۈپال قالغـان غالىـپ تهرەپـكه    »تۇيغۇسى
  .مايىل بولۇپ كېتىشكهنىدى

ــاخىرق هت ــڭ ئهڭ ئـــ ــۇلىقىنى ئهكبهرنىـــ ــائهتنىڭ قـــ ــۇ ســـ ى ۋپىقمـــ
هشـكهندەك بولــۇپ  بېسـىپ، ئۆزىمـۇ يېنىكل   چۈشۈشـى ھامـان  قهدىمىنىـڭ  

  :الپ ئالدىئۇ ئهكبهر يۈگرەشتىن توختىغاندا ئۇنى قولتۇ. قالدى
ــال ئولتۇر — ــدىن     ۇدەرھ ــن، ئان ــپ بهرگى ــتا مېڭى ــۇم، ئاس ــا، ئوغل ۋالم
  .ئولتۇر
ــگهن ئه    ــپ كهلـ ــان يېتىـ ــۇ ھامـ ــابىت   شـ ــۇئهللىمى سـ ــڭ مـ كبهرنىـ

ئىككىسـى بـۇ غـالىپنى    . ىقالپ ئالـد ىپىدىن قولتۇهكبهرنىڭ يهنه بىر تهرئ
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بىردەم ماڭدۇرغاندىن كېيىن، تهۋپىق ئهكبهرنىـڭ زىلـۋا، ئىگىـز بهسـتىنى     
  .باغرىغا بېسىپ، پىشانىسىدىن سۆيدى

ــۇم،  — ــاپىرىن، ئوغل ــۇ،  —ئ ــدى ئ ــالغىن،  —دې ــۇ  —ئهمــدى دەم ئ ئ
. ئهكبهرنىــڭ ئىســمىنى تىركىــدى   گه يهنه بىــر قېــتىم قويــۇن دەپتىــرى 

ئـــۈزۈپ چىققـــان ناســـىراخۇننىمۇ   ىنال نىـــڭ ئارقىســـىد انـــدىن ئهكبهرئ
ى ھهم ئـــۇن. ش ســـۆزلهرنى قىلـــدىقۇچـــاقالپ، ئۇنىڭغىمـــۇ ئىلهـــام بهخـــ

ــاتىرلهپ قويـــدى  ــرىگه خـ ــىراخۇننىڭ  . دەپتىـ ــههدلىكلهر ناسـ ــراق مهشـ بىـ
تهتۈرلـۈك قىلىشـىپ، يـۇرت     بىرىنچى بواللمىغىنىنى ئۇنىڭدىن كـۆرمهي، 

  .سال قالدىئارا جىدەل قوزغاشقا تا
بىقه ئاخىرالشــقاندا مهدەنىــي ئاقــارتىش ئويۇشمىســى ھېســابىدا  ســامۇ

تهۋپىـق تىزىمنـى   . باشـالندى ئۈزۈپ چىققـان ئوقۇغـۇچىالرنى مۇكاپـاتالش    
. ئىسالم ئـاخۇن خهلپىـتىم مۇكاپـات بويـۇملىرىنى تارقـاتتى     . ئوقۇپ بهردى

اتالنغــــان ھهر بىــــر ئوقۇغــــۇچى مۇكاپــــات بويــــۇمىنى     تهۋپىــــق مۇكاپ
ــۇرېۋېلىپ قايتاپ ــداشــ ــۆز ئــــ  تىــــدىغان چاغــ ــا ئــ ــان ئاتــ وغلىنى مېهرىبــ
ىــدىغان ئــۆزلىرى بهك چــوڭ بىل. كىلهتكهنــدەك، ئهركىلىتىــپ قويــاتتىئهر

ــىغا غهرق      ــت تۇيغۇس ــالىالرنى بهخ ــىش ب ــىغا ئېرىش ــىنىڭ ماختىش كىش
  .قىلىۋىتهتتى

ــا   ــبهر ھۇدۇكهاجىغ ــ  چگهز  4ئهك ــك خهس ــر كۆينهكلى ــۇت، بى ه ۋە ىپهرق
ئـۇنى ساۋاقداشـلىرى،   . پـات بېرىلـدى  هر مۇكاتارلىق نهرسـىل دەپتهر قهلهم قا

  .تۇققانلىرى، باش ئۈستىدە كۆرۈپ ئېلىپ كهتتى -ئۇرۇق
ــا ــههدنىڭ مۇكاپــ ــدا مهشــ ــوچىلىرى«ت تارقىتىۋاتقانــ ــورۇننى  »نــ ســ

ىن بېــرى بايــات. پاراكهنــدە قىلىــش ئۈچــۈن يهنه بىــر قېــتىم ھــو توۋالشــتى 
ڭغـا  ن تهۋپىـق بۇنى ئـاڭالپ تۇرغـا   يۇرتۋازلىققا ياتىدىغان نۇرغـۇن سـۆزلهرنى  

ــدى  ــداپ تۇرالمىـ ــۇ  .چىـ ــزچى«ئـ ــارقىلىق جهم  »الرئىـ ــۇنى ئـ ــيهت قوشـ ىـ
ــ   دىكى پىالنىنىــڭ مــۇھىملىقىنى، بۇنــداق   تهرتىپىنــى ســاقالش ھهققى

ئىچكـــى نىزاھالرنـــى تـــۈپتىن تـــۈگهتمهي، بهزى مهخســـهتلهرگه يهتكىلـــى 
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كه كنى دىققهتـــۈلـــۈشــۇڭا ئـــۇ كۆپچ . س قىلـــدىىـــغانلىقىنى ھبولمايــدى 
  .تاپتى ىشنى زۆرۈرهچچه ئېغىز سۆز قىلشۇ ھهقته بىر نچاقىرىپ، مۇ

پپـــۇز بىـــلهن ئۇنىـــڭ دائىمقىـــدەك ئوچـــۇق تهله —! ۋەتهنداشـــالر —
ــم      ــدان جى ــال مهي ــاڭلىنىش بىلهن ــاۋى ئ ــاراڭلىق خىت ــان ج ــت  -قىلغ جى

ــدى،   ــالهتكه كهلـ ــز پهرزەتلى  —ھـ ــۈن بىـ ــارەتلىر بۈگـ ــڭ ماھـ ىنى رىمىزنىـ
ــۆردۇق ــۇ م . رڭالۈالر ســۆيۈندبۇنىڭــدىن ھهممىڭــ . ك ــارەتلهرنى چــۈنكى ب اھ

ۋاتقانالر مهيلــــى كېچىڭىزلىــــك، مهيلــــى ئــــاغۇلۇق ۋە يــــاكى ۈتۈكۆرســــ
ــايالقلىق ــي    كاتتـ ــڭ مىللىـ ــىمىز،  بىزنىـ ــڭ ۋەتهندىشـ ــۇن، بىزنىـ بولسـ

ــۈممىتى  ــ. قېرىندىشــىمىز، ھهممىســى رەســۇلۇلالھنىڭ ئ ــداقكهن، ئ ۆز ئۇن
هڭ لىـك بولسـۇن، ئ  ھهسهت قىلىشـنىڭ نـېمه كېرىكـى؟ مهيلـى ئـۇ نه      ئارا

. ز بۇنىـڭ ھهقـدارلىرىمىز  ى، ھهممىمىـ ۇ مىللهتنىـڭ ئوغـۇللىر  ئاۋۋال مۇش
ــات ئهمهس،   ــۆتكهن گهپ  —ھېچقايسىســى بىــزگه ي ــاتىن بولــۇپ ئ ــۇ باي  -ئ

ــاھىرلىق،      ــاس مـ ــا خـ ــتۇرۇپ، ناتىقالرغـ ــايىتى سىلىقالشـ ــۆزلهرنى ناھـ سـ
ــىئونالرچه ــت سىياس ــۆتكهچ، كۆپچ  ۇلۇئۇس ــلىتىپ ئ ــلهن ئهس ــۈق بى كنى ۈل

ــ   ئهممـــا ھېچ. دىمىمىي ئهيىپلىـــســـه . مىدىقايســـى يۇرتقـــا يـــان باسـ
ــدى  ھېچق ــارەت كهلتۈرمىـ ــا ھاقـ ــى يۇرتقـ ــىي  . ايسـ ــۇتقى ئاساسـ ــڭ نـ ئۇنىـ

ــۇچى كۆپچ   ــكىل قىلغ ــالماقنى تهش ــۈس ــدى ۈل ــل قىل ــل . كنى قايى خىجى
ىغانالر يهنىـال  بىـر قىسـم مـۇتىههملىكنى نوچىلىـق دەپ ئوياليـد     . قىلدى

ــىم    ــان بولس ــدىن يانمىغ ــۆز تهبىئىتى ــېكىن يهنهئ ــا كۆتۈرۈ ۇ، ل ــكه غهۋغ ش
  .جۈرئهت قىاللمىدى

 تاشقىن مۇراسىم ئاخىرلىشىپ كىشـلهر تارقاشـقا باشـلىغاندا    -قاينام
چارچــاپ كهتــكهن تهۋپىــق مهمنــۇنىيهت بىــلهن كۈلۈمســىرەپ، ئىســالم       

  :ئاخۇن خهلپىتىمگه
ــ »ئىــزچىالر«بۈگــۈن مهن  — ۇشــتى ئــۇالر ھهم ر. الالپ بولــدۇمنــى ت

ئهمـدى سـىز ھهيـئهتلهر بىـلهن     . ۇسـاقاليد  ھهم  تهرتىپ. مهكتهپته ئوقۇيدۇ
ــتهپكه تهلهبه تاللىشــ    ــتى مهك ــتهپلهردىن رۇش ــىپ مهك ــا ياردەملىش ىپ ماڭ
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دېـدى خۇشـال كۈلۈمسـىرەپ،     —بهرسىڭىز، مهشههدنى قـاينىتىۋېتهتتۇق،  
كى تېشـــىپ گـــۈنبۈ —ئارقىـــدىن ئېغىـــر تىنىـــپ قوشـــۇپ قويـــدى،     

ــان بىــر خىــل كهيپىيــاتنى ھ     »زچىالرىــئ«قىلغانســىز؟ س ىــچىقالمىغ
  .شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ مۇھىم

 ژمىسـه، بىـ  مهشههدلىك دېگهن بىـر بـاال، خـۇدا ئـۆزى جاجسـىنى به      —
ــاۋاق  ــۈرۈپ  تـ ــاننى كۆتـ ــىژقـ ــدى ئىســـالمئاخۇن   —! ۈرگهنژ -ۈرگىنـ دېـ

  .خهلپىتىم
. تــۇرۇپ سۆزلهۋاتىســىزســىزمۇ يۇرتۋازلىــق مهيدانىــدا ! ئهنه، خــاالس —

ڭ خىزمىتىنــى ىز، كۆپنىــمايدىكهنســغ بولپــارى ئهگهر ســىز بــۇ كېســهلدىن
  .تهۋپىق رەسمىي ئاچچىقالنغانىدى —! قىلىشقا اليىق ئهمهسسىز
ئــاخىر . ســۆز قىلمــاي جىــم مېڭىشــىتى -زا گهپئىككىــيلهن بىــر ھــا

ئىسالم ئاخۇن خهلپىتىم گۇناھىنى تونىغـان كىشـىدەك بىرىنچـى بولـۇپ     
  :ملىقنى بۇزدىجى

تــۈزەلمىكىمىز بولغانــدىكىن،  ئهپـۇ قىلىــڭ ئهپهنــدىم، قېنىمىـزدا   —
 —دېــدى ۋە ئارقىــدىنال دەرھــال تېمىنــى يــۆتكهپ،      —ئوخشــايدۇ، هس ت

  ەرھال كىرىشهمدۇق ياكى سهل ۋاقتى بارمۇ؟تهلهبىلهرنى تالالشقا د
. باشــقا ئىشــىڭىز بولمســا ئهتىــال ئىمتىهــان ئېلىشــنى باشــاليلى  —

  .ىۋېتهيلىلهرنى تالالپ بولۇپال، رۇشتى مهكتهپنى ئاۋات قىلتهلهبى
ــىمه — ــوق،   يل ــىممۇ ي ــدىن زۆرۈررەك ئىش ــڭ بۇنىڭ ــدى  —، مېنى دې

ــىپ قا    ــلهن يارىش ــق بى ــتىم تهۋپى ــاخۇن خهلپى ــالم ئ ــوش  ئىس ــا خ لغىنىغ
  .بولۇپ

 

3  
  

. رۇشــتى مهكــتهپ ئۈچــۈن ئوقۇغــۇچى تــالالش ئىمتىهــانى ئاياقالشــتى
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ــ 24 ــدى نهپهر  80ىن  تكهنتــ ــۇچى تالالنــ ــل  . ئوقۇغــ ــزچىالر ھهر خىــ ئىــ
ڭ ئىچىــــدە ســــاز رنىــــئۇال. شــــكىللهندىيىگىــــتلهردىن ته ماھارەتلىــــك

ــ    ــاھىرلىرى، يۇق ــيه م ــدىغانالر، تهنتهربى ــىچى ۇچاالالي ــاۋازلىق ناخش الر، رى ئ
ــۈك، چامباشــچىالر، ئهقىــل  ــان، كۈچل ــدە بولغــانالر   -چاقق پاراســىتى ئاالھى

نىزامىـــددىن . پ ئېچىلـــدىرۇشـــتى مهكتهپـــته ئىككـــى ســـىنى. بارىـــدى
ــدىن باشــقائوقۇتقۇچىلىققــا تهكلىــپ قى ــتىن ، تهختىهــون مهكتلىنغان هپ

ئۇنىـڭ ئورنىغـا ئىشـتاجى مهكتهپـتىن     . كېلىندىۇم يۆتكهپ ئهمهت مهخس
ىن ئهپهنــدى ئوقۇتۇۋاتقــان لىۋاھىــددىنمۇ   دســاالھىد. لــدى مېهمــان بېرى

  .رۇشتى مهكتهپكه ئېلىپ كېلىندى
 كهنــــت مهكتىپىــــدىكى 24يىن پهيشــــهنبه كــــۈنى چۈشــــتىن كېــــ

تىلىـپ، كېيىنكـى   كه چاقىرى رۇشـتى مهكـتهپ  ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ھهممىسـ 
  .خىزمهتلهر ھهققىدە مۇزاكىرە يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى

  :نى ئېالن قىلدىتهۋپىق مۇزاكىرە تېمىلىرى
ــته ئوقۇتۇل 24 — ــش   ۇكهنت ــداق ھهل قىلى ــلىكلهرنى قان ــان دەرس دىغ

ــى ــ . مهسىلىسـ ــۈپىتىنى يۇقـ ــپ سـ ــهكىلۋازلىق،  ۇمائارىـ ــۈرۈش، شـ رى كۆتـ
ــۈز   ــڭ يــ ــۈ ياغلىمىچىلىقنىــ ــلىكى ئۈچــ ــش بهرمهســ ــلهر قىلىــ  ن نىمىــ

 ىشــۈتۈىــيهتكه قانــداق تهســىر كۆرس ى؛ مهدەنىــي مائارىــپ جهممهسىلىســ
ىــيهت ئىســتىلى رتىپىنــى ياخشــىالش، ياخشــى جهمىــيهت تهكېــرەك؟ جهم

ــ      ــى؛ يۇق ــش مهسىلىس ــى قىلى ــۈن نىمىلهرن ــش ئۈچ ــدا قىلى رقىالرنى ۇپهي
ه، بىـز ئهقىلـگه   ك مۇزاكىرە قىلىـپ، ئـاقىالنه پىكىرلىرىنـى بهرسـ    ۈلۈكۆپچ

  اق؟ ىلساق قاندلالپ قارار قۋاپىقراقلىرىنى تامۇ
غىن ئوتتۇرىغـا  تهدبىرلهرنـى قىـز   -ك ئـۆزلىرى ئويلىغـان چـارە   ۈلۈكۆپچ

جېـدەللهر،   -ىيهتتىكى ناچـار ئـادەتلهر، بـازار كۈنىـدىكى ئـۇرۇش     جهم. قويدى
ــوزەك ئې تىــپ نهرســىلىرىنى مهجبــۇرىي ئهرزان ئېلىــۋېلىش  دېهقــانالرنى ب

. ىلـدى كىـرلهر بېر قىـزغىن پى  الر ھهققىدە تولىمـۇ قاتارلىق... شلىرى،خاھى
لهردىن باشـقىالرنىڭ  بولۇپمۇ بـازار تهرتىـۋى ھهققىـدە مهشـههدلىك ھهيـئهت     
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. ه بولمايدىغان جىـددىي مهسـىله دەپ قارىـدى   ھهممىسى جهزمهن تۈزىمىس
  :ىدىخهلپىتىم سهل تىل چاينپهقهت قۇتلۇق ئاخۇن 

ــازا — كهتســهكمۇ  ىلىشــىپگه ئارغىچه ھهممىــىــپ مــازاتدىن تابىــز ب
مهكـتهپ، ھه،  ... ىرىـپ قالمـايلى،  چمهس جاڭگالغـا  ۈبولماس، بۇنىڭـدا تۈگـ  

  ....ساقمۇ يېتهنىڭ گېپىنى قىلىپ تۇڭدەك ئىشالشۇنى
گه جىت قۇالق سـېلىپ ئولتـۇرۇپ، خاتىرىسـى    -تهۋپىق بۇ چاغدا جىم

وتتۇرىغـا قويـۇپ   ئاساسـهن ئ ك پىكىرلىرىنى ۈلۈكۆپچ. نىمىلهرنىدۇر يازاتتى
  .نه ئورنىدىن تۇردىغاندىن كېيىن ئۇ يهبول

ــالر، مهن كۆپچ — ــۈۋەتهنداشـــ ــۇك يۇقۈلـــ ــدا ئوتتۇرغـــ ــان رىـــ ا قويغـــ
ــاقىتم   ــالالپ بـــ ــى تـــ ــڭ جهۋھىرىنـــ ــڭ  . پىكىرلهرنىـــ ــۇڭا ئۆزۈمنىـــ شـــ

ك ئــاڭالپ بېقىــپ يهنه ۈلــۈئويلىغــانلىرىنى قوشــۇپ ســۆزلهپ باقــاي، كۆپچ
ــۇدۇتولۇقلىســا  ــۇ   —، بول ــۇ ش ــيىن خاتىرســىنى ق ســۆزلهردئ ــا ىن كې ولىغ

دەرســـلىك يېتىشمهســـلىك مهســـىلىنى ھهل  —لـــدى، ئېلىـــپ داۋام قى
لســـاق، رۇشـــتى مهكـــتهپ تهلهبىلىـــرى    قىلىـــش ئۈچـــۈن مۇنـــداق قى  

دەرسلهردىن خاتىرە يازغاندا ھهر بىرسـى ئىككـى نۇسـقىدىن يازسـا، بۇنىـڭ      
ــر نۇس ــدى   بى ــڭ پاي ــدىكى ئوقۇتقۇچىالرنى ــزا مهكتهپلىرى ــى يې لىنىش قىس

ــا، م ەتمهســـلىك، ارالشتۇرىۋائارىـــپ ســـۈپىتىنى ناچقولالنمىســـى قىلىنسـ
كـــۈنى دەرىســـتىن بهلكـــى تهدرىجـــى ئۆســـتۈرۈش ئۈچـــۈن ھهر پهيشـــهمبه  

ــپ      ــتهپكه يىغىلى ــتى مهك ــى رۇش ــڭ ھهممىس ــكهندە ئوقۇتقۇچىالرنى چۈش
ــوپالنتى ــر ھهپتىلىــك   ①ت ــۇئۆتكــۈزۈپ بى ــۇش ئىشــلىرى  -ئوق دىكى ئوقۇت

ز بويــامچىلىق كــۆ ىق،خۇالســه قىلىــش، شــهكىلۋازل تهجىــرىبه ســاۋاقالرنى
قىنى قـاتتىق تهكشـۈرۈپ، تهكشـۈرۈش نهتىجىسـىنى     ۇيوقلـ  -ئىشلىرى بـار 

نتىغــــا ســــونۇش، مهدەنىــــي ئاقــــارتىش ھهركىتىنىــــڭ تهســــىرىنى توپال

                                            
هچكـى كۆڭـۈل   يىغىـن، مهجلىـس، ك  ) پىئلىدىن »نماقتوپال«( —) toplantı(توپالنتى   �

  .ئا —) تۈركچه(شى ۇئېچىش ئولتۇر
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ــڭ ئه  جهم ــۇئهللىم، تهلهبىلهرنىـ ــۈن، مـ ــىڭدۈرۈش ئۈچـ ــيهتكه سـ ــالق، ىـ خـ
گه بولـۇش، نـازاپهت جهھهتـته    ئىستىلىغا قاتتىق تهلهپ قويۇپ، خهلققه ئـۈل 

ئانىسـى   -لىقىغا مهسـئۇل بولـۇش، ئاتـا    ىنىڭ پاكىزئهللىم ئۆز تهلهبىسمۇ
ــان ــارى بولمايۋاتقـ ــكه   كـ ــالي، دەپ تاشلىۋېتىشـ ــداق قىـ ــالىنى مهن قانـ بـ

ال ش جهھهتـــته بـــاال تېشـــىپنىۈنــ ۈبىـــز بالىالرغـــا كۆي. قهتئىــي بولمايـــدۇ 
انىالرغىمۇ ئـــۈلگه ئـــ -بىلىـــدىغان، تهربىيلهشـــنى بىلمهيـــدىغان ئاتـــا    

شـىالش جهھهتـته بىـز ئـۈلگه     تىـۋىنى ياخ ىـيهت تهر همج. ېرەكشىمىز كۇبول
بىلهنـــال قالمـــاي، يهنه مهجبـــۇرى  تهرغىبـــات قىلىـــش-بولـــۇش، تهشـــۋىق

ــمۇنۇچــارىالرنى قولل ــدا،  . شــىمىز الزى ــزچىالر دەرس ئارىلىقى مهســىلهن، ئى
ــازار ك ــارۋازالرنى  بـ ــىكهش، قىمـ ــاقالش، نهشـ ــپ سـ ــدە تهرتىـ ــۇپ  ۈنلىرىـ تۇتـ

ش، سـازايى قىلىـش   چـارە كـۆرۈ   االش، لۈكچهكلهرگهسوتالش، ئوغرىالرنى جاز
  .الزىم

دېـدى ئىسـالم ئـاخۇن     —شۇالر،  بىزنىڭ دېمهكچى بولغىنىمىزمۇ —
  .بۇ تازا كۆڭلىمىزدىكى گهپ بولدى —خهلپىتىم بىرىنچى بولۇپ، 

ئۇيۇشـــــما مۇدىرىنىـــــڭ رۇنالردا ھهمىشـــــه باشـــــقا ئـــــاممىۋى ســـــو
. اشــالر بولــۇپ تــۇراتتى  دبولــۇپ قالغىنىغــا نــارازى غوتۇل   تۆركۈللــۈكتىن

ــا  ــتىمگه تاپـ ــاخۇن خهلپىـ ــههدلىكلهر قۇتلۇقئـ ــۇن -مهشـ ــپ، ئـ ى تهنه قىلىـ
ســۆزلهر بــۇ ســاددا ئادەمنىــڭ كۆڭلىــدە شهكســىز داغ  -بــۇ گهپ. ئېچىتـاتتى 

ــدى  ــدا قىلىــپ قويغانى ــرەر  . پهي ــۇ بى ــۇش  شــۇڭا ئ ــگه بول ئىتتىپاقچىغــا ئى
ىلمـــــاقچى بولـــــدىمۇ، قېشـــــىدىكى   ئـــــارقىلىق بىـــــر ھهرىـــــكهت ق  

  :تىاليقۇپ، پىچىردىراخمانهاجىنى نوئاب
ئهپهنــدىم نــېمه  !قــاراڭالر، بــۇ تۆركۈللۈكنىــڭ خوشــامهتچىلىكىنى —

  !دېسه شۇنى راست دەيدىكهن
  !شۈك -خهپ —
رىدى دەپ ســـو —باشـــىقالرنىڭ يهنه قانـــداق تهكلىپلىـــرى بـــار؟  —

ــلهن  ته ــددىلىك بى ــق جى ــىۋاتقان . ۋپى ــۇ پىچىرلىش ــكه نهزىرىنــى  ئ الر تهرەپ
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  .گهنىدىراينى تۈرتىكىپ، چى
دېــدى مهڭــدەپ قۇتلۇقئــاخۇن خهلپىــتىم     —ئــۆزى .... ئىــم، ھه —

ــۇدىر    —ياســاپ، گېلىنــى  ــدا م ــنىڭچه بولغان ــدى، مې ــاخۇنمۇ دې ئىســالم ئ
قىلمىســـا،  بولـــدۇم دەپ، بىـــز ئۈچۈنمـــۇ جـــاۋاب بېرىۋېتىـــدىغان ئىشـــنى

لــــى ىــــتىم گهرچه مهمتىقۇتلۇقئــــاخۇن خهلپ —م، ۇنــــۇدېمهكچــــى بولغ
ا  دەپ بىلــگهن، ئۆزىمــۇ ئــۇنى ئىنتــايىن    ســۆزلىرىنى تــوغر ئهپهنــدىنىڭ 

ــكهن، دەپ ئ   ــرلهر ئى ــى تهدبى ــال   ياخش ــىمۇ، ئهتى ــدىغان بولس ــراپ قىلى ېتى
ــان    ــازارنى تهرتىــپكه سېلىشــقا باشــلىغاندا مهشــههدلىك مــۇتىههملهر زىي ب

ــات ــا    . تىتارت ــۇنى تاپ ــائىتى ئ ــههد جام ــلهن مهش ــۇنىڭ بى ــتىغا تهن -ش ه ئاس
قويغانـدىكىن بىزنىـڭ    ى تۇتقـۇزۇپ ڭالرنۈنـ ۈۈككه يۈگبىر تۆركۈللـ . ئاالتتى

شـۇڭا ئۇنىـڭ   . دەپ پىتـنه تارقىتـاتتى  ھالىمىز شۇ بولمـاي نـېمه بـوالتتى؟    
ھالىتىــدە ھهم توغرىلىــق ئالدىــدا بــاش ئىگىــش، ھهم جامائهتنىــڭ  -روھــى

يىـركىنىش   ئۆزىـدىن  -ھۇجۇمىدىن قورقۇش، ھهم ئـۆز  ) چۇمالرنىڭبىر ئۇ(
ــ ــلهن ئوتقۇيرۇقالرنى ــا ئۇســۇل ئ بى ــر  ڭ دېپىغ ــاش بى ــۇرەككهپ  وين خىــل م

ىنى كـــــۆزگه ئويۇشـــــما مـــــۇدىر . كـــــۆرەش ھـــــالىتىگه كىرگهنىـــــدى  
ئىلمايــدىغانلىقىنى بىلــدۈرۈپ قويمــاقچى، بــۇ ئــارقىلىق بازارلىقنىــڭ        

پ قويمـاقچىمۇ بـوالتتى، بىـراق،    ۈتۈكۆرسـ ئىكهنلىكىنى  »بازارلىق« يهنىال
ــۇ نارازىل ــدى  بــ ــى ئهپهنــ ــۇچى مهمتىلــ ــغ ئــ ــڭ تىــ ــۇلۇگه توغرىقنىــ پ ۇنــ

كــۆتىلهڭ بولــۇپ، ســۆز چالغىتىــپ -قىــدىن كــۆڭلى يهنه ئــااللىۋاتقانلىقې
چـۈنكى ئـۇ مهمتىلـى ئهپهنـدىگه قارشـى چقىشـنى زادىـال خىيـال         . رەتتىيۈ

قـالتىس چـاغالپ باشـقا     ئهمما مهشـههدلىكلهرنىڭ ئـۆزلىرىنى  . قىلمايتتى
ىله ىــگه ئوخشاشــال تهكهللۇپســىز مۇئــام   كىچىك -يۇرۇتلۇقالرنىــڭ چــوڭ 

  .ۇدىدىمۇ بارىدى، ئهلۋەتتهئۇنىڭ ۋۇج قىلىش ئادىتى
. سـۆزلىرىنى ئـاڭالپ تاتىرىـپ كهتتـى     ئىسالم ئاخۇن خهلپتىم ئۇنىـڭ 

ــدى   ــار كهلگهنىـ ــاتتىق ھـ ــۆز قـ ــۇ سـ ــا بـ ــدەك . ئۇنىڭغـ ــۇ مهدەت تىلىگهنـ ئـ
، خىـــزمهتكه ئهســـتايىدىل قـــاراپ ئـــۆزىنى. نـــدىگه قارىـــدىمهمتىلـــى ئهپه
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ــ  ــلىرىنى ئۇنۇتقـ ــىنىڭ ئىشـ ــلهيدئائىلىسـ ــدا ئىشـ ــاان ھالـ ــۇ ئـ دەم ىغان بـ
ــداق  ــدىغانلىقىنى ئـــويال  »مۇكاپـــات«ئاخىرىـــدا بۇنـ ــا ئالىـ پ باقمىغاچقـ

بـارلىق ئۇيغۇرالغـا ئوخشاشـال    . كۆڭلىدە غهزەپ ۋە ئۆچمهنلىك پهيدا بولـدى 
لىكمۇ شهكسىزكى يۇرتۋازلىـق شـهكلى بىـلهن    ئۇنىڭ قهلبىدىكى ئۆچمهن

ــدىئىپادىله ــڭ مۆتىۋ«. نــ ــههدلىك دېگهننىــ ــۇمهشــ ــۇ، لۈكچىكىمــ  ىرىمــ
  .دەپ ئويلىدى ئۇ »!... بىر قان ـ دەئوخشاشال 

تهۋپىـق  . دەپ سـورىدى  —مهكچـى خهلپىـتىم؟   سىز زادى نـېمه دې  —
ــپ،   ــتهك قادىلىـ ــا مىقـ ــڭ   —قۇتلۇقئاخۇنغـ ــىز، گېپىڭىزنىـ گىڭىلدايسـ

  .ق، ئوچۇقراق ئېيتمامسىزتايىنى يو
  ....ياق، دەيمىنا —
  ىمىنى دەيسىز؟ېمن —
... تۆركۈللـۈك بـولغىنى بىـلهن خېلـى      ئـاخۇنمۇ شـۇ،   ياق، ئىسالم —

بــۇ يهردە ئۇنىڭــدىن باشــقىمۇ ...  ىپ كهتتــۇتــۇلۇھــالى بــارىكهن، گهپ يورغ
  ....ئادەم بارغۇ

ســـىزنىڭ بـــارلىقىڭىزنى ھهممىمىـــز كـــۆرۈپ ئولتـــۇرۇپتىمىز،      —
؟ !زهرمهمســـىركۈللـــۈك، مهشـــههدلىكىڭىزنى  قويـــۇپ، پىكىرىڭىزنـــى بتۆ

ــاقيهردىنال  —شــتىن توســۇپتۇ؟ كىــم ســىزنى ســۆز قىلى دېــدى تهۋپىــق ئ
  .لىۋاتقىنىغا ئاچچىقى كېلىپۇئىش بۇز
قۇتلــۇق ئــاخۇن خهلپــتىم    —، ...نڭغــۇ باشــقا گېــپىم يــوق   مې —

ىكىرلىـرى،  بايـاتىن بېـرى ئوخشـىمايدىغان پ   . ئۆزىگه ئۆزى ھهيـراق قالـدى  
هشـكه تـوغرا كهلگهنـدە ھېچـنىمه     غۇمى بـاردەك تـۇراتتى ـ يـۇ، ئهمـدى سۆزل     

ئهكسىچه قارشى چىققۇدەك نېمه بار؟ دېـگهن سـوئالنى قويـۇپ،    . پالمىدىات
  .كېلىپ قالدىئۆزىگه ئاچچىقى 

  :ئابدۇراخمانهاجى ئۇنى نوقۇپ ئاستا پىچىرلىدى
ــېمه — ا، دۈشــمهنگه ســىز ئالجىۋاتامســىز خهلپىــتىم؟ دوســتقا تاپــ   ،ن

ىزنى ئــازدۇردىمىكىن دېســهم ســ ســى؟ بىر!دىغــان قىلىققــۇ بــۇۇكــۈلكه بول
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  ...ىچىك باال ئهمهسسىزك
باشــقا گېپىڭىــز بولمىســا، دېــمهك، ســىزنىڭ غــۇمىڭىز مــۇزاكىرە   —

ئهمــدى، . ققىــدە ئهمهســكهن، بــۇ ئىشــالر شــۇنداق ھهل بولغــان بولســۇنھه
نــدا قىزىقىــدا دېــمهي   ھازىرنىــڭ ئۆزىــدە، زاغــرا تىلىمىــز بىــلهن ئېيتقا    

ن پوكـــۇن دېـــگه -ىز  تۆركـــۈل پـــاالنبولمايـــدىغان بىـــر گهپ، ھېلـــى ســـ
ــى قىلىــــدىڭ  ــدگهپلهرنــ ــدى؟ ھهدىســــته   ىز، بۇنىڭــ ىن مۇددىئــــا نىمىــ

ــى قېرىن  ــڭ ھهممىس ــيىلگهن مۆمىنلهرنى ــتۇر، دې ــر   . داش ــاق بى ــز بولس بى
ئاتۇشنىڭ ئىچىدە تۇرۇپمۇ پـاالن يهرلىـك، پوكـۇن يهرلىـك دېيىشـىمىز، بـۇ       

ــ    گهپ  ــانىنى كۆرسـ ــۇم نىشـ ــۈن ھوجـ ــمهن ئۈچـ ــۇ؟ دۈشـ ــوغرا گهپمـ پ ۈتۈتـ
  ۇ بارمۇ؟بېرىشتىن باشقا  پايدىسىم

ــدىن      ــا قالغىنىـ ــاتتىق ئىزاغـ ــدا قـ ــك ئالدىـ ــاخۇن كۆپچىلىـ قۇتلۇقئـ
ئۇنىـڭ غهزىۋىمـۇ تومۇرلىرىـدىكى    . غهزەپ پهيدا بولـدى كۆڭلىدە ئاساسسىز 

ئـــۇ . دىئۇيغــۇر قېنىغـــا مۇناســىپ ھالـــدا يۇرتۋازلىـــق بولــۇپ ئىپادىلهنـــ   
ــۇ  ــقا جىمـــى يـ ــههتتىن باشـ ــۇرت كۆڭلىـــدە ئۆزىنىـــڭ مهشـ ــۇ يـ رتنى ۋە شـ

ۆرمهي چــوڭ بولغــان ھېچــنىمه كــ تېگىــدىن«... ىللىــدىكىشــىلىرىنى ت
  .ى ئۇدەپ ئويلىد »!ىلىقالرزكۆزى كىچىك يې

ــىلىنى ي ــق مهسـ ــدا  ىتهۋپىـ ــدىن ھهل قىلىـــش ۋە نهق مهيدانـ لىتىزىـ
ش مـۇئهللىمهلهرگه تهربىـيه   زىيانلىق ئىـدىيىلهرنى ئۇجۇقتـۇرۇۋېتىش ۋە يـا   

ھىكـايه ۋە   ق، ئىتتىپـاقلىق ھهققىـدە تهمسـىل،   بېرىش نىيىتىدە دوسـتلۇ 
  ...ىسالالر ئارقىلىق تهسىرلىك سۆزلىدىىي مئهمهل

ىكى تهشــكىالتچىلىق تــاالنتى بىلهنــال    تهۋپىــق يۈكســهك دەرىجىــد   
لــۇقالرنى »ئــۇ يــۇرت، بــۇ يــۇرت«نهچــچه مىــڭ يىــل ئۆچهكىشــىپ كهلــگهن 

ۆزىال ئىلگىــرى مۇشــۇنچىلىك بىــر ئىشــنىڭ ئــ. ۋاتــاتتىۇپ تۇربىرلهشــتۈرۈ
مهيـدانغا چىقىشـقا    —ا ماق كۆتـۈرۈپ سـايغ  چو -ئىككى يۇرتنىڭ كالتهك
نوپـۇزى ئۇالرنىـڭ يهنه گهپ   ھېلىمۇ تهۋپىقنىـڭ  . يېتهرلىك سهۋەب بوالتتى

  .كوچىالپ ئاداۋەتنى چوڭقۇرالشتۇرىشىغا يول بهرمىگهنىدى



 93 

بــۇ قــارارنى ار ماقۇللىغانــدىن كېــيىن، يىغىــن ئوڭۇشــلۇق ھالــدا قــار 
ــۇر  ــقا ئاش ــېمى  ئىش ــت ن ــۈن كونكېرى ــۇش ئۈچ ــاۋۋالهر قىلى ــى ش، ئ ل قايس

ــېقىن     ــدا يـ ــپ، ئاخىرىـ ــۇزاكىرە قىلىنىـ ــىدا مـ ــش توغرىسـ ــنى قىلىـ ئىشـ
مـــۇزاكىرىگه . نىڭ خىـــزمهت پىالنىنـــى تـــۈزۈپ چىقىشـــتى   كهلگۈســـى

ــائىر،     ــدۇراخمان شــ ــان ئابــ ــى خاتىرىلهۋاتقــ ــى پىكىرنــ ــكهن جىمــ چۈشــ
قايتىــدىن  قۇلالنغــان پىالننــى رەتــلهپ يېزىــپ چىققانــدىن كېــيىن     ما

  .ارقىدىىن يىغىن تكېيشۇنىڭدىن . دىككه ئوقۇپ بهرۈلۈكۆپچ
ىققىنه ســــىل«مهمتىلــــى ئهپهنــــدى بايــــا يىغىنــــدا يــــۈز بهرگهن     

قايتـا مـۇالھىزە قىلىـپ، بۇنىـڭ ئارقىسـىدا       -نى كۆڭلىدە قايتـا »داۋالغۇش
زم قىلىــدى ۋە بــۇ يامــان ئۆســۈملۈك    جهزمهن بىــر يىلتىــز بارلىقىغــا جه  

، قىـپ تاشـالپ  ى قىرنىڭ شاخالپ كهتمهسـته يىلتىزىنـ  ) بهلكى شۇم بۇيا(
ئـۇ ئىشـكتىن چىقىـپ    . غـداپ قېلىشـنى كـۆڭلىگه پۈككهنىـدى    باغنى قو

الم ئــــاخۇن خهلپىــــتىمگه يېتىشــــىۋېلىش ئۈچــــۈن ئالــــدىراپ     ئىســــ
ــتى      ــۆزى چۈش ــىگه ك ــان بىرس ــدە تۇرغ ــزە تۈۋى ــپ، دەرى ــا. كېتىۋېتى راڭغۇ ق

ىمۇ، قىيــاپىتى يىغىــن چۈشــۈپ قالغاچقــا ئــۇنى پهرق ئېــتهلمىگهن بولســ 
ىن بېرىـــپ قارىۋىـــدى، ئۇمـــۇ ئـــۇ يــېق . تىىرىغا ئوخشـــىمايقاتناشــقۇچىل 

  :تهۋپىق تهرەپكه بۇرۇلۇپ
  .دېدى دۇدۇقالپ —... هندىم، مهن ئهپ—
  ھوي، ناسىراخۇن، بۇ يهرگه كهپتىكهنسهن؟ —
ــىلىنىڭ پــــاراڭىڭالنى ئــــاڭلىغىم   — كېلىــــپ كهلگهنــــتىم،   ســ

  .الدىمتۇرۇپ ق... ارتىنىپچىرىشتىن ت
ى ســــهزگۈلىرى دەتتىن تاشــــقىرتهۋپىقنىــــڭ ئــــا —شــــۇنداقمۇ، —

ــۈركهندۈرىۋەتكهن     ــۇنى ش ــارەت بىــلهن ئ ــر بىش ــداق بى بولســىمۇ،  ئاللىقان
لېكىن ئۇ بالىالر ۋە ياشالرغا بولغـان ئاالھىـدە مـۇھهببىتى بىـلهن، دەرھـال      

ــۆزىگه كېلىــپ،  ــله ب —ئ الىغــان بولســاڭ بىلــله بولســاڭ  ولۇشــنى خبىل
  ھازىر نهگه بارماقچىسهن؟لۇم، ئوغ. بولۇدۇ
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  ...ه كېتهرمهنيگئۆ—
  .شهرمىز، ياخشى چۈش كۆر ئوغلۇمۈبوپتۇ، يهنه كۆر —

پ، ئىســلىماخۇن خهلپىــتىمگه ۇشــۇاخۇن بىــلهن خوشلتهۋپىــق ناســىر
ــدى  ــۈن ئالدىرىـ ــۋېلىش ئۈچـ ــدىلهرنىڭ  . يېتىـ ــردەم چهررەنـ ــى بىـ ئىككىسـ

تهۋپىــق  ئانــدىن. چكــى  نهغمىســىگه قــۇالق ســېلىپ جىــم مېڭىشــتىكه
  :ھهمرىيىدىن سورىدى

م، ئىككىڭالرنىـڭ ئارىسـىدا بـۇرۇن بىـرەر ئىـش بولغـانمۇ       پىتىخهل —
  ئازارلىشىپ قالغانمىدىڭالر؟ياكى كېيىنكى كۈنلۈكته 

ــولغىنى يـــوق  — ــېچ ئىـــش بـ ــاق، ھـ ــراقتىن  . يـ ــز يىـ ئىلگىـــرى بىـ
. دە بولــۇپ قېلىــۋاتىمىزيه ژلى تــوالراق بىــمۇشــۇ ئىــش تــۈپهي. تونۇشــاتتۇق

. ىكىن تـــاڭقىلىـــد شـــۇنداقشـــۇنى ئـــوياليمهن، ئـــۇ نېمىشـــكه مهنمـــۇ 
  ...ھازىرغىچه ئوبدان كېلىپ، ئهمدى

  مه ئۈچۈن؟شۇنداقمۇ؟ سىزنىڭچه بۇ نې —
-ھېچ بىلىدىم، ئۆزىڭىزگه مهلۇم، بـۇ مهشـههدلىكنىڭ چوڭىـدىن     —

  .ن خهقجېدەلنى پۇلغا سېتىۋالىدىغا ىچهىگككىچى
هپ بىلهنــال بۇنىــڭ مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ ســهزگۈر مېڭىســى مۇشــۇ گ

ــاپت  ــى ت ــۇ يى. ىيىلتىزىن ــدى ب ــق ئى ــز يۇرتۋازلى ــدا  . لتى ــان ھال ــۇ ئېچىنغ ئ
  :خهلپىتىمگه

ــ  — ۇ ئىشــنىڭ بىــز خهقنىــڭ قېنىغــا ســىڭىپ     خهلپىــتىم، مهن ب
سـىزدىمۇ بـۇ كېسـهل    . كهتكهن يۇرتۋازلىق ئىكهنلىكىنى پهمـلهپ قالـدىم  

  .هلۋەتتهبار،  ئ
ــاخۇندېــدى ئىســ  —شــۇنداق بولســىمۇ شــۇنداقتۇ،  — ، ئۇنىــڭ الم ئ

بــــۇ مهشــــههدىلىكلهرنى   —هزىــــۋى قاينىماقتىــــدى ئويلىغانســــېرى غ
بولمىسـا جىمــى ناچــار ئىــش   .بىلمهمسـىز، ئــۆزىچه ھېچكىمنــى ياراتمايــدۇ 

ــدىغانمۇ     ــلۇق قىلى ــۈن جاسۇس ــۈمهت ئۈچ ــدۇ، ھۆك ــتىن  چىقى مۇشــۇ خهق
اۋازالرنىڭ ئۇۋىسـىمۇ مۇشـۇ، بىـر مهشـههدلىك     مۇشۇ خهق، نهشىكهش، قىم
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ــار يه ــدۇ ب ــاي قالماي ــدەل بولم ــۇ ئۇرۇشــق  يهنه. ردە جى ــى ـ   تېخــى ب  اق دوغچ
  !گازىرچىالر خهقنى ياراتمايدۇ

دەۋاتىسىز؟ سـىزگه ئوخشـاش ئـاڭلىق بىـر     نېمىلهرنى ! خهلپىتىم —
ئــادەممۇ مۇشــۇنداق يۇرتۋازلىــق قىلىۋاتقــان يهردە، ئومــۇمىي مهنپهئهتــتىن 

پاتقىقىغـا پاتقـان   ۇسۇسىي ئۆچمهنلىكنى ئارتۇق بىلىـدىغان، نـادانلىق   خ
ككىــــنه يۇرتۋازلىــــق ؟ ســــىز كىچىدەپ ئــــاغرىنغۇلۇقئاۋامــــدىن نــــېمه 

ــىڭىز، يهنه بىرســ  ــىغا كىرىۋالس ــىزگه   رامسىكىس ــۇپ، س ــمهننى قوي ى دۈش
بولغان ئۆچمهنلىك بىلهن بولـۇپال كهتسـه، باشـلىغان ئىشـىمىز شـۇ يهردە      

ۇنداق يىنكـى ئهۋالدالر بىـز توغرۇلـۇق نـېمه دەر؟ بىـز مۇشـ      ئاخىرالشسا، كې
ياغـــدۇرۇپ   ىـــزگه غهزەپبىرىم -نىـــپ، بىـــرئۇششـــاق گورۇھالرغـــا پارچىلى

  !ىلىدۇ؟يۈرسهك، بۇ بهختسىز مىللهتنىڭ غېمىنى كىم ق
تامايى بولسا مۇدىرلىقنى شـۇ خهقـتىن بىـرىگه ئېلىـپ بېـرىپال      ...—

غـا يېتىـپ تىنچىيـدىغان ئىـش     بولدى قىلمامسىز، شـۇنىڭ بىـلهن مۇرادى  
  ...لهن كېلىشكىلى بوالمتى ھهقىچانمهشههدلىك بى... بولسا

دېــدى   —غــۇدەك،ۇقارىغانــدا ســىز بىلهنمــۇ كېلىشــكىلى بولم    —
بوغــۇزدىكى مۇســابىقه كــۈنى ســىزنى نــېمه  —،تهۋپىــق ئاغرىىنغــان ھالــدا

نى ى، ئـوت لىكيامانلىقنى يامـانلىق بىـلهن تـۈزەت   ! دەپ ئاگاھالندۇرغانتىم؟
ــدىغانلىقىنى نېمىشــ  ئــوت كه چۈشهنمهيســىز؟ بىــلهن ئۆچــۈرگىلى بولماي

وت بـولىمهن، سـهن بېشـىمنى يارسـاڭ، مهن     ڭ، مهنمـۇ ئـ  سهن ئوت بولسا«
؟ لوقمـــان بولـــۇدۇا ئـــاقىۋەت نــېمه  دەپ تۇرىۋالغانــد  »كــۆزۈڭنى ئـــويىمهن 

. ، دەپــتىكهن»ئىككــى يهردىكــى ئــوت بىــر بىرىنــى ئۆچۈرمهيــدۇ «: ھــېكىم
ــداق ئۆچمه ــمهنگه قاربۇنــ ــك دۈشــ ــىىنلىــ ــا ياخشــ ــتىم، ! تىلســ خهلپىــ

داق مهزگىلســــىز ۇنــــب تنىــــڭ بهختــــى ئۈچــــۈن، ئۆزىڭىزنىــــڭ   مىلله
بولــۇڭ، ئانــدىن  »ســۇ«چىــڭ، ســىز ېىڭىــزدىن ك»غــورۇرى«دىغــان ۇقوزغۇل

ــدۇ ئوت ــۇ ئۆچى ــا بىــز     . م ــنى خالىمىس ــتىن يېنىش ــېچكىم ئــاۋۋال غهزەپ ھ
  !ىز زاۋال تاپىمىزدۈشمهننىڭ قولىدا ئهمهس، ئۆزىمىزنىڭ قولىدا ئۆزىم
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ه ىگسـت بايـا ئـۇ غهزىپـى ئهقلـى ئۈ    . تتىئىسالم ئاخۇن قـاتتىق ئىـزا تـار   
مىنىۋېلىــپ كــۆرەلمهي قالغــان ئــاددىي ئهممــا روشــهن ھهقىقهتنــى تونــۇپ  

  .انى ئازاپالندىيهتكهندە ۋىجد
ــۇرۇپ   ... مهن — ــى ئ ــمهن، خهق مېن ــزدەك قىلى ــدىم، دېگىنىڭى ئهپهن

  ...مايمهنكهتسىمۇ قول ياندۇ
 شـــۇنداق بولســـۇن، مهن ئىككىنچـــى ســـىزنىڭ ئـــاغزىڭىزدىن     —

ــدىغ  ــى ئاڭلىمايـ ــدەك گهپلهرنـ ــواليھېلىقىـ ــېمه . ان بـ ــۇ، نـ ــانجىق، «ئـ قـ
ــدەلخور، ــگهن؟» ...جىـ ــۆز ! دېـ ــارەت  -ئـ ــۆزىمىزگه ھاقـ ــى! ئـ ــۇ سـ لهرنىڭ بـ

بـــۇ . ئــارازىڭالردىن دۈشــمهن خهۋەر تاپســا، يــارىنى كــوچىالپ چوڭايتىــدۇ      
ــنى   ــدىلىنىپ ئىشـ ــددىيهتتىن پايـ ــقا ئۇرزىـ ــۇبۇزۇشـ ــىزدىن . دۇۇنـ مهن سـ

ــ   ئۆتــۈنهي، ئهگهر قۇ ىز ئېغىرلىــق تلۇقئــاخۇن بىــرنېمه دەپ كهتســىمۇ س
ــقىل ــپ، كۈلۈمسـ ــى   ىـ ــادەم بالىسـ ــڭ، ئـ ــى گهپ قىلىـ ــۇرۇپ ياخشـ ىرەپ تـ

  ...قالمايدۇ، شۇ چاغدا بۇنىڭ نهتىجىسىنى كۆرۈپ بېقىڭ تهسىرلهنمهي
ــۇزاق تىنىشــتىن ئۇنىــڭ قهلبىنــى چۈشــهن   گهن ئىســالم ئاخۇننىــڭ ئ

ــلهن خوشال    ــڭ بى ــاي ئۇنى ــارتۇق گهپ قىلم ــق ئ ــتىتهۋپى ــانچه   .ش ــۇنى ئ ئ
ــان   ــراق بولمىغ ــۇراتتى  يى ــۈپ ت ــابىت كۈت ــدا س ــور  . جاي ــۇ جىمخ ــق ب تهۋپى

ــار، بۈگــۈ   ــازا جايىــدا  يىگىتنىــڭ چوقــۇم بىــر گېپــى ب ن ئۇنىــڭ كهيپىمــۇ ت
  .ئهمهستهك قىلغان، دەپ ئويالپ ئۇنىڭ يېنىغا قاراپ ماڭدى

 

4  
  

ه بىــر پاجىئهنىــڭ سايىســى   ىتنىڭ بېشــىغا يهنكۈتۈلمىگهنــدە ســاب 
بــۇ ھــال تهۋپىقنىــڭ . نىــدىاغشــۇڭا توپالنتىــدا كهيپســىز ئولتۇر. چۈشــتى

ــدى  ــته قالمىـ ــدىن چهتـ ــاجىئهن . دىققىتىـ ــگهن پـ ــىغا كهلـ ــڭ بېشـ ى ئۇنىـ
ــوالتتى   ــك دېيىشــكىمۇ ب ــداق . تاســادىپىلىك دېيىشــكىمۇ، مۇقهررەرلى بۇن
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يىگىـت مهسـىلىلهرگه كـۆپ     دېيىشىمىزنىڭ سهۋىپى، بۇ خىيالچان، ساددا
ئـادەملهرگه خـاس   ، يهنه ھهمـمه نهرسـىگه ئـاقكۆڭۈل     ھالالردا ئاددىي قارايتى

ــ ــى  كۆڭۈلچهكلى ــامىله قىالتت ــلهن مۇئ ــانخورلۇق   . ك بى ــا گۇم ــدە بولس بهزى
گۈلزادىنىــڭ ئهھــۋالى توغرىســىدىمۇ . ىــلهن تــوال ئــويالپ ھــالى كېتهتتــىب

ــدى  ــااللىق قىل . ئهنه شــۇنداق بول ــۈلزادىنى ت ــدە  گ ــۋېتىش ھهلهكچىلىكى ى
ملۇقنى ىنىـڭ ئىچـى تـارلىق بىـلهن بىـرەر شـۇ      ئالدىراپ يۈرگهن ئـۆگهي ئان 

  .ان بولسىمۇ، سابىت بۇنى ئويالپ يېتهلمىگهنىدىانلىقى ئايتېرىيدىغ
ۈچۈنمــۇ كېيىنكــى قېــتىم گــۇلزادە بىــلهن ئۇچراشــقاندا بــۇ  شــۇنىڭ ئ

  .ھهقته ئاڭالپ چۆچۈپ كهتتى
ــڭ ئــۆگهي ئانىســى كــۆ    شــقا پ شاپاشــالپ، دەلاللالرنــى ئى گۈلزادىنى

ــۇنى ئۆ  ــېلىپ، خوتـ ــالى  سـ ــۆرت بـ ــكهن تـ ــۈپ كهتـ ــ لـ ــر كىشـ ىنى لىق بىـ
ــانى ــۇ   . كهنتاپقـ ــۈن ئـ ــل قىلىـــش ئۈچـ ــىنى قايىـ ــڭ دادىسـ ــۇ گۈلزادىنىـ ئـ

ــى   ــىنىڭ تهرىپىن ــدى كىش ــۆپ قىل ــال . ك ــۇنى ھ ــولى  -ئ ــى، ق ــۈنى ياخش ك
  .ئاغزىغا تهگمهي ماختىدى ـئوچۇق، ئۆزى مۇاليىم دەپ ئاغزى 

مهنمـۇ  سانا ئېيتمـاي بوالمـدۇ، مانـا    -قىغا شۈكرىىڭ بۇيرۇدىرنغته —
ــڭ بى  ــون گۈلۈمنى ــاېچىلســى ئســىزگه ئ ــۈپ  م ــدىم، ئۆل ــۇرۇپ تهككهنى ي ت

شــۈكۈرلۈك قىلســا  قالــدىممۇ؟ ئايــال خهق دېــگهن ھــاجىز، تهقــدىرگه نا    
  .دېدى ئۇ —بولمايدۇ، 

  ئۆزىگه دېدىڭمۇ؟ ئۆزى نېمه دەيدۇ؟ —
، يــۈرگهن چــۈجه خــورازلىرى بــازەيــنهپ بولــۇپ  -ئۆزىنىــڭ كــاككۇك —

نــدە مــاقۇل ؟ مهنمــۇ ســىزگه دېگهانــدا مــاقۇل دەمتــىغه خــورازلىرى تۇچــۆج
 مۇچــاقىلىق -مانــا ئهمــدى بــاال. دىــم، كېــيىن تهقــدىرگه تهن بهبولمىغــان

  ؟!دىغان ئىشمۇ بۇۇئۆزىگه مهسلىههت سېلىپ ئولتۇر. بولدۇق
 — ...ڭاشــۇنداق بولســىمۇ، يېــتىم ئهمهســمۇ، دىلــى ســۇنۇق، شــۇ  —

ۇ بـۇ ھـازازۇل خوتۇننىـڭ ھه دېسـه     ئادەتته ئ. دېدى دادا نېمه دەرىنى بىلمهي
ــ ــۇ ئېهتىيـــات     ىغا ئياقىسـ ــكه بهكمـ ــپ كهتكهچـ ــىدىن زېرىكىـ ېسىلىشـ
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  .قىالتتى
ــمۇ  — ــتىم ئهمهس ــڭ    !يې ــپ، ئۇنى ــك قىلى ــچه مهن ئۆگهيلى ــۇ گهپ ؟ ب

ــاالۋېتىپتىمهن   ــوت ق ــا ئ ! ؟ قىلىۋاتقــان گېپىنــى!دە -بېشــىدا مىــس تاۋاتق
ــڭ ئا قى ــز باغنى ــات ئه زىڭى ــىدا ي ــى قىس ــلهن تېپىش ــ كهك بى ــۈرۈپ بى  ژپ ي

اتراق بېشـــىنى مهن تېخـــى پـــ !ىالھىـــمســـىدى، ئئاھـــانهتنى قىلىـــپ به
كهشـىمنىڭ  . قالپ يـۈرۈپتىمهن پاالكهتتىن قۇتـۇلىلى دەپ پـاال   ئوڭالپ، بى

 -ئهمـدى كېلىـپ مهن ئـۇنى ئـۆگهيلهۋېتىپتىمهن    . سوڭىمۇ ئۇپراپ كهتتـى 
  !دە

ــۇ زەھهرخه ــۇن ب ــدە خوت  ســىڭىللىرىنى خــورالپ، -گۈلزادىنىــڭ ئىنــىن
ت گـۈلزادىال ئۇنىـڭ ھهرخىـل    هقهپ. دېسىمۇ بـوالتتى . ۋەتتىۈقىيناپ ئۆلتۈر

ىكى گۈلـدەك ئۆسـۈپ چـوڭ    كـۈلپهتلىرىگه چىـداپ، تىكهنـلهر ئىچىـد     -ئازار
دادىســى بــۇ تهۋەرۇك بالىســىنى ھهر قــانچه ياخشــى كۆرســىمۇ،  . بولغانىــدى

شــۇڭا ئامالســىز . دا ھۆكــۈم سۈرۈشــتىن ئــاجىز ئىــدىلــېكىن ئايــالى ئالدىــ
  :ۋەتمهكچى بولۇپۈجمهل جاۋاب بىلهن ئۆتكۈزمۇ

  ...نېسىپ بولسا -قېنى، بۇيرۇق —
ھهمـمه ئىـش   . دېـگهن شـۇ  نېسىپ  -سىڭىزال بۇيرۇقسىز جاۋاب به —

  !ئېغىز گېپىڭىزال قالدى ژپۈتۈپ، سىزنىڭ بى
تــتىم، قىزنىــڭ  مېنىــڭ گېــپىم قالغــان بولســا، مهن نــېمه دەي     —

  ...بهختى ئېچىلسىال
لىقى، مۇشــۇنىڭ ئــۆزىگه بــاغلىق ئېچىلماســ -ىشبهختــى ئــېچىل —

سـا ئالالنىـڭ ئىلكىـدىكى ئىـش، كېيىنكـى ئىشـنى ھـازىرال        بو ژبىـ . شئى
  الدىغان خۇدادىن چوڭمۇسىز؟كېسىتىۋ

ــاۋاب بېرىشـــتىن  . ئهر ئاســـتا ھـــويال تهرەپـــكه ماڭـــدى  ئـــۇ ئوچـــۇق جـ
بىـراق، ئۇنىـڭ ئاسـتا، بىـر دەسسـهپ،      . ىدا ئىدىمۈمكىنقهدەر قېچىش كوي

ــكه چىقىــپ ك  ئىككــ ــانلىقىى دەسســهپ ھــويال تهرەپ ــان ېتىۋاتق نى بايقىغ
رەت قىلىشــقا وتــۇن، غۇتۇلــداپ تىلالشــقا، لىڭتاســما، المــزەلله دەپ ھاقــا خ
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  :رباشلىغانىدى، ئه
ئۆگــۈنگىچه  -پ ئهتهۇنــۇبــۇ دېــگهن ئۆمــۈر سودىســى، ئانىســى، ئويل  —

  .دەپال كهتمهنى كۆتۈرۈپ چىقىپ كهتتى —نېمه دەي،ژبى
يـېقىن   ۋاتقاندا ئىچكىرىكـى ئۆيـدە ئىشـىككه   ۇسۆھبهت بولگۈلزادە بۇ 

ى دادىنىــڭ قىلغــان ئهزمىلىكــ. شــىغانىدىتــۇرۇپ ئۇالرنىــڭ گېپىنــى تىڭ
ــا، غهزەپلىــك        ــۆگهي ئان ــان ئ ــاس ئېلىشــنى ئويلىغ ــزدىن قىس ــۈن قى ئۈچ

  :ۋارقىرىدى
  !ھهي، گۈلزەك! گۈلزەك —
. دىگـۈلزادە ئىچكهركـى ئۆيـدىن چىقىـپ كهلـ      —... ن، ئاچامانا مه —

  :ئۇچتى مۇ ئهرۋايىبۇنى كۆرۈپ ئۆگهي ئانىنىڭ تېىخ
ــدىراپ كېتىــپ، گهپ تىڭشــاپ تۇ ! ســارىڭى) ئهر(ھــۇ، ئه  — ، اغانمــئال

ــتىمهن،   ! ھه؟ ھــۇ جــۇۋاينىمهك ــاالدا ئىــش بىــلهن دەپ مهن تېخــى ســېنى ت
  !...دە -لدىراپ ئولتۇرۇپسهنگه تېگىشكه ئادە تۇرۇپ ئهئهسلىدە بۇ يه

ــۈزى   ــدىن ي ــڭ ئاغزى ــ  ئۇنى ــان قىزالرغ ــه ئېچىلمىغ ا ئهمهس، ئهڭ قهبى
ــه ئ ــدى  پاھىش ــى بولماي ــالالرغىمۇ دېگىل ــاتتى   ناغاي ــلهر چىق ــانه گهپ . ئهپس

ــۈلزادە ــپ      گ ــا ئاغرىنى ــاپ قېلىۋاتقىنىغ ــۆلمهي ياش ــكه ئ ــڭ نېمىش ئۆزىنى
  ...يىغاليتتى

ىسـى بىـلهن ئـۆگهي ئانىسـى     بىر نهچچه كۈن ئۆتكهندىن كېيىن ئۇ داد
  .ئاڭالپ قالدى ر سۆھبهتنىان يهنه بىئارىسىدا بولغ

راپ نـېمه قىلىسـهن؟   قىلمىغانـدىكىن، ئالـدى  ئهتىياز كۈنىدە تـوي   —
بـۇ گهپنىـڭ ئورنىـدىن قارىغانـدا ئۇمـۇ      . ازىـدى بۇ دادىسىنىڭ زەئىـپ ئاۋ  —

  .بۇ توي ئىشىغا رازىلىق بېرىپ بولغاندەك قىالتتى
قىــز  —دېــدى ئــۆگهي ئانىســى، — ڭ يــامىنى يــوق،ئالــدىرىغاننى —

ۇراپ بـ لهن بىـ  گهنشـقا ئوخشـايدۇ، ئـۇنى ئۆيـدە سـاقالۋە     ېـگهن خـام گو  باال د
ســـا يهنه تۇ نېمىڭىـــز پـــۇراپ بولـــدى، ئهمـــدى ژدۇ، ھېلىمـــۇ بـــۇ بىـــۇقـــال

  !قۇرۇتاليدۇ
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نـېمه قىالرمىـز،    ژتوي بولسىمۇ كۈزدە بولغانـدىكىن، كـۈزگىچه بىـ    —
ناھـايىتى كهتسـه   ... مـۇ مىـڭ يىـل بولمىغانـدىكىن،    كۈزگى... كۈز ياخشـى 

  ...نه بهش ئاييه
ــت    — ــۇل يىگى ــلهن ت ــوغالق بى ــتىم ئ ــپ   ھه، يى ــوي قىلى ــوڭ ت كه چ

ــدىڭىز؟ ــلۇق   بهرمهكچىمىـ ــۆزىگه چۈشـ ــۇ ئـ ــوي دېگهنمـ ــۇدۇتـ ــرى . بولـ قېـ
ــالته خوتــۇن كىشــى بىــلهن تــۆت ئه كىشــىنى    -تويىــدەك، جىــم جىــتال، ئ

ــاتىهه قىلدۇ  ــرىپال پ ــ قىچقى ــاق بول ــه    !... دىس ــپ كهلس ــوي قىلى ــوڭ ت چ
  نېمه قالىدۇ؟ قالغان تازلىرىڭىزغا

ــاۋازى ئاڭالنمىــدى  ــۇ رازى بولــدى دېــگهن  بــۇ دېــم. دادىســىنىڭ ئ هك، ئ
  .سۆزىدى

.......  
ــاڭال  ــۋالالرنى ئ ــۇ ئهھ ــهللى   ب ــېمه دەپ تهس ــا ن ــابىت قىزغ ــان س پ تۇرغ

ئــۇ كــۆز . ئېيتىشــىنى بىلــمهي قــوللىرىنى ئىشــقىالپ، تهمتىــرەپ قالــدى
الدىـدا ھهر قاچـان   قىزالرنىـڭ كـۆز يېشـى ئ    -ى ئالدىدا، بولۇپمۇ خوتـۇن يېش

خىيالىــدا گــۈلزادە بىــلهن   ئــۇ  .تىيــاتپ قوۇتــۇئهنه شــۇنداق ئــۆزىنى يوق 
ۇرالرنى قىلىغىنىــــدا ھامــــان ش ھهققىــــدە شــــىرىن تهســــهۋۋۇشــــۇئۇچر

سـقا تولغـان سـۆيگۈ    ىمۇھهببهت داستانلىرىدىكى كۆرۈنۈشـلهر، شـائىرانه ھ  
ۈنى كـۆز  سـۆيگ . قايتا ئۆز بېىشـىدىن كهچـۈرۈپ باقـاتتى    -ايتابايانلىرىنى ق

ىن سـۆزلهر بىـلهن   ېرهڭ شـ پ، ئرىغا بېسـىپ تـۇرۇ  يېشى قىلغاندا ئۇنى باغ
ــدا تهســهللى ئېيتىشــنى، ئۇنىــڭ بېشــىنى سىالشــ  نى، سويۇشــنى، ئاخىرى

ــداق      ــۇ بۇنـ ــېكىن، ئـ ــوياليتتى، لـ ــنى ئـ ــالپ كۈلدۈرۋېتىشـ ــۇنى قىچىقـ ئـ
ســۆيگۈنىنىڭ . ىــش بىلهنــال چهكلىنهتتــى  شــوخلۇقالرنى خىيالىــدا قىل 

ــدىغا كهلگ ــۇنداق ئــۆزىنى يوق  ئال ــدە ئهنه ش ــۇهن ــڭ ۇت ــاتتى، ئۇنى بــۇ  پ قوي
ــالى ــۇھهببهت    تىھــ ــپ مــ ــداق قىلىــ ــلهپ قانــ ــڭ دەســ ــاراپ، ئۇنىــ گه قــ
لــېكىن ئــۇ چــاغالردا . لىغــانلىقىنى تهســهۋۋۇر قىلغىلــى بولمــايتىباغلىيا

ســازلىققا مــال ئىككىســى . ك ئىــدىۈشــلۈنۈھهمــمه ئىــش ئــاددىي ۋە چۈش
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چىققانــدا  جىگــدىلىكلهردە   بېقىشــقا، ئــوت ئــېلىش، تېــزەك تېرىشــكه    
پ قالســـا، گاھىـــدا ئامراقلىشـــىپ، ۇشـــۇئۇرىـــدا گاھ. پ تـــۇراتتىۇشـــۇئۇچر
  :شۇڭا، ئۇ پ چاخچاقلىشاتتى،ۇشۇقوغل

ــالىمهن  « ــۇم ســېنى ئ ــدا چوق ــگهن سهھراچىســىغىال  »چــوڭ بولغان دې
شـۇنىڭدىن كېـيىن   . مـۇمكىن  شـىمۇ ۇگهپنى قىينالمـايال ئېيتالىغـان بول  

ھهببهت ئهھدىنامىســـى تـــۈزۈش قاتـــارلىق   ئـــۆز ئـــارا ۋەدىلىشـــىش، مـــۇ   
ــالرنىڭ ھ ــى ېچقايئىش ــى ئۇلغ . بولمىغانىــدىسىس ــڭ يېش پ، ۇيــۇئۇالرنى

س تۇيغــۇالر ئويغانغانســېرى، ىــپ باقمىغــان ھۈلــۈكۆركۆڭلىــدە ئىلگىــرى 
ســــابىت نۇرغــــۇن . مۇناســــىۋەت ئاللىقانــــداق ســــىرلىق تــــۈس ئالــــدى

نىــڭ رىئــال پالردىكى مــۇقهددەس، ســىرلىق  مــۇھهببهت بىــلهن ئۆزى كىتــا
ــتۇرىۋەتكهندەك، مۇ  ــۇھهببىتىنى ئارىالشـــــــــــ ــىمـــــــــــ ى ۋەتنناســـــــــــ

ــتۇرۇ ــابالردىكى مۇھهب. ۋالغانىدىسىرلىقالرشـــ ــۈلزادە كىتـــ ــڭ گـــ بهتنىـــ
غارايىـــپ ســـېهرىگه ئۇچرىمىغاچقـــا ھامـــان ئىلگىرىكىـــدەك   -ئاجايىـــپ

ــا    ــاس قوپ ــا خ ــهھرا قىزلىرىغ ــۈز ۋە س ــاددا، ت ــدىس ــۈرئهتلىكرەك . لراق ئى ج
ــوالتتى  ــكىمۇ بــ ــۇن. دېيىشــ ــهل  شــ ــدىن ســ ــىمۇ ئىلگىرىكىــ داق بولســ

  .ن بولۇپ قالغانىدىاغدىقۇسىپايىلىشىپ، ھودۇ
  :سابىت ئۇزاق تهمتىرەشتىن كېيىن

، بـۇ ئىشـنى مهمتىلـى ئهپهنـدىگه     بولۇدۇتوپالنتى  ①قايغۇرما، بهپته —
  .دېدى—ئۇ چوقۇم بىزگه ياردەم قىلىدۇ،. ئېيتىمهن

ــقا بــاش      — ــى تېگىــپ، بــۇ ئىش ــۇ كىشــىنىڭ چولىس قــاتۇرغىچه،  ئ
مىســا پهيزىۋاتقــا مبو يــا... ؟امــتىقىــپ بوالھېلىقــى جــادۇگهر مېنــى پوققــا 

  ...امنىڭ سىڭلىسى باقېچىپ كېتهيمىكىن؟ ئۇ يهردە ئان
ــۇنداق تۇ    — ــدىراش، ش ــۈچه ئال ــۇ يهتك ــدى ئۆزىم ــېمه دەپ  ئهپهن ــا، ن س
ســابىت ئىچىــدە ئــۇنى —تىرجهم بــولغىن، ئىشــقىلىپ ســهن خــا. دەرمهن

                                            
 .ئا —تىپ ئېيتىلىشى نىڭ قىسقار» بۇ ھهپته«ئاتۇش شىۋىسىدە  —بهپته  ①
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دىكهن، ۇتېنىمـدىال بولـ  خاتىرجهم بـول، جېـنىم، جېـنىم    «: ئهركىلىتهتتى
  »... ئۈزدۈرمهيمهننى باشقا كىشىگه سهن گۈلۈم

گــۈلزادە يوغــان ۋە نۇرلــۇق كــۆزلىرىنى . تۈگىگهنىــدىئۇالرنىــڭ گېپــى 
 -ىـدى كېتىۋېتىـپ توخت . سابىتقا بىر پهس تىكىـپ، ئـۆي تهرەپـكه ماڭـدى    

  :دە، كهينىگه بۇرۇلۇپ
پ، يــــولىمىزنى ز، ئهپهنــــدى ئارىلىشــــىشــــهلمهيمىۈئهمــــدى كۆر —

تــــاالغىمۇ  قېچىــــپ كېتىــــدۇ دەپمېنــــى . شــــهلمهيمىزۈقىلمىســـا كۆر 
  .ۈرۈپ كهتتىدېدى ۋە ي —چىقارمايدۇ،

ــىدىن مهززە      ــڭ ئارقىس ــتىن ئۇنى ــه دېمهس ــاۋابهن ھېچنهرس ــابىت ج س
ــدەك  زوقل ــۇقىلىۋاتقان ــدى ۇن ــاراپ قال ــدى   . پ ق ــا ئهم ــدە مان ــڭ كۆڭلى ئۇنى

ــۆز مهشــۇقلىرىغا   ھېچكىمنىــڭ يادىغــا كه لمىــگهن، غېرىپمــۇ، پهرھــادمۇ ئ
ــۈ ئې ــان گـ ــپ باقمىغـ ــارىلهر تىيتىـ ــېئىرغا  زەل ئىبـ ــپ، شـ ــپ كېلىـ زىلىـ

توۋا، خۇدايىم ماڭـا بهسـتىمگه يارىشـا    «ئۇ ئىچىدە كۈلدى، . ىدىئايالنماقىت
يۈتكهنــدىال ســابىت  قىزنىــڭ قارىســى »مىــجهز ئاتــا قىلســا نــېمه بولغــاي؟

  .جايىدىن قوزغالدى
....  

ــۇ مۇ ــۇ دەئـ ــپ    شـ ــدىن چىقىـ ــۈن توپالنتىـ ــتىش ئۈچـ ــى ئېيـ رتلىرىنـ
  .تۇرغانىدى ئۇستازىنى كۈتۈپ

دېــدى تهۋپىــق   —. ..بــۇ ئىــش خېلــى جىــددىي ئىــش ئىــكهن،      —
  —ســابىتنىڭ ھهۋەســنى تــارتقۇدەك بهســتىگه ئېچىــنىش نهزىرىــدە قــاراپ، 

ــۇم، ســېنىڭ شــى   ــول ئوغل ــادقىال  —رىنىڭ پهقهت ســاڭا خــاتىرجهم ب پهرھ
  .ۋاقت چىقىرىپ يولىنى قىاليهن م! بولۇدۇمهنسۇپ 

  .ۇقالپ قالدى سابىتدۇد دەپ — ...ئۇالر،...ئاڭغىچه،  —
دېـدى ۋە   —هيمهن، خـاتىرجهم بـول،   ياق، مهنمۇ كـۆپ كېچىكتـۈرم   —

ئـۆزى بولسـا   . ناراقتا تـېخىچه كهتـمهي تۇرغـان ناسـىراخۇنغا كـۆزى چۈشـتى      
دىراپ ش ئۈچــۈن ئالــۈشــۈاخۇن خهلپىــتىم بىــلهن تهپلىســى سۆزلقۇتلۇقئــ
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ىســـىنى ىراخۇننى تونۇشـــتۇرۇپ، ئىككشـــۇڭا ئـــۇ ســـابىتقا ناســـ. تـــۇراتتى
ــ  ــپ قوي ــۆھبهتداش قىلى ــپ س ــى كېلى ــدىن كهتكۈس ــراخۇننى ۇپ، ئان ، ناس

بــۇ يىگىــت بىــلهن تونۇشــۇپ قــوي   —بۇياققــا كېلىشــكه ئىشــارە قىلــدى،
ئىســمى . ىڭالر تهڭ كېلىــپ قالىــدۇســابىت، ئــۆزى تهلهبه بولســىمۇ، يېشــ

ۇزدىكى مۇســـابىقىدە كۆڭلـــۈمگه يـــاراپ دا بـــارمۇ، بوغـــناســـىراخۇن، يادىڭـــ
، ىــز بىــلهن ســۆھبهتته بىلــله بولغۇســى كېلىــپ كهپــتىكهنبايــا ب. قالــدى

ــۇ ب ــپ كىرەلمهپتـ ــراق تارتىنىـ ــدۇ،  . ىـ ــتهكمۇ قىلىـ ــالر ئوخشاشـ مىجهزىڭـ
ــىالر،    ــردەم پاراڭلىش ــالر بى ــۇ پائالىيهت —ئىككىڭ ــادملهرگه ئ ــان ئ ــاس   چ خ

ــۇالرنى تون  ــلهن ئـــ ــانلىق بىـــ ــيىن  چاققـــ ــدىن كېـــ ــتۇرۇپ قويغانـــ ۇشـــ
لــۈك بولســۇن، ياخشــى چــۈش خهيــر، دوســتلۇقۇڭالر مهڭگۈ —خوشالشــتى،

  .ۈڭالركۆر
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ــۈلكه ــۇپال  —كـ ــاالمىتى بولـ ــۈك ئـ كۈچلۈكلـ
  .قالماي، بهلكى كۈچلۈكلۈكنىڭ ئۆزىدۇر

  .لۇناچارىسكى. ئا —

 

1  
 

ــما   ۇشــــتى مهكتهپــــته دەرس باشــــالنغاندىن كېــــيىن ئۇيۇشــ
ــې     ــزمهت ۋە دەم ئ ــدىنىڭ خى ــى ئهپهن ــى مهمتىل لىش رەھبهرلىك

اتۇرۇپ، ئۇنىــڭ مهشــههدكه كۆچــۈپ ھهققىــدە بــاش قــشــارائىتى 
ى اليىــق تېپىشــتى، بۇنــداق بولغانــدا ھــېچ بولمىســا بويــامهت   كېلىشــىن

كېتىــدىغان بىــلهن مهشــههد ئارىلىقىــدىكى مۇســاپىنى بېســىپ بولۇشــقا  
ۇيۇشــــما تهۋپىقنىــــڭ ئ. ۋاقتنــــى قولغــــا كهلتــــۈرۈش مــــۇمكىن ئىــــدى

قۇمباغــدا . قۇشــتىئو ئــۆيمهشــههدتىن مــاقۇللىقىنى ئالغانــدىن كېــيىن، 
. گهن بىـر كىشـىنىڭ ئـۆيى بـوش ئىـدى     قوتـۇر دېـ  ) نىيـاز ئـاخۇن  (نىزاخۇن 

نىزاخۇننىڭ ۋارىسلىق قىلىـدىغان ئـوغلى بولمىغاچقـا بـۇ ئـۆي قاراقسـىز       
ــۈدەك  ــدى      دېگـ ــالغۇز قالغانىـ ــال يـ ــۇن ئهر ـ ئايـ ــدى، نىزاخـ ــڭ ئۆ. ئىـ ينىـ

لـــى متىلىســـىغا  مهئىگىلىـــرى چۆلـــدەرەپ ھوھۇلـــداپ قېلىۋاتقـــان ھوي 
ــىنى ئويلى   ــۈپ كىرىش ــدىنىڭ كۆچ ــالالنما غئهپهن ــدا خوش ــايتى، ان ي تۇرالم

ــدىنىڭ ئولتــۇرۇپ تۇر  ــدى ۇشــۇڭا مهمتىلــى ئهپهن . شــىغا جــان دەپ رازى بول
ن كېــيىن تهۋپىقنــى كــۆرۈپ بېقىشــقا    ئۇيۇشــما ئــۆينى ھهل قىلغانــدى  

  .تهكلىپ قىلدى
ۋپىـــق ئىســـالم ئـــاخۇن، ئابـــدۇراخمانهاجى، نـــۇرۇلال خهلپىــــتىم      هت

  ر
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ىش ئۈچـۈن  رلىقالرنىڭ ھهمراھلىقىدا يېڭـى تۇرالغۇسـىنى كـۆرۈپ بـېق    قاتا
ــدى ــڭ كهڭ . كهل ــۇ ئۆيىنى ــدى  -ئ ــالىقىدىن رازى بول ــاب ۋە دورا. تاش  -كىت

ــۈن دەرىزىن   ــۇش ئۈچ ــى قوي ــڭ قاردەرمهكلهرن ــىشىى ــا ئويــۇق  س دىكى تامغ
  ... قىلىشنى زۆرۈر تاپتى چىقىرىپ، تام ئىشكاۋى

ا ئـۆينى قايتىـدىن رىمـونتالپ،    ئۇنىڭ مهسلىههتلىرى بويىچه ئۇيۇشـم 
ــ تهۋپ ــى ئۈچــ ــڭ ئىشلىتىشــ ــتۇرۇپ بهردىىقنىــ ــى . ۈن اليىقىالشــ ئىككــ

تهۋپىقنىــڭ . ئۆيــدىكى ســۇپا ئېلىــپ تاشــلىنىپ، يهرگه خىــش ياتقۇزۇلــدى
  .ۋات قويۇلدىىغا بىر كارياتاقخانىس

ــۇ ئۆيلهرنىــڭ ئــ  ــورۇقراق بىرتهۋپىــق ب ىنــى خىــزمهت ئۈچــۈن  ازادە ۋە ي
. ىورىخانـــا، مېهمـــان قوبـــۇل قىلىـــش ئـــۆيى قىلـــدتـــالالپ، كۈتۈپخانـــا، د

قارىشىســىدىكى تامغــا يېڭىــدىن ياســالغان تــام ئىشــكاۋىنىڭ دەرىزىنىــڭ 
. قىلـــدىيهنه بىرىنـــى دورا ئىشـــكاۋى  . بىـــرىگه كىتـــابلىرىنى تىـــزدى  

ــق شىرەســ  ى ۋە باشــقا نهرســىلهرنى، دارىلمۇئهللىمىنــدە ئىشــلهتكهن يېزى
شـىرەنى دەرىـزە   . ۈرۈپ كهلـدى ۆچك هرسىلىرىنىنىزامىدىننىڭ ئۆيىدىكى ن

ــىغا   ــڭ قېشـ ــدىغا، ئۇنىـ ــتۇردى ئالـ ــانىنونى جايالشـ ــام  . پىيـ ــۇرنى تـ تهمبـ
ى بـۇ يهرگه يهنه كېسـهللهرنىڭ ئولتۇرۇشـ   . ئىشكاۋى بار يورۇق تامغا ئاسـتى 

  . ئۈچۈن بىر دانه ئۇزۇن ئۈستهلمۇ قويۇپ قويدى
ــلهن    ــۇلال بىــ ــان ۋە نىمىتــ ــددىن، زورىخــ ــمىدىكىلهر، نىزامىــ ئويۇشــ

ــۆينى سهرەمجانال مهڭ شــتۇرۇپ لىكــاخۇنالر ئۇنىــڭ كۆرسهتمىســى بــويىچه ئ
ئاخىرىــدا ئــۇ جاھازىالرنىــڭ جايلىشــىش ئهھــۋالىنى ئوبــدان      . بېرىشــتى

  .تىقى قاىنبېىش -تىكۆزدىن كهچۈرۈپ چىققاندىن كېيىن ئۈس
دەپ سـورىدى ئـۇ    —غـۇڭالر يـاقتىمۇ؟   ئىككىڭالرغا بـۇ يېڭـى تۇرال   —

  .ئهسكهرلهردىن
  .قتىى، بىزگه ياياخشى بولد —
ــدەك سهرەمجا — ــا كۆڭلۈڭالردىكىـ ــز،بولمىسـ ــتۇرۇپ بېرىمىـ  —نالشـ

  .دېدى ئىسالم ئاخۇن خهلپىتىم
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  .دېدى نىمىتۇلال كۈلۈپ —خىزمىتىڭالر يهتتى، رەخمهت، —
ــان، ئۇن  ۋپته ــدىغان زورىخــ ــادىتىنى بىلىــ ــۇش ئــ ــڭ تۇرمــ ــڭ ىقنىــ ىــ

ىـــق يهڭگىســـىگه  تهۋپ. ۋېلىشـــى ئۈچـــۈن ســـۇ ئىســـىتىپ بهردى   ۇيۇيۇن
. يۇيۇنــدى ن رەخــمهت ئېيتىــپ، ياتاقخانىســىغا كىرىــپۇاليىملىــق بىــلهم

ــۇزدەك      ــويىچه م ــادىتى ب ــى ئ ــاكىزلهنگهن بهدىنىن ــلهن پ ــۇ بى ــىق س ئىسس
ــلهن   ــۆپىنچه كۈپن (ســوغۇق ســۇ بى ــازدا ك ــايتى  ي ــلهن چايق ــۈيى بى ــڭ س ) ى

شـــتۈرگهندىن كېـــيىن، كېـــيم ئالماشـــتۇرۇپ، چايقـــاپ، ئـــۆزىنى تېتىكله
  .دا چىقتىالھ ۇق، جۇشقۇنتېخمۇ روھل

ــۆچكهنلىكىمنى   — ــۇ يهرگه كــ ــڭ بــ ــگه، مېنىــ ــدىغان  يهڭــ بىلمهيــ
مهن ھهر كـۈنى ئهتتىگهنـدە   . كېسهللهر ئىزدەپ بارسا ئۇالرغا ئيتىپ قويـۇڭ 

  .دېدى —ل كۆرىمهن،بامداتتىن يېنىپ كېسه —
ــزدىن  — ــپ، بىـ ــۇنداق قىلىـ ــۇۋا، شـ ــت   تـ ــولغىنىڭىز راسـ ــۆلهك بـ بـ

ــد ــ   بول ــاپ ق ــگه ئوخش ــۆي نىمى ــڭ ئ ــدى؟ االىمۇ؟ بىزنى ــان  —... ئهم زورىخ
  ...البال —كۆزىگه ياش ئالدى،

دېـدى تهۋپىـق غهمكىـن كۈلۈمسـىرەپ،      —مهنمۇ شـۇنى دەيـمهن،    —
سـهلدىن كېـيىن    .بولـدۇم دىغـان  ۇبالىالرسىز مهنمـۇ تـازا بۇرۇختـۇم بول    —

ھهممىــگه كۆنــۈپ   —ه مهدەت بېرىــپ، كۆڭــۈل ياســاپ،   يهنه يهڭگىســىگ
  . ۇالىالر يولىڭىزغا قارايدب. ېرىڭئۆيگه بكېتىمىز، يهڭگه، ئهمدى 

ــان      ــدە ئولتۇرغــ ــقارقى ئۆيــ ــىپ تاشــ ــلهن پاراڭلىشــ ــلهر بىــ جهڭچىــ
ــددىن، زورى ــلهن     نىزامىـ ــى بىـ ــۈن ئىنىسـ ــايتىش ئۈچـ ــپ قـ ــاننى ئېلىـ خـ

  .خوشالشتى
. ىقتىۋاتقان بىرىنچـى مىنـوت تهۋپىقنىـڭ يـۈرىكىنى سـ     ۈئۇالرسىز ئۆت

ەرھــال، ئــۆزىنى دئۈچــۈن  شـۇڭا ئــۇ خىــزمهت بىــلهن روھــى ئــازاپنى ئۇنتــۇش 
  :تېتىكلهشتۈرۈپ

نىمتـــۇلال، چىقىـــپ ئېالخۇنغـــا ئېيتىـــڭ، ئـــاتنى توقـــۇپ تهييـــار  —
ــۇن،  ــدى ت —قىلسـ ــقدېـ ــڭ  . هۋپىـ ــلىتىدىغان ئاتنىـ ــۇم ئىشـ ــازىر ئومـ ھـ
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  .ھهممىسى ئۇيۇشما ئىختىيارىدا بولۇپ، ئاتالرغا ئېالخۇن قارايتتى
قــان نىـڭ چاق دېـدى مهڭىلىكــاخۇن، تهۋپىق  —قهيهرگه، ئهپهنـدىم؟   —

ــل ھهر ــلهر بىـــ ــى   ىكهتـــ ــر نېمىلهرنـــ ــىغا بىـــ ــال سومكىســـ هن ماتېرىيـــ
ڭـدىكى دورىالرنـى   سېلىۋاتقىنىغا، دورا سومكىسىنى ئېلىپ چىقىـپ ئۇنى 

ــر ــاراپ     -بى ــۇقالپ ســېلىۋاتقىنىغا ق ــى تول ــرلهپ تهكشــۈرۈپ، كهملىرىن بى
  .تۇرۇپ

ــا چىقىـــپ — ــىلهر دەم مهن ئاغۇغـ ــرەي، سـ ــاتال  كىـ ــۋېلىڭالر، پـ ئېلىـ
  . ن باش كۆتۈرمهي شۇنداق دېدىىشتىئۇ ئ—، قايتىمهن

  دىغان كېسهل بارمىدى؟ ۈكۆر —
ئېهتىمالغــا قارشــى يــاق، مهكــتهپ ئىشــى بىــلهن، دورىالرنــى ھهر   —

  ...كېسهللهر ئۇچراپ قالسا ئاپال دەپ قالماي. ئېلىۋاالي دەيمهن
ىـپ، مهڭلىكاخۇننىـڭ ئـۆز     الرنى ئېلئـۇ سـومكى   —خهير، ئىـنىم،   —

چاپســانال  دېيىشــىگه پۇرســهت بهرمهي ىــر نــېمهققىــدە بمهســئۇلىيىتى ھه
خـۇن  غـا بارغانـدا ئېال  )بىنا پۈتكىدەك بولغانىـدى (ئۇيۇشما . چىقىپ كهتتى

بـۇ يهردە نىمتۇلالمـۇ ئۆزىنىـڭ    . دىن تۇتۇپ تۇرغانىدىنىئاتنى توقۇپ، يۈگى
تهۋپىـــق ئـــۇنى رەت . دۇنغانىكهنئېتىنـــى تۇقـــۇپ، بىلـــله بېرىشـــقا جابـــ 

ــىزل  ــنىڭ پايدىس ــۆزى ىقىغاقىلىش ــك    ك ــدى ۋە يېنى ــپ گهپ قىلمى يېتى
  .ىپ مىندى ـ دە، يورۇتۇپ يۈرۈپ كهتتىبىلهن ئىرغھهرىكهت 

ــ  ــۇ ھېرىـ ــۇرۇن ئـ ــۇن    -پكهچقـ ــدە، نىزاخـ ــپ كهلگهنـ ــپ قايتىـ ئېچىـ
قوتۇرنىڭ ھويلىسى كېسهل كۆرسهتكىلى كهلگهنـلهر بىـلهن ئاۋاتلىشـىپ    

پ، ئـــۇالر تهۋپىقنـــى كـــۆرۈپال ھهممىســـى ئهھـــۋال ســـورا     . دىكهتكهنىـــ
ايىغــا تۇرغــان چىرتهۋپىقنىــڭ ھــارغىنلىق چىقىــپ . ۇپ كهتتــىقۇرۇشــچۇ

ــدا ب   ــان چاغ ــا تهييارلىنىۋاتق ــۆۋەتتىكى ھارغىنلىقق ــل   ۇولن ــر خى ــان بى دىغ
ــانلىق       ــدە مېهرىب ــۇق كۆزلىرى ــدىنال نۇرل ــپ، ئارقى ــۇپ چىقى ــادە ئۇرغ ئىپ

  .كۈلكه يۈگۈردىچىرايىغىمۇ . ئىپادىلهندى
دېـدى ئـۇ ئـاۋۋال سـاالم      — ىپال،ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، خوش كېلىش —
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  .قىلىپ
ــۇق،     — ــېمىگه كېلهتت ــدۇق، يهنه ن ــى كهل ــاۋارە قىلغىل ــىزنى ئ  —س

  .دېدى بىرەيلهن
دېـدى ئـۇ    —سىلهرنى ساقلىتىپ قويغىنىم ئۈچـۈن خىجىلـمهن،    —

ى كېسـهل  ئۆيگه كىرىـپ كېتىۋېتىـپ، ئىلگىـرى ئـۇ دەم ئـېلىش كـۈنلىر      
ــۆرەتتى ــ ۈنۈكۆر. كـــ ــۈنى كهچقـــ ــۇ كـــ ــانالرمۇ شـــ ــۇرۇن دىغـــ كه كېلىشـــ

ئۇنىـــڭ مهشـــههدكه كۆچـــۈپ كېلىشـــى بىـــلهن يېڭـــى . ئادەتلهنگهنىـــدى
  .يىشى تهبىئىي ئىدىۈچوپقهتلهرنىڭ كۆپ

ــاتى ــالىالر ئۇنىڭغــا ئهگىشــىپ، يېڭــى ســهرەمجانالنغان   ئ ــانىالر، ب الر، ئ
ئـــۇ مېهمـــانالرنى  .غـــا كىرىـــپ كېلىشـــتى»ئىشـــخانا«ھهم  »قوبۇلخانـــا«

قا ئۈســـــتهل لتۇرۇشـــــلهر ئوكېســـــهل. ئولتۇرۇشـــــقا تهكلىـــــپ قىلـــــدى
بـۇ ھـالنى كۆرگهنـدە    . ە تۇرۇشـتى انلىرى ئـۆر يېتىشمىگهچكه، ئېشىپ قالغ

دەپ  »ىـر ئۈسـتهل ياساتمىسـام بولمايـدىكهن ـ دە     يهنه ب«: تهۋپىق كۆڭلىدە
  .ئويلىدى

ــاال كۆتۈر   ــاۋۋال ب ــۇ ئ ــى    ۈئ ــدىن ئىلگىرىك ــر ئايال ــان بى ــى ۋالغ دورىالرن
ــ    ــداق ئۆزگ ــداق ئىشــلهتكهنلىكىنى، قان ــانلىقىنى ســوراپ،  ش بۈرۈقان ولغ

ــى     ــاراپ، تىلىنـ ــۆزىگه قـ ــڭ كـ ــدىكى بالىنىـ ــا قۇچىقىـ ــۆزى ئانـ ــدىن ئـ ئانـ
هنه دورا بهردى ۋە قانــــداق ئىچــــۈرۈش چىقــــارغۇزۇپ تهكشــــۈرۈپ كــــۆرۈپ ي

ــپ بهردى  ــى ئېيتىـ ــان   . ①كېرەكلىكىنـ ــدا تۇرغـ ــڭ ئالدىـ ــر ئانىنىـ يهنه بىـ
 ەكولىـــدىن تارتىـــپ كېلىـــپ، ئـــاۋۋال ئـــۇنى ئـــۆز بالىســـىدئۆســـمۈرنى ق

                                            
بىـر نهچـچه بۆلـۈنگهن    ئهمهلىيهتـته  (شـى ۋە تـام ئىشـكاۋى    ۈئۆيىدە كېسهل كۆر نىڭتهۋپىق①

ــاكچه ــالر ھهق )ت ــا تىزىلغــان دورى ــدىك  قىــدەغ ــدە ى توختاجىنىــڭ مهكقهشــقهر قىزىــل دۆۋى تىۋى
لهپ دەم لغـان،  ئاخىرىـدا قهشـقهر كۈتۈپخانىـدا ئىشـ     ئوقۇغان ۋە شۇ مهكتهپته ئوقۇتقۇچىلىق قى

 ئۇنىــڭ ئېيتىشــىچه تهۋپىــق. ان ئاكــا ســۆزلهپ بهرگهنىــدىمئوســهھهمــمهد ئېلىشــقا چىققــان م
ڭ ئۆيىـدە  ئوسـمان ئاكـا تهۋپىقنىـ    ممهدئۇنىڭ ئاتىسى بىلهن ياخشى ئۆتۈشىدىكهن، شۇڭا مهھه

  .ئا —گىل تۇرغانىكهن، بىر مهز
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ــىىلههركئ ــدا     . تت ــزە ئالدى ــپ، دەرى ــى ئېلى ــاش كىيىمىن ــڭ ب ــدىن ئۇنى ئان
  . باشلىدىتهكشۈرۈپ كۆرۈپ، ئاندىن ئىسسىق سۇ بىلهن يۇيۇشقا 

دېدى خىجىـل بولغـان ئانـا مهڭـدەپ،      —بولدى، قويۇڭ، ئهپهندىم،  —
  ...ۇيۇپ بېرەي، ئاندىنژئۆزۈم  —

ــز خ     — ــالر تۈگهيــدۇ، ھهرگى ــىقىچىلىكمۇ نــى ئىش ــاال پىش ىجىــل س
بـــاال كهلگۈســـىنىڭ،    —دېـــدى تهۋپىـــق كۈلۈمســـىرەپ،     —ڭ، بولمـــا

  .مىللهتنىڭ بالىسى
ــاق   ــۇپ، ئـ ــۇپ بولـ ــىنى يۇيـ ــاپتىبالىنىـــڭ بېشـ ــا . مهلههمنـــى چـ ئانـ

ــززەت   ــۇنى ئى ــاپىالپ، ئ ــى ت ــا يهنه بهزى گهپلهرن ــلهن   -بولغۇچىغ ــرام بى ئىك
نداقال خوشالشــقۇچىالرغا بۇنــدىن كېــيىن ســهھهردە، شــۇ. پ قويــدىۇتــۇئۇز

نى، دىغـانلىقى ۇش ۋاقتـى بول ۈتۈزىدىن كېـيىن كېسـهل كۆرسـ   نامى امداتب
ــ      يىن كېســـهل كۆرســـهتكۈچىلهرنىڭ بۇنـــدىن كېـــيىن بامـــداتتىن كېـ

ــدى  ــنى تاپىلى ــۈرۈپ، دورا    . كېلىش ــلهن تهكش ــۆۋىتى بى ــهللهرنى ن ــۇ كېس ئ
مىســـىنى ئۇزاتقانـــدىن بېرىـــپ، دورا چېپىـــپ، تېڭىـــپ دېگهنـــدەك، ھهم 

خـــاتىرە يېـــزىش   ســـقىچهىن قىكېـــيىن بۈگـــۈن قىلغـــان ئىشـــلىرىد   
  . ولتۇردىئالدىدا ئ مهخسىتىدە يېزىق شىرەسى

رۇپ، ھـارغىنلىقىنى  ئۇ يېزىق شىرەسى ئالدىـدا خـاتىرە يېزىـپ ئولتـۇ    
  .تىئۈگىلىرى سىقىراي -ئۈگه. س قىلىشقا باشلىدىىھهقىقىي تۈردە ھ

ىـدا خىـزمهتكه دائىـر    دەم ئېلىشـقا، بـۇ جهريان  ئۇ شۇ تاپ، بىـر مهزگىـل   
مانــا بــۇ ئېهتىيــاج ئۇنىڭــدا . اج ئىــدىاســلىققا مۇھتــئويىلمرســىنى ھېچنه

ن تۇرالغــۇ، بهلكىــم بۈگــۈن ئــادەتلهنگه  . شــىرىن خىيــالالرنى تۇغــدۇردى  
تۇرمــۇش شــارائىتىدىن تــۇنجى قېــتىم ئــايرىلغىنى ئۈچــۈنمىكىن ئويچــان  

  .بولۇپ كهتتى
 دېڭىـز سـاھىلى، ئهدىـبه پهيـدا      بول، مهرمهرەنئىستائۇنىڭ كۆز ئالدىدا 

الىدا پهيدا بولغـان قىزنىـڭ يوغـان بـۇالق     شكىدۇر ئۇنىڭ خىينېمى. بولدى
بـۇ ھـال تهۋپىقنىـڭ    . اتتىكۆزلىرىدە سۈزۈك ياش دۇردانىسى لىغىرالپ تـۇر 
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ــۋەتتى  ــدى،   . ۋۇجــۇدىنى مۇزلىتى ــۇق ئى ــان، مۇڭل ــز ئهســلىدىمۇ خىيالچ قى
. پهقهت غهمكىــن قــاراپ تــۇراتتى  . تىســۆزلىيهلمهيئهمــدى بولســا زادىــال   

 .تىـپ قالـدى  ىزىـل لهۋلىرىنـى چىشـلىگهن ھالـدا قې    شـلىرى ق پپاق چىئا
دېـگهن غهلىـته    »ئـۇ ھهيكهلمـۇ، ئـادەممۇ   «مهمتىلى ئهپهندىنىڭ خىيالىـدا  

ــدى  ــدا بولـ ــالالر پهيـ ــان  . خىيـ ــاتتىق قهغهزگه يېزىلغـ ــدا قـ ــڭ قولىـ قىزنىـ
. ىسى قازا تاپقـانلىقىنى بىلـدۈرۈپ تـۇراتتى   بۇ ئۇنىڭ داد. ۋەسىيهت تۇراتتى

  .انىدىلغۇقورو ـ جايالر ئهدىبهگه قالدۇرمۈلۈك، مال ـ  نۇرغۇن
ىنى يــاش بىــلهن پــارقىراپ كهتــكهن كــۆز. تىقىــز يهنىــال ســۆز قىلمــاي

ئۇنىـڭ چىرايىـدا نـارازىلىق، يـالۋۇرۇش،     . مىتمۇ قىلماستىن قاراپ تـۇراتتى 
بـۇالردىن مهمتىلــى  . نىـپ تــۇراتتى ئـاچچىقلىنىش ۋە ســېغىنىش ئىپادىلى 

مېنىــڭ جىگىــرىم، مانــا ئهمــدى بــۇ  هپهنــدى، همتىلــى ئھهي، م«: ئهپهنــدى
سـىز   يىگانه قالدىم، ماڭا بـۇ بـايلىق شـادلىق بېرەلمهيـدۇ،     -كهۇنيادا يهكد

ــا       ــىز؟ ئهجهب ــادا ياشايس ــۇنچه جاپ ــپ، ش ــتىن كېچى ــار راھهت ــكه تهيي نېمىش
ىزال  مهســئۇل بولســىڭىز؟ ھــېچكىم ئويلىمىغــان مىلــلهت تهقــدىرىگه ســ

. دېگهنلهرنــى چۈشــهندى » ...ىز؟شــارمىدىڭشــۇنداق قىلىــپ مىــڭ يىــل يا
ئۇنىـڭ كۆڭلىـدىن    »... نېمىشـكه ئويلىمايـدىكهن  ئويلىغـان،  ئۇنى كۆپ «

ــوي كهچ ــۇ ئـ ــىشـ ــتىن   . تـ ــۇ قويماسـ ــت قىلىپمـ ــڭ مىـ ــراق ئهدىبهنىـ بىـ
ــان       ــپ قالغـ ــدا قېتىـ ــلىگهن ھالـ ــۋىنى چىشـ ــۆزلىرى، لىـ ــگهن كـ تىكىلـ

 ۇئـ «: ردىئۇنىڭدا ھېلىقـى غهلىـته سـوئالنى قايتىـدىن تۇرغـدۇ      چىشلىرى
ۇ ســوئال بىــلهن ئــۇ شــ. »مــۇ؟راســتىنال ئــادەممۇ يــاكى قاشتېشــى ھهيكلهل

ــۇ   ــۈن ئاشـ ــىش ئۈچـ ــانىنى يېشـ ــۇپ، گۇمـ ــاكى   ھهلهك بولـ ــڭ يـ ھهيكهلنىـ
ىۋىــدى، قىــز بىــردىنال ئــۆزىنى ئېتىــپ ئــۇنى  تئهدىبهنىــڭ جهيــنىكىگه تۈر

  .تىۋەتتىۈچۆچ
ــق ئۆزىن ــدەپ قاتهۋپىـ ــڭ مۈگـ ــى  ىـ ــدە قهلبىنـ ــانلىقىنى بىلگىنىـ لغـ

ئـاھ، ئهگهر ئوڭـۇم بولـۇپ    «. ھهسـرەت چولغىۋالغانىـدى   ئېغىر هتهنمۇھهقىق
ــى     ــارلىق ســ ــڭ بــ ــا يۈرىكىمنىــ ــىچۇ، مهن ئۇنىڭغــ ــان بولســ رىنى قالغــ
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ــۆكهتتىم ــۇ ».... ت ــدىن ئۇنىــڭ كۆڭلىــدە چۈشــىدىكى  . دەپ ئويلىــدى ئ ئان
  .شقا باشلىدىمهنزىرىلهر قايتا نامايهن بولۇپ، ئويال

ئۇنىڭـدەك ئهقىللىـق    .نـاتتى ئايلى ئهگهر ئۇ رازى بولسـىال مىليونېرغـا  
تېـز ئارىـدا ئۇنىـڭ    . ادەمنىڭ قولىـدا بـۇ مىليـونالر كۈنسـېرى كـۆپىيهتتى     ئ

ئهنه شۇ چاغدا ئۇ بۇ پـۇل بىـلهن ئـالىي مهكتهپلهرنـى     . قا يېتهرپۇلى مىليارد
پ بولماســمىدى؟ ئېچىــپ مىللىتىنــى تهربىيلىســه پايدىســى تېخىمــۇ كــۆ

ئىي ئۇسـۇلدا ئاقـارتىش   ىپتىـدا نـداق ئ توغرا، نېمىشكه شۇنداق قىلماي، بۇ
چېكىش كېـرەككهن؟  يـا تۇرمـۇش مهئىشـىتىنى     دەپ جاپا  ئېلىپ بارىمهن
ــا نور  ــۆرمهي، ي ــنىڭ   ك ــاي ئىشلهش ــهر بواللم ــقىمۇ مۇيهسس ــال دەم ئېلىش م

ــك       ــۈن قانچىلى ــق ئۈچ ــنىڭ تهۋپى ــۇ ئىش ــلىدە مۇش ــى؟ ئهس ــېمه پايدىس ن
ئـۆزىگه   ئۈچـۈن  ؟ نـېمه پايدىسى بار؟ ئۇ پۈتۈن مىللهتنىڭ ئاتىسى ئهمهسقۇ

سـهپلهپ ئـۆز كـۈنىنى ئـۆزى      -پكهن؟ ئهپـله ئۆزى جاپا تېپىۋېلىشـى كېـرەك  
ــۈپ كهتســىال ئۆلگهنــ  ــداق غهم ئېلىــپ ئۆت  -دىن كېــيىن ئۇنىڭــدا ھېچقان

ــنى      ــى ئاقارتىش ــا مىللهتن ــى ئۇنىڭغ ــۇددى بىرس ــدىغۇ؟ خ ــۋىش قالماي تهش
داق هر شـۇن غاندەك نېمه بۇنچه جاپـانى بېشـىغا كىيىۋالـدى؟ ئهگ   ۋەزىپه قىل

ــدۇ دېســه، پۇلغــا ئېرىشــكهن  قى ــيىن لمــاي بولماي ــدا دىن كې قــولى ئۇزارغان
  نېمه قىلىمهن دېسه قىالاليدىغۇ؟

لــى ئهپهنــدى بارغانســېرى ئېغىرلىشــىپ كېتىۋاتقــان بېشــىنى مهمتى
ئـۇ شـۇندىال   . رگىنىـدە روھىمـۇ رىياللىققـا قايتىـپ كهلـدى     ۈسىلكىپ كۆت

ــكه    ــدىن كهچـ ــرى كۆڭلىـ ــاتىن بېـ ــڭ بايـ ــائۆزىنىـ ــۈن للىرى ن خىيـ ئۈچـ
پۇلغـــا ئېرىشـــكهندىن  دىنال يهنهئـــۇ ئارقىـــ. س قىلـــدىىـــخىجىللىـــق ھ

س ىـ ىش پىكرىنـى توغرىـدەك ھ  كېيىن شۇ پـۇلنى خهلـق يولىـدا ئىشـلىت    
كىــم بىلىــدۇ، پــۇل دېــگهن  «. قىلــدى ـ يــۇ، لــېكىن شــۇئانال رەد قىلــدى    

  » !...ئېزىتقۇ، ئۇ كىشىنى نېمه ئويالرغا سالىدۇ؟بىرىنچى دەرىجىلىك 
ــۇ چا ــدا ۋب ــى    غ ــۈن پهردىس ــا ت ــامهلۇم، ئهمم ــولغىنى ن ــانچه ب ــڭ ق اقتنى

تهۋپىـق  . تكهنىـدى ئالهمنى ياپقان، ئىككى ئهسـكهر ئاللىقاچـان ئۇيقۇغـا كه   
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ئـاخىر ئـۇ بولمىغـۇر    . مهيدە يانچۇقدىن سائىتىنى چىقىرىپ قـاراپ قويـدى  
ردىن چىقىرىـــدىغانلىقىنى ئـــويالپ، ھهمـــمه خىيالالرنىـــڭ ئـــادەمنى كـــا

ــ  ــۇ ئ ــۇ    ىنى بويلىرئېزىتق ــدىن ت ــۈن ئورنى ــۋېتىش ئۈچ ــولى قوغلى ــر ي رۇپ ى
ىسـىنى  تهمبۇرنى ئالـدى ۋە ئۆچـۈپ قـاالي دېـگهن شـام ئورنىغـا يېڭ       قولىغا

ــلىدى     ــقا باش ــىتىپ چېلىش ــاۋازدا، تىرىڭش ــوش ئ ــهنهملهرنى ب ــپ، س . يېقى
هنه قىـزغىن، ھهرىكهتچـان، ئــوت   ئـۇ ي . مۇزىكـا ئۇنىـڭ قـانلىرىنى ئۇرغـۇتتى    

  ...انىدىيالنغيۈرەك مهمتىلىگه ئا
دېـــدى نىمىتـــۇلال بوســـۇغىدا  —كىرســـهك بوالمـــدۇ، ئهپهنـــدىم؟  —

  .تۇرۇپ تۇيۇقسىزال
ىگىــــتلهر، مهن ئــــۆزۈمنى دەپ ســــىلهرنىڭ ؟ كهچــــۈرۈڭالر، ي...ھه —

  .ئۇيقۇڭالرنى ھارام قىلغان ئوخشايمهن
دى مۇنـــداق چـــالغىنىڭىزنى يوقســـۇ، ئهپهنـــدىم، ئـــۇزۇن بولغانىـــ —

همــدى بهرىبىــر ئــۇزاققىچه  دى، ئپ قالــكېلىــ ىلى، ئــاڭلىغىمىزئــاڭلىمىغ
  .ئۇخلىيالمايمىز

ــارمهن    — ــا تهيي ــرىڭالر، خىزمىتىڭالرغ ــاڭالر كى ــان بولس  —، خاھلىغ
  .دېدى تهۋپىق ئهسنهشتىن كېيىن كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ

ــرەك      ــڭ تىت ــمىنىدا تهمبۇرنى ــېچه ئاس ــههدنىڭ ك ــۆتمهي مهش ــۆپ ئ  ك
  .ساداسى لهرزان ئۈزۈشكه باشلىدى

 

2  
  

ــ  ــهمبه ك ــۇرۈنى كپهيش ــوپالنتى«ۇن هچق ــڭ   »ت ــدا مۇئهللىملهرنى ۋاقتى
ئۇيۇشـــمىنىڭ . ھهممىســى ئاۋۋالقىــدەكال رۇشــتى مهكــتهپكه يىغىلــدى     

ــدى ھهيئ ــدى . هتلىرىمــۇ كهل ــتىمال كهلمى ــاخۇن خهلپى ــۇ . پهقهت قۇتلۇقئ ب
هممهيلهننـى كـۆزدىن   تهۋپىـق ھ . ھال كـۆزگه ئاالھىـدە تاشـلىنىپ تـۇراتتى    
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ــيىن قۇتلۇقئاخۇ  ــدىن كېـ ــڭ كهچۈرگهنـ ــۆرۈپ،  كهلمىننىـ ــى كـ گهنلىكىنـ
ــا مۇشــۇنداق  خهلپىــتىم  .قېنــى قــاچتى نىــڭرەڭگى خېلىــدىن بېــرى مان

ــدىۇبول ــدا يىغ. ۋالغانى ــىنى   گاھى ــلهن بېش ــى بى ــى، كهلگىن ــا كېلهتت ىنغ
ســېلىپ جىــم ئولتــۇرۇپ، گويــا بــۇ يهردە ئهمهســتهك بىــر خىــل كهيپىياتتــا 

غا شـالر ا ئىكـۆپ چـاغالرد  . ىڭ ئىچىنى سىقىپ، شۇ پېتى قايتـاتتى كىشىن
ىڭ سـالمىقى ئىسـالم   تا مهسـىلىن بـۇ ئىشـ  . ئارىالشماي كارى يوق يۈرەتتى

ۇنىڭغــا تــوالراق چۈشــهنچه بېرىــپ،  ئــاخۇن خهلپــتىم تهرەپــته دەپ قــاراپ، ئ 
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه . قۇتلۇقئاخۇنغــا ئــانچه كــۆپ خىــزمهت ئىشــلىمىگهنىدى

ــ    باشــقا ئىشــالر ــۈرگىنى ئۈچــۈن، ھه دېگهن ــدىراش ي ــلهن ھهمىشــه ئال دە بى
ــهپ ــالم  . تمۇ بولمىغانىــدىۇرس ــدى كــۆردىكى، ئىس ــېچ  ئهم بىــر  ئــاخۇن ھ

ۇ ئهمهس، ئىلگىـرى  ئاداۋەت ساقلىغاندەكمۇ ئهمهس، كـۆڭلىگه ئالغانـدەكم  
ــزمهتكه بېرىلىـــپ، كهچ    ــازىرمۇ شـــۇنداق خىـ ــا، ھـ ــان بولسـ قانـــداق بولغـ

ــلهپ،    ــۇپ ئىشـ ــهھهر قوپـ ــپ، سـ ــتهيېتىـ ــا  . كهلمهكـ ــاخۇن بولسـ قۇتلۇقئـ
  :ئاچچىقى كهلدى سهل قنىڭتهۋپى... ھېلىقىدەك

دەپ ســــورىدى ئــــۇ  —قۇتلۇقئــــاخۇن خهلپــــتىم كهلمهيــــدىغۇ؟  —
  .ئۇيۇشما ھهيئهتلىرىگه قاراپ

دېـدى  —... ادەم سهل تاۋىم يوق تۇرىدۇ، دېگهنـدەك قىلىۋىـدى،  ئۇ ئ —
  .ئابدۇراخمانهاجى ئهندىشه ئارىالش

تهۋپىــق ئىشــىك تهرەپــكه قــاراپ  — !ن؟ نىمىتــۇلالتــاۋى يــوقمىكه —
  .دىقىرىۋار

شۇئان ئىشىك ئالدىدىكى پهلهمپهيدە تۇرغـان ئىككـى ئهسـكهر ئۇنىـڭ     
  .ئالدىدا ھازىر بولۇپ دىققهتته تۇردى

ــڭ   ئىك — ــاخۇن خهلپىتىمنىـ ــدىال قۇتلۇقئـ ــڭ ئۆزىـ ــالر ھازىرنىـ كىڭـ
ۆتــۈرۈپ ئــۆيىگه بېــرىڭالر، ئــۇ كىشــىنىڭ تــاۋى يــوقمىش، راســت بولســا ك  

  .كېلىڭالر
  !خوپ —
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ن بۈگـــۈن ھه دىغـــان يىغىـــۇبوللهن ق بىـــيۇرۇقلـــۇ -ئــادەتته ئۇچـــۇق 
ــردى   ــكه كى ــۈرلۈك تۈس ــدە س ــش   . دېگهن ــۇ چى ــۇ، مۇئهللىملهرم ھهيئهتلهرم

ــېمه د   ــر ن ــپ بى ــدى   يېرى ــۈكۈتكه چۆم ــر س ــمهي، ئېغى ــى  . ې ــۇالر تهۋپىقن ئ
  .رەنجىتىپ قويغانلىقىنى ئويالپ قاتتىق خىجىل بوالتتى

ــكه — ــىلهر؟ گهپ قىل نېمىش ــگه    —مايس ــق ھهممهيلهن ــدى تهۋپى دې
  ھازىدارالردەك ئولتۇرىمىزمۇ؟ نېمه، بىز —قاراپ،  ىرەپلۈمسكۈ

 ئارىـدىن  لـېكىن، يهنىـال  . بۇ گهپ بىلهن كهيپىيـات بىـر ئـاز جانالنـدى    
ــۇپ     ــۈنلهي كۆتۈرۈلــ ــات پۈتــ ــل كهيپىيــ ــر خىــ ــتهك بىــ ئوڭايسىزلىنىشــ

النـدۇرۇش ئۈچـۈن چاقچــاق   شـۇڭا تهۋپىـق كهيپىيــاتنى جان  . كهتمىگهنىـدى 
  :باشلىدى

  ۆچۈپ قالدىمۇ، نېمه؟ىڭىز ئئوت ىڭمۇنارۇلال، سىزن —
ــايتۇردى    ــۇرۇلال خهلپىــتىم چاقچــاق ق . ئۇنىــڭ چاقچىقىغــا جــاۋابهن ن

ــلهن مهج  ــۈك    شــۇنىڭ بى ــدەك كۆڭۈلل ــش بولمىغان ــېچ ئى ــى ھ ــس ئهھل لى
  .بولۇپ قالدى

ۈپ، ئــۇزۇن شــۇ چاغــدا نىمىتــۇلال ئىشــىكنى ئــاچتى ۋە ئــۆزى يانغــا ئۆتــ
ــا ئۇرۇن  ــمهن تونغـ ــان قۇتلۇقئاخۇۇچهكـ ــا ۋالغـ ــول بهردىنغـ ــتىم . يـ خهلپىـ

كىرىـــپ بولغانـــدىن كېـــيىن ئـــۇ يهنه ســـىرتتا تـــۇرۇپ ئىشـــىكنى ھىـــم 
  .يېپىۋەتتى

ىـــــپ كېلىشـــــى بىـــــلهن كهيپىيـــــات يهنه  قۇتلۇقئاخۇننىـــــڭ كىر
ــداق  . جىددىيلىشــــــىپ كهتتــــــى ــۇ ئىشــــــنى قانــــ ــلهن بــــ ھهممهيــــ

كۆڭــۈللىرى پاراكهنــدە بولــۇپ، ئىشــنىڭ  ئاخىرلىشــىدىكىن، دېــگهن ئويــدا
ــاخىرىنى كۈ ــۈپ ئـ ــۇراتـ ــى    . تتىتـ ــۆزىنى مهمتىلـ ــرى ئـ ــڭ ھهر بىـ ئۇالرنىـ

ئورنىغـــا قويـــۇپ، بـــۇ ئىشـــنى قانـــداق بىـــر تهرەپ قىلىـــش  ئهپهنـــدىنىڭ
ىــدە بــاش قاتۇرغانــدا، ھهل قىلىــش چارىســىغا ئهقلــى يهتــمهي بېشــى ھهقق

  .قېتىپ كېتهتتى
ــتى  — ــاالم، خهلپى ــدى —م، ۋەئهلهيكــۇم ئهسس ــن،  . دې ــق تهمكى تهۋپى
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  .لهنق بىۇقلۇيۇر -روھلۇق ۋە ئوچۇق
بۇنىڭ بىلهن يىغىن ئهھلى چوڭ بىر تىنىـق چىقىرىشـقا مۇيهسسـهر    

ــۇ ي   هرگه دۈشــمهنلىك كهيپىيــات بولغــان بولســا، قۇتلۇقئــاخۇن ئۆزىنىــڭ ب
ــلهن كېلىـــپ، ھهتتـــا    دېيىشـــكىمۇ رايـــى   »ئهسســـاالمۇ ئهلهيكـــۇم «بىـ
گويـا سـاالم قىلغۇچىنىـڭ سـالىمىنى ئىلىـك       بولىمىغىنى، تهۋپىق ئۇنى

ىنىنى يپىياتتـــا بېـــرىلمىگهن ســـاالمنى ئىلىـــك ئـــالغك كهانــدە ئېلىۋاتق
ــۆرۈ ــاتتى كـ ــا پـ ــالهت پاتقىقىغـ ــۇ  . پ، خىجـ ــى شـ ــڭ ئوڭايسىزلىنىشـ ئۇنىـ

كىملهرنىــــڭ -دەرىجىــــگه بېرىــــپ يهتتىكــــى، ئــــۇ بــــۇ ســــورۇندا كىــــم
بىلىشــكىمۇ   ئولتۇرغــانلىقىنى، ھهتتــا بــۇ يهرنىــڭ قهيهر ئىكهنلىكىنــى    

جىللىقـتىن تېـزراق   ل خىۇ خىـ تهۋپىـق ئـۇنى بـ   . ئهقلى ئىشلىمهي قالدى
  :قۇتقۇزۇش ئۈچۈن يهنه

ئولتۇرۇڭ، خهلپىتىم، ئىسـالم ئاخۇننىـڭ قېشـىدا ئـورۇن بـار؟ شـۇ        —
  .دېدى —دە ئولتۇرۇڭ، يهر

ــۇرۇش     ــدەپ تـــ ــدا مهڭـــ ــاخۇن ئوتتۇرىـــ ــلهن قۇتلۇقئـــ ــۇ گهپ بىـــ بـــ
ــاخۇن خهلپىــتىم بىــلهن  مۇشــهققىتىدىن قۇتۇلغــان بولســىمۇ، ئى  ســالم ئ

ئـــۇ . هرگه كىرىــپ كهتكـــۈدەك بولــدى  ۈن يئۈچــ  يــان ئولتـــۇرغىنى -يــانمۇ 
خېلىـدىن بېـرىال مۇشـۇ     ،س قىلىـپ ىنېمىشكىدۇر ئۆزىنى گۇناھكاردەك ھ

يېنىــدىكىلهر . بىــلهن ئهلــدىن ئــۆزىنى قــاچۇرۇپ يــۈرەتتى ياتىســىخىــل ھ
ــ. شــقىمۇ ئهقلــى ئىشــلىمىدى ۇشۇبىــلهن تېچلىــق سور  -ۈزۈكباشــقىالر ئ

  .شاتتىۇۇرت ۈپئۈزۈك تىنغان ھالدا ئىشنىڭ نهتىجىسىنى كۈت
خهلپىتىم، تاۋىڭىز يوق دەپ ئاڭلىغانىـدىم، سـهل ياخشـى بولـۇپ      —

ــداق؟   ــدىڭىزمۇ، قانـ ــايى  —قالـ ــق ئىنتـ ــلهن،  تهۋپىـ ــانلىق بىـ ن مېهرىبـ
ئۇنىـــڭ ئاھاڭىـــدا مهســـخىرە يـــاكى تهئهددى . ســـىلىق قىلىـــپ ســـورىدى

  .ئاالمىتى يوقىدى
خهلپىـــــتىم جىددىيلىشـــــىپ  —. ..ســـــاق ، تېـــــنىمئوبـــــدان —

ــدىن   ىتكهتكهنلىكــ ــى قېتىم ــۆزلهرنى ئىكك ــۇ س ــۋەتكىنىنى ن ش تهكرارلى



 116

  .ئۆزىمۇ سهزمهي قالدى
ن بىــر تهكشــۈرۈپ كېــيىن مېنىــڭ قېشــىمغا كىرىــڭ، مهن ئوبــدا —

  .كۆرەي، كېسهل دېگهننى داۋالىمىسا ساقىيامدۇ
  ...ياق، ياق، ھازىر ئوبدانال بولۇپ قالدى —
ــدىڭىزدا ئۆز — ــۈئالـ ــدا چ ۈرلـ ــوق ئهھۋالـ ــاۋىڭىز يـ ــپ قاكمهن، تـ ىرتىـ
  .كهلدىم
  ...يوقسۇ، ئهپهندىم، ئۆزۈممۇ زادى، كېلهي دەپ تۇرغان —
ىمىزنى باشـاليلى، قېنـى   ئۇنداق بولسا ياخشى بوپتۇ، بىز مـۇزاكىر  —

ئىســالم ئــاخۇن خهلپىــتىم، تهكشۈرشــىڭىزنى مــۇئهللىملهر ئالدىــدا بايــان  
  .پ باقسۇنۇنۇئاڭالپ ئويل قىلىپ بېرىڭ ئۇالر

شـۇندىال  . ېلىشـتى تولـدۇرۇپ بىـر نهپهس ئ   ك كـۆكرەكلىرىنى ۈلۈكۆپچ
كــۆڭلى ســهل جايىغــا چۈشــكهن قۇتلۇقئــاخۇن ئىككــى تهرىپىــدىكىلهرگه   

  .ن قاراشقا باشلىدىخىجىللىق بىله
ــدىم،  — ــورىغىلى بارالمى ــپ    ... س ــدىن چىقى ــۈن توپالنتى ــى بۈگ تېخ

دېدى ئىسـالم ئـاخۇن خهلپىـتىم،     —ىدىم، يوقالپ ئۆتهرمهن دەپ ئويلىغان
  .پ قېلىپۇشۇىڭ كۆزلىرى بىلهن ئۇچرننقۇتلۇقئاخۇ

ئۇنىـڭ  . بولغـۇچىنى تېخىمـۇ خىجىـل قىلىـۋەتتى     »كېسهل«ئۇ گهپ 
ئـۇ ئىسـالم   . شـقاندەك بىـر خىـل سـېزىمغا كهلـدى     كۆز جىيهكلىـرى ئېچى 

ر ئاخۇنــدىن ئهپــۇ سوراشــنى ئويلىغــان بولســىمۇ، نىمىــدۇر بىــر نهرســه، بىــ 
نــــداق ۇبشـــۇڭا كۆڭلىــــدە  . خىـــل چــــاالكۆرەڭ خـــۇي يــــول قويمىــــدى  

  .ەدە قىلدىسهتچىلىكنى ئىككىنچى سادىر قىلماسلىققا ۋ
لــدا ھهمــمه ئادەمنىــڭ بېشــى قاتقــان ئىشــنىڭ شــۇنچىلىك ئــاددى ھا 

ــران بولۇشـــتىۈلـــۈھهل بـــولغنىنى كـــۆرۈپ، كۆپچ بـــۇ ئىـــش ئهنه . ك ھهيـ
ش خىزمىتـى ھهققىـدىكى   ئۇقۇتـۇ  -شۇنداق ئاخىرالشقاندىن كېيىن، ئوقۇ

ئىسـالم ئـاخۇن خهلپىـتىم مهكتهپلهرنـى      .مـۇزاكىرىلهر باشـلىنىپ كهتتـى   
ــۈرۈش ئ ــۋالىنى ئتهكشـ ــايرىم   هھـ ــڭ ئـ ــۇپ بهزى مهكتهپلهرنىـ ــا قويـ وتتۇرغـ
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هچــچه ئوقۇغۇچىنىــڭ چېچــى ئۆســۈپ كهتكهنلىكــى، باشــقا ســىنىپلىرىدا ن
ــڭ دۈمبىســ    ــىنىڭ قولىنى ــىنىپىدا قانچىس ــڭ يهنه بىرس ــر مهكتهپنى ى بى

ىـڭ تىرنىقـى ئېلىـپ    نىتوڭرا تۇرغىنى، ئۈچىنچى بىرسىدە قانچه ئوقۇغۇچ
قــاتتىق ســۆزلهپ   -قــاتتىق هلهپپۇزىــداقويۇلمىغــانلىقىنى ئېيىــپالش ت 

  .ئۆتتى
لتۇرغـان تهۋپىـق نـازاپهت تهكشۈرۈشـته تـۆۋەن      خاتىرىسىنى ۋاراقـالپ ئو 

ۇشـقا  نومۇر ئالغان يۇقارقى مهكتهپلهرنىـڭ مـۇدىرلىرىنى ئورۇنلىرىـدىن تۇر   
  :ئۇالرغا چبىرلهپ ئىسمىنى يېزىۋالغا -ئۇ بىر. بۇيرىدى
دەپ سـورىدى ئـۇ نـارازى ئاھاڭـدا،      —بۇ نېمه بولغىنى،  يىگىتلهر؟  —

يـــاكى  لـــۇڭالر تهگمىـــدىمۇئۇالرنىـــڭ چېچىنـــى ياســـاپ قويۇشـــقا  چو —
ئاقســۆڭهڭلهرچه ئېســىللىك بىــلهن، بــۇ ئىشــنى ســاالھىيىتىڭالرغا تــوغرا  

ــدىغان پهس ئ ــدىڭالرمۇ؟  كهلمهيــ يــــاش ئهپهنــــدىلهر   —ىــــش دەپ قارىــ
بىـز  «سـىلهر ئوياليسـىلهر،    —ى، رگه سـېلىپ جىـم تۇرۇشـت   يهى باشـلىرىن 

، »... مـــۇدىر، شــــۇ تهلهبىلهرنىــــڭ مـــۇئهللىملىرى شــــۇنداق قىلمــــاپتۇ  
شــــۇنداقمۇ؟ يــــاق، ئهركهك بولســــاڭالر مهســــئۇلىيهتنى ئــــۆزەڭالردىن     

ــماڭالر  ــقا تىرىش ــۇئهللىملهرگه . قاچۇرۇش ــۈنكى م ــۆز چ ــۇش،   -ك ــۇالق بول ق
زارەت قىلىـــش، پىكىـــر بېـــرىش نـــا، ئۇالرنىـــڭ خىزمىتىنـــى تهكشـــۈرۈش

مهســمۇ؟ مــۇئهللىملهر قىلمىغــان بولســا  ىتىڭالر ئهســىلهرنىڭ مهســئۇلىي
مان بوالتتىمۇ؟ سىلهرنىڭ نۇمۇسـۇڭالر كهلـگهن بولسـا    سىلهر قىلساڭالر يا

ــۇپ    ــوللىرىنى يۇي ــاق ق ــڭ ئوم ــالي، بالىالرنى ــتىڭالر، مهن قى ــۇش،  ئېي قوي
ۋېتهمــدىكهن؟ كــۆرۈپ ۈرتۈتىرنىقىنــى ئېلىــپ قويــۇش  قۇســقۇڭالرنى كهل 

ــتلهر،   ــىلهركى، يىگىـ ــاننىڭ تۇرۇپسـ ــۈپ ئىنسـ ــى ئهنه   –ئۆسـ يېتىلمىكـ
نـا بولغـۇچى بالىنىـڭ قايسـى مهينىتىنـى      ئا -ئاتا . شۇنداق مۈشكۈل ئىش

ــا    ــدۇ؟ مــۇئهللىم ھهم ئىنســانىيهتنىڭ ئىككىنچــى ئات  -كۆرمهيــدۇ؟ تۇتماي
ــىئانى ــقا يار  ! سـ ــادا قىلىشـ ــئۇلىيهتنى ئـ ــداق مهسـ ــى بۇنـ ــىمكىمكـ ا، ىسـ

 »مــۇئهللىم«—شــهرەپ  -دۇنيــادىكى ئهڭ گــۈزەل نــام، ئهڭ يۈكســهك شــان
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  !ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئهمهس
ــدىم، ئهگهر ئ — ــام   ئهپهن ــز گهپ قىلس ــر ئېغى ــىڭىز، مهن بى ... ىشهنس

ــا      — ــدا ئۇنىڭغـ ــان ھالـ ــاش ئالغـ ــۆزلىرىگه يـ ــرى كـ ــۇدىردىن بىـ ــاش مـ يـ
  .تىكىلدى

  ...خوش —
ــۈبىــزدىن ئىككىنچــى مۇشــۇنداق ئېــۋەن كۆر  — پ قالســا ئىككــى ۈل

  !يلىئالهم قارا يۈز بوال
  بۇ ھهممىڭالرنىڭ ئورتاق گېپىمۇ؟ —
ــى خىج    — ــۇنداق، ئهپهنــدىم، بــۇ قېتىمق ىللىقــتىن ئۆلمىــدۇق،  ش
  رىسى بولدۇق،ېئۇنىڭ ب
، مهن ســـىلهرگه ئىشـــىنىمهن، خـــوش خهلپـــتىم، ئوقـــۇش بولـــۇدۇ —

  نىمىلهرنى كۆردىڭىز؟ سهزدىڭىز؟ ئهھۋالىدىن
ىجىللىـق تـۈپهيلى، ئىككىنچـى     ىپ كهلـگهن خ ېلئ ئالدىنقى مهسىله

مهسىلىدە ئىسالم ئاخۇن ئېغىـز ئـاچقىچال، ئوقـۇش نهتىجىسـىدە مهسـىله      
لگهن مهكتهپلهرنىڭ مۇئهللىملىرى ئـۆزلىرى سـهھۋەنلىكىنى بويىغـا    كۆرۈ

  .ئېلىپ سۆزلىدى
ونىغىنىڭالر بىزنــى خـــاتىرجهم  ســىلهرنىڭ ســهۋەنلىكىڭالرنى تـــ   —

ــدۇ،  ــدى تهۋپ —قىلى ــقدې ــلهن، هســتايىئ ى ــېكىن، پهقهت  —دىللىق بى ل
سهۋەنلىكنى تونۇشال تۈزەتكهنلىـك ئهمهس، بـۇنى بىـز كـېلهر  قېتىملىـق      

ــۆرىمىز توپالن ــدا كــ ــتىم . تىــ ــۇش«ھهر قېــ ــدىن   »تونــ ــال ئۆتكهلــ بىلهنــ
مهن بىــر . ىلهرســۇۋالىمىز دەپ ئويلىغــان بولســاڭالر خاتــا قىلغــان بولۈئۆتــ

ــىز بول  ــڭ يارامس ــى كېيىۇمۇئهللىمنى ــش ــتىقبالىغا،  ى نك ــڭ ئىس ئهۋالدنى
قىلىــدۇ،  ھهر قانــداق بىــر ئاقنــانچىنى، ه بېرىــپ تامىللهتنىــڭ تهقــدىرىگ

ــۈزلهپ ئاق  ــا ي ــانچىنى ھهتت ــۇزۇپ  ن ــدە ئولتۇرغ ــپ  ئۆيى ــۇل بېرى ــاردىن پ بىك
كى، لــــېكىن ئــــۇنى مهكتهپــــته قالــــدۇرۇپ بــــېقىش بولــــۇدۇبېقىشــــقا 

 ۇبــــ. نلهتنىــــڭ كېلىچىكــــى بىــــلهن ئوينۇشــــۇش دەپ قــــارايمه    مىل
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  .كۆڭۈلچهكلىك قىلىدىغان ئىش  ئهمهس
ــدىن كېيىنكــى بىــر ھهپتىــدە نىمــلهر قىلىــش ھهققىــدە     ئهمــدى بۇن

  .كهتتىمۇزاكىرە باشلىنىپ 
ــاخۇن تهۋپىقنىـــــڭ كۆپچ ــۈقۇتلۇقئـــ ــاتتىق گهپ ۈلـــ ــدا قـــ ك ئالدىـــ

ــدى   ــل بولـ ــدى، ھهم خىجىـ ــال بولـ ــدىن ھهم خۇشـ ــۇ . قىلمىغىنىـ ئهگهر ئـ
ــا ئوڭاي   ــان بولسـ ــد قىلىنغـ ــكارە تهنقىـ ــىئاشـ ــزال  زلسـ ــانى تېـ ىقنىڭ تۇمـ

شـۇڭا ئـۇ   . ه ئوچۇق ـ يورۇق بولغان بـوالتتى  هرسكۆتۈرۈلۈپ كېتىپ ھهممه ن
ــله  ــۆزى بىـ ــڭ ئـ ــۇقنى  ۈشۈن سۆزلتهۋپىقنىـ ــدىكى بۇرۇختۇملـ ــىنى، ئارىـ شـ

  .ۋېتىشنى ئارزۇ قىلدىۈكۆتۈر
، مهجلىســـتىن ئۇنىـــڭ بـــۇ خىـــل كۆڭـــۈل خاھىشـــىنى ســـهزگهندەك

ىم ئۇنىــڭ ئېغىــز هلپىــتخ .ىىشــىپ ماڭــدكېــيىن تهۋپىــق ئۇنىڭغــا ياند 
ئـۇالر خهيرىلىشـىدىغان   . تىنى كۈتۈپ، ھه دەپ نهپسـىنى راسـتالي  ىئېچىش

يىراقتــا . قۇتلۇقئــاخۇنمۇ توختىــدى . توختىــدى يهرگه كهلگهنــدە تهۋپىــق 
 ئارقىـــدىنال ئۇالرنىـــڭ . خـــۇپتهنگه ئېيتىلغـــان ئهزان ئـــاۋازى ئاڭالنـــدى   

ــالماق    ــىنىڭ ســ ــچىتىدىنمۇ بىرســ ــاغ مهســ ــدىال قۇمبــ ــلهيېنىــ زى پىــ
  .ئىشتىلدى

خهلپىــتىم، ســىز ئىســالم ئــاخۇن تهرىپىــدىن بىــرەر ســهۋەنلىكنى   —
  قانداق؟ ،سهزدىڭىزمۇ

  ...م يوق، ئۇ كىشى ھاالل ئىشلهيدۇيوقسۇ، سهزگىنى —
. شۇنداق، ئۇ كىشـى ھـاالل ئىشـلهيدۇ، سـىزمۇ ھـاالل ئىشلهيسـىز       —

ــاراز  ــىزنىڭ نــ ــى   ۇى بولســ ــىنىڭ ياخشــ ــۇ كىشــ ــۇ ئــ ــىڭىز ھهرگىزمــ شــ
ــلىمهي ــۇپ   تقانلىقىدىن ئهمهس، باۋئىش ــۇدىر بول ــڭ م ــى، تۆركۈللۈكنى هلك

 —يـوق،  جاۋاب بېرىشـنىڭ ھـاجىتى    ڭقالغانلىقى، شۇنداقمۇ؟ ياق، دېمه
ۋاتقان پاقىنىـــڭ ئاۋازىغـــا قـــۇالق اتهۋپىـــق يېقىـــنال بىـــر جايـــدا كۇرۇلـــد 

ــى    ــپ كهتتـ ــۇزاق جىمىـ ــېلىۋاتقاندەك ئـ ــدىن، . سـ ــىزنىڭ   —ئانـ ــۇ سـ بـ
ۋاتقـــان قۇتراتقـــۇ ۇبـــۇ يهردە بول -ز ئـــۇ يهرىســـ. نـــارازىلىقىڭىزمۇ؟ ناتـــايىن
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بىــز ھهممىمىــز مىلــلهت ئۈچــۈن    . ســۆزلهرنىڭ تهســىرىگه ئۇچرىــدىڭىز  
بـۇ يـۇرت دەيمىـز؟     -بـۇ يهر، ئـۇ يـۇرت    -ن تۇرۇپ، نىمىشكه ئـۇ يهر ئىشلهۋاتقا

! مهك، مهســىله ھهلدېــ! ئــۇ يــۇرت بولســا كىمنىــڭ يــۇرتى؟ ئۇيغۇرالرنىــڭ 
ــكه زىيــان  شــىدىن ۇق بولســا ئۇنىــڭ كىــم بول ىلئهگهر بىــر كىشــى مىللهت

ــۇنى ــنهزەر ئـ ــۇھىم ئور قهتئىيـ ــدۇ مـ ــدۇرغىلى بولمايـ ــق قالـ ــدا داۋاملىـ . ۇنـ
ەۋاسـى بىـلهن مىللهتـكه پايـدىلىق بىـر ئـادەمنى       شهخسىي چوڭچىلىـق د 

ا ئهمىسـه سـىز مـۇدىر بولـۇڭ، بۇنىڭغـ     . ۋېتىشكه ھهقلىق ئهمهسمىزۇتۇيوق
  .ئىسالم ئاخۇن تامامهن رازى

. ســهۋەنلىك مهنــدىن ئــۆتتى —مه دېگىنىڭىــز؟ يـاق، يــاق، بــۇ نــې  —
نى ئارىــــدىن ئۆزۈممــــۇ ئــــارىنى ئوچــــۇق قىلىــــپ، گۇمــــان ئهندىشــــىله

ــارزۇ قىلىــپ تــۇراتتىم ۋەتســهك دۈرۈكۆت ــا ئهمــدى ئوبــدان بولــدى . ەپ ئ . مان
كــۈتىمهن؟  مهن زادى نېمىنــى«مهنمــۇ كېــيىن ئــويالپ قالــدىم، ئــۆزۈمگه  

ــوئالال »نېمىنــــى تالىشــــىمهن؟ ــدەك ســ ــۆرق نىدېگهنــ ــۇپ كــ ىم، ۈپتويــ
ئــادەم دېــگهن خــام ســۈت  . نئىــش يــوقكه ھهقىقهتهنمــۇ تاالشــقىدەك ھــېچ

  !...ئهمگهن نېمه ـ دە
 »مىلـلهت ئۈچـۈن  «لهرنـى ھـازىرقى ۋاقىتتـا،    »ئۈچـۈن «مـمه  بىز ھه —

ــڭ دۈشــمهن . گه بويســۇندۇرمايدىكهنمىز، ياخشــى كــۈن كــۆرمهيمىز  بىزنى
ــۆز  ــدىلىنىپ ئ ــاجىزلىقىمىزدىن پاي رانلىقنى ســاقالپ كــۈمھۆ دەل ئاشــۇ ئ

ــدى ــانغىچ  . كهل ــز قاچ ــۇنى بى ــهنمهيب ــىڭگهن   ه چۈش ــا س ــوغرا، قانغ مىز؟ ت
ــز   ــۆزگهرتىش تهس، بىـ ــادەتنى ئـ ــا  ئـ ــدا يهنه يۇرتۋازلىققـ ــىز ھالـ ئىختىيارسـ

ــالىمىز    ــپ س ــى قىلى ــۆز ۋە ھهرىكهتلهرن ــدىغان س ــالىق  . ياتى ــېكىن، خات ل
 ئىـي قهتىكىنى سهزگهن ھامان يۇزىمىزنىـڭ چۈشـۈپ كېتىشـىدىن    ئىكهنل

ــااليلى ــا ئــ ــابروي. نهزەر بوينىمىزغــ ــىي ئــ ــۈن  ىمىزنى ئهمشهخســ هس، پۈتــ
  .مىللهتنىڭ ئابرويىنى ئوياليلى

  :سهل جىم مېڭىشقاندىن كېيىن مهمتىلى ئهپهندى داۋام قىلىپ
شــتا قۇتراتقۇلــۇق قىلغــاننى ئېيتىــپ بېــرەلىگهن     ســىز بــۇ ئى  —
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 ېســهم ـ  ئهممــا د. تهتتــۇقۈبولســىڭىزغۇ ئىشــنى تېخىمــۇ يىلتىزىــدىن تۈز
زنى ئېيتىــپ دېمىســهم، كىمنىــڭ دېپىغــا ئۇســۇل ئوينــاپ قــالغىنىڭى     

خــۇددى چېكهتكىنىــڭ ، بولــۇدۇق قۇتراتقۇلــۇق ئهنه شــۇندا. بېرەلمهيســىز
ئوتتۇرىغـا بىـر يامـان گهپ    . ىغان تۈردەئاۋازىدەكال، ئۆزىنى كۆرگىلى بولمايد

 بـۇ گهپ ىرىـدا  خىرنـى دەپ، گهپ ئاۋۇيـدۇ، ئا  تېرىلىدۇ، ئـۇ بىرنـى دەپ، بـۇ ب   
ۋەت غهيـ . زادى قهيهردىن باشالندى دەپ ئويلىساق، يىلتىزىنـى تاپالمـايمىز  

  وغرىمۇ قانداق؟ت. دېگهن ئهنه شۇنداق، نهقال شهيتاننىڭ ئۆزى
ئـۇ شـۇئانكى   : ھهقىقهتهنمۇ شۇنداق ئىـدى . قۇتلۇقاخۇن ھهيران قالدى

ئهممــا ئــۇ . ېرىشــكه تهييــار ئىــدىخىجىللىقىــدا بــۇ دۈشــمهننى ئېيتىــپ ب
ــاي ــا  س ــا چىقم ــىمۇ قولغ ــۈپ تۇرس ــۆزلهرنى  ىدەك كۆرۈن ــۇ س ــۇ قۇتراتق يتى؛ ب

  ۋىدىكىن؟ۇكاللىسىغا قۇيۇپ ئېلىشتۇرۇپ قوي كىملهر ئۇنىڭ
ــاخۇقۇتلۇ ــتىم گهپقئـ ــۇراتتى   -ن خهلپىـ ــۈكۈتته تـ ــىز سـ ــۇ . سۆزسـ ئـ

ــازا بول  ــڭ قــ ــدى  ۇخۇپتهننىــ ــكهندەك قىلــ ــىگه چۈشــ ــىدىن ئهندىشــ . شــ
ئېيتقـــان ئـــاۋاز ئـــاچچىق ال قۇمبـــاغ مهســـچىتىدىن بايـــا ئهزان دېگهنـــدەك
  :قىرىدىئارىالش ۋار

  . ①!قاۋمهت —
ســــۆزىنىڭ يېتهرلىــــك  ننىــــڭ كهيپىياتىــــدىنتهۋپىــــق قۇتلۇقئاخۇ

بىلىكىـدىن تـارتتى، ـ دە،    ى سـهزگهچ، گهپنـى قويـۇپ، ئۇنىـڭ     بولغـانلىقىن 
ــى   ــپ كهتت ــكه ئېلى ــچىد تهرەپ ــدىن  . مهس ــڭ بىلىكى ــڭ خهلپىتىمنى  ئۇنى

بىـــر خىـــل دوســـتانه مۇئـــامىله،  تېـــز مېڭىشـــلىرىدا -ۋېلىـــپ، تېـــزۇتۇت
ولـدا كۈتـۈپ تۇرغـان بىرسـى     ئۇالرغـا ي . ئالىجاناپلىق ئىپادىلىنىپ تـۇراتتى 

تۇرغۇچىنىــڭ ســابىت ئىكهنلىكىنــى دەرھــال  تهۋپىــق كۈتــۈپ. ئۇچراشــتى
  .ۋېتىپ سابىتقا يېقىنالشتىۇىڭ قولىنى قويتلۇقئاخۇننتونۇپ، قۇ

ــۇپ  ىــدى ئوغلــۇم؟ بولمىســا نامــازنى مۇشــۇ  گېپىــڭ بارم — يهردە ئوق
                                            

   .ئا —دېگهن مهنىدە  —ى، تېز بولۇڭالر، نامازنىڭ ۋاقتى ئۆتت ①
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دېـدى ئــۇ   —چه گېپىڭنىمــۇ قىلىـپ بولىسـهن،   مـاڭ، مهسـچىدكه كىـرگى   
  .ىق بىلهنمېهرىبانل

 ئۇنىــڭ. نىڭغـا ياندىشــىپ ماڭــدى ســۆز قىلماســتىن ئۇ -سـابىت گهپ 
  :مىجهزىنى بىلىدىغان تهۋپىق، ئۆزى گهپ تهشتى

  ئىشمۇ؟يهنه ھېلىقى ئىشمۇ؟ قىزنىڭ ئۆيىدىكى  —
  ....ھهئه —

ئانـــدىن گۈلزادىنىـــڭ ئـــۆيى   . ىتهســـهللىي بهرد تهۋپىـــق ســـابىتقا 
  :ئىسمىنى سورىۋالغاندىن كېيىن قهيهردىلىكىنى، ئۇنىڭ دادىسىنىڭ

تېـــزراق بېرىـــپ . بولـــۇدۇڭ خـــاتىرجهم بولســـا ئهمـــدى پۈتـــۈنلهي —
  ...مهشۇقىڭغا خۇشخهۋەر قىل

ــڭ بىــلهن كۆرشــهلمهيۋاتىمىز   — ــڭ ۋاق... ئۇنى .... تــى يــېقىن توينى
  ...الدىبۈگۈن ـ ئهتىلىكال ق

ــى   — ــۇ لهيل ــۇ دەۋىردىم ــز مۇش ــاق، بى ــك   -ي ــڭ پاجىئهلى مهجنۇنالرنى
ــازابى ھالــدا   —ايمىز، پ كېتىشــكه يــول قويمــ ۈشــۈتىــپ تۈگارتھىجــران ئ

ئۇنىڭ ئىشهنچىكه تولغـان ئـاۋازى سـابىتنى    . دېدى تهۋپىق كهسكىن ھالدا
ــدى  ــاتىرجهم قىل ــ . خ ــۇالر نامارخانالرنى ــانمۇ ئ ــپ ي ــېپىگه كېلى ــان  -ڭ س ي

  .تۇرۇشتى

 

3  
  

مهمتىلى ئهپهنـدى رۇشـتى مهكتهپتىكـى دەرس، ئىزچىالرنـى ئاالھىـدە      
ىراشــچىلىق ىــيلهش، كهنــت مهكتهپلىرىنــى ئارىالشــتهك جىــددى ئالدتهرب

ۋاقت تېپىپ سـابىت بىـلهن گۈلزادىنىـڭ ئىشـى ئۈچـۈن شـورۇققا       ئىچىدە 
ن چىققانـدا مۇھـاپىزەتچىلهرنى   ئـۇ بۇنـداق ئىشـالر ئۈچـۈ    . بارىدىغان بولدى

  .تىبارماي ئېلىپ
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ىـر  غان بۇغـدايالرنىڭ پـۇرىقى تىنجىـق ھـاۋانى ب    ىباش تارتىشـقا باشـل  
يـالغۇز مهشـههدتىن    پ، ئـۆزى توقۇتـۇ  ئالغان كهچقۇرۇندا ئۇ ئېالخۇنغا ئاتنى

پاشـىالر گىژىلــداپ تۇرغـان نامــاز شـام مهزگىلىـدە ئــۇ يهنىـال يــول      . چىقتـى 
كــار تۇرمىغــان ئــۇ بــۇ يهردە بى. رىشــىم بــوينى تونىــدىئۈســتىدە تۇرغــان ئهۋ

تهۋپىـــق ئاشــۇ بىـــر تـــۈپ  . تۇرغـــان ئىــدى  بهلكــى مهخســـهتلىك كۈتــۈپ  
ىڭ نىمىــدىن جىگــدىنىڭ ئارقىســىدا تۇرغــان گهۋدىنــى كــۆرۈپال ئىشــن     

ئــۇ ئېتىنــى   شــۇڭا. نىــدىئىبــارەت ئىكهنلىكىنــى ســهل قىيــاس قىلغا   
. تىش قارارىغـا كهلـدى  ئىتتىكلىتىپ، ئۇنى كۆرمهسكه سېلىپ ئۆتـۈپ كېـ  

ــىد  ــدە ئارقىســ ــدى جىگــ ــوش كهلمىــ ــۇ بــ ــۇ ئاتن. ا تۇرغىچىمــ ــڭ ئۇمــ ىــ
ئىتـــتكال يولنىـــڭ ئوتتۇرىســـىغا كېلىۋاتقىنىـــدىن بىـــخهۋەر كىشـــىدەك 

كېلىـــپ قالغـــان ئـــاتتىن چۆچـــۈپ كهتكهنـــدەك كهلـــدى ۋە ئۈســـتىگىال 
  :تىپئىچىگه تار

  .دەپ ۋارقىرىۋەتتى —! ۋىيهي —
ئـــۆز گۇمانىنىـــڭ تـــوغرلىقىنى  دىنىـــتهۋپىـــق ئۇنىـــڭ نـــازلىق ئاۋاز

  .بۇ سابىتنىڭ ئۆگهي ئانىسى پاشاخانىدى. س قىلدىىي ھپۈتۈنله
هپ قورقـــۇپ كهتتىمـــا، ىلـــى ئهپهنـــدىغۇ؟ ئهجئـــوھ، ۋايـــيهي، مهمت —

  ...شمهمسىز، نېمانداق،ئاتتىن چۈ
ــانىم، — ــۆڭلىگه ھهر خىـــل  —مهن ئالـــدىرايمهن، خـ تهۋپىقنىـــڭ كـ

بـــۇ سۈيقهســـتنىڭ «. شـــلىدىگۇمـــانالر كېلىـــپ تېنـــى ئهيمىنىشـــكه با
   » ...بارمىدۇ؟قانداق؟ ئارقىسىدا ئادەم  باشلىنىشىمۇ

ىلىـــمهن، شـــۇڭىمۇ نهچـــچه   ســـىزنىڭ ئالدىراشـــلىقىڭىزنىغۇ ب  —
ــدىن ب ــاي  ئاي ــهت بولم ــرى پۇرس ــدىې ــدىڭى. ال كهل ــدىغان  ئال ــا بارى زغا ئهپۇغ

خــــۇدا نېســــىپ قىلمىــــدىمۇ، بىلىمىــــدىم، نهچــــچه . قهرزىــــم بارىــــدى
ــهلدىم ــدىمگهپ ق. تهمشــ ــ  . ىلمىــ ــپ خــ ــۇنتاغدىن يېنىــ ــۈن ســ ۇدا بۈگــ

  —پاشـــاخان ســـۆزلهپال كهتتـــى، —شـــىپ قالـــدۇق،ۇبۇيرىغانـــدەكال ئۇچر
ــاچكۆز دەپ يامــان كــ  مېنــى يېــتىھهقىچــان  ــدىغان ئ ۆرۈپ م ھهققىنــى يهي
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. قســام تــازا ســهت ئىــش بولغــانىكهنۈرگهنســىز، مهنمــۇ كېــيىن ئــويالپ باژ
... ۇق قـول قالمـامتىم،  ھېلىمۇ سـىزنىڭ بـولغىنىڭىز، بولمىسـا مهن قـۇر    

ىت ماڭــا تهتــۈر قــاراپ ســاب. ســىزنىمۇ رەنجىتىــپ قويــۇپتىمهنســابىتنىمۇ، 
ــدۇۈۈرژ ــۇ . يـ ــى ئهپـ ــا، مېنـ ــڭ   ... قىلسـ ــۇم مهن ئۇنىـ ــى بولمىسـ نېمىلىكـ

... ياخشـى ىڭ ئهمرىـدە قالغـان ئـايىلى، گهپلىشـىپ قـالغىنىمىز      دادىسىن
هن هن ئــۇ چاغـــدا كــۆزى كىچىكلىـــك قىپــتىكهنمهن، ئايـــال خهق دېـــگ   م

 تېپىـپ كهتتـى، ئهپهنـدىله    بـازا  ئهپهنـدىله  ھـازىر ... دىكهنمىز،ۇشۇنداق بولـ 
مهنمـۇ غهلىـتىال بولـۇپ    ... ۈرىدىغان بولدىگهنگه ھهممه خهق تۈكيامان كۆ

  ...قالدىم
ئىنـى بولـۇپ    -، مهن سـابىتقا ئېيتـاي، ھېلىمـۇ بولسـا ئاچـا     بولۇدۇ —

ــىڭىز،     ــى دېسـ ــىز، مېنـ ــى ئويالپسـ ــۇنى ياخشـ ــۈڭالر، بـ ــىزنى  ئۆتـ مهن سـ
  .مهنۈنۈچۈش

شــى دېــگهن ئــاجىز نــېمىكهن، مانــا  لهن، ئايــال كىدېگىنىڭىــز بىــ —
ــۈر    ــالىم، ئۆم ــڭ ھ ــدى مېنى ــانهمگه     ئهم ــتىش پىش ــۈپ كې ــۇل ئۆت ــويى ت ب

  ...ى يوق ئۆيدەكتۇل خوتۇن دېگهن شۇ، تۈۋرۈك... يدۇپۈتۈلگهن ئوخشا
نېمىشــكه نائۈمىــد بولســىز، ســىزگىمۇ خۇدانىــڭ بــۇيرىقى بــاردۇر،  —

  .هۋرى قىلىڭس
  ...سهۋرەم چهككه يهتتى، —

ئـۇ قانـداق   «: پ قالـدى ۇنـ ۇئۇالر خوشالشـقاندىن كېـيىن تهۋپىـق ئويل   
ى؟ ئۇنىڭسـىز  يهتتىن مهن بىلهن ياخشى خوپ بولمـاقنى الزىـم تـاپت   زۆرۈرى

تــوۋا، ... تۈۋېرەتتىغــۇ؟ گهپلىــرى بىــردە زەھهرلىــك، بىــردە ئوڭــدەك كــۈنى ئۆ
شــى تاســادىپىمۇ يــاكى بىــر پۈتــۈن     ئۇنىــڭ يولۇمــدا پهيــدا بولــۇپ قېلى   

ــارا ــله  ئاخبــ ــارات بىــ ــنلىگهن ئاخبــ ــى تهمىــ ــۇ يهردە ت سىستېمىســ ن بــ
  »...تۇردىمۇ؟

دتنىڭ ئىنتـــــايىن مـــــۇرەككهپ ئىكهنلىكىنـــــى مهشـــــهه تهۋپىـــــق
ــۇ ھئىلگ ــىرىمـ ــىىـ ــۆزىنى يهنه . س قىالتتـ ــۆز ئـ ــدى ئـ ــتىم   ئهمـ ــر قېـ بىـ
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 ئــۇ جاھىــل كۈچلهرنىــڭ دىنىــي قــورال بىــلهن قارشــى      . ئاگاھالنــدۇردى
ــ   نى ئۆزگهرتىشــــكه دىن كېــــيىن، ئۇســــۇل چىقىــــپ مهغلــــۇپ بولغانــ

  .اشلىغانمىكىن دېگهن گۇمانغا كهلدىب
  .ۆيىنى ئىزدەپ تاپتىىپ گۈلزادىنىڭ ئئۇ شورۇققا كېل 

پ كهلگىنىنــى ئهڭ ئهۋۋەل گــۈلزادە ئــۆزى ويلىغــا كىرىــتهۋپىقنىــڭ ھ
ئۇ ئۆگزىگه تېـزەك يـايغىلى چىقىـپ شـهرق تهرەپتىكـى چهكسـىز       . كۆردى

ان يېشــىل داالغــا قــاراپ  تقــۋاۈنۈهتــكهن، كهچكــى گۇگۇمــدا قارىيىــپ كۆر ك
ــدىنى كۆر . تــۇرۇپ قالغانىــدى ــۇ مهمتىلــى ئهپهن گهنــدە ھهم خوشــالالندى، ئ

ــورقتى ــۇ تۇيغ . ھهم ق ــا ش ــهلمهي   مان ــدىن چۈش ــىرلىكىدە ئۆگزى ــڭ ئهس ۇنى
لـى ئهپهنـدى ئـۆيگه كىرىـپ كېتىـپ بىـر ھـازادىن        ئۇ مهمتى. تۇرۇپ قالدى

ــوتا   ــيىن ش ــ      كې ــدىن يېنى ــۇ، يهنه پىكرى ــدى ـ ي ــىغا كهل ــا قېش پ، مورىغ
ــالدى   ــۇالق س ــپ ق ــدىن . كېلى ــۈپ  مورى ــى كۆتۈرۈل ــڭ ئىس ــزەك ئوتىنى  تې

گــۈلزادە مــورا . تتــىتۈتۈنــدىن كــۆيگهن تېزەكنىــڭ پــۇرىقى كېله . تــۇراتتى
ئۇنىـڭ  . سـۆزلهرگه قـۇالق سـالدى    ۋاتقـان ۇبولتۈۋىدە ئولتۇرۇپ، ئۆي ئىچىدە 
تىــــدىن ھهم بــــالىلىق خۇسۇســــىيهت، ھهم ئاشــــۇنداق ئولتۇرغــــان ھالى

س ىـ دە بـۇ ھـالنى ئۆزىمـۇ ھ   گـۈلزا . ۇلئادە بىچارىلىـك چىقىـپ تـۇراتتى   پهۋق
ــۆز  . قىلــدى ــردىنال ئ ــاغرىش تۇيغۇ  -شــۇڭا بى ــۆزىگه ئىچــى ئ ــلهن ئ ســى بى

ى ســىلكىتىپ، مــۈرىلىرىن ئــۇ. كــۆڭلى بۇزۇلــۇپ مىشــىلداپ يىغلىــۋەتتى
غــا قــۇالق سېلىشــنىمۇ ئېســهدەپ يىغــالش بىــلهن، ئــۆي ئىچىــدىكى پاراڭ 

ه مورىغـا  ئۇ ئهنه شـۇنداق ئېچىنىشـلىق ھـالهتت   . يدىيادىدىن چىقىرىپ قو
ــۈيۆل ــىلداپ ئۈنـ ــان   پ، مىشـ ــىزلىككه تولغـ ــڭ بهختىسـ ــۇرۇپ، ئۆزىنىـ ولتـ

دا اراقلىنىغىـ ئـۇ ئۆمـۈر دەپترىنـى ۋ   . باشتىن ۋاراقالشـقا باشـلىدى  ئۆمرىنى 
ن باشقىســى شــىدىغان قىســقا ۋاقتلىرىــدىۇئۆزىنىـڭ ســابىت بىــلهن ئۇچر 

 -دىنئهگهر بۇ ئـاخىرىقى تهسـهللىدىن، بىـر   كۈلپهت ئىكهنلىكىنى،  -ئازاپ
ــردىن   ــى، بى ــۈل خوش ــر كۆڭ ــر به -بى ــۆزىنى   بى ــا، ئ ــرۇم قالس ــدىن مهھ ختى

ــاغالپ تۇر ــا بــ ــۈپ  ۇھاياتقــ ــتىنىڭمۇ ئۈزۈلــ ــاخىرىقى رىشــ ــان ئهڭ ئــ ۋاتقــ
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ــدى ــھغانلىقىنى كېتى ــدىى ــلهن   . س قىل ــدىرى بى ــڭ تهق ــۇ ئۆزىنى ــۇڭا ئ ش
ۋاتقـــان ۇىـــدە بولھـــازىر ئـــۆي ئىچ —ك بولغـــان زور ئىشـــقا مۇناســـىۋەتلى
چىقىـپ بهك  ئهنه شـۇ چاغـدىال ئـۆگزىگه    . ققىتىنى ئاغـدۇردى ىسۆھبهتكه د

دىراپ شـوتىغا كهلـدى ۋە شـوتىدىن    ئۇزاق تۇرۇپ قالغانلىقىنى ئويالپ، ئالـ 
تىپ، ئۆزىنىــڭ ئۆگزىــدە مېڭىــپ يــۈرگىنى ئۆيــدىكىلهرگه ئېنىــق ۋېۈچۈشــ

ــپ تۇر ــانلۇبىلىنىـــ ــردىنال ھدىغـــ ــىقىنى بىـــ ــدىىـــ ــۇ  -س قىلـــ دە، بـــ
  .سى كهلدى، ھهم قورقتىۈۈلگاخماقلىقتىن ھهم كئ

ــ  ــدىن چۈشـ ــۇ ئۆگزىـ ــۆۈئـ ــى ۋېتىپ، ئـ ــىنىڭ زالىملىقىنـ ، گهي ئانىسـ
لـى ئهپهنـدىگه بويسـۇنۇش،    داق يامان خوتـۇن مهمتى رەھىمسىزلىكىنى، بۇن

ــدۇ،     ــدىن قورقامدىغانـ ــدىمۇ ئۇنىڭـ ــى ئهپهنـ ــلىقىنى، مهمتىلـ بويسۇنماسـ
چــۈنكى ئۇنىــڭ قارىشــىچه . لهرنــى ئــويالپ ئهندىشــه قىلىــپ قالــدى دېگهن

  .مۇ قورقاتتىانىسىدىن ھهممه ئادەم، ھهتتا ئىتالرئۇنىڭ ئۆگهي ئ
پتىكـــى ئوچـــۇق ئىشـــكىدىن گـــۈلزادە ئاشـــخانا ئۆينىـــڭ ھـــويال تهرە 

ــۈرئ  ــردى كىرىشــكه ج ــا كى ــاي، داالنغ ــۆيگه  . هت قىاللم ــخانا ئ ــدىن ئاش داالن
كى مېهمـان بىـلهن سـاھىپخانالر ئارىسـىدى     كىرىشتىكى ئىشىكته تـۇرۇپ، 

  .سۆھبهتكه قۇالق سالدى
پ ۇشـــۇ، تويلبىزغــۇ مهيلــى دېســـهكمۇ دەرمىــز، ئهممـــا لــېكىن    ...—

ــدا يېنىشىۋالســاق ئوغــۇل تهر  ــبولغان ــۆگهي ئانىنىــڭ   —دەر؟ېمه ەپ ن ــۇ ئ ب
ــدى ــى ھ  . ئاۋازىـ ــىپ كهتكهنلىكىنـ ــنىڭ چېگىشلىشـ ــۈلزادە ئىشـ ــگـ س ىـ

پهنـــدىمۇ ھهل قىاللمىســـا قانـــداق قىلىـــپ، بـــۇنى ئهمـــدى مهمتىلـــى ئه
  .مهن دەپ ئهنسىرىدىقىالر

ــا        — ــۇ ي ــارىمهن، ئ ــكه ب ــى تهرەپ ــۇ كىش ــپ، ئ ــن چىقى ــۇ يهردى قتىن ب
  .ازدادېدى تهۋپىق خاتىرجهم ئاۋ —ئهندىشه قىلماڭ،

تهن  —! دە -دىغـــان بولـــدىۇكـــېچهك ئالدىـــدا ســـهت بول -يـــۇرت —
  .بهرگىسى كهلمهيۋاتقان ئۆگهي ئانا يهنه غۇدۇڭشىدى

ــۇر  — ــېمه ســهت ت ــۈلىۇن ــۈلىگه، خى -دۇ؟ گ ــگهن   -لــىگ خىلىغــا كهل
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  شمۇ سهت تۇرامدىكهن؟ ئى
ــز، مهن ئۇنىڭغــا   — ــۇ قى رنى ســىلهرنىڭ رازى بولغــانلىقىڭالقېنــى ئ

  .پ كهتسۇنناتاۋان قهلبى يايرا ئۇنىڭ. يهتكۈزەي
تېـنهپ داالنـدىن ھويلىغـا چىقتـى ۋە ئاشـخانىنىڭ       -گۈلزادە ئالـدىراپ 
نـــدىن ئا. دېـــدى »!ھه«ىشـــىكىگه يـــېقىن كېلىـــپ ھـــويال تهرەپتىكـــى ئ

  .ىنغان ھالدا ئۆيگه كىردىتارت
  .دېدى تهۋپىق—، ئاڭالڭكېلىڭ قىزىم، خوشخهۋەىرىمنى —

ــراق    ــا يېقىن ــۈلزادە ئۇنىڭغ ــ   گ ــدا ب ــراق يورۇقى ــدە چى ــازۇك كهلگهن ۇ ن
ــۈرك     ــۆرۈپ، ش ــراق ك ــى ئېنىق ــنه قىزن ــك كىچىككى ــىۈنۈبهدەنلى . پ كهتت

  :لىدىغهزىپى غۇژژىدە ئۆر
ــلهن ت     — ــىز بى ــۇ س ــۇمۇ؟ ئاش ــز ش ــۇ قى ــادەمگه  مۇش ــك ئ هڭ دېمهتلى

دېـــدى ئـــۇ ئهرگه  —اقچى بـــولغىنىڭالر مۇشـــۇ غۇنچىمـــۇ؟يـــاتلىق قىلمـــ
ــا تــ —ئانــدىن ئايالغــا قــاراپ،  ! انچه بــاغرى قــاتتىقلىق بــۇ؟ وۋا، نېمــخۇداي

  !ھه؟ -يۈرىكىڭالر قانداق چىدىدى؟ سىز قانداق ئاتا
گـۈلزادە بولسـا بـۇالق كۆزلىرىـدىن     . الدىبىچارە ئاتا بېشىنى تـۆۋەن سـ  

. ىقىنــى تــاتىالپ تــۇراتتىلغۇن مهڭــزىگه دۇردانىلهرنــى تامــدۇرۇپ تىرنســۇ
ــۇرۇپ گۈلزادى  ت ــدىن ت ــتا ئورنى ــق ئاس ــدىغا ك نهۋپى ــڭ ئال ــاكىز  ى ــدى ۋە پ هل

قىـز تهۋپىقنىـڭ   . تىېشـىنى سـۈرت  قولياغلىقىنى ئېلىـپ، قىزنىـڭ كـۆز ي   
س قىلىـپ،  ىـ اتىلىق مېهرىنـى ھ ھهرىكىتىدىن ئهسال كۆرۈپ باقمىغان ئـ 

  . تۇتالماي قالدىئۆزىنى زادىال
ــىزنى ق    — ــا، مهن س ــىزگه ئات ــزىم، مهن س ــاڭ، قى ــدايمهنيىغلىم . وغ

ــڭ    ــى نىكاھنى ــڭ رازىلىق ــزدا قىزنى ــدۇ،  ائدىنىمى ــهرتى دېيىلى ــدىنقى ش ل
لــېكىن . ئايالالرنىــڭ ئىنســانىي ئورنىغــا ھــۆرمهت قىلىــش تهكىتلىنىــدۇ  

... ۇ،ئېهتىياجىغــا قــاراپ ئــويالپ  تېپىلىۋاتىــد ھــازىر پهتىــۋا ھهر كىمنىــڭ
مىز بۇنـــداق پهتىۋاچىالرنىـــڭ ۈقېنـــى كـــۆر —دېـــدى غهزەپ بىـــلهن،  —

  !ۇمپىسىنىگ
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ــاۋازىنى چىقى   ــپ، ئ ــرى تارتىنى ــاتىن بې ــاي،  باي ــۈرئهت قىاللم ــقا ج رىش
ــان  مىشــــىلداپ يىغال ــتىم كــــۆرۈپ تۇرغــ ــۈلزادە تــــۇنجى قېــ ۋاتقــــان گــ

ــۋانلىقتىن بارغانســېرى كــۆڭلى  يۇمشــاپ، ئۆتمۈشــى ۋە كهلگۈســى   مېهرى
نى پۈتــۈنلهي  ىن ئۆتــۈپ، ئــۆزىنى تۇتــۇپ تــۇرۇش ئىقتىــدارى    كــۆز ئالدىــد 

ــۈيوق ــدىۈت ــولىنى    .پ قوي ــان ق ــاغلىق تۇتق ــدىنىڭ ي ــلهن ئهپهن شــۇنىڭ بى
ــ ــىلى   -ۇتتىتـ ــىگه ئېسـ ــڭ مۈرىسـ ــدا ئۇنىـ ــر قولىـ ــدە يهنه بىـ رەپ ۈپ ھۆكـ

سـائادىتى   -ئۆسـمۈرلهرنىڭ بهخـت   -بۇ ھال ئهسـلىدىمۇ يـاش  . يىغلىۋەتتى
ــۈپ تۇر   ــۈل بۆل ــۈن كۆڭ ــان ۇئۈچ ــۇ    تهۋپىقدىغ ــۋەتتى، ئۇم ــاتتىق ئېزى ــى ق ن

  .يېشىنى تۇتالماي قالدى
. ىلـدى ۇ بۇ ھالدا چىـداپ تۇرالمـاي، كـۆز يېشـى ق    ڭ دادىسىمگۈلزادىنى

ــۇھه    ــى م ــۈن بىرىنچ ــان ئۈچ ــۈنكى ئىنس ــك  چ ــك قىممهتلى ببهت قانچىلى
شـۇنداق تـاتلىق    بولسا، شـۇ مۇھهببهتنىـڭ مهھسـۇلى بولغـان پهرزەنتىمـۇ     

ىن بىـر تـال تهۋەرۈك بولغاچقـا،    دەسلهپكى ئايالىد گۈلزادىمۇ ئۇنىڭ. بولۇدۇ
  .تىراقلىقى ھېچقايسىغا ئوخشىمايئۇنىڭغا بولغان ئام

ــۇنچىۋا — ــېنى شـ ــته قىلسـ ــاالم ال لهخـ ــتىمهن، بـ ــىمنى بىلمهپـ ! ىشـ
دېـــدى مىشـــىلداپ، ئـــۆزىنى  — !ھهممىســـى مهن كالۋانىـــڭ كـــالۋالىقى

  .ئهيىپلهپ
ئهددىــدىن ئهســهر ئۇنىــڭ ئاھاڭىــدا ته. دېــدى تهۋپىــق —ۇنداق، شــ —

ــدى، بهلكــى ب  ــهمىمىيلىك چىقىــپ تــۇراتتى،     يوقى بىــز  —ىــر خىــل س
ــۇن ــب بول -خوتـــ ــۇ قهلـــ ــانلىقىنى، ۇدۇقىزالردىمـــ ــھغـــ ــۇ  -سىـــ تۇيغـــ

ىڭمـــۇ ئىنســـان ئىكهنلىكىنـــى خىيالىمىزغـــا    غـــانلىقىنى، ئۇالرنۇدۇبول
ى بـويىچه ئۇالرنىـڭ تهقـدىرى    ھامـان ئـۆزىمىزنىڭال خاھىشـ   . كهلتۈرمهيمىز

ــزئۈســتىدە خۇالســ  ــۇل  . ه چىقىرىمى ــۆزىمىزنى مۇس ــدا ئ مان دەپ مۇشــۇ ھال
لۇلالھ رەسـۇ ! ى ئالـداپ ئوقـۇپ يـۈرگهن نامازلىرىمىزغـا ۋاي    مىز، ئالالھنۈيۈر

ــى؟    ــۆرمهت قىالتتــ ــداق ھــ ــانىمىزنى قانــ ــه ئــ ــېكىن ... ئائىشــ ــز لــ بىــ
ــۇ ھ   ــڭ تېخىمـ ــان ئايالالرنىـ ــى بولغـ ــانىيهتنىڭ ئانىسـ ــىئىنسـ ياتچان ىسـ
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  .لمايدۇدىغانلىقىنى ئويلىمىساق بوۇبول
ــى رازى ...گهپ قىلمىســا،  — ــۇدۇبئاچىس ــتىمهن،  ول ــت دەپ  دېســه راس

ھېلىمـۇ  ... نى يهمـتىم شنى بىلسـهم بۇنـداق پـوق   ۇبول زەرداپ -بۇنچىال قان
كهيـــنىگه تاتىـــپ بۈگـــۈنگىچه كهلگهنىـــدىم، بولمىســـا نىـــۋاق،  ياخشـــى 

خۇداغـــا شـــۈكرى، ... ىـــدىكهنمهن ئهتىيازنىـــڭ بېشـــىدىال بېشـــىڭغا چىق
  !...دە -هن شۇدرىتىدىن پاختا ئىچىدە ئوت ساقاليدۇ دېگخۇدانىڭ قۇ

ىــڭ ئــۆز ئاتىســىغا كۆڭلىــدىكىنى ئاشــكارا ر قىزلىرىنســىز، ئۇيغــۇ —
  ئېيتالمايدىغانلىقىنى بىلمهمسىز؟

ــمهي،     ــى كهلـ ــل قىلغۇسـ ــۇ خىجىـ ــۇچىنى يهنىمـ ــا بولغـ ــق ئاتـ تهۋپىـ
بـۇ   .سهللىي ئېيتىـپ، قايتمـاقچى بولـۇپ، ماڭـدى    گۈلزادىگه يهنه بىر ئاز ته

ئانـا،  گهن ھهم ئىـزا تاتقـان ئـۆگهي    چاغدا مـات بولغىنىغـا ھهم غهزىـۋى كهلـ    
ــۇ يهردە    ــۇپ، ئـــ ــكهن بولـــ ــپ كهتـــ ــۆيگه چىقىـــ ــقا ئـــ ــڭ  باشـــ ئېرىنىـــ

ــۆكۈپ  ــمىلىقىنى س ــس« :لىڭتاس ــۇن    -مى ــگهن خوت ــى دې ــس ئهر كىش مى
ردىنال ئاغـــا ته، نىـــۋاق پـــۈتكهن ئىشـــىنى بىكـــا -كىشـــىچىلىكمۇ ئهمهس

ئهمـدىال تۇيغـۇلىرى ئويغانغـان ئاتـا،     . تتىۇلـداۋاتا دەپ كوت »!... تاتىپ، مانا
هۋپىقنى تهكهللـۇپ بىـلهن تۇتـۇپ قېلىشـقا ئۇرۇنغـان      قايتماقچى بولغان ت

ىقىنى بارىـدىغانل نىـڭ ئـۆيىگه   »يىگىـت «بولسىمۇ، تهۋپىق يهنه ھېلىقـى  
  .ئېيتىپ خوشالشتى

ــدىن     ــانال ئايالىــ ــان ھامــ ــۇ قايتقــ ــل ئــ ــۈگىمهس تىــ ــانهت  -تــ ئاھــ
ــا، تهۋپىقنىــڭ ئارقىســىدىن ق ئاڭاليــدىغانلىقىن ىيماســتىن ى بىلــگهن ئات

  .قاراپ قالدى
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  وي چىغاي،كۆڭۈل كىمنىڭ بولسا قالى ق
  . قىلسا كۈچۈن بولماس ئانى توق باي

كىمنىڭ كۆڭلى ئهگهر كهمبهغهل بولسا ئـۇنى  (
  ) اسكۈچ بىلهن باي قىلىپ بولم

  .گهن خهلق ماقاللىرىدىندا بېرىل» تۈركى تىلالر دىۋانى« —

 

1  
 

ــق   ــى -1935ەۋپىـــ ــدىكى تهن -12يىلـــ ــيه ئاپرىلـــ تهربىـــ
 تهييارالشـــــــــقا مۇسابىقىســـــــــىگه ئوقۇغـــــــــۇچىالرنى  

شۇڭا ئۇ سـىنتهبىرگىچه جىـددىي تهييـارلىق قىلىـپ،     . گهنىدىئۈلگۈرەلمى
 -قىـش ئۈچـۈن تولـۇپ   دىغـان مۇسـابىقىدە ئۇتـۇپ چى   ۇسىنتهبىردە بول -18

ئىـــزچىالر ۋە ھهر قايســـى . كىرىشـــىپ كهتتـــىتاشـــقان ئىشـــهنچ بىـــلهن 
ــيه ماھىرل  ــى تهنتهربىـــ ــان  مهكتهپتىكـــ ــقا تالالنغـــ ــدىن باشـــ  500ىرىـــ

  . ه مهخسۇس تهربىيىلهشكه باشلىدىئوقۇغۇچىنى بۇيامهتت
يىشــى  ۈمهكتهپلهرنىــڭ قۇرۇلۇشــى، ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ســانىنىڭ كۆپ   

ــالىيهت   ــڭ پائـ ــلهن ئۇنىـ ــالىيهت   بىـ ــاي، پائـ ــپال قالمـ ــۇنلىرى بېيىـ  مهزمـ
م بـۇ ئاڭلىماققـا بىـر ئـادە    . نىـدى دائىرىسىمۇ پهۋقۇلئاددە كېڭىيىپ كهتكه

ــتهك تويۇل   ــدىغان ئىش ــۇمكىن بولماي ــال م ــۈن زادى ــۇ  ئۈچ ــېكىن ب ــىمۇ، ل س
ز ياشـالردىن ئاشـقان، ئـاق    ئاشـۇ ئوتتـۇ   -ئىشالرنىڭ ھهممىسىگه بىر ئـادەم 
تۇرىـدىغان، كىچىـك بۇرۇتلـۇق، ئوتتـۇرا      سېرىق يۈزىگه قىزىللىق تهپچىپ

ــات بـــ بهلكىـــم ئۇنىـــڭ . تىوي كىشـــى ھهقىقهتهنمـــۇ يېتىشـــىپ كېتىۋاتـ

  ـت
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ــا يۈ ــ   ۋۇجۇدىغ ــۆزىنى بېغىش ــكه ئ ــك روھ، مىللهت ــهك ۋەتهنپهرۋەرلى الش كس
ىن دســاالھىد ســۇنتاغدىن ئــۇ. قــۇۋۋەت ئاتــا قىلىۋاتقانــدۇر -تۇيغۇســى كــۈچ

ــۇئهللىمىنگه ھهر    ــان دارىلم ــدى ئېچىۋاتق ــۈرۈپ   ئهپهن ــپ تهكش ــت بېرى ۋاق
ــا  ــۇراتتى، دەرس ئ ــزچه  . ڭاليتتىت ــۆزى ئېغى ــۇچىالردىن ئ ــان  ئوقۇغ ئىمتىه

ــا. (ئـــاالتتى ــتكه ئـــۇ ئـــۆزى نـ تىق بولغـــاچقىمۇ ئوقۇغـــۇچىالردىن تېكىسـ
ــاي ــى   قارىمـ ــنى تهلهپ قىالتتـ ــان سۆزلهشـ ــڭ دارىلمۇئهللىم). چاققـ ىننىـ

بۇنىڭـدىن  . هربىيه، ناخشا دەرسلىرىنى قوشـۇمچه ئۈسـتىگه ئالغانىـدى   تهنت
ــزال    ــقا مۇشــپىقه خانىمنىــڭ قى . ر مهكتىپىگىمــۇ شــۇنداق قىالتتــى  باش

  .پ كېلهتتىۈتۈناخشا ئۈگكاتتايايالق مهكتهپكه بېرىپمۇ  ھهتتا
رىنىــڭ كۆپلىكىمــۇ ۋاتقــان تهنتهربىــيه تۈرلىمۇســابىقه ئۈچــۈن تهييارال

ــدۇراتتى  ــاڭ قالــ ــىنى تــ ــۈنگىچه خهق  . كىشــ ــدا بۈگــ ــك ئاتلىتكىــ يېنىــ
پىلهكتىن ئـاتالش،  ياغاچ ئايـاق ئويـۇنى، چـاق   . هرمۇ بارىدىئاڭلىمىغان تۈرل

دىغــا تايىنىــپ ش، بــاال ھاپــاچ قىلىــپ يــۈگرەش، خا تاغارغــا كىرىــپ يــۈگرە
  ...ئىگىز سهكرەش،

ــ  « ــاغ ئويــ ــاچ ئايــ ــر   دا تهنههركهت»ۇنىياغــ ــر مېتىــ ــا بىــ ــى پۇتىغــ چــ
ســـــانتىمېتىر  80-70ئـــــۇزۇنلىقتىكى كـــــالتهكنى بـــــاغالپ، يهردىـــــن 

گـورىالرنى  ۈپ ماڭـاتتى، يـۈگرەيتتى يـاكى ھهرخىـل فى    ئىگىزلىكته كۆتۈرۈل
  .چىقىراتتى

ــاتالش « ــاقپىلهكتىن ئ ــۇزۇن   »چ ــال ئ ــى ت ــدا ئىكك ــر   ئويۇنى ــاچ بى ياغ
ــن    ــر ئارىلىقتــا، يهردى ــزلىكته پاراللىــل  ىتســانتىمې 70مېتى رگىچه ئىگى

ــوالتتى پاراللىــك قويۇلغــان ئىككــى ياغاچقــا ھهر بىــر يېــرىم   . قويۇلغــان ب
ــا ب ــر ئارىلىققـــ ــۇالتتى مېتىـــ ــىغا قويـــ ــاقپىلهك توغرىســـ ــردىن چـــ . ىـــ

ــامېتىرى  ــڭ دىئـ ــانتىمتىرچ 60چاقچىلهكنىـ ــىسـ ــاقپىلهك . ه كېلهتتـ چـ
ــايىن ي ــهل  ئىنتـ ــۇپ سـ ــك بولـ ــراپ    -ېنىـ ــىال پىرقىـ ــپ كهتسـ پهل تېگىـ

ن ىــل قويۇلغــاتهنههركهتچــى ئۇدۇلــدىن يــۈگرەپ كېلىــپ پارالل . هتتــىكېت
لـــۇش، ھهم تهلهپ ھهم تېـــز بو. ئىككـــى چـــاقپىلهكتىن ئـــاتالپ ئـــۆتهتتى
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  .لىكچاقپىلهكنى مىدىرلىتىهۋەتمهس
ته تهنههركهتچـــى قولتـــۇقىغىچه تاغارغـــا »تاغارغـــا كىرىـــپ يـــۈگرەش«
قويـۇپ، ئىككـى   ئاندىن تاغارنىـڭ ئـاغزىنى قولتۇقىـدىن بوغـۇپ     . تتىكىرە

تى بىــلهن تاغارنىــڭ ئىككــى بۇلىڭىغــا چىــڭ تېــرەپ تــۇرۇپ، تاغارنىــڭ  پــۇ
مهشـىقلهردىن  . تىئېلىـپ يـۈگرەي   كهڭلىكى يول قويغـان ئارىلىقتـا قهدەم  

ئهگهر تاغارنىـڭ  . يۈگرەشـكه بـوالتتى   هدەمنى ئۇششاق ئېلىپ تېزكېيىن ق
ى ۋېتىلســـه يـــاك ۇبىـــلهن چهكلهنـــگهن قهدەم ئـــارىلىقى بۇز  كهڭلىكـــى 

   .ھهرىكهت تېز بولمىسا ئاسانال يىقىلىپ چۈشهتتى
ــۈگرەش   « ــپ ي ــاچ قىلى ــاال ھاپ ــپ   »ب ــۆزى تېڭى ــڭ ك ته تهنههركهتچىنى

ــۇال ــ   قويـ ــىگىمۇ ھـ ــۈگرەش لېنىيىسـ ــڭ يـ ــدە ئۇنىـ ــېپىپ تتى ھهمـ اك سـ
ه پاراللىـــل ھـــاك ســـېپىلگهن   بىـــر مېتىـــر كهڭلىكـــت  . چهكلىنهتتـــى

ــا ــۈگرەيئ ــا ئۇن . تىرىلىقتىن ي ىــڭ ســىزىقتىن كــۆزى تېڭىقلىــق بولغاچق
اخرىقى پهللىـــگه شـــى، ۋە ئـــۇلۇچىقىـــپ كهتمهســـلىكىگه، بۇرۇلۇشـــتا بۇر

 8 -7ئــۇ ھاپــاچ قىلىۋالقــان    بارغانــدا توختىشــى قاتــارلىق ھهرىكىــتىگه    
 »قومانـدانلىق « ئۇنىـڭ ئىككـى قولىقىـدىن تۇتىۋېلىـپ     ياشالردىكى بـاال 

  .قىالتتى
مـۆجىزە   ىكهتـلهر بـۇ دىيـاردا شـۇ كهمگىـچه كـۆرۈلمىگهن      قى ھهررىۇيۇق
ىــڭ مهشــىقلىرىنى كــۆرۈپ، بــۇ    شــۇڭا بىكــارچى كىشــلهر ئۇالرن  . ئىــدى

  .مهيداندىن كېتهلمهي قاالتتى
هربىـيه  ت-ئىزچىالرغا ھهربىي مهشـىق، ھهربىـي تهلىـم   بۇنىڭدىن باشقا 

تـۈش، تىـك   ى تـامالردىن شوتىسـىزال ئۆ  قهۋەت پهخشـ   9-8ئۇالر . بېرىلهتتى
 —ىـــلهن ئېلىشـــىش ب »دۈشـــمهن« قىياالرغـــا يامىشـــىش، چېلىشـــىش،

گه قورالسـىز تاقابىـل تـۇرۇش، قـورالىنى تـارتىۋېلىش      »دۈشمهن«قوراللىق 
بۇنىڭــدىن باشــقا يهنه بىــر  . قىالتتــى قاتــارلىق ماھــارەتلهرنى مهشــىق —

  .هت ئهترىتىمۇ تهشكىل قىلغانىدىسهنئ
ــك  ــىگه يېتهكچىلىـ ــالرنىڭ ھهممىسـ ــۇ ئىشـ ــر،  بـ ــۇچى تېرىنېـ قىلغـ
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ئۇنىــڭ ھايــاتى . پىــق ئىــدىبىــرال تهۋ -ىمزىتــور، مــۇئهللرىژىسســور، كومپو
ئهنه شۇنداق زېچ پائالىيهت بىلهن تولغاچقا، شهخسـىي تۇرمۇشـى ھهققىـدە    

ىمۇ پهقهت كهچـته،  ھهتتـا خىيـال سۈرۈشـك   . ا چولىسى تهگمهيتتـى ئويالشق
يهنىـال خىـزمهت    لـېكىن، ئۇنىـڭ خىيـالى   . ناتتىئۇخالش ئالدىـدىال ئېشـى  

ئــۇ كهچــته خاتىرىســىنى ھامــان  . تتىئۈســتىدە، ئىجــادىيهت ئۈســتىدە بــوال 
ــۇپ يا  ــىدا قوي ــاتتىبېش ــر. ت ــىدىال  چى ــتۇقنىڭ قېش ــهرەڭگىمۇ ياس اق ۋە س

ھهققىـدە   شېئىر، سهھنه ئهسـىرى يـاكى خىـزمهت پىالنـى    مۇزىكا، . بوالتتى
 دە، -ھامــــان چىراقنــــى ياقــــاتتىبىــــرەر ئىجــــادىي پىكىــــرگه كهلــــگهن 

نه چاپســـانال غايىـــپ چاقمـــاق چاققانـــدەك پهيـــدا بولـــۇپ، يه. يېزىـــۋاالتتى
مهي، ئۇنىــڭ ھهمــمه نهرســه ېچىــپ كېــتهلدىغــان ئۇچقــۇر ئىلهــامالر قۇبول

ــد بــ  ــدىغان خاتىرىســىگه بهن ــالىيهتلهر  . والتتىتېپىلى ــۇ شــۇنچه كــۆپ پائ ئ
شـــۇنداق بولســـىمۇ . دە ئۇخالشـــقا بهكـــال ئـــاز ۋاقىـــت ئاجرىتـــاتتىئىچىـــ

تۇرغــان  ئــۇ ئــۆزىنى كۈتــۈپ. روھلــۇق ھالــدا ئورنىــدىن تــۇراتتى ئهتىگىنــى 
ــويالپ، مهمنۇنلــۇق  ى بىــر كــۈننى بىــلهن يېڭــ ئۇلــۇغ ئىشــالر ھهققىــدە ئ

تـى، ئانـدىن   ردا قـاتتىق نـان يهي  ئاغزىنى چايقاپ بولۇپ بىر بـۇ . ۋاالتتىۈكۈت
بامــدات نامىزىغــا چىقىــپ كىرگهنــدىن  . تىىمناســتىكا ئوينــايھويلىــدا گ

ا ئانـــدىن ناشـــت. تىدىغانالرنى قوبـــۇل قىالتتـــىۈل كۆرســـكېــيىن كېســـه 
  . دە، مهكتهپكه كېتهتتى -قىالتتى

 —پ ســـــــۇنتاغقاۈتـــــــۈرۇشـــــــتى مهكتهپتىكـــــــى دەرســـــــنى تۈگ
ىگه، ئـۇ يهردىـن بۇيـامهتتىكى بهشـيۈز     دارىلمـۇئهللىمىنگه، قىـزالر مهكتىـپ   

ــى  تهنههر ــدىغا كېتهتت ــڭ ئال ــك . كهتچىنى ــلۈك، كهچلى ــاقلىرىنى  چۈش تام
قتا ئېســىدىن بهزىــدە ئالدىراشــىلى. تــىوغرا كهلســه شــۇ يهردە يهيقهيهردە تــ

بـۇ جاپاغـا ھهتتـا    . تلىناتتىلىنىشقا ئادە، يېزىالرنى ئاي -چىقىرىپ قوياتتى
ــۈرگهن م  ــتىن كهچ ــى باش ــاالتتى جهڭلهرن ــدالماي ق ــاپىزەتچىلىرىمۇ چى . ۇھ

  .ئۇالرنى توالراق ئالمايال كېتهتتى ۇئشۇڭا 
هت تهرتىپىنـى  ىـي پائـالىيىتى ئىچىـدە جهم   ئۇ مانا شۇ ئالـدىراش ھايـات  
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ئـــوغرى، قىمـــاۋاز، نهشـــىكهش . تىئىشـــىغا ھهم ۋاقىـــت تـــاپ ياخشـــىالش
ــان ھهرىكهتل   ــش، يام ــان ئى ــارلىق يام ــىلهر  هقات ــادەتلهنگهن كىش ــگه ئ نى رى

قىلىنغـــــان  هتخســـــئـــــۆزگهرتىش، يامـــــان ئـــــادەتلهرنى چهكـــــلهش مه
مىـــدىيه بـــۇ كو. ى سهھنىلهشـــتۈردىكومىدىيىســـىنى پۈتتـــۈرۈپ، ئـــۇن  

  .ىي يىغىلىش ئۆتكۈزۈلدىدىغان كۈنى ھهزرەت سۇلتاندا ئاممىۋۇلۇقوي
خانىقــا ھوجرىلىرىنىــڭ ئالدىــدىكى چــوڭ مهيــدان ، دەرەخ شــاخلىرى،  

كىچىككىـنه سـهھنىدە   . ئـادەملهر لىـق تولـدى    دائىرە تامالر، ئۆگزىلهرگىمۇ
. دىولىــدا بارابــان گۈمبۈرلىــتهۋپىقنىــڭ چاققــان ق. ســالر پهيــدا بولــدىتىارئ

ارى مهشـرەپ نهي چالـدى،   مهھهمـمهد قـ  . قۇربان ئىبىراھىم سۇناينى چالدى
  .ربان جاپپارنىڭ ئېالنى ئاڭالندىاۋازلىق قۇزىل ئ. زەكى تهمبۇر چالدى

ســتنىڭ رولىنــى ئالغــان بولــۇپ، دەلدەڭشــىپ ئارتىســالرنىڭ بىــرى مه
مهســتلهردەك ئــۇ مهســتلهرچه مېڭىشــنى،   . هھنىگه چىقتــىســ ىــپمېڭ

ېگهنـدە  قول پۇالڭلىتىشـنى شـۇنچىلىك قامالشـتۇردىكى، ھه، د   قاراشنى ۋە 
ــاڭراتتى   ــالقىش يـ ــدۇراس ئـ ــابىنالر گۈلـ ــدىن. تاماشـ ــتم«ئارقىـ يهنه  »هسـ

ــانه ســۆز ۋە تېتىقســىز ھه   ــپ،  مهســتلهرگه خــاس ئاخمىق ــى قىلى رىكهتلهرن
ــدا قىلــدى هتســبكىشــىلهردە مهســتلهرگه نى ــا . هن يىــرگىنىش پهي ــۇ ھهتت ئ

ئېشــــهك ســــۈيدىكى دەريــــا «. اللمــــايتتىيامــــاننىمۇ پهرق قى -خشــــىيا
. ردىـن ئۆتۈشــكه جـۈرئهت قىاللمــاي، چېكىسـىنى تۇتــاتتى   ئــۇ يه »پۈنـ ۈكۆر

بـــۇ . ئـــۇنى مهســـخىرە قىالتتـــى  ) باشـــقا ئارتىســـالر (لهر ســـاق كىشـــى 
ەپ قـــاراپ، د ىشۋاتغان ئـــالقۈئـــۆزىگه بىلـــدۈر »مهســـت«رىلهرنى مهســـخى

ــ  . تتىتېخىمــۇ ئهزۋەىــلهپ الۋزىلىشــا   ادەملهرگه ئــانچه تۇرمۇشــتا بۇنــداق ئ
پ قالغــان ۈنــۈدەتتىكى ئىشــتهك ئۈگيىركىنىــپ كهتمهيــدىغان، بهلكــى ئــا

ــهنئهتنىڭ   ــق، ســـ ــلهن خهلـــ ــۈچى بىـــ ــش ۋە چېك كـــ ــنىڭ ئىچىـــ ىشـــ
دىغـــانلىقىنى ئاســــانال  ۈينى تۆكلىكى، زىيىنـــى، ئــــابرو يىركىنىشـــلىك 

سـورىدى  نىڭ قېرى دادىسى چىقىپ ئۇنىڭـدىن پـۇل   »هستم« .ۋالدىۈكۆر
دەپ  »!پـۇل يـوق  «پ بولغاچقـا  ۈتـ ۈىپ، قىمار ئويناپ تۈگچىھهممه پۇلنى ئ
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قــقهت ىد ىكهنلىكىــگهشــۇنداقال خهلــق ئۇنىــڭ كۆينهكچــان ئ . ۋارقىرىــدى
دەپ ســورىدى ۋە  »؟نهشــه بــارمۇ«كېــيىن ئــۇ يهنه بىــر كىشــىدىن . قىلــدى

نهشـىنى كانـايچه قىلىـپ    ... ىبولـد  مهكچىبېشىدىكى دوپپىسىغا تېگىش
ــورا ــۇپ ھوزۇرلئــ ــكه بۇنــ ــلىدى ۋەپ چېكىشــ ــى «: اشــ ــڭ راھىتــ جاھاننىــ

 ئـۇ تېخىمـۇ  . دەپ ھىجايـدى  »ۋاتىمهنۈزىر ئهرشىنى كـۆر مۇشۇكهنغۇ، مانا ھا
لـدا  ئارقىـدىن كـۆكرىكىنى تۇتـۇپ ئازاپالنغـان ھا    . بولۇپ كهتتىئېلىشمان 

نلىقىنى چىرايىـدىن  اتقـا ىنىۋئۇنىـڭ ئىنتـايىن قىيل  . قۇرۇق قهي قىلـدى 
ئـۇ يهنه بىـر قېـتىم    . بـوالتتى  كهن كۆزلىرىدىن بىلىشكهۋە ئېلىشىپ كهت

ــپ تو  ــۇرۇق قهي قىلىــ ــى قــ ــۇپ كهتتــ ــاقىرىتىپ  . لغۇشــ ــدىن شــ ئارقىــ
ــدىن بېشــى  ئا. ۋەتتىۇقۇســ قېيىــپ، دەلدەڭشــىپ، قۇســۇق ئۈســتىگىال   ن

  .يېقىلىپ چۈشتى
هلـــق، ان خقالغـــۋاتقانلىقىنى ئۇنتـــۇپ ۈتۈتىســـنىڭ ئويـــۇن كۆرســـئار

ــدۇ  ــارغىش ياغـ ــا لهنهت، قـ ــتىئۇنىڭغـ ــت«... رۇپ كېتىشـ ــپ  »مهسـ كىرىـ
ــۋ   ــازىم قىلى ــقه ئىگىلىــپ ت ــدا خهلق ــق شــۇندىال كېــتىش ئالدى ەتتى، خهل

شـته  ۈنۈئىككىنچـى كۆر . ىلـدى انلىقىنى بئۆزلىرىنىڭ ئويـۇن كـۆرۈپ تۇرغـ   
لىلىرىنىڭ يامان ئهھـۋالى، كـۆز ياشـلىرى    با -مهستنىڭ ئائىلىسى، خوتۇن

نىــڭ ھهممىســى  يامــان تهرزدە تهســۋىرلهنگهن بولــۇپ، بۇالرلىق ىنىشــئېچ
  ...مىشنىڭ ئاچچىق ئاقىۋىتى ئىدىقىل

پىـق ئوتتۇرىغـا چىقىـپ، خهلقنـى     اندىن كېـيىن تهۋ ئويۇن ئاخىرالشـق 
  :تېنچلىنىشقا ئۈندىدى

ــالر، — ــۇ،   —ئهي، ۋەتهنداش ــلىدى ئ ــۆز باش ــېكىش،  نه—دەپ س ــه چ ش
ان ئىشـالرغا ئىسـالم دىنـى يـول     يام رلىققىمار ئويناش، ھاراق ئىچىش قاتا

ــدۇقويم ــم. ايـ ــۇ   -ئىلىـ ــۇ بـ ــى  پهنمـ ــانلىق ئىكهنلىكىنـ ــالرنىڭ زىيـ ئىشـ
 -تهربىـيه، تـوغرا تهشـۋىق    -مما شـۇ كهمگىـچه تـوغرا تهلىـم    ئه. ئىسپاتاليدۇ

ــدى  ــات بولمى ــۈكۈ    . تهرغىب ــالرغا س ــۇ ئىش ــامىلىرى ب ــڭ ھ ــا دۇنيانى ت كون
بـۇ  . ام قىلىـپ كهلـدى  داۋ نداقھازىرغىچه بۇ ئىـش ئهنه شـۇ  . دۇۇقىلىپ تۇر
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ــته ئوقۇغانالرنجهھهتــــته يــــېڭىچ ــدا ه مهكتهپــ ــا قارىغانــ ىــــڭ ئاۋالقىالرغــ
. بولـۇدۇ ۋالغىلى ۈروھىغا ئىـگه ئىكهنلىكىنـى كـۆر   خهلقچىل، ئومۇمىيهت  

قۇرۇق گهپنى قويۇپ، ئهمهلىـي گهپـكه كهلسـهك، ئىلگىـرى بۇنـداق يامـان       
لىنمىغـان،  ش قىر ئىـ شالرنى چهكلهش ئۈچۈن ھېچقانـداق ئهمهلىـي بىـ   ئى

ــن   ــر ئىش ــداق بى ــېچكىم بۇن ــۆرمىگهن ھ ــويالپ ك ــه  ھ. ىمۇ ئ ــم چهكس هركى
دەيــدىغان ئــۆزىنىال بىلىشــتهك  .. .ئۆزىنىــڭ پــۇلى، بۇزســا ئۆزىنىــڭ پــۇلى، 

ئېنهكنىـڭ  . ئىشالرغا سـۈكۈت قىلىنغـان   لهن، يامانشهخسىيهتچىلىك بى
ــۈن   ــگهن ك ــىغا كهل ــدەك، ئهگه   بېش ــېلهر، دېگهن ــىغىمۇ ك ــڭ بېش ر موزاينى

ــكه  مىيهجه ــۇت ئىـ ــان ئىـــش مهۋجـ ــداق يامـ ــته بۇنـ ــا تـ ن، ئۆزىنىـــڭ پۇلىغـ
رغا ۋاتقانــــدەك قىلســــىمۇ بىــــر كــــۈن ئۇنىــــڭ زېيىنــــى باشــــقىال قىلى

هۋۋۇر شـــىنى تهســـۇقتېگىشـــىنى، بىزنىـــڭ بـــالىلىرىمىزغىمۇ مهرىـــزى يۇ
ئهمهلىــي ! ۇلمايـدۇ ئهمـدى بۇنــداق ئىشـالرغا ھـېچ يــول قوي   . قىلمىغـانمىز 

ئاڭلىغۇچىالرغــا قــاراپ بىــردەم ســۈكۈت   قۋپىــته  —تهدبىــر قــوللىنىمىز،
ــدى ــدىن،. قىل ــر  —ئان ــا  ھهربى ــچىتلهرنىڭ    ئازن ــله مهس ــچىد، مهھهل مهس

ــاملىرى ــۆز دائى  ئىمـ ــانلىرى ئـ ــچىتلهرنىڭ نامازخـ ــۇ مهسـ ــىدىكى ، شـ رىسـ
ــارالر بولســا شــۇالرغا ت    ــادىتى ب هربىــيه پــۇخراالر ئىچىــدە مۇشــۇنداق يامــان ئ

بىزمـۇ تىيـاتىر قويـۇش،    . ككېرەىرى بېرىشنى ئۆزلىرىگه پهرز دەپ بىلىشل
مانــا بــۇ . تهربىيىنــى ئېلىــپ بــارىمىزوشــاق ئــارقىلىق تهشــۋىق، ق -ناخشـا 

ــڭ ئاگاھال ــىگنالىمىز،  بىزنىــ ــىدىكى ســ ــنىڭ بېشــ ــىمىز؛ ئىشــ ندۇرىشــ
ــق ئېيتقىچىراي ــز  لى ــۇدۇنىمى ــز   . بول ــا بى ــۈچىلهر بولس ــا كۆنمىگ بۇنىڭغ

غـا ئاتۇشـنىڭ   ىالرئىزچبـوينى قـاتتىقالرنى جازاالشـقا ھهقلىقمىـز،      ئونداق
توسـۇش، يامـان ئـادەملهرنى    اقالش، يامان ئىشالرنى تهرتىبىنى س جهمىيهت

ئاڭلىمىـدىم دېمهڭـالر، يامـانالر، يامـان يولـدىن      . تۇتۇش ھوقۇقى بېرىلـدى 
كنىــڭ قاتارىغــا قــايتىڭالر، بولمســا قــاتتىق قوللــۇق      ۈلۈيتىــپ كۆپچقا

  !...شقا مهجبۇر بولىمىزقىلى
تلهر بــۇ ھهرىكهتنــى ئىنتــايىن مۇيســىپى. لــدىۆتۈرۈتۆۋەنــدە غۇلغــۇال ك
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ــدى دەپ ھ ــوغرا بولـ ــتىىتـ ــاال  . سابالشـ ــدىنىڭ بـ ــى ئهپهنـ ــدە مهمتىلـ ھهمـ
ــۇ ــاي، يهنه  ئوقۇت ــۇپ قالم ــال بول ــۈل  جهمىيهتش بىلهن ــپىگه كۆڭ ــڭ تهرتى نى

اغزىغـا تهگـمهي   ئ -بۆلگهنلىكىنى، شهرىئهتكه ئۇيغۇن تـۈزۈملىرىنى ئـاغزى  
  .ماختاپ كېتىشتى

ــ— ــۇدا يولىـ ــخـ ــدە  ۇنچدا مۇشـ ــر بهنـ ــدىغان بىـ ــزمهت قىلىـ ىلىك خىـ
ــدى،  ــا كهلـ ــاي ھازىرغـ ــۈپ   چىقمـ ــا چۈشـ ــۇ زەبۇنلۇققـ ــا بۇنچىۋاالمـ بولمىسـ

  ...ققالماستۇ
شۇنداق، تاس قـاپتىمىز، مۇشـۇنداق بىـر خـۇدا ئهۋەتـكهن ئـادەمنى        —

  ...لىىرىپ جهدىت دەپ قوغلىۋەتكىچدۈشمهننىڭ كهينىگه 
پ ۈتۈكۆرسـ  ىزىلهرهن مـۆج ھېلىمۇ ياخشى خـۇدا ئۇنىـڭ قـولى بىـل     —

  ...ئاچتىكۆزىمىزنى 
نوپــۇزى ئېشــىپ  ه خهلــق رايىنــى ئۇتــۇپ،   ھهرىكهتــت -ھهر بىــر ســۆز 

. ىچىنـــى ئاداتمـــاي قالمىـــدىقى يهنه بىـــر مۇنچىالرنىـــڭ ئكېتىۋاتقـــانلى
. ۋالدىبىـرىگه ئهلهملىـك قارشـى    -بىر مھابۇلهاجىم بىلهن كهنجى قازاخۇنۇ

ــۇن بول  ــۇن مهمن ــوختى زۇن ــدەك ۇت ــلىرۋاتقان ــى  ىنى چىچىش ــپ ئىكك قىرى
ال قىلىـپ ئىچـى قـارىلىقنى    مهمتىمىن بولسـا ھـېچ ئامـ   . تهرىپىگه باقتى

ــۇزيوشــۇرۇپ قااللمــاي، يىغى ــدە ئىســقرىتىپ جــامه  ۇنىنــى ب ۋېتىش غهرىزى
ــى ــىرتقاھويلىس ــدى  دىن س ــاراپ ماڭ ــدى  . ق ــى بۇزالمى ــۇ تهرتىپن ــراق ئ . بى
رىغـان  لـۇپ قا ى بۇرۇىڭغا يېقىن جايدا تۇرغانالردىن بىـر قانچىسـ  پهقهت ئۇن

ــىمۇ، ــ  بولســ ــى تونــ ــىدىن غه ۇپ،مهمتىمىننــ ــڭ ئارقىســ ــك ئۇنىــ زەپلىــ
  .پىچىرالشتى

  !دە -ىدىن مۇشۇنىڭ ئۆزىمۇ شۇ خىلدىكىس—
  .شۇ، شۇڭا قوڭىغا تۇز قۇيغان توخۇدەك تۇرالماي قالدى —
  .....قىمارۋازنىڭ پادىشاسى —
  !وق دەمسهن؟ نهشىنى خام يىمهمدۇ تېخى؟زىناخورلۇقتا ي —
  ...ىر يىغىشتۇرىۋىتىدىغان ئىش بولسىدىى بشۇنۇم —
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تۇرۇپ كهلـگهن نىـمه، قىزىـل     ايىزدائۇ دىگهن س نىمه دەۋاتسهنۇي؟ —
ــار پاچــ ــلهر ب ــگهن گهپ ــلهن   .اق، پالشــىۋىك دى شــىڭ دۇبهن پالشــىۋىكالر بى

  ؟دوست ئىمىش، ئۇنداق بولغاندا ئۇنى كىم جايلىيااليدۇ
  مهمتىلى ئهپهندى جايلىيالماسما؟ —
ــۆت — ــغئې ت ــدۇ  ى ــى چىقىرىۋەتمهم ــال يېلىن ــى . ز گهپ بىلهن مهمتىل

  .دە -ن خۇدايىم رەخمهت قىلغان ئادەم ئهپهندى دىگه
ككه قــــاراپ خىتـــاپ قىلىۋىــــدى  ۈلـــ ۈكۆپچئهپهنــــدى مهمتىلـــى   —

  .ئارقىدىكىلهرمۇ دىققىتىنى ئاغدۇرۇشتى
م دەپ جىمـى مهخلۇقـاتتىن ئېزىـز    بىزنـى ئـادە   ھۋەتهنداشالر، ئـالال  —

راق ياشـايلى،  كهن، بىـز خۇدانىـڭ ئىرادىسـىگه ئۇيغـۇن    ئىـ  قـان قىلىپ يارات
دەمنىـڭ تامـاق   ئا. ھـايۋانالرال پهقهت يىيىشـنىال بىلـدۇ   . ياشايلىئادەمدەك 

ــرى    ــېكىن تى ــۈن، ل ــك ئۈچ ــى تىرىكلى ــاق  كلىكتىن مهيىيىش ــهت تام خس
  .ىلىش ئۈچۈندۇريىيىش ئۈچۈن ئهمهس، ئادەمگه خاس ئىشالرنى ق

ــادەم ئ  ۋەتهنداشــالر، — ــز ئ ــۇرۇق ســۆڭهكنى  هنىكبى ــز، ق تالىشــىپ مى
ــ ــر  يــ ــىز بىــ ــر سهۋەبســ ــد  -اكى ھېچبىــ ــى تااليــ ــى بىرىنــ ىغان ئىتالرنــ

دىكىلهردىن پىكىـــر نقى قاتـــارئـــۇ ئالـــدى  —دورىماســـلىقىمىز الزىـــم،  
بىــز نىمىشــكه  —ســورىغاندك ئۇالرغــا بىــردم قــاراپ تــۇرۇپ، داۋام قىلــدى، 

؟ مىشـــكه كـــۆپ ئۇرۇشـــىمىز؟ كـــۆپ تالىشـــىمىز ئىنـــاق ئـــۆتمهيمىز؟ نې
ار؟ ئــۆز ئــارا ئهپــۇ ڭســىز چىــداپ تــۇرغىلى بولمىغــۇدەك نــېمه ئىــش بــ  ئۇنى
بـازار كۈنىـدىكى    پ، ئۆز ئـارا كهچۈرۈشـۈپ ئۆتسـهك بولمامـدۇ؟ ئهگهر    ۇشۇسور

سـهكمۇ شـۇنچىلىك ئىـش    وقۇلۇپ كهتبىرىمىـزگه سـ   -قىستاڭچىلىقتا بىر
ى تهرەپنىــــڭ گهپ بهرگىســــى جىــــدەلگه ســــهۋەب بوالاليــــدۇ، ھهر ئىككــــ

ــدۇ ــ. كهلمهي ــكه  ۇنداق ش ــدا نېمىش ــپ   «چاغ ــپ كېتى ــڭ، تېگى ــۇ قىلى ئهپ
ــدىمق ــوق «: مىشــكهدېيهلمهيمىــز؟ نې »ال ــازار ئهمهســمۇ ، ھېچقىســى ي  »ب

هنداشــالر، نهيلى، ۋەتۈئهخالقنــى ئۈگــ -ىــز؟ ئــادەمگه خــاس ئهدەپدېيهلمهيم
ــۈپهت بول   ــاس ســ ــادەمگه خــ ــۈن ئــ ــۇش ئۈچــ ــادەم بولــ ــرەك، ۇئــ ــى كېــ شــ
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دېگـۈچىلهر ئىككـى پۇتلـۇق    ئادەم رتقۇچىالرچه تالىشىپ تۇرۇپ، ئۆزىنى يى
ــۆرە، خــاالس ــداق ئهيىــپلهرگ ھهمم. ب ــيه  هڭــالر بۇن ــيه بېــرىڭالر، تهربى ه رەددى

تهۋپىــق  —الر، ئــۇالر تۈزەلســۇن، تۈزەلمىســه يوقالســۇن،بېــرىڭالر، لهنهتلهڭــ
  .سۆزىنىڭ ئاخىرىنى شېئىر بىلهن چۈشهندۈردى

  بىر خىل ئهيىپلهر، سىلهردە  بار ئهجهپ
  .ەك كهيىپلهرپىيۇندنهشه، ھاراق، ئه

  ئوينايسىلهر كاغهز، قىمار دېگهننى،
  .ننىهر نان دەپ يېگهئىت يىمهيدۇ سىل

  قان يوق، نهشه تارتىپ رەڭگىڭىزدە ھېچ
  .شۇڭا سىزدە ئادەمگه خاس ۋىجدان يوق

  ر،ۈلۈتهنقىد قىلدۇق ئهخالقىڭىز تۈز
  .رۈلۈتۈزەلمىسه سىزدىن ئۈمىد ئۈز

  ىن،بىزار بولدى، تويدى خهلق سىزلهرد
  .ا مېڭىڭ، ئۈلگه ئېلىڭ بىزلهردىنغرتو

....  
. اتتىت گۈلــــداراس ئــــالىقىش يــــاڭرخهلــــق تــــوپى يهنه بىــــر نــــۆۋە

ــاۋازى كۆتۈرۈلــۈپ،  ىســىدىنال قۇربــان جاپپارنئالقىشــالرنىڭ ئارق ىــڭ زىــل ئ
  ...ناخشا باشلىدى

 

2  
 

رتىـپكه سېلىشـتىن تارتىـپ    تهرتىپىنى ته جهمىيهتئىزچىالر دەرھالال 
رنى ئـۆز  بهڭگـى، لـۈكچهكلهرنى تۇتۇشـقىچه ھهمـمه ئىشـال     ۋاز، ئوغرى، قىمار

ا مهكــتهپ يېشــىدىكى بالىالرنىــڭ بــازار كۈنىــدىن باشــق  .ئۈســتىگه ئالــدى
جــامه . لــدىايــدىغان بوشــىگه يــول قويۇلم ۈكــۈنلهردە بــازارادا قــاتراپ يۈر  
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شـىپ ئولتۇرىـدىغانالر   رېـدە سايىسـىدا چېكى   -ھويلىسىدىكى كۆل بويىـدا 
نمهس دا چېكىـدىغان قىماۋازالرنىـڭ قارىسـىمۇ كـۆرۈ    ۇڭالرتۈگۈل، خالى بۇلـ 

ــدى ــۈنل . بول ــازار ك ــۆپ بول ب ــادەم ك ــان بولۇىرى ئ ــازا ۇدىغ ــاي، ب ر شــىغا قارىم
. قا بـوالتتى ۋېلىشـ ۈكۆر ئىنتايىن تهرتىپكه چۈشكهنلىكىنى بىـر قاراشـتىال  

مـــاجرا  -جىـــدەل. ۈرەتتىپ ئايلىنىـــپ يـــۈنـــۈئىـــزچىالر گۇرۇپپىالرغـــا بۆل
ــو  ــۇچىالر، ئـ ــا  غرىالقىلغـ ــۇنىڭدەك بـ ــاۋازالر، شـ ــدامچىالر، قىمـ زارنى ر،  ئالـ

ــۇل قىلىۋېلى ــا ئهكهلــــگهن  مونۇپــ ــۇپ، دېهقانالرنىــــڭ بازارغــ ــقا ئۇرۇنــ شــ
ر، ن مۇشــتۇمزوســىلىرىنى ئهرزان ئېلىــۋېلىش ئۈچــۈن بــوزەك قىلىــدىغا نهر

ــۇتىههملهرنى تۇت يــېڭىال پــۈتكهن  (ۋالســا ئــۇالرنى بــاغالپ ئۇيۇشــمىغا    ۇم
بــازار .  ئېلىــپ بــاراتتى) ئىشخانىســى بارىــدىقنىــڭ بولــۇپ، ئــۇ يهردە تهۋپى

ــۇ    ــۇ ش ــادەتته ئ ــۈنلىرى ئ ــق  قى  ك ــخانىدا يېزىقچىلى ــلئىش ــان غ اچ مېهم
ــۈتهتتى ــۇپ كه  . كـ ــزچىالر تۇتـ ــانلىرى داۋاگهرلهر، ئىـ ــڭ مېهمـ ــگهن ئۇنىـ لـ

  .قىلىشقىمۇ توغرا كېلهتتى »قازىلىق«كارالر بولۇپ، ئهيىپ
ــى،   داۋ ــل سورىلىش ــڭ ئادى ــى «انى ــۈر ھهقق ــدىغانلىقى ئېلىنم »مۆھ اي

 -ئــادەم  چــوڭققىتىنــى قوزغــاپ، ھهمــمه ىناھــايىتى چاپســانال خهلقنىــڭ د
ــد  ــدىغان بولــدىكىچىــك دەۋاالر بىــلهن مهمتىلــى ئهپهن ھهتتــا . ىنى ئىزدەي

بۇنىـڭ بىـلهن قـازى ئهلهمـلهر تهبىئـى      . تىمۇ كېلىشهتيىراق كهنتىلهردىن
  .ن ئايرىلىپ، خېرىدارسىز قالدىدى»بازار«ھالدا 
  

** **  
  

ــا ــدىي مـ ــڭ ئاخىرلىرىـ ــارارىتى يهر . ئېيىنىـ ــوتتهك ھـ ــنىڭ ئـ -قوياشـ
. نىــدىزىتىــپ، ھهمــمه جانــدارزالرنى ســايىالرغا قوغلىۋەتكه   زىمىننــى قى
ــا  ــۇ قاق ــاز     بولۇپم ــاتۇش ي ــق ئ ــاش تۇپراقلى ــالغان، ت ــلهن قورش ــاغالر بى س ت

ھوھۇلــــداپ  كــــۈنلىرى چىدىغۇســــىز قۇرغــــاق ئىسســــىق دەســــتىدىن
  .كېتهتتى
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ــ  ــادىتى ب ــق ئ ــدە ب ويىچه تهۋپى ــۈنى ئهتىگهن ــۈمه ك ــپ،  ج ــامهتكه بېرى ۇي
هن ھاللىشــــىپ قايتىــــپ كېلىــــپال، ئاكىســــىنىڭ ئۆيىــــدىكىلهر بىــــل

  .تىشىنى تهرجىمه قىلىشقا كىر»دىۋان«ىسىدا ئۇيۇشمىدىكى ئىشخان
يېزىشتىن چارچىسا ياكى پىكىر يۈرۈگۈزۈشـكه تـوغرا كهلسـه ھويلىغـا     

ــاقتىن چىقىــپ  ــاالتتى ۋە  ا ماڭبۇياققــ -ئاســتا قهدەم تاشــالپ ئۇي غــاچ دەم ئ
ــاتتى ــدە ئ. ئويلىن ــدا ئاتخا بهزى ــىز ھال ــۇرۇپ   ىختىيارس ــپ ت ــدىغا بېرى ــا ئال ن

ئــۇنى بهك چــوڭ بىلىــدىغان   . تهرەپــكه كېتهتتــى  بهزىــدە دەرۋازا. قــاالتتى
ئهممـا  . هرىكهتلىـرىگه ھهيرانلىـق بىـلهن قـاراپ تـۇراتتى     ۇن ئۇنىـڭ ھ ئېالخ

ناگانـدا ئاتخانـا    -هت ناگـان قپه .تىمهنه سـۇئال بىـلهن پىكىرىنـى بـۆلمهي    بى
  :قېشىغا يۈگرەپ كېلىپ تۇرۇپ قالغاندىال ئۇنىڭئالدىغا بېرىپ 

  .دەپ سورايتتى —... ىم؟مدىم، ئهپهندائاتنى توق —
ــپ     ــكه كېتى ــاپ ئاســتا باشــقا تهرەپ ــاش  چايق تهۋپىــق كۈلۈمســىرەپ ب

ــدىن . تىدۇنيــا بۇزالمــاي رىنــى تاشــقىئۇنىــڭ پىك. قــاالتتى ئىشــىك ئالدى
ــالىمى، ۋاراڭۋۈئۆت ــڭ ســ ــويلىر -اتقانالرنىــ ــۇرىڭى ئــ ــان چــ ىنى قااليمىقــ

يۈرگهنـدە، سـاالم   ئۇ بۇنداق چوڭقۇر ئويالر بىلهن مېڭىـپ  . تىهلمهيقىلىۋېت
ــا كۈلۈمســـىرەپ بـــاش لى   پـــاراڭچى . قويـــاتتىڭشـــىتىپال  قىلغۇچىالرغـ

شـــى كىشـــىلهرگه ســـىر ئهمهس ۋېلىۇئهپهنـــدىنىڭ بىـــردىنال بۇنـــداق بول
شـالر بىـلهن   هپهندىنىڭ خىيالى بىر يهردە ئهمهس، چـوڭ ئى ئبولغاچقا، ئۇالر 

  .نهتتىۈدەپ توغرا چۈش ككېرە بهند بولسا 
مىالشـتۇرۇش ئىشـىنى   نوتىغا ئېلىـپ سىستې  ئۇ خهلق سهنهملىرىنى

ئۇنــــدىن باشــــقا خهلــــق ناخشــــىلىرى، خهلــــق . تهلمىــــدىۈتېخــــى تۈگ
 تانلىرى، چۆچهكلىرىنىمـــۇ تـــوپالش، رەتـــلهش،قوشـــاقلىرى، خهلـــق داســـ

ۋەتهنـــگه قـــايتىش ئـــۇ . هشـــىر قىلدۇرۇشـــنى خىيـــال قىلىـــپ يـــۈرەتتى ن
بــۇ ئشــقا  بىــراق ھــازىرغىچه. ال بــۇ ئىشــنى كــۆڭلىگه پۈككهنىــدىئالدىــدى

ئـويال   -ئـويال ... ىـدى ازابلىماقتبۇ ھال ئۇنىـڭ ۋىجـدانىنى ئ  . قول سالمىدى
لىق تهتىلــدە ئوقۇغۇچىالرغــا تهتىــل ئــاخىر ئــۇ مۇنــداق ئهقىــل تــاپتى؛ يــاز 
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ــۇر ــار   ىقتاپش ــۇرۇش ئ ــنى تاپش ــور توپالش ــۈپىتىدە فولكل ــق ى س قىلىق خهل
يـالنى  يلىقنى بىراق يىغىـۋېلىش، ئانـدىن يىغىلغـان ماتېرى   ئىچىدىكى با

ت مهخســـۇم ھىــدىن ئهمه ئابــدۇراخمان شـــائىر، ســابىت، ســـهيپىدىن، لىۋا  
رگه ئـايرىش ۋە رەتـلهش   قاتارلىق شاگىرتلىرىنى تهشكىللهش ئارقىلىق تـۈ 

نى بــۇ ئىشــ«. نــدا ۋاقــت تېجىلىــپ، ئۈنــۈم ئاشــاتتىغابۇنــداق بول. كېــرەك
رىغىمۇ ئېيــتىش كېــرەك، فولكلــور توپالشــنى    قهشــقهردىكى سهبداشــلى 

هشــتۈرۈپ كېــيىن بىــز بــۇالرنى بىرل   »تهلهبىــلهرگه تاپشۇرســۇن  ئۇالرمــۇ 
  ...شىر قىلدۇرىمىزنه

ــپ    ــى چىقىرى ــانچۇق دەپتىرىن ــال ي ــۇ دەرھ ــدا   ئ ــانلىرىنى تىزى ئويلىغ
  .دىقويۇپال يېزىۋال

ــدا      — ــول بويى ــدىم، ي ــار ئهپهن ــى ب ــدىم، ئىشخانىس ــار ئهپهن شىرەســى ب
  !...زلىنار، تىزىدا قويۇپ خهت يازارتى

ــاتىرە يېزى ــان تهۋپخ ــدىن    ۋاتق ــۆتهردى ۋە يول ــىنى ك ــك بېش ــق ئىتتى ى
 ئۆتــۈپ كېتىۋاتقــان راخمــان ســاراڭنى كــۆردى، شــۇندىال ئۆزىنىــڭ دەرۋازا      

  .دىپ ئولتۇرغىنىنى ھىس قىلۇيۇئالدىدا زوڭز
ــىرەپ    —خــوش، دوســتۇم، نهگه؟  — ــاراپ كۈلۈمس ــا ق ــق راخمانغ تهۋپى
  .ىسورىد

ــكه،      — ــقىم ســۆرىگهن تهرەپ ــان، رىس ــۇدا بۇيرىغ ــان ســاق   —خ راخم
ئادەمــدەكال جــاۋاب بهردى، ئارقىــدىن مالىماتــاڭ ســۆزلهپ قاقــاقالپ كۈلــۈپ 

  .يولىنى داۋام قىلىپ كهتتى
 لــــــىئويلىغــــــانلىرىنى يېزىۋالغانــــــدىن كېــــــيىن خې تهۋپىــــــق

هش ئۈچـــۈن ئىشـــخانىغا يېنىكلهشـــكهندەك بولـــۇپ، يهنه بىـــر ئـــاز ئىشـــل
ــادەم ئارقىســىدىن   -ۋاڭ. ىۋىــدىمېڭ ــوپ ئ ال ھويلىغــا چــۇڭ قىلىــپ بىــر ت

ى ئالـــدىغا ككـــى ئـــادەمنئىـــزچىالردىن ئىككىســـى ئى. كىرىـــپ كهلـــدى
ــاتتىســېلىپ ھهيــدەپ كىرىۋا ىــك بىكــارچىالردىن بىــر  ئۇالرغــا شــۇ يهرل. ت
پ ئهگىشــىپ كىرىۋاتقــان بىكــارچىالر ھهدە. نىدىانهچچىســى ئهگىشــىۋالغ
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  :دەيگه سېلىپ -دەي
  !بولۇدۇئۇرۇشقىنى ئۈچۈن پاالققا تارتسا  —
ككىســىدىن ئهللىــك تهڭگىــدىن جهرىمــانه ئالغــان     ھهر ئىيــاق،  —
  !ياخشى
  .دېيىشهتتى —... —

غا كهلگهنـــدە باشـــلىرىنى ئهيىپكـــارالر مهمتىلـــى ئهپهنـــدىنىڭ ئالـــدى
يــاكى جهرىمــانه جازاســىنىڭ قايسىســى ئــېالن      قتــۆۋەن ســېلىپ، پــاال  

ــدەك، د ق ــدىكىن دېگهنــ ــاي تۇر ىلىنىــ ــى چىقارمــ ــاتتىۇېمىنــ پهقهت . شــ
  .شاتتىۇبىرىگه قارىشىپ قوي -دېگهندەك بىر »ىڭسېنىڭ كاساپىت«

ــانالر   — ــۇم، تۇغقـ ــاالمۇ ئهلهيكـ ــاالم   —ئهسسـ ــلهن سـ ــدى بىـ دەپ ئالـ
  نېمه بولدۇڭالر؟ —ۋپىق، قىلدى ته

ق ســاالمنى ئهمهس، پهلهقنـــى  هيىپكــارالر بۇنـــدا ئھودۇقــۇپ كهتـــكهن  
ئۇالرنىــڭ ھهر . پ قويــدىۇتــۇېخىمــۇ ئــۆزىنى يوقكۈتــۈپ تــۇرغىنى ئۈچــۈن ت

ئـۇالر  . لغـان بـوز يىگىتلهرىـدى   سى ئوتتـۇرا ياشـالرنىڭ قارىسـىنى ئا   ئىككى
  .مهلۇم قىلدىجاۋابقا ئېغىز ئۆمهللهپ بولغىچه ئىزچىالردىن بىرى 

  .ئېلىپ كهلدۇق ،بازاردا جېدەل چىقارغانتى —
  .ۋپىقدەپ باشلىدى ته —يۈرۈڭالر، ئىشخانىغا كىرەيلى،  —

پ، تېخىمــۇ قورقــۇپ جىــدەل قىلغــانالر ســوالپ قويــامىكىن دەپ ئــويال
  .كهتتى

ئىشــخانىغا كىرشــكهندىن كېــيىن مهمتىلــى ئهپهنــدى ئۇالرغــا ئــورۇن  
  :ق بىلهن سوراشقا باشلىدىئاندىن مۇاليىملى. كۆرسهتتى

  االشتىڭالر؟تۇڭالر؟ نېمه تشنېمىشكه ئۇرۇ —
ــا ســـۇ ژىـــڭ ئالدىـــدا بـــازاردىغۇ بىـــر نـــېمه تاالشـــمىغان، بۇن  — ۇرتتـ

ــۇ  ــىپ ئۇرۇش ــانتۇقتالىش ــۈن شــ ... پ قالغ ــن،  بۈگ ــۇمى بىلهنمىكى ۇنىڭ غ
  ...ئىشقىلىپ، بۇ مېنى جهينهكلىدى

ــۈنال، ھه  — ــى ئۈچــ ــۇنداقمۇ؟ جهينهكلىگىنــ ــ... شــ ــادكونــ ۋەتنى اا ئــ
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  نېمه دەپ سۇ تاالشقان؟ اكوالۋاتقان گهپمىدى؟ ئۇ چاغد
  نۆۋەت تالىشىپ قالغان گهپ بولمامدۇ؟ —
ىن كهلسـه  نۆۋەت تالىشىپ نـېمه قىالتـتىڭالر؟ نـۆۋەت سـۇ بېشـىد      —

  دىغۇ؟ۇبول
  ...ئۇغۇ شۇنداق —
  خوش، شۇ چاغدا نېمه پايدا ئالغانتىڭالر؟ —
 »... تاالشــقانغا«. غــدا قالــدۇق نهدىكــى پايــدا، ھهر ئىككىمىــز دا   —

  ...ال ئاقتىسۇ بىكا. لدىودېگهندەك ب
  ل قوزغايسىلهر؟شۇنداقمۇ؟ ئهمىسه بۈگۈن نېمىشقا جىدە —
ــۇنىڭ كاســـاپىتىدىن بۇغـــدى   — نـــۆۋەت ســـۇ   ژيىمغا بىـــمهن مۇشـ

  ...شۇ ئاچچىغىمدا.. .سااللمىدىم
ــر — ــىلهر، ھهر     -بىـ ــاي تالىشىۋېرىپتىكهنسـ ــول قويمـ ــا يـ بىرىڭالرغـ

ــدەل قى   ئى ــدى جىـ ــىلهر، ئهمـ ــان تاتىپسـ ــالر زىيـ ــا  ككىڭـ ــاڭالر ئورنىغـ لسـ
كى ئۆتكهنــدە ســۇ پايــدا، كىمــگه زىيــان؟ يــاكېلهمــدۇ؟ بۇنىڭــدىن كىمــگه 

  ىپ قاالمدۇ؟كىرمهي قالغان يېرىڭالرغا سۇ كىر
—...  
خــۇدا بىزنــى جىمــى مهخلۇقــاتتىن ئېزىــز ! ئىــنىم، بىــز ئــادەممىز —

ۇق بهردى؟ نېمىمىـز بىـلهن پهرقلىـق    قىلىپ ياراتقاندا بىزگه نېمىنى ئارت
ارتۇقچىلىقىمزدىن بىـز مۇشـۇ ئـ   . تىلنـى، ئهقىلنـى ئـارتۇق بهردى    ياراتتى؟
يىرتقـــۇچ (كه پايـــدىالنمايمىز؟ ھـــايۋانالرنىڭغۇ ئىككـــى چىشـــى نېمىشـــ
ىرىنــى بىــر تهرەپ الپ، دەۋالبىرىنــى تــا -ئــارتۇق بولغــانلىرى بىــر) چىشــى
ىزمـۇ؟ يـاق، يىگىـتلهر، بىـز سـۆز      بىزمۇ ھـايۋانالردەك ئىـش قىلىم  . قىلىدۇ

ىــل بىــلهن ئهق. مىزۈئهقىــل بىــلهن ئــۆلچهپ  كــۆر . ىلىمىــزبىــلهن ھهل ق
ــۆلچهي  ــى ئـ ــىلهننېمىنـ ــىلهر،  : مىز؟ مهسـ ــداق ئۆلچهيسـ ــالر مۇنـ ئىككىڭـ

ــ     ئۆ ــمهك، جى ــنىمه چىقمىــدى، دې ــدەل قىلىــپ، ھېچ ــدە جى دەلنىڭ تكهن
دىغان سـاۋاقنى يهكـۈنلهپ چىقىـ    -دىسى يـوق ئىـكهن، دېـگهن تهجـرىبه    پاي
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ــايۋان  . گهپ ــۇچ ھ ــڭ يىرتق ــۇ بىزنى ــا ب ــى،   مان ئهمهســلىكىمىزنىڭ بهلگىس
بولغـان تهقـدىردىمۇ بىرسـىڭالرغا     بىرسىڭالرغا يهتكىـدەك   ئهگهر سۇ پهقهت

ر ئىككىڭــالر قــۇرۇق قالغانــدىن ياخشــىراق ئهمهســمۇ؟     ئۆتۈنســهڭالر، ھه
ۆتنه ڭ ھوسۇلى ئوبدان بولـۇپ، يهنه بىرىڭالرنىـڭ كهم  بولسـا ئـ    بىرىڭالرنى

دىغــــۇ؟ ھهر ئىككىڭالرنىــــڭ ۇئېلىشـــقا، ئــــۆز ئـــارا يــــاردەم قىلشـــقا بول   
ــادەم ســهپهرداش بولســۇن  بولمىســىچۇ؟ ئىككــى ، ئۇالرنىــڭ بىــرى قــارىغۇ  ئ

ــ    ــۇنى يې ــرى ئ ــا يهنه بى ــانلىق    بولس ــى يام ــارىغۇ ئىچ ــار، ئهگهر ق تىلهپ ماڭ
دەپ  »ۈم قــارىغۇ بولغــانىكهن، ســهنمۇ كــۈن كــۆرمه مېنىــڭ كــۆز«قىلىــپ 

ىنى قانـــداق ۋالســـا، ئـــۇالر ســـهپهرنىڭ ئـــاخىرۇڭ كـــۆزىنى ئوييولدىشـــىنى
  هسمۇ؟دۇ، شۇنداق ئهمۈشۈپ ئۆلماڭىدۇ؟ ھهر ئىككىسى ھاڭغا  چۈ

—...  
  ئىككىڭالر قوشنىمۇ؟ —
  .انچه يىراق ئهمهسۆيلىرىمىزمۇ ئيهر قوشنا، ئ —
بىــر مهھهللىــدە ئۇرۇشســاڭالر، چىرايلىــق . شـۇنداقمۇ؟ ئهنه خــاالس  —

مهڭگـۈ تهتـۈر   ىر، نهزرە ـ چىرىقىڭالرمۇ بىـر، مۇشـۇ پېتـى     ئىشمۇ؟ تويۇڭالر ب
  قاراپ ئۆتۈپ كېتهمسىلهر؟

  ...مهن ئهمدى ئىككىنچى. ىمخېلى تهرلهتتىڭىز، ئهپهند —
ىپكارالرنىــــڭ ھهر ئىككىســــى ئىنتــــايىن هيئ —.... مهنمــــۇ زادى —

  .خىجىل بولغانلىقىنى بىلدۈردى
ئۆيــۈڭالر . ىمهنئۇنــداق بولســا مهن ســىلهرنىڭ ۋەدەڭالرغــا ئىشــىن  —
  قهيهردە؟
  .ئاغۇ ئاچچىقتا —
پ ۈتـــۈئـــارىلىقىمۇ خېلـــى بـــارىكهن، بـــازاردىكى ئىشـــىڭالرنى تۈگ —

  .ق يۇلۇڭالرغا مېڭىڭالر خۇداغا ئامانهتپاترا
ئاســـان قۇتۇلۇشـــنى ئـــويالپ باقمىغاچقـــا بهك  ن بۇنـــداقئىككىـــيله
ئىشــنىڭ شــۇ قهدەر ئــاددىي بولــۇپ  . ھهم خىجىــل بولــدى. خۇشــال بولــدى
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ــر چى ــدە بىـ ــى، كۆڭۈللىرىـ ــرەك ئهي -قىشـ ــى بهكـ ــپ بىرىنـ ــك قىلىـ ىپلىـ
نى، ھهتتـا بـۇ   زلهشـكىمۇ ئـورۇن قـالمىغى   الرنى سۆ»پاكىت«دىغان ۈتۈكۆرس

 ىبىــر نــېمه بولــۇپ چىققــانلىق     پاكىتالرنىــڭ ئهمهلىيهتــته تۇترۇقســىز  
شــۇڭا ئــۇالر دەرمهھهل   . ئوســال قىلــدى مۇ ئــارتۇق ئــۇالرنى كۈتكىنىــدىن 

ــاكى   ــز ھهشــقالال   چىقىــپ كېتىشــنى ي ــرەر ئېغى ــدىگه بى مهمتىلــى ئهپهن
ــدى  يېئ ــاڭگىراپ قال ــمهي گ ــنى بىلهل ــى. تىش ــڭ   مهمتىل ــدى ئۇالرنى ئهپهن

  :پھالىتىنى چۈشهنگهچكه ئۆزى ئاۋۋال ئورنىدىن تۇرۇ روھى
دېـدى ۋە ئـۆزىگه يېقىنـراق     —يۇرۈڭالر، مهنمۇ سـىرتقا چىقىـمهن،   —

ــپ   ــىگه قېقى ــڭ مۈرىس ــتلهر، خ  —بىرىنى ــىنىمهن، يىگى ــق چۈش ىجىللى
دىغـــان ۇرنى خىجىللىققـــا قويالشـــنىڭ بهلگىســـى، ئـــۆزەڭۈتۈئهيپنـــى تۈز

اكى دەرۋازا ئالـدىغىچه  ۇالرنى تـ دېـدى، ئـ   —ى قىلمـاڭالر،  ئىشنى ئىككىنچ
  .ندىن قايتىپ كىردىپ چىقىپ ئاۇتۇئۇز

ــا    ــا قايتىـــپ كېلىـــپ يهنه چـــېگىش خىيالالرغـ ــاۋۋالقى ئورنىغـ ئـــۇ ئـ
ىنىـڭ جىمىكـى ئىللهتلىرىنىـڭ،    ئۇ ئۇيغـۇر مىللت . چىرمىلىپ ئولتۇردى
بهخىتســـــىزلىكلىرىنىڭ يىلتىـــــزى نـــــادانلىق،  ىشـــــۇنداقال جىمكـــــ

نهتتى، بۇنى دېمهكقـۇ ئاسـان، ئـازراقال بىـر     ۈچۈشۇراپاتلىق ئىكهنلىكىنى خ
ــې ــ   ن ــداق دىئ ــى بۇن ــڭ ھهممىس ــان مهمهدانالرنى ــۇمه بىلىۋالغ ش اگنوز قوي

ىســــى ھهتتــــا بۇنىــــڭ دور.  بىــــلهن ئــــۆزلىرىنى قــــالتىس چاغلىشــــىدۇ
گهپ ئهنه شـۇ دورا بىـلهن پۈتـۈن     .ۇنادانلىقتىن قۇتۇلـۇش، دەپمـۇ ئېيتااليـد   

داق قىلىـــپ ئهڭ قىســـقا مـــۇددەت داۋاالپ چىقىشـــىنى قانـــ  مىللهتنـــى
گهپ بىلهرمهنلىـك بىـلهن الپ ئېتىـپ    . رۇشـتا ئىـدى  ئىچىدە ئهمهلگه ئاشۇ

دېــگهن  »مهن نــېمه قىلىــپ بېــرەلهيمهن؟  « س، ھهر كىــميۇشــتا ئهمهقو
. ا ئىــدىقويــۇپ، چامىســىنىڭ يېتىشــىچه خىــزمهت قىلىشــت     ســوئالنى

ى شــــۇالرن... ئىنتـــايىن ئـــاز  چـــۈنكى كېســـهل ھېسابســـىز، دوختـــۇرالر     
. ۆزىگه پىچىرلىـــدىئـــ -ئويلىغىنىـــدا تهۋپىـــق ئىختىيارســـىز ھالـــدا ئـــۆز 

ــرەك « ــىش كېـ ــۇ تىرىشـ ــلهش! يهنىمـ ــرەك ئىشـ ــ! كېـ ــزدىن خىـ زمهت  بىـ
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ــ   ــان قىلىشـ ــى قۇربـ ــا ھهممىنـ ــى تهلهپ قىلسـ ــلىق نېمىنـ تىن ئايانماسـ
  »!.... كېرەك

ــال  ــڭ خىي ــا بئۇنى ــدىى ئۇزاقق ــر   . ارمى ــى يهنه بى ــى ئىزچ ــقا ئىكك باش
ــد  ــى ئالـ ــدى نهچچهيلهننـ ــپ كهلـ ــېلىپ كىرىـ ــڭ  . ىغا سـ ــق ئۇالرنىـ تهۋپىـ

ــدىك ــۇي ئىچى ــدىكى مــۇھهممهت جاڭجــال   هختئــۇ ت. تىى بىرىنــى تون ىهون
ــا قىمــارۋاز ۋە بهڭگــى ئىــدى   ــگهن كون رنىــڭ شــۇڭا تهۋپىــق كهلگۈچىله. دې

  .ىلدبىقانداق ئادەملهر ئىكهنلىكىنى دەرھال 
دېـــــدى تهۋپىـــــق تهئهددى بىـــــلهن كۈلۈمســـــىرەپ  —! ســـــاالم —

تـۇرۇپ،   پت جاڭجالنىڭ بهڭگىلهرگه خـاس مومچىرايىغـا تىكىلىـ   مۇھهممه
ئهســــلىدە مهن . يهنه كۆرۈشــــۈپ قــــاالرمىز دەپ ئويلىمىغــــانىكهنمهن —

ســـۆزلىيهلهيدىغان ئهســـلىدە ســـهن . ســـېنىڭ ۋىجـــدانىڭغا ئىشـــگهنىدىم
  ا ئادەت بىلهنمۇ؟ونك يهنه شۇ! ھايۋان ئىكهنسهن

ــۈزۈپ ئ    — ــا ت ــۆتى تاۋك ــۇ ت ــدىم، ب ــۇنداق، ئهپهن ــۇرۇپتىكهن، ھهم ش ولت
دېـدى ئىزچـى ئهكـبهر ھهربىـيلهر راپـور       —هن، تېخى نهشـه چېكىـۋېتىپتىك  

  .بهرگهندەك چاقماقتهك سۆزلهپ
  :تهۋپىق قىمارۋازالردىن بىرىگه قاراپ

، ھهنىزاخۇننىــڭ ئــۆيىنى بىلهمســهن؟  —ڭ ئۆيــۈمگه ســهن مېنىــ —
تېـز  بىـلهن مهڭلىكـاخۇننى چاقىرىـپ كهل،     شۇ ئۆيگه بېرىـپ، نىمىتـۇلال  

  .دېدى بۇيرۇق قىلىپ —! بول
رنى ئېلىــپ ئىشــخانىغا  ىن كېــيىن قالغــانال ئــۇ چىقىــپ كهتكهنــد  

ئــۇ ئــاۋۋال مهھهمــمهت جاڭجالغــا، ئانــدىن ئۇنىــڭ شــېرىكلىرىگه   . كىــردى
  :قاراپ

ــ — ــ     سـ ــارمۇ ـ يـ ــرىڭالر بـ ــۋىقاتتىن خهۋىـ دەپ  —؟ وقىلهرنىڭ تهشـ
  .سورىدى
تـۆۋەن سـېلىپ،    دېدى ئۇالرنىڭ بىرسى بېشـىنى  —... ئاڭلىغان،  —

  :لىق بىلهن پىچىرلىدىت جاڭجال يۈزى قېلىنئهمما مۇھهممه
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  ...ئۇقماي قاپتۇق —
ــانلىق     — ــۇ ئىشــنىڭ زىي ــاپتۇق، شــۇنداقمۇ؟ ب ئاڭلىغــان، ئۇقمــاي ق

نىغۇ كىلىىنـى، خهلـق ئـالهم ئالدىـدا نـامى ياخشـى ئهمهسـ       ئىش ئىكهنلىك
  بىلىدىغانسىلهر؟

  ...ئازماس ئالالھ... ئېزىپتۇق، —
هرنىڭ ۇ؟ ئىككىڭالرغـۇ ئېزىپسـىلهر، ئىلگىـرى بىـز سـىل     داقمشـۇن  —

نى ئاڭلىمىغانىـدۇق، بهلكىــم  بۇنـداق يارىمـاس ئىــش قىلىـدىغانلىقىڭالر   
― ؟ سـهنمۇ ئـازدىڭمۇ؟   بۇندىن كېيىن ئىككىنچى قىلماسسـىلهر، سـهنچۇ  

  .لدىنجااڭھهممهت جۇسورىدى ئۇ م
  ...مهنمۇ ئېزىپتىمهن، يهنه بىر نۆۋەت —
ســهن، مهن ســېنىڭ ئېســىڭدىن   ۇزمايــدىغان بولســهن ئهمــدى ئا  —

دېــدى تهۋپىــق غهزەپ ۋە  —! غان قىلىــپ ئېســىڭگه ســالىمهن چىقمايــدى
  .مهسخىرە بىلهن

ــۈچ قىمــارۋاز تهڭــال چ    ــان ئ ــاڭالپ تۇرغ ــى ئ ــۇ گهپن ۆچــۈپ باشــلىرىنى ب
ــۆتهردى ــ . ك ــڭ تهلهپپۇزى ــهنگهچكه،    ن دىگهپنى ــانى چۈش ــر مهن ــقىچه بى باش

  .ىدۈككه بولۇشقا باشلىد -دەككه
دېسـىڭىزمۇ مهيلـى،    بهئهپهندىم، بىز ۋەدە بېرەيلى، قۇرئـان تۇتـۇپ    —

ئىككىنچى قېـتىم تۇتۇلـۇپ قالمـاق     —دەپ يېلىندى يېڭى قىمارۋاز،  —
  ....گهكىمتۈگۈل ئاڭالپ قالسىڭىزمۇ ئى

دېــدى  —... بولســىڭىز غــانقىلقېــتىم رەھــمه  ژمــاڭىمۇ يهنه بىــ —
  .مۇھهممهت جاڭجالمۇ

ڭ؟ بىزنىــڭ قولىمىزغــا چــى قېــتىم ئېزىشــنىبــۇ ســېنىڭ نهچچىن —
  .پىق مهسخىرە قىلىپدېدى تهۋ —ال ھېساب قىلغاندا ؟ چۈشكىنىڭنى

  ....تۆت —
ئۆتـــۈپ  مـــۇ»مهرتهم ئـــۈچ مهرتهم -مهرتهم«شـــۇنداقمۇ؟ ئهمىســـه   —

ــۇ ــدى . كېتىپت ــاڭا ئالدىنىۋېرى ــدى س ــغان ئهم ــوق كىچى ــاال ي ــان ! ك ب ئىنس
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ادەمگه باشــقىالر ھهمىشــه كــۆز بىــر ئــ. شــى كېــرەكۇهت بولدېگهنــدە تهبىــئ
ــۇپال تۇرال  ــۇالق بول ــدۇق ــۇ  . ماي ــازارىتىنى قوب ــدانىنىڭ ن ــۆز ۋىج ــۇ ئهگهر ئ ل ئ

  !رمىسا ئۇنىڭغا ئامال يوققىلىپ تۇ
  .ىمىتۇلال يېتىپ كهلدىبۇ چاغدا مهڭلىكاخۇن بىلهن ن

ــويى  — ــىڭىز ب ــدۇچه كچاقىرىش ــارمىز خىزمىت. قهل ــزگه تهيي  —! ىڭى
  .دېدى ئۇالر

  .دەپ بۇيرىدى تهۋپىق —! باغالڭالربۇ بهڭگىنى  —
چـۈنكى ئـۇ گهپـكه    . ن قىلىپ كهتمىـدى ال ئانچه ئېرەمهھهممهت جاڭج

ــزا بول ــانالردىن ئهمهسۇئىـ ــى  . دىغـ ــڭ تهن جازاسـ ــرى تهۋپىقنىـ ــۇ ئىلگىـ ئـ
ئـانچه تهسـىر    ىڭغـا ئۇن شـۇڭا بـۇ بـۇيرۇق   . گىنىنى كۆرۈپ باقمىغانىـدى بهر

  .قىلمىدى
  ئهپهندىم، مهنچۇ؟ —
  .  ۆلدۈرلىدى يېڭى قىمارۋازالرپ مدە —مهنچۇ؟  —
  !يدۇسېنىمۇ باغال —
ــهم بوالمــــدۇ؟   — ــا  —مهنچــــۇ ئهپهنــــدى؟ كهتســ ــورىدى بايــ دەپ ســ

  .جهڭچىلهرنى چاقىرىپ كهلگهن بىرى
  !مۇ مۇشۇالردىن ئايرىلمانهگه كېتىسهن؟ سهن —

ــال ب  ــلهر ھايـ ــاجهڭچىـ ــڭ  قىمارۋازيال ولمـ ــوللىرىنى ئۆزىنىـ ــڭ قـ الرنىـ
  .پ، بۇيرۇق كۈتۈپ تۇرۇشتىبهلۋاغلىرى بىلهن باغال

هزرەت سـۇلتانغا كهلسـۇن،   ل، جـۈمه نامىزىغـا ھ  جامائهتكه خهۋەر قىـ  —
  .جۈمهدىن كېيىن مهجلىس ئاچىمىز

ەپـكه كهلگهنـدەك جايىـدا    تهۋپىـق قـاتتىق غهز  . ئهكبهر چىقىپ كهتتـى 
ــاقت  ــاي ئۇيـ ــدى بۇيا -ىنئولتۇرالمـ ــا ماڭـ ــازاال  . ققـ ــاتتىق جـ ــۇالرنى قـ پ، بـ

ــرەت ق ــقىالرغا ئىبـ ــدى باشـ ــا كهلـ ــش قارارىغـ ــا ئهزەن . ىلىـ ــۈمه نامىزىغـ جـ
يېنىــدا  كېــيىن. تهۋپىــق بىــردەم جىــم تــۇرۇپ قــۇالق ســالدى . دىئېتىلــ

  ...دىلغان ئىزچىنى باشالپ ھهزرەت سۇلتان جامهسىگه قاراپ ماڭقا
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  .قا دەۋەت قىلدىسلىقرىمانامازدىن كېيىن، ئۇ جامهئهتنى ئالدى
 —ۆپچىلىككه قــاراپ، دېــدى ئــۇ جىــددى تــۈردە كــ —ۋەتهنداشــالر،  —

لـۇق،  ، مهيلـى شـهرىئهت بولسـۇن ئوغۇر   مهيلى كىشلىك ئهخالقـى بولسـۇن  
شـۇ ۋەجىـدىن بىـز بـۇ     . زىنا، نهشه چېكىش، قىمار ئويناشنى توغرا تاپمايـدۇ 

ېلــى ىــز خىتىمبىزنىــڭ ھهرىك. چهكلهشــكه بهل باغلىغانىــدۇق ئىشــالرنى
ــدى، كۆپچ  ــۈك بولـ ــۈئۈنۈملـ ــزۈلـ ــۆز پهرزەتل —چىالردىن ك ئىـ ــدىن ئـ ىرىـ

يۇقارقىــدەك يامــان ئىشــالردىن بىــراق، يهنه بهزىــلهر ھــازىرغىچه . دىســۆيۈن
ــۈز  ــول ئ ــدۇق ــداق   . مهي كېلىۋاتى ــۆزگهرمىگهنلهرنى قان ــىمۇ ئ ــيه بهرس تهربى

  قىلىش كېرەك؟
  ...دانغا تاشالش كېرەكزىن —
  ...بولۇدۇه ەتىپ بهرسئهۋ تقا ھهپسىگه، پهيزىۋا —
  !ئېسىپ ئۇرۇش كېرەك —

الرنى ت قىلىۋىـدى، قـولى باغالنغـا قىمـارۋاز    الرغا ئىشـارە تهۋپىق ئىزچى
ــدىغا ھهيـــدەپ چى ــا  . قتـــىخااليىقنىـــڭ ئالـ ئىككـــى جهڭچـــى ئىزچىالرغـ

  .ھهمدەمدە بولۇپ، ئۇالرنى ياالپ چىقتى
ــۇ — ــا ب ــۇالرنى كۆرســ  —الر، مان زالر ۋاارىمــق —پ، ۈتۈدېــدى تهۋپىــق ئ

پىي قىمـارۋاز،  مانـا ماۋۇسـى ھهمـمه ئـادەم بىلىـدىغان كهسـ      . ھهم بهڭگىـلهر 
  .كونا بهڭگى

ۈزەلمىگىنىنى ئوبـدان  تـ  الرنى قويـۇپ بېرىـپ،  بىرەر قېـتىم ئازغـان   —
  .بولۇدۇپ قويسا ۇتۇيۇمش

  ئېزىپ ئۇ كىچىك بالىمۇ؟! ھهممىسىنى دېگىنه —
ــا     — ــك، يامــ ــنىڭ يىرگىنچىلىــ ــۇ ئىشــ ــالر، بــ ــش ن ئۋەتهنداشــ ىــ

مىــــز ئورتــــاق تىرىشــــىپ ئىكهنلىكىنــــى بىلــــگهن ئىكهنمىــــز، ھهممى
ــۈز ــپ كۆپچ  . تهيلىۈتـ ــا چىقىـ ــۇنداق ئوتتۇرىغـ ــا مۇشـ ــۈمانـ ــوغرا كۈلـ كه تـ

ــلهر،  ــى بىلگهنـ ــڭ ئېغىرلىقىنـ ــازى« تۇرماقنىـ ــدىم، يهنه رغىچه تۇتۇھـ لمىـ
ــمهن ــۇن »تۇتۇلماسـ ــر  . دەپ ئويلىمىسـ ــان بىـ ــۈنى تۇتھامـ ــىلهرۇكـ ! لىسـ
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تهۋپىـق   —! ۋەرمهيـدۇ، قـاتتىق جـازامۇ بـار    ۇولھهمىشه سىلىق نهسـىههت ب 
سىلهر، ئـۆزەڭالرنى تـوغرا ئىـش قىلـدىم، بۇنىـڭ       —، ئهيىپكارالرغا بۇرۇلدى

كۆتــۈرۈپ قــاراپ   ككه بــاشۈلــۈئهيىبلىــك نېمىســى بــار دېســهڭالر كۆپچ   
ــى  ــېقىڭالر، قېن ــدى —! ب ــۆۋ . دې ــڭ ھهممىســى ت ــالغان قىمارۋازالرنى ەن س

  .رەلمىدىۈباشلىرىنى كۆت
ىمايســىلهر؟ نومۇســلۇق ئىــش قىلمىغــان تۇرۇقلــۇق ارق كهنېمىشــ —

ــوغرا ئىــش قىلغــان، ياخشــى ۋە شــهرەپلىك  نېمىشــكه قارىيا  لمايســىلهر؟ ت
  سىلهر؟ۇنېمىدىن خىجىل بولئىش قىلغان بولساڭالر 

  ئهيىپكارالر يهنىال باش كۆتهرمىدى؟
ــى   — ــىڭالرنىڭ ياخشـ ــان ئىشـ ــلىكىنى ھ قىلغـ ــش ئهمهسـ ــئىـ س ىـ

ــۇ يه —قىلــدىڭالرمۇ؟  ــۆپك نهئ ــدى، ۈچ ــا شــۇنداق گهپ،   —لىككه بۇرال مان
كه نـېمه  ى ئىـش ئهمهس، بۇالرغـا قـاتتىق جـازا بېرىشـ     ۋەتهنداشالر، بۇ ياخشـ 

  ؟دەيسىلهر
  !جازاالڭ —
  !كنى كۆرسۇنۈلۈتازا كۆرگ! ئېسىڭ —
پ مـــاۋۇ تـــۈزەلمهس ھـــايۋاننى ئاپىرىـــ! نىمىتـــۇلال، مهڭلىكـــاخۇن —

دېــدى  —! چه تۇرســۇنگىــتىشــۇ يهردە ئه! الڭخــقۇلىقىــدىن تــۈۋرۈككه مى
ــق ــڭ  . تهۋپى ــان قىمارۋازالرنى ــى ئاڭلىغ ــۇ گهپن ــان ب ــۇدەك   -ج ــى چىقق پېن

  .ئۆچتى رەڭگىنىڭ قېنى. بولۇپ كهتتى
 —! قىمار دېگهننىڭ بوۋىسـى قىلىـپ، بىـزگه جـازا كېلهمـدىكهن      —

  .مۇھهممهد جاڭجال ۋارقىرىدى
  كىم ئۇ بوۋىسى؟ —
كېچىســى  نىكــۈھهر ! مهمــتىمىن ئــاق كىرپىــك ! مهمتىمىنچــۇ؟ —

  ...ئۆيىدە تاۋكا
ــېچكىم پهرۋا قى   ــلىرىغا ھ ــڭ ۋايساش ــدىئۇنى ــدىن  . لمى ــۇنى قۇلىقى ئ

تـى، لـېكىن   ئاچچىقىـدا ۋارقىراي  ئـۇ جـان  . ەتتىرىكىگه مىخلـۋ پىشايۋان تۈۋ
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ھــېلىال . قۇلىقىنىــڭ ئۈزىلىــپ كېتىشــىدىن قورقــۇپ، يۇلقۇنالمــايتتى    
ــا ــۇنى ق ــا ئۆلتــۈر ئ ــته ۋېتىش ھهققىــدەۈتتىق جــازاالش، ھهتت پ بهرگهن كلى

ــىنى    ــڭ نالىسـ ــانالر ئۇنىـ ــ  دېهقـ ــدىن ئاققـ ــاڭالپ، قۇلىقىـ ــڭ ئـ ان قاننىـ
قىۋاتقـانلىقىنى كـۆرۈپ، يهنه ئىـچ    مۈرىسىگه ۋە تـۈۋرۈك بـويالپ تـۆۋەنگه ئې   

  .پ شۈكلهپ قېلىشتىۇتۇوختانلىرىنى تئاغرىتىشىپ، چۇق
  :قارىدىتهۋپىق قالغان قىمارۋازالرغا 

دۈشــــــمهنلهرگه  غــــــا،الربىــــــز، ئــــــۆزىمىز يامــــــان دەپ تونىغان —
ــىزلىك  ــز رەھىمســ ــنىمۇ بىلىمىــ ــىلهرنى . قىلىشــ ــمهن ســ ۋېتهي، ۇقويــ

ى ئـادەملهر قاتارىغـا قايتىـپ    دۈشمهنگه ئايلىنىـپ كېتىشـنى يـاكى ياخشـ    
ــو  ــۆزۈڭالر ئ ــۇالرنى   —الڭالر، يكېلىشــنى ئ ــا ئ ــۇ شــۇنداق دەپ، ئىزچىالرغ ئ

  .دىيېشىۋېتىشنى بۇيرى
. تهۋپىقـقه يېلىنـاتتى  دەم بىـر  .تىھهممهت جاڭجال بىردەم ۋايجـانالي ۇم

ئىچىدىن بىـرەر تونۇشـنى كـۆرۈپ قالسـا      ۋاتقانالرۈدەم ئالدىدىن ئۆتيهنه بىر
ــاال ــڭ سـ ــى ئۇنىـ ــاس قىالتتـ ــىنى ئىلتىمـ ــپ قويۇشـ ــ.  قىلىـ لغان ۇتۇبوشـ

  .①زالر ھېچنىمىگه قارىماي چىقىپ كۆزدىن غايىپ بولدىىمارۋاق
  

*****  
  

. بولـدى مهلـۇم  نلىكـى  ئهتىسى مهھهممهت جاڭجالنىڭ قېچىـپ كهتكه 
ئايالنــدۇرىۋالغان ئىككــى دەرىجىــگه يهتــكهن، ئــادەتكه شــۇنداقال تــۈزەلمهس 

ــى ئاتۇشـــنىڭ پۇتلـــۇق ھايۋانالرنىـــڭ ھهم ــىدە  جهمىـــيهتمىسـ سهھنىسـ
بىـــر ئۆمـــۈر قىلغـــان ۋە تېخـــى تاشلىۋېتىشـــكه  زىلىـــرى به. كۆرۈنمىـــدى

ــلى ــدىغان ئىشـــ ــاتىرىجهم  قىيمايـــ ــدا خـــ ــالغۇ يـــــوق ماكانـــ رىنى توســـ

                                            
 —يىلـى   - 1950 —نـڭ دەسـلهپكى دەۋرىـدە    تۈمهمۇنىست ھۆكبۇ تۈزەلمهس ئادەم كوم �

 .ئا —ايىتى بىلهن ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان، قاتىللىق جىن
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ىــرى ھويلىســىدىن بــۇ يــۇرتتىن كېتشــكهن، بهزىل ش ئۈچــۈنالشــتۇرۇداۋام
نى ئـــازراق بولســـىمۇ ئىنســـانغا خـــاس نومۇســـ. بولۇشـــقانىدىچىقمـــاس 

چىلهپ بــۇ لســا ئىككىــن ئۇنتــۇپ قالمىغــان ۋە ھهقىقهتهنمــۇ ئازغــانالر بو   
ــدى  ــنى تهكرارلىمى ــى كۆر . ئىش ــاتۇش ئىچ ــدە ئ ــدە  ۈنهتىجى ــك دەرىجى نهرلى

كـدا  زى، دادىلىـرى بىـلهن بىـر تاۋ   زەپ ئـاغ قالر بىـ بـازارلى . تهرتىپكه چۈشتى
، بىلــله چىلىــم چېكىــدىغان قىلىقســىزلىقى، ھه    ئورتــاق ئوينايــدىغان 

ــىال ــۈپال تۇر دېسـ ــكىنىچىلىقنى تۆكـ ــدىن پاسـ ــى نهتىجۇ ئاغزىـ ــىدە شـ ىسـ
زگه تهم ى مهنىسىنى يوقۇتۇپ، خۇددى تاماققـا قوشـۇلغان تـۇزدەك سـۆ    ئهسل

امـان سـۆزلهر خـۇددى    هتـكهن ي لىنىپ كدىغان ئادەتتىكى گهپكه ئايۈكىرگۈز
ىن بىـراقال خـاالس تاپقـان كائىنـاتتهك     امغۇر بىـلهن چـاڭ توزاڭـد   قاتتىق ي

ــۈك، د ــدى   كۆڭۈلل ــاكىم بولغانى ــۇق ھ ــيهت تول ــر ۋەزى ــتانه بى ــازا. وس ردىال ب
ــدەل  ئهمه ــىلهر جىـ ــۇ كىشـ ــراق كهنىتلهردىمـ ــتىن   -س يىـ ــاجرا قىلىشـ مـ

تهلىپـى   قـاتتىق  ۋپىقنىـڭ چـۈنكى ته . ۋالىـدىغان بولۇشـتى  ۇۆزلىرىنى تۇتئ
ــپ بېرىل  ــويىچه ئېلى ــلهر نهتى ب ــان تهبلىغ ــان   ىۋاتق ــېچكىم يام ــىدە ھ جىس

ــ   ــۇنى يوشـ ــپ ئـ ــان يېپىـ ــقا چاپـ ــا،  ئىشـ ــيهت يارىتىلغاچقـ ۇرمايدىغان ۋەزىـ
قتا بولۇنغان يامـان ئىـش، يامـان سـۆز ئىزچىالرغـا      ۇڭ ـ پۇچقا ھهرقانداق بۇل

ــى شــالرغا اخشــى ئىســىلهرنىڭ ئىچىڭــالردا ي «: بــۇ قۇرئانــدىكى  . يېتهتت
دېـگهن ئـايهتكه   » سـۇن دىغان بىر جامائه بولۇسبۇيرۇپ، يامان ئىشالردىن تو

هرگه ئالالھنىــڭ ئهمــرىگه بويسۇنۇشــنى ئۇيغــۇن ئىــدى ۋە تهۋپىــق كىشــىل
ــاقىرىق قىلغ ــ چ ــا، بۇنى ــدى اچق ــۈنىمى بولغانى ــۈك ئ ــداق . ڭ كۈچل ھهرقان

لهر ۇپ، كىشـ غا ئهلدە ئومۇمىي نهپـرەت پهيـدا بولغـان بولـ    ئهيىپلىك ئىشالر
ــۆز ــ   ئ ــۆز ئ ــارا نهســىههت قىلىــش، ئ ــۇش تويغۇســ  ارائ ــلهن مهســئۇل بول ى بى

  .ان ۋەزىيهت شهكىللهندىدىغۈجهمىيهت تهرتىۋىگه ئورتاق كۆڭۈل بۆل

 

3  
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ھهممهت جاڭجالنىـڭ مهمــتىمىن  ۇقىمـارۋازالرنى جــازاالش مهيدانىـدا مــ  

ۆپچىلىكنىــڭ ئېســىدىن كۆتۈرۈلــۇپ كهتــكهن  ھهققىــدە قىلغــان ســۆزى ك
ــدى هۋپىقنىمۇ، تبولســ ــۇ ھــېلىههم. ىــڭ ئېســىدە بارى ــويالپ   ئ ــته ئ ــۇ ھهق ب
ىنتــايىن يوشــۇرۇن بــۇ تاســادىپى ئاخبــارات يهنه بهزىلهرنىــڭ ئ. اتــاتتىكېلىۋ

ىچه داۋاملىشـىۋاتقانلىقىدىن  الرنىڭ تـېخ ھالدا مهلۇم ئـۆيلهردە يامـان ئىشـ   
ــى  ــرەك بېرەتت ــاپهتنى . دې ــۇ ئ ــپ،     ئ ــيهت قىلى ــقا نى ــدىن قۇرۇتۇش يىلتىزى

ــرى ۋاكېچىل ــى   قىــت چىى ــازار ئهتراپىنــى مهخپ ــپ ب ــا  قىرى چــارالش قارارىغ
  .كهلدى

ئۆيىـــدە  ئىزچىالرنىـــڭ كېچىلىـــك چارالشـــلىرىدىن مهمتىمىننىـــڭ 
. كانىــڭ بــارلىقى مهلــۇم بولــدىھېلىمــۇ داۋام قىلىــپ كېلىۋاتقــان بىــر تاۋ

ــۇ ئــاخ   نــى »جاھىــل قورغــان«ىرىقى تهۋپىــق ئىزچىالرنــى ئــۆزى باشــالپ ب
  . كهلدى پاچاقالش نىيىتىگه

ــۇتالر قويۇقل   ــارا بۇلـ ــته قـ ــۈنى كهچـ ــۇ كـ ــۇبـ ــهپۇشـ ــامغۇردىن شـ ه پ، يـ
بۇنـداق ھـاۋا كىشـىنى    . التتىۇنهم ۋە خۇشبۇي ھاۋا دىماققا ئـۇر . ۋاتاتتىۇبول

ســـاي تهرەپـــتىن شـــېغىلنى شـــارقىلىتىپ . ئاالھىـــدە تېتىكلهشـــتۈرەتتى
 ئارقىـدىن تۇيغـۇن ئىـتالر قاۋاشـقا    . كېلهتتـى  كىملهنىڭدۇر ئاياق تىۋىشـى 

 -هردە ئىتالرنىـــڭ تۇشـــمۇدىغـــان كـــېچىلۇئايقاراڭغۇســـى بول. يتتىباشـــال
  .تۇشتىن قاۋاشلىرى كىشىگه سۈر بېغىشاليتتى

ــ ــا  ق ئىزتهۋپىـ ــى كوچىالرغـ ــۈپ ھهر قايسـ ــا بۆلـ ــى گۇرۇپپىالرغـ چىالرنـ
ــدۇردى ــۆپ تىرىشـــقان    . ماڭـ ــلىققا كـ ــۇلال ئۇنىڭـــدىن ئايرىلماسـ  نىمىتـ

ــا      ــۇ بىـــر گۇرۇپپىغـ ــىمۇ تهۋپىـــق ئۇالرنىمـ ــقا قوشـــۇپ بولسـ ياققـــا باشـ
مهشــههدنى ئــارىالپ  ت ئىككــى ئىزچىنــى ئېلىــپ،ئــۆزى پهقه. ئهۋەتىــۋەتتى

يــۈگرەش تهنههركهتچىســى  ئهكــبهر بىــلهن ئۇنىــڭ تــاللىۋالغىنى . يــۈرەتتى
  .ىدىناسىراخۇن ئ

ــىرتتىن    ــۆيلىرىنى ســ ــڭ ئــ ــانلىق ئادەملهرنىــ ــمه گۇمــ ــۇالر ھهمــ ئــ
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نـى  ئهكبهرئـۇ  . ىۈپ، ئاخىرى مهمتىمىننىـڭ ئـۆيىگه كېلىـپ قالـد    تهكشۈر
بىـر تـۈپ قـارا     —دا ئـۆزى يـول بويىـ   . بۇيرىـدى پهنجىرىدىن قاراپ بېقىشقا 
  :ئىزچى قايتىپ كېلىپ. ياغاچنىڭ دالدىسىدا تۇراتتى

چـــــۇرۇڭى  -ئۆينىـــــڭ ئىچىـــــدىن نۇرغـــــۇن ئادەمنىـــــڭ ۋاراڭ    —
ــدا ســاق ئا  ــدىن قارىغان ــاۋازى ئهمهس،ئاڭلىنىۋاتىــدۇ، ئاۋازى  —دەملهرنىــڭ ئ

  .دېدى
دېـدى تهۋپىـق جىـددىي ئاھاڭـدا ۋە      —! باقـايلى  ىـپ ر، كىريۈرۈڭال —

  .غا چۈشتىىبولۇپ ھويل ئۆزى بىرىنچى
ــ  ــڭ كۆپل ــزچىالر بۇزۇقالرنى ــاقىۋە ۈئى ــان ئ ــرەر يام ــپ كىنى، بى ت كېلى

ــر      ــېكىن بى ــىمۇ، ل ــلهنگهن بولس ــويالپ تهشۋىش ــالىنى ئ ــش ئېهتىم چىقى
ــېمه دەپ ئۇســتازىنى ــدى  ن ــ. توسۇشــقا پېتىنالمىــدى ھهم ئۈلگۈرەلمى ۇالر ئ

  .رىمۇ ھويلىغا چۈشتىئۆزلى
تـــۇرۇپ، ئىچىـــدىكىلهرنىڭ  ئـــۇالر ئىشـــىك تۈۋىـــدە بىـــردەم تىڭشـــاپ

هزم قىلغانــدىن كېــيىن تهۋپىــق ۋاتقانلىقىغــا جمــۇ قىمــار ئويناھهقىقهتهن
  .كۈچلۈك ۋە ئىشهنچىگه تولغان ھهرىكهت بىلهن ئۆي ئىشىكىنى قاقتى

  !كنى ئېچىڭالرئىشى —
  .ىئاڭالندوراق لىك سئۆي ئىچىدىن غهرەپ —كىم؟  —
  !مهن، مهمتىلى —
 ېمه بــااق كېچىــدە خهقنىــڭ ئۆيىــدە نــ؟ بۇنــدھه، نــېمه ئىشــىڭ بــا —

  ساڭا؟
  !نى ئاچئىشىك —
ــلهن     — ــامال بىـ ــا نېمىتۇلالكـ ــېچ بولمىسـ ــى، ھـ ــدىم، كېتهيلـ ئهپهنـ

  .هردەپ  يېلىندى ئهكب — ...كهلگهن  بولساق مهيلىتى،
ــا ئ   — ــۈرۈپ قوپســ ــاق كۆتــ ــلهر پىچــ ــا مهس بهڭگىــ ــش چاتــ !... قىــ

ــىراخۇ ئ ــدۇردى ناسـ ــدىن قورقۇۋ  اگاھالنـ ــاپ جېنىـ ــۇ تـ ــۇ شـ ــدەك  ن، ئـ اتقانـ
  .قىالتتى
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لهر، قورققـان مىـڭ ئــۆ  «ىـيهم شــۇمۇ؟  مېنىـڭ سـىلهرگه بهرگهن تهرب   —
دېــدى  —دېــگهن تهمســىل ئېســىڭالردا يوقمــۇ؟  »قورقىمىغــان بىــر ئــۆلهر

  .ىبلهپتهۋپىق ئۇالرنى ئهي
هتـــلهر،  ن ھهرىكلـــدىرىغابـــۇ چاغـــدا ئـــۆي ئىچىـــدىن ھودۇققـــان، ئا    

ئارقىــدىن مهمتىمىننىــڭ . ىپىچىرالشــقان ئــاۋازالر ئاڭالنــد قورقۇمســىراپ
بىـردەم پىچىرالشـالردىن كېـيىن    . غىنى ئاڭالندىئىنتايىن ئهپسانه تىللى

  :سىبىر
ــايمۇ؟  — ــىكنى ئاچـ ــاۋازدا  —ئىشـ ــارە ئـ ــدى بىچـ ــاۋازدا ھهم  . دېـ ــۇ ئـ بـ

قـۇش،  تىن قورى تۇرۇشـ ۋپىقنىڭ قولىغا چۈشۈشـتىن ھهم ئۇنىڭغـا قارشـ   ته
وجايىنىــدىن قورقــۇش ى ئــاغزى بىــزەپ، بــۇزۇق خشــۇنداقال كــۆز ئالدىــدىك

  .ئاالمىتى بارىدى
بــۇ  —!  ىن كهلگىنىنــى قىلىــپ باقســۇناچه، قولىــدئاچســاڭ، ئــ —

  .مهمتىمىننىڭ ئاۋازى ئىدى
هپهنــدىنىڭ ئىككــى ئىــزچىالر مهمتىلــى ئ. ئىشــىك داغــدام ئېچىلــدى

پ تۇرغـان  ۈيـ ۈا ئۈسـتىدە ھۆرپ ىكى سۇپئۇدۇلد تهرىپىدە ئىشىكتىن كىرمهي
  .تىمهمتىمىنگه قاراپ تۇرۇش

 —لىۋاتىســهن، خىيالىڭــدا مېنــى مهھهمــمهد جاڭجــال چــاغالپ قى —
دېــدى مهمــتىمىن ئاللىقانــداق ئىشــهنچىلىك ئــاۋاز بىــلهن مهســخىرىلىك 

ــۇرۇپ،  ــىرەپ ت ــاينى   —كۈلۈمس ــاڭ قارىغ ــ ئاك ــۈككه ئوخش پ ۇتۇتهختىيۈنل
  !قالما، جۇما

دېدى تهۋپىقمـۇ كۈلۈمسـىرەپ تـۇرۇپ، ئهممـا قىلـچه       —اقمۇ؟ندشۇ —
ڭنىڭ نـــېمه پهرقـــى؟ بـــۇ ســـېنىڭ  ۇشـــۇقهيهرلىـــك بول —ن،قورقماســـتى

دەم قېلىپىـدىن چىققـان   هرىپىڭمۇ؟ ياكى ئۇلۇغلۇقۇڭمۇ؟ بېرىڭ ئهنه، ئـا ش
  !بۇزۇقسهن

  !ھېلى بىكا! ۋې! ۋې —
  ؟ه يوغان سۆزلهيسهن؟ نېمهڭگه ئىشىنىۋاتسىهننىمىگه شۇنچ —
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مهمتىمىننىـــڭ قولىـــدا غالتهكلىـــك تاپانچـــا  — !نىڭغـــاا بۇمانـــ —
شـــىك ئىى ئۇنىـــڭ ئهجهل پـــۇرىقى تارقـــاتقۇچى ئـــاغز! اپ كهتتـــىپـــارقىر

بـۇ ھـال ئىزچىالرنىمـۇ، تهۋپىقنىمـۇ گاڭگىرىتىـپ      . تهرەپكه قـاراپ تـۇراتتى  
  .قويدى

كېــيىن دەرھــال مهمتىمىننىــڭ  تهۋپىــق بىردەملىــك ھهيــرانلىقتىن
ــ  ــۈمهت غالچىسـ ــى ئىكهھۆكـ ــهندىنلىكىنـ ــدا . ى چۈشـ ــداق بولمىغانـ  ئۇنـ

ــك   ــڭ بۇنچىلىـ ــا   مهمتىمىننىـ ــى ۋە تاپانچـ ــلهن گهپ قىلىشـ ــهنچ بىـ ئىشـ
  .مكىن ئهمهس ئىدىچىقىرىشى مۇ

ــاش بول  ــۇقتىنى يـ ــۇ نـ ــكهن   ۇبـ ــۇپ كهتـ ــاقۋاش بولـ ــاي قـ ــىغا قارىمـ شـ
هن كـۆڭلى پاللىـدە يـورۇپ،    شۇنىڭ بىـل . س قىلدىىناسىراخۇنمۇ دەرھال ھ
ــدى  ــۆزىئالدىـــدمهمتىلـــى ئهپهنـ ــا ئـ ــر كۆرسـ ــۇش پۈتۈنى بىـ ــۈن  قويـ ئۈچـ

ئۇنىڭـدىمۇ  . چه بېـرىش نىيىـتىگه كهلـدى   ىڭ ئالدىغا قهھرىمانالرجاسۇسن
  .ىر ئىشهنچ باردەك قىالتتىقانداقتۇر ب

سهن نهلىـك بولسـاڭ مانـا مهنمـۇ شـۇيهلىك، نـوچى بولسـاڭ ئـاته،          —
  .ئېچىپ بۇسۇغىدىن بىر قهدەم ئاتالپ دېدى ئۇ كۆكرىگىنى — !مانا

مهمتىمىننىـــــڭ  —! بولمىســـــا ئـــــاتىمهن! گه يـــــاننىڭكهيـــــ —
نهرلىـك  ۈرلهن ئىككىلىنىـپ قالغـانلىقىنى ۋە كۆ  چۆچىگهندەك ئىپـادە بىـ  

ــبوشــا ــق،  پ كهتكهنلىكىن ــان تهۋپى ــۇ ›يۇرتداشــلىق«‹ى ھىــس قىلغ تىنم
ھهيــۋە قىلغــان يـاكى تۇققــانچىلىقى بارمىــدى، بهلكىــم راســتال ئــۇ قــۇرۇق  

  .ڭلىدىن كهچۈردىنى كۆويالردېگهندەك ئ» ...شى كېرەكۇبول
كـۈن  كۆرۈشـۈڭنى ئـويالپ    ئاتالمايسهن، مېنى ئېتىپ ئۆزۈڭ نـېمه  —

چقــا ناســىراخۇننىڭ  ىــق ئارقىســىدا بولغا ئهكــبهر بىــلهن تهۋپ  —! قــوي
  .چىراي ئىپادىلىرىنى كۆرەلمهيتى

ســـۆزلهپ،  دېـــدى تهۋپىقمـــۇ ئىشـــهنچ بىـــلهن    —ئاتالمايســـهن، —
ڭغــا ھهمــدەم بولغــان ئۇنى ىنىپ،ئىزچىســىنىڭ جهســۇر روھىــدىن تهســىرل

ازى ئاڭالنغـان ھامـان مېنىـڭ    ئـاۋ  ئـوق  —دىن ئاتالپ تـۇرۇپ، ۇھالدا بوسۇغ
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ــۇنى ئۆزۈڭمــۇ بىلىســهن . كېلىــدۇ جهڭچىلىــرىم يېتىــپ ــداق. ب  شــۇڭا بۇن
  !قاراملىقنى قىاللمايسهن

ۇ يــاكى تهۋپىقنىــڭ ناســىراخۇننىڭ ئارىغــا قىستۇرىلىشــىدىن بولــدىم
مۇ، ئىشـــقىلىپ مهمـــتىمىن  ينىـــدىول ئوئهمهلىيىهتلىـــك تهھدىـــدى ر 

ــرنهۈكۆر ــدىلىـ ــاپ قالـ ــ. ك بوشـ ــراق ئـ ــردىنال بهل قويبىـ ــى ۇۇ بىـ ۋەتكىسـ
  :تاراقشىتىپكهلمهي، قۇرۇق تېرە 

  .دەپ ۋارقىرىدى —! كهينىڭگه يان! ئاتىمهن دېدىم، ئاتىمهن —
كهر ئـــاكىلىرىنى يـــا ئهســـ ئـــۇ. ئهكبهرنىـــڭ رەڭگىـــدە قـــان قالمىـــدى

ــاكى تۇر  ــنى ي ــپ كېلىش ــنۋېرۇچاقىرى ــى ىش ــاي قىينىالتت ــارار قىاللم . ى ق
ىكـته سـاراڭلىق قىلىـپ ئېتىـپ سـاالرمۇ      اخۇنمۇ مهمتىمىن كهيىپلناسىر

كبهرمـۇ  ئه. پۇتلىرىمـۇ تىتىرەشـكه باشـلىدى   . تاتىرىپ كهتتىدەپ ئويالپ، 
ه ئۆلـۈمنى  ئىچىدىن تىتىرەۋاتقىنىغـا قارىمـاي، خـاتىرجهم كۆرۈنۈشـت     -ئىچ

ــۆز  ــقا ئـ ــۆز بې  -كۈتۋۋېلىشـ ــۆزىگه سـ ــى رەتئـ ــدىغا  تـ ــتازىنىڭ ئالـ ھهم ئۇسـ
ــۈئۆت ــۈن د . دىۋالغانى ــر قىئۇالرنىــڭ پۈت ــى بى ــرىگه مهركهزلىشــىپ   -قىت بى

ــه   ــۇ پۇرســ ــان مۇشــ ــدە   قالغــ ــېرىكلىرى غىپپىــ ــڭ شــ تته مهمتىمىننىــ
  .تىكىۋېتىشتى

ئۇالرنىـــڭ ھودۇققـــان ھالـــدا قېچىشـــى ئـــاخىرقى ھېســـابتا قىـــيىن  
ــدا ــ     ئهھۋال ــۇپ چىقت ــدىلىق بول ــۈن پاي ــق ئۈچ ــان تهۋپى ــاچ. ىقالغ قۇنالر ق

چىۋاتقاچقــا كوچــا تىرىلىشــىگه باقمــاي قې -تولىمــۇ چانــدۇرغان ھالــدا ئــۆله
ۋېلىــپ، ۇقانىــدى، ئىــزچىالر ئــۇالرنى تۇت چــارالپ يــۈرگهن ئىزچىالرغــا يولۇق

  .هرلىك ئهھۋالدىن خهۋەر تاپتىشتى ۋە خهتسوراق قىلى
چوقــــاننى ئاڭلىغــــان باشــــقا    -كــــېچه جىملىقىــــدىكى ســــۈرەن  

ــۇ، قو ــقرالگورۇپپىالرمـ ــتىگىال يېت  لىـ ــڭ ئۈسـ ــۇ ئۇالرنىـ ــپ جهڭچىلهرمـ ىـ
  .كهلدى
 گهر بىـز بـارغىچه بىـرەر چاتـاق چىقىرىـپ     ئه! ز بىـلهن مىڭىشه، بىـ  —

! ىلىكلىرىڭنـى چېقىـپ ئىچىـمهن   قالىدىغان بولسا ئۆيۋاقـاڭنى قوشـۇپ ي  
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  .دېدى جىددىيلىشىپ نىمىتۇلال —
ــد ــاخۇن قولىــــ ــلهن  مهڭلىكــــ ىكى مىلتىقنىــــــڭ قونــــــدىقى بىــــ

ۆيىگه يېتىـپ  ئۇالر مهمتىمىننىـڭ ئـ  . جگىسىگه سالدىگه نىڭقىمارۋازاالر
تۇرىسـىدا  هۋپىـق سـۇپىنىڭ تۆۋىنىـدە پهگـادا، ئىزچىالرنىـڭ ئوت     كهلگهندە ت

ــۇراتتى ــتىدە   . ت ــۇپا ئۈس ــا س ــتىمىن بولس ــۈپ ئومهم ــا  يۈكۈن ــۇرۇپ، ئۇالرغ لت
يهنه بىــــر ئۆيــــدە ياتقــــان   يانــــدىكى . تاپانچىســــىنى بهتلىۋالغانىــــدى 

 ىن بېــرى غهۋغــانى ئــاڭالپ يېتىــپ ئــاخىر لىــدخې مهمتىمىننىــڭ ئايــالى
ــۆيگه چ   ــۇ ئـ ــدىيالماي بـ ــىلىپ    چىـ ــا ئېسـ ــڭ قولىغـ ــان ھهم ئېرىنىـ ىققـ

ــاتتى ــدۇرۇپ   . يېلىنىۋاتـ ــارەتلهرنى ياغـ ــا ھاقـ ــا ئۇنىڭغـ ــتىمىن بولسـ ، مهمـ
الپ ئــۇ كهيىپلىكــته تاپانچــا چىقىرىــپ ئــۆزىنى ئاشــكارى . ېتهتتىئىتتىرىــۋ

ــپ قېلىــ   ــويغىنىنى، ئهمــدى يولۋاســقا مىنى ــالغىنىنى ۈشــهپ چق لمهي ق
  . شقا باشلىدىئۆزىمۇ ئېتىراپ قىلى

ن مىيلىق قىلىــدىغانلىقىغا ئىشهنسـىمۇ، لــېكى هتنىــڭ ھـا ئـۇ ھۆكۈم 
تىنىــڭ نوپــۇزى، ھهربىــي كــۈچى ھــازىرقى شــارائىتتا يهنىــال مهھمــۇد مۇھى

ــاي تۇ     ــات قىلم ــدا ئىهتىي ــان ئهھۋال ــتۈنرەك تۇرغ ــايتتىئۈس چــۈنكى . رالم
ــۇھىتى ب   ــۇد م ــۈمهت مهھم ــلهھۆك ــاجى   ن تى ــاقالش ئېهتىي ــۇق س هڭپۇڭل

شــۇڭا ئــۇ . تىۋاز كهچــمهي قالمــاي متىمىنــدەك بىــر پىچكىــدىنئۈچــۈن مه
ــالغان ئى  ــپ س ــاڭگىراپ    قىلى ــمهي گ ــنى بىل ــداق يىغىشتۇرۇش ــنى قان ش

پهيتــته يېتىــپ كهلــگهن يىگىــتلهر مهمتىمىننىــڭ     مۇشــۇ . ىــدىقالغان
ــىنى يېغى ــۇ    ئېســ ــال ئــ ــانىيهت بهرمهيــ ــهت ۋە ئىمكــ ــقا پۇرســ نى ۋېلىشــ

ىمۇ نهچچىنـى بېقىنلىۋېتىشـك   مهڭلىكاخۇن ئـۇنى بىـر  . سىزالندۇردىورالق
ئاچقۇچىلىـك ئارىلىقتـا   بۇ ئىش شـۇنچىلىك تېـز، كـۆز يۇمـۇپ،     . ئۈلگۈردى

ــېمه بو   ــۇ ن ــدىكى، تهۋپىقم ــۇپ كهتكىنبول ــ ل ــى ئاڭقىرىش ــۈرمهي قىن ا ئۈلگ
  .هپ قالدىمهمتىمىن سوپا ئۈستىدە ئۆمۈل

 —دېــدى ئــۇ شــۇندىال،  —! رمــاڭالھــوي، يىگــتلهر، توختــاڭالر، ئۇر —
  !ۋېتىڭالرۇقوي
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بــۇ ئىتنىــڭ بالىســىنى  تاپشــۇرۇپ بېرىمىــز، بىــز ئــۇنى ســىجاڭغا  —
  .دېدى مهڭلىكاخۇن — !لىماي بولمايدۇئېتىپ تاش

ۋېتىش ۇئــــۇ تهۋپىقنىــــڭ قويــــ. تــــىمهمــــتىمىن الغىلــــداپ تىترەي
 ىشـنى تامـا قىلىـپ، بىچارىلىـك بىـلهن ئۇنىڭغـا      توغرىسىدا يهنه گهپ قىل

ئۇنىـــڭ ئۈســــتىگه   ھـــېلىال شــــىردەك ھـــۆكىرىگهن،  . ويـــاتتى اپ ققـــار 
ــۇنچه  كېلىشـــهل ــان مهمـــتىمىن شـ ــز مهيدىغان رەقىبـــى ئالدىـــدا تۇرغـ تېـ

ــد   ــۋەتمهكچى بولغــان رەقىبى ــۆزى ئىتى ــدىال، ئ ــائارى ت تىلهشــكه ىن ئىلتىپ
ھهتتـا بـۇ ئىشـنىڭ تولىمـۇ     . ۋاتقـانلىقىنى ئويالپمـۇ قويمىـدى   ۇمهجبۇر بول

ــىزلىق ئىكهن ــۇلىگىنومۇسسـ ــدى  نىمـ ــا كهلتۈرمىـ ــۇ پهقهت. خىيالىغـ : ئـ
. دېگهنــنىال خىيــال قىالتتــى »... لــۇپال كهتســهمخــۇدا، مۇشــۇ نــۆۋەت قۇتۇ«

  .شى بهرىبىرىدىۇلۇىڭغا كىم تهرىپىدىن قۇتۇلدۇرئۇن
تهۋپىــق بــۇ چاغــدا ئــۆزىنى ئاشــكارىلىغان جاسۇســنى قانــداق قىلىــش 

زلىرىنىــڭ ۇ ئۆئــ. ىۋاتــاتتۈىكــى ھهققىــدە قايتىــدىن پىكىــر يۈرگۈزكېرەكل
ن ھۆكۈمهتنىــڭ ى تــۈس بېرىـپ قۇيـۇش بىـله   ھهركىـتىگه ئاشـكارە سىياسـ   

ھۆكــۈمهت ھــازىر . تىى خاھلىمــايتــازىالش ئوبىكتىغــا ئايلىنىــپ قېلىشــن
ــا   ــارلىق تونىغ ــۇنۇئورئىلغ ــول    ۋالغ ــقا چ ــداق تازىالش ــان بۇن ــلهن ھام ان بى

 ۇد مۇھىتىنىـــڭ مـــۇداپىئه كۈنلـــۈكى ئىشـــهنچىلىكمهھمـــ. تهگـــدۈرەتتى
 ۇ ئــۆزىنى سىياســهت بىــلهنبۇنــداق ئهھۋالــدا ئــ. قىتلىــق ئىــدىس، ۋائهمه

پ، ۈتۈقىلىــپ كۆرســكــارى يــوق، پهقهت مائارىــپ بىلهنــال شــۇغۇلالنغۇچى  
لســا قالغــان ئىشـــنىڭ   ايــدىغان بو كىشــىلهردە شــۇنداق تهســىر قالدۇرم   

مهكچــى بولغــان غــايه تېخــى    ئــۇ يهت. ئــۆمرى چهكلىــك بولــۇپ قــاالتتى   
شــاھنى ســاقالپ قــېلىش ئۈچــۈن پىچىكنــى     «ۇڭا شــ. ناھــايىتى يىــراق 

-ئۇنىـڭ بـۇ قـارارى قايتـا    . قارارىغـا كهلـدى   »يىش پۇرسىتىدىن كـېچىش يې
ــۇيلقايتــا ئو ئۆزىمــۇ  دىــن ئۆتكهنــدىن كېــيىن »قايتــا تهكشۈرۈشــلهر«پ، ۇن

ن، ئــۇ دېــگهن بىــلهن جاســۇس ئاشــكارىالنغانىكه«. نىــك تىنىــق ئالــدىيې
  .ى ئۇتاپت دەپ تهسهللىي »!ئۆلگهن بىلهن ئوخشاش
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ــارارنى ئـــېالن قىلغانـــدا ئ   —! ۋېتىڭالرۇقويـــ — ۇنىـــڭ ئـــاخىرقى قـ
ــۈس ئ  ــاتالرچه تــ ــۇزى دىپلومــ ــدى، تهلهپپــ ــز  —الــ ــڭبىــ ــداق  ئۇنىــ قانــ

ــدىغان    ــۇ بىلىـ ــدۇق، خهلقمـ ــادەملىكىنى بىلـ ــۇدۇئـ ــۆزى  . بولـ ــۇنىڭ ئـ شـ
ئېيتىشـقاننىڭ پايدىسـى   يېتهرلىك ئهمهسمۇ؟ ھۆكـۈمهت خـادىمى بىـلهن    

هر چۈشــهنمهيدىغان تىــل بىــلهن گىــلك بهڭىمنــدەدېــدى ۋە مهمت —يــوق، 
كۆڭـۈل كىمنىـڭ بولسـا    «—ىمۇ ئۇنۇتمىـدى،  مهسخىرىنى ئېالن قىلىشن

  .»توق بايىغاي، قىلسا كۈچۈن بولماس ئانى قالى يوق چ
دېــدى بايــاتىن قېچىــپ يهنه  —ئهپهنـدىم، بىــزگه رەھىــم قىلىـڭ،    —

ــن  ــۇپ كېلىـ ــارۋازالر، تۇتـ ــۇق، مهمتىم  —گهن قىمـ ــز بىلمهپتـ ــڭبىـ  ىننىـ
  !...يا خۇدايا... مدى بىلدۇقلىقىنى ئه»قۇالق«

 ۇ، كېـتىڭالر، بۇنـدىن كېـيىن يامـان ئىـش     ساڭالر بوپتـ بىلگهن بول —
سـىلهرنى دوسـتىمىز دەپ بىلىمىـز،    ئۈستىدە تۇتۇلـۇپ قالمىسـاڭالرال بىـز    

  .مېڭىڭالر
 —... اشـــقا كىرەرســـىز رەھـــمهت، ئهپهنـــدى، خـــۇدايىم، مىـــڭ ي    —

  .گۇڭۇڭلدىدى ۇنداقتىپ شئۈچهيلهن چىقىپ كېتىۋې
ۋەتتى ۋە ئــانچه ۇقويــ ئىككــى جهڭچــى بۇيرۇققــا بىنــائهن مهمتىمىننــى

  .چۈشتى پهگاغا رازى بولمىغان ھالدا
ــرىڭالر،   — ــۇ بې ــڭ قورالىنىم ــك   —ئۇنى ــق خاتىرجهملى ــدى تهۋپى دې
  .بىلهن

ــله —نېمىشــــكه؟  — ــارازىلىق بىــ ــاخۇن نــ ــورىدى ۋە مهڭلىكــ ن ســ
بىـراق نىمىتـۇلال   . ىتتىرىـۋەتتى ىنى ئن قولنىمىتۇلالنىڭ قورال ئېلىۋاتقا

بـــۇ ھـــالنى كـــۆرۈپ   . ىـــنگه تاشـــالپ بهردى هنىـــال تاپـــانچىنى مهمتىم ي
  .غرۇر كۈلدىناسىراخۇن مه

ــقىچه   »نېمىشــكه«مهن  — ــدۇ؟ قىس ــرەي، بوالم ــاۋاب بې ــيىن ج گه كې
  .ىشالرغا ئارىالشمايمىزئېيتسام بىز مهدەنى ئاقارتقۇچىالر، بۇنداق ئ

مىن ئاشـۇ ھالىتىـدە خېلـى    ، مهمـتى كېـيىن ندىن ئۇالر چىقىپ كهتكه
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ــۇردى  ــۇزاق ئولتـ ــد. ئـ ــول ئۇز ئالدىـ ــا قـ ــۈرئهت  ۇتۇىكى تاپانچىغـ ــقىمۇ جـ شـ
تىدۇ، ھېلىقـى قايتىـپ   مهمتىلـى مېنـى سـىناۋا   «، ئۇ كۆڭلىدە قىاللمىدى

ى كېلىــپ ســۆرەپ ئېلىــپ ماڭىــدۇ، ئانــدىن ســايغا ئېلىــپ چىقىــپ ئىتنــ
ئايـالى بولسـا ئـۇنى    . ىرقـاتت پ قودەپ ئـويال  »... ئاتقاندەك ئېتىپ تاشاليدۇ

مهمـتىمىن ئايالىنىـڭ بىزەڭلىـك بىـلهن     . تىام ئېلىشقا ئۈنـدەي ئهمدى ئار
. تىېلىشــقا قارشــى بىــرەر يامــان گهپ قىلىشــتىنمۇ قورقــات كــۆزىگه كىرىۋ

ۆزىگه راسـمىلىك كهيپىياتتـا ھهمـمه ئـادەمنى ئـ      -ئۇ ئاشۇ دەمدىكىچۈنكى 
ــڭ يوق  ــالىمۇ ئۆزىنىـ ــمهندەك، ئايـ ــۇلۇدۈشـ ــدەك ھىلهيدىنى تشـ ــىغانـ س ىـ

  .قىالتتى
يىـــنال ســـهل  ئـــۆزىنى   ئـــۇ خېلـــى ئـــۇزۇن ۋاقـــت ئۆتكهنـــدىن كې    

ــۆتكهن ئىبېسىۋېلىشــقا،  ــۇپ ئ ــويالپ شــالرنى ســوغۇققانبول ــلهن ئ لىق بى
ئۇ شۇندىال ئۆزىنىڭ ئۆمۈرلـۈك رەقىبـى ئالدىـدا    . كۆرۈشكه مۇۋەپپهق بولدى

الپ ىئاشـكار ۆزىنى ، ئـ غـا نى ئىپادىلهپ، قـول قوشـتۇرۇپ تۇرغىنى  ئاجىزلىقى
رۇم بولغىنىغــا لدىــدىكى ئىشــهنچىتىن مهھــقويــۇش بىــلهن قادىرھــاجى ئا

دېگهنـدەك ئىـش    »يىن بـاتۇر تـوال  جهڭدىن كېـ «. قاتتىق ئاچچىقى كهلدى
ــاتۇرانه ھهرىكهتــلهر كهچتــى ىــڭ خىيالىغــئۆتــۈپ كهتكهنــدە ئۇن . ا نۇرغــۇن ب

ىنى پكىســبىــلهن قولىغــا ئالــدى ۋە تورۇســقا قارىتىــپ تهتاپــانچىنى غهزەپ 
يىقىالر ئۇنىـڭ  ئهھۋالـدىن قارىغانـدا بـا   . بىراق تاپانچـا ئېتىلمىـدى  . باستى

ــرەك   ــا كې ــۋەتكهن بولس ــوقىنى ئېلى ــ. ئ ــدى  ئ ــۇپ قال ــىدە بول . ۇ يهنه لهسس
رى يهنه قايناشــقا، رەقىبىنــى چاينــاپ ۇنىــڭ قــانلىلــېكىن كــۆپ ئــۆتمهي ئ

لى ئۇنىـڭ كــۆڭ . شـقا باشــلىدى ۇتۇجىـدە چىــش غۇچۇرل ۋەتكـۈدەك دەرى ۈپۈرك
. يغۇســىمۇ چىڭىــپ كهتتــى  ئــۆچ ئــېلىش تۇ . ۋە نهپــرەتكه تولــدى  هزەپغ
ــورۇق ئې  ق ــدىن يولي ــڭ ئۆزى ــپ قادىرھاجىنى ــېلىش  هشــقهرگه بېرى ــپ ك لى

  .قارارىغا كهلدى
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  :شور پىشانه تهشنالىقتا قىالرمىش ئارزۇ
  .»اۋالز —دەپ —ىگه يهتسه بهخىتلىكلهر دۆلىت«

  رمىسه،كۆزى كۆۈنى ۈز كشهپىرەڭنىڭ كۈند
  ؟نېمه گۇناھ، نۇرلۇق ئاپتاپ كۆرسهتسه جامال

  
گهرچه يـــامغۇر ياخشـــىلىقتا ھهممىـــگه ئوخشـــاش،    

 اق، بىر
  .باغدا الله ئۆسىدۇ، شورلۇقتا يانتاق 

  .»گۈلىستان«. سهئىدى —

 

1  
  

ئــۇ تــوختى . ىەمــتىمىن ھايــال بولمــايال قهشــقهرگه ئاتالنــد
هدەر ئــــۆزىنى ق ىنزۇنۇنغـــا ئــــۇچراپ قېلىشــــتىن مــــۈمك 

ولـۇپ،  ۋەھىـمه پهيـدا بولغـان ب    ئۇنىڭدا بىـر خىـل  . قاچۇردى
ــدۇ     ــرەك قىلماي ــى كې ــدى مېن ــۈمهت ئهم ــدۇ، دېــگهن  ئۇجۇق. ھۆك تۇرىۋېتى

ۈمگه بۇيرۇلغـان پالۋانالرنىـڭ   هردىكى ئۆلـ چـۆچهكل . تىخىيال نېرى كهتمهي
قېــتىم بىــر كهلىــمه ســۆز قىلىشــقا ئىجــازەت  جــادۇ ئالدىــدا ئهڭ ئــاخىرقى

پادىشـانىڭ ئـوغلى، ئـۇنى    لۇم بىرسىنى ئاشكارىلىشى بىلهن، ئـۇ  مه راپسو
ــۈمگه بۇير ــى ب  ۇئۆلـ ــۆز دادىسـ ــڭ ئـ ــاھ ئۇنىـ ــان پادىشـ ــان ۋاتقـ ــۇپ چىققـ ولـ

ــايىپالردەك،  ــۇم ق «ئاج ــى مهل ــۋالغىچه،كىملىكىمن غهرەز ئۇقمايــدىغان  لى
دېگهنـــــدەك ئالـــــدىراپ  »هرمـــــۇ؟ۋېتۈيـــــاالقچىالردىن بىرەرســـــى  ئۆلتۈر

  .قالغانىدى
ئىچىـدە سـايىۋەنلىك پوچتـا كىـرا قىلىـپ بېرىشـىتىنمۇ        مهھىـ شـۇ ۋە 

  ـم
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ئاچيــــاردىن . دە، يــــۈرۈپ كهتتــــى -، ئىشــــىكىگه مىنــــدىخهۋەپســــىرەپ
يىراقتـــا قۇمالتـــاغ  . ا باشـــلىدىۆتكهنـــدىال ھـــاۋا ـ جاھـــان قىزىشـــق       ئ

ئۇششــــاق كــــۆك يانتــــاقلىقالر ئۈســــتىدە . التتىۇتىترەۋاتقانــــدەك تۇيــــ
جىـت   -المىغاندا، ئهتـراپ جىـم  ئ قاھاشارەتلهرنىڭ گىژىلدىغىنىنى ھېساب

يولـۇچىالردىن باشـقا كىشـىلهر سـايىدىن     ەتته يـاز كۈندۈزلىرىـدە   ئـاد . ئىدى
ــمايۇلۇقوزغ ــدى،   . تىشـ ــا قارىغانىـ ــدەك ئارقىغـ ــۇ قورققانـ ــراق ديئـ ــا ىـ ەريـ

 ىنىــڭ غهربىــي جهنــۇپ تهرىپىــدىكى گويــا ئوتتۇرىســىدىن پىچــاق      بوغىز
قارشـى تهرىپـى يـانتۇ     ىـك، ى تبىلهن كهسكهن زاغرا ناندەك، كهسكهن تهرىپـ 

ــاغ ئىس  ــكهن تـ ــتىدىن تىترەۋاتق چۈشـ ــىق دەسـ ــدى سـ ــدەك بىلىنـ ــۇ . انـ بـ
ۋاتامــدۇ، ۇلۇهمتىمىــنگه شــۇنداق تۇي ئىسســىقنىڭ ئــاالمىتىمۇ؟ يــاكى م  

  .ئېنىق ئهمهسىدى
مهمـــتىمىن . ئهتراپتـــا ئىسســـىققا دال بولغىـــدەك بىـــر نهرســـه يـــوق

بولغاچقـا، يـول    ولىيـ   ن يولمۇ ئادەم ئـانچه چېلىقمايـدىغان جاڭگـال   ماڭغا
ــدا دەرەخ كۆلهڭگ ــى بولبويى ــا  ۇۈس ــىدىن ئېغىــز ئ ــايش ئــۇ . تىچقىلى بولم

ــاغنى قـــاق ئىككىـــگه يېر   غـــا »ئىـــت يـــولى «ىـــپ تۇرىـــدىغان  قۇمالتـ
تىـك   »بۇلـۇتقىچه «ولى تـار، ئىككـى تهرەپ   ئىت ي. تىبېرىۋېلىشقا ئالدىراي
ىـت  ئ. تتىىيـا بولغاچقـا ئـۇ يهر سـايه ھهم سـالقىن بـوال      چىقىپ كهتـكهن ق 

بېرىۋالســا بهشــكېرەمگه . شــاتتىۇئۇلىــدىن چىقىۋالســىال بهشــكېرەمگه يول
  .رغان يول بىلهن مېڭىشقا بوالتتىھهر ھالدا دەرەخلهر كۆلهڭگه تاشالپ تۇ

ــىدەك     ــان كىشــ ــۈرۈپ قويغــ ــىنى يۈتتــ ــك نهرسىســ ــۇ قىممهتلىــ ئــ
ىـپ قويـۇن يـانچۇقىنى تۇتـۇپ بـاقتى ۋە      ئاالقىزادىلىك بىـلهن كېتىـپ بېر  

ــان چيهنه ي ــتىن امـ ــۇئويغۈشـ ــا ۇنـ ــۇنچتىن قۇتۇلغـ ــىدەك پ، قورقـ ن كىشـ
بىـلهن  ئۇنىـڭ يانچۇقىـدا ئۆزىنىـڭ ئهگـرى يـوللىرى      . االتتىيېىنىك تىن ئ

النىـڭ ھهر بىـرى   ئـۇ بـۇ تىل   .كهلگهن بىر سىقىم تىلال جىرىڭالپ تـۇراتتى 
ــار  قېــتىمالپ ســاتقان، شــۇ   نومۇســنى نهچــچه مىــڭ  -ئۈچــۈن ئادەملىــك ئ

نغـــان بولســـىمۇ، شـــۇ تـــاپ ئـــۇنى ه توپالهققهتتئـــارقىلىق مىڭبىـــر مۇشـــ
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چـۈنكى، يهنه مىڭـالپ   . ن ئېلىـپ كېتىۋاتـاتتى  ادىرھاجىمغا بېرىش ئۈچۈق
ن ئــامهت نومۇســنى ســېتىپ بۇنــداق تىلالالرنــى توپاليــدىغان جــا قېــتىم 

ــۇپ قېلىۋاتقاچقــا، شــۇنداق قىلىشــقا مهجبــۇر بول    بو دېــمهك،  .ۋاتــاتتىۇل
  .پۇلدىن يهنىال جان تاتلىق ئىدى

تىۋالىدىغان بـــۇ تىلالالرنـــى قانـــداق يـــول بىـــلهن نـــى ســـېجېنى ۇئـــ
ــ   قادىرھاج ــوڭ بول ــا ئ ــا تۇتقۇزس ــڭ قولىغ ــى ۇىنى ــويالپ دىكىن دېگهنلهرن ئ

ئـــاۋۋال ئهھـــۋالنى ئېيـــتىش كېرەكمـــۇ؟ يـــاكى پـــۇلنى  . تىبېشـــى قاتـــات
ــۇز ــارتى  ۇتۇتقـ ــدىن تـ ــدىن چىققانـ ــۇ؟ ئۆيـ ــته  ۋېتىش كېرەكمـ ــۇ ھهقـ پال بـ

ــان بولســىمۇ، ئېســى ج  ــدا ئويالۋاتق ــايايى ــوي بولم ــان   -ئ پىكــرى قااليمىق
  .يهكۈنگه كېلهلمىدى ، شۇڭا بىرەر ئوڭلۇقراقبولدى

، بىــر يىن ســايىدا بىــردەم ئولتــۇرۇپئــۇ ئىــت يولىغــا كىرگهنــدىن كېــ
ــدى ــورام چېكىۋال ــۇتالر ئۈســتىدە لهرزان ئۇچ . ئ ۋاتقــان، ۇشــۇنىڭ بىــلهن بۇل

ــىن چهكســــىز چوڭق ــۇپ، بېشــ ــا چۈشــــۈپ كېتىۋاتقانــــدەك بولــ ى ۇرلۇققــ
نــى »ئىشــنىڭ يــولى«نــدا، ئولتــۇرۇپ، كهيپــى ســهل تارقىغا ىلىتىپســاڭگ

  .ەسمىي ئويالشقا كىرىشىتىر
ــۆيىگه « ــۇچئـ ــرىش كېرەكمـ ــىـ ــىغىمۇ؟ بۇنىـ ــارايتى ، ئىشخانىسـ ڭ كـ

دەمــگه چۈشــكهن ۋاقتىــدا بارســام،    . بولــۇدۇچــاغلىق، بارغانــدا بىــر گهپ   
ىــلهن ســهمال بولمىــدىمۇ، ئالــدى ب  ىچئىشخانىىســغا  ئــۆيىگه، بولمىســا 

ــدىغان دە ــپىمي ــېمه   ... گې ــلهن ن ــدى بى ــرەك؟ ئال ــيىش كې ــا‹ ...دې ، ھاجىك
ېسـهم بولمىغـۇدەك، ئۇمـۇ    يـاق، بۇنـداق د   › ...ئۆزلىرى بىلهن ئهھۋالالشقاچ
ھه، . خـۇش بوالمـدىكىن دەيـمهن    سـا ىپىنى ئاتھهقىچان خىتايالدەك مهنسى

ش جۇجــاڭ ئاتـا، ئۆزلىرىنىـڭ ئاسـتانىلىرىگه بــا    سـاالم، ‹ : ئۇنـداق بولغانـدا  
ېلىـپ،  ئىـش بىـلهن ك   ژباشقا بىـ  ؟نېمىگه كهلدىم دېسهم بوال › ...اچ،ويغق

شـۇنىال يـوقلىغىلى كهلـگهن    ىرىپتۇ، دەپ قالمىسـۇن، ئاتـايىن   چمۇنداقال 
ئۇنـداقتا، ئـۇ سـېمىز    . دۇۇياخشىدەك تـۇر ق بولغىنى ھه، توغرا شۇندا. بوالي

ــاال ت  ــڭ ب ــدى    توڭگۇزنى ــاۋۋال بېرەم ــدىغاننى ئ ــىگه تىقى ــۈر نهپس ــا . مهكك ي
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   »!... ل، ئاۋالسۆزدىن كېيىنمۇ؟ ئاۋۋا -بولمىسا گهپ
  .غىپ ئورنىدىن تۇرۇپ، ئىشىكىگه مىندىئۇ ئىرئهمدى 
نىــــڭ خىيــــاللىرى قاناتلىنىــــپ، پــــارالق كهلگۈســــىنى ى ئۇئهمــــد

خىيـــال ئىكرانىـــدىكى ئـــۇ ئېگىـــز ۋە يوغـــان ئاتقـــا . كۆرگهنـــدەك بولـــدى
قهدىمــى   لــۇپ،ك بولىــىنگهن، قولىــدا بىــر ســىم قامچــا، ســۈر ھهيۋ    مىــ

ــق   ــى خهلـ ــى يهردىكـ ــپ يهتكهنلىكـ ــا يىقىلىـ ــڭ ئايىغىغـ ــۇق  ئۇنىـ قۇللـ
ــدۈرەتتى ــدىن لهز ... بىل ــۇ شــېرىن خىيالىرى ــول  ئ ــك ي ــگهچ، قانچىلى زەتلهن

ــىلغىنىغىمۇ د ــقهت قىبېسـ ــ قـ ــاي كېتىـ ــۈك   . ۋەردىىلمـ ــۇ تۆشـ ــۇڭا ئـ شـ
اقالرچه تېـز كېلىـپ قالغىنىغـا ھهيـران     دەرۋازىسىغا يېتىپ كهلگهندە قاند

  .قالدى
ــۆيىگىال    ېد« ــتىمهن، ئ ــا كهپ ــدىكى ۋاخت ــۇ ئۆيى ــرەي، چگىنىمــدەك، ئ ى

قايتىـــپ ئهھۋالالشـــقان بولـــۇپ  -ىقىنـــى بهرگهنـــدىن كېـــيىن ھـــالھېل
قالغـــان گهپنـــى ئىشخانىســـىدا دەي، بولمىســـا بۈگـــۈننى بىـــر   چىقســـام،

ئىسســــىقى ئــــۆتكهچ   ئــــاڭغىچه تىلالنىــــڭ. مهنۋېتىــــپ، ئهته دەۈئۆتكۈز
  .»بولۇدۇىغان يهيد تۇرسۇن، گېپىم ئوبدان تو

. ا كهلـــدىئـــۇ شـــۇ خىيـــال بىـــلهن قـــادىر ھاجىنىـــڭ ئـــۆيى ئالـــدىغ 
تۆمـۈردىن ئىشـلهنگهن ھالقـا     ىكىاتتھهيۋەتلىك يوغان دەرۋازا، ئىككـى قانـ  

ــى       ــۇپ ســۈر بېىســپ كهتت ــويزا ـ كىشــهندەك تويۇل ــنهر. ئۇنىڭغــا ك  -بىلى
ىـدىن  ان ھالقا دەرۋازىغـا كـۆرۈنمهس روھـالر تهرىپ   بىلىنمهس لىڭشىپ تۇرغ

 قانــداق« .غانــدەك قىالتتــىمىن ئۈچــۈن ئېچىــپ بېرىلمهكچــى بولمهمــتى
ــوال ــارايمۇ؟ يهنه ســهل  كېتهيمــۇ؟ ئىشخانىســىغىال -ىرەيمــۇچ؟ قىلســام ب ب

. دەپ ئـويالپ ئىككىلىنىـپ قالـدى    »... بولـۇدۇ سام ئىش ۋاختى ساقالپ تۇ
ــۇ چــوڭ دەرۋازا ئال  ــۆزىگه   ئهگهر ب ــۇزۇن تۇرســا ئ ــانچه ئ ــپ ق ــدا ئىككىلىنى  دى

ر دى، يوشــۇرۇن پــايالقچىالشــىمۇ  يــوق گهپ ئهمهســىۇســىز بولپايدى شــۇنچه
كهسـپىي گۇمـانخورلۇق    بۇنـداق . ئۇنى گۇمانلىق ئادەم دەپ قارىشى چوقۇم

ئـــۇ . كىرىشـــكه قىســـتىدى ۇر دېگـــۈدەكئـــاخىر ئـــۇنى دەرۋازىـــدىن مهجبـــ
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  ...شاراقالتتى ھېلىقى سۈرلۈك، يوغان ھالقىالرنى
ك بــوم ســادا ھۆكۈرەشــلىرىدەرنىــڭ ى بايالدەرۋازىنىــڭ ئېغىــر قانــاتلىر

ىق كۆزلـۈك، تـاتىراڭغۇ چىـراي    يسـ دىـن قې شـۇ يهر . بېرىپ قىيا ئېچىلـدى 
ىق كــۆزى ســۈرلۈك ئااليغــان ســئۇنىــڭ قىي. شــى كۆرۈنــدىبىرســىنىڭ بې

  .ھالدا ئۇنىڭغا تىكىلدى
  ؟ —

يــا پانــاھ،  «. ندەك بولــدىمهمتىمىننىــڭ يــۈرىكى ئاغزىغــا قاپالشــقا   
ئـۇ   »...؟سـىته ىن ماڭـا نـېمه كـۈن كۆ   ه، خوجـاي ۈرى شۇنچنىڭ سالخىزمهتكا

ــ  ــى ھوقۇش ــپ   ھېلىق ــۆزلهرگه تىكىلى ــدىغان  ك ــته چاقناي نىڭكىدەك غهلى
ــا ئېلىـــپ   ــۆزىنى يۇقىرىغـ ــۇربىتى يهتـــمهي، كـ ــاچتىقاراشـــقا قـ ــ. قـ ا قىيـ

 »شـۇ بولـۇپ قـاالر   نىم ۈگرئهگهر كىرەلمهي قالسام، كۆ«ئېچىلغان جايدىن، 
يــۇق ســايه تاشــلىغان بــارىڭى قو تــال. كىلــدىدېگهنــدە، ھــويال ئىچىــگه تى

ــى ك  پى ــر تهرىپ ــايۋاننىڭ بى ــدىۈۆرش ــۆرلهپ   . نىۋى ــا ئ ــدىن توپ ــاپ تهپتى ئاپت
هردىكىـدەك  كوچىدا تۇرغـان مهمتىمىـنگه جهننهتتىكـى راھهت شـۇ ي    تۇرغان 

ــاتتى  . بىلىنىــپ كهتتــى ــارچه گۈلزارلىقمــۇ كــۆزگه چېلىق ــر پ ــۇ يهردە . بى ئ
ــپ    ــۈل ئېچىلى ــېرىق ئهتىرگ ــل، س ــكهن،   قىزى ــۈ كهت ــپ ت گىگهن ئېچىلى

كـۈنگىرە  . پ تـۇراتتى ۈنـ ۈەپ كۆرويۇق غولىمـۇ مانـا مهن د  قىزىل گۈلنىڭ ق
. هۋەتـــكه چىقىـــدىغان پهلهمـــپهي ئـــازراق كۆرۈنـــدىتـــامالر، ئىككىنچـــى ق

هــاته قىلىــپ ئــۆزگىچه تهقلىتــته ياســاپ، گــۈل چىقىرىــپ  ارلىقنى ئىگــۈلز
ــله ــتهكل    ئىشـــ ــۈل تهشـــ ــار گـــ ــتىگه قاتـــ ــام ئۈســـ ــار تـــ ىرى نگهن پاكـــ

ئهگهر  كـۆرۈپ قويغۇلۇقكهنـدۇق،   خۇدا بۇ ھويلىنى بـى « تىلگهنىدى،تىزىۋې
  .دەپ ئويلىدى »... نېسىپ بولسا
نهزىرىــدە قارىشــىغا ئهنه شــۇالرنى كــۈزەتكهچ ۋە  نىــڭ ســوئالخىزمهتكار

  .ئويلىغاچ ھودۇقۇپ جاۋاب بهردى
  ...ۈشكىلى كهلگهنتىمجۈجاڭ ئاتىمىز بىلهن كۆر —
  ؟ اىرتقانمقاسىلىنى چ ىم؟ ھاجىمچئۆزلىرى  —
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ــېكىن، كۆرۈشمىســه   — ــاق، مېنــى قىچقىمىغــان، ل ... تىك بوممــايي
  مهن ئاتۇشتىن كهلدىم

  نېمه؟ ئىسمىلىرى —
ھه، مېنــى جۇجــاڭ ئــۆزى بىلىــدۇ، ئاتۇشــتىن كهلــگهن ... ئىسـمىم  —

  . ئادەمكهن دېسىڭىزال بىلىدۇ
دېـدى ھوقـۇش كـۆز     —دەك گهپ قىللىغـۇ، ىلى بـا ال سـ ژئاتۇشتا بى —

مــاقۇل، مهن ئــۇ كىشــىگه ئېيتىــپ   —ىــپ، ئانــدىن،قىل ئــۇنى مهســخىرە
  .سىال، سىلى سهل تۇرۇپ تۇباقاي

بـۇ سـادادا   . پ يېپىلـدى نىتى بـوم سـادا چىقىرىـ   دەرۋازىنىڭ ئېغىـر  قـا  
مهمـــتىمىن ئـــۆزىنى ئاپتـــاپتىن . مهســـخىرىگه ئوخشـــاش ئاھـــاڭ بارىـــدى

ۇالرنىــڭ هتــكهن كوچىــدا قويــۇپ كىرىــپ كهتكىنــى ئۈچــۈن ئ ھوھۇلــداپ ك
ا كۈتـۈپ  لمىسا باراڭنىـڭ سايىسـىد  ىللىدى، ھېچ بوسىنى ئىچىدە تھهممى

ــدى  ــوالتتى، دەپ ئاغرىن ــۇر دېســىمۇ ب ــۇ ت. ت ــاش  ئ ــان قۇي ىــك چۈشــۈپ تۇرغ
. ى، قــاچقۇدەك ســايىمۇ يوقىــدىئاچالمــايتتنۇرىنىــڭ دەســتىدىن كــۆزىنى 

نىـڭ سايىسـىمۇ بىـر قهدەمـال يهرگه چۈشـۈپ      ئېگىـز سـىرەج تامالر   -ئېگىز
مـۇزدەك دوغ سـۈيىنى   . ىسسـۇلۇق قىينـايت  ر تهرەپـتىن ئۇ ئۇنى بىـ . اتتىتۇر

ىن كهلمىگىـنىگه  ىچىپ، دوغچىنىڭ سـايىۋىنىدە بىـردەم ئولتـۇرۇپ ئانـد    ئ
  .ئاچچىقى كهلدى

تى يهنه ئاســتا غارتىلــداپ ىخېلىــدىن كېــيىن دەرۋازىنىــڭ ئېغىــر قــان 
  .ئېچىلدى

ــى  — ــىچقېن ــا  س ــان ب ــدە مېهم ــاۋ  ىله، ئۆي ــنالر، ئ ــوڭ دارى ايالپراق ، چ
ھاجىمغـا   ىسـال، مهن ىـپ سـاقالپ تۇ  ىرچكى ئـۆيگه  ئاۋۇ نېرىسىدى مېڭىپ

پ يوللىرىغــا مېڭىشــنىڭ   ۈتــ ۈقىــالي، گهپلىرىنــى چاپســانراق تۈگ    خهۋە
مهمتىمىننــى ئىچكىــرى تاشــقىرى ھــويلىالردىن     —كويىــدا بولســىال،  

  .شكه باشلىدىۈتۈئۇنىڭغا ئهقىل ئۈگباشالپ كىرىۋاتقان خىزمهتكار 
  ...تهڭتۈشلىرى ئهمهس، لىرى ئهمهس،ىنىڭ ئاغىنىم سىلھاجى  —
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  ەنىـگه تېگىـدىغان بىـرە   زئۇ كىشىنىڭ  ...دىن ئهمهسمهنمۇ بىزەڭ —
  ئىش بولغانمۇ ـ يا؟

. مهكــتهپ ســالدۇرىمهن دەپ چىقىــم تاتىــپ قالــدى  قازىرىققــا بــى —
ۆزى ئـانچه ياقتۇرمـايتتى، شـۇ جاھانغـا     پهتتهپ دېگهننى ئـ  -ئۇنداق مهكتهپ

بولــدى، مېنىــڭ ... ،زە،  ســهل ئــاچچىقى بــا -اقــاپتىكهن، شــۇنىڭغ بېقىــپ
ــاغز ــۆيگه  ئ ــۆزى باشــق خىزمهتكــار — ...ســىلهىچىمنى تاتىلىمــاي شــۇ ئ ا ئ

  . ئۆيگه كىرىپ كهتتى
ئۆينىــڭ تېمــى كــۆك ســېغىز بىــلهن ســۇۋالغان بولــۇپ، تاكچــا، مــورا،   

، لىــرى، ئۈســتى ھهرخىــل نهقىشــلهر بىــلهن تولغــان دەرىزىلهرنىــڭ گىرۋەك
ق ۇلۇچىــدە تولىمــۇ ئۇســت  ئىشــهكىللىك رامكىــالر   تــامالردىمۇ مېهــراپ 

ۆينىــڭ تۇرۇســى ئ. ىــلهن ئويۇلغــان مــۇرەككهپ گــۈل نۇســقىلىرى بارىــدى ب
ىـر ياغـاچتىكى ئويمـا ۋە    لـۇپ، ھهر ب گهژخا، ۋاسا جۈپ قىلىـپ يېپىلغـان بو  

ئوخشـــىمايتى، ھــاراق ۋە پارامانـــدىكى  بىــرىگه   -قاپارتمــا نهقىشــلهر بىـــر  
مــا نهقىشــلهر ۋە ويولــۇپ، بــۇ مــۇرەككهپ ئ ر تېخىمــۇ مــۇرەككهپ بنهقىشــله

لسـا، خـۇددى   ا نهقىشـلهر قانـداق ئىنچىكىلىـك بىـلهن ئويۇلغـان بو     قاپارتم
ۇك ســىزىقالردىكى ۇپ، بــۇ نــازق بىــلهن ســىرالنغان بولــۇلۇشــۇنداق ئۇســت

شـى، بـۇ مـۇرەككهپ جاڭگالـدا     ۇربىرىـدىن روشـهن ئايرىلىـپ تۇ   -رەڭلهر بىـر 
  .ھهيران قالدۇراتتىپ كهتمىگىنى كىشىنى سىرچىنىڭ ئېزى

ئــــۆينى كــــۆزدىن كهچـــــۈرۈپ،    مهمــــتىمىن ئــــاچكۆزلۈك بىــــلهن   
داق ئـۆيلهرنى شـىرىن   ئـۇ ئهمـدى مانـا شـۇن    .  دىولتۇرۇشنىمۇ ئۇنتۇپ قالـ ئ

ــدى ۈچۈشــلىرىدە كۆر ــان بول ــاتالرغا   . دىغ ــازىلىرى ۋە بىس ــۆي جاھ ــدى ئ ئهم
اتتىق تـــاراقالپ ئارقىســـىدىن ئىشـــىك قـــ. ىنـــى ئاغـــدۇرۇپ تـــۇراتتىنهزىر
ەك ئـاق  يۈزلـۈك،   شـى بىلهنـال بـود   ۈلۈغا ئۆرسـى مهمتىمىن ئارقى. لدىئېچى

  .ۆزلىرى بىلهن ئۇچراشتىشاپبۇرتلۇق ئادەمنىڭ رەھىمسىز ك
ــارازىلىق  —! ســـهنمىدىڭ، ئهبگـــا — دەپ ۋارقىرىـــدى قادىرھـــاجى نـ
ــلهن، ــتىمهن، ســې   —بى ــم بــۇ يه تــوخىتمكىن دەپ گه چىللىغــان؟ نى كى
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ــا  ــانالر ب ــاۋارە قى   مېهم ــى ئ ــدا مېن ــۇھىم   چاغ ــداق م ــۇدەك قان ــىڭ لغ ئىش
  بارىدى؟

ان كالۋالىشـىپ بايـاتىن كـۆڭلىگه تىزىـپ تۇرغـ      نىڭ تىلـى مهمتىمىن
  .تتىسۆزلىرى ئاللىقاياققا غايىپ بولۇپ كه

  ،  نېمه بىزىرىپ تۇرىسهن؟گهپ قىلمامسه —
ئاڭلىســام ســىزنى مهكــتهپ ... ئــاڭالپ،ھېلىقــى، نېمىنــى ... مهن، —

دىغـان  ۇ، چىقىـم بول ئىشـقىلىپ  ...دىمۇ،ماقچى دېـ ى دەمدۇ، سـالدۇ دسالدۇ
ى ئۈچـۈن  مهمتىمىن ئهمـدى قىلـدىغان گېپىنـى تېپىـۋالغىن     —هن،ئىشك

شــته ۈنۈهم تهبىئىيــراق كۆرپ قالــدى ھۇنــۇخوشــال بولــۇپ، خېلــى روھل  
ــۋەت —ســۆزلىرىنى تىزىــپ چىقىرىشــقا باشــلىدى،  ته بىزمــۇ ســىزنىڭ ئهل

ــدىغان   ــان يهي ــدىكىن ھــا قــولىڭىزدىن ن ــادەملهر بولغان ــا  -لئ ئهھۋالىمىزغ
رىـــدى، ســـىز باشـــتىراق دېـــگهن بولســـىڭىز  ېتىشـــىدىغان قهرزىمىـــز باي

وقالپ يـ  ماسـتۇق، ھـېلىههم بولسـا بـى    ا بولسـىمۇ قـاراپ تۇ  قولىمىز قىسـق 
ــا ــتىم،چىق ــدىغان ســ   —ي دېگهن ــارەت كهلتۈرى ــۇ يهنه باشــلىققا ھاق ۆزنى ئ

ــن  ــدىراپ تېـ ــۆزىگه پهداز بهقىلىـــپ قالـــدىممىكىن دەپ، ئالـ  —دى، هپ سـ
چۈشــــلۈق، بىــــزدەك  نىڭغۇ ھــــالى ئــــۆزىگهىدەك چــــوڭ ئــــادەملهىلســــ

ئــۆينىال ئالــدىغان  مۇشــۇ بــىئهمهس،  راشــلىقمۇنىڭ قولىغــا قاســولتهكله
ســىمۇ، ســاق، بىزنىــڭ مۇشــۇنچىلىكمۇ ۋەســلىمىز يــوق، شــۇنداق بو     بو

  ...ا گهپ ـ تهكۆڭۈل دېگهن باشق
  نى دەپ چالۋاقايسهن؟ېمىلهڭ نېمه؟ نۇنۇدېمهكچى بولغ —
ــى بدېمه — ــۇولغكچ ــۇپ  —م،ۇن ــۇ يهنه ھودۇق ــى، ئ ــدا —كهتت  چىقىم

ــۇش قىپســىز ۇبول ــدۈرەي  دىغــان ئىشــقا تۇت ــۈمنى بىل ــاز بولســىمۇ كۆڭل ، ئ
ــانچۇقىنى كــوچىالپ، ئېلىــپ كهلــگهن تىلاللىرىنــى    —دەپ، ئــۇ قويــۇن ي
ــپ ھېلقســى ــدى،  ىمغا ئېلى ــادەمگه تهڭل ــۈپچهك ئ ــۈرلۈك گ ــى س ــاز  —ىق ئ

  ...ولسىمۇب
ىغانـدەك  گه قارىر بىلهن ئىگىـزدىن تـۆۋەن  قادىر ھاجى مىسلىسىز كىب
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ئۇزاتماسـتىن ئۇنىڭغـا    لىنىمـۇ ياكى پاسكىنا بىـر نهرسـىگه قارىغانـدەك قو   
ــۇراتتى ــپ تـ ــتىمىن . تىكىلىـ ــوۋېت  «مهمـ ــدى؟ سـ ــدىممۇ ئهمـ ــا قالـ باالغـ

ــارا ئا  ــادەملهر پـ ــا  ئهۋەتـــكهن ئـ ــاتتى، چاتاققـ ــۋىق قىلىشـ ــدۇ، دەپ تهشـ لمايـ
ــېمه؟قا ــا. اشــلىدىدەپ قورقۇشــقا ب —» ...المــدىم ن ــر ھ ــيىن بى زادىن كې

ــ    قادى ــىزلىك بىـ ــولىنى ئېرەڭسـ ــلۈك قـ ــېمىز گۆشـ ــاق سـ ــاجى ئـ ن لهرھـ
ــۇندى  ــنگه س ــا جىمــى     . مهمتىمى ــاق ئالقىنىغ ــتىمىن ئۇنىــڭ يۇمش مهم

ــالدى  ــايلىقنى س ــا  . ب ــا ق ــاي، ھهتت ــاناپمۇ باقم ــاجى  س ــاي قادىرھ راپمۇ باقم
  .اراقشىتىپ تۆكۈپ قويدىيېنىدىكى نهقىشلىك تهكچىگه ش

  .دېدى  ئۇ گۈكىرەپ —دى؟شۇ ئىشمى—
  ...شۇ...ھه،  —
ــا     — ــدىن قالمــ ــا يولۇڭــ ــش بولمىســ ــقا ئىــ ــۇ   — !باشــ ــدى ئــ دېــ

 —ئىلتىپاتسىزلىق بىلهن، ئارقىدىن سهل رەھىمـى كېلىـپ قالغانـدەك،    
سـۇن، ئانـدىن   ق ئهكىرىـپ به تاماق يىمىگهن بولسـاڭ ئولتـۇرۇپ تـۇر، تامـا    

  .كهت
  ...داال بازامهن ھېلىرەخمهت،  —
  !ئهمسه، خوش —

ىك ك بوينىنى ئىچىـگه تىقىـپ ئىشـ   مهمتىمىن تىپىك يىگهن ئىتته
  :لىپئاران ئاڭالنغۇدەك قىتهرەپكه ماڭدى ۋە 

  .دېدى — ...خوش —
ــوينىنى       ــچه ب ــدىن چىققى ــۈرلۈك دەرۋازى ــان س ــى يوغ ــاكى ھېلىق ــۇ ت ئ

ــلىيالمىد ــار دەپ ئويلى  . ىرۇسـ ــام بـ ــاڭ ئاتـ ــدە جۈجـ ــۇ كهينىمـ ــدى، ئـ غانىـ
ــان دەرۋازا ب  ــىدىن يوغ ــۇق ســ ئارقىس ــدىال وغ ــپ يېپىلغان ــڭ  ادا بېرى ئۆزىنى

  .دىىنى بىلپاتقىمۇ ئېرىشهلمىگهنلىكشۇنچىلىك ئىلتى
ئاللىقانــداق نهرســىدىن . ئهمــدى ئۇنىــڭ يــۈرىكى ئېچىشــقىلى تــۇردى

ــىنى ئۇتتۇر   ــمه دەسمايىسـ ــدەك ھهمـ ــۇرۇق قالغانـ ــاپ  ۇقـ ــدەك بوشـ ۋەتكهنـ
. ھېچنهرســـه يـــوق. چۇقىغـــا تىقىـــپ بـــاقتىقـــولىنى قويـــۇن يان. كهتتـــى
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پاراخورنىــڭ پادىشاســى مۇشــۇ   ! مــايمىشپــارا ئال! ، ھــۇ ئانــاڭنى تــۈفىي«
 ۋاي تارتىنىــــپ! خــــامال يهيدىكهنــــدە.. ئىكهنغــــۇ؟ نــــلهپالشــــىۋىك دېگه

ــر ــۇالر ... ىمكهتكهنلىـ ــدە بـ ــمهي ئالىدىغىنىكهنـ ــۇ دېـ ــ... رەخمهتمـ ر بهرىبىـ
 بـا  ۇ، ھـېچ بولمىسـا مېهمـانال   تـال قالـدۇرۇپ قويسـامچ    ژسانىمايدىكهن، بى

دېگهنلهرنـى ئـويالپ،    » !...تىپهزپ قىلىپمـۇ قويمىـدى، سـاخ   كلىـ ئۆيگه ته
ــۇ  ــتىن يېرىلغـ ــدىغهزەپـ ــۇ   «. دەك بولـ ــڭ يۈزىنىمـ ــىقىم تىلالنىـ ــر سـ بىـ

ــد ــاڭنىقىلمى ــى،     ! ى، ئان ــى قېن ــدۇ، دېگىن ــدۇ، يىمهي ــاال، يىمهي ــى ب نهپس
  »!... قوشۇپ يىسه بوالمتى ئهمسهمېنىمۇ 

ش كېـرەك؟  ىسـىغا چىقىـپ ئهمـدى نـېمه قىلىـ     بويى كوچ ئۇ ئۆستهڭ
بىـرەر سـهتهڭ ئـۇچراپ قالسـا راسـا پهيـزى قىلىـپ        «. ىدېگهنلهرنى ئويلىـد 

كېلىــــپ قــــۇرۇق چىكهتســــهممۇ     ئــــاچچىقىمنى باســــمايمۇ، شــــهگه   
 دەپ ئـــۇيالپ، پهرەنجىلىـــك ئايـــالالرنى ئـــۆزىچه  »ئهكهكچىلىـــك بولمـــاس

  .ئۆلچىگهچ، كوچا ئايلىنىشقا باشلىدى
  

*****  
  

ڭ تىرەكلىـــك جـــۈزىگه ئـــۇ كـــۈنى چۈشـــتىن كېـــيىن مهمتىمىننىـــ
پ بېرىشـــقا چولىســـى تهگـــمهي، قهشـــقهردە قونـــۇ) دارىســـىگهســـاقچى ئى(

  ) تىكۈندە قايتماي قهشقهرگه كهلسه ھېچقاچان بىر ئۇ. (قالدى
پ ۇشــۇشئهتىســى ئۇيقۇســى ئېچىلغانــدا قوپــۇپ، كهيپىچىلىكــتىن بو 

ــلهن ھهرىك   ــۇق بىـ ــى ھورۇنلـ ــكهن تېنىنـ ــاقچى   كهتـ ــۈرۈپ سـ ــكه كهلتـ هتـ
  .ىئىدارىسىگه كهلد

قىلمـاي،   ڭتىم كـۆرۈپ تۇرغانـدەك ئېـرە   قادىر ھاجى ئـۇنى تـۇنجى قېـ   
  .ان سۆزىنى داۋامالشتۇرىۋەردىئهمهلدار بىلهن قىلۋاتق ىتايئىككى خ

مهمــتىمىن ئىشــخانا جاھــازىلىرىنى يېڭىۋاشــتىن كــۆزدىن كهچــۈرۈپ، 
ــا     ــى ھېسـ ــۇندۇرۇپ قىممىتىنـ ــا سـ ــۇنى پۇلغـ ــۇددى ئـ ــاقچى خـ بالپ تاپمـ
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ــى ۇبول ــدەك قىالتت ــۇ ئېغىــر يهن. ۋاتقان ــك  -ه ش ــر ئىش اپالر، ئىشــكاپ ئېغى
دىمۇ دەســتىلهنگهن  لىئىــش ئۈســتى   بــاغالم قهغهزلهر،  -ئۈســتىدە بــاغالم  

  .قهغهزلهر
رۈلۈپ يۈرىسـهن بـۇ يهردە؟ يـا ئۆيـدە، يـا ئىشـخانىدا       ۆھه، يهنه نېمه س —

  ؟!بولمايدۇ، سېنىڭ دەستىڭدىنئارام 
نىـــڭ تويۇقســـز ئـــۇ قـــادىر ھاجى —... تىائهھـــۋالىم بـــ ...ئـــازراق، —

  .هتتىاۋازىدىن چۆچۈپ كئ
ــۆزله — ــلهن بۇي  —! سـ ــاللىق بىـ ــاجى قۇپـ ــادىر ھـ ــدىقـ ــا . رىـ ئهممـ

ئهمهلـدار   ىتـاي ئۆزى ۋە ھېلىقـى ئىككـى خ  . قىلمىدى ئولتۇرۇشقا تهكلىپ
  .شاتتىۇكېرىلىپ ئولتۇر

ــسۆزلهۋە — ــدۇ؟س ــى ئىككهيل  — ...هم بوالم ــتىمىن ھېلىق ــگه مهم هن
  .ىىنىپ سورىدقاراپ قويۇپ، ئىككىل

  !ساسۆزلىمىسهڭ يوقال، بولمى —
هيىپچىلىكــته  ئــۇ ئۆزىنىــڭ ك  —... مــاقۇل، سۆزلىســهم ســۆزلهي   —

ــ ــى   سـ ــېمه قىلمىقـ ــدى نـ ــانلىقىنى، ئهمـ ــكارىالپ قويغـ االھىيىتىنى ئاشـ
  .ۈگهتتىكېرەكلىكىنى، قورقۇمسىراپ تۇرۇپ سۆزلهپ ت

  !ا ئۆلۈم كېلىدۇ، ئۆلۈمغساڭا ئوخشاشال!  ئۆلۈپسهن، بهڭگى —
ــۇدا ھه — ــ خـ ــى، مېنـ ــىققـ ــېلىڭ،  ى بـ ــقا سـ ــتىمىن  — ئىشـ مهمـ

ــدى،ىت ــۈئۈگ —زالنـ ــاپتىمهن، ھهر ھاۈنـ ــرەپ قـ ــدا يهنه بىـ ــارا لـ ــقا يـ پ ئىشـ
  !رەھىم قىلىڭ، تاشلىۋەتمهڭ.... مهنقاال

دەپ مهســخىرە  — دە، -بولــۇدۇچهنتــۇ دېــگهن كاللىســى ئــاددى     —
ئهمهلـدار بىـر بىـرىگه ئـۆز تىلىـدا       ىتـاي قى ئىككـى خ قىلىپ كۈلدى، ھلې

ل قويـۇپ خـاتىرجهم ئىشـڭنى    ه ئۆزىنى قاراۋۇبۇالرنىڭ ئۆزىگ —رالپ، ىكالد
ــاۋۇ . ، ھهرگىــز چاتــاق قىاللمايــدۇبولــۇدۇۇ قىلســاڭم دەپ ئــات   »قــاراۋۇل«ئ

پ سـاقاليدۇ،  پىشىپ ھېلىقىالرنـى ھېـزى بولـۇ    -قويۇپ قويغىنىڭ كۆيۈپ
ــڭ بىرســىگه قالغا  ــڭ ھهممىســىنى ئۆلتۈرگۈز ئهگهر بۇالرنى ــپ، ۈنالرنى ۋېتى
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ھهي، چهنتـۇ، سـهن   « :ولسـاڭ مۇنـداق بـۇيرۇ   ىدا ئۇنى ئۆلتـۈرمهكچى ب رىئاخ
ۈن لىرىڭنىڭ ھهممىســىنى ئۆلتۈرىســهن، بــۇ خىزمىتىــڭ ئۈچــبــۇ يۇرتداشــ
شـــۇنىڭ بىـــلهن ئـــۇ تېخـــى ســـاڭا   »!ڭ ئاخىرىـــدا ئۆلتـــۈرىمهنســـېنى ئه

ــارا بېرىــپ، خوشــامهت   رە ھهرگىــز «قىلىــدۇ، ھه،  خــمهت ئېيتىــدۇ، ھهتتــا پ
ھـا  . دەپ يالۋۇرىـدۇ  »هڭشقا بىرسىگه ئېلىـپ بهرم بامېنىڭ خىزمىتىمنى 

  ...ھا
ــۇ گهپلهر  ــاجى ب ــڭ   قادىرھ ــاڭالپ ئۇالرنى ــى ئ ــۇلۇپ  ن ــىگه قوش كۈلكىس

ئۇالرنىــڭ كۈلكىســى . گۈلدۈرمامىــدەك ئــاۋازى بىــلهن كۈلۈشــكه باشــلىدى
  :مهمتىمىن يهنه يېلىنىپ توختىغاندا

ــ  — ــوختىنى پاياليــ ــنى قىلتــ ــوال ىۋەدىغان ئىشــ ــهم بــ ــاقۇل ســ ؟ مــ
  ...هن، رەھىمگسىڭىزچۇ؟ خۇدايىم بهەدەۋ

ــۇ ئىشــقىمۇ يارىمايســهن   — ــاق، ئ ــڭ بالىســى ئىت! ي ئىككىنچــى ! نى
  !ۈنمهكۆزۈمگه كۆر

ــېچ بولمىســـا توخـــۇ كـــاتىكى       — ــاڭ، بـــۇ كـــۈچىكىڭىزگه ھـ جۈجـ
ۇ بهرمىســىڭىز، بېشــىڭىزنى ســاقايتمايدۇ،   ســاقاليدىغان ئىــش بولســىم  

ىرســـــى دەپ ســـــاال قىلـــــدى ھـــــېلىقىالردىن ب —ىـــــم قىلىـــــڭ، رەھ
  .دامهسخىرىلىك ئاھاڭ

ــادەملهر  ئاغزىــدا بول    ــادىر ھــاجى ئ ــۇمكىن ۇق بولغــان جىمــى   شــى م
  :ئاخىرھاقارەتلهرنى قىلغاندىن كېيىن 

. ئهمـــدى ســـهن ئاشـــكارە ســـاقچى بولمىســـاڭ، باشـــقا چـــارە يـــوق —
ئهممـا  . تـى كهلمهيمۇ ساڭا ئوخشاش ساراڭ بهڭگىگه بۇ ئىـش بـاب   ئهسلىدى

  .لغىچه تۇرۇپ تۇررۇقۇئاتۇشتا ساقچى ئىدارىسى 
  ...ئاڭغىچه كۈنۈمنى قانداق ئالىمهن، رەھىم قىلىسىز —
  !يوقال! ئاڭغىچه؟ بىلگىنىڭنى قىل —

  .ئهمهلدارالرنىڭ قاقاقالپ كۈلگىنى ئاڭالندى خىتايئارقىدىن 
ئـۆز   دېـگهن ئـوي بىـلهن    »ھالدا جېنىم ئامـان قالـدى   ھهر«مهمتىمىن 



 175 

 ئــۇ. ىدىن چىقىــپ كهتتــىســىئــۆزىگه تهســهللى ئېيتىــپ ســاقچى ئىدار  -
نى قويـۇپ بـۇنى   بهخىتسىزلىكنىڭ بـاش سـهۋەبكارى كىـم؟ دېـگهن سـوئال     

ســدىن ئــايرىۋەتكىنى ىــرىم مهنبهئــۇنى ئىشــهنچىلىك ك. ئــۇزاق ئويلىــدى
هققىـدە ئويلىغىنىـدا غهزەپـتىن    ئهمـدى ئـۇ نـېمه قىلىـش ھ    . تهۋپىق ئىدى

ــ  ــرەپ كهتتــ ــمهن  «. ىتىتىــ ــارام بهرمهيــ ــا ئــ ــھابۇلهاجىمن! ئۇنىڭغــ  ڭىــ
ېنىق جاۋاب بېرىش، دەرھـال تۇتـۇش قىلىـپ ئـۇنى     مهسلىههتىگه ئهمدى ئ

  »!... مايدۇۋەتسهممۇ دەردىم چىقۈچايناپ پۈرك! ا قىلىش كېرەكرەسۋ
  .ئۇ ئۆز ئالدىغا ئىش تۇتۇش قارارىغا كهلدى

 

2  
 

كارە پىتــــنه هــــاجىم ھــــازىر بهك قورقۇدىغــــان بولغاچقــــا، ئاشــــھابۇل
ن غهرەزلىـك سـۆز ـ    ال كوچىـدا بىـرەر يامـا   قاشۇند. تارقىتىشقا پېتىنالمايتى

ــدا بولســىمۇ سايىســىدىن  ــا  «ھۈركــۈپ،  چــۆچهك پهي ــتىم شــورلۇق، ماڭ ئې
ــۇپ قالمىســىال ــدايتى» بوالتتىغــۇ توقۇل ــۈرىكى پوكۇل ئهممــا قانغــا . دەپ ي

ــىڭگهن خــۇي،   ــا«س ــهۋەپ بولغــان   » بۇل پىتنىخــورھ ــگهن لهقهمــگه س  دې
ــايتى   ــار تۇرغۇزمـــ ــۇنى يهنه بىكـــ ــىيهت ئـــ ــ. خۇسۇســـ ــېقىن  ۇئـــ يهنه يـــ

ىـدا بـاش   لىرىنى تاپسىال يېڭىلىقچىالرنـى يـوق قىلىشـنىڭ كوي   ھهمتاۋاق
  .قاتۇرۇپ يۈرەتتى

مهمتىلى ئهپهندىنىڭ مهمـتىمىن ئاقكىرپىـك بىـلهن تاۋكـا ئۈسـتىدە      
پ همتىمىننىڭ تاپانچـا چىقـارغىنى يۇرتقـا تـارا    روبىرو بولۇشۇپ قالغىنى، م

ن، ئىـــزچىالردىن بىـــرى هكئهســـلىدە ئهپهنـــدىنى ئېتىـــۋېتهر. كهتكهنىــدى 
اقالر بىـر ئاخشـىمى ئـانچه    ھهمتـاۋ . ۋاپتۇ، دېگهن گهپـلهر بارىـدى  ۈئالدىغا ئۆت

بىرىنىــــڭ ئــــۆيىگه يىغىلىــــپ اشــــلىرىدىن كــــۆزگه پاتمايــــدىغان قولد
  .ان ۋاقهنى قىزغىن سۆزلهشمهكتىدىئولتۇرۇپ، بۇ قىل ئۈستىدە قالغ



 176

دېـدى   —. ..كهنمىزاتىپ سالغان بولسـىمۇ قۇتـۇال  كىدە ئېمهستلى —
  .بىرى

ــدىنىڭمۇ   تىمىمهم — ــدا ئهپهنــ ــدىن قارىغانــ ــاق قويغىنىــ ــى ســ ننــ
  .دېدى يهنه بىرى —ئوخشايدۇ، جۇما،  لىرى بادىغان يهۇققو

ېـدى  د —! ، ھىـم »غوجامنىڭ غوجىسى بار، چامغۇرنىڭ ئورىسـى « —
ــى    ــكه ئارىلىش ــدىن كهم گهپ ــس كهم ــازى رەئى ــۇ يهرگه  ق ــىمۇ، ش ۋاتقان بولس

مهمتىمىننىــڭ  —تالمــاي، ئــۆزىنى توختۇشــتىن ستۇرۇكهلگهنــدە گهپ قى
  !هپ شهدە؟ ھه، گئارقىسىدا كىم با

تقـان چېغــى، ئـۇ نــوچىلىقتىن   مهنـچه مهمتىمىنمــۇ خېلـى ئــازار تا   —
 ژئۇنىــڭ غــۇمى بىــ. دېۋىتهلمهيــدۇغــا بولــدى النــېمه، بۇنــداق ئازا تامــايى بــا

شـهيتانلىق بىـلهن    ،دېـدى ھـابۇل شـهيتان    —ۈپ چىقماسـمۇ؟  باالنى تۈرتـ 
  .شارەت بېرىپبىر ئىشتىن بى

  ... سا،توغرا، مهمتىمىننى قۇش قىلىپ سال —
پىكـرى  » بىـلهش «بۇنىڭ بىـلهن ھهممىنىـڭ ئهقلىـگه مهمتىمىننـى     

، ئـاۋۇ كـۈنكى   بىرلىـرى ئـۇنى چاقىرتىـپ كېلىـپ    . كېلىپ مهركهزلهشـتى 
ــىپ   ــۆزلهتكهچ گهپ تېش ــى س ــلىههتنى بهردى ۋاقهن ــگهن مهس ــاق، دې . باقس

ــڭ ــدىن  بۇالرنىـ ــرەر مهجئىچىـ ــۇل بىـ ــپ، ۋەقه  هـ ــپ قېلىـ ــهخس چىقىـ شـ
بــوالر، دېگهننــى كۆڭلىــدىن كهچــۈگهن ھــابۇل   ئهپهنــدىمگه يهتســه قانــداق

  :ك ئالدىدا ئۆزىنى ئاقلىدىۈلۈچدەرھال كۆپشهيتان 
ــاڭال  — ــېمه قىلس ــ ن ــا،  القىلىڭ ــوق، جۇم ــدا مهن ي ــۇ ئارى ــا ب  —، ئهمم

  .ىلىدىه پهگا تهرەپكه بويۇنداپ كهشىنى ئىزدىگهننى ئىپادىنىچدېگ
مىغـان نـېمه   كهك ئـادەم دەيـتىم، تـازا بـېلىگه سـۈيقاش با     ئهلى خې —

  .دېدى قازى رەئىس زەھهردەك تهلهپپۇزدا —ئوخشىمامسىله؟ 
كېـــتىش ھابۇلهاجىمنىـــڭ گېپـــى بىـــلهن يېلـــى چىقىـــپ، تارقـــاپ  

ىڭ بىـلهن سـهل ئېسـىنى يىغىـپ،     نىيىتىگه كېلىشىۋاتقان سالىكالر بۇن
ھهتتـا  . ن دېـگهن يهرگه كهلـدى  سـى چىڭىـكه  مىزنىڭ ئىرادىھهرھالدا چوڭى
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  :ىي بىلىپ بېقىش ئۈچۈنبىرى ۋەزىيهتنى رەسم
  .دەپ سورىدى —مهمتىمىننى باشالپ كېلىلىمۇ؟  —

قــازى . ۋالـدى ۇولھابۇلهـاجىم بېشـىنى ئىچكىــرى تىقىۋېلىـپ، جىــم ب   
 -كـۆزىنى چـاال يۇمغـان ھالـدا بېشـىنى بىلىـنهر      رەئىس ئاۋازىنى چىقارماي، 

ــدبىلىــنمهس ئېغ ــۈپ تۇرغــان . ىىتىــپ قوي ســۈخهنچىلهردىن  شــۇنىال كۈت
  .شالپ چىقىپ كهتتىبىرى شاپا

ئهممـــا ســـورۇندا ۋەھىمىلىـــك جىملىـــق ھۆكـــۈم ســـۈرۈپ، ھهمىشـــه  
پ ماجـــالىنى قـــويمىغىلى قورقـــۇپال ياشـــىغان بىچـــارە ئـــادەملهرنى ئېزىـــ

  :ن مىدىراپبىرى ئورنىدى. تۇردى
 رۈپ قـــاراپبېغىمغــا ســـۇ ئېچىــپ قويغـــان، توشـــۇپ، تــامنى ئـــۆ    —

سـىنىڭ قىـل سـىغماس    پ ۋە باھانىۈتۈدېدى باھانه كۆرس —مىسۇن، ائولت
  .نلىقىدىن ئېمىن بولغان ھالدا دادىل ئورنىدىن تۇردىدەرىجىدە بولغا

هيـلهن بىلىـپ تۇرسـىمۇ، ھېچنـېمه     ئۇنىڭ ھهقىقىي نىيىتىنـى ھهمم 
ــر باشــلىن   . دېيىشــمىدى ــا بى ــۇ باشــقا قورققاقالرغ ــۇپ ئهكســىچه ب ىش بول

قىـپ  چى» بېشـى ئاغرىـپ  «ڭ ئارقىسىدىنال يهنه بىرىنىڭمـۇ  ۋە ئۇنى بهردى
مشـهلگهن  تهي دەپ تهھابۇلهـاجىممۇ چىقىـپ كېـ   ... يېتىۋالغۇسى كهلـدى 

ــۇنى   تهقىــپ قىلىــپ  بولســىمۇ، قــازى رەئىســنىڭ قهھىرلىــك كــۆزلىرى ئ
سقىســى، مهمــتىمىن يېتىــپ كهلگهنــدە  قى. تۇرغىنىــدىن قوزغىاللمىــدى

  . قالغانىدىكى قازىالىدىن باشقا ئىكئۆي ئىگىس
دېگهنـدەك،  » هردە ئېشـهك ھـارام  ئـادەم تـوال ي  «بۇمۇ ياخشـى بولـدى،    —

دېـدى قـازى    —يـارارى يوقىـدى،    نىڭ توال بولىشىنىڭمۇ بىاق نېمىلهبۇند
غــۇن ن كىرىــپ كهلــگهن مهمتىمىــنگه دەرىجىســىگه ئۇيئانــدى —رەئىــس، 

بىـلهن  هنـدىم  ، ئـاۋۇ كـۈنكى ئهپ  تهلهپپۇز بىـلهن سـاالم قىلغانـدىن كېـيىن    
  .بولغان ۋەقهنىڭ جهريانىنى سورىدى

ۈك تهســۋىرلىگهن مهمــتىمىن، ئــۆزىنى بــاتۇر قىلىــپ نــى ســۈرلۋەزىيهت
  :تهسۋىرلهپ، كۆپتۈرۈپ سۆزلهپ بهردى ۋە پو ئېتىپ
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ســى  م ئېتىــۋېتىتىم، ھېلىقــى ھارامــدىن بولغــان نا    بىلالھىــزى  —
  .دېدى —! توسىۋالدى

ــۇال   — ــۇ شــ ــىر دېگىنىڭمــ ــالىكىدۇناســ ــاپ  ؟ ئۇننىڭ ســ ــۇ ئايــ ىمــ
ــدىغان،  ــاجىم ئهپ —ئولتۇرامـ ــدا، دېـــدى ھابۇلهـ  بـــى —سۇســـالنغان ھالـ

  ....مىزنكهقۇتۇال
دېــدى مهمــتىمىن ئــۆي  —شــۇنىڭ ســالىكىدەك قىلغــان بىــلهن،  —

ان ئىشــــلىرى بىــــلهن ئىچكىــــرى كىرىــــپ    ئىگىســــىنىڭ داســــتىخ 
ازىغـــا ىـــگه كـــۆزى يهتكهنـــدىن كېـــيىن، بېشـــىنى ئىككـــى ق كهتكهنلىك

نىڭ ئىچىــگه تــوختى زۇنۇننىــڭ ســالىكى، شــۇال    —ۈپ، يېقىنــراق ســۈر 
بولمايـدىغان   مهن ئـۇنى خېلىـدىن بىلىـپ قالغـان ـ دە،     ! ن ئـادىمى قويغـا 

  !سهتمهمتىمبولسا، ئانا ـ مانىسىنى كۆزىگه كۆ
تان ھــېچ ل شــهيھــابۇ —... ســىله،مــا ئىشــنى كۆ... ا گهپ دە؟مانــد —

يـا،   —ۆيۈندى، سـ ئويالپ باقمىغـان بـۇ ئىشـتىن ھهم ھهيـران قالـدى، ھهم      
دېـدى سـۆيۈنۈپ،    —! كـۈمهت دېـگهن  دىغان گهپـكهن، ھۆ ۇھهجهپ پۇختا بول

بۇمــۇ . دىغـان ئىشـكهن  ۇپــۇختلىقىنى، بول... ، تـوۋا، توختـاخۇننى قـاراڭال   —
  ...گه قۇرۇت چۈشكهن گهپ، ئىچىبولۇدۇ

ــىش — ــ  —! شـ ــدى مهمـ ــۆيدېـ ــنالپ   تىمىن ئـ ــىنىڭ يېقىـ ئىگىسـ
مــا گهپ دېيىلمهيــدىغان  —ى، كېلىشــى بىــلهن، كېــيىن يهنه پىچىرلىــد 

ھه، ئـــۆزلىرى . ىتىـــپ قالـــدى، ھه قاســـىلىرىغاگهپتـــى، ئاغزىمـــدىن چىك
ىشسىله، ھۆكۈمهتنىڭ سىرى، يېيىلىـپ كهتسـه ئايىغىـدىن چىقىـپ     بىل

  .دېدى ئاگاھالندۇرۇپ —! ، جۇمابولىشالمايال
ــوۋا، د — ــنهۋە،ت ــز  ېگى ــۇ بى ــڭ   —! كىچىكم ــدى ھابۇلهــاجىم، ئۇنى دې

  .داق بىر سۆيۈنچ پهيدا بولغانىدىدىلىدا ئاللىقان
ــازى   ــدا قـ ــۇ چاغـ ــس يهنه كهمبـ ــۇپ   رەئىـ ــۆزىنى يۇمـ ــپ، كـ گهپ قىلىـ

  .ىمغا قالدىجگهپ يهنه ھابۇلها. ۋالدىۇپ ئولتۇرۈيۈمۈكچ
ــراق   —؟ ...قېنــــى ســــېنىڭ — دېــــدى ئــــۇ مهمتىمىــــنگه يېقىنــ
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ــىپ پى ــۇپ    ئېڭىش ــۆزىنى يۇم ــدا ك ــڭ قۇيرىقى ــرالپ، كۆزىنى ــۈدۈمچچى پ ۈي
ــازى ــان قـ ــۇپ  ئولتۇرغـ ــاراپ قويـ ــكه الپ قىلىـــپ قـ ــرى . رەئىسـ ــۇ ئىلگىـ ئـ

ــ ــ  مهمــ ــالر ھهققىــ ــتلىك پىالنــ ــكهن سۈيقهســ ــلهن دېيىشــ دە تىمىن بىــ
ــورىما ــدەك   سـ ــۇن دېگهنـ ــنى بىلمىسـ ــازى رەئىسـ ــۇنى قـ ــا بـ قچىدى، ئهممـ

  .پۈتۈدىنىمۇ كۆرسئىپا
ــ  — ــدا بول ــۇنىڭ كويى ــپ ـ ك    ۋاتىۇش ــى كېلى ــۇ ئېپ ــمهيتىم، ش ... هل

  .جهھلىم قاتتى ئهمدى گهپ يوق، ئهمدى ئۆزەمنىڭمۇ
ــۇ مهن   — ــهن؟ ئاش ــالي دەيس ــداق قى ــارىالش،    قان ــال ئ ــدەك، ئاي دېگهن

دىغــان ۇمــا؟ يــا باشــقا خىيالىــڭ بامــا؟ ئهگهر شــۇنداغالم بول... قىــدەكھېلى
  ...ايالال ئىشىنى توغرىالپ بېرىمهن،بولسا مهن ئاۋۇ ئ

شـىۋىرالپ ئـۇزاق    —.... ئۆزەمگه قويۇڭ، خاتىرىجهم بولـۇڭ، ىمۇ ئۇن —
  .ېمىلهرنى دېدىبىر ن

ــۇدۇ — ــدان گهپ،بول ــاب  —، ئوب ــدى ھ ــهيتدې ــۇپ،  ۇل  ش ــال بول ان خوش
دىغـان مۇئـامىلىنى قانـداق قىلىشـتا ئېپـى بـار       ۇئۇنىڭ ئايالالر بىـلهن بول 

! ـ دەدېــگهن لهقىمــى بىكــار قويۇلمىغــان    »زىنــاخور ھــابۇل«ئــادەم ئىــدى، 
دەك، دېگهنـ  »قولـۇڭ كۆيمهيـدۇ   كۆسـهي ئـۇزۇن بولسـا   «شۇنداق بولسـىمۇ،  

  نى خااليدۇ؟ كۆسهي تۇرغان يهردە كىم قولىنى ئوتقا تىقىش
ــىنى   ــاراينىڭ گهژلهنـــــگهن ۋاسىســـ ھابۇلهـــــاجىم نهقىشـــــلىك ســـ

جهيـــنهكلهپ  ســـانايدىغاندەك تۇرۇســـقا قـــاراپ ئارقىســـىدىكى بىســـاتقا    
  :ۋالغاندىن كېيىنۇكۆزلىرىنى يۇمۇپ بىر ھازا تۇر

ــ     ۇزۆھرەگ — ــۇ ئهپهن ــۇر، ئ ــداق ئۇقت ــنى مۇن ــۇ ئىش ــا ب ــۆيىگه لغ دىگه ئ
رىتى كهلسـه شـۇنداق دېسـۇن،    مۆ، چىللىماقچى ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرسۇن

ــدۇ    ــدە بولماي ــۇ ئۆي ــدا زۆھرەگــۈل ئ ــدىغان چاغ ــدى بارى ئۇنىــڭ . ئهممــا ئهپهن
. پ قـويىمىز يىگىتلهردىن بىرىنى ياسـاندۇرۇپ ئولتۇرغـۇزۇ  ئورنىغا تېۋى بار 

الر مۆكۈنـۈپ  ر يهرلىرىـدە بىـر نهچچىڭـ   ئۆينىڭ ئىچىـدە ھهم ھويلىنىـڭ بىـ   
 .كېينال ئىشنىڭ پۈتكىنى شۇ تۇرىسىلهر، ئهپهندى ئۆيگه كىرگهندىن
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ئـۆز بېشـىدىن ئۆتكـۈزگهن    ھـابۇل زىناخورنىـڭ   ئايالچه ياسىنىۋېلىشمۇ 
ىـر  ئـۇ قوناقلىققـا كىرىـپ كهتـكهن ب    . دىن بىرىـدى بىۋاسىته تهجرىبىلىرى

ــالچه     ــۈن ئاي ــش ئۈچ ــۇق قىلى ــا پوخۇرل ــىدىن ئايالغ ــىنىۋېلىپ ئارقىس  ياس
ــدى    ــالرنى كــۆپ قىلغانى ــدىغان ئىش ــر قېــتىم ئ . كىرى ــڭ ئايــالچه  بى ۇنى

رى ئـــۇنى ئوســـال لىرىـــدىن بىـــياســـانغىنىنى بىلىـــپ قالغـــان ھهمتاۋاق
ــ    ــڭ ئ ــا ھابۇلهاجىمنى ــۈن قوناقلىقت ــش ئۈچ ــر  قىلى ــىۋالغان بى ۆزىنى بېس

  .ۋەقهمۇ بولغانىدى
ــۋېتىمهن،    — ــۈل كهلتۈرى ــۇڭ، گ ــاتىرجهم بول ــتىمىن  —خ ــدى مهم دې

  .ماختىنىپ
هپهنــدىگه ئۇنىــڭ ئ. بــۇ ئىشــتا پاشــاخاننى قــۇش قىلىــپ ســالىمىز —

نى رەسـۋا قىلىـدىغان ئىـش بولسـا     ، شـۇڭا ئهپهنـدى  قارىتا قوساق كۆپىكى با
  .غا پۇل بېرىمىز ئهمهسمۇياق دېمهيدۇ، يهنه كېلىپ بىز ئۇنىڭ

  قىلىدۇ؟ئۇ يهنه نېمىش  —
م ھه ئــۇ زۆھرەگۈلنىــڭ نامىــدىن ئهپهنــدىنى قىچقىغىلــى بارىــدۇ     —

ــدۇ ئۆ ــۆيى بولمىســا بولماي ــادەم ەگــۈلنى زۆھر. يمــۇ پاشــاخاننىڭ ئ ھهمــمه ئ
گه بېرىشـتىن بـاش تاتىـپ    ىبىلىدىغان نـېمه تۇرسـا ئهپهنـدىم ئۇنىـڭ ئـۆي     

ــى مــۇمكىن  ــا تاتىشــى ئىشــىمىزنىڭ ئو. قېلىش ا ئىمانىــڭ كامىــل  غڭغ
ــۇنكى، زۆھ ــى   بولس ــازىرقى  ئاالقىس ــدىنىڭ ھ ــلهن ئهپهن ــۈل بى ــى  رەگ خېل

، دۇۇزۆھرەگـۈل بىزنىـڭ ئۆيـدە سـىزنى كۈتـۈپ تـۇر      «ان خايامان ئهمهس، پاش
  .دە ئهمهسدېسه، ئهپهندى ئىشهنمىگىدەك يهر »گېپى بارىكهن

سـه  نه ژبىـ  ئاچكۆز خوتۇن، جىـق  پاشاخاننى نهدىن تاپتىڭىز؟ ئۇ بى —
. مهمــتىمىن ئاغرىنغــان قىيــاپهتتهدى دېــ —غــان گهپ، تهلهپ قىلىشــى تۇ

ىنى پهقهت ئـۆز مۇددىئاسـىنى   سـۆز  ڭ بـۇ ئهمما ھابۇل شهيتان مهمتىمىننىـ 
  .تىقانلىقىنى بىلىپ يهتكۆزلهپ دەۋات

دېـدى ئــۇ  —ئۇنىڭـدىن بېشـىڭ قاتمىسـۇن، ئـالغىنىنى بېرىمىـز،      —
  .شۇڭا
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 ــ ...دەيـدىغان بولسـىڭىز، ماڭـا نـېمه،    پۇل سـىزنىڭ، سـىز ئۇنـداق     —
  .خۇرسهنچىلىكنى يوشۇرۇپ همتىمىندېدى م
ــا ھېلى  — ــۇپ قالسـ ــىز بولـ ــبهك تويۇقسـ ــى تـ ــهنمهي ېجىمقـ هل ئىشـ

ــۇن،  ــاۋۋال زۆھر قالمىسـ ــا بىـــر  شـــۇڭا ئـ ــچه قېـــتىم   ەگـــۈل ئۇنىڭغـ نهچـ
ئــۆيگه بېرىــپ كهلســىڭىز بــوالتتى، بىزنىــڭ ئــۆيگه      «: غىلجىڭلىســۇن

 »... ز باشــقا بىــر يهردە بولســىمۇ كۆرۈشســهكبېرىشــنى ئهپســىز كۆرســىڭى
  .دۇىڭ گېپى گۇمانالندۇرمايدېگهندەك گهپلهرنى قىلسا، ئاندىن پاشاخانن

ــدۇ،    — ــىال چىقمايــ ــدىن كاشــ ــهتكهن ئهقىلــ ــىز كۆرســ ــهم ســ قهســ
  .دېدى مهمتىمىن خۇشال بولۇپ — ...قىلىمهنكى،

 »... كــــــۆۋرۈكتىن ئۆتۈۋالغــــــۇچه«ئهمســــــه ئۆتكهندىكىــــــدەك  —
—ن، جۇمــا، كهك، گېپىمىـز ئوغـۇل بالىنىـڭ گېپـى بولسـۇ     ئهبولمىسـۇن،  

  .دېدى ھابۇلهاجىم تهنه قىلىپ
  ...ياق، بىلالھىزىم —
اجىم بىـر  دېـدى ھابۇلهـ   —ىشقا قهدەم باسـقىن، مه بـۇنى،  ئ سههمئ —

نــى ئۇنىــڭ تىزلىــرى ئارىســىغا تهئهددى  ) ھهميــان (چىــل تېــرە خالتــا   ئهپ
  .بىلهن تىقتى

ان مهمـتىمىن يهنه بىـر مـۇنچه قهسـهملهر     قىنىغـا پاتمـاي قالغـ    -قىـن 
ــله ، رەقىپلىرىنــى ن ھابۇلهاجىمنىــڭ ئىشهنچىســىنى مۇســتهھكهملهپ بى

  .اھىپخان بىلهن خوشالشتى، سيۇپالپ قولتى
  

******  
  

گۈل سهتهڭ بىـلهن ئۇچرۇشـۇپ دەرھـالال مهخسـهتنى     ن زۆھرەمهمتىمى
ســىىز مهمتىمىـنگه ئــۆزى ئۈچـۈن ئاللىقانـداق بىــر يهرلىـرى ئوڭاي    . ئېيتـى 

بېــرىش ھهقىقهتهنمــۇ قىــيىن بولغــان بــۇ گهپنــى ئوقۇشــلۇقراق ئېيتىــپ  
  .بولدى
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ۈل ســۈنئىي چۆچــۈپ، رەگــزۆھدېــدى  —! نــېمه دېــدىڭىز، غوجــام؟ —
ــاش ــا  -ق ــۈزۈپ، ق ــاپىقىنى س ــنگه  ق ــدەك مهمتىمى ــۆڭلىگه كهلگهن تتىق ك

ــ ــدى   ئالىيى ــۈر قارىۋال ــپ تهت ــى قېقى ــدى ۋە دىمىقىن ــڭ  . پ قارى ــۇ ئۆزىنى ئ
لىكىنــى ايــال ئىكهنلىكىنــى، مهمتىمىــنگه ســادىق ئىكهنئ »ۋىجــدانلىق«

 ئۆلىمـــا -بـــارلىق مـــولال ( بىلـــدۈرۈش ئۈچـــۈن شـــۇنداق قىلىۋاتـــاتتى   
دەك، بـارلىق بـۇزۇق   دەكلهر ساۋابلىق ئىش ھهققىدە كۆپ سـۆزلىگهن گهندې

). سـۆزى كـۆپ ئىشـلىتىلهتتى    »دانۋىجـ «ىدىمۇ ئايالالر، زىناخۇر ئهرلهر ئىچ
ــ   ۈل مهمتىمىننــــى ســــىناپ شــــۇنداق   يهنه بىــــر جهھهتــــتىن زۆھرەگــ

  .دەپ ئويالپ قېلىۋاتاتتىدەۋاتامدىكىن 
ئــادەم، كىمگىــال  گهۈمۋاتىســىز؟ مهنمــۇ ئــۆزۈسـىز مېنــى نــېمه كۆر  —

پ قېلىۋاتامسـىز مېنـى؟   ۇتۇئوخشـ  پاقچىالرغارىـدىغان شـا  بولسا ماقۇل دەۋې
ــۇ چـــوڭ بىلىـــپ     ــه مهنمـ ــۆزىگه، خهلـــق چـــوڭ بىلسـ ــا ئـ ئهپهنـــدى بولسـ

  دە؟ -ۇنداق ئويالپ قاپسىزكېتهمدىكهنمهن؟ ش
ئىچىـپ چۈشهندۈرۈشـكه مهجبـۇر     مهمـتىمىن قهسـهم   ئامالسىز قالغان

ــدى ــۈنى ئ . بولـ ــى كـ ــڭۇنھېلىقـ ــۆزى   ىـ ــلىتىلىپ، ئـ ــامىال ئىشـ پهقهت نـ
ــىمۇ ب ــه ۇولبولمىسـ ــته چۈشـ ــۇ تهسـ ــانلىقىنى بهكمـ ــم . ندۈردىدىغـ بهلكىـ
 ىمهس بولىۋېلىــپ ئــۇنى ئاخمــاق قىلغانــدۇر، ھهر ھالــدا بــۇرزۆھرەگــۈل ســه

ئـاخىرى زۆھرەگـۈل ئىشـنىڭ     نىهـايهت . دەتاالش ئۈچۈن ئۇزۇن ۋاقت كهتتى
  .ئىكهنلىكىنى چۈشهندىنىمىدىن ئىبارەت 

زۆھرەگـۈل  دى دېـ  —يهي، مۇنـداق دەڭـا، ئۇنـداق بولسـا بوپتـو،      ىيۋ —
ــتهكلىرىنى     ــهھۋانىي ئىســـــ ــىنىڭ شـــــ ــپ، كىشـــــ ــگه تاتىـــــ ئىچىـــــ

ــاز ر نهدىكــــى بىــــ —كهرەشمىســــى بىــــلهن، -يالقۇنجىتىۋېتىــــدىغان نــ
ــپ يۈرمىســ    ــپىم چىقى ــلهن گې ــدىچاقالر بى ــۆتهپ ئهپهن ــۇ، ئ -ۇن دەپتىمهنغ

  .تېشىپ
ــ    ــپ قوي ــال ئهركىلىتى ــۇنى قوپ ــتىمىن ئ ــلهن  ، ۇپمهم ــك بى رازىمهنلى

ېتىـپ، بىكارغـا توختىغـان بـۇ     ئۈچـۈن كېتىۋ  اخاننى تېـپىش قايتتى ۋە پاشـ 
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  .سودىنى ھابۇلهاجىمغا نهچچه پۇلغا ئۆتكۈزۈش ھهققىدە ئويالپ كهتتى
گــاھى  . تىل يېڭــى پىــالن بــويىچه ئهتىســىال ئىشــقا كىرىشــ زۆھرەگــۈ

ۇپ، ئۇنىڭغـا  ولـ ب تىدىغان يـولالردا پهيـدا  ئهتتىگهن، گاھى كهچته تهۋپىق ئۆ
يـاپهتته كـۆزىنى خۇماالشـتۇرۇپ قـاراپ،     ئىللىق ساالم قىلىشقا غهمكىن قى

سـاندا ئـۆيگه كىرىـپ     -تىشـقا، ئانـدا  رتا »ئـۇھ « زۇنئـۇ  -زۇندىنئارقىدىن ئۇ
ىـڭ ھهسـرەت   ئۇن. قىدە ئهگىتىپ تهكلىـپ بېرىشـكه باشـلىدى   ئۆتۈش ھهق

ــۇغ  ــادەملهردەك ئۇل ــكهن ئ ــك -چهك ــۇنچىلىك بى  كىچ ــلىرى ش ــارە تىنىش چ
ىسـىدىن ئــۇزاققىچه قــاراپ  ئىـدىكى، بۇنىڭغــا مۇۋاپىـق ئــۇ تهۋپىقنىــڭ ئارق  

ۋپىـق بـۇ ئېغىـر تىنىشـالر تهسـىرىدە      ته. قالدى جايىدىن قوزغالماي تۇرۇپ
  .ىيارسىز ھالدا بۇرۇلۇپ قاراپ قويدىبىر نهچچه قېتىم ئىخت

ن زۆھرەگـۈل ئۆزىنىـڭ مـول تهجرىبىسـى بىـلهن قىلغـان       كـۆرگه بۇنى 
ــدلهنگهن ئاشــىقالرد  ۈنىڭ ئۈنىئىشــ ــا ئۈمى ــدىن قانائهتلىنىــپ، گوي ەك، مى

  :ئاڭلىغۇدەك قىلىپ
  .دەپ ھهسرەت چېكىپ قوياتتى—!... ئاھ، خۇدا —

ــاكى    ــارلىق ي ــپ تهيي ــۇزۇش «شــۇنداق قىلى ــى  »ئاســاس تۇرغ خىزمىت
مهمــتىمىن ئىككىنچــى باســقۇچلۇق  .ئۈنۈملــۈك ئاخىرالشــقاندەك بولــدى

قىنى ئـېلىش ئۈچـۈن،   ۇنىـڭ يوليـۇر  مالش ھهققىدە ھابۇلهاجىپىالننى باش
ــۇ«شــۇنداقال   ــدۈرۈش ئۈچــۈن، قېــرى تۈلكىنىــڭ ھوزۇرىغــا    »لىچــاي پ ئۈن

  .تىچاپ
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  ،ئۆزىنى بهك سوپى ئۇالر كۆرسىتهر
  ...دەل رىيا يۈكىنىڭ ئاستىدا كېتهر

  ئىشتۇر كىم نىقابى تهقۋا، ىزىقبۇ ق
  .رەكاپىردىن يامانراق دىن سېتىپ يۈر
  ئۆمهر ھهييام —

 

1  
 

سـى بىـلهن   ر مهكتىـپىگه ناخشـا دەر  قىـزال  -ەۋپىق سۇنتاغقا
ئـۇ دەرسـنى ئۆتـۈپ    . تهنتهربىيه دەرسى بېرىشكه كهلگهنىدى

شىمال تهرەپتىكـى تـاغ ئۈسـتىدە     -بولغاندا بىردىنال غهربىي
ــۇتال ــارا بۇلـ ــمىنىغا يې  قـ ــاتۇش ئاسـ ــى ئـ ــۇپ تهدرىجـ ــدا بولـ ــقا ر پهيـ يىلىشـ

مۇ يـامغۇر . دىن قاتتىق ھهيۋەت بىـلهن چاقمـاق چېقىلـدى   ىئارق. باشلىدى
شــكه هۋپىــق كېتىت. بىــر تــال، ئىككــى تالــدىن تامچىالشــقا باشــلىدى     

يهردىـن چىقىـپ    ئهمـدى ئـۇ بـۇ   . ئالدىراپ ئوقۇغۇچىالر بىـلهن خوشالشـتى  
ــ   ــۇپ ئانـــ ــتهپكه يولۇقـــ ــتى مهكـــ ــۇس  رۇشـــ ــامهتتىكى مهخســـ دىن بويـــ

  .ى ئىدىچالرنىڭ ئالدىغا بارماقتهربىيىلىنىۋاتقان
ــدى، ھهم   ــاڭغىلى قويمىـ ــۇنى مـ ــزالر ئـ ــېكىن قىـ ــى ئۇنلـ ــا ىمىسـ ڭغـ

  .ۋالدىۇشۇئول
دەپ چوقـان   —سـىز، يامغۇر توختىغاندا كېتىڭ، ھۆل بولـۇپ كېتى  —

  .سالدى ئۇالر
، يـامغۇردا  ۋېتىڭالر، مېنىـڭ يهنه ئىشـىم بـار   ۇمېنى قوي بالىلىرىم، —

  ـت
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الردىن ۇدېـــدى تهۋپىـــق ئـــ  —ايـــدۇ،قالســـاممۇ مهيلـــى، كهتمىســـهم بولم
  .قىلىپ ئىلتىماس

ــامغۇر كۆپ  ــۈبــۇ چاغــدا ي ــۈلۈ، چىلهكــلهپ تۆكپۈي دەك چۈشۈشــكه ۋاتقان
ــا      ــىپ، پاتقاققـــ ــدىال بېســـ ــوپىنى بىردەمـــ ــوزاڭ تـــ ــلىدى ھهم بـــ باشـــ

ان ۇرنىــڭ نهمخــۇش پــۇرىقى بىــلهن زەربىــگه ئۇچرىغــ يامغ. ئايالنــدۇرىۋەتتى
ــا   ــوپىالردىن ســاپ ھاۋاغ ــا«پوســتهك ت ــا ت ــدى »مكون ــۇرىقى تارقال ــ. پ مغۇر اي

ــېزىلمهي تۇر    ــلى س ــاۋادا ئهس ــقان ھ ــلهن ساپالش ــۇ   بى ــقا پۇراقالرم ــان باش غ
  .اشلىدىئۆزلىرىنى مهلۇم قىلىشقا ب

ــۇپ     ــان بول ــىنپقا ئهكىرىۋالغ ــدا س ــان ھال ــۇنى ئورىۋالغ ــزالر ئ ــۇالر قى ، ئ
  .ا قاراپ تۇراتتىئوچۇق ئىشىكتىن يامغۇرنىڭ يېغىشىغ

شــهرۋانىخان  دەپ چۇقــان ســالدى —كهتكىلــى قويمــايلى، قىــزالر،  —
ئـۇ بويامهتلىـك   . پۇتـ ۇىنى قۇترىك چوڭراق بىر قىز ساۋاقداشـلىر ئىسىمل

ــڭ     ب ــۇھهممهد ئىمامنى ــك م ــر مهھهللىلى ــلهن بى ــددىنالر بى ــۇپ، نىزامى ول
ىزنىڭ مهكـتهپكه كهلسـىڭىز ئـوغىقىڭىز قىـردا     ھهمىشه ب —قىزى ئىدى،

ــقه   ــۇ خهقــ ــىز، بىزمــ ــدەك ئالدىرايدىكهنســ ــىزنىڭ ئوخقالغانــ ــاش ســ شــ
  !ىكهن؟باال ئهمهسم —باال باال، قىز —باال ڭىزغۇ؟ ئوغۇلىبالىلىر
دەپ كۈلــدى تهۋپىــق مۇشــپىقه خانىمغــا  —كۆردىڭىزمــۇ، بــۇالرنى، —

  بۇالر مېنى تاالپال كهتتىغۇ؟ —:قاراپ
ىغـا بېرىـپ   همهسـمۇ، بىـر قېـتىم بولسـىمۇ بالىالرنىـڭ راي     راست ئ —
اپ قويـۇپ،  ردېـدى مۇشـىقه خـانىم كۈلۈمسـىرەپ، ئـۇ ھاۋاغـا قـا        —قويۇڭ، 

  .دېدى —يامغۇرمۇ ئهدەپ كهتتى، —
  دە؟ -ېمهك سىزمۇ تهلهبىلىرىڭىز تهرەپته تۇرىدىكهنسىزا، دمان —
ك دېـدى مۇشـىقه خـانىم مۇغهمبهرلىـ     —شۇنداق بولماي ئهمىسـه،  —
  .بىلهن

ــز   ــكهن قىــ ــىغا ئېرىشــ ــڭ قوللىشــ ــۇ  خانىمنىــ ــدى تېخىمــ الر ئهمــ
مايــدىغانلىقىنى ردا ئۇنىــڭ پېشــىگه ئېســىلىپ، ماڭدۇئىشــهنچىلىك ھالــ
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ا ئـۆز بالىلىرىنىـڭ ئهركىلهشـلىرىنى    مهمتىلى ئهپهنـدى گويـ  . بىلدۈرۈشتى
رغــان مېهرىــۋان ئاتىــدەك، تهســىرلهنگهن كۈلۈمســىرەش ۇقوبــۇل قىلىــپ ت

ى ئۆتـۈپ  ئـۇ دېمىسـىمۇ بـۇ يهرگه كهلسـه دەرسـن     . قالدى بىلهن جىم بولۇپ
ــى   ــپ كېتهتتـ ــۇپال قايتىـ ــدا . بولـ ــدى  بۇنىڭـ ــهۋەپ بارىـ ــل سـ ــ. ھهرخىـ ۇ بـ

ېهتىيــات قىلىــش ســهۋەبلهردىن بىــرى باشــقىالرنىڭ گهپ تېپىشــىدىن ئ 
ورقـۇپ كهتمىسـىمۇ، يهنه   هكلهردىن قئادەتته ئـۇ گهپ چـۆچ  . تۇيغۇسى ئىدى

. س قىالتتـى ىـ زىنى قاچۇرىۋاتقـانلىقىنى ھ ئىختىيازسىز ھالدا بۇ يهردىن ئۆ
ېمىشـــكه ئـــۆز  ن«. ىســـىمۇ قىزالرنىـــڭ ئاغرىنىشـــى تـــوغرا ئىـــدى    دېم

پلهپمــۇ دېگهنلهرنــى ئــويالپ، ئــۆزىنى ئهيى » ...ىن قــاچىمهن؟دقىزلىرىمىــز
  .قويدى

دەپ  —ئهپهنـــدى دادا، يـــامغۇرنى شـــېئىرغا قوشـــۇپ باقمامســـىز؟ —
  .غۇراقتهك ئاۋازى بىلهنرىدى قىزالرنىڭ ئهڭ كىچىكى كۈمۈش قوڭۇچۇق

ەك، ئۇنىــــڭ مــــاڭالي للىقىنــــى ماختىغانــــدتهۋپىــــق ئۇنىــــڭ دادى
  .ىلىتىپ قويدىكرچاچلىرىنى ئارقىغا سىالپ ئه

  .دېدى ئۇ كۈلۈپ —! ھۇ، شهيتان —
ــا، ئهپهنــــدىم — ــداق  . شــــۇنداق قىلىڭــ ــېئىرنى قانــ ــىزنىڭ شــ ســ

دېـــدى مۇشـــپىقه خـــانىممۇ  —توقۇيـــدىغانلىقىڭىزنى كـــۆرۈپ باقـــايلى ،
  .قۇغۇچىلىرىنى قولالپئو

قۇتراتقــۇلىقىڭىزدىن بــۇ ئهســلىدە ســىزنىڭ  شــۇنداقمۇ؟ دېــمهك،  —
تهۋپىـق شـۇنداق دەپـال ئـۇالردىن كـۆزىنى       —،لمـاقۇ . دە -بولغان گهپـكهن 

ــا  ــپ ت ــا، غهرب  ئېلى ــان يامغۇرغ ــارقىراپ يېغىۋاتق ــكه، ش ــىمال  غ تهرەپ ــي ش ى
هردىسـىگه  تهرەپتىن يېيىلىپ شـهرق تهرەپـكه ئۆتـۈپ كېتىۋاتقـان گۇگـۇم پ     

  :ائىرانه ئاھاڭدا ئوقۇدىقاراپ بىردەم تۇرغاندىن كېيىن، ش
  

  تاغ باشىغا ياغدى يامغۇر،
  .ايدى گۇگۇمي قارا بۇلۇت
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  ئهمدى كهلكۈن شارقىرايدۇ؟
  . الھۇمۇم، تىرالتىراللالھ

 . . . . . . . . .  
  كېيىن قۇياش كۈلۈپ چىقار،

  .ئهلۋەك نۇرى يۇرتنى قۇچار
  ر،ياشاش ئۈچۈن ئارقاداشال

  !تىراللالھۇم! ئالغا، ئالغا
    . . . . . . . .①  

ــزالر يهن     ــيىن، قى ــدىن كې ــۇپ بولغان ــېئىرنى ئوق ــق ش ــان  هتهۋپى چۇق
  .سالدى
  ز؟ قېنى چققىنى؟نېمىشكه كۈن كۈلۈپ چىقىدۇ، دەيسى —
ــرىم،    — ــىنىڭالر، قىزلى ــدىغانلىقىغا ئىش ــان چىقى ــڭ ھام  —كۈننى

ڭالر، بـۇ ئۆتكـۈنچى يـامغۇر، بۇلـۇت     قـارا  —دېدى تهۋپىق ئاتىالرچه ئاھاڭـدا،  
ھـېلىال بۇلـۇتالر   . ى، ئۇنىـڭ ئارقـا تهرىپـى يـورۇپ بېرىۋاتامـدۇ     سېرگهنۈلسۈر

چاغـدا ئـۇ تهرەپـته     مانـا شـۇ  . رقىسىغا يوشۇرۇنغان قۇياش كۈلـۈپ چىقىـدۇ  ائ
بــۇ چاغــدا گويــا بىــرال بــۇيرۇق بىــلهن  —ســىلهر، ۈھۈســهننى كۆر -هســهنھ

ئهمــدى ماڭــا رۇخســهت  —ختىغانىــدى، توختىغانــدەك يــامغۇر شــىپپىدە تو
  .دېدى تهۋپىق كۈلۈپ —ر؟ قىالرسىله

پ كهتســه ۈيــۈهنه كۈچي ھــاۋا ئېچىلىــپ كهتســۇن، ئانــدىن مېڭىــڭ، —
  .يامغۇردا قالىسىز

ھـاۋا بارغانسـېرى   . ىنى ھېسـاب بولـۇپ قالىـدۇ   دى توختىغياق، ئهم —

                                            
ــۋاغ يېزى  -1985هن م    � ــى ۋاق ــىدا ئهينــى ۋاقىت يىل ــڭ بىــر    س ــزالر مهكتىپىنى ــى قى تىك

بــۇ مومــاي ماڭــا شــۇ   ،دامــۇنۇسۆھبهتلىشــىش بهخــتىگه مۇيهسســهر بولغ ئوقۇغۇچىســى بىــلهن
. ۆزلهپ بهرگهنىـدى رنى ۋە ئۇنىڭ قانداق شارائىتتا يارىتىلغـانلىقىنى سـ  ىشېئكۇبلىت كى ئىك
ئوقـۇ  «ۈن ئىجـات قىلغـان   تىپـى ئوقۇغـۇچىلىرى ئۈچـ   مهك دىن باشـقا تهۋپىقنىـڭ قىـزالر   ڭبۇنى

  .ئا —ۇ تهقدىم قىلغانىدى دېگهن ناخشىسىنىڭ تېكىستىنىم» خانىمالر



 188

  .ئېچىلىپ كېتىدۇ
ر ئىشــلىرى بولســا رۇخســهت قىلىڭــالر، قىــزالر، ئهپهنــدىمنىڭ زۆرۈ — 

  .خانىمۇشپىقه دېدى م —كاشىال قىلمايلى،
  تهنه ئهمهستۇر، خانىم؟ —
ــانىم كۈلمهســـــلىككه   — ،ته -تهنه بولســـــىمۇ ھهق — دېـــــدى خـــ

  .سىز ئهمهسمۇۈىلىرىڭىزدەك كۆردى ئۆگهي بالبۇالرنى خۇد —تىرىشىپ،
  رىم؟لىھا، ھا، بۈگۈنچۇ؟ بۈگۈن ئۆز بولغاندۇق بالى —
  .سىڭىزال رەنجىمهيمىزۈنكىچىلىك تۇرۇپ بهخۇداغا شۈكرى، بۈگ —
  .خهير، بالىلىرىم، خۇشۋاق بولۇڭالر —
ئـۇالر سـىنىپىنىڭ ئىشـكىدە تـۇرۇپ      —، سىز ھهم ساالمهت بولۇڭ —

  .پ قېلىشتىۇتۇئۇز
تهۋپىــق مهكــتهپ ئىشچىســى ئېلىــپ  كهلــگهن ئېتىغــا يېنىككىــنه   

ئىشـــارىتى مىنىۋېلىـــپ، يهنه ئارقىســـىغا بۇرۇلـــۇپ، ئوقۇغۇچىالرغـــا قـــول 
  .قىلىپ  خهيرىلهشتى

  :شلىۋەتتىدۇر ناخشا بائارقىدىن كىم
  

  يۈرەمدۇق ئويناپ،
  كوچىنى بويالپ؟

  ،ت بىلهناىهئىجت
  .ئوقۇ خانىمالر

  
  :شۇلدىكۆپچىلىكمۇ ناخشىغا قو

  
  تۈن دېمهي، -تۈننى

  .كۈننى كۈن دېمهي
  كېلىچهك كۆزلهپ،
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  .ئوقۇ خانىمالر
  

ىزالرنىــڭ ناخشىســىغا قــۇالق  تهۋپىــق ئارقىســىدىن ئاڭلىنىۋاتقــان ق 
ــپ  ــېلىپ كېتىۋېتىـ ــۇ    سـ ــىرىدى ۋە مۇشـ ــلهن كۈلۈمسـ ــۇنىيهت بىـ مهمنـ

ئـاتنى  . دىكى كهچمىشـلهرنى ئـويالپ كهتتـى   ىـ ولتىجىلهرگه ئېرىشـىش ي نه
ــىقا  ــهرۋەر    ۇقوي مېڭىش ــۈنلىرىنى، س ــىز ك ــۆچهكتىكى ئهنس ــپ، چ نى، ۋېتى

ى، ئابدۇســهمهدنى، شــهمهيدىكى كىچىككىــنه بهختىيــار ئائىلىســىنئــوغلى 
ســـهرگهندانلىقتا  -نلىقئوقـــۇش يـــولى ئىـــزدەپ قىلغـــان ســـهپهر، سهرســـا

ۆز ئالدىـدىن ئۆتكۈزۈشـكه   كـ ك ۇددى كىنو لېنتىسـىدە ئۆتكهن ۋاقتالرنى  خ
سـلهپكى ئېچىنىشـلىق تۇرمـۇش كارتىنىسـى،      تـۈركىيهدىكى دە . باشلىدى

تـۈرك  «... هپهنـدىنىڭ غهمغـۇرلىقى، خىيالچـان ئهدىـبه،    ئابدۇلال ئئاقكۆڭۈل 
ــ ــىگهنچ ــىدا   »لهر بىرلىك ــاش سهپداشــالر ئارىس ــقۇن  دىكــى ي ــۆتكهن جۇش ئ

 -ر، تـــاالشهىلدىكـــى قىـــزغىن لىكســـىي»تـــۈرك ئوچـــاقلىرى«...  يىلـــالر
ھهتــتىن ســاغالم، فىزىئولــوگىيه ئارقىــدىن ئــۇ جىســمانىي جه... تارتىشــالر

شـى سـهۋەبىلىك شهخسـىي    ۇنورمـال يېـتىلگهن ئهر كىشـى بول   جهھهتتىن 
شــۇنىڭ . نىش، ئــازابلىنىش ئىچىــدە ئويلىــدىتۇرمۇشـى ھهققىــدىمۇ ئېچىــ 

ان غـ ولهدىـبه بىـلهن بىلـله ب   لهنال ئىستانبۇل بوغۇزى، دېڭىز سـاھىلىدا ئ بى
ــه   ــكهن س ــىپ كهت ــىزلىك ئارىلىش ــۈك ۋە كۆڭۈلس ــا كۆڭۈلل يلىلهر خىيالىغ

) ىزىئولوگىيلىــك تهلهپف(ېهتىيــاج ئــۇ شــۇ تــاپتىكى جىســمانى ئ. كهلــدى
سۋەســـىلهرنى توســـۇپ، ۋەتهن نىـــڭ كۈچلـــۈك بېســـىمى بىـــلهن ئاشـــۇ ۋە 

ى بولسـا  ئهمـد . هجبۇر قىاللىغانلىقىغا ھهيـران قالـدى  غېمىنى يېيىشكه م
كهن ن ئۇنىڭـدا پۇشـايمان بىـلهن قانـائهت ئارىلىشـىپ كهتـ      هىـل بۇ نهتىجه ب

ــدى     ــدا بول ــۇ پهي ــازابلىق تۇيغ ــل ئ ــر خى ــۇ . بى ــمائا«ب ــايمان  دا»رىالش پۇش
ــدا تۇر ــاھ، ئــۇ شــۇ تــاپ بىــر   .دىغانــدەك بىلىنىــپ كهتتــى ۇئاساســى ئورۇن ئ

ئۆزىنىـڭ   ئارقىـدىنال ئـۇ  !... قهدەر مۇھتاج ئىـدى ـ ھه  كۆڭۈللۈك ئائىلىگه نه
ر لغـا بېرىلىـپ كهتكهنلىكىنـى، ئـۇ ئۆتـۈپ كهتـكهن ئىشـال       اىيرومانتىك خ
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ىـراق، يهنه  ه ئالـدى، ب بولۇپ، ئهمدى قايتىـپ كهلمهيـدىغانلىقىنى ئېسـىگ   
ــۈپ كهتمىــگهن،    ھېلىمــۇ ئېرىشــكىلى بىــر ۋەسۋەســه ئۇنىڭغــا تېخــى ئۆت

مهلىكىــزاد  —بــۇ . ئهســلهتتى »بــاغچىنى«ل دىغــان يهنه بىــر گــۈزە  ۇبول
  ...ئىدى

دەرھـال خۇسۇسـى ۋەسۋەسـىلهر    ق تۇيغۇلىرى ئۇنى ايغئۇنىڭ مهڭگۈ ئو
ــۇ  »! ... نهت ســاڭا، مهمتىلــىله«: هنجىســىدىن قۇتقــۇزۇپ چىقتــى ئىسك ب

  .چاغدا ئۇ مهشههتكه يېتىپ كهلگهنىدى
ئـــازراق ۋاقتىنـــى ئۇتتـــۇرۇپ قويغاچقـــا خىـــزمهت قىـــزالر مهكتىۋىـــدە 

ى كــــۈن تهرتىپنــــى شــــۇڭا ئــــۇ بهز. كــــۈنتهرتىبىگه تهســــىر يهتكهنــــدى
ــدى  تقارقىس ــوغرا كېلىدىغانلىقىــدىن كــۆڭلى يېــرىم بول ــدى  .ىشــقا ت ئال

ئــۇ . كېــرەكتاپشۇرۇشــى بىــلهن ئۇيۇشــمىغا بېرىــپ، ئــاتنى ئېالخۇنغــا     
ــ    ــۇنى ئېالخــۇن بى ــدە ئ ــىغا كىرگهن ــاخان  ئۇيۇشــما ھويلىس ــله پاش لهن بىل

  .ۋالدىۈكۈت
ــى — ــوش كهپسـ ــدىخـ ــراق   —م،ز، ئهپهنـ ــاخان يېقىملىقـ ــدى پاشـ دېـ

  .ىنى ساقالپ تۇرغىلى خېلى بولدىسىل نمه —كۆرۈنۈشكه تىرىشىپ،
دەپ ســورىدى تهۋپىــق ئۆزىنىــڭ ئــادەتكه ئايالنغــان  — شــۇنداقمۇ؟ —

ئهنه ئـۇ ھهمـمه ئـادەمگه    . رىتورىك سوئالىنى تهكرارالپ خـۇش چىـراي قـاراپ   
ــامىله قىالتتــى  ــاكى قارشــى  . شــۇنداق بىــر خىلــدا مۇئ ــۇ مۇئامىلىســى ت ب

ــ  هللــۇق ئهمهســلىكىنى ئــېالن   ئته ادەملهر تائىپىســىگهتهرەپ ئۆزىنىــڭ ئ
  .قىلغىچه داۋاملىشاتى

  ...، ساقالپ تۇردۇمغشۇندا —
دەپ ســورىدى تهۋپىــق ئــۇنى يهنه مىــراس  —بىــر ئىــش بارمىــدى؟  —

  .پ گۇمانسىراپدەۋاسىنى قوزغىماقچىمىكىن دە
ــزدە ...ھهئه — ــا ئى ــش بولمىس ــر ب ...متىمئى ــۆيگه بى ــڭ ئ ــپ بىزنى ېرى

  ...كهلسىله بوالتتى
  .ى؟ ئوچۇقراق ئېيتسىڭىزچۇىتىڭىز بارىدمخىزقانداق  —
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بىلهن كۆرۈشكىسـى بـارىكهن، بىزنىـڭ ئۆيـدە      ىنىڭ سىزكىش ژبى —
  ...ساقالپ قالغانىدى

ــ   — ــا مانــ ــگهن بولســ ــۆزىال كهلــ ــچه ئــ ــىزنى ئهۋەتكىــ ــۇ يهردە ســ ا بــ
  كۆرۈشمهيتۇقمۇ؟

سـىڭىز تـۇز ئارتىـپ    خشاشقۇ؟ ئـۆيگه با سىڭىزمۇ ئوبائىشقىلىپ ... —
  ...قويماستۇق

ــا    — ــازىر بىرياقق ــاڭ، مهن ھ ــپكه بۇيرىم ــۇنداقمۇ؟ ئهيى ــاي دەپ  ش ماڭ
يـال بولمىسـىال بـۇ يهرگه كهلسـه ھهر     ئهگهر  ئۇ كىشى مهسـتۈرە ئا . تۇراتتىم

  .ۇنداق دەپ ئېيتىپ قويۇڭ ئهمىسهقاچان ئىشكىم ئوچۇق ئهمهسمۇ، ش
  ...شىدىئىژ اق بىشۇنداقر —
  قانداقراق؟ —
  ...مهستۇرە ئايال —
بىلىپ كهلـگهن بولسـىڭىز ياخشـى    همدىكهن يه؟  تسىكېسهل كۆر —
ــوالت ــ. تىبــ ــهل كۆرســ ــا دوراۈتۈكېســ ــىلىرىمنى  دىغان بولســ ــر نهرســ بىــ

  .ئېلىۋاالتتىم
  .پاشاخان مهڭدەپ قالدى —...  —
كىشــــى  500كه ماڭغانىــــدىم، ئــــۇ يهردە مېنــــى   مهن بۇيــــامهت —

ى نەمئـاد  500پ قويسـاممۇ،  قالۋاتىدۇ، ھهر ھالدا بىـر ئـادەمنى سـاقلىتى   سا
  .ڭىز رەنجىمهسساقالتماسلىق ئۈچۈن بولغانلىقىنى ئېيتىپ قويسى

  ...مهيلى، ئهمىسه، بويامهتتىن كېلىپ باراسىز —
دېــدى  —مــاقۇل، بــۇ ئىــش شــۇنداق بولســۇن، رەنجىــمهي قايتىــڭ، —

مېهمـــاننى رەنجىتىـــپ «ۇ بىـــراق ئـــ. پۇتـــۇتهۋپىـــق ئـــۇنى ئىللىـــق ئۇز
ر ئېهتىيــاجى چۈشــكهن ۈۆرھېلىقــى مهســتۇرىنىڭ زقويــدۇممۇ ـ قانــداق؟   

سـهندە  ! گۇمـانخور ! لمايـدىغۇ؟ بىـر گهپ بـار   بولسا رەت قىلغىـنىم تـوغرا بو  
سكهر تۇرسايۇ، دۈشـمهن يهنه نېمىلهرنـى ئـويالپ يـۈرەر،     ق ئىككى ئهقوراللى

 »بېرىــپ باققــان ياخشــىيــامهتتىن پــاتراق كهلگىلــى بولســا ھهر ھالــدا  بو
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دەك بولـۇپ، ئېالخۇنغـا   نگهشـۇنداقال خېلـى يېشـىل   . دېگهنلهرنى ئويلىـدى 
ــپ قوي   ــه بېرى ــر نهرس ــا بى ــدىغانلىقىنى   ئاتق ــول يۈرى ــازىرال يهنه ي ــنى، ھ ۇش

  .گه كىرىپ كهتتىقويۇپ، ئۆيئېيتىپ 
  

2  
  

ە ئۆيــدە مــۇھهممهد دامــولال   تهۋپىــق بويــامهتتىن قايتىــپ كهلگهنــد   
ــاي  ــارلىق كاتت ــۇراتتى  قات ــۈپ ئولت ــۇنى كۈت ــانالر ئ ــۇ  . القلىق مېهم ــۇڭا ئ ش

ئىشــنى ئېســىدىن چىقىرىــپ مېهمــانالر بىــلهن بولــۇپ   هنپاشــاخان دېــگ
ۋەتىـپ  ، ئـادەم ئه گهپ ئارىلىقىـدا يهنه بـۇ ئىشـنى ئېسـىگه ئېلىـپ     . تتىكه
  .نه كېلىپ قالدىر سوراپ قويساممىكىن دەپ تۇراتتى، پاشاخان يهۈئۆز

مهن  قالپ كـــۆزى تېشــىلهي دېـــدى، ئهپهنــدىم، خهق ســـىزنى ســا   —
ــال  ــدى پاشــاخان  —ۈرىڭه جــبىلهن ــردې رەپ، خىــل ســىرلىق كۈلۈمســى  بى

  .كه تىرىشىپشۇنداقال جىددىي كۆرۈنۈش
ــانالر     — ــى مېهم ــامهتتىن كهلســهم مېن شــۇنداقمۇ؟ كۆرمهمســىز، بوي

مهن ئۆزۈممـۇ  . بولمـاي قالـدى  كۈتۈپ تۇرغانىكهن، ئۇالرنى قويۇپ كهتكىلى 
  . ر سوراي دەپ تۇراتتىمۈئۆزئادەم ئهۋەتىپ 

  ...تتىپال كهلسىڭىز بوالۈشۈبېرىپ كۆر —
سـىز؟ ئېيتىـپ   نېمه ئىش ئىكهنلىكىنى بـۇ دوغـۇ بىلىـپ كهلگهن    —

  .هل قىلغىلى بوالرباقسىڭىز بهلكىم بارماي تۇرۇپ ھ
ــ    . مىســىڭىز بولمايــدۇ با — كهندە بېرىــپ ئــۇ كىشــى بىــلهن كۆرۈش

  .ىجايدىهلىتىرەك ھپاشاخان غ —دەپ قالىسىز، كهنراست
قـقهت  ىنتالرغـا د ىھهرىكىتىدىكى سـۈنئىي ئىلىم  -تهۋپىق ئۇنىڭ سۆز

پ كىمنىــڭ چاقىرتىۋاتقــانلىقىنى رۇتــۇشــۇڭا بارمــاي . قىلىشــقا باشــلىدى
  . بىلىپ بېقىشقا قىزىقىپ قالدى

ســىڭىز ؟ ئېيتىــپ باقبولــۇدۇمېنــى كۈتــۈپ تۇرغــان كىشــى كىــم   —



 193 

ــا  بهلكىــم ھهقىقهتهنمــۇ زۆرۈرلىكىــگه كــۆز  ــدىكى مېهمانالرغ ۈم يهتســه ئۆي
  قانداق؟. هنمپ غاچچىدە بېرىپ كېلهرر ئېيتىۈئۆز

  ...ئېيتما دېگهنتى...ئوغۇ، —
نېمانــــداق مېنــــى قىزىقتۇرىســــىز، چاپســــانراق     اقمۇ؟شــــۇند —

  .ئېيتىڭىزچۇ
ــه،      — ــاي، ئهمىســ ــىڭىز ئېيتــ ــكهن بولســ ــدىراپ كهتــ ــۇنچه ئالــ شــ

سـىزنى ئوبـدان بىلىـدۇ    مهنغـۇ  ... نېمىنى بىلهمسىز؟ ھېلىقى...ىقى،ھېل
زۆھرەگــۈل . زۆھرەگۈلچــۇ ...الر بىلىشىدىكهنســىلهدەپ ئاڭلىــدىم، ئىككىڭــ

  .سهتهڭ دېسه كىم بىلمهيدۇ
  شۇنداقمۇ؟ خوش، خىزمهت نىمىكىن؟ —
ــۇ زۆھرەگـــۈل،  — ســـىزگه كـــۆڭلى چۈشـــۈپ قـــاپتىكهن، بىـــر     ...شـ

ــۆيگ   ــڭ ئ ــهم دەپ بىزنى ــات كۆرۈشس ــپ پ ــدۇ،    -ه كېلى ــۋال ئېيتى ــاتال ئهھ پ
  ...مۇ ئۇزۇن ساقالپ كهتتىبۈگۈن

ئهپســۇس، مهن گه ىنىكــۈتك①مادامنىــڭ. شــۇنداقمۇ؟ ئهجهپ ئىــش —
  .يرمېهمانالردىن ئايرىلمايمهن، خه

پاشـاخان جىدىيلهشـكهن ھالـدا ئـۇنى      — ڭا،ۇئهپهندىم، توختاپ تۇر —
قارىڭــا، بىــر  —غاندى، توختىتىۋالــدى، ئۇنىڭغــا ۋەزىــپه جىــددىي تاپشــۇرۇل 

ــز ئا  ــاجىزەگه ئىچىڭىــ ــانلىق   ئــ ــڭ يامــ ــۆيهك ئازابىنىــ ــۇن، كــ ىنى غرىســ
  بىلىدىغانسىز؟

ــا  ــق پاش ــت    نىڭ قېلىنلناختهۋپى ــا يال ــان چىرايىغ ــپ تۇرغ ــق چىقى ى
ۆھرەگـۈلگه دائىـر بىـر مـۇنچه     پ قاراپ قويـۇپ، كۆڭـۈل  ئىكرانىـدىن ز   قىلى

لــۇغ كىچىــك ئۇنىــڭ ســىرلىق بېقىشــلىرى، ئۇ . كۆرنۈشــلهرنى ئۆتكــۈزدى

                                            
. ي قىلغـان ئايالالرغـا ئىشـلىتىدۇ   وە تغا ۋى ئايالالريات دىندىك. خانىم —madamمادام   �

ــۇ يهردە تهۋپ ــ      ب ــۇنداق قىلغىنــى ئۈچ ــرى بــار تۇرۇقلــۇق ئاش  تهم يــاۈن ھىــق زۆھرەگــۈلنى ئې
  .ئا—چىهسته تۇتۇشنى ئاگاھالندۇرشنى ئىپادىلىمهكئېرى بارلىقنى ئ كۆرگهنلىكى ھهم
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ئهممــا بۇنىڭغــا سۇيقهســت . ىالتتــىبــۇ ئىــش راســتهكمۇ ق... تىنىشــلىرى
  .نىۋېلىش قارارىغا كهلدىۇاق ئويلرىشئۇ ياخ. دەكمۇ قىالتتىيوشۇرۇنغان

ــازاپ، ئاشــىقنىڭ  ا يهنه كۈتســكــۈتكهن بولســ— ــمهك ئ ــۈك دې ۈن، كۆي
زىلهيخـامۇ يۈسـۈپنى قىرىـق يىـل كۈتـۈپ چىـداپتىكهن،       . كۈتمهك -ئىشى

ــا  ــۇ م ــدار؟ ئهته ئ ــچه چى ــمهڭ، ئهت  دام ئهتىگى ــىز كهل ــۆز س ــته مهن ئ ۈم ه كهچ
  . بارىمهن

ــۆ   ــۈچى ك ــپ كۆرگ ــى چېكى ــى   زپاشــاخان ئهرلهرن ــلهن تهۋپىقن ــۇرى بى ن
تقانلىقىغــا جهزىــم قىلغانــدىن نه قىلىمايۋاپ، ئۇنىــڭ تهۈتــۈتهپســىلى كۈز

ــدى ۋە خوشل   ــلهن ھىجىيىــپ قوي پ چىقىــپ ۇشــۇكېــيىن شــالالقلىق بى
ىقى ھېســـابتا تاپـــان ھهققىـــگه چۈشـــلۇق ئىـــش     ئـــۇ ئـــاخىر . كهتتـــى

  .پ كهتتىۈنۈغىنىدىن بهكمۇ سۆيقىل
  

******  
  

ــىغا كىرىشــ  ــاخان ھويلىس ــىكى ئېچى الىگپاش ــڭ ئىش ــپ  ئېغىلنى لى
  .ا  كهلدىبىرسى ئۇنىڭ ئالدىغ

دېــدى  ئــۇ  —ھهي پاســكىنا، ئىشــنى بۇزدۇڭمــۇ، ئهپلهشــتۈردۈڭمۇ؟ —
  .غهزەپلىك شىۋىرالپ

ــش   — ــىڭىزچۇ، ئىـ ــدى چېچىلمىسـ ــگه قالـ ــان  . ئهتىـ ــۈن مېهمـ بۈگـ
مىســـاممۇ بادۈم، راســـتىنال مېهمـــان بـــارىكهن، ئهته ۇ كـــۆبـــارىكهن، مهنمـــ

  .ىولدبكېلىدىغان 
 —! ئاگــاھ بـــول ئىشــنى چانــدۇرۇپ قويغــان بولســاڭ كالالڭغــا       —

  .مهمتىمىن شۇنداق دەپ باغ تهرەپكه قاراپ ئىسقىرتتى
ــر نهچ    ــدىن بى ــدىن ، باغ ــىدىن، بالىخانى ــڭ ئۆگزىس ــڭ ئۆينى چهيلهننى

ئـۆي ئىچىـدىنمۇ ئىككىـيلهن    . راپ قالـدى گهۋدىسى پهيدا بولۇپ ئۇالرغـا قـا  
  .كهلدى چىقىپ
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ــته  — ــئهته كهچ ــازىىڭېلك ــىالر، ھ ــتىن   -ر ئىنىس ــا چاندۇرماس جىنغ
  . دېدى مهمتىمىن ئۇالرغا پىچىرالپ—پ قېلىڭالر،كېتى

شـــېرىكلىرى قـــاراڭغۇلۇق ئىچىـــدە غايىـــپ بولغانـــدىن كېــــيىن      
  :پاشاخانغا

گهننىڭـزى ئـاۋارە   ھېلىقىنى گاچچىـدە باشـالپ كهلمهمسـهن، ئهتتى    —
  .دېدى — بولغىنىمغا قۇرۇق كهتمهي،

ــهل   ــاخان سـ ــڭ ئېڭىكىنـــى   ىغانىـــدى، ىقېزنپاشـ ــتىمىن ئۇنىـ مهمـ
  :كۆتۈرۈپ
ماڭـــا قىلغىنىــــڭ بىكـــار كهتمهيــــدۇ، ئوقـــۇپ قــــوي، بىــــزدەك     —

ــدۇ    ــۇرۇق قالماي ــادەممۇ ق ــكهن ئ ــول. ئوغۇلبالىنىــڭ پېشــى تېگىــپ كهت ه ب
دېـدى ئهركىلىـتىش    —تـۇراي،  جۇگۇ، مهن ماۋۇ ئۆيدىكىنى ماڭـدۇرىۋېتىپ  

  .ئاھاڭىدا
غـا كىرىـپ   جرىهمـتىمىن ھو م ىنيپاشاخان چىقىـپ كهتكهنـدىن كېـ   

  .كهتتى

 

3  
 

ــدە ئهتىســى ئه تهۋپىــق ئىــزچىالردىن چــوڭالر گۇرۇپپىســىنىڭ  تتىگهن
لىز باشـــلىقى يـــارمۇھهممهد ۋە ناســـىراخۇن، ئهكـــبهر، قۇربـــان جاپپـــار، ئـــاب

  .قاتارلىقالرنى ئالدىغا چاقىرىدى
ــپه     ن قمه — ــر ۋەزى ــىلهرگه بى ــدىم، س ــۇپ قال ــدىغان بول ــقهرگه بارى هش

ــتك پتاپشــۇرۇ ــۇ،   —ىمهن،ې ــدى ئ ــۆ  —دې يىگه ئهته كهچــته پاشــاخاننىڭ ئ
ئـۇ   —سـىلهر قىزىـق تاماشـا ئۈسـتىدىن چۈشىسـىلهر،     بارىسىلهر، شۇ يهردە 

ــايىتى ھۇشــي —. جىــددىلىك بىــلهن تاپىلىــدى  ــۇڭالر، ســىلهرگه ناھ ار بول
شــىغا تــوغرا كېلىشــى   ىبــۇزۇقالر بىــلهن ئېلىش  ئــوغرىالر بىــلهن يــاكى  



 196

كىيىملىرىنى كېيىـپ يـول بىـلهن ئاشـكارە      ڭناسىراخۇن مېنى. ۇمكىنم
ھېلىقــى ۋەقهدىــن كېــيىن ناســىراخۇننىڭ   —گه كىرســۇن، مېڭىــپ ئــۆي

ىــدى، بــاتۇرلىقى تىلــالردا داســتان بولــۇپ، تهۋپىققىمــۇ بهك يېقىــپ قالغان 
ھويلىــدا . هتراپىغــا مۆكۈنــۈڭالرقــالغىنىڭالر يوشــۇرۇن بېرىــپ ھــويال ئ  —
دە، شـۇ يهردىكـى    -رسهكرەپ چۈشـۈڭال  اغغان ھامان ھويلىنتۆپه باشال -ئۆرە

ــادەمنى ــاغالڭالر جىمــى ئ ــاز بولســىمۇ د ئېهتىمــالى ناھــايىتى. ب قــقهت ىئ
الر قىلىدىغان ئىش، سـىلهر بهلكىـم ھېچقانـداق ئىشـقا يولۇقماسـىلىقىڭ     

ــۆ   ــىراخۇن ئ ــدا ناس ــداق ئهھۋال ــۈمكىن، بۇن ــائهتچه  م ــرىم س ــپ يې يگه كىرى
ئۆيــدىكىلهرگه بــۇنى  ،نۇش چىقمىســا قايتىــپ چىقســتۇرســۇن، باشــقا ئىــ

ــل قىزىقچ   ــر خى ــالردىكى بى ــۇپ،    ياش ــهندۈرۈپ قوي ــۈپىتىدە چۈش ــق س ىلى
باشـقىالر سـهن   . ، ئوغلـۇم بولـۇدۇ ىـپ چىقسـاڭ   بىلهن قايتچاخچاق سۆزلهر 

  .سۇنېنىپ چىققاندىن كېيىن ئورۇنلىرىدىن قوزغالئامان ي -تېنچ
  .ئىزچىالر نېمه ئىش ئىكهنلىكىنى تازا ئاڭقىرىپ كېتهلمىدى

ــىنهلمىدۇق،     اق — ــېچ چۈش ــدىم؟ ھ ــۇ، ئهپهن ــش ب ــداق ئى ــدد —ن ى ې
  .يارمۇھهممهد

كــى، شۇنىســى ئېنىق. بــۇ ئىشــنى مهنمــۇ ئــانچه چۈشــهنمهيمهن     —
دىغـان  ۇىنـى كـۆرۈپ تـۇرغىلى بول   ئىالجـى بـار ھـويال ئىچ   . ھۇشيار بولۇڭالر 

كېــيىن  ناســىراخۇن ئــۆيگه كىرىــپ كهتكهنــدىن   . ۈنــۈڭالرجايالرغــا مۆك
هكــلهر كىرىــپ قالســا، ھهركىتــى شــۈبهىلىك بولســا  ركئه ھويلىغــا  باشــقا

ــاغالڭال    ــۇالرنى ب ــپ ئ ــكه كېلى ــال ھهرىكهت ــدىن. رســىلهرمۇ دەرھ ــۆيگه  ئان ئ
  .كىرىپ ئۆينى تهكشۈرۈڭالر

  . بولۇدۇ—
ــداق ب — ــتىمهن،  ئۇن ــۆرۈنمهي كې ــقه ك ــتىم، خهق ــا مهن كهت ــر  ولس بى

ىــپ ېلك هئهت. قه تونۇتــۇپ قويمــائــۆزەڭنى خهقــ. كىــيىم تهييــارالپ قويــدۇم
شـى بىلهنـال   ۈىـڭ قارىسـى يۈت  ناسـىراخۇن تهۋپىقن . نهتىجهڭالرنى كـۆرىمهن 
ئىشـنى ئۇنىڭغـا يهتكۈزۈشـكه پۇرسـهت     رۈشـۈپ، بـۇ   توختى زۇنۇن بىلهن  كۆ
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 ۋاقىــت يېتهرلىــك. ۋېتىشــنى ئويلىــدىۇىشــنى بۇزكۈتــۈپ ، ئىچىــدە، بــۇ ئ
ــدى  ــدا   . ئى ــاتىرجهم ھال ــى خ ــۇ خېل ــۇڭا ئ ــا بى«: ش ــادەملهر ئۇنىڭغ ــڭ ئ  زنى

ھهر ھالــدا قولۇمغــا ان قۇرغــان بولســا كېــرەك، بــۇ ئىشــنى يهتكۈزســهم پقــقا
  .دىدېگهنلهرنى ئويلى »ىرىدۇچپۇل 

غا ئۇ چۈشته غىپپىدىال ھهمرالىرىـدىن ئايرىلىـپ، خوجايىننىـڭ ئالـدى    
  .كهلدى
دەپ كايىـدى   —! ەزگـى رپتـۇ،  كۈنـدۈزدە سـېنى كىـم چىلال    -كۈپ —

  .توختى زۇنۇن لهۋلىرى غهزەپتىن تىتىرەپ
غىلى قالـدۇ  ى، كهچـكه تھېچكىمگه كۆرۈنمۈدۈم، مـۇھىم گهپ بـارى   —

  ...تىمايمبو
  نېمه گهپ؟ —

ناسىراخۇن قىسقىچه سـۆزلهپ بهردى ھهم ئۆزىنىـڭ ئويلىغـانلىرىنىمۇ    
  .قوشۇپ قويدى

ــۇن شــۇ ھامــان بۇنىــڭ مهمتىمىننىــڭ    ــۋە خىيالىــدىن تــوختى زۇن تهل
ڭ ئهڭ ىـــــئـــــۇنىڭچه بۇن. ىنـــــى بىلـــــدىۋاتقـــــان ئىـــــش ئىكهنلىكۇبول

ــدى  ــر پايدىســى بارى ــدىمۇ بى ــت: بولمىغان ــا مهم ــاشي باشــتاقلىق  -ىمىن ب
ئهممـا ئـۇ  كىچىـك جاسۇسـقا     . قىلغانغا توياتتى، يا ئهپهندىم رەسۋا بوالتتى

  .تۇرمىدىبۇنى چۈشهندۈرۈپ ئول
غا بـــاش قـــاتۇرۇپ  ىشـــالســـهن بىـــلهن ئاالقىســـى بولمىغـــان ئ    —

. خشـى پۇرسـىتى  يا نىڭشـ ۈتۈبۇ سـاڭا خىـزمهت كۆرس  . بولۇدۇ كهتمىسهڭمۇ
ــد ــ ئهپهن ــل، ئ ــدەك قى ــۇ ياخشــى ك ىنىڭ دېگىنى ــان ۈۆرۇ ســېنى تېخىم دىغ

  بولسۇن، نېمه دېسهم شۇنى قىل، دېمىگهننى سورىما، چۈشهندىڭمۇ؟
ئۇنىـڭ چۈشـهندىم   . اخۇن چۈشـهنمىگهنىدى ناسـىر  —چۈشهندىم،  —
  .ى بۇيرۇقنى ئىجرا قىلشال ئىدىدېگىن

اندا ناسـىراخۇن نىزاخـۇن   لىغباشـ  گۇگۇم پهردىسى كائىناتنى يېپىشـقا 
پىتىــــدە ياســــىنىپ چىقىــــپ، ىن تهۋپىــــق قىياۇرنىــــڭ ھويلىســــىدقوت
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ــاراپ كهتتــى  باشــقا ئىــزچىالر بولســا ئېرىقالرنىــڭ  . كــۆزلىگهن نىشــانغا ق
للىقاچـــان الرنىـــڭ ئارقىســـى بىـــلهن يوشـــۇرۇنچه مېڭىـــپ، ئا ئىچـــى، باغ

  .ۇپ بولۇشقانىدىبهلگىلهنگهن جايغا بېرىپ يوشۇرۇن
ھـويال  . هتىيات  بىلهن پاشاخاننىڭ ھويلىسـىغا كىـردى  ئې خۇناناسىر

اسـمان سـهتهىدە قـارا كۆلهڭگىـدەك     جىـت، تـامالر، دەرەخـلهر كـۆك ئ     -جىم
ــۆر   ــلهن ك ــدىك. نهتتىۈســىرتقى شــهكلى بى ــڭ ئىشــىكى  ئۇدۇل ى ئېغىلنى

ئېغىـــل تېمىـــدىكى قىـــغ   . ىـــپ تـــۇراتتى قېنىـــق قـــارا رەڭـــدە بىلىن  
ــدىغ ــڭ  چىقىرى ــۈك ئاللىنمىنى ــىبان تۆش ــۈر  غا ېش ــىگه س ــاپ، كىش ئوخش

ــتانلى. بېرەتتـــى ــقا قهرۋرىسـ ــىراخۇننى قورقۇتۇشـ قتهك جىمجىتلىـــق ناسـ
ــلىدى ــۇدا، مې« .باشـ ــۇ     خـ ــدۇ؟ بـ ــۈپ تۇرغانـ ــمهت كۈتـ ــداق قىسـ ــى قانـ نـ

ــدىكىلهرنىڭ ھه ــىنى ئۆلتۈرئۆيـ ــاقچ  ۈممىسـ ــا ئارتمـ ــۇنى ماڭـ ــپ، ئـ ى ۋېتىـ
يــاق، بــۇ مهمتىلــى   ... يــا؟ ئىشــقىلىپ ياخشــىلىق يــوق    -بولغانمىــدۇ

ــدپئه ــ   ىنىهن ــى پۇرس ــنىڭ ياخش ــا كهلتۈرۈش ــهنچىنى قولغ . مىشىتىڭ ئىش
ــۇ گهپــتىن قارىغانــدا خهتهرلىــك يــوق، بولغانــدىمۇ مهن ئۆل      دىغــان ۈمۇش

نىــــڭ ئوتتۇرىســــىدا  ئــــو ھويلى » ...دەرىجىــــدىكى خهتهرلىــــك ئهمهس، 
ــاپ تۇر ــتىن قوۇتېڭىرقـ ــى،   ۋېتىشـ ــرگهن ياخشـ ــۆيگه كىـ ــال ئـ ــۇپ، يهنىـ رقـ

  .ە، ئۆينىڭ ئىشكنى ئاچتىد -ىدۇ بولمايدۇ، دەپ ئويلىكىرمهيم
لـداپ يېنىـپ، ئۆيـدىكى    ىـنه جىـن چىـراق پىلى   مۇرا بېشىدا كىچىكك

ــۇراتتى    ــپ تــ ــان بېرىــ ــقا ئىمكــ ــهكىللهرنى پهرق قىلىشــ ــوڭراق شــ . چــ
ىدە نـاز  قېلىن يوتقان سېلىنغان بولـۇپ، يوتقـان ئۈسـت   ئۇدۇلدىكى سۇپىغا 

بـۇ قانـداق   « :ىدئـۇ ھهيـران بولـ   . ۇراتتىبىلهن تهتۈر قـاراپ بىـر ئايـال ئولتـ    
اق بولمايــدىغان يهنه بىــر خىــل تــار -بــولغىنى؟ ھېلىقــى دېــگهن گۈلــدۈر 

ئۇنىـڭ كـۆزلىرى قاراڭغۇغـا سـهل      »دىم؟ن ئوخشـىمام ئېهتىمالغا ئۇچرىغا
ىــدە وتقانغــا پــۇتىنى تىقىــپ ئولتۇرغۇچىنىــڭ ئاالھكۆنگهنــدىن كېــيىن، ي

نىـــڭ جىلتىكىســـىدىكى ئېســـىل كىيـــنىگهن ئايـــال ئىكهنلىكىنـــى، ئۇ
ئايالنىـڭ بـۇ   . لـدى ون، سىكه مارجانالرنىڭ پـارقىراپ تۇرغىنىـدىن بى  تۋكاال



 199 

!... بهلكىـم ئـۇ جىـن   «. قا سـالدى ه قورقۇنۇچشى ئۇنى يهنۇياققا قارىماي تۇر
  »... ۈلگىنى نېمىدۇرئاھ، خۇدا پىشانهمگه پۈت

دېدى ئايال بۇ تهرەپكه سـهل بۇرۇلـۇپ قىيـا    —،سىزمبۇ يهرگه چىقما —
  .ال تام تهرەپكه قارىۋالدىھرەبېقىپ، ئاندىن يهنه د

ڭ ئۆيىـــدە ئهمهس، پۈتـــۈن ايـــال بـــۇ؟ پاشـــاخاننىئـــاۋازى نىمانـــداق ئ«
 ئـۇ ئايالغـا ئىككـى    » ...مهشههتتىمۇ ئاڭالپ باقمىغان ناتونۇش ئاۋازغۇ بـۇ؟  

ــىپ، ئۇنىــڭ كىملىكىنــى ســوراي    يــۇ، دەرھــال   -دېــدى قهدەم يېقىنلىش
ــى     ــادەملىكىنى ئېس ــان ئ ــا چىقق ــقا رولغ ــڭ باش ــۇپ  گئۆزىنى ــپ تون ه ئېلى

ملهر ئۇنىڭغـا تونۇشـتهك   ىـراق، كىـيى  ب. ۋالـدى ۇقالمىسۇن دەپ دەرھـال تۇر 
  .ئهمما ئۇسقان، قهددى قامىتى قوپالراق ئايالىدى. قىالتتى

ــ    ۆزۈمنى مهلــۇم قىلىــپ، چاخچــاق قىلــدىم،    ئــۇ قايتســام بوالرمــۇ، ئ
-ئاڭالنغــان ئوپــۇر ىم كېرەكمــۇ؟ دەپ ئــويالپ تــۇراتتى، ھويلىــدىن دېيىشــ

مۇ ئېچىلـدى  ئـاڭغىچه ئىشـك  . دىن چۆچۈپ دەرھـال كهيـنىگه بۇرالـدى   رتۇپۇ
ــاغالپ مۈكچهيتىۋال  ــادەمنى ب ــزچىال ۋە ئىككــى ئ ــان ئى ــدا  غ ــۇغىدا پهي ر بوس

  .نى ئاختۇرۇشقا بۇيرۇق بهردىيارمۇھهممهت قالغانالرغا ئۆي. بولدى
  .مۇھهممهدردەپ سورىدى يا —ل؟ بۇ كىم ئايا—
ــۇرىمهن،   — ــمهي ت ــۇ بىل ــدى نا —مهنم ــدې ــال   ىراخۇن، س ــا دەرھ ئهمم

دېگهنلهرنــى ئــويالپ  »مىــدىغىيلىــدىغان بولئــۆزۈمنى ئاشكارىلىســام بو«
  .لدىقا

ىرىـۋېتىپتىكهن  چ كىمسـىز؟ ئـۆيىڭىزگه ئـوغرىال   ①ھوي، خوتۇنئاچا —
  لدۇق، سىز نېمانداق پاڭقايدەك ئولتۇرىسىز؟ۋاۇتۇت

ــۇر  — ــتهك تـ ــۈك ئهمهسـ ــۇ ئۆيلـ ــىراخۇن،  —دۇ،ۇبـ ــدى ناسـ ــۇ  —دېـ بـ

                                            
ــا   � ــا (—خوتۇنئاچ ــۇن ئاچ ــالال   —)خوت ــگهن ئاي ــمىنى بىلمى ــتئىس ــۇرنى ئاتۇش نداق ا ش

) يهرلىـك شـىۋە  (دەپ چاقىرىـدۇ  ) ئادەم ئاكـا (ا قىرىدۇ، ئىسمىنى بىلمىگهن ئهرلهرنى ئادىمىكاچ
  .ئا —
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  .همما بۇ ئايال پاشاخان ئهمهسسا، ئئۆيى تۇ ڭىپاشاخانن
  نىڭ بېشى شۇمۇ؟چىمۇ يا؟ ئوغرىالاگ —
  .گاچا ئهمهستهك، بايا گهپ قىلدى —
  ئاۋازىدىن تونۇمىدىڭمۇ؟—
  .بىرالياق، ئاۋازى يات  —
، ھهمـــمه ئـــۆيگه بـــېقىڭالئـــۆي ئىگىســـى نهدە بولغىـــدى؟ قـــاراپ  —

  .اڭالىرىپ قارچ
ىپ ئهپهنـدىنى رەسـۋا   ىلىـپ سـىل  ش قۇقـ  ىزە بـۇ جـاالپن   -ئهسلىدە —

  .دېدى ئابلىز ئۆزىنى تۇتۇپ تۇرالماي—! دە قىلماقچىكهن ـ
دەپ  —! ئــــاغزىڭىزدىن ســــهت گهپــــلهر چىقمىســــۇن ! ئىزچــــى —

  .هممهتئاگاھالندۇردى يارمۇھ
بۇياققــا قــارا،   —ســىراخۇن،دېــدى نا —دە،  -ئهمهلىيهتتىمــۇ شــۇ  —

  !ھهي
بىـــر ئــادەمنى ســـۆرەپ  ىن تقانــ قۇربــان جاپپــار ئـــۆينى ئــاختۇرۇپ قاز   

  .چىقتى
تۈســكىنىڭ   -رمــۇنچه ئهســكى قــاپتىمهن، بى  كــۆرمىگىلى تــاس  —

  .دېدى ئۇ —ئارىسىغا كىرىۋاپتىكهن،
ئايالغــــا قــــاراپ ئانــــدىن . دېــــدى يــــارمۇھهممهت — !بــــاغالڭالر —

ــدى، ــۇ ي  —توۋلى ــال، ب ــۈڭھهي، ئاي ــى! هرگه چۈش ــال   —! ز؟كىمس ــۇالر ئاي ئ
ــا   ــقا پېتىنمــ ــول سېلىشــ ــىگه قــ ــو يكىشــ ــلهن  ۋالتــ ــراش بىــ ش ۋارقىــ

  .چهكلهنمهكتىدى
  .ىتىرەپ، بۆرقىرەپ يىغلىۋەتتىلىلداپ تئايال غا

ئۇنىڭ ئـاۋازى ئهمـدى ئايـالنىڭكىگه زادىـال      — ...خۇدا ھهققى، مهن —
ــ      ئوخشــىماي ق ا گېپــى، يــا  الــدى، ئۆزىمــۇ ئاســتا بــۇ تهرەپــكه ئۆرۈلــۈپ، ي

  .ۋالدىۈنۈھهرىكىتى قوالشماي يۈك
ى ئىــزچىالر تدەپ ھهيرانلىــق قېلىشــ —؟ پھــوي، بــۇ قانــداق گه —
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  ئهر كىشىمۇ بۇ؟ —قاراپ، بىرىگه -بىر
ناســىراخۇن بىــر ئــاتالپال ســۇپا ئۈســتىگه چىقىــپ، ئۇنىــڭ رومىلىنــى  

ئهسـلىدە ئـۇ   . سـاقىلى بـارلىقى مهلـۇم بولـدى     شۇنداقال ئۇنىڭ. تىۋەتتىرتا
  .ئايالچه ياسىنىپ ئولتۇرغان ئهر كىشىكهن

قـــانچىنى  نـــى بىـــر»ئايـــال«بـــۇ  ىـــپ،لىنپئىـــزچىالر ئىنتـــايىن غهزە
  .ۋەتتىۇئۇر

  .دېدى دېدى يارمۇھهممهت—! الپ  ئېلىپ مېڭىڭالراغب —
ئۇالرنىـــڭ پۇتىغـــا   »ئايـــال«دەپ يېلىنـــدى  —خـــۇدا ھهققـــى،   —

نـــېمه  ھـــېچ بولمىســـا كىـــيىم يهڭگۈشـــلىۋاالي، ئانـــدىن —ئېســـىلىپ،
  !...قىلساڭالر مهيلى، خۇدا ھهققى

  !اتىرەڭنى جهم قىل، خمىزىمۇشۇ پىتىڭ سازايى قىل —
  ...غۇ مېنىنومۇسقا ئۆلتۈرىسىلهر —
سهن نومۇسنى بىلسـهڭ ئايالنىـڭ كىيىمىنـى كىيىـپ تۆشـهكته       —

  !سهنۈۈڭنى كۆربولمىسا كۆرلۈك! يىگىت كۈتۈپ ئولتۇرامتىڭ، ماڭ
ــۇن  ــا چىقىـــپ تۇتقـ ــۇالر ھويلىغـ ــاڭغىلى تۇرغانـــ ئـ دا الرنى ئېلىـــپ مـ

  .ھاسىرىغانچه ئهكبهر كىرىپ كهلدى
دا ولـــي —دېـــدى ئـــۇ ھهمىـــدىگهن ھالـــدا، —رۈپ قويـــدۇق،تتـــۈيۈ —

دىغـــــان بولســـــا قـــــانىتى بولســـــىمۇ يېتىـــــۋاالتتىم، قوناقلىقتـــــا  ۇبول
  !ئېزىقتۇرىۋەتتتى، كاساپهت

  . الردىن بىرى قېچىپ كهتكهنىدى»ئوغرى«ئهسلىدە بايا 
 —،بولـۇدۇ نـى سـوراق قىلسـاق مهلـۇم     »جـاالپ «ق، ماۋۇ كېرەك يو —

  .راپپدېدى قۇربان جا
  .دى يارمۇھهممهددەپ ئاگاھالندۇر —سهت گهپ قىلما، ئىزچى،  —
  .دېدى ناسىراخۇن —شۇ ـ دە، ئهمىسه نېمىتى؟  —
دېــدى  —شـۇنداق بولســىمۇ بىزنىـڭ ئــاغزىمىزدىن چىقمىسـۇن،     —

  .كهئابلىز، ئۆزى بىر قېتىم تهنبىه يېگهچ
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 ربــۇالرنى ئاپىرىــپ ســوالپ قويــايلى، ئهپهنــدى كهلگهنــدە ئــۆزى بىــ   —
  . دېدى يارمۇھهممهت —دەيدۇ،مه نې

  . ماڭدى ۇنالرنى ئېلىپئىزچىالر تۇتق
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ــۇپ،    ــار بولــــ ــتى تارمــــ ــل سۈيقهســــ ــمهننىڭ رەزىــــ ۈشــــ
ــق   ــتچىلهرنىڭ خهلــ ــى   سۈيقهســ ــدا رەسۋاســ ــالهم ئالدىــ ئــ

نىزامىـــددىن يهنىـــال خـــاتىرجهم   چىققانـــدىن كېيىنمـــۇ  
. لىـۋېتىش تهرەپـدارى ئىـدى   ئوڭ ىنىيهنىال تهۋپىقنىـڭ بېشـ   ئۇ. بواللمىدى

  :كهلگهن بىر كۈنى ئۇ بۇ ھهقته ئېغىز ئېچىپ تهۋپىق بويامهتكه
ــنه   — ــۇنداق  پىت ــاڭ مۇش ــىڭنى ئوڭلىۋالس ــپ   -بېش ــاتالر جىمى پاس

ققىـدە گهپ  ئۆتكهندە چـۆچهكته ئالغـان ئايالىـڭ ھه    —دى، دې —كېتهتتى،
 ىكىتىن گهپ ئېيتىـــپ بېرىـــپ، چـــۆچهكقىلۋىـــدىڭ، مهن ســـودىگهرلهرد

  ...ۈرۈپ باقتىمچاقىلىرىڭنى سۈرۈشت -قانالر ئارقىلىق باالتۇ
ــۇ      ــۇرۇپ ب ــلهپ ت ــاتىمهمنى پهپى ــان پ ــۇخالپ قالغ ــدا ئ ــق قۇچىقى تهۋپى

پ ۈرۈىــــڭ رەڭگــــى ئۆزگــــنىزامىــــددىن ئۇن. پ قالــــدىۇنــــۇھهقــــته ئويل
ــانلىقىنى كـــۆرۈپ ــىمامدۇ« كېتىۋاتقـ ــۇ خهۋەر تاپقـــان ئوخشـ دەپ  »... ئۇمـ

  . ىدلاۋئويالپ گېپىنى توختىتى
، خىيــالى بــۇ يهردە  تهۋپىــق كۈلۈمسىرەشــكه تىرىشــۋاتقان بولســىمۇ   

ــدا م. ئهمهســــــىدى ــۇلغىلى  قارىغانــــ ــڭ بېســــــىمىدىن قۇتــــ ۇھىتنىــــ
شـكه تـوغرا كېلىـدىغان    ۈنۈۆيلئهگهر راسـتىنال ئ «. بولمايدىغاندەك قىالتتى

ــوغرا كېلىدىكۈنۈنىمهن؟ ھامــان ئۆيلۈيلــبولســا كىمــگه ئۆ ــدۇق، شــكه ت هن
بهنـى  ركىيهدىكى چاغدىال ئۆيلهنسـهم، ئانـدىن ئهدى  تۈ نىكىئۇنداق بولغاند

تهۋپىــق  »ىــش كېــرەك؟ئهمــدى قانــداق قىل. ئېلىــپال كهلســهم بــوپتىكهن

  د
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. كـۆز ئالدىـدا پهيـدا بولـدى    ئويالپ شۇ يهرگه كهلگهندە توساتتىن مهلىكىزاد 
ۈنكى ئـۇ  چـ . شـىدىن ئۆزىمـۇ ئهجهپلهنـدى   ۇنىـڭ پهيـدا بول  ئۇ بۇنـداق خىيال 
شــىقا تىرىشــىدىغان، ھهتتــا   ۇنۇكهم ئويل-مــدىنكه ەدىــقمهلىكىــزاد ھهق

ــلىقتا، ھهم ئـــۆز   ــۆزى -خېلىـــدىن بېـــرى ھهم ئالدىراشـ ــزگىنلئـ هش نى تىـ
ــۆتمىگهن، مهلى   ــدىن ئ ــك ئالدى ــدا ســىدىقبهگنىڭ ئىش ــۇ خىيالى كىزادنىم

لىـش گېپـى بىلهنـال بـۇ نهۋجۇۋاننىـڭ      ئهمدىلىكته تـوي قى . كۆرمىگهنىدى
ــۈل ئى ــى  كۆڭ ــدا بولۇش ــدا پهي ــاىنۇئكرانى ــدى، ھهم   ڭغ ــادىپى تۇيۇل ھهم تاس

تـۇغ  بىردىنال ئۇنىـڭ ۋۇجۇدىـدا يىگىتلىـك تۇيغۇسـى     . لدىكۆڭۈللۈڭ تۇيۇ
ى نۇرغــۇن ئــادەمن ... پ، ئۇنىڭغــا قــوزغىالڭ سېلىشــقا باشــلىدى   كۆتــۈرۈ

بــۇر اتىللىق قىلىشـقا مهج ئوغۇرلــۇق قلىشـقا، قــ  -يولـدىن چىقىرىـدىغان  
شـى  ۇچىلىـك كـۈچ بول  قان نۈچـ قىالاليدىغان بۇ تۇيغۇنى بېسىپ تۇرۇش ئۈ

ىــپ قالغــان تۇيغــۇالر   اقتــتىن بېــرى قامىل ھه؟ گويــا نهچــچه ۋ  -كېــرەك
كهلكـــۈنى بىـــردىنال بېســـىپ كېلىشـــكه باشـــلىغاندەك، تهۋپىقنىـــڭ      

دا مايــدىغان تۇرمۇشــقا ئىنــتىلىش ۋەسۋەسىســى پهيــ ۋۇجۇدىــدا يېڭىــپ بول
ــدى ــاخىرقى قېــتىم قهتئىــي قارارغــ  . بول ــۇ ئ ــدەك قۇچىقىــدىكئ  ىا كهلگهن

ۇزۇپ قويــدى، ـ دە،   قنى ئــاۋايالپ ئېلىــپ يېنىــدىكى كــۆرپىگه يــاتق زچــاقى
  :ئاكىسىغا قاراپ

ــۇرۇڭ، يهنىمــۇ     — ــته گهپ قىلمــاي ت ــۇ ھهق ــر مهزگىــل ب ئاكــا، يهنه بى
  .دېدى —ى، سالماقراق بواليل

ن چىرايىـدىن مىسلىسـىز ئېغىـر    نىزامىدىن ئۇنىڭ ئاقىرىـپ كهتـكه  
. قويـۇپ گهپ قىلمىـدى   نىپىسـ رۇشۇڭا ئۇ ئېغىر خ. رغىنلىقنى سهزدىھا

ى ھهققىدە غهمدە قالغـانلىقىنى پهمـلهپ، دەرھـال    تهۋپىق ئاكىسىنىڭ ئۆز
ــك     ك ــپ، تېتىكلى ــخۇيلىقىغا قايتى ــدىغان خۇش ــك بېرى ــۈلگه يېنىكلى ۆڭ

  :ۋېتىپ دېدىۇورنىدىن تۇربىلهن ئ
ھىم تـوي  وقىلـدىڭىز، بىـر مـ   پ قىلىـپ، ياخشـى   توي ھهققىدە گه —

  .ۇ ياققا باراي شالنۈگبۈ. ئىشى ئېسىمگه كهلدى
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ــڭ    — ــوي؟ كىمنىـ ــېمه تـ ــېمه، نـ ــويى؟ نـ ــدىكى   —تـ ــال ئىچىـ خىيـ
  .دەم سورىدى  -نىزامىددىن ئېسهنكىرەپ دەممۇ

ــى     — ــى ياخشـــــ ــورۇق مهكتهپتىكـــــ ــا، شـــــ ــىز، ئاكـــــ بىلهمســـــ
تارتىــپ، كــۆپ ئىشــقا گىردلىرىمىزدىن بولغــان ســابىت يــالغۇزچىلىق شــا

هش تارتىشـىپ  پ -چىـ ئ ڭ ئۈسـتىگه ئـۇ يىگىتنىـڭ   ۋاتىدۇ، ئۇنىـ ۇدەخلى بول
شــى بىــلهن مهن بــۇ ۈككــى ياشــنىڭ ئۆتۈنيـۈرگهن ســۆيگۈنىمۇ بــارىكهن، ئى 

ا پــاجىئه ئېلىــپ كېلىــدىغان بىــر بهخىتىســىز ىپ، ئۇالرغــئىشــقا ئارىلىشــ
رۈش بىـلهن  ىلىۋەتكهنىـدىم، ئهمـدى يهنه ۋاقتنـى كېچىكتـۈ    توينى بىكـار ق 

ككـى  ئى شـۇ  الماسلىقى ئۈچۈن ۋاقتىـد تاسادىپى پىشكهللىكنىڭ بولۇپ قا
  .ىغا كىرەي دەيمهنمهشۇقنى مۇرادىغا يهتكۈزۈش كوي -ئاشۇق

شـوق بىـلهن   -نىزامىددىن ئىنىسىنىڭ گويا ئۆز بهختى ھهققىـدە زوق 
شـىگه قـاراپ تـۇرۇپ،    ۈق بىـلهن سۆزل سۆزلهۋاتقان يـاش بالىـدەك قىزغىنلىـ   

، تـۆۋەنگه سـاقىپ   قىلىـپال كۆيـدۈرۈپ   »ۋىـژ «ىر نهرسه يۈرىكىنى نىمىدۇر ب
ــكهتكه ــدىبو كەدن ــۇ     . ل ــدىن ب ــدۇ؟ نىزامى ــاكىلىق مېهرىمى ــۇ ئ ــته ب ھهق

قا كــۆزى ورتاقلىشىشــيات ئىســىخــۇرام ھالــدا ھ -ئىنىســى بىــلهن خۇشــال
ئــاھ، «. ه دېمىــدىچــنىمىشــۇڭا ئــۇ ســابىتنىڭ تــويى ھهققىــدە ھ. يهتمــدى

ــدە شــۇ    ــڭ ئىشــى ھهققى ــاڭ نــېمه بــوالر؟   ئۆزەڭنى  »نچىلىك بــاش قاتۇرس
  .ندىتى رر كۆڭلىدىن كېچىپ ئېغىدېگهنله
ــدە ھ   — ــدىرىمىغىن، كۈنــ ــىمۇ ئالــ ــۇنداق بولســ ــتىخان شــ همداســ

چاڭنىــڭ تــامىقىنى بىلــله ئولتــۇرۇپ يهيلــى، بواللمــايمىزغۇ؟ بۈگــۈن خانئا
  .بولۇدۇئاندىن ئىشىڭغا ماڭساڭمۇ 

ئالـدىراپ ئورنىـدىن    هۋپىق ئۆزىنىڭ گۆدەكلهرچه قىزغىنلىـق بىـلهن  ت
  .ۈلۈپ كهتتىتۇرۇپ كهتكىنى ئۈچۈن ك

 ئاكــا، مېنىــڭ نىيىتىمــدىمۇ بۈگــۈن ســىزلهر اڭ، رىمــبۇي ئهيىــپكه —
بايــامقى . مغا مــېڭىش ئىــدىبىــلهن ھهمداســتىخان بولــۇپ ئانــدىن ئىشــى

لهمسـىز، ئاكـا،   بى. گهپ بىلهن قىزىشىپ، ماڭماقچى بولـۇپ كېتىپـتىكهن  
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ز ئۆيلهنسـهم ئۇنىڭغـا يـۈ   . رۋەر يادىمغا كېلدۇتوي ھهققىدە گهپ بولسىال سه
ھايــات ياشــىغان بولســا ســهككىزگه كىرىــپ هر ئهگ كــېلهلمهيمهن، ئوغلــۇم

  ...قالدى
خاتىرىگه نىمىلهر كهلمهيـدۇ، دەيسـهن، لـېكىن يىراقتىكـى ئاشـتا       —

ىلىرىڭنى چـــــاق -يهنه كېلىـــــپ مهن بـــــاال . دە -قوســـــاق تويمايـــــدۇ، 
ــكۈنى خهۋ  ــى ئۈلۈش ــتۈردۈم، تېخ ــار   سۈرۈش ــۇ ب ــارچه خهتم ــر پ ــدىم، بى . ەر ئال

كهن، كېــيىن مهســۇم تــاران پــتىكه پهمهيدىن چــۆچهككه قايتىــســهرۋەر شــ
ــر ھارىۋ  ــگهن بىـ ــۇر  كىدېـ ــۇ، بۇلتـ ــاتلىق بوپتـ ــكه يـ ــدىن  —... هشـ نىزامىـ

. سهرۋەرنىڭ بۇلتـۇر قـازا قىلغـانلىقىنى ئېيتمـاقچى بولـدىيۇ، توختىۋالـدى      
ئهگهر . ۋەتتىتـۇ ۇىنـى ي ۇ ئىنىسـىنىڭ كـۆڭلى بۇزۇلماسـلىقى ئۈچـۈن گېپ    ئ

ى ئــويالپ يهنه لىنئــوغ نيىگــانه قالغــا -يهكــكه تهۋپىــق بــۇ گهپنــى ئۇقســا 
ــاقكۆڭۈل كشــى  ســودىگهرلهرنىڭ . تۇرالمــايتى ــاران ئ ئېيتىشــىچه مهســۇم ت
. دەپ بهكمـۇ ئېزىزاليـدىكهن   »سهرۋەرنىڭ تهۋەرۈكـى «ۇسهمهدنى بولۇپ، ئابد

ــد ــپ،  نىزامى ــى ئۆزگهرتى ــۇش   —دىن گهپن ــان تۇت ــدى جاھ توغرۇلــۇق  ئهم
  .دېدى —نىڭ خوپراقمىكىن، ئويالنغى
دېدى ئـۇ سـهل تاتىرىـپ، ئۇنىڭـدا      — دۇ؟ىمىكىبۇ گهپ ئىشهنچىل —

  .پهيدا بولغانىدى هزمىگهن ھالدا بىر خىل قىزغىنىش تۇيغۇسىئۆزىمۇ س
رنىـڭ  نىزامىـدىن تۇققانال  —بولمىسا خهتنـى كـۆرۈپ باقامسـهن؟     —

هۋپىــق كۈندەشــلىككه ئوخشــاپ ۋېــدى، تۇخېتىنــى ئۇنىڭغــا بهرمهكچــى بول
  :ىدى ۋەالمى ئنتىل تۇيغۇ تهسىرىدە خهكېتىدىغان بىر خ

كهشـــنىڭ ىدىغان بىـــر ھارۋمهســـۈم تـــاران دەيـــ. راســتهك قىلىـــدۇ  —
  .دېدى —.... ئۇ بىزنى شهمهيگه ئاپىرىپ قويغان. استبارلىقى ر

ــدىكى    ــق ئۆزىـ ــيىن تهۋپىـ ــهلدىن كېـ ــىزلىكنى   سـ ــمه كۆڭۈلسـ ھهمـ
كــۈچىنى ئهســلىگه كهلتــۈردى ۋە رەڭگىــگه قــان   يېڭىيــدىغان قارشــىلىق

  :ڭلىنى ياسىدىكۆ نىڭىسئاندىن ئاكى. يۈگرىدى
ــۆيگه باغ  — ــۇدۇالشــقا تىرشمىســڭىزمۇ ئاكــا، ســىز مېنــى ئ ، مهن بول
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ــۇڭ،   ــاتىرجهم بولــ ــمهن، خــ ــا كهتمهيــ ــدى ھېچياققــ ــۇ  —ئهمــ ــدى ئــ دېــ
ــلهن،   ــخۇيلۇق بىـ ــۇ ھهر —خۇشـ ــىڭىزنىڭ   بـ ــىزنىڭ ئىلتىماسـ ــز سـ گىـ

ي قىلىـش،  ئهمهس، بهلكى ئـۆزەم تىكـكهن كـۆچهتلهرنى ئه    قاتتىقلىقىدىن
پ شۇنچه كۆپ كۆچهت قويدۇم، ئهمـدى ئـۇنى تاشـال    .ۈنئۈچ شپهرۋىش قىلى

  قانداق كېتىمهن؟
ئۇكــا ئارىســىدا  -پهقهت زورىخــان بايــا ئاكــا. ئــۇالر ئېغىــز ئېچىشــمىدى

  :لغاچقا بۇ ھهقته گهپ باشلىۋىدى، تهۋپىقبولغان سۆزلهردىن بىخهۋەر بو
دېـدى   —ئاكام ئىككىمىز بايا بۇ ھهقـته بىـر قارارغـا كېلىشـتۇق،      —

المـاي ھهيرانلىـق   اندىن قانداق قـارار ئىكهنلىكىنـى ئاڭقىر  پ ئىرەۈمسلۈك
بـۇ ھهقـته ھـازىرچه     —ڭگىسـىگه چۈشـهنچه بېرىـپ،    ئىلكىدە قاراۋاتقـان يه 

  .دېدى —پاراڭ قىلىشمايدىغان بولدۇق، 
دە؟ مـاقۇل، ئـۆزىڭىز    -ىكهنمهنئهمىسه مهنمۇ بۇ گهپنى قوزغىمايـد  —

  .لۈپۈكدېدى زورىخان زورىغا  —بىلهرسىز، 
ئـۇ دورا  . قىلىـپ قالـدى  تاماقتىن كېيىنال تهۋپىق مېڭىشقا تهرەددۇت 

ــدىال زورىخــان ئۇنىــڭ  سومكىســى بىــلهن خــۇرۇم   سومكىســىنى ئېلىۋاتقان
  :سورىدىكهتمهكچى ئىكهنلىكىنى پهملهپ 

ــۆلهك   — ــان بـ ــىز؟ قاچـ ــازىرال كېتهمسـ ــارانال  ھـ ــامهن دەپ ئـ ــۆي تۇتـ ئـ
 —تى، ن چېقىشــىــلهڭ بىــنزورىخــان ئۇ —كهنســىزمۇ دەيــمهن،  تۇرۇپتى

  كهچلهپ كهتسىڭىز بولمامدۇ؟
 —گه كېتىشكه ئالدىراۋاتمايمهن، باشقا ئىشـىم بـار،   »ئۆيۈم«مهن  —

ــۈپ،   ــدى تهۋپىــق كۈل ــوڭالپ ئوغۇللىرىمــدىن بىرىنىــڭ بېشــىن  —دې ى ئ
ئىشـقا بـاش قاتۇرغىـدەك باشـقا يـېقىن      ئۇنىڭ بـۇ  . دىغان ئىش بارىدىۇقوي

تهۋپىـــق شــــۇنداق دەپ   —ۇ، ايـــد مليـــوق، مهن ماڭمىســـام بو  ئـــادىمى  
رىخـان  ىنـى يېـتىلهپ دەرۋازا تهرەپـكه ماڭغانـدا زو    سومكىسىنى ئېلىـپ، ئېت 

  :ئېچىنغان ھهم خاپىغان ھالدا
دەپ  —... تۇرســىڭىزدىئۆزىڭىزنىــڭ ئىشــىغا شــۇنچىلىك بــاش قا —
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  .غۇدرىدى
 »گهپ قىلمـا «اتقـان نىزامىـدىن زورىخانغـا    پ چىقىۋۇتـ ۇزئىنىسىنى ئۇ

  .ىويدپ قاردېگهندەك قا

 

2  
 

ــ  ــدىن چىققانـ ــق ئۆيـ ــورۇقق  دىنتهۋپىـ ــيىن شـ ــدا  كېـ ــرىش يولىـ ا بېـ
بىـراق ئـۇ بـۇ    . يولۇقـۇپ ئۆتـۈش نىيىـتىگه كهلـدى     سىدىقبهگنىڭ ئـۆيىگه 

ىنى ئـاجىزلىقنى ئىپـادە قىلىـۋاتىمهن    ئۇ ئـۆز . خىيالنى دەرھال رەت قىلدى
وسـاتتىن يادىڭغـا   سـىدىقبهگنىڭ ئـۆيى ت  « .راپ قاتتىق ئهيىپلىـدى دەپ قا
نـېمه؟ گويـا    ئىكهن، دېـمهك، بـۇ مهلىكىـزاد ئۈچـۈن بولمـاي      غانقال يېتىپ

ــر تهرەپ بول  ــهرۋەرنىڭ بى ــۈپ ۇس ــىنى كۈت ــارانال ت ش ــۈنال  ئ ــدەك بۈگ  —ۇرغان
دەسـلهپكى چـاغالردا بىـر    ! چى بولمـا ياق، قهتئىي ئـۇ يهرگه دەسسـىگۈ  ! ھه؟

ۇ تېخـــى ھېلىمـــ. تىم ئـــۇ يهرگه كىرىشـــىڭ چهكلهنگهنىـــدىنهچـــچه قېـــ
 ھېلىمـۇ › چهكـلهش بـۇيرۇقى  ‹نىكهنسهن، دېـمهك،  ىغاۇتمننى ئۇمهلىكىزاد

  .»كۈچكه ئىگه
پ ۋىلىلـداپ  ۈتۈتېجهننىڭ سېيىدا جهزىرىمه ئىسىسـق ئـۆزىنى كۆرسـ   

پ قىلىـپال پهيـدا بولـۇپ قالغـان     غهربىي تهرەپتىكى بۇغـۇزدىن لىـ  . تۇراتتى
تهۋپىـق  . تىلىنمهس سالقىنمۇ كىشىگه ئاجايىپ خـۇش ياقـات  بى -بىلىنهر
 ئانـــدىن يهنه. كۆتـــۈرۈپ، پىشانىســـىنى ســـۈرتتى رىۇيۇقـــ ىســـىنىشىلهپ

بۇنـداق   تىكلهنـگهن  كـۈن . پىشانىسىغا تاتىپ كېيىپ يولنى داۋام قىلدى
قمـاي سـۇ سـېپىلگهن    مهزگىلدە زۆرۈر ئىشـى بولمىسـا ھـېچكىم تاالغـا چى    

شـۇڭا ئهتـراپ جهزىـرىگه ئوخشـاش     . ېتىشاتتىكۆك يهرگه كىگىز سېلىپ ي
  .دىىۆككهنر خىل جىملىققا چبى

گنىڭ ئـــۆيىگه تهۋپىـــق تـــېجهن ســـېيىدىن چىققانـــدا يهنه ســـىدىقبه
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ــپ    ــا كېلى ــدىكى خىيالغ ــرىش ھهققى ــدىكى ــۇ   . قال ــۆزىگه بهكم ــڭ ئ ئۇنى
ــدى  ــاچچىقى كهل ــ  . ئ ــۇ مهســىلىنى ئ ــلهن ب ــهل ھهل -ۈزۈلشــۇنىڭ بى كېس

مهشــههد يېزىســىنىڭ ســاي بويىغــا     قىلىــپ ئانــدىن مــېڭىش ئۈچــۈن،   
  .تىىڭ تىزگىنىنى تاتكېلىپ ئېتىن

 ئــۇ  —ســىدىقبهگنىڭ ئــۆيىگه كىرىــپ نــېمه قىلىســهن؟      وشخــ«
ــۆ ــدى ئــ ــوئال قويــ ــۇنداق ســ ــپ   —. زىگه شــ ــياتقا بېرىلىــ ــهن ھېســ ســ

ــوق   ــڭ يـ ــقا ھهققىـ ــداق قىلىشـ ــهن، بۇنـ ــۇنداق   »!.... كېتىۋاتىسـ ــۇ شـ ئـ
ئـۆز  «، »قارشـى تهرەپ «ى ىيالالرغا كهلـگهن بولسـىمۇ، ئۇنىـڭ كۆڭلىـدىك    خ

ــۆيىڭ نهگىقبســىد«: اۋاب بهردىكه مۇنــداق جــ »تهرەپ ىگه مهلىكىزادنــى ئ
ــ  ۆزىنى ئىــزدەپ كىرىشــكه بولمامــدىكهن؟   دەپ ئهمهس، ســىدىقبهگنىڭ ئ

لىرى رۇشـتى مهكتهپـته دۆلهت تىلـى ئوقۇتۇشـنى     ۈمهت دائىرقهشقهردە ھۆك
كىـم بىلىـدۇ؟   ئاتۇشـتا سـىدىقبهگدىن باشـقا خىتـايچىنى     . دۇتهكىتلهۋاتى

م كلىـــــپ قىلىـــــپ كىرســـــه  ئـــــۇنى خىتـــــايچه دەرس بېرىشـــــكه ته  
  » ...ن؟ىكهامدمبول

ــىدىقبه  ــوغرا، سـ ــۇتتى، تـ ــىنى تـ ــۇ چېكىسـ ــايگنى ئـ ــنى خىتـ چه دەرسـ
ئهممـا بـۇ   . ا تهكلىـپ قىلىـپ كىرىـدىغان ئىـش بارىـدى     ئۈستىگه ئېلىشق

ــاغال   ــقان چ ــچىتته ئۇچراش ــنى مهس ــىدىقبهگنى   ئىش ــاكى س ــىمۇ ي ردا دىس
ئوخشـــاپ ئـــۆزىنى ئالداشـــقا  -ئـــۇ ئـــۆز . لهشـــمۇ بـــوالتتىچاقىرتىـــپ سۆز

كۆڭلىــدە ئېتــراپ قىلىــپ تۇرســىمۇ، ئــاخىرى  تنىســياېن بــۇ ھكېتىــدىغا
ــى ــدى  سـ ــا كهلـ ــرىش قارارىغـ ــۆيگه كىـ ــ «. دىقبهگنىڭ ئـ ــى، سـ ېنىڭ قېنـ

دېـدى   » !...ڭگه بىر قېـتىم يـول قويـاي، قهيهرگىـچه باشاليسـهنكىن     مهيلى
  .چئۆزىگه يولىنى داۋام قىلغا -ئۇ ئۆز 

، ســـىدىقبهگ ئېهتىمـــال چۈشـــلۈك ئۇيقىغـــا ياتقـــان بولســـا كېـــرەك
 يىچه  ئۇنىڭغـا تهۋپىـق ئـادەت بـو   . ۋالـدى ۈدا چىقىپ ئۇنى كۈتھالۇق لئۇيقۇ

ــله،       ــلهن بىل ــۆزرە ســوراش بى ــۈن ئ ــولغىنى ئۈچ ــىال ب ــىغا كاش ــارام ئېلىش ئ
لىنى گويــــا نهچــــچه يىــــل   ئۇنىــــڭ ســــاالمهتلىكىنى، ئــــائىله ئهھــــۋا   
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ــرار  ــمىگهندەك تهكــ ــلىدى  -كۆرۈشــ ــقا باشــ ــرار سوراشــ ــال  . تهكــ ــۇ ھــ بــ
ــىدىقبه ــر س ــهل ھهي ــدگنىمۇ س ــۆزلىرى  ت. ردىۇان قال ــۇق ك ــڭ نۇرل هۋپىقنى

ۆزگه يـادىمۇ ئهنه شـۇ كـ    -ئۇنىـڭ ئېسـى  . تىنىمىنى ئىزلهيئهتراپتىن ئالال 
هگكه مهي سېزىلىپ تۇرغـان نهرسـىنى ئىزلهشـته بولغاچقـا، سـىدىقب     كۆرۈن

  .قالغانىدى نىمىلهرنى دەۋاتقىنىنىمۇ ئاڭقىرالماي
ر ىــلهدهك پهرســىدىقبهگ ئــۇنى قــوش دەرىزىلىــك، دەرىزىســىگه ئىــپ     

ه ئاالھىـدە سـۆرۈن   گهچكارتىلىپ گۇڭگىالشتۇرۇلغان، قېنىق سـۇ سـېپىل  ت
ــلىدى   ــىغا باشـ ــىداق مېهمانخانىسـ ــان ياسـ ــىدىن  . بولغـ ــڭ ھاۋاسـ ئۆينىـ

ــدن  ــداق ھىــ ــان ئاللىقانــ ــېزىلىپ تۇرغــ ــالالردىال بول _ى ســ ــان ۇئايــ دىغــ
ــه ــپۇراقنى سـ ــدىخۇشـ ــدۇ . زگهندەك بولـ ــۇنى جانالنـ ــۇراق ئـ ــۇ پـ . ۋەتتىۇربـ

 .ئۆزىگه قۇچاق ئاچىدىغانـدەك تۇيۇلـۇپ كهتتـى   ىق اللشبىر خۇھېلىگىچه 
ئېنىقـراق  لىكىنـى  ئهمما ئـۇ ئـۆزىنى كۈتـۈپ تۇرغـان خۇشـاللىقنىڭ نىمى     

  .ئويالشقا، ئۆزى ئۈچۈن ئىجازەت بهرمىدى
ــدى   ســىزنى  — ــلهن كېلىۋې ــاجهت بى ــر ھ ــدىغان بى ــاالل قىلى  —م، م

ال ندىۇ، ئـۇ شـ  دېدى ئۇ سـىدىقبهگكه قـاراپ ئىللىـق ھـالهتته كۈلۈمسـىرەپ     
ــارتۇق ســۆزلىۋەتكهنلىكىنى، مۇشــ  ــق   ۇنداق ھاۋانىــســىدىقبهگكه ئ ڭ قىزى

س ىـ ۋاقتىدا كىرىپ كهلگىنىمۇ تازا قامالشـمىغان ئىـش ئىكهنلىكىنـى ھ   
ــۆتت  ــپ ئ ــۇنى باشــقا بىــر كــۈنى دېســهممۇ    —ى، قىلىــپ، ئىزاھــات بېرى ب

اق، بىـر . شسـهكمۇ بـوالتتى  مهسچىتته يا بولمىسا مهكتهپـته سۆزله . بوالتتى
ســالدى ىركۈنــدىن بېــرى، ســىزنى نــېمه دەيــدىكىن دەپ ئا     چــچهنه ربىــ

ــدۇم ــا كه  . بول ــتىش قارارىغ ــۈن ئېي ــاخىرى بۈگ ــدىمئ ــتهپكه  . ل ــىزنى مهك س
ــدى  ــاۋارە قىلغىــچه ھــاجهتمهن بولغان ــۆزۈم چاقىرتىــپ ئ كىن ھوزۇرىڭىزغــا ئ

  .كهلدىم
ــدان ب — ــ ئوب ــۇ، ئوب ــۇ، وپت ــۇپ    —دان بوپت ــىدىقبهگ تهكهلل ــدى س دې

غانال ئىـش بولسـا ھه ـ ھـۇ دىيىشـىمىز،      ىـدى كېلىن دقولىمىز —قىلىپ، 
؟ بـۇ  ھـوي، قايسـىڭالر بـا    —شۇنداق دەپ تاشقىرىغا قـاراپ ۋارقىرىـدى،    —
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  .گه ئۇسسۇلۇق كىرگۈزىۋېتىڭاليه
ت تومۇرلىرىنىـڭ شـىددە  . قىلىـپ كهتتـى   »جىـغ «كى تهۋپىقنىڭ يـۈر 

 ئـــۇ ھاياجـــان بىـــلهن بىـــلهن سېلىشـــى ئـــۆزىگه بىلىنگهنـــدەك بولـــدى، 
داسـتىخان  . دىخوشـاللىق ھـازىرال روي بېرىشـى ئېهتىمـال ئىـ      قانۋاتۈكۈت

  ؟شى مۇمكىنۇراستالپ كىرگۈچى كىم بول
ــانلىقى ــۇ ھاياجانلىنىۋاتقـ ــۆزىنى   نىئـ ــۈن، سـ ــلىك ئۈچـ بىلىندۈرمهسـ

  .الشنى ماقۇل تاپتىباش
پ ئولتـۇرۇپ  ۇنـ ۇلۇدېدى ئـۇ سـىدىقبهگكه توغر   —قهشقهردىكىلهر،  —

ــ ( ــدى يهنه بىـ ــۇ ئهمـ ــۆر ئئـ ــلىققا ۋەدە   ڭ ئينىـ ــكه قارىماسـ ــىكى تهرەپـ ىشـ
رۇشــــــتى مهكتهپــــــته دۆلهت تىلــــــى ئوقۇتۇشــــــنى  —، )ىقىلغانىـــــد 

ــدۇ ــوق   . تهكىتلهۋاتى ــۇچى ي ــدىغان ئوقۇتق ــى بىلى ــۇ تىلىن ــزدە بولســا ب . بى
مهت ۋاقتىڭىــزدىن شــتا ســىزدىن باشــقا كىشــى بىلمهيــدۇ، شــۇڭا خىــز ئاتۇ

ــد   ــپ، ھهپتى ــازراق ئاجىرىتى ــائهت دەرس ئ 4-3ە ئ ــۈس ــبې پۆت ــېمه رىش كه ن
  دەيىسىزكىن ؟

قـــۇرەيش خېـــنىم ۈچه داســـتىخان ئېلىـــپ ســـىدىقبهگ جـــاۋاب بهرگـــ
سـىدىقبهگ داسـتىخاننى ئـېلىش ئۈچـۈن ئىشـىك      . بوسۇغىدا پهيدا بولـدى 

بۇرالـدى   ، تهۋپىق ئىختىيارسـىز ھالـدا ئىشـىك تهرەپـكه    تۈۋىگه كهتكهنىدى
 »يالـت «ۇ ا شـ هممـ ئ. ىى تهرەپكه قارىۋالدۋە يهنه دەرھال سىدىقبهگنىڭ ئورن

ش پ تۇرغـان كىشـىنىڭ قـۇرەي   ۈنـ ۈۆرقىلىپ قاراشتىال ئىشـىكتىن قىيـا ك  
بــۇ ئۇنىــڭ كــۆڭلىگه يامــان  . ئۈلگــۈردىى كۆرۈشــكه خېــنىم ئىكهنلىكىنــ

ىمـــايمهن دەپ قـــاراپ ســـالغىنى ئۈچـــۈن ئـــۆزىگه ئـــۇ قار. تهســـىر قىلـــدى
كىرگۈچىنىـــڭ  اچچىقى كـــېلىش بىـــلهن بىـــرگه، داســـتىخان ئېلىـــپئـــ

  .قىشى كۆڭلىنى يېرىم قىالتتىچى لۇپۇبش قۇرەي
ــ ــىدىقبهگ داسـ ــاچچسـ ــېلىپ  تىخانغا ئـ ــۇز سـ ــلهن مـ ــق بىـ ىق قېتىـ

  :ئېتىلگهن دوغنى قويۇپ
  .دېدى —قېنى ئۇسسۇلۇق ئىچكهچ ئولتۇرۇڭ،  —
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ېتىـــپ، هيۈســـلۈك ھــالىتىنى دەرھـــال چىرايىــدىن قوغلىۋ  تهۋپىــق م 
  .كۈتۈپ قارىدى ئهسلىگه قايتتى ۋە سىدىقبهگكه جاۋاب

بولسـام  دىغـان  ۇدېگهندەك بۇ ئىشـقا مهن مۇناسـىپ بول  ىز ، سرهئهگ —
بـــۇ . ڭىزنى بىجـــا كهلتـــۈرىمهنئهلــۋەتته خۇشـــاللىق بىـــلهن ئىلتىماســى  

سـىدىقبهگ  دېـدى   —سـىزنىڭال ئهمهس، بىزنىڭمـۇ ئىشىمىزــ دە،    دېگهن 
  .دوغنى قولىغا ئېلىۋېتىپ

ــىزدى — ــش پهقهت    نمۇ مۇسـ ــۇ ئىـ ــىز، بـ ــار دەيسـ ــم بـ ــىپراق كىـ ناسـ
  .دۇېلىن كى قولىڭىزدسىزنىڭال

ــىرەيدىغىنىم،  — ــڭ ئهنس ــىدىقب —مېنى ــدى س ــدىن بدې ــر هگ دوغ ى
ــيىن،   ــدىن كې ــى داســتىخانغا قويغان ــوتالپ، چىنىن ــۈپ  —ئ مهن دەرس ئۆت

ــنى، ھ    ــالپ ئۆتۈش ــدىن باش ــان، نېمى ــائهتته قانچىلىــك دەرس  باقمىغ هر س
ــنىمۇ بىلمه ــمهنئۆتۈشـ ــ  . يـ ــۇ ئهھۋالـ ــوق، مۇشـ ــلىكمۇ يـ ــدا دەرسـ دا قولۇمـ

  مىكىن تاڭ؟ئهپلىشهر
سـىزگه تـۈرك    مهن. ى بىرلىكته ئولتـۇرۇپ مهسلىههتلىشـهرمىز  ۇنب —

ىمهن، ئهگهر تــۈركچه ئوقۇشــلۇق تىلــى دەرســىلىكى ھهققىــدە ســۆزلهپ بېــر
ــۇلدىن     ــۇ ئۇس ــا، ش ــكه بولس ــهكلىدە تۈزۈش ــىز، ش ــا —پايدىلىنىس بولمىس

قهشــقهردىكىلهرگه بــۇرۇنقى شــۆتاڭالردا ئىشــلهتكهن دەرســلىكتىن تېپىــپ 
  .دېدى تهۋپىق —ئېيتساقمۇ بولۇدۇ، ى بېرىشن
ىڭىــزچه بولســۇن، ســىز ماڭــا ئىشــهنچ     زنىڭ دېگىنمهيلــى، ســى  —

ســىدىقبهگ ئهمــدى بــۇ ھهقتىكــى   —ه غهم، نــېمڭــا ابىلــدۈرۋاتقان يهردە م
باشــقا تــېمىالردا گهپ ســوراپ   ئاياقالشــتى دەپ قــاراپ، تهۋپىقــتىن  گهپنــى
  .كهتتى

نى پاراكهنـــدە ه ئـــۆزىپ ئورنىـــدىن تـــۇرغىچۇشـــۇتهۋپىـــق تـــاكى خوشل
پ ئورنىـــدىن ۇشـــۇخوشل. ۋېتهلمىـــدىقىلىـــپ تۇرغـــان خىيـــالىنى قوغلى

س ىـ كېتىۋاتقـانلىقىنى ھ  شـىپ ۇوشبمىدسـىزلىكتىن تامـامهن   تۇرغاندا ئۈ
هشــقهرگه كىرىــپ كهتســه كېــرەك، دەپ تهســهللىي  بهلكىــم ئــۇ ق. قىلــدى
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ــاپتى  ــرا. يهنهت ــدە   بى ــرى مهلىكىزادنىــڭ مۇشــۇ ئۆي ــر يې ق، كۆڭلىنىــڭ بى
  .دىن گۇۋاھلىق بېرىپ تۇراتتىارلىقىب

ــزغىن  ــۇنچه قىـ ــتىياقنىڭ شـ ــپ ئـــاخىردا    ئىشـ ــىدە كېلىـ تۈرتكىسـ
. نىـدىن يـۈرىكى ئېچىشـقاندەك بولـدى    تقىىۋاتمهلىكىزادنى كـۆرەلمهي كې 

ئـــۇ . يۈشـــكه باشـــلىدىلهن ئۇنىـــڭ ۋۇجـــۇدى تهخىرســـىز كۆشـــۇنىڭ بىـــ
ىغان لتۇرىـد دەرۋازىدىن چىقىۋېتىـپ، ئـادەتته مهلىكىـزاد ھويلىغـا قـاراپ ئو     

ــا   ــى ش ــىنىڭ بېش ــدى، بىرس ــزىگه قارىۋې ــىغا  دەرى ــڭ ئارقىس رتتىدە پهردىنى
ئـازاپلىق لـېكىن لهززەت    ىـدە رىكۈۇ كۆرۈنـۈش تهۋپىقنىـڭ ي  ب. ئۆتۈپ كهتتى

ــرە  ــقان؛ ھهس ــر    ئارىالش ــپ بى ــقان ئاجايى ــاللىق  ئارىالش ــا خۇش تلىك ئهمم
ــ ــۇ ئوخىـ ــاتتىل تۇيغـ ــپ     . يغـ ــدىن چىقىـ ــىدىقبهگ ئارقىـ ــۇ سـ ــۇڭا ئـ شـ

كهللــۇپ نى ســېزىپ تۇرســىمۇ ئۇزاتماســلىق ھهققىــدە ته ىقتقــانلىكېلىۋا
هگكه ىقبسـىد  شـۇندىال . دىغىچه چىقتـى قىلىش يادىغا كهلمهي، دەرۋازا ئالى

  :تهكهللۇپ قىلىپ
ــ   — ــاۋارە قىلى ــىزنى ئ ــدۇم، س ــان    —پ قوي ــدىگه باغالنغ ــدى ۋە رې دې

  .ئېتىنى يهشتى
ــانغىچه مۇشــۇ يهرد   — ــاۋا ي ــۇخالئىسســىقتا نهگىمــۇ بارارســىز، ھ ڭ ە ئ

  .دېدى سىدىقبهگ —دېسهم ئۇنىمىدىڭىز، 
ــايىن    — ــدىغان زۆرۈر ئىشــىم بارىــدى، يهنه بىــر كــۈن ئات شــورۇققا بارى

ۋپىـق ۋە تـار   ى تهدېـد  —، ھبىلهن ئهسرا بوالرمهن، ئىنشـائالال  سىزىپ لكې
ھويلىغـا كىرىـپ    ئـۇ سـىدىقبهگ  . كوچا بىـلهن ئېتىنـى يېـتىلهپ ماڭـدى    

ق مېڭىـپ، ئانـدىن ئېتىغـا مىنـدى ۋە     شـۇندا  كهتكىچه ئاتقا مىـنمهي ئهنه 
 .قاراپ يۈرۈپ كهتتى مهنزىلگه

 

3  
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ــابىتنىڭ ئــــۆيىگه كېلىــــپ،   ــاۋۋال ســ ىــــلهن ڭ بۇنىــــئتهۋپىــــق ئــ
. بولــۇپ چىقتــى يــدە يــوق  ســابىت ئۆۋېــدى، ۇمهسلىههتلهشــمهكچى بول

شـــۇنىڭ بىـــلهن تـــاھىر خهلـــپهت بىـــلهن كۆرۈشـــكهچ، شـــۇ يهردە كۈتـــۈپ 
بىــلهن خېلــى ئۇزۇنــدىن  بېــرى    ىنىســى ئــۇ بــۇ ئاغ . تۇرمــاقچى بولــدى 

  .كۆرۈشمىگهنىدى
تاھىر خهلـپهت ئۇنىـڭ كىرىـپ كېلىشـىدىن خوشـال بولـۇپ، قىالرغـا        

، سـىنچىالپ سـهپ   ۋەتمهيۇيال قالـدى ۋە ئـۇزاققىچه قـولىنى قويـ    لمااپاتسۆز 
  .سېلىپ كهتتى

دېـدى ئـۇ مېهرىبـان ئاتـا      —كۆزىڭىزدىن باشقا يېرىڭىز قالمـاپتۇ،   —
ق گهن ئوغلىغـا قانـداق قىلىـدىغان بولسـا شـۇندا     ىـپ كهلـ  سهپهردىن قايت

  .ھهرىكهتلهر بىلهن
دېـدى   —م؟ سـتۇ ود. پسـهن، دېمهكچىمـۇ سـىز   ۈشۈنېمه، مېنى تۈگ —

ــپ،      ــاۋاب بېرى ــلهن ج ــاق بى ــق چاقچ ــتىغا قويۇلغــان    تهۋپى ــاراڭ ئاس ــۇ ب ئ
  .ارۋاتقا كېلىپ ئولتۇرغان چاغداقهدىمى چاسا ك

ۈنمهيال قويــدىڭىزغۇ؟ ز؟ كــۆرنــېمه، بىــزدىن رەنجىــپ قالمىغانســى  —
ــنى داۋام  — ــدىدەپ سوراشـ ــپهت. قىلـ ــاھىر خهلـ ــۈرۈپ  تـ ــى يۈتتـ تهۋپىقنـ
ــدەك يهنه ئۇنىـــڭۇقوي ــول دىغانـ ــدا، ۇتۇت ىنىقـ ــان ھالـ ــههدكه  —ۋالغـ مهشـ

  .بازار ئىزدەپ بارسام يوقسىزى دەپ ئاڭالپ، نهچچه كۆچۈپ كهلد
ــۇپ    — ــچ بولـــ ــتىم زىـــ ــيمهن؟ ۋاقـــ ــكه رەنجىـــ ــىزدىن نېمىشـــ ســـ

 .ىزنىڭ ئهپـــۇ قىلىـــدىغانلىقىڭىزغا ئىشــــىنىمهن  ســـ . دىمئېشـــىنالمى 
ــت     ــا دوس ــقان كون ــلهپ تونۇش ــز ئهڭ دەس ــۈنكى بى ــىزنىڭ . دە -الردىنچ س

دۇم، بـــازار ە بـــولغىنىڭىزنى ئـــاڭالپ خىجىـــل بولـــرىـــپ ئـــاۋاربې دەپزئىـــ
رىمهن، ۋاقۋاغقـا بـارىمهن، دېگهنـدەك قېرىنداشـلىق     كۈنلىرى بويـامهتكه بـا  

  .بولۇدۇۇ ىزمهتمقهرزى بىلهن ئاندىن يهنه خ
ــ   — ــڭ زىچلىقــى چىرايىڭى   —مامــدۇ، زدىنال چىقىــپ تۇۋاقتىڭىزنى

ــلهن،     ــك بىـ ــپهت غهمكىنلىـ ــاھىر خهلـ ــدى تـ ــا —دېـ ــوراپ، دىلىالبـ ن سـ
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خـوش،  .  سـۇن قولىڭىزغـا قـۇۋەت به   -ا پـۇت خـۇد . ھهممىنى ئاڭالپ تۇرىمهن
  داق شامال بۇياققا ئۇچۇرۇپ كهلدى؟بۈگۈن قان

. قال ســىزگه ھــاجىتىم بــار  نداســىزنى ســېغىنىپ كهلــدىم، شــۇ    —
سـابىت كۆرۈنمهيـدىغۇ؟    —ئانـدىن،  . كۈلـۈپ  ېـدى ئـۇ  لۇق، دۇسابىت تۇغر

  يه؟ بازارغا كهتكهنمۇ ـ. ىنى كۆرمهيمهنرىسقا ۇئابلىمىت قارىنىڭم
ــدى    — ــپ كهتكهنى ــله چىقى ــر، بىل ــى بى ــ. ئىككس ــا بازا ژبى ــا بولس غ
مگىچه دەژبولســا مــۇھهممهد قــارىنىڭكىگه كهتــتىمىكىن، بىــ ژبىــ. كهتتــى

ىڭ قايســـى ئىشـــى بىـــلهن خـــوش، نـــېمه گهپ؟ ســـابىتن. كېلىـــپ قـــاال
  كېلىۋاتىسىز؟

ــۈزۈم مهھســۇ   ــۇ يىللىــق ئ ــدەك غــوراپنى تىالتهۋپىــق ب  مۆلچهرلهۋاتقان
  :تۇرغان ھالدا ئۈزۈملهرگه قاراپ

ئۇنىڭ بېشىنى ئـوڭالپ قويـۇش ھهر بىرسـىمىزنىڭ قهرزى ئىـدى،      —
ىڭ ئىـنچىكه سـاقلىغا، ئـاۋاقراق    نپ ئۇۈنۈدېدى ۋە تاھىر خهلپهتكه يۈزل —

ڭـــدىكى تۇرۇشـــقان يوغـــان كـــۆزلىرىگه ســـهپ ســـېلىپ، ئۇنى يـــۈزىگه، ئول
ــر  ــادىلهرنى بىـ ــىئى -ئىپـ ــېكونت كۈز ككـ ــيىن،  ۈسـ ــدىن كېـ  —تىۋالغانـ

بىچـارە بهك يـالغۇزلۇق تارتىـدۇ، ئۆيىـدە بىـر كىشـى بولسـا         بار، ئۇ خهۋىڭىز
بـۇ  . مهشـۇقى بـار   يهنه كېلىپ ئۇنىـڭ . تېخىمۇ خاتىرجهم ئىشلىمهسمىدى

. بېـرىش ئۈچـۈن بىـر باشـلىنىش نوقتىسـى      بىزنىڭ خهلقىمىـزگه تهربىـيه  
مهشـــۇقالرنى  -ق ھهم ئاشـــىقىســـااللىينى ئـــويلىغىنىمىزدەك قبـــۇ تـــو

ھهم خهلقـــقه ئـــۆز ئـــارا ياخشـــى . پ ســـاۋابىنى ئـــالىمىزمۇرادىغـــا يهتكـــۈزۈ
ي قىلىـش، يـېڭىچه تـوي قىلىـش ھهققىـدە ئهمهلىـي تهربىـيه        كۆرۈشۈپ تـو 

دىغانلىقىڭىزغــا ۈبۆلســىزنىڭمۇ بــۇ ئىشــقا كۆڭــۈل    . لىــپ بــارااليمىز ېئ
  .ئىشىنىمهن

 —ئالـدىراپ سـۆزلهپ،    پهتخهلـ ىر ھدېدى تـا  —ئهلۋەتته، ئهلۋەتته،  —
ــنا  ــۇ قوش ــدىكىن  -ئهســلىدە ب ــۇم بولغان ــقا   خۇل ــىمىز بولۇش ــڭ ئىش بىزنى

تــــېگىش، بىــــراق، پاراسهتســــىز بــــولغىنىمىزدىن يادىمىزغــــا يهتــــمهي 
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  .بۇ ئىشقىمۇ سىزنى ماالل قىپتۇق .يۈرۈپتۇق
پ ۈشـ ۈئانىسـى بىـلهن سۆزل   -ز قىزنىـڭ ئاتـا   سـى . يوق ھېچقىسى —

  .لۇڭ، سىز ئېغىز ئاچسىڭىز خوش بولۇپ كېتىدۇبو اتائكۆرۈڭ، سابىتقا 
، خـاتىرىڭىز جهم بولسـۇن، مهن بـۇ ئىشـنى تېـز پۈرسـهتتىال       بولۇدۇ —

  توينى قاچانراققا مۆلچهرلهۋاتىسىز؟. پۈتتۈرىمهن
ىلــدە قىلىــۋېتهيلى، ئوقۇتۇشــقا تهســىر يهتكۈزمهســلىك ئۈچــۈن تهت —

ــڭ  ــدىمىزدا بالىالرنى ــا  ئۈ ىشــىرئائىلىســىگه قارىشــىپ بې  ئال چــۈن ئومىغ
ىمىكىـن دەۋاتىمىـز، ئهسـلىدە ئىككـى ئـاي      توغرىالپ بىر ئاي ئـازاد قىاليل 

كىن بىزنىـــڭ مىللتىمىـــز زايـــا قىلىـــۋەتكهن ەكىـــدى، لـــېشـــى كېرۇبول
 شـــۇڭا ئـــازراق تهتىــل قىلىـــپ، كـــۆپرەك . ش كېــرەك ىۋېلۇۋاقىتنــى ئۇتـــ 

  .ئوقۇمىسا بولمايدۇ
  سىز؟كېله توينىڭ مهسلىههتىگه يهنه بى —
ــاق — ــېلىش ، بيــ ــىۋااليلى، كــ ــى مهسلىههتلىشــ ــۈن ھهممىنــ -ۈگــ

ېـــيهلمهيمهن، كهلمهســـلىكىمگه ھازىرنىـــڭ ئۆزىـــدە ئـــۈزۈپ بىـــر نـــېمه د 
  .بولۇدۇمهسلىههتنى سابىت كهلگهندە قىلىشساقمۇ 

ه ئــــــــاڭغىچه بــــــــاغنى ئايلىنىــــــــپ ھاۋاالنغــــــــاچ ســــــــىئهم —
ــدىكى  يې ــۆزلهپ بېرەمســىز؟ ئۆي ــزدىن س ــدا  لهڭىلىقلىرىڭى ــاڭغىچه پهي مۇ ئ
  .ۇرۇق گهپ بىلهنال مېهمان قىلماي سىزنى، قالوب

باغنى ئايلىنىشـقا قارشـى ئهمهسـمهن، پاراڭغـا كهلسـهك، سـىزدىن        —
  .ئاڭلىغىنىمىز دۇرۇستراق بوالرمىكىن دەيمهن

ســىز؟ ەي، دبولــۇدۇزىقتۇرغىــدەك نــېمه يېڭىلىــق قى زنىمهنــدە ســى —
ــاغ    — ــول باشــالپ ب ــدا ي ــاھىر خهلــپهت تهۋپىقنىــڭ ئالدى ــكههرەتدېــدى ت  پ

  .كېتىۋېتىپ
ــا بول — ــان ئ. ۋېرىــــدۇۇنىمىــــال بولســ ىشــــقىلىپ بىــــز ئاڭلىمىغــ
دېـــدى تهۋپىقمـــۇ باغنىـــڭ     —ىلهرنىڭ ھهممىســـى يېڭىلىـــق،   نهرســـ

  .ئىشىكىدىن كىرىۋېتىپ
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ــۆز ئا ــدئۇنىـــڭ كـ ــاھ  ا جهلدىـ ــان بولـــدى، تـ ــاغ ئايـ ــر بـ ــتهك بىـ ىر ننهتـ
غ بـا  قئـاتۇش بويىچىمـۇ بۇنـدا    خهلپهتنىڭ بېغى پۈتۈن، شـورۇقتا داڭلىـق،  

ــا ۆپ ئهمهس ئىـــدى، بـــۇ بـــاغ ھهققىـــدىكى تهرىپلهر كـــ نىـــڭ توغرىلىقىغـ
  .س ئىدىكۆرمىگهنلهرنى ئىشهندۈرمهكمۇ ته

ىـق  تهۋپدەپ ماختىـدى   —! يهر يۈزىنىڭ جهننىتىغـۇ بـۇ  ! يا، ئالالھ —
زە مانـــا  -باغـــدا ياشـــىغاچقامۇشـــۇنداق ھـــاۋالىق  —ىـــن كۆڭلىـــدىن، چ

  .چېقىشتى ئۇ ەپد —مۇشۇنداق تېتىك تۇرۇپتىكهنسىز  دە، 
بولســـاق تېخىمـــۇ ياخشـــى مـــۇمكىن بولســـىغۇ تهڭ بهھـــرىمهن  —

تــاھىر  —ســىز ئهنه شــۇنداق ئالــدىراپال يۈرســىڭىز نــېمه ئامــال،  . بــوالتتى
دە بـۇ يهر . ك ئاستىغا باشـالپ كهلـدى  ئۈرۈ قېرى خهلپهت تهۋپىقنى بىر تۈپ

  ئۈرۈك ئاستىغا پاالس سېلىپ قويۇلغانىدى
سـاقالۋاتقان مـۇالزىم    انـدىن كېـيىن بـاغ   ۇرغولتئئۇالر پاالسقا كېلىـپ  

ن ئۈرۈكلهرنى مىـس لـېگهنگه تېرىـپ    كېلىپ شېخىدا پىشىپ چۈشكه باال
  .ئۇالرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كهلدى

اچـا سـۇ ئېلىـپ كىـرگىن، بـاالم،      بىـر ق انغا ئۈرۈكنى يۇيۇپ يهيـدىغ  —
ئانـــــدىن ئۆزىنىـــــڭ . دەپ بۇيرىـــــدى تـــــاھىر خهلـــــپهت مۇالزىمغـــــا —

ھهربىـر   داق قىزىقىـدىغانلىقىنى، ئۇالقنىـڭ تـۈرلىرى،   قانـ كه كباغۋەنچىلى
دىغـانلىقى، ئوخشـاش   ۇئۆز ئىچىدە ئۇالنسـا ئـۇالقنى ياخشـى تۇت    ئائىلىنىڭ

ــ    دىغانلىقى مايــقشــى چىۇ ياخئــائىلىگه مهنســۇپ بولمىغــان تۈرلهرنىڭم
ە قىزغىنلىـــق بىـــلهن، گويـــا كهسپىدېشـــى بىـــلهن قاتـــارلىقالر ھهققىـــد

  .اشلىدىه بهشكلتېپىشىپ قالغاندەك سۆز
ئـۇ ئويلىمىغـان   . زىقىـپ قالـدى  دېمىسىمۇ باغۋەنچىلىككه تهۋپىق قى

  :  ن تاھىر خهلپهتكهيهردى
  .دېدى —پ قويمامسىز،ۈتۈماڭا ئۇالق ئۇالشنى ئۈگ —

تىكىلىـپ  نى چاقچـاق قىلىۋاتامـدىكىن دېگهنـدەك    ئـۇ  پهتتاھىر خهل
ــۇر يلىك يــېغىن تۇرغــان كــۆز قــاراپ، ئۇنىــڭ قىزغىنلىــق ۋە ســهمىمى  ى ن
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  :ىلهن ئۇچراشتى، شۇنداق بولسىمۇب
  .دەپ سورىدى ئۇ —ئهمهستۇ؟چاقچاق  —
ــىز؟   — ــاق دەپ ئوياليسـ ــكه چاقچـ ــاق، نېمىشـ ــق   —يـ ــدى تهۋپىـ دېـ

چايقىغانـدىن كېـيىن ئاغزىغـا    ىـپ  ئېلئۇ بىر تال ئۈرۈكنى . جىددىي تۈردە
بۇ بىر خىل ھۈنهر، بىرخىـل پهن تۈرسـا بۇنىڭغىمـۇ چاقچـاق      —،سالدى ۋە

  ؟ۇقىالمد
. بولــۇدۇۆرســهك ئۇنــداق ئىشــىڭىز بولســا بۈگــۈنال ئــۇالق ئــۇالپ ك  —

دېـدى تــاھىر خهلـپهت ھهمــدە    —سـابىتالر قاچـان كېلىــدۇ، قاچـان ئهمهس،   
خوشــال بولــۇپ مــۇالزىم    ىنىــددىغانلىقۇۇتهۋپىقنىــڭ خېلــى ئــۇزۇن تۇر  

دەپ  قىپ، ئاۋۇالر پهيدا بولغـان بولسـا مېهمـان بـا    يگه چىسهن ئۆ—بالىغا، 
ــپ رئاگــاھ بې ــويى  —خهلپىتىمنىــڭ ئهڭ ياخشــى مېهمىنــى دېگىــن، . ق

  .دەپ بۇيرىۋېتىپ، تهۋپىقنىڭ ئىلتىماسىنى ئورۇنداشقا تهييارالندى
گهپنـى   بـۇ  يـر، مېنى مېهمان دېگىنىڭىـز تـازا تـوغرا بولمىـدى، خه     —

شـۇنداق قىلىـپ    —رەپ،سۇس كۈلۈمسـى  دېدى تهۋپىق —قويۇپ تۇرايلى،
  مدۇ؟ېرەۋۇلوسىمۇ بۇمۇشۇ مهۋسۈمدە ئۇالق ئۇل

ن كــۈزگىچه ئــۇالق ئۇلىســا بولمــاي ئهمســه، ئهتىيازنىــڭ ئاخىرىــدى —
ــدۇۇبول ــۇ شــۇ     .ۋېرى ــدۇ، ب ــدۇ دەپ ئويالي ــۈرۈك پىششــىقىدىال ئۇالي ــلهر ئ بهزى

دىن قېنــى، مــاۋۇ ئــۈرۈكنى يهۋېتهيلــى، ئانــ  .ىقاغلئادەمنىــڭ ھــۈنىرىگه بــ
  .دېدى تاھىر خهلپهت —ئىشقا كىرىشىمىز، 

دېــدى تهۋپىــق، ئۇنىــڭ ھــۈنهر     —،دىمقالــ مهن بولــدۇم، تويــۇپ  —
ىر خهلپهتمـۇ ئۇنىڭغـا   تـاھ . ىراۋاتقانلىقى بىلىنىپ تۇراتتىلدشكه ئاۈنۈئۈگ

زغىن ۇ قىـ ي، بـ ئارتۇق  تهكهللۇپ قىلىپ ۋاقتنى زايا قىلىشـنى خاھىلىمـا  
  .چۈن ئورنىدىن تۇردىكۆڭۈلنى قانائهت تاپتۇرۇش ئۈ

ــى بىلىۋې   ــدىن، ھهممىن ــان ئادەم ــق توختالغ ــپ ا ئىشــقلتهۋپى ىنتىلى
ــۈرەك ئوقۇغ  ۇتۇر ــزغىن ي ــان قى ــدەك يېنىــك   ا ئاۇچىغــدىغ ــپ قالغان يلىنى

  .ھهرىكهتلهر بىلهن تاھىر خهلپهتكه ئهگهشتى
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******  

ــا     ــارى باقق ــت ق ــلهن ئابلىمى ــابىت بى ــس ــق  پ كهكىرى ــدە تهۋپى لگهن
اھىر تــ. لــدا ئــۇالق ئــۇالش بىــلهن بولــۇپ كهتكهنىــدى ئــۆزىنى ئۇنۇتقــان ھا

ىن ھهرىكىـتىگه ھېرىسـمهنلىك بىـلهن قـاراپ     ىـزغ ڭ قىخهلپهت بولسا ئۇن
لهر رگهن يىگىــتئۇســتازىنىڭ كهلگهنلىكىنــى ئــاڭالپ باغقــا كىــ . راتتىتــۇ

  .ئهنه شۇ ھالهتنى كۆرۈشتى
دەپ ســورىدى  —ۇ، يىگىــتلهر؟ مهنمەلهرمهن ھــۈنهرنى ئهپلهشــتۈر  —

ــق ــاگىرتلىرى بىـــلهن   تهۋپىـ ــق سورشـ ــۇپال،ۇشـــۇتېنچلىـ بـــۇ  —پ بولـ
ــۇالقلىرىمنى كــ ــا  ڭالر، چىققــان ېلىۋۈرۆئ چىقىمىغــانلىقىنى كېــيىن ماڭ
  .خهۋەر قىلىسىلهر

دېــــدى ئابلىمىــــت قــــارى  —پ بولغانــــدەك تۇرىســــىز، ۈنــــۈئۈگ —
  .تۇرۇپ اراپغا قشىۇئۇستازىنىڭ تىرىشچانلىق بىلهن ئۇالق ئۇل

ئىككـى   -بىـر ىـگهن بهنـدە بولغانـدىكىن    شۇنداقمۇ؟ بۇنىغۇ نـان ي  —
دېـدى   —يېڭـى سـورت يارىتىشـتا،    هپ ، گرقېتىم كـۆرۈپال قىلىغىلـى بـوال   

  .ىن چىقىۋېتىپتهۋپىق ئىشكت
دەپ ســورىدى تېپىۋالغــان   —يېڭــى ســورت يــارىتىش دەمســىز؟     —

ش كۆتــۈرۈپ، ن بــاالــدىغــاڭزىنى ئوينــاپ ئولتۇرغــان ســابىت دائىمىــي خىي
ــدىمۇ ئۇســ  تازىنىڭكىگه ئوخشــاش ھهممىــگه قىزىققــۇچى  ئۇنىــڭ كۆزلىرى

  .ڭ ئىنتىلىشچانلىقىغا دىققهت قىلدىۇنىق ئىچاقناپ تۇراتتى، تهۋپ نۇر
ــارىتىش اق، يشــۇند — ــڭ   . ېڭــى ســورت ي ــي باغۋەننى ــۇ ھهقىقى ــا ب مان

ئانــدىن بــاراڭ ئاســتىدىكى كارۋاتقــا ھهمهيــلهن     . دېــدى ئــۇ   —ئىشــى، 
ىمىلىكىنــــى، بولغانــــدىن كېــــيىن ســــورت دېگهننىــــڭ ن ىشــــىپجايل

ن ىالرغــــــا ئوخشــــــاش ھۈجهيرىــــــدئۆســــــۈملۈكنىڭمۇ ئــــــادەم ۋە ھايۋان
ــانلىقۈلۈۈزت ــل ئۆ ىدىغـ ــى خىـ ــورتنىڭ ئىككـ ــى سـ ــۈملۈكنىڭ نى، يېڭـ سـ

ــۈ ــىنى بېرىكتـ ــدىغانلىقى  ھۈجهيرىسـ ــا چىقىـ ــلهن ۋۇجۇتقـ ــولى بىـ رۈش يـ



 220

ــاددىي ســاۋاتال     ــارلىق بىئولــوگىيىگه ئائىــت ئ  —هپ بهردى، ســۆزلرنى قات
ســۆزلهپ بهردىــم، ئهممــا  يــمهن، ئاڭلىغــانلىرىمنىمهنمــۇ بــۇ پهننــى بىلمه

  .دەپ قوشۇپ قويدى —هن، لىمبى ئۆزۈممۇ شۇنىچىلىكال
شـى ۋە ئۇنىـڭ   ۇۇالرچه ئـۇالق ئۇل ىال ئۆزىنىڭ قارىغتاھىر خهلپهت شۇند

س قىلىــپ ھهيــرانلىقتىن ىــپــاز ھ -كــۆكلهپ چىقىشــىدىكى ســىرنى ئــاز 
ئـــۆزلىرى  ئىككـــى يىگىـــت بولســـا دۇنيـــادا تېخـــى. الـــدىاڭ قتـــ -ھـــاڭ

قهت په ىرىلنى، ئۇالرنىــڭ ئــۈگهنگهنكىۈبىلمهيــدىغان نهرســىلهرنىڭ كۆپلــ
تـۇنجى قهدەم ئىكهنلىكىنـى    ئاشۇ بىلىـم غهزىنىسـىگه بېـرىش يولىـدىكى    

بولۇپمــۇ . ىشــى تېخىمــۇ ئاشــتى لغــان قىزىقس قىلىــپ، بىلىمــگه بوىــھ
ئىرانه تۇيغۇغـا بـاي بولغـان سـابىت     ، شـا ىغانھهمىشه خىيال سۈرۈپال تۇرىد

  .ىلدىتېخىمۇ كۆپ ئويلىدى، تېخىمۇ كۆپ تهسهۋۇر ق
نـدىن كېـيىن، مهمتىلـى ئهپهنـدى     هرگه بارغار يبىـ  ڭبۇ ھهقتىكـى پـارا  

  :راڭنىڭ تېمىسىنى يۆتكىدىپا
سابىت، ئوغلۇم، مهن سـىېنىڭ بېشـىڭنى ئـوڭالپ قويـۇش ئىشـى       —

م بىــلهن بــۇ ھهقــته بهزى   پىــتىخهل بايــا. بىــلهن مهســلىههتكه كهلــدىم  
بولـــۇپ، ئهمـــدى ئۆزۈڭمـــۇ مهســـلىههت ئۈســـتىدە . ېيىشـــتۇقگهپلهرنـــى د

  .، قىيىنچىلىقىڭ بولسا ھهممىنى دەقىنيتىېكۆڭلۈڭدىكىنى ئ
ىن توينىـڭ گېپىنـى ئـاڭالپ ئۇياتچـان قىـز بالىـدەك       ۇستازىدسابىت ئ

ــى ــدۈرمهي   . قىزىرىـــپ كهتتـ ــارى بىلىنـ ــتىگه ئابلىمىـــت قـ ــڭ ئۈسـ ئۇنىـ
  :ى تۆۋەن سېلىپشۇڭا ئۇ بېشىن. مۇشتالپ قويغانىدىىغا ېقىنب

وق، م يـ الىۋكېيىنرەك قىلساقمىكىن، ھازىر تـوي قىلغـۇدەك ئهھـ    —
  ....يهنه كېلىپ ھازىر

ــا، تـــوينى ئالـــدىمىزدىكى وغلـــۇم، ســـهن تارمۇنـــداق گهپ، ئ — تىنمـ
تهتىلدە قىلىۋېتهيلى خىزمهتكه تهسىر يهتمهيـدۇ، بـۇ بىـرى، تـوينى بالـدۇر      

ــىلغىق ــالغۇ  نىمىــ ــال يــ ــهن بهكــ ــدىلىق، ســ ــاڭا پايــ ــپ ز ســ زلۇق تارتىــ
ــۆي ئىشــلىرىڭغا    ــهن، ئ ــر  قېلىۋاتىس ــىپ بېرىــدىغان بى چى دەميــار قارىش
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ــۈك     ــۇ ئۈنۈمل ــڭ تېخىم ــا خىزمىتىى ــۇدبولس ــۇ   ۇبول ــتىن ب ــر تهرەپ ؛ يهنه بى
شــىنىڭ ئالــدىنى  ۇئىشــقا دۈشــمهن ئارىلىشــىپ يهنه بىــر پىشــكهل بول    

ان چىقىـم ئىشـىنى بىـزگه قويـۇپ     ىـدىغ كېت ئهمدى تويغا. بولۇدۇئالغىلى 
ــ      .بهر ــۇنى يهتك ــا ش ــېمه بولس ــر ن ــك بى ــهندە قانچىلى ــقا س ۈزۈپال توغرىالش
ماشـاالرنى كـۆپ   تا -تـوينى ئىقتىسـاد ئـاز كېتىـدىغان، ئۇيـۇن      .ىزشىمىتىر

. بولـــۇدۇقولـــداش  لىرىڭ ســـاڭاســـىنىڭ ئارقاداشـــ. قىلىـــپ ئۆتكـــۈزىمىز
وي دېــگهن شــۇنداق لــق تــ، خهنــاۋانى شــۇنداق قىزىتىــۋېتىمىزكى -نهغـمه 

  .لىدۇبولسا دېيىشىپ قا
  اتـا ئسابىت خىجىللىـق بىـلهن يهرگه قـاراپ ئولتـۇرۇپ، بـۇ كۆيۈمچـان       

رى ىنىپ كـــــۆزلىە تهلهپچـــــان ئۇســـــتازىنىڭ پهزىلىتىـــــدىن تهســـــىرل ۋ
ــدى  ــازاپ    . ئېچىشــقاندەك بول ــۈرىكى ئ ــكهن ي ــا كۆنۈكــۈپ كهت ــڭ ئازاپق ئۇنى

ــۆزىنى نهم قىلما  ــلهن كــ ــدام بىــ ــ ســــتىنكهلســــه چىــ ۋاالتتى ھهم ۈكۈتــ
ــۇ يــۈرەك مېهرىبــانلىقتىن شــامدەك ئېرىــپ  شــۇ . ۋېتهتتىۈئۆتكــۈز ، تــاپ ب

ــۇ ئ. ئۆرتهنمهكتىـــــدى ــتاۇئـــ ــتا يهكـــــكهزىنســـ ــانه  -ىڭمۇ تۇرمۇشـــ يىگـــ
ئۇنتـۇپ  بىلهتتى، ئهمما بـۇ مېهرىبـان ئـادەم ئـۆزى ھهققىـدە      ئىكهنلىكىنى 

ــات    قال ــاش ق ــدە ب ــى ھهقق ــقىالرنىڭ قىيىنچىلىق ــان باش ــدەك، ھام  ۇرۇپغان
  .ەتتىيۈر

بـاق،  جالىتىـڭ بـارلىقىنى ئېيتىـپ    ئهمىسه، سـهن نىملهردىـن خى   —
ــا   ــاش ق ــله ب ــز بىل ــولىنى قىاليلــى،  پ بۇرۇتخهلپىــتىم  ئىككىمى ــر ي  —ى

ــى ب   ــۇ گېپ ــڭ ش ــا  تهۋپىقنى ــك ب ــابىت ئىتتى ــلهن س ــاھىر  ى ــۈرۈپ ت ش كۆت
ــدى  ــاراپ قوي ــپهتكه ق ــدىغان   . خهل ــدىن ئۇســتازىنىڭ تهبهسســۇم كهتمهي ئان

ــىگه ق ــدچېهرىسـ ــ  ى، كارىـ ــپ، مۈرىسـ ــتىغا تىكىـ ــۆزىنى دوسـ ــيىن كـ ى ېـ
نىـــڭ بىـــر تـــال شـــېخىنى تهرەپـــتىن ئالـــدىغا ســـاڭگىالپ تۇرغـــان ئۈزۈم

ــيئو ــىلهرنى   اچ نىغ ــوق نهرس ــلهن ي ــىلهر بى ــار نهرس ــدە ب ــر ئۆزى ــرلهپ  -بى بى
  .ئېيتىپ ئۆتتى

تهۋپىــق بهزى نهرســىلهرنى ئــارتۇقچه دەپ قــاراپ، خىجــالهت بولۇشــنىڭ  
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ــۇپ قى  ــوق، زورۇقـ ــورنى يـ ــڭ لغانئـ ــدى نىـ ــوق دېـ ــى يـ بهزى زۆرۈر . پايدىسـ
بېرىشــى  ئۈچــۈن  ســىلهرنى بولســا تــاھىر خهلپهتنىــڭ ھهل قىلىــپ     نهر

  .لدىقى سئىلتىما
قىلىـپ كهتمهيمىـز، خهق   بىز توينىڭ ھهممه پهتىۋالىرىغـا ئهمهل   —

زۆرۈرىنــــى . بىلىگىنىنــــى قىلســــۇن. تاپســــۇن -ســــانــــېمه دەپ گهپ تاپ
ــى   ــىز چىقىمالرنـ ــز، ئهھمىيهتسـ ــ قىلىمىـ ــۇن  . ىمىزقارتقىسـ ــا ئويـ ئهممـ

ــارتۇقچىلىقىمىز ب. دىكىــدەك قىلىمىــزتاماشــانى كۆڭۈل ــا، ئ ىــلهن يهنه مان
  .دېدى ئۇ —ېپىپ كېتىمىز، ى يىزنمكهم جايلىرى

ۋاالرمىكىن ۇاق بولمايـدۇ دەپ تـۇر  ئوخشـاش قىلمىسـ   ئاۋۇالر خهققه —
  .دېدى سابىت ئهندىشىسىنى يوشۇرماي —دەيمهن، 
ىــڭ ۋەزىــپهم، ســهن ئــارتۇقچه بــاش  مېن ۈرۈشئــۇالرنى مــاقۇل كهلتــ —

  .دېدى تهۋپىق —، بولۇدۇۇرمىساڭمۇ قات
ــىلى،  — ــدە تهپسـ ــوي ھهققىـ ــۇالر تـ ــكون ئـ ــلىههتلىرىنى كرىـ ت مهسـ
ئانـدىن تهۋپىـق   . ىـل بولـدى  كهچلىك تاماققا داخقاچ تهييار بولغان قىلىش

ئــــۆز يېڭىلىقلىرىــــدىن ســــاالھىددىن ئهپهنــــدىنىڭ دارىلمــــۇئهللىمىن 
قهشــقهرگه يۆتكۈلــۈپ قســىم قىلىۋەتكهنــدىن كېــيىن ى تهىرىنئوقۇغــۇچىل

  .لهپ بهردىسۆزنى رقاتارلىق ئهھۋالال —، كهتمهكچى ئىكهنلىكى
  :پهتكه يهنه بىر قېتىم تاپىالپش ئالدىدا تاھىر خهلۇشۇئۇ خوشل

مۇشــۇ ھهپــته ئىچىــدە قانــداقال بولمىســۇن ئهلچــى بولــۇپ بېرىــڭ،   —
ش ۇتۇيۇمشــ ســانلىق يارىتىــپ،دا ســىز ئۈچــۈن ئامهن بۈگــۈن كېــتهر يولۇمــ

ەســـــمىي ئهلچـــــى ئۇالرغـــــا ر. ۋەزلىرىـــــدىن ئېيتىـــــپ ئـــــۆتمهكچىمهن
ى ســىز تــوي كــۈنىن  . ىزنى ئۇقتــۇرۇپ قويــۇپ كېــتهي  قىمنلىائهۋەتىــدىغ

ن غــــا كىرىشــــتىھهر ھالــــدا ئومى. بېكىتىــــپ ماڭــــا خهۋەر قېلىۋېتىــــڭ
  .دېدى —ئىلگىرى توينى قېلىۋېتهيلى، 

پ ۇتـ ۇدىغا بـارغىچه ئۇز سـچىد ئالىـ  چۇقتىن مهرنى تـا تاھىر خهلـپهت ئـۇ  
ى زىنائـۇ ئۇسـت  . بولـۇپ كهلـدى   سابىت ئۆينىڭ ئالدىغىچه ھهمـراھ . چىقتى
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ن ئالقـانلىرىنى سـىقىپ   ۆيگه تهكلىپ قىلغانىدى، تهۋپىـق ئۇنىـڭ يوغـا   ئ
شـــىۋېتىپ ئۇنىڭغـــا  ۇوشلقىلـــدى ۋە ختـــۇرۇپ، رەھـــمهت ئېيتىـــپ رەد   

ــاراپۇنـــۇھېرىســـمهنلىك بىـــلهن زوقل ــال، دۇڭ ۋۇجـــۇ«: ئىچىـــدە پ قـ قوپـ
سـتىڭ  يارىتلغان شۇڭقارىم، سـېنىڭ بـۇ چىـداملىق به   ياتىڭ نازۇك ىھېس

دەپ  » ...ۇ، ســهن كــۆپ ئىشــالرنى قىالاليســهن،هيــدۈلمكتــاغ ئاســتىدىمۇ پۈ
  .ئويلىدى
ياخشــى چــۈش كــۆر، كــېلهر پهيشــهمبىگىچه ئامــان  . خهيــر ئوغلــۇم —

غلـۇم  نىـڭ كىچىـك ئو  مې —ئاندىن بىردىنال ئهسـلهپ،  . دېدى ئۇ —بول، 
 —ئوقۇۋاتامدۇ؟ كهچلىـرى يـاردەم قىلىـپ تـۇر،      قانداقراق؟ ياخشىئابلهق 

  .دەپ قوشۇپ قويدى
ــخ — ــلهن جــاۋ     —... ،رهي ــىتىش بى ــا بــاش لىڭش ــابىت ئۇنىڭغ اب س

تهۋپىـق يېنىـك ھهرىكهتـلهر بىـلهن      .بېرىپ، ئارتۇق بىر نهرسه دىيهلمىدى
ىـڭ قارىسـى   ئۇن. پ كهتتـى ئېتىغا ئىرغىپ مېنىپ، بوستان تهرەپكه مېڭى

بۈگرى يېزا كوچىلىرىـدا يۈتكهنـدىن كېيىنمـۇ     -گرىئه —گۇم قوينىدا گۇ
  .خىل رېتىمدا ئۇزاققىچه ئاڭلىنىپ تۇردى بىرزى ائاتنىڭ تۇياق ئاۋ

بىت ئاسمانغا  قاراپ ئىچىـدە خۇداغـا تهشـهككۇر بىلـدۈرۈپ، يـېقىن      اس
رغا رىن تهسـهۋۇرال ئارىدا ئـۆزىنى قۇچىقىغـا ئالىـدىغان بهخـت ھهققىـدە شـى      

ردە بـۇ يه . ئـۇنى ئىجـاد بوسـتانىغا باشـالپ كهلـدى     بـۇ تهسـهۋۇرالر   . بېرىلدى
ــېئىرنىڭ  ــا شـ ــئئۇنىڭغـ ــۇقتىام ىلهـ ــتىلىرى  يولـ ــى . پهرىشـ ــۇ قهلبىنـ ئـ

ــ ــۋېلىش    ئىللىتى ــراالرنى يېزى ــان مىس ــپ چىقىۋاتق ئۈچــۈن پ ۋە تىترىتى
  .ه ئالدىرىدىئۆيگ
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  ئـون بـىـرىـنـچــى بـاب

 

1  
  

ۇالر ئــــ. ئهمهس ســــىلهرنىڭ —ر بــــالىرىڭال
ئـــۇالر ســـىلهر  . پهرزەنتلىـــرى نىـــڭ»ھايـــاتلىق«

گهن رەلتـۆ  نرەلگهن، ئامما سىلهر ئۈچـۈ ئارقىلىق تۆ
  .ئهمهس

  »ياش ۋە كۈلكه«جىبران، . خ —

  
ــدىنىڭ    ــاالھىدىن ئهپهنــــ ــدا ســــ ــل ئالدىــــ ــق تهتىــــ ازلىــــ
دارىلمۇئهللىمىندە ئوقـۇش پۈتتـۈرگهنلهرنى تهقسـىم قىلىـش     

ق هيۋاتقان چـوڭرا ۇتقـۇچى يېتىشـم  قۇغـۇچىالر ئوق بۇ ئو. بولدى
ــتهپ   ــان مهكـ ــدىن قۇرۇلغـ ــتهپلهرگه ۋە يېڭىـ ــدىمهكـ ــزالر. لهرگه بېرىلـ  قىـ

ۇ مۇشـىپقه خـانىم   تېخى پـۈتمىگهن بولسـىم  ) دارىلمۇئهللىمات(ى تىۋمهك
بـۇ قىزالرنىـڭ ھهممىسـى     شـۇڭا . تىيئېرى بىـلهن بىلـله كهتمىسـه بولمـا    

كى ئـۆيىگه يېقىنـراق   يـا  ىگهپزالر مهكتىـ ئۆز يۇرتىدا يېڭدىن قۇرۇلغان قىـ 
ــزال ــپىگه بۆلقى ــۇ يهردە ۈر مهكتى ــۇالر ش ــدى، ئ ــاڭالش   ۋېتىل ــايرىم دەرس ئ ئ

بىـر  . ان بولـدى تىـدىغ ۈخىرقى بىـر مهزگىللىـك دەرسـلىرىنى تۈگ   ئا لهنىب
 -شـقا قارشـى بولغـان ئاتـا    دەرس ئېلى قىسىم قىـزالر ئهر ئوقۇتقـۇچىالردىن  
ــ   ــلهن مهكتهپ ــڭ زورى بى ــتىئانىلىرىنى ــۋ  . تىن ئايرىلىش ــى ئهھ ــۇ يېڭ ال ب

ــى ئ ــدى مهمتىلـ ــۇ ئازاپلىـ ــدىنى بهكمـ ــان . هپهنـ ــار بولغـ ــۇنچه تهييـ ــر مـ بىـ
  .ىپ كېتىشى ھهقىقهتهنمۇ ئېچىنىشلىق ئىدىقىلتار ئوقۇغۇچىنىڭ

نىڭدىن باشقا بهزى قىزالر مهكتىپـى قۇرۇلغـان يېزىالردىمـۇ ئهھـۋال     ۇب
، لىرىدىن قورقـــۇپئـــانىالر تهۋپىقنىـــڭ ئهســـكهر -گهرچه ئاتـــا. ئېغىرىـــدى

  ـي
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نـــى مهكـــتهپكه بهرگهن بولســـىمۇ، تۈرلـــۈك ۈدەك قىزلىرىمهجبـــۇرىي دېگـــ
ته تارقىلىــپ يــۈرگهن   جهمىيهتــ . ىاتتشــر بىــلهن قارشــىلىق قىلى  يــولال

نــى يــاش ئهپهنــدىلهر قىزالر «بهزىــلهر . ۇ ئــاز ئهمهســىدى ئۆســهك ســۆزلهرم 
نــى دېگهنــدەك پىتنىلهر »هرگه يىغىۋېلىــپ، يولــدىن چىقــارغۇدەكمهكــتهپل

-يېڭــى گهپ -مۇ يهنه يېڭــىىــق ھهققىــدى بهزىــلهر تهۋپ. ىتېرىۋەتكهنىــد
ــۆزلهرنىڭ بـــۇ  شـــىۈرئۇنىـــڭ بويتـــاق يۈ. قتىـــدىچـــۆچهكلهرنى توقۇما سـ

خىـــل يامـــان كهيپىياتنىـــڭ مهلـــۇم بـــۇ . شـــاخاليدىغان زېمىنـــى ئىـــدى
ــ   ــويىچه قان ــتېما ب ــېزىلهتتى ات يېيىۋاتسىس ــانلىقى س ــوختى  . ق ــۈنكى ت چ

ى لىيهتچىلىرئارىســىدىكى پائــا ۋە دىنــى زاتــالر  زۇنۇننىــڭ مويســىپىتلهر  
ــۇم    ــى مهل ــارقى پىتنىلهرن ــت«يوق ــ»پاكى ــدەكال الر بى ــۇددى كۆرگهن  لهن، خ

. ۇنى ئهتراپقـا يايـاتتى  شـۇنىڭ بىـلهن نـادان سـوپىالر بـ     . پ قوياتتىۇرالكۇس
دىكىلهر بولسـا بۇنىڭـدىن شهكسـىز    لىك مهيدانـ قازى قۇززاتالردەك دۈشـمهن 
  .ه ماي چاچاتتىنىپ، ئوت ئۈستىگپاكىت سۈپىتىدە پايدىلى

الرنــــى ئوقــــۇتىمهن دەپ يىغىلىۋېلىــــپ، هپهنــــدى قىزمهمتىلــــى ئ«
مانـا شـۇنى كـۆزلىگهچكه     دەك، ئـۇ ۈپ يۈرگـ لىشـى اتاقخالىغان قىز بىلهن چ

ــدىكهنئۆي ــدى . لهنمهي ــڭ ئهپهن ــان بول ئۇنى ــۋايى جاھ ــان ۇچاقلىرىمۇ رەس دىغ
ئــۇ  .ۇشــقا بــوالتتىدېگهنــدەك ســۆزلهرنى ھهر قاچــان ئــاڭالپ تۇر » ...بولــدى

ــتىم ــ  ھهر قې ــى ئ ــهپىرى   مهكتهپلهرن ــى س ــۇ يېڭ ــڭ ب ــدە ئۇنى ارىالپ كهلگهن
ئۇ بۇ ئىشـالرغا قانـداق تهدبىـر    . التتىتوقۇلهر قىدە نۇرغۇن ئىپالس سۆزھهق
اق بىــر. تــاتتىللۇنــۇش ھهققىــدە خېلىــدىن بېــرى بــاش قــاتۇرۇپ كېلىۋاقو

ــاي   ــارە تېپىلم ــۈك چ ــا ئۈنۈمل ــڭ ب . تىبۇنىڭغ ــا، بۇنى ــى  ئهمم ــلهن قىزالرن ى
ئهگهر قېيىنچىلىققــا . تىۋېتىشــكه بولمــايكېچىــپ تاشلى ئوقۇتۇشــتىن ۋاز

قىزالرنــــــى ئوقۇتــــــۇش   ندە مىگهداپ مــــــۇئهللىمه يېتىشــــــتۈر  چىــــــ 
ئهگهر . رەتتىېىــق مهڭگــۈ ھهل بولمــاي كېتىــۋمهسىلىســىدىكى قىيىنچىل

ىنــى چۈشــهندۈرىدىغان بولســا تهربىــيه كــۆرمىگهن  ڭ ئهھمىيىتبــۇ ئىشــنى
  .ىمۇمكىن ئهمهسىدرەج ئۇقتۇرۇش  ئادەملهرگه
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رپىسـىدا سـۇنتاغدا چـوڭ  سـورۇن     اش ھۇتۇدىنى ئۇزدىن ئهپهنئۇ ساالھى
ســـــورۇن يۈســـــۈپهاجىنىڭ . بهردى »ش چېيـــــىۇتـــــۇۇزئ«، ئويۇشـــــتۇرۇپ

ــمىنىڭ  ھوي ــۇر ئۇيۇشــ ــىدا ئۇيغــ ــدى لىســ ــلهن ئۆتكۈزۈلــ ــى بىــ . چىقىمــ
ڭ كهڭ سۇنتاغلىق بايالردىن يۈسـۈپهاجى، مـۇھهممهت قـارى قاتارلىقالرنىـ    

بـۇ سـورۇنغا   . لىك تـۈس ئالـدى  خىمـۇ ھهشـهمهت  ىلىشى بىـلهن تې قوللۇق ق
ــۆزى  ــۇ ھهمىشــه ئ ىم، مهجلىســلهرگه ۇراســان مئهھمىيهتلىــك دەپ قارىغــ ئ

ــتۇرىدىغان يـــېقىن  ــتۇردىقاتناشـ ــاگىردلىرىنمۇ قاتناشـ ــاالھىددىن . شـ سـ
ــدىن ــۇ چايغــا   ىڭ قولىــدا ئهپهن ــۇچىالر، ئويۇشــما ئهزالىــرى ب ئوقۇغــان ئوقۇغ

دىن ئهپهنــدى ۋە زلهپ ســاالھىدغىنــدا نۇتــۇق ســۆ  تهۋپىــق يى. شــتىقاتنا
غـۇر يېڭـى   ئۇي رنىڭيتتـى، تاتـار قېرىنداشـال   مۇشپىقه خانىمغا رەخـمهت ئې 

  .رولىنى يۈكسهك باھالىدى مهدەنىيهت ھهرىكىتىدە ئوينىغان
زىياپهتتىن كېيىن ئۇيۇشما نامىدىن بۇ بىـر جـۈپ ئاقارتقۇچىغـا سـوغا     

  .ردىىچه تون كىيدۈقان ئادەت بوينىدىن كېلىۋاتوۋە يادنامه سۈپىتىدە ك
ــۇالرنى تاغىســــى      ــق ئــ ــدىن كېــــيىن تهۋپىــ ــورۇن تارقىغانــ  —ســ

ئۇنىــــڭ قارىشــــىچه بــــۇالر . ئېلىــــپ كهتتــــى گهئــــۆيىنىڭ تاشــــاخۇنۇم
ان، تهكلىــپ قىلغۇچىالرمــۇ، اشــاخۇنۇمنىڭ ئۆيىــدە ئــۇزۇن مــۇددەت تۇرغــ ت

ــاننى كۈت ــانلىقى  ۈمىهمـ ــۇ شـــۇالر بولغـ ــۈ ۋالغۇچىالرمـ ئـــاخىرقى ، نئۈچـ
  .بۇ كونا ئهنئهنه ئىدى. شى كېرەك ئىدىۇولشۇ يهردە ب شمۇۇتۇئۇز

اگىردلىرىنى قــانچه يــېقىن شــ بىــر ا ئــۇش چېيىغــۇتــۇبــۇ كىچىــك ئۇز
بـــۇ ئۇنىـــڭ . ناشـــتۇرمىدىنـــدىن باشـــقا كـــۆپ ئـــادەم قاتتهكلىـــپ قىلغا

ــاالھىد ــان     دسـ ــۈن بېرىۋاتقـ ــانىم ئۈچـ ــپىقه خـ ــلهن مۇشـ ــدى بىـ ىن ئهپهنـ
مىغىنىغـــا ىن ئهپهنـــدىنىڭ ئۇنىســـاالھىدد. ىيـــاپىتى ئىـــدىشهخســـىي ز

ــرىن چــۆپ. قارىمــاي، قــوي سويۇشــتى  ــ. ، ئۇســتىخان تارتىشــتىنې ردە ۇ يهب
ــىمۇ   ــۆزلىمىگهن بولسـ ــۇق سـ ــمىي نۇتـ ــق رەسـ ــاراڭالر  تهۋپىـ ــاق پـ ، چاقچـ

ــڭ مهدەن ــدا تاتارالرنىــ ــارتىئارىلىقىــ ــي ئاقــ ــا ىــ ــلىرىدا ئۇيغۇالرغــ ش ئىشــ
ــچه  ــر نهچـ ــاردىمىنى بىـ ــهتكهن يـ ــۆت  كۆرسـ ــپ ئـ ــا ئېلىـ ــتىم تىلغـ . تىقېـ



 227 

  .خوتۇن ئىككىسىگه تونلۇق قويدى -سارىخېنىم ئهر
نالرنىـڭ ھهممىسـى   ىنغاقىل زىياپهتتىن كېـيىن سـىرتتىن تهكلىـپ   

لهن پاراڭلىشــىپ ياتمــاقچى ىن ئهپهنــدى بىــدىدتهۋپىــق ســاالھ. ىتارقاشــت
  .بولۇپ قالدى

ــدى   ــات ھارۋىســىغا جايالشــتۇرۇپ ئۇزاتماقچى ــۇالرنى ئ ــ. ئهتىســى ئ اڭ ت
قۇغـانالر ۋە مۇشـپىقهخانىم   قولىـدا ئو  نىڭىن ئهپهنـدى دسهھهردىال سـاالھىد 

ش ۇتـ ۇغا ئۇسـتازىنى ئۇز الـدى يى ئجـا  -تاشـاخۇنۇمنىڭ قـورا   ئوقۇتقان قىـزالر 
  .ىدىشقانۇنۇئۈچۈن توپل

ــدى     ــىز قال ــقا ئىالجىس ــا چىقىش ــدىغانالر ھارۋىغ ــا. كېتى ــا  -قايت قايت
 شـپىقه خـانىم بىـلهن   ئاقيول تىلهشلهر، قىزالرنىڭ كـۆز يېشـى قىلىـپ مۇ   

 ئوغــۇل ئوقۇغۇچىالرمــۇ ئــۆزلىرىنى. ا ســوزۇلدىئۇزاققــقۇچاقلىشىشــىلىرى 
  .تۇتۇپ تۇرالمىدى

كـۆپ  . ڭىشـتى هر بىلهن ئۇزاتقۇچىالر خېلى ئۇزۇن پىيـادە مې ۈچىلكهتك
ۇئهللىملهر ھارۋىغـا چىققـان بولسـىمۇ،    خوتۇن مـ  -زورالشالردىن كېيىن ئهر

  .ىشتىپ كېلۇشۇكىچه سوڭدئۇزاتقۇچىالر تاكى ئاچياردىن ئۆت

 

2  
 

پ قويغانـدىن كېـيىن قىـزالر    ۇتـ ۇرنى ئۇزدىن ئهپهنـدىله تهۋپىق ساالھى
  .ھهل قىلىش قارارىغا كهلدى لىنىمهس مهكتهپلىرىدىكى
ــۇ ئهڭ يېقى ــ ئـ ــا يـ ــدا غهۋغـ ــ نـ ــزالر مهكتىـ ــامهت قىـ ىگه پۈز بهرگهن بۇيـ

بـۇ يهردە مـۇھهممهد ئىمـام دېـگهن كىشـى      . تهكشۈرۈشكه بارمـاقچى بولـدى  
ــپىگه ئ  ــزالر مهكى ــه قى ــهرلهر دەرس ئۆتس ــپ  بولماي ــى قېچى دۇ، دەپ قىزالرن
ان، ئهمــدى غــقۇا ئونىمــدخا ئۆزىنىــڭ مۇشــپىقه. ىــدىكېتىشــكه قۇتراتقان

ــرگهن   ئوقۇشــنى داۋامالشــتۇرۇش   ــپىگه كى ــزالر مهكتى ــامهت قى ئۈچــۈن بوي



 228

بـــۇ ئهھـــۋالنى ئاڭلىغـــان . هپكه ئهۋەتمىگهنىـــدىۋاننى مهكـــتقىـــزى شـــهر
ىلمايـدىغان  ق ېلىـپ، ياخشـى گهپ كـار   غهزەپكه ك -ىق قهھرىتهۋپىق قاتت

ش قۇتــۇقور —ىســى مهجبــۇرى چــارە   بۇنــداق مۇتئهســىپلهرگه ئهڭ ياخش 
  . ئۈنۈم بېرىدىغانلىقىنى جهرىملهشتۈردى

پ، ۈتــۈۇشــتى مهكتهپتىكــى دەرســلىرىنى چۈشــتىن بــۇرۇن تۈگ    ر ئــۇ
  .نىمىتۇلال بىلهن مهڭلىكاخۇننى باشالپ بۇيامهتكه كهلدى

ــ  ــۇ ئ ــۋەرل ئ ــۇرت مۆتى ــااۋۋال ي ــانىال -ىرىنى، ئات ــۇالردىن  رنئ ــپ، ئ ى يىغى
  .چكىپ كۆردىىنى راي الردىن بۇ ئىشقا قارىتاھهم ئۇ. ئهھۋال ئۇقۇشتى

ز نــېمه زۆرۈرلىكىــگه مۆتىــۋەلىرىمى قىزالرنــى ئوقۇتــۇش ئىشــىنىڭ —
قىزالرنــى  —دەپ ســورىدى ئــۇ كــۆپچىلىككه قــاراپ،  —دەپ قارايــدىكىن؟ 

ــۇش كېرەكمــۇ ــر  - ئوقۇت ــۇش كې ــوق؟ ئوقۇت ــداق ئوقي ــەك بولســا قان ۇش ۇت
  كېرەك؟

ــاۋۋال كۆپچ ــۈئ ــۈن  ۈل ىنى ك ئىچىــدە غۇلغــۇال باشــلىنىپ، ھهممىســى ئ
ككه ۈلـــۈچام كۆپكېــيىن مـــۇھهممهد ئىمــ  . چىقىرىــپ غۇتۇلداشـــتى پهس 

  :ئاڭلىتىپ پىكىر قىلدى
نىـڭ  ئايال كىشى دېگهن ئـۆي ئـادىمى، بويىغـا يهتـكهن قىـز بالىال      —

ه بولغانـدا بـۇ   خىالپ، مېـنىڭچ  ىئهتكهشى شهرۈلوغويالپ يۈر ئوقۇيمهن دەپ
انى ئىمــ مىــل،نىــڭ ئهخالقــى كائۇال. قخهقنــى ئوقۇتۇشــنىڭ ھــاجىتى يــو

ــۇپ،  بىــ  ــد ئه ژســاپ بول ــگهن يېرى ــدىنىــڭ دې بۇنىڭــدىن . ىن چىقســا بول
 —ۇرت سـورىمايدۇ؟  ژهق دېـگهن بهرىبىـر   ك؟ ئايال خئارتۇق يهنه نېمه كېرە

هنــــال باشــــقىالرمۇ گهپ باشــــالپ بېرىشــــى بىل مــــۇھهممهد ئىمامنىــــڭ
  .ئارقىدىن سۆز باشلىدى -رئهتلىنىپ ئارقاجۈ

خهق ئــــۆزىنى مهزلــــۇم نىــــڭ خهق ئوقىســــۇن، بــــۇ -ئوقىســــىمۇ —
  ئوقۇتمىسۇنمۇ؟

  ...خورازال -هن، ھهننىۋاسى ئۆيلهنمىگهن چۆجه دەيم شۇنى —
  ...چوڭىدىن ـ كىچىكىگىچه شۇنداغ دېسىلىچۇ —
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-قويـۇپ بېرىـپ، جىـم    بىـردەم ئۇالرنىـڭ مهيلىـگه   مهمتىلى ئهپهنـدى  
ــالدى  ــۇالق سـ ــت قـ ــۆزدىن توختىتۋ . جىـ ــۇالرنى سـ ــۇ  ئـ ــنى ئويالپمـ ېلىشـ

ۆزلىتىشـى  لىكنى سۈۋېتىـپ كۆپچـ  ۇبۇنداق مهيلىـگه قوي  ۇنىڭئ. ىقويمىد
ــا   ــادەمگه، ئات ــا ســۈرلۈ  -ھهمــمه ئ ــۇپ،ئانىالرغ تهدرىجــى جىمىشــقا   ك تۇيۇل

ــلىدى ــولال . باش ــۇ م ــاالردى -بولۇپم ــ   ئۆلىم ــانخور ت ــۇ گۇم ــارەت ب اپىئه ن ئىب
ــۇ ۋەھى ــتى تېخىمـ ــگه چۈشـ ــردەم قورۇل . مىـ ــۇالر بىـ ــان قوۇئـ ــاچتهك ۋاتقـ مـ

ــقاندىن  ــيىچۇۋۇلداش ــم    ن، مكې ــاراپ جى ــۆزىگه ق ــدىنىڭ ك ــى ئهپهن همتىل
ــ ــۆز . ۇپ قېلىشـــتىبولـ ــلهن ئـ ــڭ توختىشـــى بىـ ــۇمىي پىكىرنىـ ــارا  ئومـ ئـ
مهمتىلـــــى ئهپهنـــــدى . كېتىشـــــتى پرلىشـــــىۋاتقانالرمۇ جىمىـــــپىچى

ــۇ پىســخ . ۆتكۈزۋەتمىــدىياخشــى پۇرســىتىنى ئولوگىيىلىك ھۇجۇمنىــڭ ب
 ۈكۈتەم ســشــى ئۈچــۈن يهنه بىــرد  ۈچۈشئۇالرنىــڭ تېخىمــۇ ۋەسۋەســىگه   

ن دېــرەك بېرىــدىغان بـــۇ   ھهر قاچــان قــاتتىق غهۋغــادى   . قىلىــپ تــۇردى  
لىــك مۇجىغانــدىن كېــيىن، ئــۇ كىنى يېتهرجىملىــق مۆتىۋەرلهرنىــڭ يــۈرى

  .سۆزلهشكه نىيهت قىلدى
ش ئىشــى ھهققىــدە ر قىزالرنــى ئوقۇتــۇهنداشــالر، بايــا ھهممىڭــالۋەت —

 منىــــــڭدىڭالر، ئهمــــــدى مهن ئۆزەئۆزەڭالرنىــــــڭ قارشــــــىنى ســــــۆزلى
مۇتئهســـىپ پىـــق تهۋ —هنچىســـىنى  ئوتتۇرىغـــا قويـــۇپ ئـــۆتهي،    چۈش

تىـدىغانلىقىنى، ئۇالرغـا مهجبـۇرى    ۇلۇموللىالرنىڭ يهنىال ئۆز گېپىنى يورغ
ىمۇ، ىكىنـــى ئېنىـــق بىلىـــپ تۇرســـچارىـــدىن باشقىســـى بىكـــار ئىكهنل

ــوللىالرنى دە ــامـ ــقا ئاتـ ــانىالرنى نهزەردە ت -پ ئهمهس، باشـ ــاۋۋال ئـ ــۇپ، ئـ ۇتـ
ه ئانـــدىن مهجبـــۇرى چـــارە قوللۇنۇشـــىنى كـــۆڭلىگنى، ېرىشـــچۈشـــهنچه ب

بايـا بهزىـلهر، قىزالرنـى ئوقۇتۇشـنىڭ ھـاجىتى يـوق، ئـۇالر         —پۈككهنىدى، 
هپ ك ئـويالپ باقسـۇن، بـۇ گ   ۈلـ ۈكۆپچ. بهرىبىر يۇرت سورىمايدۇ، دەپ ئـۆتتى 

پ يهنه بىـردەم  ۈككه تهكشـى كـۆز يۈگۈرتـ   ۈلـ ۈئـۇ كۆپچ  — قانچىلىك توغرا؟
ــدى  ــۈكۈت قىلغان ــس ــدى، يىن ن كې ــدىن   —داۋام قىل ــزدە ئهزەل ــت، بى راس

ــۇرت ســورىمىدى يالالرغــا بولغــان قــاراش ئه ئا ــۇالر ي . نه شــۇنداق بولغاچقــا ئ



 230

 شـى ۇۈن ئـاۋۋال ئـۇالر ئوق  بۇنىـڭ ئۈچـ  ! لېكىن ئايـالالرمۇ يـۇرت سـورىيااليدۇ   
ىگهندە قىزلىرىمىـز ھهققىـدە سـۆزل   -ۈڭالر، بىـز خوتـۇن  ېرەك، ئويالپ كـۆر ك

ــا خهۋپلىــــك، ئ ــۆزلىگهندەك چىســــىىشهنگويــ ــدە ســ ز، دۈشــــمهن ھهققىــ
كچۇ؟ ســـىڭىللىرىمىز ھهققىـــدە سۆزلىســـه -ئـــانىمىز، ئاچـــا. زســـۆزلهيمى

ىرىنىـڭ  ئاشۇ بىزنىڭ خوتـۇنلىرىمىز، قىزلىرىمىزنىڭمـۇ ئـۆز بالىل    باىئهج
ــالالئانىســى ئىكهنلى ر پۈتــۈن ئىنســانىيهتنىڭ ئانىســى كىنــى، بــارلىق ئاي

بىــلهن مۇئــامىله قىلىــش لىك نمهســى، ئۇالرغــا گۇمــان، ئىشهئىكهنلىكىنــ
ــۈك بول  ــارا يۈزل ــدىكهنمىزغۇ؟    دۇق ــاقت قىلىۋېتى ــن س ــانلىقىنى نهزەردى ىغ

ــالالر، ئئ ــى،    اي ــز ئهڭ ئهۋەل تىلن ــتازى، بى ــۇنجى ئۇس ــىنىڭ ت ــان بالىس ىنس
پ تـۇرۇپتىكى، ئـانىلىرىمىز   كۆرۈنـۈ . مىزىنۈن ئۈگـ بىلىمنى ئانىلىرىمىزدى

ئۆسـۈپ ـ يېتىلىشـىمىز      ۈتـۈن سـا پ ولسـا، ئوقۇغـان ئانـا بول   ساۋاتلىق ئانـا ب 
  دىغانلىقىنى نېمىشكه ئويلىمايمىز؟ۇيدىلىق بولئۈچۈن قانچىلىك پا

ــاالمىتى   ــراق دېهقانالرنىـــڭ چىرايىـــدىن رازمهنلىـــك ئـ تهۋپىـــق ياشـ
ــدى ــۋەر« .بايقى ــا ب»مۆتى ــېلىپ لهر بولس ــىنى س ــۇرۇ ېش ــېمه ئولت پ، ھېچن

ــانلىقىنى بىلى  ــىر قىلمايۋاتقـ ــۇراتتى تهسـ ــدۈرۈپ تـ ــ ئۇالرن. نـ ــڭ تـ  ۇرقىىـ
ــاچچىقىنى كهلتــــۈرۈپ،  ــدىغان  تهۋپىقنىــــڭ غۇژژىــــدە ئــ بــــۇ رەج ئۇقمايــ

كنىـڭ ئارىسـىدىكى   ۈلۈيـۇ، كۆپچ  -كهلـدى   ئېشهكلهرنى دەررىـگه تۇتقۇسـى  
  .ىق كۆردىى داۋامالشتۇرۇشنى اليدىغانالر ئۈچۈن سۆزىنۈنۈچۈش

ىـدىن ئېيتقانـدا ئايـالالرنى ئوقۇتـۇش زۆرۈر دېـگهن      بـۇ نوقت دېمهك،  —
ــىگه  ــزكېلىخۇالس ــۇرت    .مى ــالىمالر، ي ــال ئ ــدە ئاي ــوراش  غهرپ دۆلهتلىرى س

! چـۈنكى ئـۇالر ئوقۇيـدۇ   . ايدىغان ئايـال پادىشـاھالرمۇ بـار   تۈگۈل، دۆلهت سور
الىنى مىللىتىمىزنىــڭ ئىســتىقببىزنىــڭ مىللىتىمىزدىكــى قــاالقلىق، 

گـادايلىق  . ىنېمه ئۈچۈن؟ نـادانلىق خهلقنـى گادايالشـتۇرد   . نابۇت قىلدى
 -بىـر  بـۇ ئىككىسـى  . انىيهتلىرىدىن مهھرۇم قىلدىئىمكلىش ـ بىلىم ئې

ــادانلىق، خۇرا  ــز نـ ــۈرۈپ، بىـ ــرى سـ ــاتلىق ۋە بىرىنـــى ئىلگىـ ــادايلىق پـ گـ
ىلىنىشـىنى ھازىرنىـڭ   بۇنىـڭ ئهمهلىـي ئىپاد  . پاتقىقىغا پېتىـپ قالـدۇق  
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ئۈچـۈن  نـادان بـولغىنىمىز   : ىال كۆرۈپ تۇرىـۋاتىمىز مۇشۇ مهيداند —زىدە ئۆ
ه هققىدىكى سهپسهتلىرىگه ئىشـىنىپ شـۇ بـويىچ   ر ھيالالخۇراپاتلىقنىڭ ئا

قىيالمايــدۇ، ايـالالر ئو ۋاتىمىز؛ بۇنىـڭ نهتىجىسـىدە ئ  ۇئىـش قىلمـاقچى بولـ   
ــانىكهن، بالىلىرىمى  ــىز بولغــ ــالالر ساۋاتســ ــى ئايــ ــڭ تهربىيىلىنىشــ زنىــ

ــدۇ چه ــگه ئۇچراي ــادان، دۆت   خ. كلىمى ــۇ ن ــۇرۇقى تېخىم ــۇ ئ ــڭ ب  ۇراپاتلىقنى
  .مىۋىلهرنى يېتىلدۈرىدۇ

بىلىـنمهس بـاش    -هردېهقانالر بۇ سـۆزلهرنى تـوغرا تېپىـپ بىلىـن     زىبه
ــتى ــۇ   . لىڭشىتىش ــۇالر ب ــا ئ ــى ئهمم ــۋەر«ھهركىتىن ــۆرۈپ  »مۆتى ــڭ ك لهرنى

ــۇ ئېهتىيـــات قىالتتـــى  ــا. قېلىشـــىدىن بهكمـ ــۆزدىن توختـ پ تهۋپىـــق سـ
ا يهنه دىغانلىقىنى ئــاڭالپ بــېقىش ئۈچــۈن توختىغانــدئۇالرنىــڭ نــېمه دەيــ

  :ام سۆز ئالدىئىم ممهتئهڭ ئاۋۋال مۇھه
! هن كــاپىرئــۇالر دېــگ! هرىپتىكــى گهپغهرىپتىكــى گهپ دېــگهن، غ —

ئــۇالر تهرەققىــي قىلغــان بولســا مهيلــى، يــاغ      ! بىــز دېــگهن مۇســۇلمان  
ــىۇن ــۇداي! چاينىسـ ــانى دۇنيا خـ ــا پـ ــى بهرگه ىم ئۇالرغـ ــڭ جهننىتىنـ . ننىـ

ــدىن ئې    ــى دەپ يول ــازغىنه راھهتن ــازىرقى ئ ــالمدىن چىقىــش   ھ ــپ، ئىس زى
  !...ۇناھگ

ئىشـــقا ســـال، ئـــۇ  ئېشـــهكنى ئىتتىـــك ماڭســـۇن دېســـهڭ تايـــاقنى «
  .دەپ ئويلىدى تهۋپىق »بىلهمهيدۇ ياماننى -بهرىبىر ياخشى

ــۇ گهپ . لهيمىزبىــز ھهمىشــه خۇدانىــڭ بىرلىكــى ھهققىــدە ســۆز   — ب
ــاپىرنىمۇ، مۇســــھهق ئ ــاراتتى، ئۇالرنىــــڭ ىــــكهن، كــ ۇلماننىمۇ خــــۇدا يــ
ــقا ئهمهس ياراتقۇ ــى باش ــزگ! چىس ــله ئهبى ــۇ   -قى ــهت، بهدەن ئهزاالرنىم پاراس

ئـالته  يهنـى ئۇالرنىـڭ ئىككـى بېشـى، تـۆرت كـۆزى،       . ا قىلـدى ئوخشاش ئاتـ 
ــۇلى ــلهن ئوخشــاش ق ــز بى ــوق، بى ەك ئهگهر خــۇدا ســىلهر چۈشــهنگهند . قى ي

دىغـان بولسـا   ۈرنى يىراقـراق كۆر ىگه يېقىنـراق، كـاپىرال  مۇسۇلمانالرنى ئۆز
ــۇ  ــۇالرنى جازا نېمىشــكه خ ــۆزىال ئ ــدۇ؟لىمادا ئ ــۇل   ي ــۇلمانالرغا ق ــاكى مۇس ي

ۇ، ؟ ســىلهر بۇنىڭغــا خــۇدا ئاشــكارە مــۆجىزە كۆرســهتمهيد قىلىــپ بهرمهيــدۇ
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ــ     كــاپىرال ىڭالر رنى جازاالشــقا بىزنــى ياراتقــان، غــازاتنى چىقارغــان دېيىش
كۈنـدە بـۇ مۇددىئـامۇ ئوقـۇش بىـلهن      ەتهنداشالر، بۈگـۈنكى  ياق، ۋ. مۇمكىن

ق بىــزدە بولمىســا، ئــۇالردىكى يــارا -الئۇالرنىڭكىــدەك قــۇر. ىدۇئىشــقا ئاشــ
ــا، ئېشــهك  ماشــىنا بىــزد ــول بىــلهن مىلتىقق ــۇرۇق ق ــا -ە بولمىســا، ق رۋا ھ

كه كۈلـ ۈئـۇ كۆپچ  —! ماشـىنىغا قارشـى غـازات قىلىـپ بېقىڭالرچـۇ     بىلهن 
بولسـاق ئـۆزىمىزگه،    هزىـلهر گـاداي  بايـا يهنه ب  —ۋالدى، ۇتىكىپ بىردەم تۇر

ــىنى    ــاكى ســ ــدى، يــ ــاق بولــ ــۈپ قالمىســ ــۈڭگڭ ئۆئۆلــ دەپ  »ھهق«ه يــ
قى ناسـارا ۋە  هددى قىلىشـتى، بـۇ گهپمـۇ يۇقـار    بېرىۋالدۇقمۇ، دېگهنـدەك تهئ 

مۇســۇلمانالر ھهققىــدە ئېيتىلغــان بىــمهنه گهپ بىــلهن بىــر ئېقىمــدىكى  
 —ئوخشـــاش ىســـى خـــۇددى ماۋۇنىڭغـــا ېـــنىڭچه بۇالرنىـــڭ ھهممم. گهپ

ا خـۇد  ېپـى، جـان باقارالرنىـڭ گ   —. تهۋپىق مۇھهممهد ئىمامنى كۆرسـهتتى 
ر پۈتــۈن بىــ. شاشــال خــۇدا يــاراتتىن، بىزنىمــۇ، كــاپىرالرنىمۇ ئوخبىــر ئىــكه

كائىناتنىڭ ياراتقۇچىسى ئالالھ ئـۆزى ياراتقـان جانلىقالرنىـڭ ئىبـادىتىگه     
ــاجمۇ ئ ــكهن،  ! همهسمۇھتـ ــداق ئىـ ــى ئۇنـ ــداق ياشىشـ ــڭ قانـ ھهر  كىمنىـ

ى، لىقنبىـزگه ئـۇ دۇنيـا   . دۇنيـا  كىمنىڭ ئىجتىهادىغا بـاغلىق، بـۇ سـىناق   
يسـىڭالر قۇرئـان ۋە ھهدىسـتىن    اپىرغا بـۇ دۇنيـالىقنى بهرگهن دېگهنـگه قا   ك

مـــــۇھهممهد  —ھالـــــدا دۇنيـــــا هر؟ ئهكســـــى دەلىـــــل كهلتۈرەلهيســـــىل
رمىتى ئۈچـۈن  ن، مۇسـۇلمانالرنىڭ ھـۆ  ئهلهيهىسساالمنىڭ ھـۆرمىتى ئۈچـۈ  

ــ ــا ! انيارىتىلغــ ــى خارلىققــ ــۇ ئهزىزلىكىمىزنــ ــز بــ ــا بىــ ــۆزىمىز  ئهممــ ئــ
ــاقى دۇنيــادىكى راھهتنــى دەپ، بــۇ د ئه. ىمىزتېگىشــىۋالماقت ــا، ب ۇنيــادا جهب

هتىـــۋا ؟ بۇنـــداق پ!ياشـــاش ئۈچـــۈن كـــۈرەش قىلماســـلىق كېـــرەكمىكهن
ــوق    ــدا ي ــالم ئهھكاملىرى ــداق ئىس ــ . ھېچقان ــا كۆرس ــېقىڭالرۈتۈبولس ! پ ب

ھهر ئىككـى دۇنيـادا كىشـىنىڭ يـۈزىنى      كهمبىغهللىـك «ئهكسىچه بۇنىڭ 
مۇســۇلمانالرنىڭ، ئــۈممىتى  نيــا دۇ. دېــگهن ھهدىــس بــار   »ىلىــدۇقــارا ق

يـۇ، ئهممـا بـۇ ئـۈممهت      -رمىتى ئۈچۈن يارىتىلغان بولسـا مۇھهممهدنىڭ ھۆ
! المـدۇ؟ مۇشـۇنداقمۇ مهنـتىقه بو  ! چـۆرە بولـۇپ ياشىسـۇن    -خار، زەبۇن، قۇل
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قـۇيرىقىنى ئـۆزى تااليـدىغان قىلىـپ     ى مانـا مۇشـۇنداق ئـۆز    ئىسالم دىنىن
ــ ــى ھه دەپ مۋۈتۈكۆرســ ــۇلاتقانالر تېخــ ــالمدىن، مانچۇســ ىلىقتىن، ئىســ

! بۇنىڭغــا ســاالھىيىتى يــوق، بــۇ تهخســىرلهرنىڭ . ۇئىمانــدىن گهپ ئاچىــد
رادىسى بىزنىـڭ خـار، بـوزەك ياشىشـىمىز بولمىغـان ئىـكهن       لالھنىڭ ئىئا

ــې بۇنىــڭ ئۈچــۈن ! كز بولــۇپ ياشــىماق كېــرە مه قىلىــش كېــرەك؟ ئهزىــ ن
ــۇش ئىشــى خــارلىقتىن قۇتۇلمــاق كېــرەك   ــۇ قۇتۇل هن بىــل كــۈچ بولســا، ب

  ...!كۈچ نهدىن كېلىدۇ؟ بىلىمدىن. بولۇدۇ
دەپ نهســهبىمىز بىــلهن ماختانســاق، بىــراق     »مهن مۇســۇلمان« —

ــلهت بولمىســا، كــۈلگه ئايلىنىــ   ــۆزىمىزدە ماختــانغۇدەك پهزى ــالىمىزئ . پ ق
ىمۇ، ئۇنىــڭ ئىچــى قــۇرۇق بولغاچقــا بولســانچه كــۆركهم ســىلىق قاپــاق قــ

ــۇ  ــى قوتـ ــك ئهتىۋارالنتېشـ ــدر كاۋىچىلىـ ــمايـ ــز  ۇ، ئـ ــان ئىكهنمىـ ادەم بولغـ
  !شىمىز كېرەكۈنۈنى چۈشبۇنچىلىك نهرسىلهر

بىردەمـدىن كېـيىن مهھهمـمهد    . ئارىنى يهنه بىر ھازا جىملىق باسـتى 
كرەك قىلىــــپ، ۇدراپ، كېــــيىن ئۈنلــــۈئىمــــام ئــــاۋۋال پهس ئــــاۋازدا غــــ 

  :ىك بىلهنىسزلئىشهنچ
 - ئوقىســۇن، مهزلــۇم خهقنــى ئهركىشــى ئوقۇتمىســۇن -ئوقىســىمۇ —

  .دېدى —! ەد
ه ، مـۇئهللىملهرنى تهربىيلىـۋالغىچ  ھازىر بىزدە مۇئهللىمه بولمىسـا  —

  شۇنداق قىلمىساق ئاسماندىن چۈشۈپ قاالمدۇ؟
  ...لى ئهمىسهبولمىغاندىكىن، ئۆزىمىزنى قىينىماي —
ــ   ى دەشــۇن — قىزلىرىمىــز ئوقۇشســىز   -ۇنيــمهن، بىــر كىشــى خوت

  ...دالدى دەپ بۇنى چىلالپ كهلگهندەك سۆزلهيقا
ــۇنىنى ئوقۇت  — ــڭ خوت ــدىمۇ ۇئۆزىنى ــېمه  ۋالســا بولمى ــلهن ن ، خهق بى

  !كارى
دىغـــان ۈئـــۆز بېشـــىغا كېلىـــپ قالماســـلىق ئۈچـــۈن بويتـــاق يۈر —

  ...؟ئوخشىمامدۇ بۇ نېمىله
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  .اۋاتاتتىينباشالمچىلىق رول ئو هپته مهھهممهد ئىمامھهممه گ
 دۇ،ۇبىـــزدە ئايـــال مـــۇئهللىملهر بـــولغىچه ئهرلهر ئوقۇتـــۇپ تــــۇر      —

قېنـى كىـم   ! اسـهت ى سىينـۆۋەتتىك  -ئوقـۇش . ىڭدىن باشقا ئامال يـوق بۇن
تهۋپىـق يـاڭراق ئـاۋازدا شـۇنداق دېۋىـدى، مهھهمـمهد        —! قارشى چىقىـدۇ؟ 

  :ئىمام يهنه ئهزۋەيلىدى
، توختالغـان ئـادەملهر   بـا باالۋاقىسى  -خوتۇن ئوقۇتسىمۇ ئوقۇتسۇن، —

ىـمهن، دەپ قىـز   قىل االنكـتهپ تهكشـۈرىمهن دەپ، پـ   سـىزمۇ مه . ئوقۇتسۇن
  !مهڭۈژبېرىپ  گهمهكتهپله باال خهق با

ئوچـــۇق ھاقـــارەت  -گهپ ئوچـــۇقتىن. تهۋپىقنىـــڭ سهۋرىســـى پـــۈتتى
پ ئــاۋارە بواليــۇ، ســهن مهن ســېنىڭ كېســىلىڭنى ســاقايتىمهن دە«. ئىــدى

ــى زەھهرله بو ــاڭ مېن ــهن، دەپ مۇتلس ــل ىۋاتىس ــك قى ــدىنمۇ ! ههملى بۇنىڭ
بوالمــــدۇ؟ مانــــا شــــۇنداق  ئىــــش ىغانارتۇق ئــــادەم جىلــــى قىلىــــدئــــ

تهۋپىـق   »!...پىتىدىن پۈتـۈن مىللهتنـى نهس باسـىدۇ   چوشقىالرنىڭ كاسـا 
ر ئۇ ئىتتىـك شـۇنداقال كۈچلـۈك قهدەمـله    . اچراپ تۇرۇپ كهتتىئورنىدىن چ

ــت  ــلهن ھاي ــت دېگــ  -بى ــۇھهممهد ئىمامھۇي ــاردى ۋە  ۈچه م ــدىغا ب ــڭ ئال نى
  .لدىق يۈزىگه بىر تهستهك ساغهزەپ بىلهن ساقاللى

! ئىپالسـلىقىنى قـارا   ئاغزىڭدىن چىقىۋاتقان گهپنىـڭ ! ھۇ، ھايۋان —
ــا   ســهن چوشــقا، ئىشــهك كــال  ــلهن تهلهبىــلهر ئارىســىدا ئات ــۇئهللىم بى ال، م
 انـا ئـۆز پهرزەنـدىگه   ئ -ىنى بىلمهمسهن؟ ئاتـا شۇبالىلىق مىهرى ھاسىل بول

تــته هلهبىلىــرىگه ئېزگــۈ نىيهيامــانلىق ئويلىمىغانــدەك مۇئهللىممــۇ ئــۆز ت
هممهد لى بىـلهن مـۇھ  ئـۇ بىگىـز قـو    —ىغانلىقنى نهدىن بىلىسـهن؟  دۇبول

ــكه    ــۇرۇپ سۆزلهشـ ــۇپ تـ ــۆزلىرىگه جونـ ــا كـ ــىگه تولغـ ــڭ ۋەسۋەسـ ئىمامنىـ
ــۆز قىــزى بىــل ســهن تېخــى ئاغزىڭغــا پېتىــپ  —باشــلىدى،  ــاتىنى ئ هن ، ئ

زۈڭـدەك  ندەك گهپنى قىلىۋاتىسـهن؟ ھهمـمه ئـادەمنى ئۆ   چاتاقلىشىدۇ دېگه
ن؟ ســهن يهنه بىــز قىزلىرىمىزنــى ئوقۇتــۇپ    مســهئويالئــاال كۆڭــۈل دەپ  

ــدا ئۇ    ق ــاش ھايۋان ــاڭا ئوخش ــهن؟ س ــدۇق دەمس ــۇن دەپمى ــۈزەل ويس ــداق گ  ن
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. لهيـدۇ ىىنـى تهربىي ئىستهك نېمه قىالتتى؟ پهقهت ئـادەملهرال ئـۆز پهرزەتلىر  
ــاي ــاال تېپىشــنىال   ســاڭا ئوخشــا ۋانالر ۋە ھ ــۇق چوشــقىالر ب ش ئىككــى پۇتل

ئۇنىـڭ تهربىيسـى     »گه بولمىغانـدەك ا ئىـ ىسـىغ ھاڭگا ئېشهك بال«ىلدۇ، ب
مېنىــڭ  ســهن كىمــگه ئىــگه بولماقچىســهن؟! ە ئــويالپ كۆرمهيــدۇھهققىــد

ئــۇ ! لىســىىم بــار، بــاالم بــار، دەمســهن؟ بىلىــپ قــوي، ئــۇ ۋەتهننىــڭ با قىــز
ــاڭا ! وقۇشـــىنى تهلهپ قىلىـــدۇۋەتهن ئۇنىـــڭ ئ! الىســـىمىللهتنىـــڭ ب سـ

مهن ! هتـكه كېرىكـى بـار   مىللنىـڭ  ۋەر ئۇۇا، سهن نېرى تـۇر ھاجىتى بولمىس
ئــۇنى ســهن . مهس، مىلــلهت ئۈچــۈن تهربىــيىلهيمهنئــۇنى ســهن ئۈچــۈن ئه

 مـۇھهممهد ئىمـام ئىچىـگه    —گهنمۇ؟ ياكى خۇدا ياراتقانمۇ؟ تقا كهلتۈرۋۇجۇ
ــ  لهر تهبىئىــتىگه »ەرمۆتىــۋ«باشــقا . اتتىرەپ تــۇرداپ تىتــتىنىــپ، الغىل

ــدانغا    ــقا مهي ــۈنلهي باش ــدى پۈت ــق ئهم ــدئۆتكمۇۋاپى ــدىن  . ىهنى ــۇالر ئهزەل ئ
ادەتلهنگهن، ۋۇجۇدىـــدا قارشـــىلىق زورلــۇق كـــۈچ ئالدىــدا تېـــز پۈكـــۈپ ئــ   

ش جاسارىتى بولمىغاچقا ھـازىرمۇ دەرھـال تهۋپىقنـى قولاليـدىغان     ۈتۈكۆرس
ــدى  ــاداقهتمهنلهرگه ئايالن ــۇھهممهد ئى . س ــلهن م ــۇنىڭ بى ــۈنلهي  ش ــام پۈت م

  .يىتىم قالدى
ئىلىــــــم تهلهپ ممىســـــىگه  ئايـــــال مۇســــــۇلمانالرنىڭ ھه  -ئهر —

ىلـى ئهپهنـدى بىـزگه يامـانلىق     اقلىق پهرز ئهمهسـمۇ، تهخسـىر، مهمت  قىلم
  .دېدى مۆتىۋەرلهردىن بىرى —ى،قىلغۇچىمىد

شــۇنداق، شــۇنداق، راســـت ئېيــتىال، مهمتىلـــى ئهپهنــدى چـــوڭ      —
لهن هنـدىنىڭ كـۆڭلىنى ئىلىـم نـۇرلىرى بىـ     ب. اۋابلىق ئىش قىلىۋاتىـدۇ س

  . ساۋاب ئىشيورۇتماق دېگهن بهسى 
ــدىكىن، ئۇنىڭغــا   — ــاۋلىق ھــازىر ساياســهت شــۇنداق بولغان ــۇن ت بوي

كۈمهتنىـــڭ ئهمىرىنـــى تۇتمـــاق ۋاجىـــپ قىلىشـــقا ھهددىمىـــز يـــوق، ھۆ
  .دېيىلىدۇ ئهمهسمۇ

ــونالردىكى جــــان با  ــۇ يوغــــان تــ ــىز تهۋپىــــق بــ قارالرنىــــڭ تېتىقســ
ــامىت ــدى  خوش ــدە كۈل ــقا م.ىدىن ئىچى ــدان بولئهگهر باش ــا  ۇهي ــان بولس دىغ
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ــپ تاشــلىغان     ئۇ ــىنى ئېچى ــهمهتچىلىك  بهشىرىس ــهرمهندە خوش ــڭ ش الرن
ش ئۈچــۈن مۇشــۇ قارشــى كــۈچلهر بىــراق ھــازىر ئــۇالرنى پــارچىال. والتتى بــ

خوشـامهت  شـۇڭا ئـۇ    .كېـرەك ئىـدى   »ئىتتىپـاقچىالر «ئىچىدە پهيدا بولغان 
پ كېتىـدىغان  ۇشـ ۇبىـرىگه ئوخش  ـئۇالرنىـڭ بىـر     ،ردىيامغۇرىغا چىداپ تۇ

  :لىرى بىر يهرگه بارغان ھامان، مهجىلىسنى خۇالسىلىدىياغلىما سۆز
ئهھلـــــى بولـــــۇپ هنداشـــــالر ، پهرزەنتلىرىمىزنىـــــڭ ئىلىـــــم ۋەت —

ھىچقانــداق شهخســنىڭ تهلۋىلىــك بىــلهن . چىقىشــىغا مىلــلهت مۇھتــاج
پۇتلىكاشـاڭلىق قىلىشـىغا   هتنىڭ بـۇ بۈيـۈك ئىهتىياجىغـا    ۋەتهن ۋە مىلل
ــو ــۇ! قرۇخســـهت يـ ــاڭ  ئوقۇ -يهنه كىمكـــى ئوقـ ــىغا پۇتلىكاشـ تـــۇش ئىشـ

مهن قاتارىـدا سـازايى قىلىنىـدۇ ھهم    دىغان بولسا، ئهڭ شـهرمهندە  دۈشـ  ۇبول
لهرنـى  »مۆتىـۋەر «ئۇنىـڭ ئاۋازىـدىكى كهسـكىنلىك     —ق جازالىنىـدۇ، ىتتقا

ــك چۆچ ــان ۈقانچىلىـ ــان   تىۋاتقـ ــدا تۇرغـ ــڭ يېنىـ ــا، ئۇنىـ ــق بولسـ قوراللىـ
  .يهنىمۇ كۈچهيتتى جهڭچىلهر، بۇ قورقۇنۇچنى

بۇزغۇنچىالرغــا قــاتتىق ئاگاھالنــدۇرۇش بهرگهنــدىن كېــيىىن   تهۋپىــق
ىلىشـلهر ۋە تونىمايـدىغانالر   ب -بىـر مـۇنچه تونـۇش   . لىسنى تاماملىدىمهج

ــتى      ــپ قىلىش ــكه تهكلى ــاي ئىچىش ــاله چ ــر پىي ــپ بى ــۆيگه كىرى ــۇنى ئ  .ئ
ېڭىشـــقا، بهزىـــلهر باققـــا كىرىـــپ يـــاز بهزىـــلهر ئـــۇنى قېتىـــق ئىچىـــپ م

بــــۇ گهپلهرنىــــڭ . تهكلىــــپ قىالتتــــى نېمهتلىرىــــدىن يهپ كېتىشــــكه
ئۇنىـڭ قهلبىنـى بىرخىـل مهنىـۋىي     . ىـدى ھېچبىرى ئۇنىڭ قۇلقىغا كىرم

ئـــۇ ھهمـــمه كىشـــىنىڭ . ازاپ ســـىقىپ، كهيپىنـــى ئۇچـــۇرۇپ تـــۇراتتى ئـــ
راپ لىـــپ، نىزامىـــددىنىڭ ئـــۆيىگه قـــاتهكلىپىنـــى ئهدەپ بىـــلهن رەت قى

مــۇھهممهد  .رســىلهر ھهققىــدە ئويالنــدىئــۇ يــول ئۈســتىدە كــۆپ نه. ماڭــدى
بىـرلهپ   -زلهرنى بىـر ئىمام ئېيتقان سۆزلهرنى ۋە ئىلگىـرى  ئاڭلىغـان سـۆ   

ــ  ــىدىن ئۆتك ــدىكى، خۇراپاتقــا     . ۈزدىخاتىرىس ــىگه كهل ــۇنداق خۇالس ــۇ ش ئ
ــڭ ئۆ     ــۇر مۇھىتىـــدا ئۇنىـ ــان، نـــادان ئۇيغـ يلهنمهســـلىكى؛ بـــارلىق  پاتقـ

ن تهقـدىم  قـۇدرىتىنى مىلـلهت ئۈچـۈ    -چپاراسـىتى، كـۈ   -ئهقىل، خىزمىتى
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كېينكـــى قىلىـــش غايىســـىنىڭ كـــۆپ چهكلىمىـــگه ئۇچرايـــدىغانلىقى، 
قىلمــاي بولمايــدىغانلىقىنى مهقســهدلهر ئۈچــۈن بهزى ئىشــالرنى زورمــۇزۇر 

  .چۈشهندى
نىمىتــۇلال تهۋپىــق ئۆيــدە كېچىكىــپ قالىــدىغانلىقىنى مــۆلچهرلهپ،  

ئـــۇ ھويلىغـــا كىرىـــپ . ىۇننى مهشـــههدكه قـــايتۇرۋەتتخمهڭلىكـــابىـــلهن 
ــتى     كهلگ ــلهن ئۇچراش ــان بى ــېلىۋاتقان زورىخ ــوت س ــا ئ ــدە ئۇالقالرغ ــ. هن ۇ ئ

نىڭ كۆلهڭگۈسـىنى  تهۋپىقنىڭ چىرايىدىن ئاللىقانـداق كۆڭـۈل غهشـلىك   
ۋىــدى، تهۋپىــق شــۇئان دائىمىــي ئىللىــق تهبهسســۇمىنى  ۇكۆرگهنــدەك بول

  :ه كهلتۈرۈپئهسلىگ
  .دېدى —تال بوپ قاپتۇ،لىالر كۆرۈنمهيدىغۇ؟ ئۆي جىم ـ جىبا —
ــپ     — ــتىگهن چىقىـــ ــىز، ئهتـــ ــدۇ دەيســـ ــدە ئولتۇرامـــ ــۇالر ئۆيـــ ئـــ

  .ى، شۇ پېتى يوق، كىچىكلىرى ئۇخالپ قالدىكېتىشكهنىد
  لقتۇ؟تېچى —
ئــۆزىڭىز ســاقمۇ؟ ئۆڭســىلىڭىزنى يامــانراق كۆردۈممــۇ،  . تېچلىــق —
  قانداق؟
ال ئاپتاپتــا شــۇنداق بولــۇپ كهتســه اق ئهمهس، ئېهتىمــيــاق، ئۇنــد —

  .ېرەكك
ەم يامپاشالمســـىز؟ قېنىـــق ســـۇ ســـېپىپ ىرىـــپ بىـــردچئـــۆيگه  —

  .قويدۇم، تازا سهگىپ قالدى
رىــڭ، ئانــدىن ئــاۋۋال بىــر چىــنه ئۇسســۇزلۇق بې . شــۇنداق قىــالي —

تهۋپىــــق ئــــۆيگه كىرىــــپ، كــــۆرپه ئۈســــتىگه  —ۋاالي، ۇلــــۇبىــــردەم ئۇز
ــدا ئ ــئولتۇرغىنىـ ــۆرۈنلىكىنى ھۆينىـــڭ ھهقىقهتهنمـ ــۇ سـ ــدى ۋە ىـ س قىلـ

ئــــۇ كۆڭلىــــدە نۇرغــــۇن . لــــدىم خىيــــال ســــۈرۈپ ياتقۇســــى كهبىــــردە
ىنـــى، بـــۇالرنى ئاكىســـى   مهســـىلىلهرنىڭ چېگىشلىشـــىپ كهتكهنلىك 

  .س قىلغانىدىىكلىكىنى ھكهلگىچه رەتلهپ چىقىشى كېرە
  .رورىخان تازا ئېچىغان قېتىق بىلهن دوغ ئېتىپ كهلدى



 238

ــۇرۇق ئ — ــان  ق ــا ن ــىز، ي ــۇ؟   -ىچهمس ــان ئهكىلهيم ــورىدى  —پ دەپ س
  .ىخانزور

 —ال بولـدى، همسـ چقىنى يوق، ئۇسسـۇزلۇق ئىچ ياق، قورسىقىم ئا —
پ، چىنىنــى زورىخانغــا بهرگهنــدىن كېــيىن، كــۆرپه   تهۋپىــق دوغنــى ئىچىــ 

  .نى يېپىپ قويدىتىگه سوزۇلدى، زورىخان ئىشكئۈس
چــۈن لهرنى يېشــىش ئۈتهۋپىــق بــۇ ئــازادە مۇھىتتــا كۆڭلىــدىكى تۈگــۈن

  .جىددىي پىكىر قىلىشقا باشلىدى
ــۈئۆيل ــۇ ۈن ــىدە ئ ــدى يهنه ئارى ش مهسىلىس ــۇپ قال ــالدى بول ــڭ . س ئۇنى

ــبه ــا يهنه ئهدىــ ــماننى . كېلىۋالــــدى خىيالىغــ ئهدىبهنىــــڭ تىنىــــق ئاســ
بــۇالق كۆزلىرىنىــڭ مۆلــدۈرلهپ تىكىشــىلىدە بىــر خىــل   ئهســلىتىدىغان

ز رىئـاللىق قوينىغـا   ىر ئـۇ رەھىمسـى  ئاخ. ئاجىزانه ئىلتىجا يوشۇرۇنغانىدى
ھـازىرقى زۆرۈر  . ققا تىرىشـتى هدىـبه ھهققىـدە ئويلىماسـلى   قايىپ كېلىپ ئ

ېـپىش، تۇرمۇشـىنى رېتىمغـا سـېلىش     ئىش پىتنىچىلهرنىـڭ ئـاغرىزىنى ي  
ئۇيغۇر خهق مانا شۇنداق، بىرسـىنىڭ ئـوغلى يـاكى    ئاجايىپ ئىش، . ئىدى

يى ھهققىــدە ادەم شــۇنىڭ تــوقىــزى بــاالغهتكه يهتتىمــۇ، بولــدى، ھهمــمه ئــ 
تولغـان ھايـاتىنى   نىـڭ بىـلهن بىكارچىلىققـا     چۆچهك قىلىشـىپ، بۇ -سۆز

هرگه تېگىشــىنىڭ ماڭــا  ش يــاكى ئۈنــۈخهقنىــڭ ئۆيل. بىزەشــكه تىرىشــىدۇ
ئهنه شـۇنداق تۇرغانـدا   . ننى ئويالپ كۆرمهيـدۇ نېمه پايدا، نېمه زىيىنى دېگه

ئۈچـــۈن  شـــى ئـــۇالرۇبول تهۋپىقنىـــڭ ۋە يـــاش مۇئهللىمهلهرنىـــڭ  بويتـــاق
؟ يهنه هســـى بولماســـلىقى  مۇمكىنمـــۇچـــۆچهك مهنبهئ -تـــۈگىمهس ســـۆز

ــۆپچىلىككه    ــىۋەتلىك«كېلىــــپ ئۇنىــــڭ ئىشــــى كــ ــا   !  ته»مۇناســ مانــ
ــۇند ــۇرۇش ئ اق مۇشـ ــل تـ ــا تاقابىـ ــپ ئهھۋالغـ ــۈن ئوبېيكتىـ ــا «ۈچـ جاھانغـ
ــېقىش ــوغرا كېلهتتــى »ب ــا ت ــۈتهۋپىــق ئۆيل. ق ــاخىرى بىــر  ۈن ش ھهققىــدە ئ

ــا ك ــدىقارارغ ــ . هل ــر قې ــۇ يهنه بى ــۆزلىرىنى  ئ ــڭ س ــۇھهممهد ئىمامنى تىم م
  ...خىيالىدىن ئۆتكۈزدى

ــۇ ــۇ يهنه      ب ــيىن، ئ ــدىن كې ــۇنداق ھهل قىلىنغان ــىله ئهنه ش ــر مهس بى
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تۇرمۇشـنى كـۆز ئالـدىغا    ۈرىكى ئېچىشقان ھالدا ئۆيلهنگهندىن كېيىنكـى  ي
بــۇ . ئــۇ خىــزمهت بىــلهن ئــۆي ئىشــىغا قارىشــىپ بېرەلمهيتــى . كهلتــۈردى

پىـق بـۇنى تـوغرا    ئۈچۈن ئورتاق ئادەت بولسىمۇ، تهۋ ارلىق ئۇيغۇر ئهرلىرىب
ئــــۇ ئالــــدىراش خىــــزمهتلهر قاينىمىــــدا ھهتتــــا ئائىلىســــى   .تاپمــــايتى
ــارلىقىن ــپ قوي ب ــىدىن چىقىرى ــدى  ۇىمۇ ئېس ــان گهپ ئى كــۆپ . شــى تۇرغ

بـۇ ھـال ئۇنىڭغـا ئايـال بولغۇچىغـا مىسلىسـىز       . ھالالردا ئۆيدە بواللمـايتى 
ــر كېل ــدى  ئېغى ــش ئى ــدىغان ئى ــدىن ۋاز   ت... ى ــش قارارى ــوي قىلى ــق ت هۋپى

ه مــۇھهممهد ئىمامنىــڭ ســۆزلىرى يادىغـــا    چهيال دەپ قالغانىــدى، يهن كــې 
قىــزالر مهكتىپىنىــڭ تهقــدىرى كــۆز ئالــدىغا      ئارقىــدىن پۈتــۈن . يهتتــى

شۇنىڭ بىلهن ئۇ بۇ قـارارنى يهنه كـۈچكه ئىـگه قىلـدى ۋە بـۇ قايتـا       . دىكهل
دىلىقتىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن   يـۈز بېرىـدىغان ئارسـال   ئويالش نهتىجىسىدە 

  .باشلىدى سىلىلهر ئۈستىدە ئويالشقاباشقا مه
شـىلىرى، خهلـق   تهتىلدە ئوقۇغۇچىالرغا خهلق قوشاقلىرى، خهلـق ناخ 

بـــۇ زور . پشـــۇرۇق بېـــرىش كېـــرەكچـــۆچهكلىرىنى تـــوپالپ كېلىشـــنى تا
ۈنۈملــۈك بۇنــداق كــۈچتىن ئ. پهۋقۇلئــادە زور كــۈچ) ئوقۇغــۇچىالر(قوشــۇن 

ۋۇجۇتقــا چىقــارغىلى   ا نۇرغــۇن ئىشــالرنى پــات پۇرســهتتىال   پايدىالنغانــد
ــوالت نهپهر ئوقۇغــۇچى بىــردىن چــۆچهك خــاتىرىلهپ   2500. مهســىلهن. تىب

ــدىمۇ   ــدى دېگهن ــاتتى 2500كهل ــۆچهك توپلىن ــ . چ ــۇ چ ۆچهكلهرنى قــانچه ب
الت ىكىتــاپ قىلىشــقا بــوالر؟ ئهگهر ئوخشاشــلىرى بــار دېيىلگهنــدىمۇ ھاســ

ــايتى ئــــاز ور ئهمگهكنــــى بىــــر ئېغىــــز ئهدەبىيــــات  بۇنچىلىــــك ز. بولمــ
ــۈر بويىمــ  ــى ئۆم ــى تهتقىقاتچىس ــپ كېتهلمهيت ــپ،  . ۇ قىلى ــۇنداق قىلى ش

قوشــاقالرنى تــۈرگه   -اشــىدىغان بولســا، ناخشــا  ئهگهر بــۇ پىــالن ئىشــقا ئ  
ايرىپ، رەتلهپ، تهھرىرلهپ چىقىشقا ئابدۇراخمان شـائىر بىـلهن سـابىتنى    ئ

شـۈپ ۋە تهكشـۈرۈپ بېرىـدىغان    ئۇالرغـا كۆچۈرۈ . التتىمهسئۇل قىلىشـقا بـو  
چــۆچهك، رىـۋايهتلهرنى لىۋاھىــدىن،  . ۇدۇبولـ چـچه يــاردەمچى بولسـىال   بىـر نه 

ــرەپ، ئه  ــهيپىدىن، مهشـ ــۇ   سـ ــا ئۇالرغىمـ ــلهپ چىقسـ ــۇمالر رەتـ مهت مهخسـ
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دېــمهك، ئــۇالر  . رۈشــۈپ بېرىغــان بىــر قــانچه ئــادەم بولســا پۈتىــدۇ      كۆچۈ
ــزم  ــهرلهرنى خىـ ــان ئهسـ ــ توپالنغـ ــلهپ ئالـ ــىرت ئىشـ دىمىزدىكى هتتىن سـ
ــدە پ   ــل ئىچىـ ــۈچ يىـ ــى ئـ ــى م ئىككـ ــۇر يېڭـ ــه ئۇيغـ ــيهت ۈتتۈرەلىسـ هدەنىـ

  ...والتتىھهرىكىتىدىكى ئاالھىدە زور مۇۋەپپىقىيهت بولغان ب
ــقا تېگ   ــېرى قىلىش ــق ئويلىغانس ــۇنچه   تهۋپى ــالرنىڭ ش ــلىك ئىش ىش

ر س قىلىپ يهنه ھېلىقىدەك قايتـا تۇغۇلـۇش ۋە بىـ   ىكۆپ ئىكهنلىكىنى ھ
ــادەمگه ئايلى  ــانچه ئ ــارەت كۈلك ق ــۈنىشــتىن ئىب ــىدا  ك تهســهۋۋۇرۈل كاللىس

قى ئىشــــالرغا كۆڭلىــــدە بىــــر رەت تهرتىــــپ رائــــۇ يۇقــــ. پهيــــدا بولــــدى
  .ىندىن كېيىن، بۇ ئىشالرنىمۇ ئويالشتىن توختىدۋالغاۇتۇرغۇز

ــالر ھهققىــدە        ــدىغان باشــقا ئىش ــدە قىلىنى ــۇ تهتىــل ئىچى ــدى ئ ئهم
ئارىـدا تهييـار قىلىـپ،     ىتنىڭ توي ئىشىنى تېزئۇ ساب. ئويالشقا كىرشىتى

ــل بول ــۋېتىش ھهق  ۇتهتى ــانال قىلى ــى ھام ــۇ   ش ــدى، ب ــددىي ئويالن ــدە جى قى
ــۈل ئىســتىقبالىغا مۇ   ــابىتنىڭ پۈتك ــش ئىــدى   س ــىۋەتلىك چــوڭ ئى . ناس

ــ   ــا تهۋپى ــابىت بولس ــالرنىڭ ب  س ــان ياش ــد باغالۋاتق ــدە ئۈمى ــق ئاالھى . رىى
ــ    ــل قويــ ــيىن تهتىــ ــدىن كېــ ــۇتويــ ــا ۋېتىلگهن ئوقۇغــ ۇچىالرنى ئومىغــ

ماڭــــا «... ىللهش كېــــرەكىللهش، باشــــقا پائــــالىيهتلهرگه تهشــــكتهشـــك 
 —ئـۇ،  دەپ ئويلىـدى  -، »قهردە بىر قانچه كۈن تۇرۇشـقا تـوغرا كېلىـدۇ   قهش

فولكلـــور تـــوپالش ھهققىـــدە يۈســـۈپ ئهپهنـــدى، ئهخـــمهد ئهپهنـــدىلهرگه  «
بېــرىلگهن مهســلىههتىمنى قانــداق قىلــدىكىن؟ بىــر بولســا قهشـــقهر،       

شــلهش، النغــان نهرســىلهرنى بىرلهشــتۈرۈپ ئى  تۇش، تهۋەلىكىــدىن توپئــا
قـۇرۇش كېرەكمـۇ     ›ىرلهشمه تهھرىرلىـك گۇرۇپپىسـى  ب‹بۇنىڭ ئۈچۈن بىر 

ــداق؟  ــۇمكىن ئهمه    ....قانـ ــۇرۇش مـ ــۇزۇن تـ ــقهردە ئـ ــاق، قهشـ ــاق، يـ ! سيـ
كــۈز . نىــڭ تهربىيىســىنى چىــڭ تۇتــۇش كېــرەك①بويــامهتتىكى ئهلهمــدارالر

ه ئېلىــپ بارىــدىغان گهپ،  بــالىالرنى مۇســابىقىگ  كېلىــدۇ، ســىنتهبىردە 

                                            
  .ئا—) تۈركچه(نگارت ول ئاچقۇچى، ئاۋابايراقچى، ي— —alemdar دارئهلهم ①
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!... جهڭـگه كىرمىگىنـى ياخشـى   ۇپ چىقىش ئۈمىدى بولمىسا كىمكى ئۇت
» دىــۋان«ئــۇ تېخــى . ىلىشــىپ كهتتــىئاخىرىــدا ئۇنىــڭ خىيــالى يهنه چىگ

ــ  تېخــى ...ىنى، خهلــق ســهنهملىرىنى نوتىالشتۇرۇشــنى،  نىــڭ تهرجىمىس
تـــلهپ ر ۋە مـــۇزىكىلىرىنى رەئـــويالپ باقمايۋاتـــانلىقىنى، ئۆزىنىـــڭ شـــئې

... ىن ئىـدى ۇنى كۈتـۈپ تۇرغـان ئىشـالرد   تولۇق دىۋان قىلىپ چىقىشمۇ ئـ 
تىـپ، مهنىسـىزلىك   چنىمه چىقمايـدىغانلىقىغا كـۆزى يې  hخىيالالردىن ھ

ۈچۈن، تهمبۇرنى بىـر ئـاز چالمـاقچى بولـدى،     ئىچىدە ۋاقت ئۆتكۈزمهسلىك ئ
بۇمــۇ «ىنــى ئــويالپ بىــراق، تهمبــۇرنى ئــۇ مهشــههدكه ئېلىــپ كهتكهنلىك 

  .دەپ قويدى »شىياخ
لىشــقا باشــلىۋىدى، زالپ، قهشــقهر ســهنىمىگه چېتهۋپىــق دۇتــارنى ســا

  .غېنى بىلهن رەجهپ كىرىپ كهلدى
  .دېدى غېنى —بىلهن چېلىڭا، موللىكا، ناخشىسى —
دەپ ســـورىدى ئـــۇ جىيهنلىرىـــدىن  —ر جـــۈر بوالمســـىلهر؟ ســـىله —

  .كۈلۈمسىرەپ ئهمما جىددىيلىك بىلهن
ــۆزىڭىزال  بىزنــى دەمســىز؟ بىــز ق  — ــداق جــۈر بــوالاليمىز؟ ئ ئوقــۇپ ان
  .بېرىڭ

شـا ھهققىـدە مۇنـداق گهپ    خلـېكىن نا . ن ئوقۇپ بېـرەي مهيلى، مه —
ىــز دېگىــنىڭالر يــۇ، ناخشــا بىلمهيم -ئۇيغــۇر بالىســى بولــۇڭالر .قىلمــاڭالر

تهۋپىــــق شــــۇنداق دەپ، قهشــــقهر ســــهنىمىنى     —ســــهت ئهمهســــمۇ، 
  .يېڭىۋاشتىن باشلىدى

ۈنكى ئـۇ ئىنىسـىنىڭ بۈگـ   . ن قايتىـپ كهلـدى  نىزامىددىن مهكتهپـتى 
الغىنىـدىن ھهيـران بولغانـدەك قارىۋىـدى، تهۋپىـق      كۈندە ئۆيگه كېلىـپ ق 

  :چۈشهنچه بهردىبۇنى سېزىپ  
ىـپىگه كهلگهنىـدىم، كهچـلهپ كېـتهي     بۈگۈن بويامهت قىزالر مهكت —

  .دەپ بۇ يهردە ئولتۇرۇپتىمهن
لتۇرغانــدىن  ددىن ســۇپىغا كېلىــپ ئو  نىزامىــ  —ئوبــدان بوپتــۇ،   —
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ئـۇالر چىقىـپ   . ەتتىلىك ئـۆي ئىشـلىرىغا بۇيرىـۋ   كېيىن بالىالرنى كۈنـدى 
نى تامغــا تىكــلهپ قويــۇپ كهتكهنــدىن كېــيىن تهۋپىــق  قولىــدىكى دۇتــار 

  :دېدى
  .ي قىلماق قارارىغا كهلدىمئاكا، مهن تو —
  ...راستمۇ؟ ياخشىغۇ —
كى قتـى مۇشـۇ ئالدىمىزىـدى   ۋا. دىغـان بولـدى  ۇشۇنداق، ياخشى بول —

ى تهتىلـدە يهنه  چـۈنك . ئاخىرىـدىراق بـوالر   تهتىلنىڭ. بولۇدۇتهتىل ئىچىدە 
ــار  ــالر ب ــقا ئىش ــورەي  . باش ــۇچى ق ــۆرە بولغ ــا ج ــى  ماڭ ــڭ جىيهن ش خېنىمنى

  . مهلىكىزاد
  ؟...ڭ ئۆيىدىكىسىدىقبهگنى —
ــۆزى شــۇ  — ــىڭىز    . دەل ئ ــت تاپس ــار ۋاقى ــدىن باشــالپ بىك ســىز ئهتى

باشــقا ئىشــالرغا مېنــى . تۇراســىز تهييــارلىقىنى  قىلغــاچمۇشــۇ ئىشــنىڭ 
ــوي  ئا ــڭ ت ــتۇرماڭ، بىزنى ــى  رىالش ــڭ قىچىقىن ــلىرىمىزدىكى ئادەمنى ئىش

  .رنى قىلماي ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن تىرىشىڭكهلتۈرىدىغان رەسمىيهتله
نىزامىددىن ئىنىسـىنىڭ ئـاخىرى مۇشـۇ قارارغـا      —،بولۇدۇ، ۇبولۇد —

ــ   ــۇپ كهتكهچ ــال بول ــدىن خوش ــىمۇ رازى  كهلگىنى ــېمه دېس ــدى،كه ن  —ئى
  .هنمه ئىشنى ئۆزۈم توغرىاليمسېنىڭ كارىڭ بولمىسۇن، ھهم

ــۇ ھهقتىكــى مهســلىههتىمىز پىشــقان بولســۇ    — ن، ئۇنــداق بولســا ب
تهۋپىــق شــۇنداق دەپــال  —ھــازىردىن باشــالپ بــۇ توغرىــدا سۆزلهشــمهيلى، 

تىمـالى  ئۇنىڭ بۇنىڭ بىـلهن ئارىـدا يـۈز بېـرىش ئېه    . دۇتارنى قولىغا ئالدى
وئال جاۋاپالرنىـڭ  ياكى ئىشـنى مۈجىمهللهشـتۈرىدىغان سـ   بولغان سۈكۈت 

  .ئالماقچى بولغانىدى ئالدىنى
گهپ قىلمــاي دۇتارنىــڭ  نهتتى، شــۇڭاۈنىزامىــددىن ئىنىســىنى چۈشــ 

ــدىن تۆكۈل ــۇردى    ۋاتۈتارىلىرى ــېلىپ ئولت ــۇالق س ــداغا ق ــۇق نى ــان مۇڭل . ق
ئىشــى ھهققىــدە  پ تــوي ۈنــۈققىتــى بۆلىبىردەمــدىن كېــيىن ئۇنىــڭ د  

ىكىزادنـــــى نىڭ نېمىشـــــكه مهلســـــىنىئـــــۇ ئى. كهتتـــــى خىيالغـــــا
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ــانلىقىنى، ــىي     تاللىغـ ــى ئاساسـ ــڭ خاھىشـ ــتا كۆڭۈلنىـ ــداق قىلىشـ بۇنـ
ــاكى سىي  ــهۋەپمۇ يـ ــاج  سـ ــىي ئېهتىيـ ــدىلىنىش (اسـ ــىدىقبهگدىن پايـ ) سـ

بـۇ ئىشـقا سـىدىقبهگنىڭ    . اسىي سهۋەپمۇ؟ دېگهنلهرنى ئـويالپ كهتتـى  ئاس
كۆڭلىـدە  . قىلىـپ بـاقتى  ھهرخىـل تهسـهۋۋۇر   ىنى نېمه دەپ قارايـدىغانلىق 

ــقهر ــى مامۇ قىز —گه يهنه قهش ــڭ دادىس ــۇ  نى ــدىغا بېرىپم ــڭ ئال تهاجىمنى
زلىرىنى ئىنىسـىنىڭ پهدىـلهر ئۈسـتىدە    ئۇ خىيالچانلىق بىلهن كـۆ . باقتى

  ...يۈرگهن چاققان قولىغا تىككهنىدىيورغىالپ 
رۇق بېــرىش، ئــۇ نىمكــارلىرى ئىگهمــبهردى بىــلهن تاشــمهتلهرگه يوليــۇ

كشــۈرۈپ كــۆرۈش ئۈچــۈن دىن بېــرى قىلىۋاتقــان ئىشــلىرىنى تهئهتتىگهنــ
اخشــا ئــۇ كىرگهنـدە تهۋپىــق ئوتتــۇرا ئــاۋازدا ن . خانىغـا چىقىــپ كىــردى بوياق

  .ئوقۇۋاتاتتى
  

  .سىرىمغا مهھرەم ئهيلىدىمكىم سېنى دەرت ئهھلى دەپ 
  .ئۆزۈمنى زور بىلهن رەسۋايى ئالهم ئهيلىدم -ئۆز

  سه بولماس مېنى،هل ئالدىدا ئادەم دېئهھلى زار ئ
  .لىدىما مهھرەم جىنسى ئادەم ئهيمهنكى ئۆز زارىمغ

  بۇ ئهجهپ سىرىمنى مهخپىي ئهيلىمهك دىشۋارىدى،
  غه پهرھاد بىلهن مهجنۇننى مهخرەم ئهيلىدىمبارچى

 . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .  
  ۇنداقكىم،ئهي ناۋايى دېمه سىرىڭ كىمسهگه م

  ①.يلىدىمدەرت ئهھلى دەپ سىرىمغا مهھرەم ئهكىم سېنى 

                                            
  .رئاپتو—دىن ) سهنىمى(نىڭ راك بۆلىكى » مهئابۇچهش« �
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ل ئومىـدىن  يـازلىق تهتىـ  . وقۇغۇچىالر ئومىغا ئويۇشتۇرۇلغانىدى
ــوالتتى  ــنال ب ــى ھ . كېيى ــا ئىكك ــدى  بۇنىڭغ ــت قال ــتىچه ۋاقى . هپ

ــىدا    ــڭ ئالدىنقىسـ ــى توپالنتىنىـ ــىدىكى ئىككـ ــل ھارپىسـ تهتىـ
ــ  نىڭ ھىســاۋاتىنى تهكشــۈرۈپ  دى مائارىــپ ئۇيۇشمىســى مهمتىلــى ئهپهن

  .زۆرۈر ھېسابلىدىكۆرۈشنى 
دېـــدى ئـــۇ ئۇيۇشـــما ھهيئهتلىـــرى ۋە بـــارلىق      —داشـــالر، ۋەتهن —

اخىرلىشـىش  بىزنىـڭ تـۇنجى ئوقـۇش يىلىمىـز ئ     —الرغا قاراپ،ئوقۇتقۇچى
ككه ئـــۆز ۈلــ ۈمۇشــۇ پهيتـــته ئۇيۇشــما خــادىملىرى كۆپچ   . ئالدىــدا تۇرىــدۇ  

هلۇماتنىڭ چىـن يـاكى ئهمهسـلىكىنى    بۇ م. مهلۇمات بېرىدۇخىزمىتىدىن 
  .ك باھااليدۇۈلۈۆپچك

اۋۋال ئىسـالم ئـاخۇن خهلپىـتىم ئومـۇمي خىـزمهتتىن مهلۇمـات       ئهڭ ئ
ــۈكۆپچ. دىبهر ــتى  ۈل ــۇال قىلىش ــاتنى غۇلغ ــۇ مهلۇم ــۇرۇلال   .ك ب ــدىن ن ئارقى

ســـۈپهتلىرىدىن  -ت ســـانېـــرزىمـــات ئىشـــلىرىنىڭ كونكاخهلپىـــتىم الۋ
ــۈكۆپچ ــدىكۈل ــ. نى خهۋەردار قىل ــتهرس ــيىم -ېتىۋېلىنغان دەپ -قهلهم، كى

ئورۇنـدۇق ئۈچـۈن كهتـكهن     -چهكـمهن، پارتـا   كېچهك ئۈچۈن ئىشلىتىلگهن
ق كــتهپكه قانچىلىــك نهرســه بېرىلگهنلىكــى قاتــارلى ياغــاچ ھهم قايســى مه

ــات قىلــدى  ــۇزاكىرە ئېلىــپ  . ئىلشــالرنى تهپســىلى مهلۇم ــۇ ھهقتىمــۇ م ب
ــدى ــدا مهھ. بېرىل ــا  ئاخىرى ــى بوغ ــارى زەك ــمهت ق ــاباتىنى هم لتىرلىق ھېس

ــۆتتى ــلهغ، مــۇقىم   ئويۇشــما قۇرۇلغــان چاغــدىكى : ئوقــۇپ ئ ئومــۇمىي مهب

  ئ
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ت ېـ رم مۈلـۈك قاتـارلىقالردىن كونك  مۈلۈك؛ ھازىرغىچه كۆپهيتىلگهن مۇقى
  .   بۇ ھهقتىمۇ قىزغىن مۇزاكىرىلهر بولدى. ھېساب بهردى

ىرى بولغــــان نىــــڭ دائىمىــــي كۈنتهرتىۋىــــدىن تاشــــق»تــــوپالنتى«
تىـپ  ىن كېـيىن، دائىمىـي كۈنتهر  الر ۋە مۇزاكىرىلهر ئاخىرىالشقاندمهلۇمات

  .بويىچه مۇزاكىرە باشالندى
ــايرىم ئوقۇتقۇچىالر نىــڭ ئىســمىنى ئاتــاپ تهنقىــد قىلىــپ  تهۋپىــق ئ

مۇشۇ ھهپتىلىـك نـازاپهت تهكشۈرۈشـته الياقهتلىـك بولمىغـان      بۇالر . ئۆتتى
هپهنـدى يېتىشـتۈرگهن   بـۇالر سـاالھىددىن ئ  . مهكتهپلهردىكى ئهپهندىلهرىدى

بهزىلىــرى ئوقۇتــۇش  . هتتىىالر ئىچىــدە كــۆپرەك كــۆرۈل  يېڭــى ئوقۇتقــۇچ 
  .ىڭ ئوقۇتقۇچىلىرى ئىدىسۈپىتى تۆۋەنلهپ كهتكهن مهكتهپلهرن

ئانىســىمىز، ســىزلهر بــۇنى    -ىنچــى ئاتــا  بىــز بالىالرنىــڭ ئىكك  —
ن ئهمهس، نــى دۇرۇس قىلىــپ قۇتۇلــۇپ كېــتىش نۇقتىســىدى »شــهرىئهت«

ئانــدىن بــۇ ئىشـــنىڭ   بــۇرچ نۇقتىســىدىن چۈشـــهنگىنىڭالردا   ئىنســانى  
س قىلىســىلهر، بىــز ىــهنمــۇ شــهرەپلىك خىــزمهت ئىكهنلىكىنــى ھھهقىقهت

ــۇ خهلقـــ ــدا مهۋجـ ــان ھالـ ــايمىز تتىن ئايرىلغـ ــۇپ تۇرالمـ ــڭ  .بولـ خهلقنىـ
ــا       ــڭ ئاتـ ــا ئۇالرنىـ ــز بالىالرغـ ــۈن بىـ ــۇش ئۈچـ ــگه بولـ ــىگه ئىـ  -ھىمايىسـ

ر ئـانىال  -ھـازىر بىزدىكـى ئاتـا    . زىـم ۆيۈنمهسـلىكىمىز ال ئانىسىدىن كهم ك
ــې  ــوق ب ــالىالرنى ت ــارلىقالرنى   پهقهت ب ــلىك قات ــازار بهرمهس ــا ئ قىش، دىلىغ

ققىـدە  ئهمما ئۇالرنىڭ كهلگۈسـى، ئىسـتىقبالى ھه  . ياليدۇش دەپ ئوۈنۈكۆي
يهنــى، بالىلىرىنىــڭ كهلگۈســىدە كىــم بولــۇپ     . كــۆپ بــاش قاتۇرمايــدۇ  

ــاالمهتلىك  ــى، سـ ــدىن  چىقىشـ ــدە ئالـ ــۈكۆيى ھهققىـ ــك ۈنـ ش خاراكتىرلىـ
ۇالر قارىســـىغا غهم قىلىـــپ شـــنى بىلمهيـــدۇ، گهرچه ئـــۇنۇھهرىـــكهت قولل

پ بىلـــگهن ئىشـــالرنى ھهربىـــر تهۋپىـــق ئـــۆزى مـــۇھىم دە  —تۇرســـىمۇ، 
شــۇڭا بىــز ئىلمىــي  —ارالشــتىن ئېرىنمهيتتــى، قېتىمقــى يېغىنــدا تهكر

ىلىرى ئــان -الرنىــڭ ئاتــا شــى ئۈچــۈن ئۇۈخــادىمالر بالىالرنىــڭ ســاغالم ئۆس
ــاكى قىلشــنى زۆرۈر  ــڭ  —دەپ قارىمىغــان ئىشــالرنى قىلمىغــان ي ئۇالرنى
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ــاكىز بول ــاقلىرى، چاچلىرۇپـ ــى، تىرنـ ــۈپ كهتمىشـ ــڭ ئۆسـ ــلىكىگه نىـ هسـ
ــۈپ تۇر  ــۈل بۆل ــم ۇكۆڭ ــىمىز الزى ــال . ش ــۇ ھ ــارا ب ــۈك   -ب ــڭ ئۆمۈرل بارائۇالرنى

ــدۇ  ــپ كېتى ــادىتىگه ئايلىنى ــما  . ئ ــڭ جىس ــلهن مىللهتنى ــۇنىڭ بى نىي ش
ە كېرەكلىـك ئـادەم   شۇنداقال ئۇالرنىـڭ كهلگۈسـىد  . نىدۇسۈپىتى ياچشىلى

ــى ۇبول ــلهن     ش ــڭ بى ــىمىز، بۇنى ــىنى كۈچهيتىش ــي تهربىيس ــۈن ئهقلى ئۈچ
هۋپىـــق ت —نىـــڭ ئهقلىـــي ســـۈپىتىنىمۇ ئۆستۈرۈشـــىمىز الزىـــم، مىللهت

ھهرقاچانقىـــدەك يىنىـــك تهلهپپـــۇز بىـــلهن ئـــاددى، ئۇقۇشـــلۇق قىلىـــپ  
شـــــهكىلۋاز بولـــــۇپ    ئاســـــتا -ڭالر ئاســـــتابهزىلىـــــرى —تى،ســـــۆزلهي

ــان   مهكــتهپلهر تهكشــۈرىلىدىغان كېتىۋاتىســىلهر،  ۋاقىــت قهرەللىــك بولغ
ــېل    ــدىكىن؟ ھ ــۇپ كېتهرى ــېمه بول ــا ن ــڭ بولس ىههم بهزى تهلهبىلىرىڭالرنى

 پىرنـــاقلىرى ئۆســـۈپ كهتـــكهن، چېچـــى پاخىپىيىـــكـــۆزى توپـــا، ت -يـــۇز
 ئالدايســىلهر؟ ئــۆز كهتــكهن، بــۇ قانــداق ئىســتىل؟ بۇنىــڭ بىــلهن كىمنــى

ۋاتقــان  بــالىلىرى بىــلهن ۇئوقۇت   !           ئالدايســىلهر ئــۆزۈڭالرنى ئهۋالدىڭالرنــى،
ى كۆرەڭلهيـدىغان مـۇئهللىم كىمـگه ئوخشـايدۇ؟ ئـۆزىن      كارى يـوق، ھه دەپ 

ــىگه      ــۇن كىش ــانچۇق خوت ــدىغان ياس ــازىنىنى يۇماي ــپ، ق ــنىال بىلى ياساش
ــايدۇ ــته خه . ئوخش ــۇ ھهق ــدە ب ــق ئىچى ــۆرۈڭ  خېنىم«: ل ــىنى ك ــڭ قېش  ،نى

   .دېگهن تهمسىلمۇ بار» نى تاۋىقىنىڭ تېشى
كېـيىن،   مهكتهپ ۋە ئوقـۇ ـ ئوقۇتۇشـقا ئائىـت ئىشـالر ئاياقالشـقاندىن      

ھهر قايســـى . قىلـــدى ت تهييـــارالش ھهققىـــدە گهپ ېتهۋپىـــق كونســـىر 
ــالالپ، نا     ــۇچىالرنى ت ــار ئوقۇغ ــدارى ب ــي ئىقتى ــتهپلهردىن تهبئى ــاخمهك  -ش

ــهھ  ئ ــك سـ ــۇل ۋە يىنىـ ــڭ   ۇسـ ــارالش، بۇنىـ ــهرلىرىنى تهييـ ــلهن  نه ئهسـ بىـ
ــۋ  ــڭ مهنىــ ــىدا تاپشــــۇرۇق    ھ يىخهلقنىــ ــتىش توغرىســ ايــــاتىنى بېيىــ

ــدى ــڭ ئو. بېرىلگهنى ــۇرۇنلبۇنى ــۇچىالر  ۇن ش نهتىجىســى ســۈپىتىدە ئوقۇتق
ــانكىتىنى مهمتىلــى ئهپهنــدىگه تاپشــۇرۇدى تالال . نغــان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئ

نئهت جهھهتتىكــى يېىشــى، جىنســى، ســه   ئانكىتتــا شــۇ ئوقۇغۇچىنىــڭ  
  . ق خاتىرىلهنگهنىدىئاالھىدىلىكى ئېنى
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ــوپ« ــىدىن      »النتىت ــما مهجلىسخانىس ــن ئۇيۇش ــىپ، يىغى ئاخىرلىش
ــپ    چىقىۋا ــۇپ كېلى ــدىگه  سۈۋۇش ــى ئهپهن ــابىت مهمتىل ــدا س ــاھىر تقان ، ت

خهلپهتنىــڭ گــۈلزادىلهرنىڭكىگه ئهلچــى بولــۇپ بارغــانلىقى ۋە توينىــڭ      
  .پ ئېيتتىكهنلىكىنى پىچىرالۋاقتىنى بېكىت

غلــــۇم، ىرال ســــهن بىــــلهن ماڭــــاي، ئوئۇنــــداق بولســــا مهن ھــــاز —
ــۇق ــپ توي ۇمهشـ ــۆيىگه بېرىـ ــلىر  ڭنىڭ ئـ ــاق ئىشـ ــڭ بهزى ئۇششـ ىنى نىـ

ــۇ —كېلىشــهي،  ــدى ئ مــېڭىش ئۈچــۈن  ســابىت بىــلهن پاراڭلىشــىپ . دې
خــوش، تــاھىر خهلــپهت ئهلچــى بولــۇپ كىرگهنــدە قىــز  —ئاتقــا مىنمىــدى،

  .رىدى ئۇ پاراڭ باشالپدەپ سو —دەپتۇ؟  تهرەپ نېمه
پ كهلگىنىنـــى ئـــاڭالپ، ھىر خهلپهتنىـــڭ ئهلچـــى بولـــۇئـــۇالر تـــا —

كاتتـا ئـادەم بىزنىـڭ قىزىمىزغــا    مۇشـۇنداق بىــر  . ئـاغزىنى ئېچىـپال قـاپتۇ   
دەپ  ،كهلگهنـــدىمۇ يـــاكى گهپ ئالمـــاقچى بولـــۇپراســـت ئهلچـــى بولـــۇپ 

بىلـمهي   بولۇپ نـېمه دەرىنـى  بېقىۋاتامدىغاندىمۇ دەپ ھهيران ھهم گۇماندا 
متىلــى ئهپهنــدىمۇ ئــاخىر ئــۇالر مه. ه راســتهككېــيىن ئــويالپ كۆرســ. قــاپتۇ

كهلگىنــى قانچىلىــك   ئارىلىشــىۋاتقان ئىــش تۇرســا تــاھىر خهلپهتنىــڭ    
ــز ئىناۋە   ــت، قىزىمىـ ــتى، راسـ ــى   ئىشـ ــىپ، خېلـ ــكهن، دېيىشـ ــك ئىـ تلىـ

ئىــگه گه ىياخۇلــۇملىرى ئالدىــدا ماختــانغۇدەك دەســم  -گىــدىيىپ، قوشــنا
ىـدا غـاڭزىنى ئوينـاپ    سـابىت قول  —ولۇپ قالغان ئوخشايدۇ،بولغاندەكمۇ ب

  .ھاياجان بىلهن سۆزلهپ كهتتى تۇرۇپ
 -ئاسـانال كېلىشـهلهيدىغان ئوخشـايمهن    قارىغاندا مهن ئۇالر بىـلهن  —

ــدى —دە، ــلهن،    دېـ ــۇنىيهت بىـ ــق مهمنـ ــڭ   —تهۋپىـ ــۈن توينىـ مهن بۈگـ
تهرەپـكه   تويلـۇق، ئـۇ  . قچىمهنرەسمىيهتلىرى توغرۇلـۇق پۈتۈشـكىلى بارمـا   

ــكه ق  ۇقوي ــۇ تهرەپـــ ــان، بـــ ــدەك زۆرۈرى ۇويدىغـــ ــان دېگهنـــ ــىز دىغـــ يهتســـ
ۇل ئــۇالرنى مۇشــۇ ئىشــقا مـــاق   . ئــازايتىش كېـــرەك  لهرنــى »تېگىشــىش «

  .كهلتۈرىۋالسامال بوالتتى
ۇ ئىشــقا كهلگهنــدە تهس بــوالرمىكىن، بــۇنى قىزنىــڭ ھهي تــاڭ، بــ —
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  ...ان تۇرسادىغۈنۈئىناۋىتى، ئادەمگهرچىلىك دەپ چۈش
ــېنى — ــا قۇڭ مهشــــۇبىــــز ســ ــىنىڭ ئان -ڭنىڭ ۋە ئۇنىــــڭ ئاتــ ىســ

بىـراق، ئـۇالر   . كۆتۈرىمىزكى، ھهممه ئادەم تاڭ قالىـدۇ  ئىناۋىتىنى شۇنداق
شـــاش بىهـــۇدە غانـــدەك تويلـــۇقنى كـــۆپ ئـــېلىش ۋە شـــۇنىڭغا ئوخئويلى

-خـۇرام، داغ  -چىقىمنى كـۆپ قىلىـش يـولى بىـلهن ئهمهس، توينىـڭ شـاد      
  .شۇنداق قىلىمىز دۇغىسى بىلهن

، ۋاتقـان بولسـىمۇ  ۇتىـزار بول ئىچىدىن شاتلىنىۋاتقان، ئىن -ئىچ سابىت
ــداق ھېســيا.  يۈرىگىنىــڭ تىپچهكلىشــىنى زورىغــا بېســىۋالدى  تالرنى بۇن

شــــۇڭا زۇۋان . ل بــــوالتتىئۇســــتازى بىــــلهن ئورتاقلىشىشــــتىن خىجىــــ 
  .سۈرمىدى

دېـــدى مهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئۇنىـــڭ كۆڭلىـــدىكىنى  —ســـابىت،  —
پ، گهپنىــــڭ ۇتــــۇكى ســــۆھبهتنى توختۈشــــهنگهندەك تــــوي ھهققىــــدىچ

ــۆزگهرتتى، ماۋ ــىنى ئــ ــد —ۇزســ ــا ئالــ ــدە ئوقۇغۇچىالرغــ ىمىزدىكى تهتىلــ
توپالشـــنى تاپشـــۇرۇق قىلىـــپ بېـــرىش چـــۆچهك، قوشـــاق، ناخشـــىالرنى 

هلــق ئېغىــز ئهدەبىيــاتى مىراســلىرىمىزنى يىغىۋېلىشــنى     ئــارقىلىق خ
 كــــۈنى مــــۇئهللىملهرگه »تىتــــوپالن«ئــــويالۋاتىمهن، بــــۇنى كېلهركــــى 
  ۈنۈمى قانداق بوالر؟ئۇقتۇرماقچىمهن، سېنىڭچه بۇنىڭ ئ

، جۇمـا، ھـېچ بولمىسـا يېرىمـى يـاراملىق      بولـۇدۇ ھايىتى ياخشى نا —
  .ۇولۇپ چىقسىمۇ بهك كۆپ نهرسه بولۇپ كهتمهمدب

ــق ناخشــــا      — ــۇنداق ئــــوياليمهن، خهلــ ــۇنداقمۇ؟ مهنمــــۇ شــ -شــ
ــال   ــدۇراخمان ئىككىڭ ــاقلىرىنى ئاب ــۆ  قوش ــاڭالر، چ ــلهپ چىقس چهكنى ر رەت

ــۇمالرغ  ــهيپىدىن، ئهمهت مهخســـ ــ  ســـ ــۇ؟ بۇنىـــ ــهك بوالرمـــ ڭ ا يۈكلىســـ
  الرسىلهر؟ھۆددىسىدىن چىقا

ــوق، مېن  — ــدا گهپ ي ــداق    ئابدۇراخمان ــى قان ــدىن كېلىش ــڭ قولۇم ى
  .تاتىنچاقلىق بىلهن شۇنداق دېدى سابىت —، كىبوال

ئىشـهنچ  ئابدۇراخماننىڭ قولىدىن كېلىشى راست بولسـا سـاڭىمۇ    —
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رىنــــى يېزىــــپ ئوغلــــۇم، ھېلىمــــۇ مــــۇھهببهت بېيىتلى .قىلىــــۋېرىمىز
  قانداق؟ۋاتامسهن ۇتۇر

ــ     — ــۇنداق گاھىــ ــۇرۇن شــ ــازااليمهن، بــ ــېئىر يــ ــۇ شــ دا مهن نهدىمــ
. ىكىـدە چوالممـۇ تهگمهيـدۇ   ھـازىر ئىشـنىڭ كۆپل  . تاتىالشـتۇرۇپ قويـاتتىم  

ــابىت گهژگىســىنى تــاتىالپ، ئوڭايســىزلىق بىــلهن شــۇنداق       —ھهم،  س
  .ېدىد

ــائىر ھېچقاچـــ — ــدۇ،شـ ــارچىلىقتىن شـــېئىر يازمايـ ــېئىر  ان بىكـ شـ
، ھېچ بولمىسا ئىشـتىياق ئـوتى، سـهن ئـاۋۋال ۋاقـت      دېمهك بىر خىل ئوت

دۇ، ئانـدىن  ۇلـ ىن شېئىر تاپمايسهن، بهلكى ئاۋۋال شـېئىر تۇغۇ تېپىپ، ئاند
ــدۇ    ــت تېپىلى ــۈن ۋاق ــاتىرلىۋېلىش ئۈچ ــۇنى خ ــېئىرنى   . ئ ــهن ش ــى، س يهن

ۇق خـۇددى ھامىلـدار ئايالنىـڭ تهۋەللـ    . دۇۇېئىر سېنى يـازدۇر يازمايسهن، ش
ا ۋاقـــتىم يـــوق دەپ كېچىكتۈرۈلمىگهنـــدەك، ۋاقتـــى كهلگهنـــدە تۇغۇشـــق

. ۇاد پهرزەنتــى بولســا ئۇمــۇ جهزمهن ۋاقــت تاپااليــد كىمنىــڭ يۈرىكىــدە ئىجــ
ۋاقتىم يوق، شېئىر يازالمـايۋاتىمهن دېگهنـلهردە ئهسـلىدە ئىجـاد پهرزەنـدى      

دىن بۇنـداقالر ئهمهلىيهتـته قولىـ   . قتۇرس يوىېس، شائىرانه ھئىجادى ھ  —
ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ئىقتىدارسـىزلىقىنى    . هزەللهردۇرئىش كهلمهيدىغان اليغ

ــو « ــت ي ــاقچى  »قۋاقى ــلهن ياپم ــى بى ــۇدۇلىق ــا، ســاڭا  . بول ــاش ئهجهب ئوخش
پ قالـدىڭمۇ؟  ۈنـ ۈيۈرىكىدە ئوتى بار يىگىتمـۇ ئاشـۇنداقالرنىڭ سـۆزىنى ئۈگ   

  .قىلمايدىغانلىقىڭغا ئىشىنىمهنگىنىڭ بىلهن ئۇنداق ئۇنداق دې
ئـۇ تارتىنچـاقلىقى   . هك خىجىـل بولـدى  بىت بـۇ گهپلهرنـى ئـاڭالپ ب   سا

ــ   ــۇنداق رەس ــۈپهيلى ئهنه ش ــدى ت ــۆزلىرىنى قىلغانى ــۇ  . مىيهت س ــدى ئ ئهم
نىڭ ســـۆز قـــامچىلىرى ئاســـتىدا قىلىـــپ راســـتىنى ئېيتىشـــقا  ئۇســـتازى

  .مهجبۇر بولدى
نهرســىلهرنى شـــېئىر  بىــراق، ئــۇ   . م يــوق ۇنــ ۇمهنغــۇ بىكــار تۇرغ   —

  .ته -، بولمامدۇ، بىر گهپدېيىشكه بوالمدۇ
گهپ بهرىــكهت دېــگهن گهپ بــار، بىكــار تۇرمىســاقال بىــر  -ھهرىــكهت —
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ــۇدۇ ــدىن بىرســ  . بول ــېئىرنىڭ ئىچى ــارچه ش ــون پ ــىمۇ  ۇى بولئ ــان بولس دىغ
ــهك    ــايمهن دېس ــۇزىنى يازم ــازىمهن، توقق ــۇ، ئهگهر شــۇ بىرســىنىال ي  مهيلىغ

ســىگىمۇ تىــدارىمىز تــۆۋەنلهپ كېتىــپ، شــۇ بىر   تهپهككــۇر قىلىــش ئىق 
ل ئاشــۇ تۇققــۇز مهشــق بــولغىنى ئۈچــۈنال، بــۇ نهتىــجه  دە. ئېرىشــهلمهيمىز

لـۇپ، يوپۇرمـاق   ۋىال بوېـ دۇنيـادا م . نى ئۇنۇتماسلىقىمىز كېرەكبولغانلىقى
چىقارمايــدىغان ئۆســۈملۈك بــارمۇ؟ ھامــان مىــۋىگه قارىغانــدا يوپۇرمــاق       

تىلىش وپۇرمــاق بولغــاچقىال مىــۋە ئۆســۈپ يېــ، شــۇنداقال يبولــۇدۇ كــۆپرەك
ــگه بو  ــارائىتىگه ئى ــانش ــۈپ    . لغ ــدىال ئۆس ــاچ ھال ــى يالىڭ ــداينىڭ دېن بۇغ

نى كـۆپ  ، شـۇڭا دېنىـدىن سـامى   بولـۇدۇ پايىسى، يوپـۇرمىقى  يېتىلهلهمدۇ؟ 
شــــى، ســــاماننىڭ بولماســــلىقىنى تهلهپ ۇپهقهت دانــــنىڭال بول. بولــــۇدۇ

  قىلغىلى بوالمدۇ؟
ــۈكۈ   ــردەم س ــدا بى ــتۈر   ئارى ــيىن سېلىش ــۈرگهندىن كې ــۈم س ۈپ ت ھۆك

  :تۇرۇپ
دېـدى ۋە   —! دە -ئىككىڭالر پۈتـۈنلهي ئىككـى دۇنيـا   ئابدۇراخمان  —

ــۆزىنى داۋ ــدى، سـ ــدۇ  —ام قىلـ ــۇ تارتىنمايـ ــورۇ . ئـ ــداق سـ ــۆز ھهر قانـ ندا ئـ
سهن بولسـاڭ ئۆزۈڭـدىنمۇ تارتىنىسـهن،    . شقا تىرىشىدۇۇتۇلۇپىكرىنى يورغ

ــدا ئ ــدۇراخماننىڭ شــېئىريېقىن ــاقتىماب ــدا م. لىرىنى كــۆرۈپ ب هن ھهر ھال
ــد   ــوڭ ئۈمى ــا بهك چ ــاغاليمهن ئۇنىڭغ ــۇر ئهدەبىيــاتى   . ب ــىدە ئۇيغ كهلگۈس

خمان دېــــگهن بىــــر ئىســــىمنىڭ ئاالھىــــدە ئورۇنغــــا  تارىخىــــدا ئابــــدۇرا
ئۇنىڭــدىن قالســا ســاڭىمۇ زور   . زىلىــدىغانلىقىغا ئىشــهنچىم كامىــل  يې

تكـــۈزىمهن دېســـهڭ يـــات دېـــگهن قانــداق ئۆ ھا. ئۈمىــد بـــاغالپ يــۈرىمهن  
پائـالىيهتكه  . اشـاش كېـرەك  ھهر ھالـدا جىـددى ي  . نهرسـه دىغان ۈشۇنداق ئۆت

  .ئۆمۈرگه تهڭ تولغان ھايات قىسقا بولسىمۇ ئۇزۇن
  :زداسابىت سهلدىن كېيىنال پهس ئاۋا

... شـنى ئـوياليمهن، شـۇ   ۈتۈمهنمۇ سىزگه بىر نهرسـىلىرىمنى كۆرس  —
ئالدىراشــچىلىقىڭىزنى  ســىزنىڭ —شــۇپ قويــدى، ئانــدىن قو. دېــدى  —
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  ...ىشكه كۆڭلۈم ئۇنىمايدۇ، يهنه بىر ئىش تېپىپ بېربىلىپ تۇرۇپ
دېـدى كۈلكىـدىن كېـيىن     —! ىمانا، ھهقىقىي ئۇيغـۇر خـاراكتىر   —

ىمــدىللىك، يۇمشــاق كۆڭــۈل، ســاددا ئوياليــدىغان رەھ —چوڭقــۇر تىنىــپ،
سـابىتنىڭ  ئـۇ   —نىـڭ تىپـى سـهن،    سـهن مانـا مۇشـۇنداق، ئۇيغۇر   !        ئۇيغۇر

  .قويدى يهلكىسىنى يېنىككه قېقىپ
ــۇالر بوســتانغا ك ــدى ئ ــپ قالغــان ئى ــاز شــام   . ېلى ــت نام ــدا ۋاق ــۇ چاغ ب

ىزىغـا  تىن شـام نام هلۇم قىلىپ، بوسـتان مهسـچىتى تهرەپـ   بولغانلىقىنى م
  .ئهزەن ئېيتىلدى

ــۇ يهرگه      — ــارىڭىزدا ب ــدىن قايت ــپ، ئان ــگه بېرى ــڭ كهپهم ــاۋۋال مېنى ئ
ــا ك ــڭ  —؟ ....ىرەمســىز، ي دەرۋازىســى  دەپ ســورىدى ســابىت گۈلزاردىلهرنى

  .ندەئالدىغا كهلگه
يــۈڭگه يــاق، ئوغلــۇم، مهن ئــاۋۋال ئىشــنى پۈتتــۈرەي، ئانــدىن ئۆ      —
. اقچى بولـۇپ كېلىـۋاتىمهن  بۈگۈن سهن بىلهن مۇڭدىشـىپ قونمـ  . بارىمهن

ــابلهقنى    ــتۇم ئـ يهنه كېلىـــپ خېلىـــدىن بېـــرى ھېلىقـــى كىچىـــك دوسـ
قالغانـدۇر،   مېنى دوسـتلۇققا يارىمايـدىكهن دەپ   يالمىدىم، بهلكى ئۇيوقلى

  .ىلهن كۆرۈشۈپ كېتىمهن، خهيىر، مېنى كۈتۈپ تۇرئهته ئۇنىڭ ب
 ①زىنىڭ يېنىـك ھهرىـكهت بىـلهن گۈلزادىنىـڭ ھهگىـنه     سابىت ئۇستا

دەرۋازىســـىدىن كىرىـــپ كېتىۋاتقىنىغـــا بىـــردەم قـــاراپ تـــۇرۇپ، ئانـــدىن  
  .يولىنى داۋام قىلدى

 

2  
 

سـابىت  . هلـدى قى جىمىققاندا بوسـتاندىن قايتىـپ ك  تهۋپىق ئهل ئايى

                                            
  .ئا —، )شىۋە سۆز(شادىلىق دەرۋازا ىپى ئۈستى تهر —ھهگىنه دەرۋازا �
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ا شـۇڭا دەرۋاز . ىماي ھويال سۇپىسىدا يامپاشالپ كۈتـۈپ ياتـاتتى  دەرۋزىنى تاق
ــۇرۇپ دە  رۋازىغــا قــاراپ چاپقــان  ھالقىســى شــىرىقالش بىلهنــال ئورنىــدىن ت

ىـپ  بولسىمۇ، ئـۇ بۇياققـا قهدەم ئېلىـپ بولغـۇچىالر تهۋپىـق ھويلىغـا كىر      
  :تهۋپىق ۈزەڭگه بېغىنى سابىتقا بېرىۋېتىپ،ئاتنىڭ ئ. كهلدى
دېــدى ئــۇ ســابىتقا تهنبىــه بېرىــپ،   —ىڭنى قــارا، ئــۇخالۋەرمىگىن —

 ۋەرىمگه شــۇنچه تهشــنا بولــۇپ كهتتىڭمــۇ يــاكى مېنــىمېنىــڭ خۇشــخه —
  ھويلىغا كېرەلمهي قالىدۇ دېدىڭمۇ؟

ئۇنىـڭ   — ئۇنداقمۇ ئهمهس، ئۇخالي دېسـهممۇ ئۇيقـۇم كهلمىـدى،    —
  .نه ھېلىقى غاڭزا بارىدىقولىدا يه

ــتهر   مۇ؟ ئۇخلىماپســهنۇ، بىــراق،شــۇنداق — قولۇڭــدا نه كىتــاب، نه دەپ
  .يوق

ــازاي دېســهم  كىتــاب ئوقۇســام مــېڭهمگ — ه چۈشــمىدى، بىــر نهرســه ي
ئۆزۈممۇ بىكارال ۋاقىت ئۆتكـۈزۋاتقىنىم ئۈچـۈن پۈچۇلۇنـۇپ    . دىقولۇم بارمى

  .ياتتىم
ەمنىــڭ شــۇنداق چــاغلىرى ئاد. بــۇ تــوغرا گهپ شــۇنداقمۇ؟ راســت، —
ــۇدۇ ــدە ئاشــۇنداق بىــر ن مهن. بول . ۋېتىمهنۈهچــچه ســائهتنى ئۆتكــۈز مــۇ بهزى

دېــــدى تهۋپىــــق يــــاز  —ڭلىشــــايلى، ئۇنــــداق بولســــا يېتىۋېلىــــپ پارا
  . ئاسمىنىغا قاراپ قويۇپكېچىسىنىڭ تىنىق 

ســابىت تارتىنچــاقلىق بىــلهن    —، ....بىــر نهرســه يىمهمســىز؟    —
  .ىدىسور

بىــلهن  مهن ســېنىڭ شــېرىنىڭنىڭ ئــۆز قــولى    . يــاق، رەھــمهت  —
پ كهلــدىم، ئهمــدى ئــارام ئالغــاچ ســېنى خۇشــال      ئهتــكهن تــامىقىنى يه 

  .ۇبولۇدمنى باشلىسامال قىلىدىغان ھىكايه
ــايىن بهخ  ــابىت ئىنتـ ــتلسـ ــۇ ھهم  ىـ ــدى، ئـ ــا چۆمۈلگهنىـ ك تۇيغۇالرغـ

ڭ ۇ مۇشـۇ دۇنيـادا ئه  ھهم ئـ  ،مۇھهببهتنىڭ ۋىسالىغا يېتىش ئالدىدا تۇراتتى
ــدىغان، ئهڭ ياخشــى كۆر ــوران ھــ  ۈھۆرمهتلهي وۋالپ دىغــان كىشــى ئۇنىــڭ ب
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ــم ۇتۇر ــان، جى ــا ھه   -دىغ ــدە ئۇنىڭغ ــتاندەك ئۆيى ــت قهۋرىس ــۇپ  جى ــرا بول م
ئــۇ . يغىنىنى بىلمهيــال قالــدىوشــۇڭا ئــۇ تۇتقــان قــ . قونــۇپ قالماقچىــدى

ــۇ    ــېلىش كېرەكلىكىنىمـ ــهك سـ ــۈن چۈشـ ــۇخالش ئۈچـ ــپ ئـ ــا يېتىـ ھهتتـ
پ كېتىـپ  ئانـدىن ئـۆيگه كىرىـ   . اڭگىراپ قالـدى ىگه كهلتـۈرەلمهي گـ  ئهقل

ھويلىــدا ئىللىــق كىــچه ھاۋاســىدىن . ىشــقا باشــلىدىبىــر ئىشــالرنى قىل
هل ســولتۇرغــان تهۋپىــق ئۇنىــڭ نــېمه قىلىۋاتقــانلىقىنى     پ ئۇنــۇھوزۇرل

  :پهملهپ، ئۇنىڭدىن توۋالپ تۇرۇپ سورىدى
  ئۆيدە نېمه قىلىۋاتىسهن، ئوغلۇم؟ —
  ...ساالي دېگهنىدىم ئورۇن —
كهل، ئۆينىــڭ ئىچىــدە نــېمه بــار؟  قــارا ســېنى، تومۇزنىــڭ كۈنىــدە   —

ــۈن ھويلىــدا ســۈزۈك ئاســمانغا قــاراپ، ھاشــارەتلهرنىڭ ن      هغمىســىنى بۈگ
  .بولۇدۇكهم نېسىپ  -مدىنهئاڭالپ ياتايلى، ماڭا بۇنداق ئامهت ك

ــول ... مهنمــۇ شــۇنداق ئويلىغــان،  — ــول چىقىــپ  -ئهممــا شــامال ئ ب
  ...رەپرمىكىن دەپ ئهنسىقاال

چۈشــمهي شــامال كــۆرمىگهن، تــۆردىن  ۋاي پهمســىزەي، مهن، نــېمه —
. ە ئۆيىـدە ياتـايلى  چوڭ بولغان بايۋەچچىمىدىم؟ مهيلـى، تهبىئهتنىـڭ ئـازاد   

ــڭ ســاددى  ــۇپ   —! ىقىلھهي، ســېنىڭ كۆڭلۈڭنى ســابىت تېخىمــۇ ھودۇق
 كهتتــــى ھهم ئاشــــۇنداق كېلىشــــمىگهن ھهرىكهتــــلهر بىــــلهن، يوتقــــان

ــويال  ــۆرپىلهرنى ھ ــلىدى   ك ــقا باش ــىغا تۇشۇش ــدى  مهمتى. سۇپىس ــى ئهپهن ل
كــۆرپه  -ققــانلىق بىــلهن ســابت يهنه بىــر قۇچــاق يوتقــان ئــۆزىگه خــاس چا

ۇ مـــھهم كېينكىنى. ققـــۇچه، بىـــر ئـــورۇننى ســـېلىپ بولـــدىئېلىـــپ چى
ســـابىت يه تهكهللـــۇپ قىلىشـــنى، يه چاققـــان    . جايالشـــتۇرۇپ كهتتـــى 

ننى ئېلىـپ ئـۆزى سـېلىپ    نىڭ قولىـدىن يوتقـا  ھهرىكهتلهر بىلهن ئۇستازى
ــ  ــنى بىل ــدى كېتىش ــۇرۇپ قال ــدىال ت ــاق،  . مهي جايى ــۇنداق تومت ــۇ ئهنه ش ئ

ىق گهپلهرنــى قامالشــتۇرالمايدىغان يوســۇن بىلمهيــدىغان، مــۇاليىم، ســىل
  .لىك بولۇپ قالغىنىدىن ئۆكۈنهتتىزئاجايىپ مىجه
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  :رەپتهۋپىق يوتقاننى سېلىپ بولۇپ، سابىتقا قاراپ كۈلۈمسى
دېـدى ۋە تاشـقى    —سـهنمۇ ھارغانسـهن،   . ايلى، ئوغلـۇم ئهمىسه ياتـ  —

ــلىدى ۋە    كىيىملىرى ــۆزىنى تاشـ ــتىگه ئـ ــان ئۈسـ ــېلىۋېتىپ، يوتقـ ــى سـ نـ
ــدىرىما ــېلىۋ   ئالـ ــى سـ ــلهن كىيىمىنـ ــلهر بىـ ــان ھهرىكهتـ تقان اي، تارتىنغـ

ــدى   ــدە ئويلى ــاراپ ئىچى ــابىتقا ق ــۈنهۋۋەر   «: س ــى م ــى، بهلك ــهندىن ياخش س
ــادىم چىقىــ  ــي خ ــهن ياخ ئىلمى ــا س ــهن ـ دە،     دۇ، ئهمم ــۈن كۆرمهيس ــى ك ش

ىمــائىي مۇناســىۋەتكه خــام، جاھــان اڭا ئوخشــاش ئــادەملهر ئىجتســ. ئوغلــۇم
ــ  ــمهيدىغان، باشــ ــا چۈشــ ــۈنرەپتارىغــ ــىلىق   -قىالرغا ئــ ــىز ياخشــ تىنســ

قىلغــــــــان ئىشــــــــىدىن ماختىنىشــــــــنى  اقىلىــــــــدىغان، ئهممــــــــ
ىنىپ شـــۇڭا باشـــقىالر ســـهندىن پايـــدىل. قامالشـــتۇرالمايدىغان كېلىـــدۇ

ــېنى  ــۇپال س ــدۇ بول ــۇپ كېتى ــۇتلىقىڭنى ئۇنت ــ. ڭ مهۋج ــار  ب ــاڭا ھ ــال س ۇ ھ
ېكىن يهنىـال تېشـىڭغا چىقىرالمايسـهن، بهلكـى بـۇ ئـارقىلىق       لـ . كېلىدۇ

لۋانلىقىنى ائېغىـــز پـــ. يىـــدۇۈىزە يـــارىتىش ئىـــرادەڭ تېخىمـــۇ كۈچمـــۆج
ئهپلهشــــتۈرەلمىگىنىڭ ئۈچــــۈن ھــــېچكىم ســــېنىڭ نهتىجىلىرىڭنــــى  

  »... چۈن زىيان تاتىسهنت گهپ قىلغىنىڭ ئۈھامان راس. كۆرمهيدۇ
توينىـڭ  . منـى قوبـۇل قىلـدى   ئۇالر مېنىڭ جىمـى تهلىبى  ئوغلۇم، —

ــمىيهتلىرىنى ئــاددىراق قىلىــدىغا   ن بولــدۇق، بىــراق مهن شــۇنداق   رەس
گـۈلزادە  «لىشـقا ۋەدە بهردىمكـى، كىشـلهر ئـۇزاققىچه     ىئاجايىپ بىـر تـوي ق  

. الىـــدۇگهپلهرنـــى قىلىـــپ ق دېگهنـــدەك »... بىـــلهن ســـابىتنىڭ تويىـــدا
بۇنىـڭ  . ولـۇدۇ بسـى كـۆپ، چىقىمـى ئـاز تـوي      ساما -ناۋاسى، ئۇسۇل-نهغمه

تى ئۆسـكهن، ھهر ئىككـى   بىلهن قىز تهرەپنىڭ خااليىق ئالدىـدىكى ئىنـاۋى  
، قانداق، بـۇ خۇشـخهۋەر سـېنى    بولۇدۇغان، توي ىتهرەپ كۆپ چىقىمدار بولم

  خوشال قىلغاندۇ؟
  .ھهئه —

شـېكهر سـۆزلهر بىـلهن       –ار شـېرىن  چاغالردا ئون تاغ باشقىالر بۇنداق«
ــدۇۋېتهتتى  ــى ياغ ــى    . رەھمهتلهرن ــداق گهپلهرن ــۇم، بۇن ــهن، ئوغل ــېكىن س ل
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ــتۈرەلمىگىنىڭ  ــدىڭ  ئهپلهش ــۈن ئــاددىال، ھهئه دې ــا، كۆڭلۈڭــدە  . ئۈچ ئهمم
 »چكىم دىيهلمهيــدىغان رەھــمهت ســۆزلىرىنى دەۋاتقىنىــڭ ماڭــا ئايــان  ېھــ

  :ىندەپ ئويلىدى تهۋپىق ئاند
ئۈلگىســى يــۇڭالر مۇشــۇ مــۇھىتتىكى تويالرنىــڭ    ســىلهرنىڭ تو —

راق، ئىككىڭالرنىــڭ ئــائىلىۋى مۇھهببىتىمــۇ ئۇيغــۇر شــى چوقــۇم، بىــۇبول
ــا مهن ســـــىلهردىن رازى  خوتـــــۇنچ-ئهر ىلىقى ئۈچـــــۈن ئـــــۈلگه بولمىســـ

ــارا يــول قويۇشــۇپ مهڭگــۈ ئىنــاق ئۆتــۈڭالر  . همهســمهنئ . ئىككىڭــالر ئــۆز ئ
ھه . ئــابرويىنى تــۆكمهڭالربىرىڭالرنىــڭ  -بىــركىچىككىــنه ئىــش ئۈچــۈن 

ــه،  ــلهيدىغان خ«دېســ ــۇن يهڭگۈشــ ــۇد »وتــ ــالڭالر ئــ ــۆرۈپ تاشــ . ۇمنى چــ
  .دۇۈۋاپاسىزلىقنى خۇدامۇ يامان كۆر

ــارتىنىش ئىچىـــدە شـــۇند  —... ھهئه، ئىـــم  — ــاۋۇش اســـابىت تـ ق تـ
  .قىلدى پچىقىرىپ جاۋابقا ھېسا

ــز تۇر   — ــۇ بى ــۇم، يۇلتۇزالرم ــارا، ئوغل ــان يهۇق ــايهت  ۋاتق رگه ئوخشــاش غ
ىقـات  ى مهڭگـۈ باشـقىالرنىڭ تهتق  چوڭ شار جىسـىم، شـۇنداقمۇ؟ بىـز ئـۇن    

ۋەرســهك ۈپ يۈرنهتىجىلىــرى ئاساســىدا تهييــار بولغــان دەرســلىكتىنال يــادال 
ــدۇ ــىمل .  بولمايــ ــمان جىســ ــۇ ئاســ ــقا  ىبىزمــ ــىرىنى ئېچىشــ رىنىڭ ســ

مهن مۇشـــۇنداق زور ئىشـــالرنىڭ ئۈمـــۈدىنى   . ىشـــىمىز كېـــرەك قاتنىش
ــتىش ئۈچــۈ . ســى ســهنۋاتقانالرنىــڭ بىرباغال ن ســاڭا ئاشــۇ مهخســهتكه يى

هســـى ىئبىلىشـــىڭ كېرەككـــى، مـــۇھهببهت پاج. خاتىرجهملىـــك كېـــرەك
سـهن ئاشـۇ غـايىلهرنى ئىشـقا     . ەكتىن چىقىرىـدۇ ئادەمنى ئهڭ ئاسـان كېـر  

ۇرىمهن دەيدىكهنسهن، رەپىـقهڭ بىـلهن ئىنـاق، ئىللىـق مۇناسـىۋەتنى      ئاش
ئهممـا   . تىن ئېهتىيـات قىـل  شـ لىك چۇشۇرۇپ قويۇساقال، ئارىغا كوڭۇلسىز

ــى ــىن كۆڭۇلس ــڭ مهنىس ــىي   زلىكلهر ھاياتنى ــۇچى ئاساس ــكىل قىلغ ى تهش
ئۇنــــداق . قىلمــــاي بولمايــــدۇئېلىمىنــــت ئىكهنلىكىنىمــــۇ ئىتىــــراپ 

شـۇڭا ھهممىـگه   . استىدا قالىدىغان ئىـش چىقىـدۇ  ئك ۈبولمىغاندا مهيۈسل
ممىنـى  ھه. شـى كېـرەك  ۇبول چىدا، ئادەمـدە چىـدام، غهيـرەت، ئۈمىـدۋارلىق    
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قىـيىن ئىشـمۇ،   مانـا شـۇ چاغـدا    . ىـش كېـرەك  ئاشۇ غايه ئۈچۈن قۇربان قىل
ــدۇ   ــىمۇ بولمايــ ــۇق نهرســ ــلهرنى تومۇ. قۇرقۇنۇچلــ ــۇزاق  كىشــ ــڭ ئــ زنىــ

ىــداپ روزا تۇتۇشــقا ئۈنــدەۋاتقان   چكۈنلىرىــدىمۇ ئــاچلىق ۋە تهشــنالىققا   
لـــلهت ئۈچـــۈن ۋەتهن ۋە مى دەئهگهر ســـهن. نهرســـه ئهنه شـــۇنداق ئېتقـــادتۇر

دىغــان ۇيــۈك غــايه بولچمهس خىــزمهت قىلىشــتىن ئىبــارەت  بۈچوقــۇم ئــۆ
يـدۇ؟  تاالۇھهم بۇ غايىگه ھهممىنى بويسۇندۇرسـاڭ، سـېنى نـېمه قورق    بولسا

  ارتۇق كۈچ بارمۇ؟ئنېمه تالدۇرااليدۇ؟ دۇنيادا بۇنىڭدىنمۇ 
كـــۆزلىرى كـــۆكتىكى يۇلتۇزالرغـــا ئۇنىـــڭ  . ســـابىت ئۈنچىقىمىـــدى 

رنى بىلىـنمهس سـالقىن يوپۇرمـاقال    -لىـنهر سـاندا بى  -ئاندا. دىتىكىلگهنى
بۇنـداق چـاغالردا سـابىتنىڭ ئـالال نـېمىگه      . هتتـى شىلدىرلىتىپ ئۆتۈپ ك

ىـــق لئېتىز. تقـــان يـــۈرىكى ســـهگىگهندەك بولـــۇپ قـــاالتتى ۋاۇتهشـــنا بول
تېخىمــۇ . تهرەپــتىن ســۇچى دېهقاننىــڭ يېقىملىــق ناخشىســى كېلهتتــى 

ســاداالر كــېچه جىملىقىــدا  بــۇ. رســى نهي چــاالتتىيىراقــراق بىــر جايــدا بى
  .ەتتىمهيىن، لهرزان ئۈزۈپ يۈر شۇنچىلىك

ۇھىم رىــدا دېگهنلىرىمنىــڭ ھهممىســى ئالــدى بىــلهن بىــر مــ ۇيۇق —
ــدۇر  ــهت ئۈچۈن ــر خ   —، مهخس ــق ئېغى ــدى تهۋپى ــۇردې ــر مهھهل ۇنۇس پ، بى

ھۆرلــۈك، مىللهتنىــڭ  —بــۇ مهخســهت  —ســۈكۈتتىن كېــيىن بىــردىنال، 
ــازاتل ــۇ! ىقىئ ــۇق، ئهڭ بىلهمســهن، ئوغل ــادىكى ئهڭ چــوڭ خورل زور  م، دۇني

ــوڭ   ــلىك، ئهڭ چ ــرىش،  پهسكهش ــان بې ــۇر... قۇرب ــۈك  . قۇللۇقت ــۇڭا ھۆرل ش
ــانالرمۇ ئهرزىمهســتۇرئۈچــۈن بېــرىلگهن  لهمســهن، بى. ئهڭ زور، ئهڭ زور قۇرب

ــدۇ    ــاتى بولماي ــۈك بولمىســا ئۇنىــڭ تهرەققىي ــته ھۆرل ــر مىللهت ــمه . بى ھهم
ــۇرئىشـــى چهكلى ــنهتكه  . دۇۇمىـــگه ئـــۇچراپ تـ بـــۇ خـــۇددى بىزنىـــڭ جهنـ

شـــۇنىڭدىن ئۆتكهنـــدىال بىـــزدە . كى فىلســـىرات كـــۆۋرۈكىمىزكىرىشـــتى
ئهگهر خـــۇدا ئىبـــراھىم .... بولـــۇدۇ ، ھهمـــمهبولـــۇدۇنۇرلـــۇق ئىســـتىقبال 

منىڭ ســـاداقىتىنى ســىنىغاندەك مېنىـــڭ ســـاداقىتىمنى  الئهلهيهىسســا 
ئوغلـۇم   ىـدىغان ئىـش بولسـا يـۈز    سىناپ ئاندىن بۇ مىللهتـكه ھۆرلـۈك بېر  
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ــت ق  ــۆزۈمنى مى ــدىمۇ ك ــ  بولغان ــۆز قول ــى ئ ــتىن ھهممىن ــلهن ىلماس ۇم بى
  ...بوغۇزلىغان بوالتتىم

ــدۇر ك   ــۇدىنى نىمى ــابىت ۋۇج ــر   س ــېلىههم بى ــدۈرىۋەتكهنلىكىنى، ھ ۆي
ئـۇ ئۇسـتازىنىڭ   . س قىلـدى ىـ ىپ يېلىنجاپ تۇرغـانلىقىنى ھ ىنچوغقا ئايل

-ۈچــۈن جىــمن ســۆزلىرىنى ئــاڭالش ئدىغــاۇيــۈرەككه نهقىــش بولــۇپ ئويۇل
سـۆزلىرى ئـۇنى    ۇ ئۇنىڭ ھۆرلـۈك ھهققىـدىكى  بولۇپم. جىت قۇالق سالدى

ــۆزلهر     ۈچۆچ ــق س ــۇنداقال بــۇ ئوبرازلى ــۋەتتى، ش ــتىم ئۇنىــڭ   تى تــۇنجى قې
ىنى بىــراقال نهچــچه مىليــون نــۇر يىلــى  ننىــڭ ئــور»ھۆرلــۈك«ئېڭىــدىكى 

  .ۋەتتىۈيۈكسهكلىككه كۆتۈر -مۇساپىسىدە ئىگىزگه
ــۇزاق ۋا  ئا ــى ئ ــدىن خېل ــا    رى ــتىن ئ ــۇ تهرەپ ــىمۇ ئ ــۆتكهن بولس ــت ئ ۋاز ق

ى ســهل كۆتــۈرۈپ ۋە يېقىنــراق ســوزۇپ قــاراپ ســابىت بېشــىن. چىقمىــدى
ــۇ . ڭگىــل پۇشــۇلداپ ئۇخالۋاتقــانلىقىنى بىلــدى بېقىــپ تهۋپىقنىــڭ يه ئ

نىمىسىز ئىشلهيدىغان بۇ ئاجايىـپ كىشـىگه چىـن يۈرىكىـدىن قايىـل      ېت
ــۇ بىــر كــۈن ئىچىــدە . ئىــدى ــول ماڭىد ئ ــدۇ؟ قانچىلىــك قانچىلىــك ي ىغان

تېنـى ئـارام تاپسـۇن، ئهته     ىلىدىغانـدۇ؟ ئۇنىـڭ ھـارغىن   ئهقلىي ئهمـگهك ق 
... شــۇنىڭ ئۈچــۈن كــۈچىگه كهلســۇن. يهنه خىزمهتنىــڭ قاينىمىــدا ئۈزىــدۇ

ىــر يوتقــان ئېلىــپ چىقىــپ ئۇســتازىغا ئــاۋايالپ يېپىــپ   بســابىت باشــقا 
هنلىكىگه ېقىــپ، ئويغىتىــۋەتمىگئانــدىن يهنه بىــردەم تىڭشــاپ ب. قويــدى

  .كېيىن ئۆز ئورنىدا ياتتىئىشهنچ ھاسىل قىلغاندىن 
  .ىكۆپ ئۆتمهي ئۇمۇ شېرىن خىيالالرنىڭ ئهللىيىدە ئۇخالپ قالد

 

3  
  
كېـــيىن ئوقۇغـــۇچىالر  فولكلـــور تـــوپالش تاپشـــۇرۇق بېرىلگهنـــدىن 

ــل قوي ــدىۇتهتى ــدىراش    . ۋېتىل ــال ئال ــدىمۇ ئوخشاش ــق تهتىل ــراق تهۋپى بى
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ڭچىلهرنـى  ىلىـدىغان بولغاچقـا مۇھـاپىزەتچى جه   ئـۇ يېقىنـدا تـوي ق   . ىئىد
شـۇڭا ئـۇ   . ئېلىـپ يۈرۈشـنىڭ ئهپسـىز تهرەپلىـرى بارىـدى      داۋاملىق يېنىدا

ــۇد  ــۈك    مهھم ــڭ كۈچل ــازىر ئۆزىنى ــپ، ھ ــىجاڭغا خهت يېزى ــ«س  »چىالرزئى
قوشـــۇنىغا ئىـــگه بولغـــانلىقى ئۈچـــۈن مۇھـــاپىزەتچىلهرنى داۋاملىــــق      

ــدئىشلىتىشــكه ھــاجهت  ــۇلال. ۈردىقالمىغــانلىقىنى بىل   ھخهتنــى نىمىت
  :لىكاخۇنغا تۇتقۇزۇپبىلهن مهڭ

ــۈڭالردىن    -خشـــــى يا — ــاقمۇ كۆڭلـــ ــكهن بولســـ ــان دېيىشـــ يامـــ
ــۋېتىڭال ــايرىۋ  چىقىرىـ ــۇزاق ئـ ــلىرىڭالردىن ئـ ــىلهرنى سهبداشـ تۇق، ەتر، سـ

  .دېدى —ئهمدى بۇ خهتنى ئالغاچ سىجاڭنىڭ ئالدىغا قايتىڭالر، 
تىن ئايرىلغۇسـى يـوق   تهۋپىقـ . ۇ مهيۈسـلهندى ئىككى جهڭچـى تولىمـ  

ــى ب ــدۈردىئىكهنلىكىن ــا  . ىل ــق ئۇالرغ ــۇئۇزتهۋپى ــدىن  ۇت ــى بهرگهن ش چېي
  .كېيىن ئۇالرنى يولغا سېلىپ قويدى

ــنى ئه    — ــلهن كۆرۈشۈشــ ــز بىــ ــىڭىز بىــ ــقهرگه بارســ ــتقهشــ ىن ســ
  :ئۇالر ئاتلىرىغا مىنگهندىن كېيىن. دېدى —چىقارمىغايسىز، 

ــۋەتته، بىزنىــڭ دو — ــادەتتىكىۇلســتئهل چه ئهمهس، ســىلهرنى قىمىز ئ
دېــدى تهۋپىقمــۇ كــۆڭلى  — ېنىــڭ قهرزىــم، ھهم پهرزىــم،يــوقالپ تــۇرۇش م

  .بۇزۇلغان ھالدا
ــڭ قارىســ  ــالال    جهڭچىلهرنى ــڭ ئ ــۇ كۆڭلىنى ــيىن ئ ــدىن كې ى يوقالغان

س قىلىـپ،  ىـ ۋېلىنغاندەك بوشـلۇق ھ ۇرۇە نىمىدۇر بىر نهرسـه سـوغ  دقهيىر
شــتا بىلــله بولغــان  ۇتۇزئۇ. ئااللمــاي قالــدى كــۆزىنى كهتكهنــلهر تهرەپــتىن 

  :ئۇ شۇ تهقلىتته تۇرۇپ. مىدىىملىرىغا ئۆرۈلۈپ قارىيالئۇيۇشما خاد
  .دېدى —ىپ كېلىڭ، ئېالخۇن، مېنىڭ ئېتىمنى ئېل —

ــاتنى ئېلىــپ كهلگه  ــئېالخــۇن ئ ــۇ يهنىــال باشــقىالرغا  ن دىن كېــيىن ئ
. اپ يـۈرۈپ كهتتـى  قارىمايال ئاتنى مىنىپ، جهڭچىـلهر كهتـكهن تهرەپـكه قـار    

ــۇ  ــنى  ئـ ــىنى كۆرۈشـ ــڭ قارىسـ ــاخىرى ئۇالرنىـ ــنى   ئـ ــول پۇالڭشىتىشـ ۋە قـ
بىــراق مهشــههدتىن چىققانــدىن كېيىنمــۇ ئۇالرنىــڭ  . تىگهن ئىــدىئىســ
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نىمىشـــكدۇر  ارىســـىنى كۆرەلمىگهنـــدىن كېـــيىن، قايتىـــپ كېتىشـــكهق
  .كۆڭلى ئۇنىماي، ئېتىنى بويامهت تهرەپكه بۇرىدى

ــ  ــدىكىلهرنىڭ تۈگـ ــۇ ئۆيـ ــا  مهس ۈئـ ــوئاللىرى ۋە جانغـ ــدىغان سـ تېگىـ
ــاقلىنى  ــلىرىدىن س ــاتنى ياخشــ كۆيۈنۈش ــۈن، كهيپىي ــۆزىنى ش ئۈچ ىالپ، ئ

ــا كىرىـــپ كهلـــدى ۇتۇت ئال نهزىرىـــدە ئاكىســـىنىڭ ســـو. ۋېلىـــپ ھويلىغـ
  :تاتقارىشىغا جاۋابهن خوشال كهيپىيا

ــدىم   — ــۈزەي دەپ كهلـــ ــخهۋرىنى يهتكـــ ــڭ خۇشـــ ــىزگه توينىـــ . ســـ
ئهته تــوينى . ھالــدا روياپقــا چىقتــىيىتىمالرنىــڭ تــوي ئىشــى ئوڭۇشــلۇق  

جهريـانىنى جـانلىق   هم توينىـڭ ۋۇجۇتقـا چىقىـش    دېـدى ھ  —ئۆتكۈزىمىز،
  .ھىكايه قىلىپ كهتتى

ــهن ئۆزەڭنى  — ــېمه، سـ ــدا تۇرغ  نـ ــش ئالدىـ ــوي قىلىـ ــۇ تـ ــۇڭمـ ڭنى ۇنـ
ــداق؟  ىئېســـىڭدىن چ ــدۇڭمۇ قانـ ــران  —قىرىـــپ قويـ ــورىدى ھهيـ دەپ سـ

 —غا دىن پىشــايۋان سۇپىســىبولغــان نىزامىــدىن ئــاتنى باغالۋېتىــپ، ئانــ
ــپ ئولت  ــىغا كېلىــ ــىنىڭ قېشــ ــيىن،  ئىنىســ ــدىن كېــ ھهدەپ  —ۇرغانــ

ــدىرا   ــوقتهك خهقنىــڭ ئىشــى بىــلهن ئال پ ئۆزۈڭنىــڭ ئىشــى خىيالىڭــدا ي
هت بولمىـدى، ئـاۋۋال   سـ يـا سـهن بىـلهن مهسـلىههت قىلىشـقا پۇر     . يۈرسـهن 

  ئۆزۈڭ خاتىرجهم بولۇپ، ئاندىن خهقنىڭ ئىشىغا باش قاتۇرساڭمىكىن؟
 ،اكــاشــى دەيســىز؟ بــۇ بىزنىــڭ بــۇرچىمىز، ئنېمىشــقا خهقنىــڭ ئى —

ېســىمدىن چىقــارغىنىم يــوق، بىــراق بــۇ ئىشــنى ئۆزۈمنىــڭ ئىشــىنىمۇ ئ
 ان، مهيلــى قانــداق قىلســىڭىز قىلىــڭ، نهتىــجه تــويمهن ســىزگه تاپشــۇرغ

مېنىــڭ مهســلىههتىم يهنه نىمىــگه كېــرەك؟ . بولــۇدۇدىغــان بولســىال ۇبول
ئـــۆزىڭىز بىلگهنـــدەك ۋەكىـــل ســـاالھىيىتىدە ســـىز تولـــۇق ھوقۇقلـــۇق 

ــڭ ــ. قىلىۋېرىـ ــاتىر  ئهمـ ــۆزۈمنى خـ ــاۋۋال ئـ ــش، ئانـــدىن  دى، ئـ جهم قىلىـ
مهن پهقهت . ئىـي بولمايـدۇ  باشقىالرنىڭ غېمىنـى قىلىشـقا كهلسـهك، قهت   

، مېنىــڭ تۇيــۇمنى تهتىلنىــڭ ئــاخىرىغىراق     يبىــرال مهســلىههت بېــرە   
گه بىـر گهپنىمـۇ سـهمىڭىز   يهنه . بولـۇدۇ بهلگىلهڭ، سابىتنىڭ تويى ئهتىـال  
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، ئهممـا  لىـدىغان سـىزدەك ئاكـام بـار    سېلىپ قوياي، مېنىڭ غېمىمنـى قى 
  ئۇنىڭ بىزدىن باشقا كىمى بار؟

  ھازىرال بىر ياققا ماڭىدىكهنسهن ـ دە؟ئۇنداقتا ... سهن، —
ق، مهن ســابىتنىڭ ساۋاقداشـــلىرى ۋە ئىــزچىالردىن بىـــر   اشــۇند  —

، سـازەندە،  بـۇ ئـۆمهكته ئۇسـۇلچى    .ئۆمهك يىگىت قولدىشى تهشكىللهيمهن
دىال بېرىـــپ تـــوي ســـىزمۇ ئهته ئهتىگهنـــ. لـــۇدۇبوۋائىزالرنىـــڭ جىمىســـى 

ــ    ــداق زۆرۈر ئىش ــڭ، ھهر قان ــۇرۇپ بېرى ــتىدە ت ــۇڭ،  ئۈس ــىمۇ قوي ىڭىز بولس
  .ايلىييىتىمالرنى خوش قىلىپ قو

ــاراي،   — ــاقۇل، مهن بــ ــزغىن   —مــ ــىنىڭ قىــ ــدىن ئىنىســ نىزامىــ
ا كۈلۈمســىرەپ مهســلىكى كهلــگهن ھالــدكۆڭلىــدىن ھهم ســۆيۈنگهن ھهم 

ىـپ ئۆزۈڭنىـڭ تـوي    شـۇنداق قىل  —ىگه قوشـۇلدى، تۇرۇپ، ئۇنىـڭ تهكلىـۋ  
  قىشقىمۇ چوالڭ يوقمۇ؟ئىشى قانداق بولغانلىقى ھهققىدە ئاڭالپ بې

ــا  — ــا، مهن ھـ ــۇنداق، ئاكـ ــرەكزشـ ــىم كېـ ــىزگه . ىرال مېڭىشـ مهن سـ
اب، مهن ئىشىنىمهن، سىز قانـداق قىلىـدىغان بولسـىڭىز سـىزنىڭ ھېسـ     

دەپ، بــۇنى دەپ گهپ  ئــۇ گهپنــى ئاچســىڭىزال ئــۇنى. ۇلىمهنشــۇنىڭغا قوشــ
  . شۇڭا بىلگىنىڭىزچه قىلىۋېرىڭ. اپ ئولتۇرۇپ قالىمهنرۇئۇز

دەپ  —. ..ســـىدىقبهگنىڭكىگه بارمـــاقچى بولـــۇپ تـــۇراتتىم، مهن —
  .يهنه گهپ تهشمهكچى بولدى نىزامىددىن

ال كهپ قالــدىم، تــوي ئهمىســه ياخشــى گهپــكهن، مهنمــۇ تاســادىپىي  —
هدكه مهشــه. ردە ئىشـىممۇ يوقىــدى هۋىرىنـى دەپ قويۇشــتىن باشـقا بــۇ يه  خ

ــايلى،    ــله ماڭـ ــدۇڭ، بىلـ ــىڭىز جابـ ــدىغان بولسـ ــدى ته —بارىـ ــق، دېـ ۋپىـ
اڭــا دېگىڭىــز كهپكهتــكهن   م —ۋېتىــپ، ۈئۇسســۇلۇقنى ئالــدىراپال كۆتۈر 

  .ئىشالرنى يولدا دەپ بېرەرسىز
ــىنىڭ  ــىز ئىنىســ ــدىن ئىالجىســ ــاۋۋا  نىزامىــ ــپ، ئــ ــا بېقىــ ل رايىغــ

انـدىن زورىخانغـا   ئ. ر كۆرسـهتمىلهرنى بهردى بوياقخانىدىكى نىمكارالرغـا زۆرۈ 
ئــــۇ قهشــــقهرگه . دەپ قويــــۇپال ئىككىســــى مهشــــههدكه قــــاراپ ماڭــــدى
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ئهمـدى  . ىشـالرنىمۇ پۈتكـۈزۈپ بولغانىـدى   ئ مامۇتهاجىم ئالدىغا بارىـدىغان 
ــ     ــدىكى تهلى ــى ھهقق ــوي ۋاقت ــىنىڭ ت ــهپئىنىس ــىدىقبهگ ىگه ئاساس ن، س

ــلهن ئې ــدى   بىـ ــرەك ئىـ ــى كېـ ــت بهلگىلىشـ ــق ۋاقـ ــقا  ب. نىـ ــدىن باشـ ۇنـ
راپ جــاۋاب بهرمهك بولــۇپ، قالــدۇرۇلغان مهســىلىلهرگه    ئىنىســىدىن ســو 

يهنه تېخـى  . زى ئىنىسـى ئورنىـدا جـاۋاب بېرىشـمۇ كېـرەك ئىـدى      ئهمدى ئۆ
ۋاتقـــان ئهتىكـــى تويغـــا   ۇئىنىســـى ئىنتـــايىن زۆرۈر ئىـــش قاتارىـــدا تۇت   

  . مىسا بولمايتتىئىلىسىنى تهكلىپ قىلىسىدىقبهگ ئا
.....  

ىگه بىنـــائهن ئوغوللـــۇق زامىـــددىن ئىنىســـىنىڭ تهلىـــپئهتىســـى نى
ىشـىپ تـۇرۇش ئۈچـۈن ئهتتىگهنـدىال     بولۇپ، قۇدىالرنىڭكىدىكى قازانغـا قار 

تهۋپىــق ۋە ســابىتنىڭ قولداشــلىرى بولســا ســابىتنىڭ    .ىشــورۇققا كهلــد
ا بىــلهن نــاۋ -ۋەر كۈتــۈپ نهغــمهئــۆيىگه يىغىلىــپ، قىزلىــق تهرەپــتىن خه 

ــق ئۆزىن. ئولتۇرۇشــتى ــۆزى   تهۋپى ــۈپىىتدە ئ ــڭ ســوغىتى س ــدىن ى تۈركىيى
ــپ تىك    ــلهن پىچى ــيىم ئهندىزىســى بى ــگهن كى ــگهن يېڭــى  ئالغــاچ كهل ىل

لهن ئـــۈچ يـــانچۇلۇق شـــىمنى بىـــپاســـوندىكى تـــۆرت يـــانچۇقلۇق چاپـــان 
ــويى بول  ــۇنى ت ــدۈرۈپ، ئ ــق ياســاندۇردى  ۇكېي ــتكه مۇۋاپى ــان يىگى ــۆز  .دىغ ئ

نىمۇ ئـۆز قـولى   شـىلهپى . ڭ يىرىـك چـاچلىرىنى تارىـدى   قولى بىـلهن ئۇنىـ  
ســابىتنىڭ يوغــان بهســتىگه بــۇ ئۈســتىۋاش بهكــال      . ۈردىبىــلهن كىيــد 

نى غهلىـته  زىئـۇ بـۇ كىيىمـدە ئـۆ    . سهتلىكىمۇ بىلىنمهي قالـدى يارىشىپ، 
ــھ ــۇپ     ى ــاڭزىنى تۇت ــاتتى ۋە غ ــا تىق ــولىنى يانچۇقىغ ــپ، ھهدەپ ق س قىلى

  .قوياتتى
راپ قـۇرۇن قىـز كۆچـۈرۈپ كهلگهنـدە ئالـدى     ئىشالردىن كېـيىن كهچ  بۇ

ــادەم ئورۇنالشــتۇردى قالماســلىق ئۈچــۈن زۆرۈ . ر تهييــارلىقالرنى قىلىشــقا ئ
ــۆي    تويغــا قارى ــالالر ئ ــرگهن قوشــنا ئاي ــرىش ئۈچــۈن كى ــى ئىشــىپ بې چىن

ۋېلىش ئۈچـــۈن ۈســـهرەمجانالش ۋە قىـــز كۆچـــۈرۈپ كېلىـــدىغانالرنى كۈتـــ
ــار بــۇرادەرلىرىنى هييــارلىق قىلىشــقا، ســا غــا ت»ھــاردۇق ئېشــى« بىتنىڭ ي
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ــويلىنى ــۇن يېر ھــ ــقا، ئوتــ ــتۇردىيىغىشتۇرۇشــ ــقا ئورۇنالشــ ئىــــش . ىشــ
ۇر، داپلىرىنـى چېلىـپ ناخشـا ئېيتىـپ     تهگمىگهنلهر داۋاملىق دۇتار، تهمبـ 

ۇ ئىشـالردىن كېـيىن قىـز كۆچـۈرۈش ئۈچـۈن بارىـدىغان ئهرلهر       ب .ئولتۇردى
ىقمــــاس رىــــپ، توينىــــڭ ئــــايىقى چ  ۋە ئايــــالالرنى بــــۇ ئــــۆيگه چاقى  

  .نى قىلىشتىكىۈمهسلىههتلىرىدىن بىر بۆل
ئـۆزى چـوڭالر   . لهرگه ئابدۇراخمان شائىرنى باش قىلـدى يىگىت ،تهۋپىق

ىـتلهرگه ئـاخىرقى   يىگشـۇڭا  . ىلله سابىتقا ئاتـا سـۈپىتىدە بـاراتتى   بىلهن ب
 ئىشالرنى تاپىالپ قويغاندىن كېيىن تاھىر خهلـپهت قاتـارلىق سـابىتنىڭ   

  .تىققانلىرى بىلهن بىلله ئالدىدا كهتتۇ -قوشنىلىرى، ئۇرۇق
ــنگه تهۋە   ــتىن كېيى ــىغا    چۈش ــا چىقىش ــڭ يولغ ــدا يىگىتلهرنى بولغان

، ئىنتايىن تهرتىپ بىـلهن، چـوڭ سـۈپهت مېڭىشـىپ     ئۇالر. بىشارەت بولدى
ئۇالرنىـڭ بۇنـداق مېڭىشـىمۇ ئىلگىرىكـى ھهر     . وستان تهرەپـكه ئاتالنـدى  ب

ــداق تويـــدىكىگه ــماي قانـ ــر. تىئوخشاشـ ــاق ئىلگىـ ــتلهرگه ئۇششـ ى يىگىـ
ــالىالرمۇ ئا ــ بـ ــدىن توپـ ــىۋالغان، يولـ ــاقالر   -ارىلىشـ ــۇپ ئۇششـ ــاڭ توزۇتـ چـ

قوغالۋاتقـان، ئېغىـزالردىن يىگىـتكه     چېپىشسا تهنتهكلىك بىلهن ئـۇالرنى 
شــۇڭا . تىيتىلىۋاتقــان ئهپســانه چاقچاقالرغــا تــۇرۇپ بولمــاي    ئېقارىتىــپ 

ئايـالالر يىگىتلهرنىـڭ    -يغـا كېتىۋاتقـان ئهر  بۈگۈن تويدىن يانغان يـاكى تو 
. س بىـلهن قارىشـىپ قېلىشـاتتى   سـېپىگه ھهيرانلىـق ۋە ھهۋە  تهرتىپلىك 

مــدۇر ســهپهرۋەر قىلىــپ، يىگىتنىــڭ يېڭــى مهكــتهپ ئوقۇغــۇچىلىرىنى كى
ــ  ئــۆيىگىچه بولغــان ئــارىلقتىكى يولغــا قېنىــق ســۇ       ڭئۆيىــدىن قىزنى

ــا ـ چـــ      ــاكىز، توپـ ــۇ پـ ــهپتۈرىۋەتكهچكه، يولمـ ــسـ ــدىغان بولـ ۇپ اڭ توزىمايـ
  .قالغانىدى

ــۇالر قىزنىــڭ مهھهل  ــىگه ناخشــا ئ ــاز، ئۇســۇل  -لىس ــاما بىــلهن   -س س
ىشـلهر بـۇ ئاجايىـپ    بـۇنى كـۆرگهن يـېقىن ئهتراپتىكـى ك    . كىرىپ كهلـدى 

ــرىتىگه ئهگىشــىپ م  ــېقىن   -ناخشــا. ڭىشــتىېســهنئهت ئهت ــاۋازى ي ســاز ئ
تـار  . چىقتـى ئهتراپتىكى تېخىمۇ كـۆپ كىشـىلهرنى ئۆيلىرىـدىن چىلـالپ     
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شـۇ ئارىـدىن   . غـا ئايالنـدى  بـۈگرى يېـزا كوچىسـى ئـادەم دېڭىزى     -ۋە ئهگرى
ــا    ــۇالر قىيـ ــدى، ئـ ــقۇرغۇچىالرمۇ تېپىلـ ــپ باشـ ــارى تهرتىـ ــا چى -ئىختىيـ يـ

لـدىغا ئۆتۈشـكه تىرىشـىپ    ئايىگىتلهرنى ئورىۋالغـان ۋە ھهدەپ   ،قىلىشىپ
  .اشلىدىھايالپ ۋارقىراشقا ب -بىرىنى ئىتتىرىشىۋاتقان توپقا ھاي -بىر

ــاالي — ــا  ھهي، خـ ــۋېتىلى، بولمىسـ ــورۇننى ئېچىـ ــۇل ىق، سـ نهدە ئۇسـ
  ...، ئاكا، بۇ يهردە كىچىك باال بارىكهن، كۆزىڭىزگه قاراڭئوينايدۇ؟ ھوي

رنىــــڭ ئــــۆيگه  لهئارقاڭالرغــــا يېــــنىڭالر، مۇســــۇلمانالر، يىگىت   —
  !كىرىدىغان ۋاقتى بولۇپ قالدى، يول بېرىڭالر

. كىرىـپ كهلـدى   ىغا ئهنه شۇ تهقلىتـته يىگىتلهر گۈلزادىنىڭ ھويلىس
چوكـانالر  . دالـدىغا ئالـدى   پ ئۆزلىرىنىۇشۇنالر چۇقۇرھويلىدىكى قىز جۇگا

ــا   ــالىالرنى ئاللقاياقالرغ ــر  . قوغلىۋېتىشــتىكىچىــك ب ھويلىــدا دەرھــال بى
ئهر مېهــــانالر ۋە ســــاھىپخانالر، ھويلىــــدىكى . لللهندىكىســــورۇن تهشــــ

ــك ھهرى  ــاپ، پ مېهمــان كۈتكــۈچىلهر بىردەملى ــدىن توخت ــايۋان كهتلىرى ىش
ى ۋە الپ دائىــــرە بولـــــۇپ ئولتـــــۇرد سۇپىســــى ۋە ھـــــويال تېمــــى بـــــوي  

ويلىنىـڭ ئوتتۇرىسـى   ھ. ئولتۇرغانالرنىڭ ئارقىسىدا بىر قاتار ئۆرە تۇرۇشـتى 
  .هڭرى ئېچىۋېلتىلگهن ئىدىك بولسا ئۇسۇل تاماشا ئۈچۈن

ھىم قۇربــان ئىبــرا. مــۇھهممهد قــارى مهشــرەپ دۇتــارنى قولىغــا ئالــدى 
ــاڭراتتى  ــۇناينى ي ــدى   . س ــى چال ــارى زەك ــۇھهممهد ق ــى م ــرى راۋاب داپن ، بى

قىسقىســى . جۇشــقۇن يــاڭراق ســاداالرنى چېچىشــقا باشــلىدىتارلىرىـدىن  
تلىرىنى رەنئهت ئهترىـــدى بـــۇ يهردە تـــۇنجى قېـــتىم ئـــۆز ماھـــايېڭـــى ســـه

قۇربــان جاپپــار ســازەندىلهرنىڭ ئارىســىدا    . شــكه تهييارالنغانىــدى ۈتۈكۆرس
ن ئىـزچىالر  قالغـا . از بىلهن ناخشا باشـلىۋەتتى پ ياڭراق، يۇقۇرى ئاۋئولتۇرۇ

ئۇســـۇلغا . تتىن بولـــۇپ ئۇســـۇلغا چۈشـــۈپ كهتتـــى   تـــۆر -ئىككىـــدىن
دەم  -ۇممـ يىقنىڭ ئالدىنقى قاتارىدا چۆرىـدەپ تـۇرۇپ، دە  چۈشمىگهنلهر خاال

دوســــت تارتىشـــــىپ ۋارقىرايتــــى ھهم ھارغـــــان ئۇســــۇلچىالر بىـــــلهن    
  .پ تۇراتتىۈشۈيهڭگۈشل
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ــدى  ــدا ن بېرىشــنى خالىمىغــان قــازاخۇنۇممۇ  نىكــاھ ھهققىنــى قول توي
وڭ قازان ئېسـىلىدىغان ھهر قانـداق سـورۇندىن قىسـىر     ئۇ ئادەتته چ. ئىدى

ــاي ــانالرمۇ، ياندى   . تىقالمــ ــىپ ئولتۇرغــ ــلهن قارىشــ ــڭ بىــ ــئۇنىــ ىپ شــ
ــدىن تۇرۇشــۇپ  ــدە ئورۇنلىرى ئۇســۇل كــۆرۈش ئۈچــۈن  . ئولتۇرغــانالرمۇ دۈررى

بـــۇ ھـــال  . قوشـــۇلۇپ كهتتـــى خااليىقنىـــڭ توپىغـــا   گوژۇلدىشـــىۋاتقان
ئۇنىـڭ يېنىـدا بىـر قـانچه     . هگـدى لىـك شـهنىگه ت  »مۆتىۋەر«ىڭ قازاخۇنۇمن

  .ھهمتاۋاقلىرىال قالغانىدى
 —! اقلىغايسـهن سخۇدۆۋەندەكېرىم، گۇناھكـار بولۇشـتىن    -خۇدايا —

ئۇنىـڭ دۈشـمهنلىككه تولغـان ئىڭىرىشـىنى ئۇنىــڭ     . دېـدى ئـۇ پىچىـرالپ   
مۇشــۇنداق  ئــۇالر قازاخۇنۇمغــا. لهرال ئاڭلىــدىدا تۇرغــان خوشــامهتچىئهتراپىــ

  .پ قېلىش ئۈچۈن ئالدىرىشاتتىۈنۈلىق كۆرسورۇنالردا ئىل
، قــازاخۇنۇم؟ نــېمه بولــۇپ كېتىۋاتىــدۇ، بــۇ     نــېمه گهپ بــۇ ئــۆزى   —

  .دېيىشتى ئۇالر ئېغىزلىرىنى تامىشىپ —؟نجاھا
ــاھ  — ــۆزى گۇن ــاھ ! بۇنىــڭ ئ ئىمــانى كامىــل . كــۆرۈش، ئاڭالشــمۇ گۇن

ــۇلم ــ  مۇس ــۇرمىقى خات ــورۇندا ت ــداق س ــ!...ادۇراننىڭ بۇن ــازاخۇنۇم مهدە ـ ت ق
رىغــان ھالــدا تاپقانــدەك ئــاۋازى ئۈنلــۈك، غهزەپــكه تولغــان، بۇغۇلــۇپ خىرقى

  .چىقتى
ــادەملهر ھالقىســى ســهل مىــدىرالپ  ائالــدى تهرەپنــى توســۇپ تۇرغــ  ن ئ

ــلۇق ئې    ــر بوشـ ــارىلىقتىن بىـ ــۈرۈلدى ۋە ئـ ــكه سـ ــى تهرەپـ ــدىئىككـ . چىلـ
ورۇنلىرىــــدىن م ئۇنىڭغــــا ئهگىشــــىپ كهتــــمهك بولــــۇپ ئقــــازاخۇنۇم ھه

خوشــامهتچىلهر ئاشــۇ بوشــلۇقتىن ســۇپىنىڭ گىرۋىكىــدە      شــىۋاتقانۇتۇر
نلىقىنى كـۆرۈپ  اپ قاراۋاتقـ ۇلـ ۇتهۋپىقنىـڭ ئـۆزلىرى تهرەپـكه بۇر    ئولتۇرغان

. ئۇالرنىـڭ ئهۋرىشـىم بېلـى ئۇنىڭغـا قـاراپمۇ سـهل ئىگىلىــدى      . قېلىشـتى 
  .ىهن چىرايىدا ھېجىيىشمۇ پهيدا بولدي كۈلكىگه ئادەتلهنگسۈنئى

ــدىڭىز،   — ــېمه دې ــا ن ــازاخۇنۇم؟ باي دەپ ســورىدى تهۋپىــق قازىغــا   —ق
دىغـــان بىرخىـــل  ۇئۇنىـــڭ چىرايىـــدا بول . ۇپمىخـــتهك قادىلىـــپ تـــۇر  
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بۇ كۈلۈمسىرەش ئىچىـگه يهنه مهسـخىرە مهنىسـىمۇ    . ەش بارىدىركۈلۈمسى
  .يوشۇرۇنغانىدى

ــى ئهپه ــلهن قازاخۇنۇم مهمتىل ــدى بى ــر ن ــڭ بى ــپ   -نى ــرىگه تىكىلى بى
ــالغىنىن ــر مــۇنچهيلهن ئ  ق ــاي ئــۇالرنى نــېمه    ى ســهزگهن بى ۇســۇلغا قارىم

مهمتىلـى  «بـۇ كـۆزلهردە   . پكه بويۇنداشـتى دېيىشىدىكىن دېگهندەك بۇ تهرە
ئـاخىرى  «دېگهنـدەك تىـلهك ۋە يهنه    »قازاخۇنۇمنى يېڭىۋەتسىكهن ىئهپهند

  .ندىشىمۇ بارىدىدېگهندەك ئه »تتىغۇيامان بولۇپ چىقمىسا بوال
ۋە ئېغىـــر تونغـــا شـــىغا قارىمـــاي كېلهڭســـىز ۇلھاۋانىـــڭ ئىســـىق بو

رەپ قوالشــمىغان ھهرىــكهت ۋالغــان قــازاخۇنۇم ئــۇزۇن پهشــلىرىنى ســۆۇنۇئور
ۋاتقانـدا تهۋپىقنىــڭ تويۇقســىز ســوئالىنى  ۇچى بولقبىـلهن ئورنىــدىن تۇرمــا 

ــى   ــۇپ كهتت ــاڭالپ ھودۇق ــا  . ئ ــرى جام ــۇ ئىلگى ــ  ئ ــر قې ــدا بى م ىتئهت ئالدى
ــدى  ــار بولغانىـ ــر . شهرمىسـ ــالى ئـــۇ   يهنه بىـ ــۇش ئېهتىمـ نى قېـــتىم بولـ

ــل  ــلىك بىـــ ــداق شۆھرەتپهرەســـ ــا، يهنه ئاللىقانـــ ــا سالســـ هن قورقۇنۇچقـــ
  .تۇراتتى سۇغۇرۇلغان يوشۇرۇن ئۈمىد ئۇنى جانالندۇرپ

ــوش؟ — ــۆزلىرىنى     — ..خ ــۈپ، ك ــا يۈكۈن ــدىن جايىغ ــۇ قايتى ــدى ئ دې
  .پارقىراتقان ھالدا

  نداق؟شا ھهققىدە بىر نېمه دېدىڭىزمۇ قاتاما -ھېلى ئۇسۇل —
دېـدى ئـۇ ئهتراپىـدىكى     —. ..، ئۆزى ماۋۇالر بىـلهن، ھه، بۇ ئۆزى، بىز —

گهپ بىـلهن   بـۇ . اقلىرىنى ئىشارەت قىلىپ ئىنجىقلىغـان ھالـدا  ھهمتاۋاتاۋ
ھهمـــدە مهمتىلـــى . خوشـــامهتچىلهرمۇ ئورۇنلىرىـــدىن مىـــدىرالپ قويـــدى 

بىـر  ئۇالرنىـڭ بـۇ قىلىقىـدا    . ھىجىيىشتىاراپ يهنه بىر قېتىم ئهپهندىگه ق
ســــى تهرەپــــكه تىــــۋىنىغىنىمىز ياخشــــىراق ســــالدىلىق، قايىخىــــل ئار

  .لىنىپ تۇراتتىدېگهندەك روھى ھالهت بى
ــۇنداق، — ــق قاز  —شـ ــدى تهۋپىـ ــدېـ ــالىتىگه  ىنىـ ــك ھـ ڭ كۈلكىلىـ

ــاراپ،  ــخىرىلىك قـ ــكهنلىكىڭىزنى     —مهسـ ــېمه دېيىشـ ــلهن نـ ــۇالر بىـ شـ
  .ىدىمراق ئاڭالپ باقماقچى ئئوچۇق
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  ...قالھه، بۇ ئۆزىمىزنىڭ، مۇندا —
 —تهۋپىـــق ئاشـــكارا مهســـخىرە بىـــلهن،    دېـــدى —شـــۇنداقمۇ؟ —

ــام بـــۇ ب ــاھ  -ۋاتقـــان نهغـــمهۇوليېڭىلىشـــمىغان بولسـ ــاۋانى چـــوڭ گۇنـ نـ
  ىلدىڭىزمۇ ـ قانداق؟ك قدېگهندە
گهپ  قـازاخۇنۇم ئهمـدى   — ...بۇغۇ ئۆزى، گۇنـاھ سـانىلىدۇ،  ...ھه، بۇ، —

ممـا شـۇئان يـۈرىكى    ئه. شقا كۆزى يهتـمهي ئىقـرار بولـدى   پ قۇتۇلۇۇتۇلۇيورغ
ىك بىـلهن تولـۇپ، خـااليىق ئالدىـدا ئـۆتكهنكى ئـۆچىنى ئېلىـپ،        ئۆچمهنل

  .ەقىبىنى مهغلۇپ قىلماقچى بولدىر
دىغـــــانلىقىنى، قانـــــداق گۇنـــــاھ ۇگۇنـــــاھ بولچـــــۈن نـــــېمه ئۈ —

ــمه ۇبول ــانلىقىنى، نهغــ ــال  -دىغــ ــاۋا، خۇشــ ــى  خورام -نــ ــڭ قايســ لىقنىــ
  باقمامسىز؟ رگه دەخلىسى بارلىقىنى چۈشهندۈرۈپتهرىقهتله

ئىشتا ئۆزىنىڭ پۈتۈنلهي ئوتـۇپ چىقىـدىغانلىقىغا كـۆزى     قازاخۇنۇم بۇ
ــى ــدە. يهتتـ ــه  «: ھهم كۆڭلىـ ــى كهلسـ ــقاننىڭ ئۈلگىسـ ــۈچاشـ كنىڭ مۈشـ

قــۇرىقىنى چىشــلهپتۇ، دېگهنــدەك، دېســهم ئۇنىمــاي كوچىاليســهن، ئهمــدى 
  .قا ئۈلگۈردىۋېلىشۇنۇدەپ ئويل  »! ىئۆزۈڭنىڭ شور

دېـدى ئـۇ    —سـىر؟ خهدىس ئۇلـۇغ، شـۇنداققۇ، ته  قۇرئاندىن قالسا ھ —
  ز؟بۇنى بىلىدىغانسى —سۆزىنى نېرىدىن باشالپ،

دا يهنىـال ئاشـۇنداق   ايىـ تهۋپىقنىڭ چىر —بىلىمهن، سۆزلهۋېرىڭ،  —
  .بىر خىلدىكى كۈلكه جىلۋە قىلىپ تۇراتتى

دېـدى   —سـۆزلىرى، رەسۇلىلالنىڭ مۇبـارەك  ھهدىس دېگهن جانابى  —
ــازاخۇنۇم ئهزمىلىـــ ھهدىســـته مۇنـــداق  —ك بىـــلهن گهپنـــى ئۇزارتىـــپ،قـ

مېنىــڭ ئۈممىتىمــدىن  : كهلــگهن، جانــابى رەســۇلىلال مۇنــداق دېــگهن    
يىشـــنى، ھــــاراق ئىچىشـــنى، چــــالغۇ   كېزىنـــانى، يىـــپهك رەختلهرنــــى   

مانـا،   ». كېلىـدۇ ئهسۋابالرنى ھـاالل سـانايدىغان خهلقـلهر چوقـۇم مهيـدانغا      
 ئهمــدى نــېمه«بىــلهن ھهمــدە  دى قــازاخۇنۇم غــالىپالرچه كۆرەڭلىــكدېــ —
دى، دېگهنــدەك قىلىــپ، تهھــدىت ئــارىالش قوشــۇپ قويــ »لهيســهنكىنهدىي
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دىغـان  ۇبىـر قاتـاردا تۇر   هنبۇ دېـمهك ھـاراق ئىچىـش، زىنـا قىلىـش بىـل       —
  !گۇناھ دېگهن گهپ

نىڭغـا ھېسداشـلىق   ئۇ. تهۋپىق بىر قۇر سـهپ سـېلىپ قـاراپ چىقتـى    
ــۈلكه ئــــۆچكهن قىلغ ــدىن كــ ــدى ۇچىالرنىــــڭ چىرايىــ ــۇ . ئىــ ــا ئــ ئهممــ

  .لىك بىلهن سۆز باشلىدىخاتىرجهم
ــۋايهت قىلغــان ھهد  — ــر  ســهھىه بۇخــارى رى ىســلهردە يهنه شــۇنداق بى

الھ ســـهللهھۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم تويـــدا نهغـــمه ۇلھهدىســـمۇ بـــار، رەســـۇل
 لهمـــدىكىن دەپ نهغمىنـــىۋاتقانـــدا ئـــۇنى چهكۈقىلىۋاتقـــان يهردىـــن ئۆت

ر، تويـدا ھـېچ   چالمايسـىلهر؟ چېلىـۋېرىڭال  نېمىشـكه  «توختاتقانالرغا قارىتا 
 »لىمـــاق كېـــرەكبولمىســـا دۇمبـــاق چېلىـــپ بولســـىمۇ خااليىققـــا جاكا

  ن تهخسىر؟كىبۇ ھهدىسكه نېمه دەيسىز. دېگهن
ــى    ــۈپ كهتت ــگه چۈش ــى ئىچى ــڭ دېم ــان  . قازاخۇنۇمنى ــانچه قىلغ ھهر ق

!  دە -رشـــى گهپ قىاللمايـــدۇســـنى ئىنكـــار قىلىـــپ، قابىلهنمـــۇ بـــۇ ھهدى
ىشـمۇ  لبىـراق، ئولتۇرۇۋې . لمىغانىـدى جـاۋاب بېرىشـنىڭ ئـورنى قا    ئۇنىڭغا

يولۋاسـقا  «بـۇ دەل  . ىش تېخىمـۇ تهس ئىـدى  چىقىپ كېـت . ئوڭايسىز ئىدى
  .نىڭ ئۆزى ئىدى»ېلىپ چۈشهلمهسلىكپ قمىنى

  :ئۇ ياقتىن كىمدۇر بىرى
 — !ينـاپ بهرسـۇن  ئهپهنـدى بىـر پهدە ئو   مهمتىلى ئهپهنـدىنى تـات،   —

ىـڭ يېرىمىـدىن كـۆپرەكى    ىڭغـا ھويلىـدىكى ئادەملهرن  بۇن. دەپ ۋارقىرىدى
ــاۋاز قوشــتى  ــۇ چاغــد. ۋارقىــراش بىــلهن ئ ــلهن  ب ــدۇراخمانمۇ ئۇســۇل بى ا ئاب

تهۋپىــق ئــاخىرىقى قېــتىم   . غا كېلىــپ قالغانىــدى لــدىئۇســتازىنىڭ ئا
رۇنىغا كۈلـۈپ قويـۇپ، ئۇسـۇل سـو    پۇشۇلداپ ئولتۇرغـان قازاخۇنۇمغـا قـاراپ    

  .بۇرالدى
ــې  ــهتنى غهن ــۇ پۇرس ــازاخۇنۇم دەر ب ــگهن ق ــكه  مهت بىل ــۆزىنى چهت ــال ئ ھ

  :ئېلىش كويىدا ئهتىراپىدىكىلهرگه
هن ئــۆزىنى بىــلدېــدى ۋە بــۇ باھــانه  — ...؟ ۋاقتــى بولغانــدۇ دېــگهر —
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  .ھهمتاۋاقلىرى ئۇنىڭغا ئهگهشتى. بهزلهپ، ئورنىدىن تۇردى
ــرام ماننىڭ تهكلىــــۋىگه بــــاش تهۋپىــــق ئابــــدۇراخ ئىگىــــپ ئېهتىــ

ــدۈردى ــىلهر. بىل ــې  -تهرەپ كىش ــان س ــتىن چوق ــردەم  تهرپ ــڭ بى لىپ، ئۇنى
ئـۇ ئـاخىر ئورنىـدىن تـۇردى      .ئۇسۇل ئوينـاپ بېرىشـىنى تهلهپ قىلىشـاتتى   

  :شرەپكهمه ۋە مۇھهممهد قارى
  .دېدى —بوپتۇ، مهن ئويناي، موقام مهرغۇللىرىغا چال ئوغلۇم، —

ــراپ  ــۇئان ئهت ــال ش ــدۈراس ئالقىش ــى تىن گۈل ــاڭراپ كهتت ــى . ر ي مهمتىل
ــدائهپهنـــــدى  ــقا باشـــــلىدىلهرزان قهدەم ئېلىـــــپ مهيـــ . ننى ئايلىنىشـــ

ــدۇراخمان  ۋە ئۇنىــڭ ھهمراھــى مه   ئۇنىــڭ . يدانــدىن چۈشــۈپ كهتتــى  ئاب
ــۇنچىلى  ــى ش ــقهدىم ــۇنچه  ك س ــىمۇ ش ــڭ ھهرىكهتلىنىش ىلىق، قوللىرىنى

ــ   . لهرزان ئىــدى  دا تۇرغــان ئىــزچىالردىن ئــۇ كېتىۋېتىــپ پىشــايۋان ئالدى
  :بىرىگه
ئۆتــۈپ  دەپ پىچىــرالپ قويــۇپ —چىــق،بىــر پىيــاله چــاي ئېلىــپ  —
. تــۇپ تــۇردىئىزچــى دەرھــال بىــر پىيــاله چــاي ئېلىــپ چىقىــپ تۇ. كهتتـى 

نـاپ بـۇ يهردىـن ئۆتهرىـدە پىيـالىنى      ئويتهۋپىق مهيدانى ئايلىنىـپ ئۇسـۇل   
ــدى   ــدا توختىتىۋال ــپ بېىش ــالىنى ئېلىشــ  . ئېلى ــڭ پىي ــىدا ئۇنى ى ۋە بېش

ــىۇتۇرغۇز ــى    ش ــۇل ھهرىكىت ــس ئۇس ــل نهپى ــر خى ــپ،  مۇ بى ــلهن قىلىنى بى
كىشــىلهر مهمتىلــى ئهپهنــدىنىڭ بېشــىغا  . رېــتىم بۇزۇلمىــدىھهرگىزمــۇ 

ىنىـدە يهنه بىـر   ۆرگۋېلىـپ ئۇسـۇلغا چۈشـكىنىنى ك   ۇار پىيالىنى قويچاي ب
  . قېتىم ئالقىش ياڭراتتى

نىڭ ى مۈتئهســىپلىكتهۋپىــق ئۇيغــۇر ئۇســۇلىنىڭ بــۇ ئاجايىــپ تــۇرىن
ــهنئهتتى  قور ــۇلۇپ، سـ ــلهن قورشـ ــانلىرى بىـ ــۇ  غـ ــان مۇشـ ــرۇم بولغـ ن مهھـ

 ئــۇ بــۇ ئۇســۇلنى   . پ قويــۇش قارارىغــا كهلگهنىــدى   ۈتۈەملهرگه كۆرســ ئــاد 
، تـۈركلهر ئۇنىڭغـا ھهيـران    هرتۈركىيىدە بىر قېتىم ئوينىغاندا چهتـئهللىكل 

تېخــى  ۋەتهنــگه قايتقانــدىن كېــيىن ئــۇ بۇنــداق ئۇســۇلنى. قېلىشــقانىدى
  .ن ئىدىئويناپ باقمىغا
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بـــاش ىـــتىگه ئهگىشـــىپ تهۋپىقنىـــڭ پىيـــاله مهيىـــن ئۇســـۇل ھهرىك
ىنالر تاماشـــىب. چوققىســـىدىن پىشانىســـىگه قـــاراپ ســـۈرۈلمهكته ئىـــدى

ان ھالـدا ئۇنىڭـدىكى چـاي    شـق نهپهسلىرىنىڭمۇ بوشـراق چىقىرىشـقا تىرى  
لـۈش  لـېكىن چـاي تۆكۈ  . تۆكۈلۈپ كېتىۋاتامدىكىن دېگهنـدەك قارىشـاتتى  

نىڭ قاڭشـىرى  قويمـاي، سـىلىق مىـدىرالپ، ئۇسـۇلچى     تۈگۈل چايقىلىپمۇ
—هكــته؛ ئۇســۇلچىنىڭ بېشــى بولســا قارشــى يۆنىلىشــكه ئۈســتىگه كهلم

ــوپ ئىگىلهتتــى، قهدىمــى بولســا ســورۇننىڭ چېتىنــى   ئارقىغــا قــارا يالپ ب
پىياله ئۇنىـڭ قاڭشـىرى ئۈسـتىدە بىـردەم توختىغانـدىن      . ئىلگىرىلهيتتى

  .هرەپكه قاراپ سىلجىشقا باشلىدىارقىغا قايتىپ بېشى تكېيىن يهنه ئ
ــۇلچى  — ــۆزىمىزنى ئۇســـ ــۇ ئـــ ــۇق،  بىزمـــ ــدى  —دەپ يۈرۈپتـــ دېـــ

  .تاماشىبىنالردىن بېرى
ن، بۇنـــداق ســـىلىق ئۇســـۇل ئوينىغـــاننى كـــۆرۈپ شـــۇنى دەيـــمه —

  .پتىكهنمهنماباق
—...  

ــدىن   -پىيــاله دەســلهپكى ئورنىغــا  ــاش چوققىســىغا قايتىــپ چىققان ب
يـدان  نىڭ قهدىمـى مه ئهممـا ئۇسـۇلچى  . دىنه بىـردەم جايىـدا تـۇر   كېيىن يه

قــــوللىرى ئهۋرىشــــىم ئۇســــۇل ھهرىكهتلىرىنــــى  . بــــويالپ ئايلىنــــاتتى
كۆكرىكىمـــۇ قـــول ھهرىكىـــتىگه مـــاس ھالـــدا      مۈرىســـى،. ئـــورۇناليتى

پىيـــاله ئهمـــدى ئۇنىـــڭ گهجگىســـى تهرەپـــكه سۈرۈلوشـــكه،  . تـــىلىغىرالي
ــ   ــكه بىلىـ ــدى تهرەپـ ــا ئالـ ــۇلچى بولسـ ــنمهس ئىگىل-نهرئۇسـ ــكه بىلىـ ىشـ

  .باشلىدى
ــ   ــىلهر ئهمــدى ئۇنى ــىغا قىزىقىــپ  ڭ پىيــالىنى قهيهرگه ئاپىركىش ىش

ــۇ د ــۇراتتى  ىتېخىم ــىپ ت ــلهن قارىش ــقهت بى ــكهن  ئۇالر. ق ــڭ جىددىيلهش نى
ــ    ــا  پىيالىنىــڭ تهڭپ ــدا گوي ــالهتته تۇرئېڭى ــۆزلىرى بىلهنمــۇ   ۇۇڭ ھ شــى ئ

نــى پهيــدا »قهتئىختىيارســىز دىقــ«مۇناســىۋەتلىكتهك بىــر تۇيغــۇ بىــلهن  
ــدىقىلغا ــ  . نى ــقىمۇ، چ ــۇالر مىدىرالش ــۇڭا ئ ــۈرئهت  ش ــقىمۇ ج وڭراق تىنىش
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اۋازىال جىــت، پهقهت مۇزىكــا ئــ -پۈتــۈن ئهتــراپ جىــم. ىاللمــاي قارىشــاتتىق
  .راتتىئاۋالقىدەك يېنىك، لهرزان ئاڭلىنىپ تۇ

ــى     ــوڭ مۈرىس ــدىن ئ ــاله ئۇســۇلچىنىڭ گهجگىســىگه چۈشــۈپ، ئان پىي
ۇلچىنىڭ قهدىمـى بىـلهن   ئهمـدى ئۇسـ  . باشـلىدى تهرەپكه قـاراپ مېڭىشـقا   

ــڭ  ــۆۋىنىال ھهرىك قوللىرىنى ــتىن ت ــدى جهينهك ــته ئى ــقا  . هت ــڭ باش بهدەننى
تاماشـىبىنالر پىيالىنىـڭ   . ىماقتىدىيېرى پىياله ئۈچـۈن تېنچلىـق سـاقل   

غارايىـپ   -ئاجايىـپ . ۋاتقىنىغا شـۇنچه قـاراپمۇ ئاڭقىرالمـايتى   قانداق مېڭى
لهرنىــــڭ ئېڭىــــدا ىغان خــــۇراپىي ئادەمنهرســــىلهرگه ئاســــانال ئىشــــىنىد

گهنــدەك غهلىــته خىيــال دې »... ارمهتچى ئوخشــايدۇمهمتىلــى ئهپهنــدى كــ«
ــۇم  ھوشــى بىــلهن قار-ئهقلىــي. پهيــدا بــوالتتى ىغانــدا بهدەن ھهركىتــى مهل

تهۋپىقنىـــڭ . ۋاتقىنى بىلىنهتتـــىۈنىشـــانلىق ســـۈررېتىمـــدە پىيـــالىنى 
انغـا  ولسـا تهكشـى ھالـدا ي   ئـوڭ قـولى ب  . بېشى ئويناقالپ تىـك كۆتۈرۈلـدى  
ــدى   ــتىن توختى ــۇنۇلۇپ، ھهركهت ــ   .س ــاله ئۇنى ــدى پىي ــۈنكى ئهم ــوڭ چ ڭ ئ

لــېكىن ســول  .بېلىكــى ئۈســتىدە ئالقىنىغــا قــاراپ ئاســتا ســىلجىۋاتاتتى 
ــ   ــۇتلىرى بولســا مهي ــته، پ ــولى ھهرىكهت ــداي ق ــويالپ ئۇششــاق چام . تىدان ب

ردەك ئۇنىـــڭ مهيـــداننى ئايلىنىشـــىدىمۇ بهلگىلىـــك قائىـــدە، رېـــتىم بـــا 
ايلىنىــپ چىقىشــى ىلهن، ئۇنىــڭ مهيــداننى بىــر قېــتىم ئمهســ. قىالتتــى

ــڭ ــا     پىيالىنى ــتىم  ئهســلى ئورنىغ ــر قې ــتىم توختاشــتىن يهنه بى ــر قې بى
ــا ئورۇنل قايتى ــان ئارىلىقتــ ــقىچه بولغــ ــۇشــ ــوالتتىۇنــ ــتىم هھ. پ بــ ر قېــ

ــدە   ــدىغا كهلگهن ــان «ســازەندىلهرنىڭ ئال ــاش   »ســاياھهتتىن قايتق ــاله ب پىي
يېڭـى   ئالدىدىن ئۆتكهن ھامـان پىيالىنىـڭ   تايتى؛ سازەندىلهرئۈستىدە توخ

  .ىباشلىناتت »سهپىرى«
ــا كېلىـــپ توختىـــدى  ــاز . پىيـــاله تهۋپىقنىـــڭ ئـــوڭ ئالقىنىغـ ئـــۇ سـ

ــق كۈلۈمســى   ــاراپ ئىللى ــان شــاگىردلىرىغا ق ــۇپ، لهرزان رچېلىۋاتق ەپ قوي
ھهرىكهت بىلهن پىيـالىنى ئىككـى قـولالپ تۇتـۇپ لىۋاھىـدىنگه بـاقتى ۋە       

پ يــۈرۈپ  ئانــدىن يهنه مهيــدان بــويال  . ت قىلــدىي ئىچكهنــگه ئىشــارە مه
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ــالىمۇ. كهتتـــى ــوڭ ئالقىنىـــدىن  پىيـ ــهپهرگه«ئـ ــڭ  »سـ چىقىـــپ قولىنىـ
لىشــى بىــلهن تهدرىجىــي مۈرىســىگه ۈس يــوقىرى كۆتۈربىلىــنمه -بىلىــنهر

ئهتراپتىكىلهرنىــڭ ھهيرانلىقــى تېخىمــۇ . اراپ ئىلگىرىلهشــكه باشــلىدىقـ 
ــماقتىدى ــ . ئاش ــاله ش ــول قو پىي ــته س ــپ   ۇ تهقلىت ــا بېرى ــڭ ئالقىنىغ لىنى

ــدىن . مهي ئىچكهننــى دورىــدىهنئهتكار يهنه بىــر قېــتىم ســ. توختىــدى ئان
  .يتىشقا باشلىدىيهنه پىياله ئۇنىڭ بوينىغا قا

شــۇنىڭ بىــلهن ئهتراپىــدىكىلهرمۇ  .كىمــدۇر بىــرى چــاۋاك چېلىــۋەتتى
ــانلىرى ئا    ــپ، ئالق ــاۋاك چېلى ــدەك چ ــۈپ تۇرغان ــۇنى كۈت ــپ خــۇددى ش غرى

ىنىڭ گهجگىســىگه بــۇ چاغــدا پىيــاله ئۇســۇلچ . ۇن ســالدىكهتكىــچه شــاۋق
يـــېڭىچكه بهل تهرەپـــكه قـــاراپ  —لـــگهن ۋە ئهمـــدى تـــۆۋەنگهقايتىـــپ كه

بهل تهرەپـكه   شۇنىڭغا مـاس ھالـدا ئۇسـۇلچى پىيـالىنى    . كته ئىدىسۈرۈلمه
ــپ     ــتىم ئايلىنىـ ــر قېـ ــۇق بىـ ــداننى تولـ ــله مهيـ ــلهن بىلـ ــۈرۈش بىـ چۈشـ

ھهرىكهتمـۇ مۇشـۇ ئۇسـۇل تۈرىنىـڭ     بـۇ  . قىلىـپ ئـۆتتى   ككه تازىمۈلۈكۆپچ
  .تۇرۇلغانىدىىرىغا مهخسهتلىك ئورۇنالشئاخ

ئۇنىــڭ  —غــا ىئورنئــۇ تازىمــدىن بــاش كۆتهرگهنــدە پىيــاله دەســلهپكى 
ــىغا قايتىـــپ چىقىـــپ بو  ــۇلغا  بېشـــى چوقىسـ ــا ئۇسـ ــۆزى بولسـ لغـــان، ئـ

لىق، ئـۇ سـى  . چۈشۈشتىن ئىلگىرى ئولتۇرغان ئورنىغا كېلىپ قالغانىـدى 
ــ ــىپتا ھهرىكهتـ ــالىنى ئېلىـــ سـ ــىدىكى پىيـ ــلهن بېشـ ــى لهر بىـ پ، ھېلىقـ
ــايتۇر  ــا ق ــۇردى   -ۇپ بهردىئىزچىغ ــپ ئولت ــا كېلى ئــۇ يه تهرلهپ . دە، جايىغ

بىـر قېـتىم    هن، يه جىددىيلىشىپ كهتمىگهنىـدى شـۇ چاغـدا يهنه   كهتمىگ
  .ئالقىش ياڭراپ كهتتى -گۈلدۈراس

دەپ  —قالغانىــدى، يىگىتلهرنــى ئــۆيگه باشــاليدىغان چــاغ بولــۇپ  —
  .ڭ قېشىغا كېلىپىچىرلىدى توي بېشى ئاستا تهۋپىقنىپ

دېـدى تهۋپىـق خىجىـل     —ته، -مۇ؟ سـاقلىتىپ قويۇپتـۇق  شۇنداق —
ن ئــۇ ئورنىــدى  —ئهمىســه شــۇنداق قىاليلــى،   —ئېيتىــپ، بولــۇپ ئــۆزر 

ئۇالرنىـڭ قـوللىرى تېلىـپ    . تۇرىشىغىال سازەندىلهر چېلىشتىن توختىدى
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مــــدى داســــتىخانغا مهرھهمهت يىگىــــتلهر، ئه —ىــــدى،بواللمــــايال قالغان
  .اراپدېدى ئۇشاگىردلىرىغا ق —،قىلىڭالر

هپ ئــۆيگه بىــرل -ئابــدۇراخمان شــائىرنىڭ باشلىشــى بىــلهن ئــۇالر بىــر
كىرگۈزىۋەتكهنـدىن كېـيىن، تـوي     تهۋپىق ئـۇالرنى ئـۆيگه  . قاراپ مېڭىشتى

ۋاتقـان  ۇولشـاۋ ب  -ئىگىلىرىگه قارىشىپ بېرىش ئۈچۈن، ئهڭ كۈچلـۈك شـاۋ  
  .ئۆيگه كىرىپ كهتتى يهنه بىر

ك بولــدى، زۆرۈرىيهتســىز زگىچىلىكى تهۋپىــق دېگهنــدەبــۇ توينىــڭ ئــۆ
ــقارتىلدى  ــالر قىسـ ــىۋەت . چىقىمـ ــۇ مۇناسـ ــش   بـ ــپ چىقىـ ــلهن كېلىـ بىـ

نـاۋا ساداسـى ئىچىـدە     -هكلهر توينىڭ نهغـمه چۆچ -ئېهتىمالى بولغان گهپ
 ئهڭ كاتتـا  -يغـا ئهڭ ققىتـى بـۇ تو  ىكىشـىلهرنىڭ د . بېسىلىپ قالغانىـدى 

شــى ۇبوللىقى، توينىــڭ تهنتهنىلىــك ئادەملهرنىــڭ قهدەم تهشــرىپ قىلغــان
ــارلىق مه   ــانلىقى قاتـ ــۈپ باقمىغـ ــدىن كۆرۈلـ ــته ئهزەلـ ــىلىلهرگه جهھهتـ سـ

توينىــڭ ئاســتىرىتتىن ئىنتــايىن  پ كهتكهچــكه، پىتنىخورالرمــۇ بــۇۇلــۇبۇر
ــاددىي بولغــانلىقىنى ھ ــئ ــوين  ى ــۇ ت ى بهك س قىلىشــالمىغان، ئهكســىچه ب

ــۇپ  ــالتىس بولـ ــهت ق    قـ ــلهن ھهسـ ــۇش بىـ ــگهن تونـ ــى دېـ ــقا كهتتـ ىلىشـ
ــ  قىزن. باشــلىغانىدى . ش ئــادىتى قىلىنمىــدى ۈتۈىــڭ تــويلىقىنى كۆرس

لهن ۆرمهك بولۇشـقانىدى، تهۋپىـق ئورۇنلـۇق سـۆزلهر بىـ     بهزىـلهر تويلـۇق كـ   
  :رەت قىلىپ

ــى؟      — ــېمه پايدىسـ ــىلهرگه نـ ــدۇ، سـ ــېلىن كېيىـ ــۇنى كـ ــر ئـ بهرىبىـ
دېۋىـدى،   —سـىلهر،  ۈچىسـىدا كۆر ر كېيىن قىزنىڭ ئۇكۆرمهكچى بولساڭال

ســــتىنال بــــۇ ئادەتنىــــڭ ئــــارتۇقچه ك غۇلغــــۇال قىلىشــــىپ، راۈلــــۈكۆپچ
ــڭ خهق ب  ــى، تويلۇقنى ــوق   ئىكهنلىكىن ــىۋىتى ي ــداق مۇناس ــلهن ھېچقان ى

  .س قىلىشىپ، ئېغىزلىرىنى يۇمۇشتىىردىنال ھئىكهنلىكىنى بى
چــۈن نىكــاھ ســهل قــازاخۇنۇم ھېلىقــى پېتــى قايتىــپ كىرمىگىنــى ئۈ

ــدى كېچى ــپ قال ــۇپ . كى ــادەت بول ــقا   كىشــىلهرگه ئ ــۈن باش ــى ئۈچ كهتكىن
 س قىلىشـىپ، ئـۇنى كۈتـۈپ   ىـ لىغا ئوقۇتۇشنى قامالشـمايدىغاندەك ھ مول
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ــۈزۈۋەتتى   ــى ئۆتك ــاز ۋاقتىن ــر ئ ــازاخ . بى ــلهر ق ــا  بهزى ــاتىنقى ئىزاغ ۇنۇمنى باي
چىــدىماي كېتىــپ قالــدى، ئهمــدى ئىككىنچــى جامــائهت ســورۇنلىرىدا       

ــدۇ، دەپ ئويالكۆ ــقانىدىرۈنمهيـ ــازاخۇنۇم يهنه . شـ ــراق، قـ ــۇپ بىـ ــدا بولـ پهيـ
ئوقۇلـــۇپ بولغانـــدىن كېـــيىن تـــوي ئىگىلىـــرى نىكـــاھ  نىكـــاھ. قالـــدى

غا پ ئېلىـــپ چىققـــان گهزمـــال، پـــۇل ۋە قاتلىمـــا ئارىســـىھهققىـــگه ئاتـــا
ۋىدى، ۇئېلىنغــان گۆشــنى تهۋپىقــقه قازاخۇنۇمنىــڭ ئالــدىغا قويۇشــقا ســۇن 

  .ئالدىغا قويمىدىهرنى قازاخۇنۇمنىڭ تهۋپىق بۇ نهرسىل
دېـدى   —قـازاخۇنۇم،  ويغىنىڭىز ئۈچـۈن رەخـمهت،   نىكاھ ئوقـۇپ قـ   —

پۇشـقاقالرنى    -نىـڭ بۇلـۇڭ   ئۇ تهبئىـي تهمكىنلىكـى بىـلهن قارشـى تهرەپ    
ئـــۆي  —ۋاتقـــان كـــۆزلىرىگه تىكىلىـــپ، ۇالق بولجـــا -ئـــاختۇرۇپ ئـــاالق 

دېــــدى ئــــۇ  —، بـــارىكهن  ســــىئىگىلىرىنىـــڭ ئاتىغــــان ئـــازراق نهرسى  
بىـراق، سـىزلهردەك    —تىـپ، منىڭ ھهمداسقانلىرىغىمۇ كۆز يۈگهرقازاخۇنۇ

ڭ ئۈسـتىگه  اتتا، ئۆلىما ئادەملهر بـۇ نهرسـىلهرگه قاراشـلىق ئهمهس، ئۇنىـ    ك
لىق ئۈچــۈن ئىــش قىلىــدىغان  ابمــال ئۈچــۈن ئهمهس، ســاۋ  -ســىزلهر پــۇل

  شۇنداق ئهمهسمۇ؟ —ئادەملهر،
  ...ازاخۇنۇمئهلبهتته، شۇنداق، بولۇپمۇ ق —
ــۇ  — ــهنگ مهنم ــۇنداق چۈش ــىزلهرنى بۇنچىهش ــىگه  چكه، س ــك نهرس لى

ــلىق بول ــتىم قاراشــ ــىلهرنى يىــ ــۇ نهرســ ــدىكىن بــ ــىرالرغا  -مىغانــ يېســ
ــهكمىكى ــۇرىمهنبېرۋەتسـ ــويالپ تـ ــو . ن دەپ ئـ ــاۋاب يـ ى لىنباشـــقىالرغا سـ

ــدىم    ــداق دې ــدا ماڭمــاي قاالمــدۇ، قان ــادەم ئۆزىمــۇ شــۇ يول . كۆرســهتكۈچى ئ
  تهخسىر؟

ــۇند — ــازاخۇنۇم ھهم — ...اق،شـ ــانلىقىنى   قـ ــۇرۇق قالغـ ــدىن قـ مىـ
  .ئهلهم بىلهن خىرىلدىدى پهمىلهپ
ۋامغـا  بولـۇپ، ئا  قئهھلى ئۆلىما ئادەم مانا سـىزلهردەك قـولى ئوچـۇ    —

انهتكه ئۈندەشـمۇ ئاسـانال گهپ،   دىيـ  ياخشى ئۈلگه بولسا، ئـاۋامنى ئىنسـاپ،  
  شۇنداققۇ؟
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  ...شۇنداق، شونداق —
نالرغا ۋاكــالىتهن يهنه بىــر قېــتىم ســاھىپخا  ئهمىســه، ســىزلهرگه   —

  لىپ بېرەمسىزكىن؟غا رۇخسهت قىلىڭ، دۇئا قىرەخمهت ئېيتىشىم
ــدا تىكىــپ، ئىالجســىز  قــازاخۇنۇم كــۆزلىرىنى ئهتراپقــا ھولۇققــان ھ  ال

  .دۇئاغا قول كۆتهردى
 ــ !ئـالالھۇ ئهكـبهر   —ئۇنىڭ ئاۋازىمۇ زەئىـپ چىقتـى،   — !...امىنئ —

  .رىالش تهنىلىك چۈشتىئاخىرى بولسا غهزەپ ئا
  .ئاغرىنماي قايتارسىلهر —
  ...مدىغانئاغرىنا —

بولـــۇپ ئارقىســـىدىن ئهگىشـــىپ كېلىـــپ،  »ولـــداشق«قازاخۇنۇمغــا  
شـتى،  ۇلۇغئېرىشـىپ تۇرىـدىغان سـۈخهنچىلهرمۇ تهڭـال قوز    راقتىن نهپكه ئاز

ــۇراتتى  ــدىن ئهلهم بىلىنىـــپ تـ ــىنىڭ كۆزىـ ــا . ھهممىسـ تهۋپىـــق ھويلىغـ
ــ ــدا ئۇالرنىـ ــا ئاتچىققانـ ــۆزىچىال ئۇالرغـ ــتىم ڭ كـ ــىلهرنى يىـ ــان نهرسـ  -الغـ

  .غا تارقىتىشقا باشلىدىيېسىرالر
نى، ۇ ئابلهقنىـڭ ئاتىسـىنى چاقىرىـپ قازاخۇنۇمغـا قويۇلغـان تونلـۇق      ئ

  .ىقاتلىما ئارىسىغا ئېلىنغان گۆشنى بهرد
ــابلهققه كىـــيىم . قازاخۇنۇمغـــا رەخـــمهت دەپ، بـــۇالرنى ئېلىـــڭ  — ئـ

ــڭ هگســۇن، ئالغــاچ توينىــڭ نېمىتــى، ئېغىــز ت بۇنىســى . تىكتــۈرۈپ بېرى
  .دېدى ئۇ —كېتىڭ، 

قازىغـا ئهگىشـىپ   . نه بىـر تـۇل خوتۇنغـا بهردى   قازىغا ئاتالغان پۇلنى يه
ــاراپ يۈر ــارچه  قـــازان مـ  پـــۇل،ىـــدىغان ســـۇخهنچىلهر ئۈچـــۈن راســـالنغان پـ

قوليــاغلىق، كۆينهكلىــك قاتــارلىق نهرســىلهرنىمۇ باشــقا كهمــبىغهللهرگه  
  :ۋە تارقىتىپ بهردى

كېچىــپ بــۇ رەخــمهت دەڭــال، ئــۆز مهنپهئهتىــدىن  ئۆلىمالىرىمىزغــا —
  .دەپ ئاۋۇالرنىڭ ئاچچىقىنى پهسهيتتى —رگه ئۆتۈندى،نهرسىلهرنى سىله

. ندۈردىىرلهۇ بىر يېڭىلىق بولـۇپ، كىشـلهرنى تېخىمـۇ تهسـ    بۇ ئىشم
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ــۇردى   ــاۋىتىنى ئاشــــــ ــۋىتىنى، ئىنــــــ ــڭ ھهيــــــ ــلهر . توينىــــــ كىشــــــ
ــۈرۈپ،  غېرى مهسلىههتلىشــىۋالغاندەك دۇئ ــول كۆت ــا ق ــرىلگهن  اغ ــا بې پالرغ

  . ۈچۈن دۇئا قىلىشتىنهرسىلهر ئۈچۈن ئ
ا دىغـان ۋاقـت بولـۇپ قالغاچقـ    ۇلۇاغدا يىگىتلهر دۇئا قىلىـپ قوزغ بۇ چ

  .تهۋپىقنى مېهمانخانا ئۆيگه چاقىرىشتى
ــادد ــمه ۇئـ ــر پهس نهغـ ــدا يهنه بىـ ــتلهر ھويلىـ ــيىن يىگىـ ــاۋا  -ىن كېـ نـ

ياڭراتقــان ھالــدا الرنــى پراۋا -وشــاق، نهيق -قىلىشــقاندىن كېــيىن، ناخشــا
ــا   ــدىن كوچىغ ــا . ئــاقتىھويلى ــدا تىقم ــۇپ تۇرغــان   تى -ھويلى قمــا بولۇش

قىـز يـۆتكهش ئۈچـۈن تهۋپىـق      خااليىقمۇ ئۇالرنىڭ ئارقىسـىدىن ئهگهشـتى  
ــ  ــپ، ئ ــى بېرى ــلهن   ۆزى ئېتىن ــگهن مويســىپىتلهر بى ــتىن كهل ــۇل تهرەپ ئوغ

  .پىيادە كهتتى
ــاد  ــڭ ش ــۇرام ت -يىگىتلهرنى ــ خ ــيىن گۈلزادىنى ــدىن كې ــم وپى ڭ گىجى

چىقىــــپ گىــــلهر ئارىســــىدا ھويلىــــدىن رومــــال ئىچىــــدە يىغــــالپ، يهڭ
ــۇرۇپ كېتىۋاتقــانلىقىنى كــۆرگهن يىگــتلهردىن بېــرى ســابىتنى نو  قــۇپ ت

دەرۋازا ئالدىـدا قىزنـى ئاتقـا    . بىلىنـدى ىدە بۇ ھال سابىتقا ئاالھ. كۆرسهتتى
ــورغىالپ  ئۇششــاق بالىالرنىــڭ ســۈرەنلىرى ئ . مىندۈرۈشــتى ــات ي ــدە ئ ىچى

ى ش ئۈچــۈن باشــلىرىدىكۈتــۈۈرككهپســىز بــالىالر ئــاتنى ھ. ۈپ كهتتــىيــۈر
تقـان ئايـالالر   ئاتنىـڭ ئارقىسـىدىن كېلىۋا  . بۆكلىرىنى ئات ئالدىغان ئاتتى

بىرلىــرى ئاتقــا ۋە . قىــراپ پوپــۇزا قىالتتــىۋار ئهنســىرىگهن ھالــدا بالىالرغــا
 چىنىـڭ تـار يېـرىگه پاخـال    بىرسـى كو . يهڭگىلهرگه توپا چېچىـپ قاچـاتتى  

كــۈلگه ئــاجىز ۋىلىلــداپ تۇرغــان،    قــۇرۇق. ۋەتكهنىــدىۇدۆۋلهپ ئــوت قوي
  .كۆمۈلگهن يالقۇن ئۈستىدىن ئاتالپ ئۆتتى

ىنى بىتنىڭ ھويلىسـىغا قايتىـپ كېلىـپ تـوي نهغمىسـ     يىگىتلهر سا
ئۇالرنىــڭ ئارقىســىدىن يېتىــپ كهلــگهن ئايــالالرنى ۋە     . باشلىۋېتىشــتى

كنى تاقىۋېلىشـتى، شـۇنىڭ   تىن قوشنا ئايالالر ئىشـ كېلىننى كىرگۈزمهس
رنىڭ سـۆزلهپ تالمايـدىغان تىللىـرى    چىيا باشلىنىپ، ئايالال -ابىلهن قىي
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ــانه تېپ  ــۈگمهس باھ ــازا ســاال . ىلــدىئۈچــۈن ت ــيىن  -بىــر ھ ســۇلهىدىن كې
ــى ــىك    ك تائىشـ ــۇپ ئىشـ ــاۋەت بولـ ــى ئىجـ ــڭ تىلىكـ ــان ئايالالرنىـ قىۋالغـ

ىنــدۈرۈپ كىرىلــدى، ئــۇنى ئاتقــا م كــېلىن ئــۆيگه ئېلىــپ. ئېچىۋېتىلــدى
ئــادەت . يۇلــدىرتۇق قىلىــدىغان چهكــمهن قوكهلگــۈچىگه ئوغــۇل تهرەپ تــا

  .بويىچه ئاتقا بىر چىنه گۈرۈچ بېرىلدى
گهن ئايـال  كهلـ  قىزلىـق تهرەپـتىن  . ھويال ئىچى قايناپ كهتتـى ئهمدى 

ــ  ــانالرنى كۈتـ ــى    ۈمېهمـ ــاردۇق ئېشـ ــان ھـ ــىدىن تهييارالنغـ ۋېلىش يۈزىسـ
ول بهرمهسـتىن سـۆزلهپ ۋە تېنىمسـىز    بىـرىگه يـ   -ئايالالر بىربېرىلگهچكه 

  .تتىبۇياققا مېڭىشا -ئۇياقتىن
لهن يېــزا ناۋاســى بىــ -بــۇ چاغــدا يىگــتلهر يهنىــال ئۆزلىرىنىــڭ نهغــمه  

ــدۇر  ــىنى تول ــۇل كۆر  خىيا. ۋاتاتتىۇئاتمۇسفىراس ــۇپ ئۇس ــان بول ــان ۈلچ ۋاتق
   :سابىت بىرسىنىڭ

ــهنغ   — ــۈكلهپ كېتىپسـ ــهن، شـ ــاۋازدىن   —ۇ؟قورقۇۋاتامسـ ــگهن ئـ دېـ
ــ ــىچۆچـ ــۈر . ۈپ كهتتـ ــىنى كۆتـ ــك بېشـ ــۇ ئىتتىـ ــا ئـ ــمهد قارىغـ ۈپ مهھهمـ

مهھهمـــمهد قـــارى ئـــۇنى چاقچـــاق ئارىالشـــتۇرۇپ، كـــۆڭلىنى  . دىتىكىلـــ
  .اقچى ئىدىئاچم

ئابلىمىــت قــارى ئۇنىڭغــا ېــدى د —نېمىشــكه قۇرقــۇدۇ، ئاخمــاق؟ —
  .رەددىيه بېرىپ

  .رى كۈلۈپدېدى مهھهممهت قا —دەيمىنا، ...ھهر ھالدا —
ىكىن رادىغــــــا يهتكهنـــــلهر مۇشــــــۇالر بولغانــــــد كۆيۈشـــــۈپ مۇ  —

دېــدى ئابــدىراخمان مهھهمــمهد    —دە، -ســالىدۇخوشــاللىقتىن يــۈرىكى  
  .ساپقارىنىڭ گېپىنى يا

تاسـال بولـۇپ    -دەك تىـم تقانـ خوشلۇقتىنمۇ تـوال بـۇ ئـاداش قورقۇۋا    —
  .دېدى مهھهممهد قارى يهنه ھهزىله قىلىپ —كېتىپتۇ،

ــدا   ــۇ چاغ ــد  ش ــى ئهپهن ــا مهمتىل ــپ   ھويلىغ ــوڭالر يېتى ــارلىق چ ى قات
  .تۇرۇشتىيىگىتلهر ئۇرۇنلىرىدىن   .كېلىشتى
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تهتىــــل ھهربىــــر ئوقۇغــــۇچى ئۈچــــۈن ئۇنتۇلمــــاس  ازلىــــق 
ئۇالرنىــڭ ھهممىســى قىــزغىن فولكلــور . ه تولــدىلهرگخــاتىرى

تلىكـراق،  توپالش ئىشى بىـلهن بولـدى، سـابىت تېخىمـۇ بهخ    
داشـــلىرىغا ئوخشاشـــال  ئـــۇ باشـــقا سهب . ۇ ئالدىراشـــراق ئىـــدى تېخىمـــ

، ۇچىلىرى ئوتتۇرلۇق توپالپ كهلگهن قوشـاق، چـۆچهكلهرنى رەتـلهش   ئوقۇغ
. كه باشـلىغانىدى شـ ۈتۈگتهھرىرلهشتىن تاشـقىرى گـۈزەل ئايالىغـا خهت ئۈ   

ئـــۇ گۈلزادىنىڭمـــۇ ســـاۋاتلىق بولـــۇپ كىتـــاب ئوقۇشـــى، شـــېئرالرنى        
ــ ــىنى ئۇىغان بولنهلهيدۈچۈش ــتهيتىش ــدىال ئۇالر . ىس ــۇنداق بولغان ــڭ ش نى

  .بارلىققا كېلهتتىئارىسىدا ئورتاق تىل 
ــار ئ   ــكهن بهختىيـ ــالغا ئېرىشـ ــدىن ۋىسـ ــۇ يېڭىـ ــڭ     بـ هر ـ خۇتۇنالرنىـ

ئهگهر خۇدانىـڭ  . ى ئهپهنـدى ئىـدى  متىلـ قهلبىدىكى ئهڭ بۈيۈك شهخس مه
ــرى  ــدىغان مېهى ــدىلىرىگه ياغدۇرى ــپ  -بهن ــهپقهتلىرىنى ئېلى ــادەم   ش ــۇ ئ ب

ــپ ــد   يېتىـ ــۇ ئىلگىرىـ ــا ئۇالرمـ ــگهن بولسـ ــون  كهلمىـ ــان، ئـ ىكى مىڭلىغـ
ــ ــىقمىڭلىغ ــلهن     -ان ئاش ــنالىقى بى ــال تهش ــال ۋىس ــۇقالرغا ئوخشاش مهش

بــۇ ئــادەمگه  رداشــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ ئــۇال. ىنىــپ ئۆتــۈپ كهتــكهن بــوالتتىزارل
ــر    ــل مېهىــ ــر خىــ ــقىرى بىــ ــادەتتىن تاشــ ــبهتهن ئــ ــۇھهببهت  -نىســ مــ

  .قوزغالغانىدى
ئاغزىـدىن   بىلله بولغان چـاغالردا ئۇسـتازىنىڭ  تهۋپىق بىلهن   سابىت

ئـۇ ھهر كـۈنكى تهسـىراتى،    . گهپكه دىققهت قىلىپ تۇراتتىچىققان ھهربىر 

  ـي
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ۇ ئۇســتازى ئــ. ىغــان ســۆزلىرىنى ئــۆيگه كېلىــپال خــاتىرىلهپ قويــاتت ئاڭلى
ــهل تهرجىمه ــدە مۇپهسســ ــۆڭلىگه  ھهققىــ ــنى كــ ــپ چىقىشــ ــال يېزىــ ھــ

  :ن گۈلزادە ئۇنىڭدىن ئهڭ ئاۋۋالكىرگهندە ھاما ئۇ سىرتتىن. پۈككهنىدى
ئهگهر سـابىت  . دەپ سـورايتى  —؟ اڭىزمـ دىمهمتىلى ئهپهنـدىنى كۆ  —

ــڭ  ــۈســوئاللىرى كۆپ كــۆردۈم دېســه گۈلزادىنى ــڭ  ۈي ــى، تهۋپىقنى پ كېتهتت
لىكــى، نـېمه قىلغــانلىقى، نهدە بولغـانلىقى قاتــارلىق جىمــى   ېگهننـېمه د 

ــۆرئىشـــنى بىلگۈســـى كېلهتتـــى، ئهگهر ســـ  ــۇنى كـ مىگهنلىكىنى ابىت ئـ
  .يه ساالتتىر چېهرىسىگه غهمكىنلىك سائېيتسا ئۇنىڭ بهختىيا

  .تى ئۇەيد —پ، ئهھۋال سوراپ كهلگهن بولسىڭىزچۇ،ۈشۈكۆر—
ڭ بۇنـــداق ســـاددا هتنىســـابىت ســـۆيۈملۈكىنىڭ قهلبىـــدىكى ســـاداق

ــى، ھهم تهســىرلىنهتتى گۈئىپادىســىدىن ھهم كۈل ــان  -ســى كېلهتت دە، يوغ
ۋېلىـپ،  ۈرجىنى قاماللىغانـدەك قۇچـاقالپ كۆتۈ  لهن قىزنـى چـۆ  بهستى بىـ 

  :گۈلزادە ئېچىلىپ كۈلگىنىچه. ئهركىلىتهتتى ئامراقلىق بىلهن
ــ  — ــىزنىڭمۇ خېل ــارىكهن س ــىڭىز ب ــىزنى گهپ  . ى ئىش ــى س مهن تېخ
  . دەپ چىقىشاتتى —تىم، نهلمهي كېتهمدىكىن دەيۈئۈگىمۇ قىلىشن
بىـدە ئـوت   ائىرنىڭ قهلشـ : بىلهمسهن، مهمتىلـى ئهپهنـدى ھهمىشـه   —
نى ئۈچـۈنال ئـۇ شـېئىر     مانا شۇنداق ئوت بولغى. ى، بۇ ئوت ئىشق ئوتبولۇدۇ
ياتچان، ىسـ ىه قارىغانـدا تېخىمـۇ ھ  دېمهك ئۇ ئـادەتتىكى كىشـىلهرگ  . يازىدۇ

يدۇ، مېنىڭمۇ ساڭا قىلىۋاتقـان ئىشـقىۋازلىقىم تېخـى    دە. ئىشقۋاز كىلىدۇ
. كېتهتتـى تمۇ ئېچىلىـپ  سـابى  —مدىكىڭنىڭ ھهممىسـى ئهمهس، ۈكۈيۈر

ى، ھهتتــا دائىمــال كــۆپ ســۆزلۈك بولــۇپ قــاالتت ئــۇ بۇنــداق چــاغالردا خېلــى
رىــــدىغان قولىنىمــــۇ يانچۇغىغــــا بېكىنىۋېلىــــپ غــــاڭزىنى ئوينــــاپ تۇ 

  .ى بىلهن قىزغىن سۆزلهپ كېتهتتىركىتچىقىرىپ، ناتىقالردەك قول ھه
  ھهممىسى ئهمهس؟ ئهمسه قالغىنى قېنى؟ —
  .ېئىرالرداقالغىنى ئاشۇ ش —
  .ئهمسه ماڭا ئوقۇپ بېرىڭ —
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ىشـــالنغان لېكىرىلىرىنـــى ىـــلهن ســـابىت گـــۈلزادىگه بېغشـــۇنىڭ ب
ــدىن گــۈلزادى. ئوقۇشــقا باشــاليتى ــئارقى ــدە  -بهزى. تهتتىۈگه خهت ئۈگ بهزى

  .هن مۇھهممهت قارى ئۇنى ئىزلهپ كېلهتتىبىل ئابلىمىت قارى
ى دەيتتـــــى مــــۇھهممهد قـــــار  —ۋۇي، نېمانــــداق نىمىســــهن؟    —

دىن چىقالمـــاس تـــوي قىلىـــپال ئۇۋاڭـــ —كىـــرمهيال -ىـــرەئىشــكىتىن ك 
  ...ىز زېرىكىپ ئۆلهيلى دېدۇق، سهن بولساڭ خاتىرجهمبولدۇڭغۇ؟ ب

ــۈئۈگ — ــاق  ۈنـ ــرەيلهن بولمىسـ ــۈچىمىزدىن بىـ ــاپتىكهنمىز، ئـ ال پ قـ
ــ ز ــدەك بولــ ــى   —دىكهنمىز،ۇېرىككهنــ ــدەك دەيتــ ــۆزىنى ئاقلىغانــ دەپ ئــ

  .هل قورۇنۇپئابلىمىت قارى يېڭى كېلىندىن س
  ولتۇرۇپ كهتمهيسىلهر؟ ئهمسه نېمىشكه ھهر كۈنى كهچته ئ —
ــ— ــۆرت بول ك ــۆزۈڭالر ت ــاي ك ــپ  ۇۈننى كهچ قىاللم ــز كېلى ــدا بى ۋاتقان

ــېچىكىچه ئولتۇر ي ــرىم كـ ــهت كۆر ۈېـ ــاق سـ ــۈۋالسـ ــزپ كېتهۈنـ مىكىن رمىـ
  .دېدى مۇھهممهد قارى —دەيمىزدە،

كېتىـپ   سـابىت قىزىرىـپ   —؟كهلـدىڭال  قاسه بۈگۈن نېمىشىئهم —
  .ېچىپ كىرىپ كهتكهنىدىبۇ چاغدا گۈلزادە ئۆي ئىچىگه ق. ىسورىد

ته، تىللىســـاڭمۇ  -بۈگـــۈن نـــېمه بولســـا بولســـۇن، دەپ كهلـــدۇق —
  .سهنڭدە تىلالئىچى

ــۇرۇقنىڭ گې — ــاڭال پىتاپشـ ــى قىلسـ ــاقنى   چۇ،نـ ــوق چاخچـ ــۇزى يـ تـ
  .دېدى ئابلىمىت قارى تهقهزرالىق بىلهن —، قىلىۋېرىدىكهنسىله

ــلهن  بولۇدۇىلســــاقمۇ ئهمــــدى ق — غــــۇ، ئابلىمىــــت؟ ســــابىت بىــ
  ىنىم يامان  كېتىپتىمۇ؟ېقىشىپ كۆڭلۈمنى ئېچىۋالغچ

ــاله، رەتل  — ــىلداۋەرمهي، ئ ــدى كاس ــابىت  بول ــى س ــگهن نېمىلىرىڭن ى
  .كۆرۈپ باقسۇن

ــ  ــۇالر ئ ــا  ۆز ئئ ــۆچهك ۋە ناخش ــان چ ــدىن توپالنغ ــۇچىلىرى تهرىپى -وقۇغ
دىكى ز قوللىرىــــ ئــــۇالر ئــــۆ . شــــتىۈتۈقوشــــاقلىرىنى ســــابىتقا كۆرس 
وخشاشـلىرىنى  ئ. پ، ئـۆز ئاراسېلىشـتۇردى  توپالنمىالرنىڭ ھهممىنى ئېلىـ 
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ــۋەتتى ــ   ئـــۆز ئـــارا . چىقىرىـ ــتۇرۇپ تهكشـــۈرۈش بىـ لهن ھهرخىـــل ئالماشـ
  .تاللىنىپ بېكىتىلدىاقى ۋارىيانتالرنىڭ تولۇق ۋە مۇكهممهلر

مــۇھهممهد قــارى  —بىزنىــڭ كېتىشــىمىزنى تىلىمهيۋاتقانســهن؟  —
  .تتىل بىلهن چاخچاق ئارىالشتۇرۇپ تۇراۇنداق سوئاپاتال ش -پات

  .سابىت قىسقا ھهم تۈزال جاۋاب بېرەتتى —،ياق، تېخى بالدۇ —
ــۈكرى، ب  — ــا شـ ــوق،    خۇداغـ ــى يـ ــهكمۇ پايدىسـ ــدىراپ كهتسـ ــز ئالـ ىـ

  ...قالپ ياتماقتىن باشقا گهپ بولمىساقۇچاتىزىمىزنى 
تـــى دەي—نېمىكهنســـهن،  ژبىـــ... ســـهنمۇ تـــازا! مـــۇھهممهد قـــارى —
ىق قىسـما گهپلهرنـى قىلماسـل    دە ھهيه ئايال كىشى با —ت قارى،ئابلىمى

  .ئهخالقلىق ئادەمنىڭ ئىشى
. دە سـاڭا ئـورۇن يـوق   ساڭچۇ، بۇ يهاال ئولتۋاي، تهقۋادارەي، ئېتىكاپتى —

  .ز ئىچكىرىدە، ئاڭلىمايدۇگىمىيهڭ
ئۈچـۈن   ، ئورتـاق سـۆھبهتله  دە ئورتـاق ئىشـال  ئهگهر ئىككىڭالر بـۇ يه —
ــ ــاڭالگهكهلمى ــقا جا ن بولس ــان، باش ــهت   ، ھهر قاچ ــقا پۇرس ــدىمۇ تالىشىش ي

  .دېدى سابىت ھهزىل قىلىپ —اپااليتىڭغۇ؟ت
ۋاتقانــدىمىز ۈنۈېلىننىــڭ كــۆزىگه نــېمه كۆركــۆڭلىمىزگه يېڭــى ك—

ۋېلىپ، خـــاتىرجهم ئولتۇرالمـــاي، يه كهتكىمىـــز ۈەســـه چۈشـــۋەسۋدېـــگهن 
شــۇنداق ئاالقىســى ا كهلــمهي، ئارىســالدى بولــۇپ قالغــان ۋاقتىمىــزادا مانــ 

. زگه قايتىـدىغان چـاغ بولـدى   بۇ دېـمهك بىـ  . قا باشاليدۇچىقىش يوق گهپله
  .دېگهن سۆز

از سابىت ھهر قانچه تۇتسـىمۇ، يهنه بىـر ئـ   . تۇرۇشتىئۇالر ئورۇنلىرىدىن 
مۇھهممهد قارى ئـاغزى تىنماسـتىن سـابىت بىـلهن     . ولتۇرۇشقا ئۇنىمىدىئ

كېـيىن ئـۇنى يهنه گۈلزادىنىـڭ     نبۇ كۆڭۈللـۈك ئولتۇرۇشـتى  . چېقىشاتتى
هســىر قىلغــۇچى ســېهىر بىــلهن كۈتــۈپ رلىــك كــۆزى، زىلــۋا قهددى ئمېهى

  .ا يهنه بىر ھازا شېرىن سۆھبهت داۋام قىالتتىئۇالرنىڭ ئارىسىد. تۇراتتى
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**** **  
ئهنه شۇنداق، سابىتنىڭ كـۈنلىرى ئهڭ كۆڭۈللـۈك، ئهڭ بهختلىـك ۋە    

ــدى  ــك ئۆتمهكتى ــۇنداق . ئهڭ مهنىلى ــت    بش ــڭ مهس ــۇ بهختنى ــىمۇ ئ ولس
ــۇچى ك ــۆزىنى    قىلغ ــۇپ ئ ــلهن بول ــى بى ــوق هيپ ــلىۋەتكىنى ي ــۇ  . تاش ــۇ ب ئ

  .لهپ چىقتىجهرياندا ئۆزىنىڭ شېئىرلىرىنى رەت
پ پىكىـر ئالمـاقچى، لـېكىن،    ۈتۈسـ بۇ شېئرالر دىۋانىنى ئۇسـتازىغا كۆر 

شتىن ئىلگىرى ساۋاقدىشـى ئابـدۇراخمانغا بىـر قېـتىم     ۈتۈئۇستازىغا كۆرس
ــ ــدى  ۈتۈكۆرس ــپ قال ــرىگه كېلى ــېقىش پىك ــۇ . پ ب ــتاچىغا  «ئ ــال ئىش ئهتى

. بىـــلهن ئۇچراشـــماپتىمهن كـــېلهي، تهتىلـــدىن بېـــرى دوســـتال بېرىـــپ 
لهرنـــى ېگهند »يېـــرىم دەم  پاراڭلىشـــىپ كـــېلهرمهن -ۈپ بىـــردەمكۆرۈشـــ

ــكهن    ــاتلىق ئـــــۇخالپ كهتـــ ــان تـــ ــۈزۈپ، ئاللىقاچـــ كۆڭلىـــــدىن ئۆتكـــ
نىـــــڭ گـــــۈزەل مهھبۇبىســـــىنىڭ يـــــۈزىگه يېقىنـــــراق ئېڭىشـــــىپ ئۇ

  .شا قىلدىچېهىرىسىنى بىردەم تاما

 

2  
  

اچىغا كهلگهندە ئابـدۇراخماننىڭ ئايـالى ئۇنىـڭ تـېجهنگه     سابىت ئىشت
  .نلىكىنى ئېيتتىكهتكه

ــڭ ئۆ    — ــا قۇناجىمنىـ ــر بولسـ ــۇ بىـ ــدەئـ ــولالئېزىز  يىـ ــا مـ ، بولمىسـ
ئىشــقىلىپ ئابــدۇغوپۇر، ئهمهت مهخســۇمالر بىــلهن  . دامولالمنىــڭ ئۆيىــدە

  .ىدېد —بىلله، 
. ه كهلـدى ئۆزىگه كايىـپ، تـېجهنگ   -ز يولنى ئارتۇق ماڭغىنى ئۈچۈن ئۆ

بـــۇ يهردە يهنه . دوســـتالرنى مـــولال ئېزىـــز دامولالمنىـــڭ ئۆيىـــدىن تـــاپتى 
ئــۇالر ســابىتنىڭ  . هرمۇ بارىــدىرەپلھهممهد قــارى مهشــ ۇىن، مــدلىۋاھىــد

  .كهلگىنىدىن بهك خۇرسهن بولدى
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ــ     — ــۇ ئويلىغ ــى دەپم ــاال ئهۋەتهيل ــاڭا ب ــز س ــاككۇكنى  ابى ــراق ك ن، بى
ن جـۇدا قىلىـپ گۇناھكـار بولـۇپ     بىر كۈ... ھادنى شېرىندىنزەينهپتىن، پهر

ــپ قا  ــاالرمىزمۇ دەپ ئىككىلىنىــ ــدۇق،قــ ــدى   —لــ ــاق قىلــ دەپ چاخچــ
  :رۇپئابدۇراخمان كۈلۈپ تۇ

دېـــدى  —مهن ســـېنى ئىـــزلهپ ئىشـــتاچىغا بېرىـــپ يېنىشـــىم، —
بىــلهن كۆرۈشــۈپ  رســابىت ئۇنىــڭ چاخچىقىغــا تــۈزال جــاۋاب بېرىــپ، ئــۇال 

  .غاڭزىنى ئوينىغاچ نچۇقىغا سېلىپ، يانچۇقىدابولۇپال قولىنى يا
دېـــدى  —! دە -تىكهندېـــمهك، ســـابىت ئابـــدۇراخماننىال ئىـــزدەپ —

  .ئهمهت مهخسۇم چېقىشىپ
 —ئۇنىڭغــا بىــر ئىشــىم بارىــدى، . ئابــدۇراخماننى ئىزدىــدىمئه، ھه —

  . بايقىماي دېدى سابىت ئهمهت مهخسۇمنىڭ سۆزىدىكى ھهزىلىنى
ئـۆيگه يـاكى بـۇ     بىزنىڭ قاۆتكهنسهن، نېمىشھهقىچان بۇ يهردىن ئ —

ــدىڭ؟   ــپ ئۆتمى ــۆيگه كىرى ــ   —ئ ــدۇغۇپۇر، س ــدى ئاب ــچ  دې ــتىغا ئى اددا دوس
ان بولساڭ نهچـچه چـاقىرىم يـولنى    ماڭغكىرىپ  —ئاغرىتقاندەك قىلىپ،

  .كهمرەك ماڭمامتىڭ، خوش، قېنى ئۇسسۇزلۇق ئىچ
بـاال   بىـز سـاڭا   —ئابـدۇراخمان،  دېدى —م،ىبايا چاخچاق قىلغانىد —

ــد  ــدۇق، ئهم ــتاچىغا    ئهۋەتكهنى ــهن ئىش ــدىكى، س ــۇم بول ــدىن مهل ى گېپىڭ
بــۇ دا بىـز ئهمــدىال سـېنى چـاقىرغىلى ئهۋەتـكهن بـاال      يېتىـپ بولغـان چاغـ   

شالماپسـىلهر، خهيـر، مهيلـى،    ۇهردىن قوزغالغان بولسا كېـرەك، شـۇڭا ئۇچر  ي
  .قانداقال بولمىسۇن كهلدىڭ

 تـبهخش سايىسـى ئاسـتىدا يـاز    پېشايۋان سۇپىسىدا باراڭنىـڭ راھه  ئۇالر
ــز تهكــكهچ ئولتۇر  ــرىگه ئېغى ــۇالر ســابىت كىرىشــ . شــاتتىۇنېمهتلى نىڭ ئ

ــۇ    ــۆھبهتلىرىنى داۋام قىلمـــاق بولـ ــدىكى سـ ىۋاھىـــددىن گهپ پ، لئالدىـ
ــۈرۈلۈپ،      ــا س ــابىتنىڭ  يېنىغ ــتا س ــدۇراخمان ئاس ــهتته، ئاب ــلىغان پۇرس باش

  :رىدىوئۇنىڭدىن پىچىالپ س
  ىگهنتىڭ؟مېنى نېمه ئىش بىلهن ئىزد —
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دېــدى ســابىت   —،بولــۇدۇكېــيىن دېســهممۇ   باشــقا بىــر ئىــش   —
  .وتتۇرىغا چىقىرىشتىن خىجىل بولۇپئرىلىرىنى بۇيهردە ئېش

دېــــدى  —؟پ چىقــــايلىمۇۈشــــۈكىرىــــپ سۆزل اققــــابولمىســــا ب —
  .ئابدۇراخمان ئهستايىدىللىق بىلهن

ۋاقتىمىــزدا دېيشســهكمۇ  بىكــاس، يــاق، ئۇنچىۋاالمــۇ مــۇھىم ئهمه —
  ...تىدىغان بىر نېمه بارىدىۈۆرسساڭا ك —دېدى سابىت،  —،ۇبولۇد

ــا ژدېســهم ـ دېمىســهم بىــ     — ــم ئاخشــامال  پ ــۇنى بهلكى چه شــېئىر، ئ
ېلىــپ ئــۇ شــۇنداق  گــۈزەلكى، ھايــاجىنىڭنى باســالماي  نه كيازغانســهن، يه

نى اليىــق  شــۇنۇقالــدىڭ، شــۇنداقمۇ؟ ئانــدىن بىــز بىــلهن ئورتــاق زوقل     
  تاپتىڭ، شۇنداقمۇ؟

ئـــۇ بۇرنىنىـــڭ ئـــۇچى تهرلهشـــكه دېـــدى  —، ...چه ئهمهسپـــا ژبىـــ —
  .رنىنىڭ ئۇچىنى سۈرتۈپباشلىغاچ، قولىنىڭ ئالقىنىدا بۇ

ــى؟ بهش؟ ۋۇي، — ــۇن ھه، ئىككـ ــا بـ ــلهن بـ ــكه يه ى ھهممهيـ دە دېيىشـ
ــدىغۇ؟ نېمىشــكه مــاڭىال، يهنه كېلىــپ كېــيىن   ۇبول دىغــان ئىشــتهك تۇرى

  ەيدىغان گهپ، دەۋالدىڭ؟د ئايرىم
ــىله — ــتى   س ــىپال كهت ــېمه پىچىرلىش ــاڭالپ   ڭالن ــۇ ئ ــم بىزم ؟ بهلكى

  .ت مهخسۇمدېدى ئهمه —دىغاندۇ،ۇباقساق بول
 —تهنـــتهنه بىـــلهن، مان دېـــدى ئابـــدۇراخ  —،بولـــۇدۇئهلـــۋەتته   —

 —ىرىنى ېئچه شـ دوستىمىز سابىت ئۆزىنىڭ ئهڭ يېقىندا يازغـان بهش پـا  
  .كهپتۇنىشىمىز ئۈچۈن ئېلىپ ۇنىڭ زوقلبىز —شۇنداقمۇ دوستۇم؟ 

ــارچه ئهمهس — ــدەك ئهمهس،   بهش پ ــۇپ تۈگهتكى ــۇ يهردە ئوق ــق، ب ، جى
  .پ باقسۇن دەپ ئېلىپ كهلگهنىدىمشۇڭا سېنىال كۆرۈ

ــمهك — ــېئ ئهھه، دې ــكهن  رالش ــڭ ئى ــدۇراق   -دىۋانى ــكه بال دە؟ نېمىش
  .مۇنداق دىمهيسهن

تىم، شـۇڭا ئـاۋۋال   ېگهنـ تهي دۈمهن شېئرلىرىمنى ئهپهندىگه كۆرسـ  —
كىن دەپ ئـويالپ، شـۇنى ئېلىـپ    رۈپ باقسـا ئوبـدان بوالمـدى   كـۆ  سېنى بى
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ــدىم، ــدىن د  —كهلگهنىــ ــابىت قوينىــ ــتهســ ــگهن   رەپــ ــپ تىكىلــ قىلىــ
  .انغا بهردىراخمشېئىرلىرىنى ئېلىپ ئابدۇ

سـهن، پهمسـىز، بـۇ    ۇسـهتمهكچى بول بۇنى نېمىشكه ماڭا ئـايرىم كۆ  —
ــى كۆپچ ــۈدېگهنن ــاكىمۈل ــاك مۇھ ــمۇ؟   ه قىلس ــى ئهمهس ــۇ ياخش  —تېخىم

  .دېدى ئابدۇراخمان
ــاي — ــاغىنه،   ب ــدۇ، ئ ــداق گهپ دېســهڭ بولمام ــدى ئهمهت  —ىال بۇن دې
  .ۇممهخس

ــدە  — ــابىتنىڭ يهنه بۇرنىنىــــڭ ئــــۇچى تهرلىگهنــ لىنىــــپ، ك بىســ
  .قولىنىڭ دۈمبىسى بىلهن، ئاستىال سۈرتۈپ قويدى

دېـدى   —دە،  -بـا ئويلىغـان يېـرى    بولدى قويساڭچۇ، ئۇنىڭمـۇ بـى   —
  .بولغاندەكخىجىللىقتىن قۇتقۇزماقچى ئابدۇغوپۇر ئۇنى 

ــوغرا،   — ــى ت ــابىتنىڭ قىلغىن ــدى لىۋاھ —س ــددەپ قوللى  —ىن،دى
ــۇمدىن باشــــــ  ــلهن ئهمهت مهخســــ ــدۇراخمان بىــــ ــېئقىمىئابــــ ر ىز شــــ

بهرىبىـر كـارامهت   . ته -وقيـ يازمىغاندىكىن، بىزگه دېمهكنىـڭ زۆرۈرىيىتـى   
  .هيمىزنى بېرىپ كېتهلمپىكىرله
دېــدى  —دىغــۇ،ۇپ ھوزۇرالنســاق بولپىكىــر بېرەلمىســهكمۇ ئــاڭال  —

  .ئابدىغوپۇر
ىــدىغانالر ھوزۇرالنســۇن،  نۇئۇنــداق بولســا مهن ئوقــۇيمهن، ھوزۇرل   —

ــدىغانالر پى  ــر بېرى ــر پىكى ــى   —بهرســۇن،كى ــدۇراخمان يىگتلهرن ــدى ئاب دې
ئارقىـــدىن ئـــۇ بىرىنچـــى بهتنـــى ئېچىـــپ ئوقۇشـــقا  . دېققهتـــكه ئۈنـــدەپ

  .لىدىباش
  هۋباھار ئهييامىدا،گويا كۈلگهن چېچهكسهن ن سهن

  .گۈل جامىدا—قىلسۇرسهن مهي تۇتۇپ غۇنچه  لىۋىڭمهست 
. . . . . .   

ــ   ــىكالرنىڭ ئۇسـ ــرى كىالسسـ ــابىتنىڭ غهزەللىـ ــان دا يلۇبىسـ ېزىلغـ
بولۇپ، مـۇھهببهت، سـاداقهت كـۈيلهنگهن، بهزى جايلىرىـدا ئاشـىقالرچه ئـاھ       



 285 

ــدى ــېكىلگهن ئىـ ــڭ د. چـ ــۈزئۇنىـ ــۋاننى تـ ــىك ىـ ــهكلىمۇ كىالسسـ ۈش شـ
شـېئرالردىن بىـر قـانچىنى    . تهرتىۋىـدە ئىـدى  ئىرالرغا ئوخشاش ئېپىلـبه  شا

 ئۇنىـڭ بىـر نـېمه   . ئابـدۇراخمان ئوقۇشـتىن توختىـدى   ئوقۇغاندىن كېيىن 
ــى   دېم ــىپ كهتت ــابىت جىددىيلىش ــگهن س ــى پهمىلى ــى ئىكهنلىكىن . هكچ

ــۇچى تهرلىشـــىدىن بىلىن     ــولغىنى بۇرنىنىـــڭ ئـ ــل بـ ــىخىجىـ ئـــۇ . هتتـ
ى ئوقــۇپ تــازا  ىــدا پىشــمىغان نهرســىلىرىمن  ابــدۇراخمان كۆپنىــڭ ئالد ئ

دۇراخمان ســۆز قىلىشــقا ئهممــا ئابــ. تىـدىغان بولــدى، دەپ ئهنســىرىدى ىتال
ــدى ىالرنىڭ نــېمه دەيــدىغانلىقىنى ئــاڭالپ   باشــقئــۇ ئــاۋۋال  . ئالدىرىمى

  .باقماقچى ئىدى
 غهزەللىـرى  سـابىتنىڭ  —دېدى ئابـدىغۇپۇر،  —راستىنى ئېيتسام، —

ەمنىـــڭ قولىـــدىن ىن قېلىشـــمايدىكهن، يـــا ئۆزبـــۇرۇن ئۆتكهنلهرنىڭكىـــد
  .كهلمىگهچكىمۇ، ماڭا بهك ياقتى

  .دېدى مهشرەپ —ياقتى،ماڭىمۇ خوپ —
جىـت  -ئـۇ جىـم  . ئوتتۇرىغـا قويمىـدى   شىنىلىۋاھىددىن ئۆزىنىڭ قارى

ئابـدۇراخمان  . ۋاتـاتتى ۈئولتۇرۇپ ھهربىر كىشىنىڭ پىكىرىنـى ئـۆلچهپ كۆر  
  :ولغاندىن كېيىنىنىڭ پىكىرىنى ئاڭالپ بئىككى دوست

ه بۇنىــــڭ ئۆتكهنلهرنىڭكىــــدىن قېلىشــــمايدىغانلىقى مېــــنىڭچ —
ن يامـــان بولغـــان يېرىمـــۇ دەل شـــۇ ئۆتكهنلهرنىڭكىـــدى لـــېكىن،. راســـت

ــمىغانلىقىقې ــ! لىشـ ــۆزىمىز ي قانېمىشـ ــا   ائـ ــي ھاياتقـ ــاۋاتقان ئهمهلىـ شـ
 —ھلىـــرى ۋا -ىڭ ئـــاھمهشـــۇقالرن -يــۈزلهنمهيمىز؟ ھامـــان شـــۇ ئاشـــىق 

زۈمنى قــاتتىق ئالمىســۇن ئابــدۇراخمان ســۆ — ...هلىرىمــۇھهببهت پــاجىئ
ــاراپ كۈلۈمســىرىدى  ســابىت، بىــز قهشــقهرگه   —ۋە، دېگهنــدەك ســابىتقا ق

ــدىغا ب  ــىجاڭنىڭ ئال ــدىنىڭ    ارغاس ــى ئهپهن ــته مهمتىل ــى مهكتهپ ــدا نوۋېش ن
 ســــهنئهتنىڭ -؟ ئهپهنــــدى ئهدەبىيــــاتدۇســــۆزلىگهنلىرى ئېســــىڭدە بــــا

ــېمه بولازىرقى بىزنىــڭ شــارائىتۋەزىپىســى ھــ لىكــى شــى كېرەكۇىمىزدا ن
ھهمـمه دەۋر   بىـز . ھهققىدە سۆزلىگهنىدىغۇ؟ شـۇ سـۆز ئېسـىمىزدە بولسـۇن    
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ــال  بىزنىـــڭ  هك، كېيىـــنكىلهســـۈژنـــى يېزىـــپ  ال»ۋاھ -ئـــاھ«ئوخشاشـ
ئهپهنـدىمۇ   ،نـى بىلىـدۇ؟ تـوغرا   ئهسىرىمىزدىن مۇشۇ دەۋر ھهققىـدە نېمىله 

بىــراق، . بولــۇدۇلىشــكه ماننىــڭ تىلىنــى بىۇ ئهســىردىن شــۇ زادېــگهن، بــ
ــانىمىزدىكى    خهل ــى، زامـ ــى، ئارزۇسـ ــدىرى، قايغۇسـ ــى، تهقـ ــڭ تۇرمۇشـ قنىـ

نى ىن گويــا غــارالالردبــۇ شــېئر. س ئهتمهيــدۇئهكــ ۆرلــۈك ئۈچــۈن كۆرەشــلهھ
ــله  ــكهن دەرۋىشـ ــان ئهتـ ــدۇ ماكـ ــادى ئاڭلىنىـ ــۇ . نىڭ پهريـ ــئـ تىن جهمىيهتـ

نى زىـددىيهتله  -رەشاسـارەت، كـۈ  ئ-ۋاتقان زۇلـۇم ۇته بولجهمىيهتئايرىلغاچقا 
ــدبىلمه ئۇنىــڭ خىيــالى ئۆزىنىــڭ ئىچكــى دۇنياســىدىكى دەرتلىــرىگه   . ۇي

ــ ــاھ«الىق ت ــتىال »ۋاھ-ئ ــى تۆكۈش ــم ! لىرىن ــۇنداق ئهمهس ــز  ۇ؟ بش ــراق بى ى
 -، ئــۆز  بېشـىمىزدىنمۇ نۇرغــۇن بــوران كه ئارىلىشــىپ ياشـاۋاتقانال تهيىـ جهم

ــاپقۇنال ــ  چ ــكهن ئ ــۇال . مىزرهادەملكهچ ــۇڭا ب ــڭ ئبىزن ش ــۈرۈش  ى ــس ئهتت هك
ۋېتىــپ ۈئابــدۇراخمان يهنه بىــر نهچــچه ۋارقنــى ئۆر —ســۇن،ولنىشــانىمىز ب

دە،  -ىنيــازغھــېچ بولمىســا مۇنــۇ غهزىلىڭــدەكراق  —ق توختىــدى ۋە،ئــازرا
قاپيىسـىدىكى يهنه  بىـر غهزەلنىـڭ بىرىنچـى بىيىتىنـى       »ئا«دېدى ۋە  —

  :ئوقۇدى
  

  !»اهلۋىدئ«ئۈمىد، يار، دېمىگىن ھهم  ئالدىراپ ئۈزمه
  .ۇ يولدا قىلساق جان پىداب قۇچقۇمىز بىزمۇ ۋىسال

  
بــۇنى مهن پهقهت  —يهنه توختـاپ،  دېـدى ئابــدىراخمان   —بىـراق،   —

-قۇللىــدىم، بولمىســا بۇنــداق يوشــۇرۇن ئىمــا    پ مادە »ھــېچ بولمىســا «
ــېئرال  ــارەتلىك ش ــدىغانل  ئىش ــز نهپ ئااللماي ــڭ خهلقىمى ىقىنى دىن بىزنى

ى قــانچه نشــالبۇنىڭــدىكى تهققــاس قىلى. مايتىدېســهم، يهنىــال ماقۇللىمــ 
ــىنهله  ــادەم چۈشـ ــالىال ئـ ــال زىيـ ــه ؟ يهنىـ ــز چۈشـ ــهكمۇ ، بىـ ندۈرۈپ يۈرمىسـ
 -بۇنىـــڭ نـــېمه پايدىســـى؟ بىـــر .دۇۈنۈدىغانالر چۈشـــۈنۈھهممىنـــى چۈشـــ

ــاق،    ــۇ؟ يــ ــهللىي ئېيــــتىش ئۈچۈنمــ ــدۈرۈپ تهســ بىرىمىزنــــى ئۈمىدلهنــ
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، ئهركىنلىكنىـڭ  ىشـى كېرەكلىكىنـ  ۇساننىڭ قانداق بولھهقىقهتنى، ئىن
ــداق قى ــهنمهيدىغانال ممقانـــ ــه ئىكهنلىكىنـــــى چۈشـــ غا هتلىـــــك نهرســـ

  .ه تىرىشايلى، دەيمهنچۈشهندۈرۈشك
ئهمهت مهخســـۇم چاخچاققــــا  ېــــدى د —ئهيىـــپلهپال كهتتىڭغـــۇ؟   —

ــۇپ،  ــاقچى بول ــازا ئاشــ  —بۇرىم ــڭ ت ــدە  ئۇنى ــۈرگهن مهزگىللىرى ــۇپ ي ق بول
  شكه بولۇدۇغۇ؟ۈنۈبولسا توغرا چۈشيازغانلىرى 

ــنىڭچه، — ــد  —مېـ ــدى لىۋاھىـ ــالماقلىق   ىنددېـ ــاس سـ ــۆزىگه خـ ئـ
ا ئــابغۇپۇر دېگهنــدەك ئــارتۇقچىلىق ســابىتنىڭ غهزەللىرىــدە بايــ —بىــلهن،

ھـازىر بىـزگه زۆرۈرى   . نى يـاز راق نهسـىله ر، سهن جهڭگىۋاستۇمبار ئىكهن،  دو
نــى ســاقالپ قــوي،   مىللــى ئــاڭنى ئويغۇتــۇش، بۇنــداق ئۇيقــۇ دورىلىرى    

گىــۋار، ئــۇ بىزنىــڭ هڭســهنغۇ؟ قانــداق جىىرىنى كۆرموللىكامنىــڭ شــېئرل
  .بېرىدۇ ئالدىمىزدا پۈتكۈل تارىخىمىزنى ئېچىپال

ات ـ پـات سـۈرتۈپ    نى پـ سابىت خىجىل كۈلۈمسىرەپ، بۇرنىنىڭ ئـۇچى 
ــدۇراخمان  شـــــائىر      ــۇراتتى، ئابـــ ــاي ئولتـــ ــۇپ، گهپ قىاللمـــ  »ب«قويـــ

  :باشلىدى قاپىيىسىدىن بىر غهزەلنى
  

  ،ارەبيى تېنىمگه ئاتارسهن نيا كۆز نۇرۇڭ پهيكانى
  .ارەبييا ھىجرىڭ باالسىنى باشىمگه ساالرسهن 

  
سـا،  بىـلهن تولغـان بول   ىڭ بـۇ دىۋانىـڭ مۇشـۇنداق گهپـله    مانا، سېن—

دەپ  —، دوسـتۇم،  بىزنىڭ مۇشۇ دەۋرىمىز ئۈچۈن قانچىلىك پايدىسـى بـوال  
  .شتىن توختاپسورىدى ئابدىراخمان شائىر ئوقۇ

ــى  بۇال — ــڭ ھهممىس ــلهر، ئىنى ــان غهزەل ــرى يازغ ــكه ت لگى اشلىۋېتىش
ــلىرىنى ئاڭلىغ  ــدىنىڭ تهشهببۇســ ــدىم، ئهپهنــ ــيىن  قىيمىــ ــدىن كېــ انــ

ــدا،  ــانلىرىم ئاخىرى ــابىت   —يازغ ــدى س ــاخىدې ــان  ئ ــاۋازدا تهرلهۋاتق ر پهس ئ
  .بۇرنىنىڭ ئۇچىنى ئېرتقاچ
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نىــڭ كېيىنكـــى  دېــدى ئابـــدىراخمان ۋە توپالم  —دە،  -مۇنــداق   —
  :ىۇدرۈپ، چىققان يېرىنى ئوقئۆيېرىمىنى تهخمىنهنال 

  
  يارىم، ئهگهر سهن شېرىن بولساڭ،

  .كهسمهكنى شهرت قىلما ماڭا تاغ
  .تاغ كهسمهك نهھاجهت

  شهرت قىل پهقهت
  !سۆيمهكنى ھهم ئهرك سۆيمهكنىئهل 

  شهرەپ قۇچسام-مهن ئهگهر شان
  ۋەتهن، مىللهت قهرزىنى ئاقالپ؛

  م دە شۇ چاغ دىلىڭدىن،مېنى يارى
  ى يېقىپ قۇچاقالپ،ڭنئاتهش لىۋى

  ساداقىتىم بولمىسا ئهلگه،ر ئهگه
  .ۇماندېگىنىم گ »ساڭا سادىقمهن«بىر 

  سهنمۇ ئهل ئىچىدە بىر جان،
  .ئهلگه سادىقمهن

  ...ڭىمۇ ھامانسا
ــهن      — ــرال س ــۇنى بى ــى ھهم ب ــاۋالقى غهزەللىرىڭن ــوي، ئ ــۇ ھ ــېمهڭ ب ن

  .دېدى ئهمهت مهخسۇم —لدىم،يازغىنىڭغا ئىشىنهلمهي قا
ــۇ، ۆۋىمـــۇ سهۋىيىســـى بىـــراقال تـــ ڭچمېنى — دەپ  —ەنلهپ كېتىپتـ

  .قوشۇلدى ئابدۇغۇپۇر
ــرى  — ــڭ پىكـ ــقىچه، مېنىـ ــۈنلهي باشـ ــدىراخمان    —م پۈتـ ــدى ئابـ دېـ
نىڭ ئـاۋالقى غهزەلـلهر ھهققىـدە يوقـۇرى باھـا      سىله —ئاھاڭدا،لىك تهنتهنى

ــدى   ــنىڭالر ئۇنىڭـــ ــاس قىلغىـــ ــىڭالردا ئاســـ ــك، بېرىشـــ كى بهدىئىيلىـــ
بـــۇ شـــېئر . ساالل كـــۆز بـــاغالش ئويـــۇنى خـــخىـــ ســـۆزمهنلىك، بـــۇ بىـــر

ــراق مه   ىيبهدىئ ــام، بى ــقهتهن خ ــتىن ھهقى ــى جهھهت ــتىن  لىك ــۇن جهھهت زم



 289 

ئىــــكهن، دەســــلهپكى  نغانمهزمــــۇن ياخشــــىال .كــــۆپ ئىلگىــــرىلىگهن
ي تىـل ئىشـلىتهلىگهن ئـادەم يېڭـى مهزمۇننىمـۇ      ىدىكىدەك بهدىئشېئىرال

ى شــهكىل، يېڭــى ڭــبۇنــداق يې. بىــلهن پهدەزلىيهلهيــدۇ بهدئىــي گۈزەللىــك
ــدىك نى بىــردىنال ياخشــى يېزىــپ كېتىشــنى كــۈتكىلى   شــېئرالى مهزمۇن

  .بوالمدۇ
مهت ى ئهدېــــد —ھهي تــــاڭهي، ســــاڭا نهرى يــــاراپ كهتــــتىكىن،  —

  :رنىڭ دەسلهپكى مىسرالىرىنى ئوقۇدىىمهخسۇم يهنه بىر شېئ
  

  ۈپهت،ئهگهر بىر ئهجدىهار بولسام تهڭرىتاغ س
  . ۇتاتتىميئېلىم دۈشمهنلىرىنى يالماپ 

  يۈك بىر ئادەم بولسا، بۈمىللىتىم 
  .ئۈستۈمگه ئېلىپ
  .ىتاتتىمئالهم كېزىپ ئوين

  تىپ ئاڭا،مهڭگۈلۈك ئهرك بهخش ئې
  تراپىغام ئهيۇرتۇ

  ...قورغاندەك تىك تاغ بولۇپ جايلشاتتىم
ــا بۇنىســى تېخىمــۇ ياخشــى،  — ــدىراخمان ئو —مان قۇشــنى دېــدى ئاب

ى بىـر لوڭقـا   ىـر جهڭ ئالدىـدا سـاڭا ب   —راپ،پ ئهمهت مهخسۇمغا قاۇتۇتوخت
ۆرۈر ھېسـابالپ قوبــۇل  گـۈل، يهنه بىـرى قىلىــچ تهڭلىسـه سـهن قايســىنى ز    

  قىلغان بوالتتىڭ؟
ىشــــــنىغۇ ئــــــاالتتىم، بىــــــراق لوڭقىنىمــــــۇ ئېل قىلىچنــــــى —

  .دېدى ئهمهت مهخسۇم —! دە -چېقىۋەتمهيتىم
ى قېتىش ھهققىـدە گهپ قىلمىـدىم، چـۈنك   شۇڭالشقا مهنمۇ چېـۋى  —

ئابــدىراخماننىڭ شــۇ ســۆزى  —كېــيىن، ىنلــېكىن جهڭــد. كېــرەك ئۇمــۇ
ــدەك بولــدى  بىــلهن ئهمهت مهخســۇم ســهل  ــدىراخمان . ھوشــىغا كهلگهن ئاب

ــاب  ــا س ــۇن،     —،ىتقابولس ــرىم بولمىس ــۈڭ يې ــن كۆڭل ــاتىنقى گهپلهردى باي
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ۇنى تاشلىۋېتىشـكه  بىـراق ئـ  . دوستۇم، لوڭقا گۈللهر مهندىمۇ كۆپ بولغـان 
ھـازىرقى شـارائىتتا   . ي بولمايـدۇ مـا ۋاقتىنچه قويۇپ تۇئۇنى  بولمايدۇ، ئهمما

ــاد ــىرىنلىرى -بىزنىـــڭ پهرھـ ــدە  شـ ــاللىقى ئىچىـ ــان رىيـ مىزمۇ مۇشـــۇ زامـ
، ئىنقىالبـى ئىدىيىسـىمۇ بولسـا، مانـا     مۇھهببىتىمۇ با رنىڭسۇن، ئۇالىياش

ببهتنى ئىنقىالبىــي شــۇنداق يېزىشــقا نــېمه ئۈچــۈن بولمايــدىكهن؟ مــۇھه 
  .ش كېرەكلهشتۈرۈغايه بىلهن بىر
همهت مهخسۇم تامـاق پىشـقانلىقىنى ئېيتىـپ، داسـتىخان     ئ شۇ چاغدا

را نـــى يېپىشـــقا تـــوغىيىغىن »ر مۇتـــائىلهىشـــېئ«. ا باشـــلىدىسېلىشـــق
  .هلدىك

دېـدى ئـۇ    —بۈگۈنال ھهممىنى كۆرۈپ بـولغىلى بولمايـدۇ، ئـاغىنه،    —
ــابىتقا، ــپ   —سـ ــۋانڭنى مهن ئېلىـ ــىمغا  دىـ ــۈككه قېشـ ــتهي، ئۆگۈنلـ كېـ

  .اغدا تهپسىلى سۆزلىشىمىزچ ى ئۆيدە كۈتىمهن، شۇ، سىنبارغىن
ســـابىت   —ل چايقاۋېتىـــپ،دېـــدى لىۋاھىـــددىن قـــو   —ئهگهر،  —

تىــل، بهدئىــي ئۇســلۇپ، گــۈزەل تىــل  ئىــي ئالــدىنقى شــېئرلىرىدىكى بهد
بىــلهن، كېيىنكــى شــېئرلىرىدىكى مهزمــۇنالرنى بىرلهشــتۈرۈدىغان بولســا 

  .دە -دىن بوالتتىجايىپ شېئرالئا
ــر  جهزمهن — ــى كېـ ــۇنداق بولۇشـ ــدىراخمان،  —،ەكشـ ــدى ئابـ  —دېـ

  .دە -ما بۇ بىردىنال ئىشقا ئاشمايدۇسابىتمۇ چوقۇم شۇنداق قىلىدۇ، ئهم
ــه تا — ــئهمىس ــاغىنىله ماقق ــېقىڭالر، ئ ــۇم   —،ا ب ــدى ئهمهت مهخس دې

يتىشـقا  سـابىت ھهقىچـان قا   —پ قىلىـپ، دوستلىرىنى داسـتىخانغا جهلـ  
  .ئالدىرايدۇ

ــۇ گهپن  ــابىت بـ ــڭ سـ ــڭ ئۇنىـ ــوي قىلغىن  ىـ ــى تـ ــيېڭـ ــارەت ىغـ ا ئىشـ
  .قىلىنىۋاتقانلىقىنى پهمىلهپ قىزىرىپ كهتتى
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. ۆرۈشــتىهن كئۆگــۈنى ســابىت ئىشــتاچىغا بېرىــپ ئابــدىراخمان بىــل 

  .ئابدىراخمان ۋەدىسىگه كۆرە ئۇنى ساقالپ تۇرغانىكهن
ن مېهمانخانىــــدا ئــــۇالر قېنىــــق ســــۇ ســــېپىپ سۆزۈنلهشــــتۈرۈلگه

ئوڭايســىزلىق بىــلهن س اق ئــادەملهرگه خــاتارتىنچــ ســابىت. ئولتۇرۇشــتى
ــرىگه،    ــهكىللىك تهكچىلىـ ــراپ شـ ــڭ مىهـ ــلهر  ئۆينىـ ــۇرەككهپ نهقىشـ مـ

سـالغاچ سـۇپىغا سـېلىنغان خـوتهن      سـهپ  ئويۇلغان ۋاسا جـۇپ تورۇسـالرغا  
ــۈتتى    ــىنى كـــ ــتىنىڭ گهپ باشلىشـــ ــالپ، دوســـ ــى مىجىقـــ . گېلىمنـــ

قالغـان  ئۆسـۈپ   خورەك باسـقان، چوقـۇرراق چېهرىسـى   ىانئابدىراخماننىڭ د
ــۆز  ــاقىلى ئ ــراق كۆرســ  ي س ــدا قېرى ــىغا  باققان ــېخىچه  . تهتتىۈېش ــڭ ت ئۇنى

. راتتىپ تــۇلىرىنى ئۆســتۈرۈپ يۈرگىنىــدىن ئالدىراشــلىقى بىلىنىــ ســاقال
 -دىغـــان بولســـا تهۋپىـــق ئوقۇتقۇچىالرنىـــڭ چـــاچۇئوقـــۇش مهزگىلـــى بول

ــولۈســاقىلىنى ئۆســتۈرۈپ يۈر ــا  . قويمــايتى شــكه ي ــازىر تهتىــل بولغاچق ھ
 بولـــۇپ ئىلمىـــي ئىشـــالر بىـــلهن بـــاش ىالخمان ئاساســـهن ئۆيـــدئابـــدىرا

  .اتتىۋاتۇچۆكۈرۈپ مهشغۇل بول
 —هپ باشــالپ،ىر گدېــدى ئــۇ ئــاخ —كىتــابىڭنى كــۆردۈم، ئــاغىنه، —

ئۆتكهنـدە لىۋاھىـددىن دېگهنـدەك كهمچىلىــك بىـرال، بهدىئيلىـك مهزمــۇن      
بهدئىيلىكـــــــى يۇقـــــــۇرى بولغـــــــان . هنبىـــــــلهن بىرلهشـــــــتۈرۈلمىگ

مهزمـۇنى ياخشـى بولغـانلىرى بهكـرەك     ، نىڭ مهزمۇنى پۈچهكىرلىرىڭشېئ
ىپىــدىكى غهزەللىرىڭنــى كونىالرنىــڭ پهدىســىدە قوپــال، مانــا شــۇ بــاش تهر

هرتىۋى بويىچه تىزىپتىكهنسـهن، بۇنىڭـدىن سـېىنىڭ ئىچىـدىن     به تئېلىپ
  .تۇرۇپتۇپىشقان پۇختىلىقىڭ زېرىكمهسلىكىڭ بىلىنىپ  

ڭ ھهربىــر ســا، ئهگهر ئالدىرىمىىمهمســهنبىــر نهرســه دئهمهلىيــراق —
بىــر  -ە بىرمــۇشــئېر ئۈســتىدە بولمىســىمۇ، ئاساســلىق قىســمى ئۈســتىد 

كۈچلـۈك قـوللىرى بىـلهن     ابىتدېـدى سـ   —توختالساق ئوبـدان بـوالتتى،  
ئۆزىنىڭ تىزىنى شاپىالقالپ ئولتۇرۇپ، بىر قـولى يهنه يانچۇقىـدا غـاڭزىنى    
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  .مالپ تۇراتتىسىقى
س، ئــاۋال ســهن مه، مهن ئالــدىراش ئهلمىســىالئۆزۈڭنىــڭ ئىشــى بو —

  .ىن، باشقا دىۋان قىلشۇنىڭغا ماقۇل بول، غهزەللىرىڭنى ئايرىۋەتك
  .ۇلغانىدىمقوش مهن بۇنىڭغا ئۈلۈشكۈنىال —
ــدى  — ــى بولـ ــدى ياخشـ ــهن، . ئهمـ ــڭ  ... بىلهمسـ ــدى دىۋانىڭنىـ ئهمـ

ــدىن ب  ــى يېرىمىـ ــۇ كېيىنكـ ــالپ بىرمـ ــا  -اشـ ــكه باشلىسـ ــر كۆرۈشـ ق بىـ
اننى ئېلىــپ يېڭــى ئۇسلۇپســتىكى شــېئرالر  ىــۋخمان دئابــدىرا —،بولــۇدۇ

  . قىسمىنى ئاچتى
ــۇي ئا ــڭ خـــــ ــتازى تهۋپىقنىـــــ ــدۇراخمان ئۇســـــ ــى  -بـــــ مىجهزىنـــــ

ــاتتى  ۇرىۋيۇقت . الغاندەكىــدى، ئۇمــۇ نېمىنــى ئويلىغــان بولســا شــۇنى ئېيت
ــم بول ــلهن ق   ۇكى ــى بى ــورۇن بولۇش ــداق س ــى، قان ــاي ش ــۇپ قالم ــۇ . تىورۇن ئ

ئهيىبلهشــكه . امىله قىلــدىۇئــداق مئرلىرىغىمۇ ئهنه شــۇنســابىتنىڭ شــې
. اشــقا تېگىشــلىكلىرىنى ماختىــدى پلىــدى، ماختتېگىشــلىكلىرىنى ئهي

ــاي ته ــڭ ئايانمــــ ــدئۇنىــــ ــڭ   نقىــــ ــاراپال ئۇنىــــ ــا قــــ قىاللىغانلىقىغــــ
ئۇنىــڭ . ماختاشــلىرىنىڭمۇ ھهققىــيىلىكىگه ئىشــهنچ قىلغىلــى بــوالتتى

  .ىپ تۇراتتىلىرىدىن سهمىمىيلىك، دادىللىق چىقسۆز
را خىجىللىقنــى ئۇنتـۇپ قىـزغىن مۇنـازىرە قىلىشــقا،    بـا  -راسـابىت بـا  

بۇنـداق   ۇنىـڭ ئ. باشـلىدى ... تـاالش قىلىشـقا،  -ا، ماقۇلالشقا، دە تالىشىشق
ئـــۆزىنى ئۇنۇتقـــان ھالــــدا مۇنـــازىرىگه كىرىشــــىپ كهتمىكـــى ئاســــان     

ــي يانچ . ئهمهســىدى ــدى دائىمى ــۇ ئهم ــاڭزا   ئ ــولىنى غ ــدىغان ق ــا كېتى ۇقىغ
ــل ــقىرى چى بىـ ــله تاشـ ــدا   القىرىۋهن بىلـ ــاڭزىنى ئالقىنىـ ــۇپ، غـ ــان بولـ غـ

. ازا قىزىغـان چـاغالردىال ئهنه شـۇنداق قىالتتـى    ئـۇ تـ  . ئوينىغاچ ئولتـۇراتتى 
ــا ــدى  بىت سـ ــۇل قىلـ ــۆپرەك قوبـ ــى كـ ــتىنىڭ پىكىرلىرىنـ ــازراق . دوسـ ئـ

ى ئاساسـى قايىــل  ئۇنىـڭ ئـۆزىنى ئاقالشـتىك   . تالىشـىپ ئـۆزىنى ئاقلىـدى   
تهنقىــدىنى قــايتۇرپ   تــاىــڭ خائابــدىراخمان  ئۆزىن قىالرلىــق بولغاچقــا 

مۇنازىرىســى بهك  -ۈگــۈنكى بهسمانــا شــۇنداق قىلىــپ ئۇالرنىــڭ ب. ئالــدى
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ئۇنىـڭ كۆڭلىـدە   . س قىلـدى ىـ ىنى روھلـۇق ھ ئـۆز  سابىت. قىزغىن بولدى
ۋېلىش ئاللىقانداق مۇھىم ۋە زور ئىشنى كۆڭۈلدىكىـدەك بىـر تهرەپ قىلىـ   

. ىلـــد ۇن ئاىنىڭ ئـــازادىلىكى ئـــور  بىـــلهن خـــاتىرجهم  بولغـــان كىشـــ   
ــكه مــاقۇل دەۋەرمهيدى   ــدىراخمان ســابىتنىڭ ھهممىــال گهپ غانلىقىــدىن ئاب

  .ئاالھىدە خۇش بولۇپ قالغانىدى
ــۇالر ــاخ ئ ــرلهپ چىقىــپ   ئ ــۋانىنى تهھرى ىرىقى ھېســابتا ســابىتنىڭ دى

كېلىشـــىپ  يـــاكى تهھرىرلهشـــكه تېگىشـــلىك تهرەپلىرىنـــى بىـــرلىككه 
ــدەك  ــۇپ، ھــاردۇق چىققان ــۇپ قېلىشــتى، شــۇ   بول ــدىراخمان ئ چاغــدابول اب

  :كۈلۈپ تۇرۇپ
گهپ بىـــلهن مېهمــــان   ئىســـىم قۇرســـۇن، مېهمـــاننى قـــۇرۇق     —

دېـــدى ۋە ئورنىـــدىن  —الـــدىم،ۇپ ققىلىـــدىغان يامـــان ســـاھىپخان بولـــ
بىزگىغــۇ تهكهللــۇپ ۋە ئــادەتكه ئايالنغــان رەســـمىيهتلهر      —ۋېتىــپ، ۇتۇر

ــاجهت، ــهن، ئهڭ  بىهـ ــىمۇ ئۇسسىغانسـ ــۇنداق بولسـ ــا   شـ ــى باققـ ياخشىسـ
ــ ــاڭغىچه    پىايلى، چىق ــردەم پاراڭلىشــايلى، ئ ــگهچ بى ــۋىلهردىن يى شــقان مې

  .سۇنتۇر نېمه ئهتكهچ ژدىكىلهر سېنىڭ كۆڭلۈڭ تاتىدىغان بىئۆي
ئهمىســه دەپتىرىڭنــى ئېلىــۋال، ئهمــدى مــاڭىمۇ بىــر قــانچه شــېئر   —

يــورۇق  -ۇ ئهمــدى خېلــى ئوچــۇقئــ. دېــدى ســابىت — ســهن؟ئوقــۇپ بېرە
  .نهتتىۈخ بولۇپ قالغاندەك كۆرشوتىك ئايلىنىپ، ئۆزىمۇ تې كىشىگه
ــا   — ــۋاالي، ئهمم ــى، ئېلى ــۈڭگه     مهيل ــهنمۇ كۆڭل ــار، س ــهرتىم ب ــر ش بى

ــويىچه  ــى ب ــاال كهلگىن ــز ئايىمــا ت ــ!ۋەر،  ھهرگى ــدىراخمان كونــا    ـ ــدى ئاب دې
ــۈلگهن كى   ــېئرلىرى پۈتـ ــاندۇقتىن شـ ــلىك سـ ــۇندىكى نهقىشـ ــك پاسـ چىـ

لىغىنى ۋائهتىـ ئهپهنـدى سـېنى شـۇنچه     مهمتىلـى  —دەپتهرنى ئېلىۋېتىپ،
ــا ــدىن    بىكـ ــدىال ئانـ ــت قىزىتقانـ ــېنى راسـ ــكهن، سـ ــڭ ۈكۈيۈرئهمهسـ ڭنىـ

ان سـابىتنى باشـالپ باققـا    راخمئابـدى  —دىكهن، ۇساداسىنى بىلگىلى بولـ 
  .كېتىۋېتىپ قوشۇپ قويدى

ر ىشــېئر ئوقۇســاق تــازا قامالشــمامدۇ، ئهســلىدە    ىئهمــدى شــېئ  —
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ۆيگه ئــــ ىنالنىمىــــدى، بىــــز بىكــــارالددىگهننىمــــۇ باغــــدا ئوقۇيــــدىغان 
  .قامىلىۋاپتۇق

ــتى  ــا كىرش ــۇالر باقق ــويال ته . ئ ــڭ ھ ــا   باغنى ــال، ئارق ــر رەت ت ــدە بى رىپى
ار، ئالمـا، ئـۈرۈك، قوتـۇر ئـامۇت قاتـارلىق مېـۋىلهر       ئانـ  تهرىپى بولسـا ئهنجـۈر،  

. پ ئولتۇرۇشـتى ۇيـ ۇا زوڭزئۇالر تال بارىڭى ئاسـتىد . بىلهن زېچ قاپالنغانىدى
  :ى ئۈزۈپ ياغلىقى ئۈستىگه قويۇپمنئۈزۈان بىر ساپاق يازلىق ئابدۇراخم

 —تىلىكىڭنـى بىجـا كهلتـۈرگهچ تـۇراي،     سهن يهۋەر، مهن سېىنىڭ —
  .ى ئاچتىهرىندېدى ۋە دەپت

  
  ھهر قاچان باغقا كىرىپ تالالر تۈۋىدە ئولتۇرۇپ،

  تولدۇرۇپ؛ قىينىسا دەرتلىك خىيالالر كۆڭلۈم ئۆيىنى
. . . . .  

ائىرانه ئاھاڭـدا دېكلىماتسـىيه   شـ  زدا،سـالماق ئوتتـۇرا ئـاۋا    ئابدىراخمان
ئـۇ  . باراقسان باغ ئچىنـى تولـدۇردى   -ۋازى بۈكئۇنىڭ ئا. قىلىشقا باشلىدى

بــۇ كوبلىــت . نــى ئوقــۇپ بولــۇپ ئاســتا ئورنىــدىن تــۇردى  تىبىينچــى بىرى
ۇشـۇ پۇرسـهتته سـابىتمۇ بىـر     ئارىلىقىدىكى تهبىئىي  پائۇزا ۋاقتى ئىـدى، م 

  :وراشقا ئۈلگۈردىسوئال س
ــ — ــداق؟   الازىرھـ ــۇ قانـ ــۇچى    —توقۇدۇڭمـ ــڭ ئـ ــۇ بۇرنىنىـ ــدى ئـ دېـ

  .بىلىنىپ، ئالقىنىدا سۈرتكهچ تهرلىگهندەك
ــۇرۇپ بو  ــدىن ت ــانئورنى ــاۋاب    لغ ــوئالىغا ج ــابىتنىڭ س ــدىراخمان س ئاب

  :بهرمهي شېئر ئوقۇشنى داۋام قىلدى
  

  غان غهزەللهرنى ھامان،يازىمهن پىغان بىلهن تول
  لدۇرۇپ؟سوىنى يدۇ پهلهك ئۆمرۈم گۈلنېمه قىينا
.  .  .  .  .  

  :هرىپىگه قاراپ مېڭىشقا باشلىدىئابدۇراخمان ئاستا باراڭنىڭ ئۇ  ت
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  ماس مهجنۇن، غېرىپنىڭ دەردىگه،وخشىمهندىكى دەرت ئ

  .كۆپ ئاھ ئۇرۇپ -بىر جانان ئىشقىدا يۈرمهسمهن توال
  

ە يېتىشـىۋېلىپ  ىن تـۇرۇپ ئابـدىراخمانغا ئهگهشـتى ۋ   سابىتمۇ ئورنىـد 
  .گه تايىنىپ بىلله مېڭىشقا باشلىدىسىمۈرىئۇنىڭ 
  

  ق مىللهت، ۋەتهننىڭ سۆيگۈسىمېنى كۆيدۈرگهن ئىشى
  ن شۇ ئاتا ئوغلى تۇرۇپ؟مه ،ننىگه چهكمهيمهن پىغا

  
ئــۈرۈكلهر قويۇلغــان قېرىمنــى  -ئــۇالر بــاراڭ ئاســتىدىن چىقىــپ ئالمــا

  :ستا قهدەم تاشلىشاتتىبويالپ، ئا
  

  ىنىڭ ھۆرلىگىن،ىمم ئېلكۆرسه —مۇراد  -ارزۇمهندىكى ئ
  .ۇپئازاتلىق تېڭىدا ۋەتىنىم كهتسه يۇر -ئهرك

 . . . .  
  .مىدىىمېڭىشتىن توختنىپ ئۇالر باغ ئىچىدىكى قىرالرنى ئايلى

  
  پ،ۇنۇشۇندا كۈلگهيمهن بهخت قوينىدا يايراپ، زوقل

  !مهشۇققا قوشۇلۇپ —ۋەسلىگه يهتكهن كهبى ئاشىق
  

ــم   ــازا جى ــر ھ ــ   بى ــيىن س ــقاندىن كې ــۇپ  د ابىتمېڭىش ــتىغا بۇرۇل وس
  :قارىدى ۋە

بــــدىراخمان ئۈنســــىز بــــاش   ئا. دەپ ســــورىدى —تۈگىــــدىمۇ؟  —
مېـنىڭچه   —قىلغىنىنـى ئېيتىـپ،  س ىھلىڭشىتقاندىن كېيىن سابىت 

ئــاللىقهيهرلىرى . بــۇ شــېئىرىڭدا بىــر خىــل ســۆرەلمىلىك بــاردەك قىلىــدۇ
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  .دېدى—ئارتۇقتهك بىلىنىدۇ، ئۇزۇن
نىــدىم، بىــراق زادى قهيىــرى  غاقىل را، مهنمــۇ شــۇنداق ھىــس تــوغ —

توختـا، بـۇالرنى   . كلىكىنـى ئۇقالمىـدىم  ئارتۇق، نهرىنـى قىسـقارتىش كېرە  
قىاليلــى، مهن ئــاۋال بىــر نهچــچه شــېئىرىمنى ئوقــۇپ  ىمه كېــيىن مۇھــاك

انـدىن بىـردىنال   ئ. يورۇقلـۇق بىـلهن   -دېدى ئابدۇراخمان ئوچۇق —بېرەي،
ماي يانـدۇرۇپ كهپتـۇ،   ارسـۇغ  وي، تۈگمهنگه ئاپىرىـپ ھ  —ئېسىگه ئېلىپ،

ــلىغىنى   ــا باش ــىنى باغق ــدەك، مهن س ــنىمىگه  دېگهن ــدى، ھېچ ــېمه بول م ن
  .دېدى —ۈرگىنىم نېمه بولدى؟ پ يۈتۈئېغىز تهگدۈرمهي چۆگل

دېــدى ســابىت ۋە بىــر تــال توغــاچنى      —مهيلــى ســهن ئوقــۇۋەر،   —
  . . . ىۋېتىپمۇنىڭ ئاغزىم بىكار بولغاندىكىن كېتمى —ۋېلىپ،ۈئۈز

  . . . ئىككىنچى شېئىرىنى ئوقۇشقا باشلىدى انراخمئابدۇ
ه ىرانيال ساھىپخان تاماققا چـاقىرغىچه شـۇ تهقلىتـته شـائ    ئۇالر تاكى ئا

  . ھېسالر دېڭىزىدا ئۈزۈپ يۈرۈشتى
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رىپ كهلگهنـدە ھامـان كۆڭلىـدە      ىزامىددىن ئىنىسى ئۆيگه كى
ئىشــى ھهققىــدە بــاش   ز پ ئــۆنىم ئهمــدى بىكــار بولــۇ  ئىــ«

ھهقىچــان ئۆزىنىــڭ قاتۇرىــدىغان ۋاقــت تاپقــان ئوخشــايدۇ، ئــۇ  
ىغانىــدى، لىكىــن يهنه كــۈتكهن ئويلدەپ  »تــوي ئىشــى ھهققىــدە ســورايدۇ

  .يېرىدىن چىقمىدى
ــۇ    — ــدى ئـ ــدىم، دېـ ــقىلى كهلـ ــلهن خوشالشـ ــىلهر بىـ ــا، مهن سـ  ئاكـ

  .ېتىپپىشايۋان سۇپىسىغا كېلىپ ئولتۇرۋ
ئۇ ئىنىسـىنىڭ بـۇ سـۆزىنى    . چۆچۈپ كهتتىن ىددىنىزام —نېمه؟ —

 نىـڭ سـىگنالىمىكىن دەپ ئـويالپ قالغـان بولسـا      الىقيهنه ئۇزاق بىـر جۈد 
  نهگه؟ نىمىشكه؟ —دۈككه بولۇپ سورىدى، -ەك، دەككهكېر

ــازلىق تهتىــل ئىچــى ئىزچىالرنــ   — ــۈن ي ى ئېلىــپ مهن ئهســلىدە پۈت
ــېقىن ئهترا ــڭ يـ ــدۇرغ ۋەتىنىمىزنىـ ــاياھهت قىلىـ ــى سـ ــى ھهاچ پىنـ ر قايسـ

. ن دەپ  ئويلىغانىـدىم ش ئېلىـپ بـارارمه  ۈنـ ۈئۈگ مهكتهپلهر بىلهن ئـۆز ئـارا  
ــى    ــوي ئىشـ ــابىتنىڭ تـ ــراق، سـ ــدبىـ ــلهرگه  بولـ ــدىن يهنه تهلهبىـ ى، ئارقىـ

ــۆپ       ــدى ك ــدى، ئهم ــرىش زۆرۈر بول ــت بې ــۈن ۋاق ــۇرۇق ئۈچ ــرىلگهن تاپش بې
ر قهقهشـ ۇققـۇزاقالرنى ئـارىالپ   بارالمىسـاقمۇ ئۈسـتۈنئاتۇش، مـۇش ت    يىراققا

  .بىلهن مۇنداق قايتىپ كېلهيمىكىن دەيمهن
ــاال — ــلهن،  — !ئوغۇلبـ ــتىهزا بىـ ــددىن ئىسـ ــدى نىزامىـ ــوي  —دېـ تـ

  شڭنى ئۇنتۇپ قالدىڭمۇ، ئېسىڭدە بارمۇ؟ن ئىقىلىدىغا

  ـن
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ــدىن رەنجىمىســىڭىزمۇ    — ــا، مهن ــدۇ، ئاك ــۇ ئىــش قاچماي ــۇدۇئ  —،بول
ىن ىـد ھهپتكـۆپ بولسـا بىـر     —رەپ،ېدى تهۋپىق ئهيىپكارالرچه كۈلۈمسـى د

  .كېيىن قايتىپ كېلىمهن
بولــدى، نېمىلهرنــى قىلــدىڭ،  ھــېچ بولمىســا تــوي ئىشــى قانــداق —

  .دېدى نىزامىددىن رەنجىپ — ...مهيسهن،ېدەپ سوراي د
ــاي دەپ     — ــالرنى ئوقۇشــ ــۇ ئىشــ ــقاچ شــ ــۇ خوشالشــ ــۈن مهنمــ بۈگــ

  .پىق ئاكىسىنىڭ كۆڭلىگه يارىشادېدى تهۋ —كهلگهنىدىم،
ــۇ ــ  بـ ــاڭالپ نىزامىـ ــى ئـ ــ ددىنگهپنـ ــوي  سـ ــدىن تـ ــپ، ئانـ هل ئېچىلىـ

ــۆزلهپ بهردى  ــدە س ــارلىقى ھهققى ــازىر . تهيي ــۇ ھ ــۈزۈش « ...ئ ــاي ئىچك ، ... چ
قاتـارلىق بىـر قاتـار رەسـمىيهتلهرنىڭ     ...،»م كۆرۈشكىيىتويلۇق سېلىش، 

ېكىـتىلگهن تـوي   ھـازىر ئـۇالر پهقهت ب  . ھهممىسىنى بىجىرىـپ بولغانىـدى  
  .ىۋاتاتتۈۋاقتىنى كۈت

ان ســۆھبهتنى تىڭشــاپ بولــۇپ بېشــىنى لغــان قىتهۋپىــق ئاكســى بايــ
  :ۋە. لىڭشىتىپ قويدى

  .ەد -رەخمهت، ئاكا، مهن ئۈچۈن كۆپ جاپا  چهكتىڭىز، —
  بۈگۈن مۇشۇ ئۆيدە قونارسهن؟ —
ئهسلىدە كېتىشكه كهلگهنىـدىم، ئهممـا ھېلىـدىن بېـرى قونـۇش       —

ــا كه ــوش ئهمهس   قارارىغ ــام پهيلىڭىــز ب ــدىم، قارىس ــۇر ل ــراق تــاڭ  . دۇۇت بى
  .دۇتۇرۇپ، بامداتقا قۇمباغ مهسچىتكه بېرىپ بولمىسام بولماي دەسهھهر

غـا چىقىـدىغان   تاال ئۇنداق بولسا سـهن بىـردەم ئـارام ئـال، مېنىـڭ      —
  .ۋېتىپۇدېدى نىزامىددىن ئورنىدىن تۇر —،ئىشىم با

ن، ھېلىمــۇ بهزى نهرســىلىرى تهۋپىــق ئىلگىــرى ئــۆزى ھــوجرا قىلغــا  
ىسـىنى بـۇرۇن ئىشـلهتكهن كىچىـك     مك، سون يالغۇز ئۆيگه كىرىپقويۇلغا

ــۆزى ســۇپىغا   ــالىالرمۇ، زورىخــانمۇ  . يامپاشــلىدىشــىرەگه قويــۇپ، ئ ــدە ب ئۆي
جىتلىـق ئـۇنى خىيـال     -الغۇزال قالغاچقـا، يـالغۇزلۇق ۋە جىـم   زى ييوق، ئۆ

  .سهھراسىغا ئېلىپ كېتهتتى
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ــۇ ئهڭ ئهۋەل ئا ــدىكى ســ  ئ ــوي ھهققى ــان ت ــلهن بولغ ۆھبهتنى كســى بى
ئـاخىرىقى    —هنـال مهلىكزادنىـڭ گـۈزەل چېهرىسـى    ىلىڭ ببۇن. ئهسلىدى

ــ ــۈ  -دە كــۆرگهن ھــالىتى بىــر قېــتىم دەرىزى ــدىن ئۆت پ، بىــرلهپ كــۆز ئالدى
  .تۇيغۇ دولقۇنىدا داۋالغۇپ كهتتى -ۇجۇدى ھېسۋ

نىــپ، ئــۆزى گويــا قىزىــق ســۇغا چۆمۈلــۈپ كهتكهنــدەك ئــوت بولــۇپ يې
ــى  ــىلكىنىپ كهتتـ ــۇن . سـ ــدۇر ئـ ــقا، تهقهنىمىـ ــقا ىلزا قى ئالدىرىتىشـ ىشـ

ىلىـپ قالغـان   ئـۈگىلىرىگه يىغ  -نهچـچه ۋاقىتـتىن بېـرى ئـۈگه    . باشلىدى
ــ    ــپ، ئۇنىڭـ ــىپ كېلىـ ــردىنال بېسـ ــاردۇق بىـ ــقا  دىن ھـ ــاب ئېلىشـ ھېسـ

ــلىدى ــازراق     «. باش ــهنمۇ ئ ــانمۇ، س ــا يارالمىغ ــهن جاپاغ ــى، س ھهي، مهمتىل
ــوۋلىقى  ــڭ خـ ــهنك نىھاياتنىـ ــاكهش. ۆرمهمسـ ــ   »!... جاپـ ــڭ سـ هيله ئۇنىـ

مۇشـۇ  ــ   نىڭ راھىتـى كهلـدى، ئـائىلىۋىي تۇرمۇشـ   ى ئالغۇسقىلغۇسى، دەم 
ــۇنى تهقهززا قىلــدى دۇنيانىــڭ كىچ  35راســت ئهمهســمۇ، . ىــك جهننىتــى ئ

غـا ئىـگه بولمىسـا، قايسـى     »ئۇۋا«شقا بېرىپ قالغان ئادەم تېخىچه بىرەر  يا
ئـائىله  ۋېرەمـدۇ؟ كۆڭۈللـۈك   ۇنـۇپ يۈرسـه بول  شاختا كهچ بولسـا شـۇ يهردە قو  

ــرەك ۇبول ــۆز  !شــى كې ــدۇر  غهئ ــۆينى تول ــلهن ئ دىغان، شــۇنداقال ۇلۋىســى بى
ه سـهيل ! شـى كېـرەك  ۇدىغان بـالىالر بول ۇبوشلۇقنىمۇ تولدۇركۆڭۈللهردىكى 
  !...ساياھهت قىلىش كېرەك! قىلىش كېرەك

ى، رتېئۇيغۇر مۇھىتىنىڭ سـهيلىگاھى، ئارامگـاھى، كىنوسـى، كونسـ    «
ھه، !...ۇنوتـ ه؟  خاخشـا ـ مۇزىكىسـى نـېم    ن ،ئۇسـۇل  -بالىت ئۇسۇلى، تانسـا 

لدىرايـدىكهنمىز، بـۇ   شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بىـز خهق خوتـۇن ئېلىشـقا شـۇنچه ئا    
؟ بهختســـىز !دە -نىـــدىكهنۈكۆر تـــاڭ ئىشـــقا ئالـــدىرىمىغانالر شـــۇنچه  

دىغان باشـقا  ۈكـۆڭلى ئۆسـ   — خهلقنىڭ مهنىۋى دۇنياسىدىكى نـامراتلىق 
ــ ــۇالردا داق خۇشــاللىق  مهنبهئهســنىڭ بولماســ ھىچقان ــڭ دۇنيا‹لىقى ئ نى

شـۇنىڭ  ! دە -دەيـدىغان تۇيغـۇنى پهيـدا قىلغـان ئىـكهن      › لىقى خوتۇنوۋخ
تــۇن ئــېلىش يــاكى خو( ئۈچــۈن كىشــىلهر گويــا  تۇرمــۇش قــۇرۇش ئۈچــۈنال 

  »!... دە -ياشايدىغاندەك بولۇپ قېلىشقانىكهن ) ئهرگه تېگىش ئۈچۈنال 
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ــۇ« ــراق، مهنمـ ــه   بىـ ــۇپ كهتسـ ــدە يوقۇلـ ــت ئىچىـ ــۇ مۇھىـ م، يهنه مۇشـ
ۋەتســه، بىزنىــڭ كىيىنكــى ئهۋالدىمىزمــۇ ۇدا بهل قويلــىم يوبىرســىمۇ يېــر

ال ۈچــۈنىــدىكى كىچىككىــنه خاتىرجهملىــك، بىردەملىــق راھهت ئكــۆز ئالد
دىغـان  ۈياشاۋېرىدغان گهپقۇ؟ مهن نېمه ئۈچۈن خىيـال بىـلهن ۋاقـت ئۆتكۈز   

ــاق  ــدىم؟ ياق،يـ ــۇپ قالـ ــ! بولـ ــرىلمىگهن ماڭـ ــۇق بېـ ــداق ھوقـ مهن ! ا بۇنـ
ئـۆز يـولى بىـلهن ،لـېكىن خىزمهتنـى       شىش ئىتۇرمۇ! ىشلىشىم كېرەكئ

  »... !تاشلىۋېتىشكه بولمايدۇ
ئـادەمنى  ! ته هس ـ بىكـارچىلىق دىـگهن زادى ياخشـى ئىـش ئهم     ھهي،«

بايـــا مهن . كېـــرەكتىن چىقىرىـــدىغان بىرىنچـــى ئېزىتقـــۇ بىكـــارچىلىق
ــ    ــقا تۇتــۇش قىلغــان بولس ــداق بىهــۇدە خىيــالالردا بولم  ئىش ىغــان ام بۇن

  »... بوالتتىم
ــ ــۇرۇپ شــىرە    ق تهۋپى ــدىن ت ــلهر بىــلهن ئىرغىــپ ئورنى قهتئــى ھهركهت

ــۇ سومكىســىنى ئېلىۋىتىــپ، . غا كهلــدىئالــدى ىــر ته بكۆڭلىــدىن غهلىــ ئ
ــۈردى  ــوينى كهچ ــ    « :ئ ــۇم بۇل ــۇ خوتۇن ــدا مىنىڭم ــېقىن ئارى ــم . دۇۇي بهلكى

ئارقىـــدىن ئۇنىـــڭ   »...بـــوالر،كـــۈنلىرىم ھازىرقىـــدىن كۆڭۈللـــۈكرەك   
ئۇنىـــڭ . ىرى تىتىـــرەپ كهتتـــىللتقـــان قـــوۋاۇى ئاچمـــاقچى بولســـومكىن

ــبه پهيــدا   ــۆزىنى  . بولغــان ئىــدىخىيــال ئهينىكىــدە ئهدى ــۇ نىمىشــقىدۇ ئ ئ
شــىرەگه جهيــنهكلهپ، پىشانىســىنى تۇتقــان  ،ىلىــپىــس قگۇناھكــاردەك ھ

  .ھالدا ئولتۇرۇپ قالدى
دە بىرىـــپ قويمىغـــان بولســـىمۇ، گهرچه ئـــۇ ئهدىـــبهگه ھېچقانـــداق ۋە

ئـــۇ ئهدىبهنىـــڭ يوغـــان كـــۆزلىرىنى  .ىقىالتتـــس ىـــزداردەك ھى قهرئـــۆزىن
ــتهســهۋۋۇرىدا كــۆرۈپ قىزى ــار، باشــقا   «. كهتتــىپ رى ســىز ھــېلىال جــۆرەم ب

ــا مه ــۇپئايالغـ ــۈن    نسـ ــىز پۈتـ ــمىدىڭىز؟ سـ ــگهن ئهمهسـ ــايمهن، دېـ بواللمـ
ك ئـائىله  ئۆمرىڭىزنى مىللهتـكه بېغىشـلىغان، شهخسـى تۇرمـۇش، كىچىـ     

  »...ىز؟ىڭئهمهســـمىدويمايـــدىغان كىشـــى بىـــلهن ئـــۆزىڭىزنى چۈشـــهپ ق
ئۇنىـڭ  . قويغانىـدى  ئهدىبهنىڭ تهسهۋۇردىكى سـوئاللىرى ئـۇنى تهمتىـرەپ   
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قه كـــۆپ قېـــتىم ئۈمىـــدلىك ۋپىقـــئاشـــۇ نۇرۇلـــۇق بىـــر جـــۈپ كـــۆزى ته 
ــا      ــا ئىلتىج ــۇرۇپ ئۇنىڭغ ــپ ت ــىنى لىغىرلىتى ــاش دۇردانىس ــگهن، ي تىكىل

ــى بىردەملىــك ھېســي  ته. قىلغانىــدى ــق دەســلهپ قىزن ــپ ۋپى اتقا بېرىلى
ــان كېت ــى    بوىۋاتقـ ــاخىرى ياخشـ ــلىقنىڭ ئـ ــدىكى يولداشـ ــۇ خىلـ ــا، بـ لسـ

ــيىن گهرچه قىزن  دە. چۈشــمهيدۇ ــان بولســا، كې ــۆزىنى تاتق ــويالپ ئ ــڭ پ ئ ى
لهر چــتــۈرك گهن«ىـن سۆيگۈســى ئىسـپاتالنغا بولســىمۇ بـۇ مهزگىلــدە ئـۇ     چ

ھهتــتىن پىشــىپ  يېــتىلگهن،    گه قاتناشــقان، سىياســىي جه  »بىرلىكــى 
شـۇنىڭ بىـلهن ئهدىبهنىـڭ    . غانىدىالولۇپ قياسى غايىگه ئىگه بمهلۇم سى

پ تـــۇرۇپ قىلغـــان ئىلتىجاســـى يهنه رەت ۈتۈيوغـــان كـــۆزلىرىنى مۆلـــدۈرل
لـېكىن ئاشـۇ   . ۋاتـاتتى ۇش ئالدىدا تۇرۈنۈهمدىلىكته ئۇ ئۆيلئ. ىقىلىنغانىد

بـۇ ھـال   . رسـىگه ئـۆيلىنهتتى  ئىلتىجا قىلغۇچىغا ئهمهس، پۈتۈنلهي يات بى
  ...ىۈرىكىنى مۇجۇۋاتاتتئۇنىڭ ي

پىـــق كۈنـــدۈزى ئـــۇخالپ قالغـــان كىشـــى ھېلـــى تـــۇرىمهن، مانـــا هۋت
بېسـىۋېلىپ،  يـال  مهن دەپ چاال ئۇيقۇلۇق يېتىۋەرگهنـدەك، ئـۆزىنى خى  تۇرى

ــاۋارە قىلىۋاتقــانلىقىنى چۈشــ  پ قهتئىــي ۈنۈبىــردىن قۇتۇلســا يهنه بىــرى ئ
ۈپ تــۇرۇپ ېشــىنى ســىلكىۋېتىپ، قوشۇمىســىنى تــۈرقارارغـا كهلگهنــدەك ب 

نـــدىن سومكىســـىدىن  خاتىرىســـىنى چىقىرىـــپ، ئا. ويـــدىكىرىلىـــپ ق
ــۇر  ــرى يـ ــدىن بېـ ــىلهرنى   يېقىنـ ــان نهرسـ ــدا يېزىۋالغـ ــارىالش جهريانىـ ت ئـ

نىـڭ تويـۇق يولغـا ئېلىـپ     ئۇنداق قىلمىغانـدا خىيال . باشلىدىشكه كۆرۈ
  .كېتىدىغانلىقىغا كۆزى يېتىپ قالغانىدى

ــۇنداق  ت ــق ئهنه شـ ــا خىهۋپىـ ــپ كهتكهنيالغـ ــۈن  بېرىلىـ ــى ئۈچـ لىكـ
پ كهلگىنـــى تۈگـــۈل، زورىخاننىـــڭ ئاللىقايـــاقتىكى تىـــئاكىســـىنىڭ قاي

ــدارچى ــۋە قىلىشــىنى    مېهمان ــڭ غهل ــپ كېلىــپ، بالىالرنى  لىقتىن قايتى
ــ ــمچهكــ ــۇش    -لهپ، جىــ ــا تۇتــ ــدا تاماققــ ــاقلىغان ھالــ ــى ســ جىتلىقنــ

ۇنى تاماققـــا شـــۇڭا غېنـــى ئـــ. قىلغـــانلىقىنىمۇ تۇيمـــاي قالغـــان ئىـــدى
  :الدۇردىكال ھهيران قچاقىرىپ كىرگهندە به



 302

ە دېـدى ئـۇ ۋ   —يوقتۇ، بـۇ يهردە؟   »ئېچىل داستىخان«ه تاماق؟ ېمن —
ۋېلىـــپ ۈرۈۆتغېنىنىـــڭ ئارقىســـىدىن ئهگىشـــىپ كىـــرگهن پـــاتىمهنى ك

قانـداق ۋاقىتتـا پهيـدا     —ئـۇ چىقىـپ كېلىۋېتىـپ يهنه،   . ھويلىغـا چىقتـى  
  . دەپ سوراشنى  توختاتمىدى —يمۇدۇم؟بولدۇڭالر، نېمىشكه مهن تو

پ ۈنۈيىن چارچـاپ كېتىـدىغانلىقىنى چۈشـ   تـا اغىسـىنىڭ ئىن بالىالر ت
ىلگىرىكىــدەك ئۇنىڭغــا يامىشــىپ ئــۇنى تېخىمــۇ  قېلىشــقانىدى، شــۇڭا ئ

ــتى،  ىـــدىغھارغۇز ــاقالپ ئولتۇرۇشـ ــوخلۇقالرنى قېلىشـــماي ئهدەب سـ ان شـ
ئۈچـۈن قانچىلىـك    قىلىپ چىقىـش  »مولالم مۈشۈك«زورىخاننىڭ ئۇالرنى 
ــۇراتتئهجــر قىلغــانلىقى  ــال. ىچىقىــپ ت ر، تاغىســى ھهر قــانچه ىالئهممــا ب

ر چېلىـپ، نهغـمه قىلىـپ بهرمهي    ىمۇ تاماقتىن كېيىن دۇتـا سھېرىپ كهت
  .شۇڭا ئۇالر ئاالھىدە خوشال ئىدى. لهتتىۇ بىقالمايدىغانلىقىنىم

  .ۇشتىنىزامىددىن ئائىلىسى ئاۋالقىدەك جهم بولۇپ تاماققا ئولتۇر

 

2  
  

ــتى   ــچىتى تهرەپ ــاغ مهس ــزچىالر مقۇمب ــان ن ئى ــى قۇرب ــڭ ج هزىن اپپارنى
ئاللىقاچـان بويـامهتتىن   ن ئاۋازى ئاڭالنغـان چاغـدا تهۋپىـق    زەيېقىملىق ئه

ئـۇ سـهپهردە   . ىـپ بولۇشـقا ئۈلگۈرگهنىـدى   قىل كېلىپ سهپهر تهييـارلىقىنى 
تېرىيــال ما. دەپ قــاراپ بهزى دورىالرنــى ســومكىغا قاچىلىــدى بولــۇدۇالزىــم 

لهرنـــى هزارالنغـــان قهغن كېســـىپ تهييسومكىســـىغا خهت يېـــرىش ئۈچـــۈ
دىغـان التـا   ۇيـۇپ ئولتۇر سالغاندىن باشقا ئىزچىالر دەم ئالغاندا ئاسـتىغا قو 

  . ئاندىن نامازغا چىقتى. ىۋالدقهغهزدىنمۇ يېتهرلىك ئېلى
نامــازدىن كېــيىن ئىــزچىالر ۋە بىــر قىىســم مــۇئهللىملهر رۇشـــتى       

ــ ــتهپ ھويلىســ ــدىمهكــ ــېپى ئىل. ىدا تهق بولــ ــڭ ســ ــى ئۇالرنىــ گىرىكــ
ــڭدارىل ــېپىگه   ق مۇئهللىمننى ــڭ س ــدۇنغان ئوقۇغۇچىلىرىنى هشــقهرگه جاب
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قـت  ۇ ۋاچـۈنكى ئـۇالر بـ   .  ىمۇ رەتلىك، تېخىمـۇ جهڭگىۋارىـدى  قارىغاندا تېخ
ئـۇالر كىشـىنى   . ئىچىدە تېخىمۇ كۆزى ئېچىلغان، ساپاسى ئۆسـكهن ئىـدى  

نــى ياڭرىتىــپ رۇشــتى مهكــتهپ     »شــى ئىــزچىالر مار «روھالندۇرىــدىغان  
ــىدىن قوزغاھوي ــۇر كـــۈزدە دارىلمـــۇئهللىمىن   ى لغانـــدا خـــۇدد لىسـ بۇلتـ

ــۇچىلىرىنى ئۇز ــۇئوقۇغ ــاپالپ،   پ قاۇت ــوپى كــوچىالرنى ق ــق ت ــدەك خهل لغان
  .پ قېلىشتىۇتۇلىرىنى ئۇزادەمسۆيۈملۈك ئ

  !ئىزچى  باللىغا ئاق يول بولسۇن —
  !ئهپهندىلهرگه ئاق يول بولسۇن —
  !ىلى ئهپهندىگه ئاق يول بولسۇنمهمت —
—.  . .  
  !.. ئامىن —

خىــل ۋاڭ چــۇڭلىرى ئارقىســىدىن بىــر  -توپىنىــڭ خىلمــۇر كىشــىله
ــزدىن ــم   ئېغى ــهھهرنىڭ جى ــادا س ــان س ــۋەت   -چىقق ــدا ھهي ــت مۇھىتى  جى

رىالردىن چىقىۋاتقــان تېــزەك پــۇرىقى وبــۇ ســادا مــ. هن يــاڭراپ كهتتــىبىــل
لىـپ، ئۈسـتىلىرىگه ئـاقۇش يوپـۇق     ئارىالش تۈتۈنلهردىن تۇمان ھاسىل قى

  . ڭالنغاندەك بولدىئابىر تۇتاش  قان يېزىالرغاياپ
ئهزىــم مهشــههتتىن   -يىئىــزچىالر بۈيــۈك بۇغراخاننىــڭ قهدىــم جــا    

قـا   ①الپ ئاچيـاردىن ئۆتـۈپ تـۆرت يـۇرت    ئـارى چىقىپ تـېجهن، بۇيـامهتلهرنى   
لىرى ۋە چىققاندا ئاندىن قوياش كۆز قاماشتۇرۇىدىغان نـۇرلىرىنى يېـزا ئـۆي   

ــى تېئىــزچىالر . چىشــقا باشــلىدىبوســتانلىقالر ئۈســتىدىن چې ــر، مېي تى
ى قهدىمـى  ھـارۋا يـولى    يېزىلىرىنى ئارىالپ، تاغنىڭ شىمالىي ئېتىكىدىك

  .ڭىشتىپ مېبىلهن  ئۈستۈنئاتۇشقا قارا
ئۇالر ئىلگىركىدەك يۇرت ئىچى بىـلهن ماڭغانـدا ناخشـا ياڭرىتىـپ،         

                                            
شىمالىي ئېتىكىگه جايالشقان تېتىر، مېيـى، لهنـگهر، كۆكـۈل يېزىلىـرى      قومالتاغنىڭ  ①

  .ئاپتور— .دەپمۇ ئۆتىلىدۇالشتۇرۇلۇپ تۆرت يۇرت ومۇمئ
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دا ئىختيـارى  پ ئـۆتتى، سـاي ۋە ئـۈزۈك ئـارىلىقالر    بارابان، سـۇنايالرنى چېلىـ  
ق ئۆزىنىــڭ ئېتىغــا ســهپهر الزىمهتلىكلىرىنــى ئارتقــان  پىــتهۋ. ېڭىشــتىم

ــۇپ، ــدى    بول ــان ئى ــادە ماڭغ ــۆزى پىي ــاغالردا ز  . ئ ــداق چ ــۇ بۇن ــالئ ــا ادى  ئاتق
بـۇ  . مېيىدىن ئۆتكهندىال ئۇزۇنغـا سـوزۇلغان سـاي باشـلىناتتى    . مىنمهيتى

ــقا   ــاش قىزىتىش ــدا قوي ــ    چاغ ــلىرىمۇ ھ ــاي تاش ــۇپ، س ــلىغان بول ارارەت باش
تهۋپىق ئىزچىالرغا يـول جاپاسـىنى ئۇنتۇلـدۇرۇش    . دىا باشلىغانىچېچىشق

. ەتتىۇرىۋىپه ۋە مهسـهل ئېيتىـپ  بېرىـپ، كهيپىيـاتنى جانالنـد     ئۈچۈن لهت
شــۇنداق قىلىــپ ھارغــانلىقلىرىنى ھىــس قىلغىچىــال ئۈستۈنئاتۇشــنىڭ  

  .تىپ كهلدىئهڭ شهرقىدىكى كهنىت تاقۇتقا يې
ــ   ــېلىش بى ــۇ يهردە دەم ئ ــۈز ب ــرگه ي ــۆزلىرىنى  لهن بى ــهپهر  يۇك ــۇپ، س ي

ــالهتكه كهلـــدى  ــا يـــېقىن ئهت .چاڭلىرىـــدن تازىلىنىـــپ جهڭگىـــۋار ھـ راپقـ
بـۇ   »هپهندى ۋە ئۇنىـڭ ئىزچىلىـرى  لى ئمهمتى« ئاللىقاچان داڭقى كهتكهن

ــدى   ــى ئېلىنى ــۇ ياخشــى قارش ــۈدەك  . يهردىم ــڭ ھهممســى دىگ ئائىلىلهرنى
ۇ، سـ  يـۇز يۇيۇشـقا  بىرسى . ئىدى ىڭ خىزمىتىدە بولۇشقا پاي ـ پىتهك ئۇالرن

ــق، يهنه بىر         ــاي، قېتىـ ــۇلۇق چـ ــرى ئۇسسـ ــا، بىـ ــاپتۇ ـ چىالپچـ ــرى ئـ لىـ
ــۈرۈكلرىنى    ــۇۋەينه ئـ ــق خـ ــنىڭ داڭلىـ ــئۈستۈنئاتۇشـ ــاتتىئېلىـ . پ چىقـ

ــنىڭ       ــتىگه ئۈستۈنئاتۇش ــڭ ئۇس ــاتتى، ئۇنى ــيىن پىش ــۈرۈك كې ــۇۋەينه ئ خ
ــا   ــالقىنراق بولغاچق ــى س ــى   ھاۋاس ــىش مهزگىل ــڭ پىش ــارلىق مىۋىلهرنى  ب

ىقاچــان ئــۈرۈك پىشــىپ تــۈگىگهن بولســىمۇ، بــۇ للردا ئاجــايالگهرچه باشــقا 
  . ه ۋاقتى ئىدىيهردە راسا تۆكم

خاســىيىتى بىــلهن ئــۆز    ىنىڭقۇلئىــزچىالر ئۇيغــۇر مىهمــان دوســت   
ــدىن      ــپ بولغان ــپ ۋە دەم ئېلى ــازادە غىزالىنى ــن ئ ــدەك ئهركى ئۆيلىرىدىكى

ــا  ــيىن، ئىكس ــدى  كې ــاراپ ئاتالن ــتگه ق ــق. ق كهنى ــر   تهۋپى ــن بى ــۇ يهردى  ب
ــى ئ ــدۇرىۋەتتى  ېكئىزچىن ــدىن ماڭ ــتهپكه ئال ــاق مهك ــا  . س ــا ئان ــۆزى بولس ئ

ــىمهكت ــۈگى ب   پـ ــڭ بۆشـ ــى مائارىپىنىـ ــۇر يېڭـ ــۇنداقال ئۇيغـ ــاى، شـ ن ولغـ
ئۇالرنىــڭ ھهيۋەتلىــك   . مهكتهپنــى كــۆرۈش تهقهززاســىدا يانماقتــا ئىــدى    
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 چېلىـپ، ناخشـىالر ياڭرىتىـپ ئېكسـاق     سېپى نـاغرا، سـۇناي، بارابـانالرنى   
ــپ  ــتىگه كىرى ــدە  كهن ــۇكهلگهن ــان  ئ ــىدىن ئىســتىقبالغا چىقق الر قارشىس

گهرچه ھـازىر تهتىـل ۋاقتـى    . ىنىڭ سېپى كۆرۈنـدى ئۈستۈنئاتۇش ئىزچىلىر
باشقا بارلىق مهكـتهپلهردىكىگه ئوخشـاش ئېكسـاق مهكتهپتىمـۇ      سىمۇبول

  . ئىزچىالرنىڭ پائالىيىتى توختىمىغانىدى
ىىلهنـــال شـــى بۈنۈىســـى كۆرمهمتىلـــى ئهپهنـــدى ئىزچىلىرىنىـــڭ قار

ه ۈنئاتۇش ئىزچىلىــرى جايىــدا توختــاپ، كوچىنىــڭ ئىككــى تهرىــپىگســتئۈ
ته تىزىلىــپ  رتىپــ قارشــى ئــالغۇچى ھــۆرمهت قاراۋۇللىرىــدەك ته    ئۆتــۈپ،

ئېكســاق خهلىقمــۇ ئــۆي ـ ئــۆيلهردىن  چىقىــپ نــاغرا، ســۇناي     . تۇرۇشــتى
. لىشـتى ۋاتقـان ھهيۋەتلىـك سـهپنى تاماشـا قى    بىلهن يۇرتقـا كىرىـپ كېلى  

ــ ــدى ئمهمتىلــ ــڭ  ىزى ئهپهنــ ــزچىالر قاتارىنىــ ــداش ئىــ ــرى قېرىنــ چىلىــ
ــلۇ ــىدىكى بوشــ ــالغۇچىالر  ئوتتۇرىســ ــدا قارشــــى ئــ ــلهن ئۆتۈۋاتقانــ ق بىــ

دىكى مــۇئهللىملهر مهمتىلــى ئهپهنــدىگه قــاراپ قۇچــاق  بېشــىســېپىنىڭ 
ــ    . ئېچىــپ كهلــدى  قه ئوخشــاش بــۇالر يېڭــى مۇدىــدا كېيىــنگهن، تهۋپىق

ــاق مهكتهپن ــۇق، ئېكســـ ــۇئهللىملىروھلـــ ــڭ مـــ ــتۈنئىـــ ۇش اترى، ئۈســـ
ى قاتـارلىقالر  ئىزچىلىرى تهربىيىچىسى تۇرسـۇن ئهپهنـدى، تهلـئهت ئهپهنـد    

  . ئىدى
ــرى مهم  ــتۈنئاتۇش ئىزچىلى ــىئۈس ــۈپ    تىل ــرى ئۆت ــدى ئىزچىلى ئهپهن

بولغان ھامان ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئۆز سـهپلىرى بـويىچه يۈرۈشـتى، ئـۇالر     
ئېكســاق . ا كىرىــپ كهلــدىتهقلىتــته ئېكســاق مهكــتهپ ھويلىســىغ شــۇ
ۈپ هپ ھويلىســىدا بىــر قىســىم مــۇئهللىملهر ۋە خهلــق ئــۇالرنى كۈتــكــتمه

  .تۇرۇشقان ئىدى
ائىــرە قىلىــپ ئــوراپ تۇرغــان لــق دمهمتىلــى ئهپهنــدى ئىزچىلىــرى خه
سـاھىپخانالر ۋە  . شـكه باشـلىدى  ۈتۈمهيدانغا كىرىپ مهش ماھـارىتى كۆرۈس 

 ىنئارقىــد. شــتىهت بىــلهن كۆرۈقــقىئۇالرنىــڭ ماھــارەتلىرىنى زور د ئاممــا
نـــدىن ئا. شـــكه باشـــلىدىۈتۈئۈســـتۈنئاتۇش ئىزچىلىـــرى ماھـــارەت  كۆرس
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ــۇپ      ــهپ بول ــدانغا س ــرى مهي ــى تهرەپ ئىزچىلى ــتىتۇرۇئىكك ــاق . ش ئېكس
ــدى     ــۆزى قىل ــېلىش س ــى ئ ــدى قارش ــۇن ئهپهن ــالىتهن تۇرس ــتهپكه ۋاك . مهك

ىلىــش الرغا رەھــمهت ۋە دوســتلۇق ئىزھــار ق ئارقىــدىن تهۋپىــق ســاھىپخان 
  .زگه چىقتىئۈچۈن سۆ

 —دېدى ئۇ ۋەزىنلىـك ئاھـاڭ بىـلهن سـۆز باشـالپ،      —ۋەتهنداشالر، —
بـۇ  . غانىـدى بول ئېكساق مهكـتهپ مىللىتىمىـز ئۈچـۈن پهننىـڭ بۆشـۈكى     

بۆشـــــۈك نۇرغـــــۇن بـــــوۋاقالرنى ئۆســـــتۈردى؛ ئېكســـــاق مهكـــــتهپ،      
ئــۇ . تــۇنجى كــۆچهت ئىــدى  پهن بېغىــدىكى  -مىللىتىمىزنىــڭ ئىلىــم 

ــۋە  ــۇن مې ــز ئ. بهردى نۇرغ ــۇرۇقل بى ــڭ ئ ــۇن  ىرۇنى ــڭ نۇرغ ىنى ۋەتىنىمىزنى
ئىشـىنىمىزكى، ئهمـدى   . ئهھيا قىلىنـدى جايلىرىغا تىكتۇق، يېڭى باغالر 

. ىرىمىز چاتىغانغا، سـۇندۇرغانغا تۈگىمهيـدىغان بولـدى   چهتلبىزنىڭ بۇ كۆ
دا بولســىمۇ، زامــان گهرچه ئــۇ چۆلــدىكى تــوغراقتهك  ئىشهنچىســىز زېمىنــ 

غان، سۇســـــىز، دىىغـــــا تۈگىمهيـــــكېســـــىپ قالغىن ئوتۇنچىلىرىنىـــــڭ
  !...ىگهپهرۋىشسىز قالغىنىغا قۇرىمايدىغان چىدامغا ئ

غــــۇچىالر دەم ئوقۇتهۋپىقنىـــڭ نـــۇتىقى ئاخىرالشــــقاندىن كېـــيىن    
قېرىنــداش ئىــزچىالر ۋە مــۇئهللىملهر گويــا ئــۇزۇن . ۋېتىلــدىۇئېلىشــقا قوي

  .پ كېتىشتىۇشۇدەك دوستليىللىق قهدىناسالر
ــۈنى ئ ــۇ كـ ــت شـ ــاق مهكتهپـ ــه مېهمانالرېكسـ ــا  نىـ ــهرىپىگه كاتتـ ڭ شـ

مهكـــتهپ مـــۇدىرى ئهنـــۋەر  . مۇراســـىم ئۆتكۈزۈلـــدى ۋە زىيـــاپهت بېرىلـــدى
  :تهۋپىقمۇ ئۇنىڭغا جاۋابهن سۆز قىلىپ .لدىئهپهندى قىسقىچه سۆز قى

ئېكســـاق مهكـــتهپ مېنىڭمـــۇ ئانـــا مهكتىـــپىم، بـــۇ مهكـــتهپ  ... —
ادەم ئـ  ۈن يـاراملىق ۋە مىلـلهت ئۈچـ  لىغان مۇنهۋۋەر ئوغۇلالرنى ۋەتهن قانچى

ر ئىگىلىرىنـى  قىلىپ چىقاردى، ئـۇ بۇنىڭـدىن كېيىنمـۇ نۇرغـۇن ئىقتىـدا     
تىنىــڭ بــۇ بۆشــۈكىگه، ھهم بــۇ نىيىمهن ئۇيغــۇر يېڭــى مهدە. دۇۈيېتىشــتۈر

  .دېدى — ...يهردىكى مۇئهللىملهرگه، تهلهبىلهرگه، ئېهتىرام بىلدۈرىمهن،
ر راخمان شـائى ن كېـيىن ئابـدۇ  ئۇنىڭ قىسقىچه سـۆزى ئاخىرالشـقاندى  
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  .ئۆزىنىڭ بىر پارچه شېئىرنى دىكلىماتسىيه قىلدى
ــزچىالر ــاق      ئىـ ــى يهنه ئېكسـ ــۇپ، ئهتىسـ ــاقتا قونـ ــۈنى ئېكسـ ــۇ كـ ئـ

. شـــى بىـــلهن داۋاملىـــق يـــۈرۈپ كهتتـــىۇتۇق ئۇزۇلۇىـــڭ داغـــدۇغلقىنخه
ىنـى ئـارىالپ ئۆتـۈپ،    ئۈستۈنئاتۇش يېزىسىنىڭ يول ئۈسـتىدىكى كهنتلىر 

ــاغ تىزمى ــېقىي ئۇچىغــا ســىنىڭ ئهڭ شــهردارات ــاچال ي قىن جايالشــقان توق
ــدى  ــدە دەم ئالـ ــڭ ھهمم. كهنتىـ ــتىگه    ئۇالرنىـ ــڭ ئۈسـ ــاش، ئۇنىـ ــى يـ ىسـ

  .هقىقهتهنمۇ ئۇزۇن يول بېسىشتىقا ھرەڭگۈ روھلۇق بولغاچۈكۆت
ــك    ــۇ يهرلىــ ــدىلىنىپ شــ ــىتىدىن پايــ ــېلىش پۇرســ ــق دەم ئــ تهۋپىــ

ــه  ــانالردىن سـ ــۋ  دېهقـ ــول ئهھـ ــۆتهڭلهر، يـ ــتىدىكى ئـ ــل پهر ئۈسـ الى، مهنزىـ
ــ ــىلهرنى     راارىلىقى، دائ ــۇنچه نهرس ــر م ــوراپ، بى ــدە س ــى ھهققى ــاغ تىزمىس ت

 امـــاندەم ئـــېلىش ئۈچـــۈن بهلگىلهنـــگهن ۋاقـــت توشـــقان ھ. لـــدىبىلىۋا
ــلهن  . شـــتىۇلۇئىـــزچىالر قوزغ ــاچال خهلقىنىـــڭ مېهماندوســـلۇق بىـ توقـ

 .يولىنى داۋام قىلىشتى قىلغان ئىلتىپاتلىرىغا رەخمهت ئېيتىپ،
نىــڭ مــۇش يېزىســىغىچه    اقتــاكى توققۇز ىن چىققانــدىن  توقــاچالد 

ئارىسـى بىـلهن سـوزۇلغان چـۆل      چاقىرىم ئارىلىق ئىككـى تـاغ   50بولغان 
  . ئىدى

تـــاغ تىزمىســـىنىڭ اڭ ئوتتـــۇرا قىســـمىدىراق دارنىـــلبـــۇ بىـــر مهنزى
. بـار ئىـدى  جهنۇبى ئېتىگىدە سۆگهت بـۇالق دەپ ئاتىلىـدىغان بىـر ئـۆتهڭ     

  . دىئىلى شۇ يهر ى بولغان مهنزىئۇالرنىڭ بۈگۈن يهتمهكچ
ا تـاكى ئۇپـۇققىچه   توقاچال ئارقىدا قالغان ھامـان غهپ تهرەپـكه قارىغانـد   

ــ   ــداپ يات ــوقتهك     . اتتىســوزۇلغان غىــڭ ســاي ھوھول ــۈچ ـ چېكــى ي ــا ئ گوي
دىغــان چۆلنىــڭ جهنــۇپ تهرىپىــدە توپــا تــاغ تىزمىســى پاراللىــل        ۇلۇتۇي

شــهرقىي شــۇ توپــا تاغنىــڭ مۇ »توققــۇز ھــوجرا«مهشــهۇر. اتــاتتىســوزۇلۇپ ي
تـــاغ  اراق تـــوغرا كىلىـــدىغان قىياغـــا جايالشـــقان بولســـا، دار    ىغچىئـــۈ

ــدى   ــزالر كــۆپ ئ ــاغ . تىزمىســىدىمۇ قهدىمــى ئى ــۇ ئككــى ت ىســىدىكى ئار ب
ــان     ــلهن ئۈستۈنئاتۇشــنى تۇتاشــتۇرۇپ تۇرغ ــۇش بى ســاينىڭ ئوتتۇرســىدا م
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   .قهدىمى ھارۋا يولى بار ئدى
ــد    ــپ كهتمهيــ ــانچه بىلىنىــ ــزچىالر ئــ ــايلئىــ ىرى ھهر ىغان، بهزى جــ

ــدىغان    ېتق ــپ تۇرى ــورنىنى ئۆزگهرتى ــۇپ ۋە ئ ــدە بۇزۇل ــق كهلكۈن ــول ىملى ي
سـول تهرەپتىكـى تاققـا    ئاھ بىلهن گاھ ئوڭ تهرەپتىكى تاققا يېقىنلىشىپ، 

پ تهرەپــكه قىشــايغان قويــاش غهر. يېقىنلىشــىپ ئالغــا قــاراپ كېتىشــىتى
ىنى تېخىمـــۇ ىـــپ، سۇســـىز چـــۆل ســـهپىرئۇســـتىدە قىز ئۇالرنىـــڭ بـــاش

  ...ا ئىدىقتشتۇرماقىيىنال
ــا سانســىز تــاغ تىزمىســىدىكى چــوققىالر كۆكــۈش قــارا رەڭــ دارا دە، گوي

ك تىـك ۋە ئۇچلـۇق ئـۇچلىرى بىـلهن     هردەمۇنارىالردەك يـاكى پـوالت نهيـزىل   
ىپــى بهزى چــوققىالر بىــر تهرىپــى قــارا بىــر تهر. بولــۇتالرنى تىــرەپ تــۇراتتى 

ــۇتالرنى  ــپ تۇرغــان بۇل ــۈپتې« قىزىرى ــۇتال »شــىپ ئۆت ــدىكى لىر ئارىبۇل قى
  . كۆك ئاسمان سهتهىدە تېخىمۇ ھهيۋەت كۆرۈنهتتى

ــ ــا    بى ــارا نوقت ــاق بېســىلدە ئالقانچىلىــك ق ــڭ ق ــدىكۆرۈر چوققىنى . ن
ــدىمۇ    ــن كهم دىگهن ــۇ يهردى ــا ب ــى  20چوقق ــاقىرىم كېلهتت ــزچىالر ۋە . چ ئى

نـازىرە  نوقتـا ھهققىـدە بهس ـ بهس بىـلهن مۇ     يـاكى مـۇئهللىملهر ئاشـۇ قـارا     
  . ىشتىقىلىشپ كېت

  .دېدى بىرى —ئۇ ئالدى تهرەپتىكى تاغنىڭ سايىسى، —
سـا  تۇر كۈن مهغـرىپته، قـارا نۇقتـا تاغنىـڭ مهشـرىق يۈزىـدە       نېمه؟  —

  دىكهن؟ۈنهنىڭ سايىسى چۈش
  .بۇلۇتنىڭ سايىسى ئوخشايدۇ —
ســى بولســا تاغنىــڭ بۇلۇتنىــڭ سايىســى بوالمــدۇ، نىمىنىــڭ سايى —

ــمهي، م مهغرىـــپ تهرەپتىكـــى ــۈزىگه چۈشـ ــرىق تيـ ــۈزىگه هرهشـ ەپتىكـــى يـ
ىــڭ ئــاۋازى زەردىلىــك   ئۇن —! چۈشــهمدۇ؟ ھــازىر كــۈن قايســى تهرەپــته؟    

  .ئاڭالندى
يــا بولمســا بىــر  —دېــدى ئابــدۇراخمان،  —ۈر، مېــنىڭچه بــۇ ئۆڭكــ —

ىپ، تهۋپىــق ئۇالرنىــڭ قىــزغىن پاراڭلىرىغــا قــۇالق ســېل . غارنىــڭ ئــاغزى
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ــۇ  ــڭ خىلمــ ــهۋۋۇر  -ئۇالرنىــ ــل تهســ ــۇلىرىدىن ھوزۇرلخىــ ــۈپۇنــ  پ كۈلــ
  .ئهمهت مهخسۇم ئۇنىڭدىن سوراپ قالدى. ېتىۋاتاتتىك

  دىم سىزنىڭچه ئۇ نېمه؟ئهپهن —
ا ئارىلىشــىش ســاالھىيىتىگه ئىــگه  الرغــمهن ســىلهرنىڭ مۇنازىرەڭ —

  .تهۋپىق كۈلۈپ دېدى —ئهمهس، 
  .ان بولۇپ سورىدىئابدۇراخمان شائىر ھهير —؟ قانېمىش —
ــۇددى ئوغۇ  — ــۇ خ ــو  ب ــان س ــۇقچه ئىمتىه ــڭ ۈۆرك ئالىنىرل ۋالغۇچىنى

ــاالھىيىتى بولمىغا   ــىش س ــا قاتنىش ــۇرۇن   ئىمتىهاھانغ ــۇنداقال ب ــدەك، ش ن
  .دېدى تهۋپىق كۈلۈپ —بىر ئىش، دەك دەپ سالسا قىزىقى بولمىغان

بىــرىگه قارشـــىپ قالغانىـــدى،   -ئىــزچىالر يهنه ھهيـــران بولــۇپ بىـــر  
  :پۈنۈخمان ئهڭ ئهۋەل چۈشئابدۇرا

دېــدى ۋە  —كهنســىز، دە؟ دىى بىلىز، ئۇنىــڭ نىمىلىكىنــھه، ســى —
  .زبىزگىمۇ سۆزلهپ بىرەرسى —سورىدى، 

ــان، يه   — ــۇنى بىلىۋالغــ ــتلهر، مهن ئــ ــۇنداق، يىگىــ ــپ نه كشــ ېلىــ
بالدۇرراق ئهمهس، تېخـى ئاشـۇ توقـاچالدا دەم ئالغـان چاغـدىال بىـر دېهقـان        

مىهراپقــا ئۇنىــڭ ئېيتىشــىچه ئاشــۇ كــۆرۈنگىنى   .بىــلهن پاراڭالشــقانىدىم
دەپ ئاتايــدىكهن،  »مىهــراپ«يهرلىــك خهلقمــۇ ئــۇنى ، رســىكهنئوخشــاش نه

قى، ۇرلىىــڭ ئــاغزى ئهمهس، يه ئۆڭكۈرنىــڭ ئــاغزى ئهمهس، چوڭقــئــۇ يه غارن
رىـۋايهت  . مىهـراپقىال ئوخشـايدىكهن   ىئۈستىنىڭ ئهگمه شهكىلدە كېلىشـ 

  .تا ناماز ئوقۇپتىكهنمىش»مىهراپ«قىلىنىشچه بىر ئۇلۇغ زات ئاشۇ 
 —غـۇ،  ۇدۇلغانـدا بهك چـوڭ مىهـراپ بول   بوىهـراپ  ئهگهر ئۇ راست م —

ۋاتقـان ئىـكهن، ئـۇ    ۇشۇنچه يىراقتىنمۇ كۆرگىلى بول —دېدى ئابدۇراخمان، 
  !ـ دە بولۇدۇهن پهۋقۇلئاددە چوڭ جهزم

ــر      — ــپ بى ــراقتىن، يهنه كېلى ــۇنچه يى ــڭ ش ــۇم، ئۇنى ــۇنداق، ئوغل ش
رلىــك شـى ئهجهپلىنه ۈپ تۇرنىــۈاغ ـ ئىــدىرالرنىڭ ئۈسـتىدىن كۆر   مـۇنچه تـ  

گهزچه،  ئاڭلىشـىمچه ئـۇ يهر جىلغـا ئىچـدىكى يهر يۈزىـدىن يـۈز      . هسكهنهمئ
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ئىـكهن، يهنه كېلىـپ    هسـته ئىگىزدە، تاغ چوققىسـىدىن ھهم شـۇنچىلىك پ  
بــۇ يهر، يهر يۈزىــدىن تــاغ چوققىســىغىچه توقســان گىــرادۇس تىــك بولــۇپ،   

ــاتال ــار قانــ ــقا جانلىقالرنىــــڭ چىقىشــــى ت ئۇچــ ــهۋۋۇرغىمۇ ردىن باشــ هســ
  .گهزچه بار ئوخشايدۇ 20 -10نىڭ ئۆزىمۇ »راپىهم«. دۇسىغماي
؟ نــى قانــداق كــارامهتچى ئــادەم ياســىغاندۇ »مىهــراپ« ئــۇئۇنــداقتا  —

  ممۇ ئۇ يهرگه چىقالىسۇن؟كى
  .گهپ شۇ يهردە —
  .دېدى ئابدۇراخمان —تهبىئىي شهكىللهنگهن بولسا كېرەك،  —
ــاراپ ئـــادەم چىقالى مهنمـــۇ ئۇنىـــڭ جايالشـــقان ئورنىغـــا  — شـــىغا قـ

ياسـىغان   شهنگىم كهلمىدى، بىراق، كىشىلهردە ئۇنى بـۇرۇنقى ئـادەملهر  ئى
دا نهخ مهيـــداننى كـــۆرۈپ تقانـــدېـــگهن ئېتقـــاد بـــارىكهن، شـــۇنى نهزەردە تۇ

  .①ئاندىن بىر نېمه دېمىسه، دۇرۇس بولمايدۇ
  .دەپ قىزىقتى سابىت —ۇق؟ بىز ئۇ يهرنى تهكشۈرۈپ كۆرمهمد —
ز ۋە سـهپهردىكى مهخسـىدىمىز   مىـ نزىلىئوغلۇم، بۇ قېـتىم مه ياق،  —

ئهممـا بـۇ   . ه بۇنـداق چىققىلـى بولمايـدۇ   ئۇ ئهمهس، ئـۇ يهرنـى تهكشۈرۈشـك   
ۋەتىنىمىــز زېمىنىــدىكى . لگۈســىدە چوقــۇم قىلىمىــزن كهئىشــنى يــېقى

ــاغ ــاز ئهمهس، ھهممىســىن  -ت ىڭ ســىرىنى ئىــدىرالردا ســىرلىق نهرســىله ئ
. اڭلغۇلۇقالر بـار ئـ  نـى  - تـاغ ھهققىـدە تېخـى نـى    مۇشـۇ  . سىلهر ئاچىسىلهر

ــۈن قون  ــز بۈگ ــۇنى بى ــ ۇب ــۆگهت بۇالقق ــان س ــىلهر،  دىغ ــدا ئاڭاليس  —ا بارغان
  .دە، ئهمما مۇاليىم ئاۋازدا شۇنداق دېدىيىسىتهۋپىق جىددى پوزىتسى

ق دارا جىگـدە بـۇال  . بۇ چاغدا ئۇالر جىگـدە بۇالققـا يېتىـپ كهلگهنىـدى    
يوغـان قـارا    ىـر ويـا ب ئـۇ گ . يېشـىل نۇقتىـدى  تـاغ ئېتىكىـدىكى دەسـلهپكى    

                                            
بــۇ . ىيــارەت قىلغانىــدىمايــدا مهزكــۇر تاققــا چىقىــپ ز -25-24يىــل  -1985مۇئهللىــپ  �

ــدا خهلــ جهر ــان  »مىهــراپ«ئهپســانه ئىكهنلىكىنــى،   ڭرىســىدىكى گهپلهرنىــ ق ئايانى نىــڭ ۋولق
  .ئا —. پ قايتىقانىدىتۈرۈكۆپۈكچىلىرىنىڭ يېرىلىشىدىن شهكىللهنگهنلىكىنى جهزىملهش
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ۇ چهكسـىز قاقــاس  مۇشــ. تـون ئۈســتىدىكى يېشـىل تــۈگمىگه ئوخشـايتتى   
غالر بىلهن قاپالنغـان مۇھىتتـا ئـۇ    ق تاساي ۋە گىياھ ئۈنمهس ئۇيۇل تاشلى

نـام   جىگـدىلىك بولغاچقـا شـۇنداق    بۇ يهر. ھهقىقهتهنمۇ بىر مۆجىزە ئىدى
ــد  ــداق، ھهر ھال ــۇ قان ــېمه بول بېرىلگهنم ــمىنىڭ ن ــۇا ئىس ــي ن ىدىش قهتئى

  .دىن بىرىدىنهزەر، بۇ يهر چوپانالرنىڭ ئهڭ ياخشى تۇرالغۇلىرى
قاندىن كېــيىن يهنه ېلىشــئىــزچىالر بــۇالق ســۈيىدىن قېنىــپ ئىچىۋ 

قويـاش دارا تاغنىــڭ تىـك چــوققىلىرى ئۈســتىگه   . سـهپىرىنى داۋام قىلــدى 
ۋەت، تېخىمـۇ تىـك،   شۇڭا تاغ چـوققىلىرى تېخىمـۇ ھهيـ   . ىبېرىپ قالغانىد

تاغنىــڭ قــاپ . نهتتىۈچلــۇق، تېخىمــۇ ســۈرلۈك قــارا رەڭــدە كــۆرئۇمــۇ تېخى
كۆرۈنۈشــكه  راق ېرى يوغــانراق ۋە تولــۇق بارغانســ »مېهــراپ «ېلىــدىكى ب

ئىزچىالردا تاغ ھهققىـدىكى قىـزىقىش ئېشـىپ، ھهر بىـرى تـاغ      . باشلىدى
ــق  ــاراڭلىرىنى، ئهپســانىلهرنى ســۆزله  ھهققىــدە ئاڭلىغــان قىزى ــاردىپ . پ ب

غىنلىقىمۇ بىلىـنمهي سـۆگهت بۇالققـا يېقىنلىشـىپ     ارھـ  شۇڭا سهپهرنىڭ
  .قېلىشتى

ەپـــتىن تهر ۇ چاغـــدا يـــول ســـول تهرەپـــكه ئـــۆتكهن بولـــۇپ، دارا تـــاغبـــ
پاكــار  -تــاغ ئېتىكىــدىكى پاكــار –ئــوڭ تهرەپــته . يىراقلىشــىپ قالغانىــدى
ــاپ  ــىدا ي ــدىرالر ئارىس ــتانلىق كۆر ي -ئى ــىل بوس ــال  ۈنۈېش ــى بىلهن ــۇالر ش ئ

سـاي بىـلهن ئاشـۇ يېشـىللىق تهرەپـكه بۇرۇلـۇپ       ن گهكهلكۈن ئېقىپ كهلـ 
ــۇ چا. كېتىشــــــتى ــۇالر ھهم ھېرىــــــپ، ھهم ئېچىــــــپ  شــــ غــــــدىال ئــــ

پـادىچى ئىتلىرنىـڭ قاۋاشـلىرى گويـا     . ېس قىلىشتىنى ھكهتكهنلىكلىرى
ىن بىشــارەتتهك، قهدىــردان كىشــىلىرىد ئۇالرنىــڭ ئىســتىقبالىغا چىققــان

ۇرغانـدەك كۆڭۈللـۈك تۇيغـۇ    ت رى ئىللىق قوينىغا تارتىپئۇالرنى ئۆز ئۆيلى
  .پهيدا بولدى

ــا ئىك ــۆگهت بۇالقتـ ــدى سـ ــائىله بارىـ ــى ئـ ــز  . كـ ــرى قىرغىـ ــڭ بىـ بۇنىـ
ــى،  ــپ ئورۇنل   يهنهئائىلىس ــتىن كېلى ــرى ئۈستۈنئاتۇش ــۇبى ــان ۇش پ، قالغ

بىـلهن قوشـقاندا    چـاقىلىرى  -ھهر بىرسـىنىڭ بـاال  . ئۇيغۇر چارۋىچى ئىـدى 
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  .چه جان ياشايتتىبۇ يهردە ئون نهچ
ــزچىال ــلهن     رئى ــام بى ــنچىكه پهخشــى ت ــار ۋە ئى ــڭ پاك ســۆگهت بۇالقنى

ــدقىلىنغــان دائىرســىدىن يېشــىللىق ئىچىــگه كىرىــپ كهل  ئىهــاته ە گهن
گويا ئۇزۇن مۇددەت يـات يهرلهردە بۇيـۇن قىسـىپ يـۈرگهن بـاال ئانـا ھۇزۇرىغـا        

پ، اپلىغــان چىمهنلىكــته مــولالق ئېتىشــى قايتىــپ كهلگهنــدەك، چىــم ق
بـــۇ . ىگه چېچىشـــىپ، يـــايراپ كېتىشـــتىرىـــب -بـــۇالق ســـۇلىرىنى بىـــر
ن بولغان چوپـان ۋە ئۇنىـڭ بـالىلىرى بىـر خىـل      ئاجايىپ قوشۇندىن ھهيرا

تهۋپىــق . چــاچ قويغــان بــۇ بىــر تــوپ ياشــقا قارىشــىپ قالــدى  گهن،كىيىــن
. ۋە ئـۆزىنى تونۇشـتۇردى  . دەرھال چوپاننىـڭ ئالـدىغا بېرىـپ سـاالم قىلـدى     

 -ومكىســـىدىن تـــاتلىق س ىـــدىن ئايرىمايـــدىغان خـــۇرۇم  ھهمىشـــه يېن
  .بهردى تۈرۈملهرنى ئېلىپ چوپاننىڭ بالىلىرىغا

دېـدى   —ى قـاراڭ،  نـ ىكىنتاغا، بۇ كىيكچاقالرنىـڭ ئوينـاقالپ كهت   —
ياشـــلىق قانـــداق  —پ، ۈتۈتهۋپىـــق ئىزچىالرنـــى چوپـــان بوۋايغـــا كۆرســـ

مـــاي رىـــپ كهلـــگهن ســـهپهرچى دېـــگهن دەم ئالبولمىســـا ھې! ياخشـــى ھه
  .قىغىتىپ يۈرەرمىدى

ق ۋاتقـان بـوۋاي بـۇ يېقىملىـ    ۇپىقنىڭ ئېتىنـى بـاغالش بىـلهن بول   هۋت
  :مىهمانغا قاراپ كۈلۈپ قويدى ۋە

دېــدى ۋە ئارقــا تهرەپتىكــى ئېغىلــدا مــال  —ۇن، ۋالســمهيلــى ئوينى —
ــ   —ســېغىۋاتقان ئايالىغــا ۋارقىرىــدى،    راق تهۋرە، ھــاي، ئانىســى، ئىتتىك

  !ت، بولمېهمانالرغا چاي قاينا
قـول قىلىـپ كېتىمىـز،     -غا، بىـز ئـۆزىمىزال قولمـۇ   تائاۋارە بولماڭ  —

  .دېدى —
  : دىۋپىق ۋە ئىزچىالرغا قاراپ يىغىلىش كوماندىسى بهرته

ــازىر — ــول... ھــ ــ —! ئــ ــال  تچىمهنلىكــ ــانالر دەرھــ ه قىيغىتىۋاتقــ
ــۋار ســهپ ھــالى   ــدا جهڭگى ــان چوپاننىــڭ ئىشــىكى ئالدى تىگه كهلــدى، قۇرب

ر دەرھال چايغـا تۇتـۇش قىلىڭـالر،    الڭبان جاپپار، ئهكبهر ئۈچىئىبراھىم، قۇر
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ۋاراننـى ھهيـدەپ كېلىـپ     -نـى ئېلىـپ، مـال   ىزچئابدۇراخمان، سهن ئۈچ ئى
قالغـانالر ئېغىلنـى قۇرۇقـدىۋېتىپ دەم    . ا قارىشىپ بهرگىـن رۇشقجايالشتۇ

  . ئېلىپ ئولتۇرۇپ تۇرۇڭالر
وڭ بالىسـىنى  ھال ئۈچ ئىزچىنى ئېلىپ چوپاننىـڭ چـ  ئابدۇراخمان دەر

  .پ يۈرۈپ كهتتىزۇقۇيول باشالت
پ تـۇر، كېچىلىـك   ئىنىم، نىمـلهر قىلىـش كېرەكلىكىنـى ئېيتىـ     —

ــ   ــۇ؟ يهنه باشـ ــارالش كېرەكمـ ــۆپ تهييـ ــىمۇ دە، ھه  قا ئچـ ــش بولسـ ــۇ  -ىـ ھـ
ــىمىز،  ــا    —قىلىشـ ــۇ ئۇالرغـ ــڭ ئىتىمـ ــۇ كېتىۋېتىـــپ، چوپاننىـ ــدى ئـ دېـ

  .پ مېڭىپ كهتتىئهگىشىپ سوكۇلدا
ازاننى ئېســىپ  قــ  انھويلىــدىكى ئۇچاققــا يوغــ   چــاي قاينــاتقۇچىالر 

ىـر تـوپ ئىزچـى قىرغىـز     يهنه ب. قـول چـاي قاينىتىشـقا كىرىشـتى     -قولمۇ
تهۋپىـــق ســـاھىپخانالرنى . ۈرەتتىىپ يـــچارۋىچىنىـــڭ ئىشـــلىرىغا قارىشـــ

گهپــكه تۇتــۇپ ئىشــىغا تهســىر يهتكۈزمهســلىك ئۈچــۈن، ئىــش تهگمىــگهن   
 يېرىنـى ئـارىالپ كۆرۈشـكه   رنى باشـالپ سـۆگهت بۇالقنىـڭ ھهمـمه     ئىزچىال

ئىـدى،   سۆگهت بۇالقتىكى بېدىلىك ئهتراپىـدا ئـۈژمه دەرىخـى كـۆپ    . تىهتك
ئۈژمىلىــــك بهرپــــا ۋۇر پىلىچىلىــــك ئۈچــــۈن پىالنالنغــــانمىكىن، ئهيتــــا

ــاغ ئىچىــدە تهۋپىقنىــڭ   . قىلىنغــان ئىــدى ــۇ دەشــت چــۆل ئىچىــدىكى ب ب
ۋەنلىكى، يۇقســـىزال تــاھىر خهلـــپهت، ئۇنىــڭ بـــاغ  ئۇالنمــا تهســهۋۋۇرىغا تۇ  

ــدىن ئىلم ــيئارقى ــا     ب ى ــيىلهپ چىقىلس ــۇنى تهربى ــك قوش ــر باغۋەنچىلى ى
ھىر غقـــا ئايالنـــدۇرۇش قاتـــارلىقالر كهچتـــى؛ ئارقىـــدىن تـــاچۆللهرنىمـــۇ با

خهلپهتنىــڭ بــالىالرچه ســاددىلىق ۋە ســهمىمىيلىك بىــلهن ئــۆزىگه ئــۇالق 
 شۇ چاغـدا ئۇلىغـان ئـۇالقلىرىم   «نال ئۇالشنى ئۈگهتكىنى كهچتى ھهم شۇئا

نـى ئـويالپ دەرھـال ئهتراپىـدىن ئـاللىكىمنى      هرنلدېگه »نېمه بولغـانكىن؟ 
ــد ــزدەپ بويۇندىـ ــۆزى  ئىـ ــابىتقا كـ ــدىغان سـ ــرى بولمايـ ــدىن نېـ ى ۋە يېنىـ

  :ەكهندچۈش
ــۇالق    — ــدا ئــ ــڭ بېغىــ ــاھىر خهلپهتنىــ ــز تــ ــارمۇ، بىــ ــىڭدە بــ ئېســ
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ىن، خهۋىرىـڭ بولـدىمۇ؟   ئۇلىغانىدۇق، مېنىڭ ئـۇ ئـۇالقلىرىم چىقـتىمىك   
ۈژمىلىكته ئۇالنمـــا  ئـــ شـــۇســـابىت ئۇســـتازىنىڭ مۇ . ىدەپ ســـورىد —

  :ن قىلدى ۋە جاۋاپ بهردىتهسهۋۋۇرىنىڭ نهلهرگه كهتكىنىنى تهخمى
  .ۇرۇپ قاپتۇمى قيېرىمى چىقىپتۇ، يېرى —
  ؟!شۇنداقمۇ؟ دېمهك مهندە باغۋەنچىلىك تاالنتى يوقكهندە —
، بولـۇدۇ ننىڭ ئۇالقلىرىمـۇ شـۇنداق   خېلى باغۋە -نېمىشقا؟ خېلى —

دېـــدى ســـابىت  —ۇۋەپپىقىيىتىڭىز، مـــ نـــىئهپهنـــدىم، يېرىمـــى چىققى
  .سهمىمىيلىك بىلهن

ــاز ھهپىلىشــىپ تۇرســام بولغــ  شــۇند —  —، دەكۇاقمۇ؟ ئهمىســه ھهر ي
ــت     ــابىتنىڭ زەبهردەسـ ــى ۋە سـ ــۇپ كهتتـ ــوش بولـ ــالىالردەك خـ ــق بـ تهۋپىـ

  .ى ئايلىنىشنى داۋام قىلدىبهستىگه تايىنىۋېلىپ، چىمهنلىك ئهتراپىن
نۇرغـۇن ئۇششـاق بـۇالقالر ئېقىـپ     ن تىلهن قاپالنغان يانتۇلۇقچىم بى

بـۇ يانتۇلۇقنىـڭ ھهمـمه يېـرى     . ا جهم بـوالتتى چىقىپ، تۆۋەندە بىر ئېرىقق
ــاپ ــى -ي ــدى  يېش ــۈك ئى ــان چۆپل ــپ تۇرغ ــا  . ل جۇاللىنى ــۆۋەن تهرەپ بولس ت

. هرگه بېــدە تېرىلغــانئىككــى مــوچه كېلىــدىغان تېرىلغــۇ يهر بولــۇپ، ئــۇ ي
ــويلىر ــق ب هر ۋە جىگــدىلهر باراقســان تلگهى، يېڭىــدىن قويۇلغــان ســۆ ئېرى

بــۇ . اھهت ئــورنى بولــۇپ قالغانىــدى بولــۇپ كهتــكهن، كۆڭۈلدىكىــدەك ســاي 
ــ   ئارىســىدىكى كىچىككىــنه يېشــىل ئارالنىــڭ     اۋانچهكســىز دەشــت باي

ــا    ــدرلىقالر، پهســرەك ئ ــۇچ ســېرىق توپىلىــق ئى ــدە قىزغ ق شــىمال تهرىپى
غ تىزمىسـى  تـا ا كۆكـۈش قـارا رەڭـدىكى دار   تاغالر، ئۇنىڭ ئارقىسـىدا بولسـا   

لهپ كهتــكهن يــانتۇلۇق شــهرق ۋە غهرب تهرەپلىرىمــۇ تهدرىجــى تــۆۋەن. ئىـدى 
كـى تـاغ تىزمىسـىنىڭ ئوتتۇرىسـىغىچه     ئىك بولۇپ تـاكى پاراللېـل ياتقـان   

  .بىر خىل تۆۋەنلهپ باراتتى
نــى »يامــاق«ۇشــۇ يېشــىلســاي ئۈســتىدىكى م ئــۇالر بىردەمــدىال قــارا

غــان، چوپــانمۇ كهچقۇرۇنلــۇق نىايبــۇ چاغــدا چــايمۇ ق. ۇشــتىئايلىنىــپ بول
ا سـېلىنغان ئـۆچكه تېرىسـى ئۈسـتىدە     پ، ئـۆي ئالـدىغ  ۈتـ ۈئىشلىرىنى تۈگ
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دەپ ۈىچىالرنىــــڭ بــــالىلىرى بولســــا ئهتراپتــــا چــــۆرچارۋئولتۇرغانىــــدى، 
ــانالرنى    ــلهن مېهمـــ ــزىقىش بىـــ ــاس قىـــ ــا خـــ ــۇرۇپ، تاغلىقالرغـــ ئولتـــ

مان اخۇرىشــكه كهتكهنلهردىــن ئابــدمــالنى قــايتۇرۇپ كېل. كۈزەتمهكتىــدى
جىلغــا ئىچىــگه  بىــلهن پــادىچى بــاال ئايرىلىــپ قالغــان مــالالرنى تــاپقىلى

  .ايتىپ كهلمىگهنىدىخى قئىچكىرلهپ كىرىپ كهتكهن بولۇپ، تې
ــوپچى     ــهۋەبىدىن ئـ ــزچىالر سـ ــارۋىچى ئىـ ــك چـ ــى ئائىلىلىـ ھهر ئىككـ

الر قېتىــق خالىغـانالر سـۈتلۈك چـاي، خالىغـان    . داسـتىخانغا جهم بولۇشـتى  
پ ۈشـ ۈ كـۈلكه چاقچـاقالر، لهتىـپه، تهمسـىللهرنى سۆزل    قالداشۇن. ئېچىشتى
ــۇنداق ــدە     ش ــنه ئۆتهڭ ــۇ كىچىكى ــتىكى، مۇش ــۈك ئولتۇرۇش ــاكۆڭۈلل پ ياش

ســانا  -كېلىۋاتقــان چــارۋىچىالر بــۇ مىهمــانالرنى ئهۋەتــكهن خۇداغــا ھهمــدۇ  
اسـىز   ئابدۇراخمانـدىن ئهنسـىرەپ ئىشتىه  پهقهت تهۋپىقـال . ئېيتىپ قالدى

  .ئولتۇراتتى
قۇربـان جاپپارنىـڭ زىـل ۋە يـاڭراق ئـاۋازى بـۇ خىلـۋەت        . لدىبون خۇپته

بىـلهن چـارۋىچىالر    ىالرئانـدىن ئىـزچ  . اغ ئارىسىدا جاراڭالپ ئهزەن ئېيتتىت
نامـازدىن كېـيىن   . تهۋپىقنىـڭ ئىماملىقىـدا خـۇپتهن نـامىزىنى ئوقۇشـتى     

ئـۇ  . تهرەپـكه كهتتـى   تىنسـىز بـۇالق   -كهيىپسـىز ھالـدا ئـۈن   تهۋپىق يهنىال 
كـۆزىنى يۇيــۇپ كهچكـى دىمقــتىن ئــۆزىنى   -ېشــىدا ئولتـۇرۇپ، يــۈز ب قبـۇال 

ۋاتقـان  ۈنۈن كۆرسـىدى قېـرى ئـۈژمه ئارقى   دىغـان ۈنۈقارىيىپ كۆر. سهگىتتى
  .تولۇن ئايغا قاراپ خىيالغا كهتتى

ېـرى ئۈژمىنىـڭ   ئاالھهزەل ئىككى سـائهتلهردىن كېـيىن، تولـۇن ئـاي ق    
ى، كـۆپ ئـۆتمهي ئـۆي    ىنغالغان چاغدا ئىتنىڭ قاۋىئۈستىگه مىنهي دەپ ق

  .ندىچۇڭى ئاڭال -تهرەپتىن ئىزچىالرنىڭ ۋاڭ
. رگه كهلـــدىۇ يهتېـــز قهدەمـــلهر بىـــلهن بـــ  -تهۋپىـــق ئالـــدىراپ تېـــز

پــادىچى بــاال . نىــدىهئابــدۇراخمان ئېزىــپ كهتــكهن مــالالرنى ئېلىــپ كهلگ
ــى   ــا چىققىل ــڭ ي ــك   مالالرنى ــدىغان خهتهرلى ــكىلى بولماي ــا چۈش ــقا  ي ئاس

ــال  ــۇرۇپ قــ ــدە تــ ــداق  ىنغتېگىــ ــچه قانــ ــپ چىققىــ ــۇالرنى ئېلىــ ىنى، ئــ
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  .هۋاتاتتىقىينالغانلىرىنى سۆزل
رۇشــقا، قۇربــان جاپپــارنى ولتۇتهۋپىــق ئــۇ ســۆزلهرگه قارىمــاي ئــۇالرنى ئ 

چــاي كهلتۈرۈشــكه بۇيرىــدى، ھهم يېنىكلهشــكهندەك بولــۇپ، ئۆزىمــۇ ئــۇالر  
ــان بىـــلهن بى ــۇ ئامـ ــله غىزاالنـــدى، ئـ ــلهرگه ئېســـهن ق -لـ ايتىـــپ كهلگهنـ

  .نهتتىۈئابدۇراخمان خاتىرجهم  كۆر. مهي قاراپ قوياتتىۈردبىلىن
ئوچـاق   ۋپىـق ته. يدىن كېـيىن ئىـزچىالر چاپسـانال ئۇيقىغـا كهتتـى     چا

ئــۇالر دارا . يېنىــدا ئىككــى پىشــقهدەم بىــلهن خېلــى ئــۇزاق سۆھبهتلهشــتى
  .رنى سۆزلهپ بهردىتاغقا ئاالقىدار ھىكايىله
اپتىكــى جىلغــا   ترهپ بېرىشــىچه مۇشــۇ يــېقىن ئ  چوپاننىــڭ ســۆزله 

. نلىقى بـــار ئىـــكهنيېنىـــدىكى تهكشـــىلىكته مۇڭغۇلالرنىـــڭ قهۋرىســـتا 
ــۇ يهرد   ــدا ب ــالرغا قارىغان ــانلىق   ە مۇئېيتىش ــدە ق ــى دەۋرى ــۇل ئىستىالس ڭغ

مۇڭغۇلالرنىـــڭ قهۋرىســـى ئاشـــۇ جهڭـــدىن    . جهڭـــلهر بولغـــان ئىـــكهن  
غ كىشــىنىڭ قهۋرســى جىلىغنىــڭ ئىچىــدە يهنه بىــر ئۇلــۇ .①قالغــانىكهن

ــارىكه ــۇ زات ســۇلتان ســۇتۇقنىڭ ئۇرىقىــدىن   يئې. نب ــدا ئ تىشــالرغا قارىغان
ســۆگهت بــۇالق . هنكىشــىلهر ئــۇنى ھهزرەت مــولالم دەپ ئاتايــدىك. ئىمىــش

ــۇ       ــا قهدەر ئاش ــۇپ، ھازىرغ ــدىغان يهر بۇل ــارلىرى تۇرى ــات باق ــڭ ئ ــۇ زاتنى ئاش
. ىــپ كېلىۋېتىپتــۇتلىــرى بــۇ يهرگه ئىگىــدارچىلىق قىلئاتباقارنىــڭ ئهۋال

ى بـار  ھـازىرغىچه نۇرغـۇن دەرد  . ئاشـۇ ئاتباقارنىـڭ ئهۋالدى ئىـكهن    مۇايبۇ بوۋ
ىغا بېرىـــپ، مـــال بېشـــ كىشـــىلهر ئاشـــۇ تـــاغ ئارىســـىدىكى يـــالغۇز قهۋرە

بـۇ  . پ تۇرىـدىكهن ۇتـ ۇئۆلتۈرۈپ، ھاجىتىنى ئېيتىپ، تىلهك تىـلهپ يـاغ پۇر  

                                            
گهن دېـيىل  »مۇڭغـۇل قهۋرىسـتانلىقى  «چىققاندا  دوستۇم بىلهن دارا تاغقا پېقىر بىر قانچه  �

ىنى تهكشـۈرگهندە جهسـهتنىڭ   تڭ دەپنه قىلىـش ھـالى  هتنىئېچىپ، جهسجايدىن بىر قهۋۋرىنى 
انالرنىڭ سـۇلم شىمالغا، يۈزى غهرپكه قارىتىپ دەپنه قىلىنغـانلىقىنى بـۇ قهبرىنىـڭ مۇ    بېشى

ــدىكى، ئ . ىكىنــى ئىســپاتلىدىقهبرىســى ئىكهنل ــاغ ئارىســدىكى كىــيىن مهلــۇم بول  ومــۇمهن ت
ــامهلۇم ــاۋام خهلــ قهبرىلىله ن ــا »ىســىقهۋرموڭغــۇل «ق رنىــڭ ھهممىســىنى ئ ــدىغان ئ ەت  ددەۋال

  .ئا —بارىدىكهن، 
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اچ تارىغـان يېرىمـۇ   ا يهنه ئهشمىزى بـۇۋى پاتىمهمنىـڭ چـ   قهۋرىنىڭ قېشىد
ــارم ــۇقهددەس،     . . . ىشبـ ــىرلىق، مـ ــۇ سـ ــايىلهرنى بهكمـ ــۇ ھىكـ ــوۋاي بـ بـ
خالسـىغا  ا ئىتهۋپىـق بوۋاينىـڭ سـادد   . هتلىـك قىلىـپ سـۆزلهپ بهردى   كارام

ــارىنى    چېقىلىشــنى، بۇنىــڭ بىــلهن ئۇنىــڭ كــۆڭلىگه شــهك چۈشــۈرۈپ، ئ
ىي ۋە شــىرىك ئېتىقــادنى تاشــالش   بۇزۇشــنى، ئۇنىــڭ بىــلهن بــۇ خــۇراپ    

ىـــت يـــار قچـــۈنكى بۇنىڭغـــا ۋا. دىمىـــتىدە تالىشىشـــنى خـــوپ كۆرئۈســـ
لىســى ئايدىڭلىشــىپ، تــوغرىنى قوبــۇل    ئهگهر بوۋاينىــڭ كال . بهرمهيتــى

نـدە، ئۇنىــڭ كـۆز قارىشـىدا ئىزچىالرغــا شـهك بىــلهن     مىگهقىلىشـقا ئۈلگۈر 
ن دەپ ئېنىــق شــۇڭا ئــۇ ئــۇنىڭكىنى يالغــا. قــاراش شــهكىللىنىپ قــاالتتى

  :شهرتلىك قىلىپ ئىپادە بىلدۈرمىسىمۇ،
ۈچـۈن ئالالھقـا يېلىـنمهك بۇيرۇلغـان، ئـالالھتىن باشـقا       ئ هتھاج  —

يـاكى بـاال ـ    شـكه  ۋېتىشـكه، يـاردەم بېرى  ۈانـداق مهخلـۇق بـاالنى كۆتۈر   ھهرق
  .دەپ قويدى —قازا بېرىشكه قادىر ئهمهس، 

اخشــى چــۈش  شــۇندىن كېــيىن تهۋپىــق بوۋايغــا خهيرىلىــك كهچ، ي    
ق ســۈيىدە ۇالبــ ئــۇ مــۇزدەك . نۇشــقا كهتتــى تىــلهپ بــۇالق ســۈيىدە يۇيۇ  

ــر ته   ــڭ بىـ ــۇپ، ئىزچىالرنىـ ــۇپ بولـ ــپ راھهتلىنىـــپ يۇيۇنـ ــپىگه كېلىـ رىـ
  .ئۇخالشقا ياتتى

 

3  
  

ــدىن كهچ  ــۇرۇن   ياتقھهممىـ ــدىن بـ ــق ھهممىـ ــاي تهۋپىـ ــا قارىمـ ىنىغـ
ئىــتىال بــۇ چاغــدا چوپــانمۇ ئويغانمىغــان، پهقهت ئۇنىــڭ . ئورنىــدىن تــۇردى

كه ماڭغانـدا ئىتمـۇ   ەپـ هرتهۋپىـق بـۇالق ت  . ۈرەتتىئورمان تهرەپته ئايلىنىپ ي
گه چىقىـپ بـۇالق سـۈيىدە    چىملىـق دۆڭـ  . ئۇنىڭ ئارقىسـىدىن ئهگهشـتى  

ــادەم ۇنۇيۇي ــۇن ئـ ــان يوچـ ــۋاتقـ ــۇردىگه قـ ــا . اراپ ئولتـ ــدىن يهنه ئۇنىڭغـ ئانـ
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  .ئهگىشىپ ئۆي تهرەپكه كهلدى
ا قــاتتىق نـان ئېلىـپ ئاغزىغــا   تهۋپىـق سـهپهر خالتىســىدىن بىـر بـۇرد    

ئانـدىن ئـۆزى يهنه   . جاپپـارنى ئويغـاتتى  ن بـا ۋە چاينىغاچ بېرىـپ قۇر  سالدى
ھاۋاالنغــاچ ئهتتىگهنلىــك گىمناســتىكا ئوينــاش     ســهھهرنىڭ ســالقىنىدا 

  .رەخزارلىقنىڭ ئىچىگه قاراپ كهتتىن دەئۈچۈ
كـــۆپ ئـــۆتمهي قۇربـــان جاپپارنىـــڭ ئـــۆزىگه خـــاس جـــاراڭلىق ئـــاۋازدا 

-قيىـرا . لهرزىـگه كهلتـۈردى  جىـت تـاغ ئارىسـىنى     -ان ئهزىنـى جىـم  ئېيتق
ھهيۋەتلىـك   س سادا قايتىپ، بۇ ئاۋازنى تېخىمـۇ سـىرلىق،  راقالردىن ئهكيى

  .تۈسكه كىرگۈزدى
پســـان ئورنلىرىـــدىن تۇرۇشـــۇپ تاھـــارەت     ر چائىـــزچىالر ۋە چوپـــانال  

ــتى ــۈم    . ئېلىشـــ ــرى كۆجـــ ــقاندىن بېـــ ــۇ يهردە ماكانالشـــ ــانالر بـــ چوپـــ
ۇ شـ امـاز ئوقـۇپ باقمىغاچقـا،    هردىكىدەك بۇنداق جامائهت بولۇپ نمهھهللىل

  .تاپتا ئاللىقانداق خوشاللىق ئىلكىدە ھاياجانالنماقتىدى
ــهھهر   ــڭ ســ ــۇچىال مىهمانالرنىــ ــۇپ بولغــ ــاز ئوقــ ــۇالر نامــ ــا يول ئــ غــ

ــپ     ــاي قاينىتىـ ــاللىرى چـ ــان ئايـ ــدىغان چوپـ ــدىغانلىقىنى بىلىـ ئاتلىنىـ
ــاالپ قويۇشــتى  ــۇ قۇۋ. داســتىخان تهيي ــدەك  ب ــۇچىالرنى تۇققانلىرى ــاق يول ن

ايمــاق، ســېرىق مــاي، قــۇرۇت قاتــارلىق ق ررۈپ قېلىشــقان ســاھىپخانالكــۆ
بــۇ . ســىنى ئېلىــپ چىقىــپ داســتىخانغا تــۆكتىبىســاتىدا بارنىــڭ ھهممى

جىتلىـق ئىچىـدە ئۆسـكهن بـالىالر ئـۆز ئاكىلىرىـدەك       -، جىـم گانهچاغدا يى
ــازىرال كېتىـــپ قالىـــ   ــڭ ھـ ــان يىگىتلهرنىـ ــۇپ قالغـ دىغانلىقلىرىنى، بولـ

ــڭ يهنه  ــدىغانل ئۆزلىرىنىـــ ــردە قالىـــ ــۇ جهزىـــ ــپ قلىمۇشـــ ىرىنى بىلىـــ
ــۈردى  ــقىمۇ ئۈلگ ــا   . يىغالش ــۆرگهن ئات ــالنى ك ــۇ ھ ــۆڭلى   -ب ــڭ ك ئانىالرنى

چه ئويالپمــــۇ بۇالرنىــــڭ باشــــقا  قــــان ئهممــــا ئــــۇالر. تېخىمــــۇ بۇزۇلــــدى
ئۆتكـۈنچىلهردىن نېمىسـى ياخشـىراق ئىكهنلىكىنـى دەمـال ئاڭقىرالمــاي      

  .نىدىھهيرا
ــ    يالرنى مــا دا ئۇالرغــا قــۇرۇت، ســېرىق  شــۇڭا ئىــزچىالر ئــۇزاپ ماڭغان
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. پ كهلـدى ۇتـ ۇه ئۇزھهم ئۇالرغا ئهگىشـىپ خېلـى ئـۇزۇنغىچ   . يوللۇق تۇتتى
ــۇرۇپ    ــتىدە ت ــر دۆڭ ئۈس ــدىن بى ــول ئان ــدى ق ــپ قال ــزچىالر . پۇالڭلىتى ئى

ــاھ كۆر     ــدە گ ــاي ئىچى ــۆتكهن س ــپ، ئ ــۈن ئېقى ــۈكهلك ــۇپ  ۈن ــاھ يوقۇل پ، گ
قېـــتىم ۋەھىمىلىـــك  هتكهنـــدە چوپـــانالر ئـــۆزلىرىنى تـــۇنجىيىـــراقالپ ك

ــاپ ــكه ئا كويقـ ــدا يهكـ ــا ئوخشـــاپ     -لدىـ ــدەك، قورقۇنۇچقـ يىگـــانه قالغانـ
 ۇلـــۇپھـــالهتكه بوغ  -ىغان، يىتىمسىرەشـــتهك بىـــر خىــل روھـــى كېتىــد 

  .قالدى
تاغقــا ۋېتىــپ، داراۇتهۋپىـق ئهمــدى ئىزچىالرنــى ئهركىــن مېڭىشــقا قوي 

ــارلىق ئهپســانه،  ــۋايهتلهرنى ســۆزلهپ بېرىشــكه باشــ  ئاالقىــدار ب ــۇ . لىدىرى ب
رنـــى، بولۇپمـــۇ بـــۇ ســـهپته بىلـــله كهلـــگهن يـــاش       ىالرىـــۋايهتلهر ئىزچ
ــۇئهللىملهرنى  ــۇردىم ــ   . بهك قىزىقت ــىال ب ــهت بولس ــانكى پۇرس ــۇالر قاچ ۇ ئ

ۋاتقان بـۇ تاغنىـڭ جىمـى    ۈتۈرگه ئاتايىن كېلىپ كىشلهر سىرلىق كۆرسيه
ــتى   ــيهت قىلىشـ ــقا نىـ ــىرىنى ئېچىشـ ــزغىن   ئۇال. سـ ــوتتهك قىـ ــڭ ئـ رنىـ

ئۇسـتازىنىڭ قهلبىـدە شـۇ    . دىئۇسـتازىنى بهكمـۇ سـۆيۈندۈر   پوزىتسىيىسى 
تۇيغۇ ئويغانغـان بولـۇپ، بـۇ تۇيغـۇ ھهم     چاغ بىر خىل ھاردۇقى چىققاندەك 

قانـائهت ھاسـىل قىلىـش تۇيغۇسـىغا، ھهم ئاللىقانـداق       ىـدىن ئۆز ئهمگىك
ــاش كېته    ــىغا ئوخشـ ــۇش تۇيغۇسـ ــاتىرجهم بولـ ــالردىن خـ ــىئىشـ ــۇ . تتـ ئـ

دىغان ئىــز ۈيســۆى قىــزغىن مــۇھهببهت بىــلهن دەريــالىرىن -ۋەتهننىــڭ تــاغ
الر ئاخىرىغـــا ئېلىـــپ باســـارلىرى بولغانلىقىـــدىن ســـۆيۈنگهن، ئالـــدىنقى

ۇش ئىرادىســىگه ئىــگه ئهۋالدالرنىــڭ شــتۇرچىقالمىغــان ئىشــالرنى ئاخىرال
ى مهيدانغا كېلىۋاتقىنىدىن، ۋەتهننىـڭ تهقـدىرى، مىللهتنىـڭ ئىسـتىقبال    

  .دىھهققىدىكى ئهندىشلىرى پهسلىگهنى
ــدى   ــۇق ئى ــاۋا ئوچ ــۇڭ. ھ ــا    ا ش ــۇس تۇمانغ ــته س ــۇپ تهرەپ ــي جهن غهربى

ــڭ د  ــۈركهنگهن مىڭيولنى ــدى پ ــرى كۆرۈن ــولنى  . ەرەخلى ــته مىڭي ئهمهلىيهت
مىغــــان، پهقهت ئارىلىقنىــــڭ يىراقلىقىــــدىن شــــۇنداق    اپلىتۇمــــان ق

سـۆگهت بۇالقتـا تـۆگه    توپا تاغ بىلهن دارا تاغ ئارىسـىدىكى سـاي   . نهتتىۈكۆر
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ل تهرەپكىمــۇ، توقــاچال  يــومىڭ. لهتتىۈىــزلىككه كۆتــۈر لوكىســىدەك ئىگ
زىر ئىـزچىالر كېتىۋاتقـان يـول ئىلـدى     ھـا . تهرەپكىمۇ تهدرىجىي تۆۋەنلهيتى

ــا مېڭ ــقابولغاچق ــدى  ىش ــان ئى ــا  . ئاس ــۇ يىراقت ــڭ دەرەخلىرىم  -مىڭيولنى
  .نهتتىۈئاللىقانداق چوڭقۇرلۇقتا كۆر

اڭىـــدىغان توققۇزاققـــا م —ەپ ســـورىدى ئهكــبهر،  د —ئهپهنــدىم،   —
  يولنى بىلهمسىز؟

ــ  — ــكه بىلمهي ــمهننېمىش ــۈرگۈچىلهر  . تىم، بىلى ــك تهكش چهتئهللى
ىمىزدا ئازمــاي رلىرئىــدى -جهزىــرە، تــاغ -ئــۆزىمىزگه يــول باشــلىتىپ، چــۆل

تىمىسقاپ يۈرىدۇ ـ يـۇ، بىـز ئۆزىمىزنىـڭ ۋەتىنىـدە ئېزىـپ قالسـاق سـهت         
گهن گهپ بـارغۇ،  دېـ  »يـول سـورىغان يولـدىن ئازمـاس    «ا ئهمهسمۇ؟ كونىالرد

ئۇ يهردىـن مۇشـقا، ئـۇ يهردىـن     . ئالدىمىزدىكىسى مىڭيول. ىزمىسوراپ ماڭ
  .زاققا بارىمىزوققۇئۆستهڭبويىغا، ئۇنىڭدىن ئۆتۈپ زەمىنگه، ئاندىن ت

يول تاكى مىڭيول يېزىسـىغىچه تـۆۋەنلهپ بارىـدىغان بولغاچقـا سـهپهر      
مانـا  . ر بارىـدى ندا چۈشۈپ چىقىـدىغان كىچىـك ئېقىـنال   سا -ئاندا. ئاۋۇيتى

ئىسســىق ۋە . يولىــدا تېخىمــۇ قــاتتىقراق ئىســىق بــوالتتى ياشــۇنداق ســ
ــاتتى ئۇسســ ــۇچىالرنى چاپســانال چارچىت ــۇ . ۇلۇق يول ــېكىن ئ ــول الر ل مىڭي

ــالهتكه    ــۋار ھـ ــۈزەپ جهڭگىـ ــهپلىرىنى تـ ــقاندا يهنه سـ ــىغا يېقىنالشـ يېزىسـ
  .ھالدا يېزىغا كىرىپ كهلدى كهلدى ۋە مارشالر ياڭراتقان

. يهپ ۋە بىــر ئــاز دەم ئېلىشــتى قلــدا ئۇسســۇلۇق ئېچىــپ، تامــامىڭيو
 -ئهمـدى ئـۇالر بىـر   . مۇشـقا قـاراپ ئاتالنـدى   ماغدىرىغا كهلگهندىن كېيىن 

كهنــتلهر ئىچىــدە ئېتىــز ۋە ئۆســتهڭلهر  –پ كهتــكهن يېــزا ۇشــۇتۇتبىــرىگه 
شــۇڭا يولمــۇ . ڭىشــاتتىشــىدە بۇرۇلــۇپ مېۈلۈيــاقىالپ شــهرقىي جهنــۇب يۆن

، مۇشـتىن  ۈنـدى يېزىسـى كۆر  شكۆپ ئۆتمهي مـۇ . بىلىنمىدىئانچه ئۇزۇن 
ئۆسـتهڭ  . شـىدە بۇرۇلـدى  ۈلۈىدا جهنـۇب يۆن ئۆستهڭ بويىغا قاراپ ماڭغانلىر

. گه قاراپ ماڭغانـدا بولسـا شـهرقىي جهنـۇپ تهرەپـكه بۇرالـدى      ەمىنبويىدىن ز
  .پال تۇراتتىۈنۈدەرەخلىرى كۆر -زەمىندىن توققۇزاقنىڭ دەل
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اغ تىزمىسـىنىڭ غهرپ  تـ ا كىرىپ كهلگهندە قويـاش دار ئۇالر توققۇزاققا 
ئـاخىرقى قىزغـۇچ نۇرلىرىنىمـۇ    تهرىپىدىكى چـوققىلىرى ئۈسـتىدىن ئهڭ   

ئۇالرنىـڭ ناخشىسـى   . دە يېيىشـقا تهييارالنغانىـدى  پهر يىغىپ، تۈن ئهتراپقا
ىرىنى بېسـىپ  كهچكى گۇگۇمـدا جاڭگالـدىن قايتقـان پادىالرنىـڭ سـۈرەنل     

رنى، ئانـدىن ئهرلهرنـى   الالجـاراڭالپ، بـالىالر ۋە ئايـ   چۈشۈپ، قـۇدرەت بىـلهن   
  .ئۆيلهردىن چىقىشقا جهلپ قىلدى

ق مهكتهپنىـڭ  قـۇزا ۇالر توققۇزاق مائارىـپ ئويۇشمىسـىغا بارغانـدا توق   ئ
مــۇدىرى ئىســمايىل ھهققــى، ئــابال رازى قاتــارلىق مائــارىپچىالر ئــۇالرنى       

هپـته ئوقۇۋاتقانـدا   ئابال رازىنى ئىلگىـرى ئىكسـاق مهكت  تهۋپىق . ۋالدىۈكۈت
نىــڭ دەســلهپكى  »ھهببــزادە دارىلمــۇئهللىمىن «ئــابال رازى  . ىىــدكۆرگهن

كېـــيىن دىن وقۇغۇچىلىرىـــدىن بىـــرى بولـــۇپ، مهكتهپنـــى تاماملىغانـــ ئ
ــۇغۇلل     ــلهن ش ــالىيىتى بى ــارتىش پائ ــى ئاق ــپ مهدەن ــا كېلى پ ۇنۇتوققۇزاقق

غـان  ۇدۇولۇرغان بىر جۈپ كۆزىـدىن ياشـالردا ب  ئۇنىڭ ئويناپ ت. كېلىۋاتاتتى
ئهممــا ئــۇ يــاش . تهخىرســىز نــۇر بىلىنىــپ تــۇراتتى ۋەبىــر خىــل قىــزغىن 

ق ئۇنىـــڭ يـــاڭرا  . ياشـــالردىن ھالقىغـــان ئادەمىـــدى   40س، ئـــادەم ئهمه
ــۇراتتى   ئا ــېزىلىپ تـ ــوخلۇق سـ ــل شـ ــر خىـ ــدىمۇ بىـ ــى  . ۋازىـ ــۇ مهمتىلـ ئـ

  :ق بىلهن ئامانالشتىئهپهندىنىڭ قولىنى قاتتىق قىسىپ تۇرۇپ چاقچا
ىغــــۇ، ئىــــنىم؟ لتىيولۇچىــــدەك ھولۇقــــۇپ كىتىپ كهچ قالغــــان —

  تهنلىرى ساالمهتتۇ؟
دېـدى   —ېلىشـقۇدەك ھـالىم بـار تېخـى،     ساالمهت، سـىز بىـلهن چ   —

  .ىپقىل تهۋپىق چاقچاق
ــمايىل    — ــا ئىسـ ــتىمىكىن، بولمىسـ ــىپ كهتـ ــهل ئېشـ ــى سـ بۇنىسـ

 —ۋاتمامـدۇ،  ىهنـدەك قىل ئاكىلىرى باھا بېرىپ باقسۇن، قـوللىرى تىترىگ 
  .ئىپادىلىدى هنخۇرسهنچىلىكنى چاقچاق بىلئابال رازى 

ــدىن ئ    — ــپ كهتكهنلىكىم ــۇ ھېرى ــۇ ھهرگىزم ــاق، ب ــىزلهر ي همهس، س
  .نتىمهمدىن ھاياجانلىنىۋاۈنۈبىلهن كۆرۈشك
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پونىمــۇ كېلىشــتۈرۈپ ئېتىشــنى بىلىــال، ئــادەمنى     ...... ھــا ھــا   —
ــال،    ــتا ئىكهن ــقىمۇ ئۇس ــابال  —ئالداش ــولىنى قوي ئ ــڭ ق ــپ ۇرازى ئۇنى ۋېتى

ــاپىالقلىدى ۋ مۈرى ــك شـ ــىگه يېنىـ ــر ە سـ ــلهن بىـ ــزچىالر بىـ ــرلهپ  -ئىـ بىـ
ــتى،  ــك مىهمــان  —كۆرۈش ــى ئهمىســه مهرھهمهت  قىممهتلى لىرىمىز، قېن

  .دەپ ئۇالرنى باشلىدى —ھويلىسىغا،  پنىڭقىلىشسىال، مهكته
ئــۇالرنى توققــۇزاق مائارىــپ ئويۇشمىســى ئىنتــايىن كاتتــا داســتىخان   

ــاۋالــــدى ۋە تامــــاقتىن كېــــۈراســــتالپ كۈت  يىن ئىزچىالرنــــى قونالغۇغــ
متاسـلىققا  بۇ چاغدا ۋاقـت يېـرىم كـېچه بولغـان، ئهتـراپ تى     . ايالشتۇردىج

ــدا چــېكهتكه   ــامهلۇم جاي ــداق . لــدايتتىچىرىچــۆمگهن، پهقهت ن ۋە ئاللىقان
ــاھ   ــدا گ ــر جاي ــراق بى ــاۋايتتى  -يى ــتالر ق ــاھ ئى ــايىن ئوچــۇق،  . گ ــاۋا ئىنت ھ

ــمان  ــۇزالر پىل   ئاس ــۈزۈك، يۇلت ــۇدەك س ــق س ــۇراتتى تىنى ــداپ ت ــامان . ىل س
هۋپىـق  ئىزچىالر ئۇخالشـقا ياتقانـدىن كېـيىن ت   . نهتتىۈۇ ئوچۇق كۆرىميول

شـىپ، پىكىـر ئالماشـتۇرۇش    اڭلى، ئابال رازىـالر بىـلهن پار  ئىسمايىل ھهققى
ھېچقانــداق خوجايىنغــا يالالنمىغــان . ئۈچــۈن ئــۇالر بىــلهن بىلــله كهتتــى 

ــ  ــاكى ھۆكـ ــدائى  يـ ــدىغان پىـ خىزمهتچىلهرنىـــڭ  ۈمهتتىن مائـــاش ئالمايـ
  .نلىرىدىن يهنه بىرى باشالندىۈت ئۇيقۇسىز

 

4  
  

قۇزاقتــا ئهتىســى بىــر كــۈن تــۇرۇپ، توققــۇزاق تهۋپىــق ئىزچىلىــرى توق
يهنه بىـر قونـۇپ ئهتىسـى    . ىـلهن بىلـله پائـالىيهت ئۆتكـۈزدى    رى بئىزچىلى

ــى   ــا چىقت ــكه يولغ ــقهر تهرەپ ــته  . قهش ــۇنى چۈش ــۇ ك ــگه   ش ــل دۆۋى   —قىزى
ــارام ئېلىشــت  توختاجىنىــڭ مهكت ــپ ئ ــپىگه كېلى ــڭ   .ىى ــۇ يهردىكىلهرنى ب

ىپخان تهرەپ ھشـۇڭا سـا  . ىنىدىھهممىسى مـۇئهللىملهرگه كونـا تونۇشـالرد   
ت تهكهللۇپســىزال ئارىلىشــىپ، ئهھۋاللىشــىپ، تــۈزۈبىــلهن مىهمــان تهرەپ 
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تامــــاقتىن كېــــيىن ھهر ئىككــــى تهرەپ . گهپلىــــرى تــــۈگىمهي كهتتــــى
ى كــىكئارقىــدىن ئ. شــتىۈتۈت كۆرسئىزچىلىــرى ئــايرىم ـ ئــايرىم ماھــارە   

  .هشتىتهرەپ ئىزچىلىرى بىلله پائالىيهت ئۆتكۈزدى، مۇسابىقىل
. ى بولغانىـدى مهكچـ تهۋپىق كهچكه قالماي نوۋېشـى مهكـتهپكه كهت  —

  . شۇ چاغدا مهكتهپ ھويلىسىغا بىر ھارۋا كىرىپ كهلدى
ــد   — ــگه چىقى ــل دۆۋى دېيشــىتى  —دە،  –ىكهن بۈگــۈن ســجاڭ قىزى

  .مۇئهللىملىرىقىزىل دۆۋە 
ــدى، ئهمــدى ســىجاڭ بىــلهن كۆرۈشــۈپ كهتســىله،   ههپمهمتىلــى ئ— ن

 دېـدى  —ىسى كېلىپ قالدى، ئارقىـدىن ئۆزىمـۇ كېلىـدۇ،   سىجاڭنىڭ ھارۋ
ــپ توخ ــۆز قېتى ــاجىمۇ س ــدى   . ت ــپ توختى ــىغا كېلى ــڭ قېش ــارۋا ئۇالرنى . ھ

ۋە تۈرلـۈك ئوقۇشـلۇقالر،    ①رادھارۋىغا سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئىشـلهنگهن تىتـ  
مهخمـۇد مـۇھىتى ھهر   . ر قاچىالنغانىـدى الىقنداش، قهلهم، سىيا قاتارلقېرى

، اپىــدىكى مهكتهپلهرنــى زىيــارەت قىلىــپ بارســا دەپــتهرقاچــان قهشــقهر ئهتر
  .لهم قاتارلىق ئوقۇش قوراللىرى ئېلىپ كېلهتتىقه

ىتىنىــڭ  بــۇ يهردىكــى مــۇئهللىملهر گهرچه ئارقىــدىنال مهھمــۇد مۇھ    
ــدىغانلىق  ــپ كېلىــ ــاتلىق يېتىــ ــۆيۈنۈ ئــ ــى ســ ــىمۇ قهلبــ  پ،ىنى بىلســ

  .نېمىگىدۇر تهشنا بولغاندەك ھارۋىكهشتىن
  .دەپ سورىشاتتى —ز ئۆزى كهلمهمدۇ؟ سىجاڭ ئاتىمى —
  .كېلىۋاتىدۇ—
  ېنى تازىمۇ؟ت —
ھـارۋىكهش ئـۆزىگه خـاس تىلـى      —تازا بولغاندىمۇ قانداق دېمهمال، —

  .بىلهن جاۋاب بېرەتتى
مــۇھىتى ئۆزىمــۇ كېلىــپ   ۇالرنىــڭ ســۆھبىتى ئۈســتىگىال مهھمــۇد ئ
ــ ــى      .دىقال ــاتلىق مۇھاپىزەتچىس ــى ئ ــىغا ئىكك ــتهپ ھويلىس ــاۋۋال مهك ئ

                                            
  .ئا —سۆزىدىن، مهشق دەپتىرى،  тетрадьرۇسچه  —ترەت تى    �
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ز ئېتــى ســېمىىرىــپ كهلــدى، ئارقىــدىن مۇھىتىنىــڭ ھهم ئېگىــز، ھهم  ك
ــدى ــۇراتتى   . كۆرۈن ــات ئۈســتىدە شــۇنداق ســۈرلۈك ئولت ــڭ . ســىجاڭ ئ ئۇنى

ئارقىـــدىكى .  مۇھــاپىزەتچى كىـــردى  ئارقىســىدىن يهنه ئىككـــى ئـــاتلىق 
شـى بىلهنـال مهھمـۇد مـۇھىتى چاققـانلىق      ۇولاتلىقالر ھويلىغا كىرىپ بئ

بهسـتىگه ئـانچه مۇۋاپىـق     -ئۇنىـڭ بـوي  . پ چۈشـتى بىلهن ئـاتتىن سـهكرە  
يېنىـك ھهرىـكهت بىـلهن ئـاتتىن چۈشۈشـلىرىدىمۇ      -غان چاققانهيدىكهلم

ــۇرلۇق، پىشــقان م    ــاس جهس ــيلهرگه خ ــل ھهربى ــر خى ــپ  بى ــارەت بىلىنى اھ
  .ېرىپ پىيادە ماڭدىبه ېزگىنىنى مۇھاپىزەتچىلهرگئۇ ئات ت. تۇراتتى

ۋە ئىـزچىالر ئۇنىـڭ ئالـدىغا    مۇئهللىملهر  —ئۇنىڭ ئىخسالسمهنلىرى
مــۇھىتى ئۇالرغــا قــول ئىشــارىتى قىلىــپ     مــۇد قــاراپ ماڭغانىــدى، مهھ 

  .پ قويدىۇتۇتوخت
ا كهلگـــۈچى ســـىلهرنىڭ ئالـــدىڭالرغ .  بولـــۇدۇكهلمىســـهڭالرمۇ  —

  .ۇپدېدى ئۇ كۈلۈمسىرەپ تۇر —بولغاندىكىن مهن باراي،
 زهردە بىـ سۇ، ئۆزلىرى بىزنى مۇشـۇ يهرگىـچه ئىـزدەپ چىققـان ي    غيو —

  .ق نېمه بوالتتىارسانهچچه قهدەم بولسىمۇ ئىستىقباللىرىغا ب
ــر  ــۇالر بى ــتى    -ئ ــىپ كۆرۈش ــول ئېلىش ــزغىن ق ــرلهپ قى ــىجاڭ . بى س

  :ۇپتهۋپىقنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇر
ــتىگهن چىققا — ــۇزاقتىن ئهتـ ــدىڭىز؟ توققـ ــورىدى ۋ —نمىـ ە دەپ سـ

ــدى،  ئا ــلهن قوشــۇپ قوي ــدىن دوســتانىلىق بى ــابال رازى ســىزنى  —ن رازى  ئ
  قىلىپ ئۇزاتقاندۇ؟

-پ ۋە بىــرۇشــۇشــۈپ، تېنچلىــق سوركۆرۈســىجاڭ ھهممهيــلهن بىــلهن 
  :ئىككى ئېغىزدىن چاقچاقلىشىپ بولغاندىن كېيىن

  .دەپ سورىدى —ان ۋاقت بولغاندۇر؟ خوش، تهتىلنى يىغىدىغ —
كوتـا ئىشـالرنى    -ىـزچىالر بىـلهن كهم  ئ ىپمانا بىز مهكتهپكه كېل —

دېـدى مـۇھهممهت    —ۈگـۈن ئهته يىغىلسـاقمىكىن،  قىلىـپ يـۈرۈپتىمىز، ب  
  .خۇنئىمىنا
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شۇنداق بولسۇن، بالىالرنىـڭ ئالـدىراش ئىشـىمۇ تۈگىـدى، خامـان       —
ئالـدىمىزدا  . دىن كـۆرە ئوقىسـۇن  ئېلىنىپ بولدى، ئهمـدى بىكـار ئوينىغانـ   

ك ئاز دەم ئېلىـپ، كـۆپرەك يـۈگرىمهي    سهدېكهنلهرنى قوغالپ يېتىمىز كهت
  !مهمتىلى ئهپهندى شۇنداقمۇ،. بولمايدۇ
دەم ئـېلىش بىـزگه تـازا    . يتىـدۇ ا ئېشۇنداق، سىجاڭ ئـاتىمىز تـوغر   —

  .دېدى تهۋپىقمۇ ئۇنىڭ سۆزىنى ماقۇلالپ —ياراشمايدۇ، 
  : اپئۇ تهۋپىققه قار

. تـۇ وپب يـۇرت كهزدۈرگىنىڭىـز ياخشـى   خوش ئۆزىڭىزچۇ؟ بـالىالرنى   —
  غامسىز؟سىز قانداق قىلماقچى؟ قايتىپ بېرىپال بالىالرنى يى

  . ىشۇنداق، يىغىلىدىغان ۋاقتى بولۇپ قالد —
بىــراق، بېــرىپال تــوينى قىلىۋېتىــڭ، پىشــىپ قالغــان ئىشــنى        —

  .ئۇنتۇپ قالماڭ يهنه
  .هۋپىق يېقىملىق كۈلۈمسىرەش بىلهندېدى ت —ئۈلگۈرىمىز، —
ۋەتتىڭىز، يىغىشــــنىمۇ  ۇيــــ قوك ســــىز تهتىلنىمــــۇ كېيىنــــرە   —

بۇنىڭســىز ســىزنىڭ . م رۇخســهتكېيىنــرەك يىغىــڭ، ســىزگه بىــر قېــتى 
  .ىدىبولمبېشىڭىزنى ئوڭلىغىلى 

بىــراق، تهتىلنــى يىغىــش تويغــا توســقۇنلۇق قىلمايــدۇ، باشــقىالر  —
  .دەرسنى باشالۋېرىدۇ

چىكتۈرســىڭىز قېــتىم بهلگىلهنــگهن تــوي ۋاقتىنــى كې ئهممــا بــۇ  —
  الىسىز، ئۇقتىڭىزمۇ؟ق ىپخاپىلىق تارت

  .باشقىالر كۆڭۈللۈك كۈلۈشتى
؟ ئـۇ  هنغۇۇش بـازىرى ھهققىـدە بهك ياخشـى تهرىپلهرنـى ئـاڭاليم     ئات —

  تاپتىن چىققانالرنى قانداق ئادەم قىلدىڭىز؟
دېـدى تهۋپىـق    —ئهسلىدە ئادەملهردە ئهيىپ يوق، ئهيىپ زامانـدا،   —

ــۇ  ــتايىدىل تهلهپپ ــاكى ھهر زا  —زدا، ئهس ــان ي ــدمازام ــالمچىالردان . ىكى باش
ــهھهر دېــــگهن   ــازار، شــ ــتىگه بــ ــۈك ئادەملهرنىــــڭ ئۇنىــــڭ ئۈســ ھهر تۈرلــ
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پ، ۇنــــۇبۇزۇقچىلىقمــــۇ شــــۇ يهرگه توپلچقــــا دىغـــان يېــــرى بولغا ۇنۇتوپل
شـۇنىڭ بىـلهن   . شـى بولـۇپ ئىپادىلىنىـدۇ   ۈنۈجهمىيهتنىڭ يىغىنچاق كۆر

ــازار دېگ  ب ــاكى ب ــهھهر ي ــا، ش ــر ۋاقىتت ــا نىســبهتهن  ى ــدە يېزىالرغ ــان قۇئوهن غ
مهشـههد  . يېتىشـىدۇ ئادەممۇ كۆپ بولغاچقا، جهمىيهتكه ئۈلگه بولۇشـقىمۇ  

ــاپلىن  ــهھرى ھېسـ ــنىڭ شـ ــگهن ئاتۇشـ ــۇ يهرگه  ىدۇ دېـ ــۇڭا ئـ ــمۇ، شـ ئهمهسـ
شـى مۇقهرەرىـدى، نىجاسـهتلهر    ۇيىغىلىپ قالغان نىجاسهتلهرنىڭ كـۆپ بول 

م رىشـاگىرتلىرىم، ئىزچىلىـ  . دىان ھامان ئالتۇنالر پـاقىراپ كۆرۈنـ  تازىالنغ
ئوقۇغـــان، ئىچىـــدە مهشـــههدتىن بولغـــانالر ئهڭ كـــۆپ، ســـهۋەبى بـــۇ يهردە 

ــدىن   ــۆپ بولغانلىقى ــانالرنىڭ ك ــگهن ئىنس ــۇ. بىل ــازىر  ش ــۇ ھ نىڭ ئۈچۈنم
  .مهشههد ئاتۇشنىڭ مهدەنىيهت، ئهخالق، بىلىم مهركىزىگه ئايالندى

ــمهت  — ــالالھ رەھ ــۇن    ئ ــۇرتنى ئهنه ش ــر ي ــۇن، ھهر بى ــكه قىلس داق رەت
ــېلىۋېتىڭالر،  ــىئىسـ ــۇن،  شـ ــالالھ قوللىسـ ــۇد   —ڭالرنى ئـ ــدى مهھمـ دېـ

ــۇھىتى ــدىن. مــ ــڭ    —، ئانــ ــمىدىكىلهر مېنىــ ــا ئۇيۇشــ ــداق بولســ ئۇنــ
ــاخۇن؟  ۈئۆتكۈز ىمنىســوغاتلىر ــۇ ئۇيۇشــما  —ۋالىســۇن، قېنــى ســىز، باي ئ

  .ادەم بهلگىلهڭالرئ —مۇدىرىنى كۆز نۇرى بىلهن ئىزلهپ تېپىپ دېدى،
ــاخۇن شــۇئانال ــتهرباي هرنــى ئۆتكۈزۈۋېلىشــقا مللهقه - ئهمىتــاخۇننى دەپ

  .ىدىبۇير
دەپ ســورىدى  —لىالر نــېمه قايتۇرىــدۇ؟مېنىــڭ ســوغام ئۈچــۈن بــا —

  .تىالرچه تهلهپپۇزداى ئامهھمۇد مۇھىت
دېــدى  —ئهگهر ۋاقتلىــرى بولســا بــالىالر مهش ئوينــاپ بهرســۇن،     —

  .مۇھهممهد ئىمىناخۇن
دەپ  —ق قـول كهلمىگهنسـىز؟  سىز يىراقتىن كهلگهندىكىن قـۇرۇ —

  .پۇلۇى سىجاڭ تهۋپىققه بۇررىدسو
ــدىم   — ــۇرۇق كهلمىـ ــۋەتته قـ ــاخۇنۇم مهش  . ئهلـ ــۇھهممهت ئىمىخـ مـ

نىـــڭ ئىزچىلىـــرىم كومىـــدىيه ئوينـــاپ    ، مېئويـــۇنى تهقـــدىم قىلســـا  
  .دېدى تهۋپىق روھلۇق ھالدا —بهرسۇن،
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  .ى كۆرۈپ كۆڭلۈمنى ئاۋۇندۇرايئهمىسه باشالڭالر، بالىالرن —
ايۋەتچه ھهيـــدىگهن پوچتـــا ى بـــوزچاغـــدا مهكـــتهپ ھويلىســـىغا رشـــۇ 

. خۇن شـــۇنىڭغا قـــاراپ قالغانىـــدىمـــۇھهممهد ئىمىنـــا. كىرىـــپ كهلـــدى
  :ىنى تۈرۈپۇمىسمهھمۇد مۇھىتى قوش

ــى      — ــڭ ئىزىمن ــورۇس مېنى ــاقال ئ ــېرىق س ــاڭالر، س ــهنت قىلم پىس
  .ژىتىالپ يۈرىدۇ، ئويناۋېرىڭالر

— Здравствуйте① —  ــۆ ــر ك ــۇ چېقى ــدى ئ ــوغرىالردەك دې زلىرىنى ئ
  .پۇتۇئوين

ھىتى مـــۇئهللىملهر ئـــۇالر بىـــلهن ســـوغۇقال كۆرۈشـــتى، مهھمـــۇد مـــۇ
ھلــى قاتقــان ھالــدا ە جهچىرايىنىمـۇ ئاچمــاي ئارقىســىنى قىلىــپ تـۇردى ۋ  

  :روزى بايۋەتچىگه ۋارقىرىدى
ــودى — ــا ! ھهي، لومــ ــىدا تۇرمــ ــداننىڭ ئوتتۇرىســ ــدەك مهيــ ي مۇمىــ

  .بالىالر مهش ئوينايدۇ !ھارۋاڭنى بىر ياققا تارتمامسهن
بــايۋەچچه تېپىـــك يىـــگهن ئىتــتهك پـــوچتىنى چهتـــكه تارتىـــپ   ى وزر
يناشــقا  ش ئوداننى بىكارلىغــان ھامــان قىزىــل دۆۋە ئىزچىلىــرى مه   مهيــ

ئۇالرنىڭ ھهربىلهردەك جهڭگىـۋار سـېپى، چاققـان ھهرىكهتلىـرى     . باشلىدى
ى لغـــان مهھمـــۇد مۇھىتىنىـــڭ يـــۈرەكلىرىنئهســـلىدىمۇ ھېســـياتچان  بو

ال ھهققىـدىكى شـېرىن خىيـال باغلىرىغـا     قبتىسـ ئوينۇتۇپ، ئـۇنى گـاھ ئى  
پ ۈنۈۋاتقـــان روھىـــدىن ســـۆيۇنۇمىللهتنىـــڭ ئويغئېلىـــپ كهتســـه، گـــاھ 

  .ئىپتىخارلىنىش تۇيغۇسىغا چۆمۈلدۈرەتتىىش، ماختىن
يتى ئـۇ  دەپ ئـويال  »!... ياق، بۇالر قۇل بولمايدۇ، بولماسـلىق كېـرەك  «

مـانلىق،  رىهھئـۇرۇپ ئۇنىـڭ جهسـهرلۇق، ق    مۇشتنى چىـڭ تۈگـۈپ، تىزىغـا   
يوغـان كۆزلىرىـدىن    شۇنداقال مېهرىۋانلىق يېغىـپ تۇرىـدىغان بىـر جـۈپ    

ش، ۇنــــۇش، مهغرۇرلۇنــــۇزوقل ۇنىــــڭئ. تــــارامالپ يــــاش تۆكۈلمهكتىــــدى

                                            
  .ئا —، )ۈككۆپل(خشىمۇسىلهر يا — здравствуйте —رۇسچه  —ې زىدراسىتۋۇيت�
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ئۈمىدلىنىشــــنىڭ مهھســــۇلى بولغــــان كــــۆز يېشــــى ســــېرىق كــــالته  
ئۇنىڭغــا . تىيا تــۇرۇپ قېلىــپ ئــۇزاققىچه پــاراقىرا ســاقاللىرىنىڭ ئارىســىد

. باال ئۇنىڭ كۆز يېشىنى كـۆرۈپ سـهبى كۆڭلىـدە ئـويالتتى    ىر ربقارىغان ھه
، »...ىغاليـدىكهن ۇپ يبۇ سىجاڭنىڭ دېگىنى ساراڭ ئـادەممۇ؟ يوغـانال تـۇر   «

ــلهن رىبا   ــدرىس بىـ ــۆزى ئىـ ــىجاڭنىڭ كـ ــراق، سـ ــۆزلىرىگه وكلبىـ ــڭ كـ نىـ
ــاللىقى، ئ  ــكهندە خوش ــىزلى   چۈش ــدەك كهيىپس ــا چىققان ــدى يوقق نىپ ۈمى

  .كېتهتتى
رىنىــــڭ مهش ئويۇنىــــدىن كېــــيىن تهۋپىــــق زچىلىئىقىزىــــل دۆۋە 

 .ىزلىق، خۇراپـات ئهيىـپلهنگهن كومىـدىيىنى ئوينىـدى    ئىزچىلىرى ساۋاتس
بنالرنى ىىدىيىدىكى جانلىق ھهرىـكهت ۋە ھهجىـۋىي دىئـالوگالر تاماشـ    كوم

قىالتتـى، سـىجاڭمۇ كـۆز ياشـلىرى     قوساقلىرىنى تۇتۇپ كۈلۈشكه مهجبـۇر  
چىلىــپ كۈلــدى ۋە تهۋپىقنىــڭ    ئې اســرازىــدە تــۇرۇپ قالغــان ھالــدا    مهڭ

  :ۋېلىپۇقوللىرىنى تۇت
ئهتـــــتهڭ، مهن ســـــىزنىڭ ! ســـــت بابالپســـــىز، لومـــــودىالرنىرا —

دىغـــان ۈلىرىڭىز ئۈچـــۈن قـــۇرۇق كهپـــتىمهن، ئويـــۇننى بىكارغـــا كۆربـــالى
  .دېدى —بولدۇم،

ــيىن   ــدىن كېـ ــۇن تۈگىگهنـ ــمهت  ئۇيـ ــىگه رەخـ ــڭ ھهممىسـ بالىالرنىـ
رنى يېنىغـا چاقىرىـپ پىشانىسـىدىن    لىالباباش رولالرغا چىققان . تىئېيت

ــۆيدى ــۇالرنى يهنى. س ــدۈردى ئ ــقا رىغبهتلهن ــۇ تىرىشىش ــق  . م ــدىن تهۋپى ئان
  :رىنىڭ ھهممىسىگه قارىتىپچىلىئىز

لـېكىن  . مېنى كهچۈرڭالر، بالىلىرىم، سىلهرگه قـورۇق كهپـتىمهن   —
قهلهم قوشــۇپ  -ردەپــتهۋاقــتىڭالردا ســىلهرگىمۇ بىــر ھــارۋا    كېتىــدىغان 

  .دېدى —،ىمهنۇرماڭد
ــۇئهللىملهر گېن  ــاش مــ ــالىالر ۋە يــ ــبــ ــايۇرلۇېــ ــىدا رال مــ ق فورمىســ

ــۇ بهســتلىك ئ ۈھهيۋەتلىــك كۆر ــدىن  -نىــڭ ســۆزادەمنىــدىغان ب ھهرىكىتى
ئۇ ئابدىراخمان شـائىرنى تونـۇپ قېلىـپ، ئۇنىـڭ     . قاتتىق تهسىرلىنىشتى
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نۇرغــۇن گېپــى بــاردەك  ۋېلىــپ كــۆزىگه قــاراپ، خــۇددىۇاق تۇتقــولىنى ئــۇز
ــۇ، ئهممــا ھېچنهرســه دېمىــدى دى   هلتهمشــ ــد.  ـ ي ا راخماننىڭ شــائىرغۇئاب

ۇلـــداپ بۇق خـــاس ھېســـياتغا بـــاي يـــۈرىكى چىـــداپ تۇرالمـــاي ھهتتـــا      
  .يىغلىۋەتتى

بـــۇ ئىشـــالردىن كېـــيىن مهكـــتهپ ســـىجاڭ ئۈچـــۈن قـــوي ســـويۇپ،  
يــارلىق قىلغــان بولســىمۇ ســىجاڭ رەت  داســتىخان قىلمــاقچى بولــۇپ تهي 

  :قىلدى
ــا — ــما ئىقتىســ ــۇزۇپ نى دىئۇيۇشــ ــاپ بــ ــدارچىلىق ئوينــ  -مېهمانــ

بـۇ ئـازغىنه بايلىقنىـڭ    . ئـۇ بالىالرنىـڭ بـايلىقى   چېچىۋېتىشكه بولمايـدۇ،  
ــ ئى ــى ك ــپ،      —ۆپ، ش ــاپىتىگه كېلى ــۈرلۈك قىي ــاۋۋالقى س ــۇ ۋە ئ ــدى ئ دې

مـاي، چاققـان ھهرىكهتـلهر    مۇشاۋۋرى بىلهن ئىشتاپ باشـلىقىغا قـاراپمۇ قوي  
ار چېغىـــدا تهۋپىـــق ماڭـــۇ ئـــ. ىغـــا مىنىـــپ چىقىـــپ كهتتـــىبىـــلهن ئېت

لىقىنى يهنه بىـر قېىــتم تهكىــتلهپ  بولــۇپ قالغــان »قهرزدار«ئىزچىلىرىغـا  
  .تىدىغان ۋاقتىنى سوراپ بىلىۋېلىشنى ئۇنۇتمىدىا كېئۇالرنىڭ ئاتۇشق

ــر پ     ــىدا يهنه بى ــدىلهر ئارىس ــيىن ئهپهن ــدىن كې ــۇ كهتكهن ــڭ ئ هس ئۇنى
  .تهرىپى بولدى

ــختاجىنىــڭ مېهمــان دوســتلۇق  تهۋپىــق تو ــاپهت  لهنبى كهچكــى زىي
تىـــپ، كهچلىـــك تاماققـــا ئويۇشـــتۇرۇپ بېـــرىش نىيىـــتىگه رەخـــمهت ئېي

قىزىـل دۆۋە ئىزچىلىـرى   . ولغا چىقتـى ۇپ ينوۋېشى مهكتهپكه كهتمهك بول
پ ۇتـــۇئـــاتۇش ئىزچىلىرىنـــى قۇمـــدەرۋازا ئالـــدىغىچه داغـــدۇغا بىـــلهن ئۇز 

  .كېلىشتى



 330

  

  ��ـ#% �ـ��ـ�ـ�ـ�ـ� �ـ�

 

1  
  

ىنى داغـــدۇغلىق ئۆتكـــۈزگىنى تـــويڭ ەۋپىـــق شـــاگىرتىنى
. ىـتال، ئاددىغىنـا ئۆتكـۈزدى   ج -بىلهن ئۆزىنىڭ توينى جىـم 
مهمتىلـى ئهپهنـدىنىڭ   «. ىئىـد  بۇنى ھـېچكىم كـۈتمىگهن  

دەپ تــۈپرىكىنى يۇتــۇپ ئولتۇرۇشــقان  »تويىــدا راســا تاماشــا كۆرىــدىكهنمىز
ــۇرۇق كىشــىله ــداق بىــر نهرســىدىن ق قېلىشــقاندەك لهسســىدە  ر ئاللىقان

كــۆڭلى . س قىلــدىىــھهتتــا مهلىكىزادمــۇ تاســادپيلىك ھ . لــدىقا ۇپبولــ
بىــلهن  ىشــى ئىككىــال قىــز قولد . يېــرىم بولغانــدەك شــۈكلهپ قالــدى   

ــۇنالردەك     ــا تۇتق ــزاد غېرىپلىــق، گوي ــگهن مهلىكى ــۆيىگه كهل يىگىتنىــڭ ئ
چــته يىگىتــى قېشــىغا كىرىــپ    بىــراق كه. س قىلــدىىــســىقىلىش ھ

ھهتتـا شـۇنداق بولۇشـقا    . تتىكه اپئۇنىڭ جىمى غهشلىكى تارق كهلگهندە
ــولغى  ــۇنداق ب ــلىكتهك، ش ــدەك ھ تېگىش ــى بولغان ــۇ ياخش ــنى تېخىم س ى

پهيــدا بولغــان خۇشــاللىق، ھاياجــان، تــارتىنىش،   بىــدەئۇنىــڭ قهل. قىلــدى
شــۇڭا . نىــدىتىش قاتــارلىق تۇيغــۇالر ئــۇنى گاڭســا قىلىــپ قويغا رئىــزا تــا

 —ېلىشـنى  ئى رشـ اتقان جۆرىسـىنى قانـداق قا  ھوجرىسىغا كىرىپ كېلىۋ
ــاز ــاكى     -ن ــداش ي ــاپىلىق، قېي ــۈنئىي خ ــمه، س ــلهن  كهرەش ــاللىق بى خۇش

ىـدا يىگىتنـى ئۆزىنىـڭ يېنىـدا     رغىنقارشى ئېلىشـنى ئىلغـا قىاللمـاي تۇ   
  .ھهتتا ئىسىسق نهپهسلىرى يۈزىگه ئۇرۇلغاندەك بولدى. س قىلدىىھ

  .هھۋال سورىدىيىگىت ئۇنىڭدىن ئاۋۋال ئ —ڭىزمۇ؟ ھاردى —
قىزلىرىــدەك  -پ قالــدى بــارلىق ئۇيغــۇر خوتــۇن   ەڭــدمهمهلىكىــزاد 

  ـت
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 هرنـى ئۇنـداقكهن ئـۇ ئ  . ئىـدى  »ئهر كىشـى يېـرىم خـۇدا   «ىمۇ ئۇنىڭ ئېڭىـد 
ــدۈرمىكى    ــۆرمهت بىلـ ــا ھـ ــۇرمىقى، ئۇنىڭغـ قارشـــى ئېلىـــپ ئورنىـــدىن تـ

ۋاتقانـدەك ئىلگىـرى   ۈچـۈش كۆر يهنه كېلىپ مهلىكىزاد شىرىن . الزىمىدى
ــال  ــدقىلىشــقىمۇ جــۈرئهت قىاللماخىي ــۆزى  اىغي ن بهخــتكه ئېرىشــكهن، ئ

ــىنىڭ قوچىقى  ــان كىشـ ــڭ  ئاشـــىق بولغـ ــدى، ئۇنىـ ــا نېســـىپ بولغانىـ غـ
ۇغ مهبـۇد ئىـدىكى، مهلىكىـزاد ئـۆزىنى ئۇنىڭغـا      ئۇلـ  نهزىرىدە بۇ كىشى بىر

كته ئۇنىـڭ  ئهمـدىلى . س قىالتتـى ىـ دېدەك بولۇشـقىمۇ يارىمايدىغانـدەك ھ  
ــ  ــدا ب ــا ئايالنغان ــويال ئايالىغ ــان  لقېپ ۇنى چۈشــۈممىكىن دەپ ئ ىشــى تۇرغ

ــدى ــا    . گهپ ئى ــڭ ئاياقلىرىغ ــۇ مهبۇدنى ــېكىن ئ ــى   ل ــۇش ۋاقتىن ــاش قوي ب
ئىچىـــدىن ئۆكۈنـــۈپ،  -ئىـــچ. ىبولـــدئۆتكۈزىۋەتكىنىـــدىن بهك خىجىـــل 

شـكه باشـلىغان ۋە   ۈنۈئاسـتا كۈچل  -بىراق شۇ چاغدا ئاستا. ئۆزىنى كايىدى
ى ىقــىقىۋاتقــان قىزلىــق مهغرۇرلۈن قهلبىــدە ھۆكۈمرانلىــق ئورۇنغــا چپۈتــ

ئهمـدى ئـۇ   «. ىشـكه ۋە ئهپـۇ سوراشـقا يـول قويمىـد     ۈتۈهمدى ئۇ خاتـانى تۈز ئ
ــۇ خىيــال . »!... مۇ مېنىــڭىســاممېنىــڭ بولــدى، ئالدىرســاممۇ، ئالدىرم  ب

بىلهن ئۇ سۈنئىي قېيداش بىلهن تـوينى نېمىشـكه كىشـىلهرنىڭ ئاغزىـدا     
  .ىك قىلمىغىنىدىن ئۆچ ئالماقچى بولدقالغۇدە
  نېمه؟ ۇزمڭىمهندىن رەنجىپ قالدى —

ئــۆزىگه خــاس  ناتىقنىــڭ. پ كهتتــىۈنۈمهلىكىزادنىــڭ ۋۇجــۇدى شــۈرك
ــ    ــتهقىل ئـــ ــدا مۇســـ ــاۋازى ئۇنىڭـــ ــار ئـــ ــدارىنى ويالجهلىپكـــ ش ئىقتىـــ

ــدىۇيوقۇت ــمهنگه    . ۋەتكهنىـ ــىرگه، ئىخالسـ ــىز ئهسـ ــۇ كهمكوتسـ ــدى ئـ ئهمـ
ۈپ تۇرغـان،  ئـۇ كارۋاتنىـڭ بېشـىدا كۆيـ    . تۇراتتىئايلىنىپ كېتىش ئالدىدا 

ــ ــامدەك ئېرىــــــپ   ەۋ دىشــــــامغا قارىۋالــــ ئۆزىنىــــــڭ ۋۇجۇدىمــــــۇ شــــ
ــانلىق ــنى ھىكېتىۋاتقـ ــدىس ىـ ــدۈرەتتى،  . قىلـ ــوت كۆيـ ــى ئـ ــۇنى ئىككـ ئـ
ــق مهغرۇ ــقىزلى ــلىق  «ى رلىق ــۇيرۇق تۇتقۇزماس ــانال ق ــدەي »ئاس ــا ئۈن تى، ق

ــتى    ــى تاش ــهۋىر قاچىس ــڭ س ــاخىر ئۇنى ــ . ئ ــڭ قۇچىقىغ ــۆزىنى يىگىتنى ا ئ
ــۇق يهنه  ــتىن مهغرۇرل ــدى،   ئېتىش ــاقالپ قال ــتىم س ــر قې ــ بى ــب اخىرقى ۇ ئ
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  :مۇداپىئه سېپى مۇنداق تهقلىتته ئىپادىلهندى
دە نـېمه  هسـلى ئـۇ ئ  —.... سىلى ئادەمنى كۆزلىرىگه ئىلمىگهندەك —

ــدان ئويل   ــازا ئوبـ ــى تـ ــى ئىكهنلىكىنـ ــانلىقۇنۇدېمهكچـ ــۈن،  ىۋالمىغـ ئۈچـ
ــۇتىنى   تىرنىقــى بىــلهن كىتىرلىتىــپ بىــردەم  كارۋاتنىــڭ شــام تۇرغــان پ

ــال . ۈن گېلىنــى ياســىدىچــئۈش توختــاپ ســۆزىنى داۋام قىلىــ  ئهممــا يهنى
ــېمه دەپ ئاخىرالشتۇر ــنى ئويلن ــدى، ۇنۇۇش ــر    —ۋالمىغانى ــا بى ــدۇر ماڭ بال

 پ قويغانـدەك، ۇشـ ۇپ، ماقۇللۈشـ ۈسۆزل... دېمهستىن، خـۇددى  »الم«ىز ئېغ
ئـۇ پۈتـۈنلهي باشـقا     — ...نىزامىـدىنكامغا دەپـال  ... ئاكىلىرىغا  خاتىرىجهم 

  .نى دەۋاتاتتىبىر نېمىلهر
. دەك ئۇنىـــڭ مهمتىلىســـى يېقىملىـــق كۈلـــدىىنىـــىغىـــڭ ئويلئۇن

ــۈلكه    ــۇ ك ــېكىن ب ــڭ     ل ــى ئۇنى ــاي، بهلك ــال قالم ــا تهگمهي ــڭ غۇرۇرىغ ئۇنى
ئـۇ مهمتىلىنـى   . رىۋەتتىۈيېرىدىن چىقىپ، ئۇنى تېخىمۇ سـۆيۈند  تكهنكۈ

ئويلىغىنىـــدەك ئـــۇ . شـــىنهتتىدۇنيـــادا ئهڭ دانـــا، ئالـــدىن كـــۆرەر دەپ ئى
  .هنمىدىئاۋۇ گهپلهرگه ئىشھېلىمۇ 
ــبى — ــان دىيىشـــــىپ  ۈزنىـــــڭ كۆزلـــ رىمىز ھهممىنـــــى ئاللىقاچـــ

  هن، يهنه نېمه رەسمىيهتچىلىك؟بولغانىك
مـــۇ ئـــۇالر قاچانـــدۇر بىـــر يهردە بـــۇ گهپلهرنـــى هتهنمهلىكىزادقـــا ھهقىق

ــۇق سۆزل ــۈئوچ ــدى   ۈش ــدەك تويۇل ــپ بولغان ــرلىككه كېلى ڭ شــۇنى. پ، بى
ــازۇك بى   ــڭ ن ــۇ ئۆزىنى ــۈنمىكىن ئ ــر ھارارە ئۈچ ــى بى ــك قولىكىن ــڭ لنتلى ى
لىكىنــى بهلكــى بى. س قىلمىــدىىــئالقىنىــدا ســهزگىنىدە غهلىتىلىــك ھ

  .ۋالدىۇقويىگه ۋەتتى ھهم بېشىنى يىگتىنىڭ مۈرىسۇبوش قوي
ــدى    ــاچ ئويلى ــنى ئاڭلىغ ــۈرەك سوقۇش ــڭ ي ــزاد يىگىتنى ــۇ «: مهلىكى ئ

كىـزاد  مهلى »؟...ىتىۋالـدى؟ نېمىشـكه مهن  قانداق قىلىپ مېنى ئۆزىگه قار
 »مهمتىلـى ئهپهنـدى  «ا ئـۇ نۇرغـۇن ئايالالرنىـڭ    هممـ ئ .لمىـدى بۇنى ئويلىيا

ــه ئاغز ــى  دېس ــدىغانلىقىنى بىلهتت ــۆلگهي ئاقى ــدىن ش ــۇن ئا. ى ــالالنۇرغ ر ي
ئۇنىڭ ئىشقى پىراقىدا سارغىيىپ يۈرۈشكىنى ئۇنىڭغـا سـىر ئهمهسـىدى،    
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ا ئهمـدى ئۇنىڭـد  . لىرىنى تۆكۈشـكهنىدى بهزىلىرى ئۇنىـڭ ئالدىـدا ھهسـرەت   
سـىز قىـزغىنىش تۇيغۇسـى پهيـدا بولـۇپ،      خىرتهگىتنـى  بۇ خېرىدارلىق يى

  .ق قۇچاقلىدىئۇنى تېخىمۇ چىڭرا
ئـۇ شـۇ تـاپ ئهدىبهنـى     . ىئىـد  بۇ چاغـدا يىگىتمـۇ ئـۆز خىيـالى بىـلهن     

خىيــال . رازىلىــق ئالــدى. ئهســلىدى ۋە ئۇنىڭــدىن خىيالىــدا ئهپــۇ ســورىدى
 ۇ،بوپتـ « مۆلـدۈرلهپ تـۇراتتى،  ئهدىبهنىڭ ياشقا تولغـان كـۆزلىرى    ئىكرانىدا

  »... تىڭىزخىتلىك بولۇڭ، بهرىبىر مېنى ئۆزىڭىزگه مۇناسىپ كۆرمهيبه
ــۇپ،    ــدەك بولـ ــۆزىگه كهلگهنـ ــهل ئـ ــق سـ ــۈن  مهلىتهۋپىـ ــى پۈتـ كىزادنـ

  :ئىخالسى بىلهن سۆيدى ۋە
مهن مهلىكهم، سـىز ماڭـا ئهۋەل بىـر قىـز تۇغـۇپ بېرىـڭ، بوالمـدۇ؟         —

ــدۇ     ــر ياخشــى ئىســىم ئــويالپ قوي  ســىمئىه دەپ م، قىزىمىزغــا ئهدىــب بى
  .دېدى —قويايلى، 

ۋالـدى،  ۇيـۈزىنى چاڭگـالالپ تۇر  مهلىكىزاد تۇغۇشنىڭ گېپىنى ئـاڭالپ  
پ تۇرغـــان ۈنـــۈچلىرى ئارىســـىدىن كۆرل چـــاتهۋپىـــق ئۇنىـــڭ ســـۇمبۇ  

ته ۋىـدى، بايـاتىن بېـرى تهسـ    ۈكهھرىۋادەك سۈزۈك بوينىغا قاراپ بىـردەم تۇر 
 لهنبىــشــىددەت كــۆكرەك قهپىــزىگه  بېســىپ تۇرغــان تۇيغــۇالر كهلكــۈنى 

ــر     ــدىن مهھ ــۇرۇش ئىقتىدارى ــۇپ ت ــۆزىنى تۇت ــۇنى ئ ــۇپ، ئ ــدىئۇرۇل . ۇم قىل
ــڭ بوي    ــدا قىزنى ــىز ھال ــوللىرى ئىختىيارس ــاق ــوزۇلدى  نىغ ــاراپ س ــز . ق قى

ــڭ    ــدا يىگىتنىـ ــك ھالـ ــاقتهك يېنىـ ــك قىزچـ ــۆزىنى كىچىـ بىردەمـــدىال ئـ
توختىمــاي تىلــى ئۇنىــڭ ئوتتــۇر كهلــگهن يېــرىگه  مهم. قۇچىقىــدا كــۆردى

ــۆيۈپ، م ــهلىكىزاس ــۋەتتى ى ندن ــا كهلتۈرى ــاس ھالغ ــ .هپهس ئااللم ــۇزۇن ب ۇ ئ
  .يىلالر يىغىلىپ قالغان ئاچارچىلىقنىڭ ئاچكۆزلۈكى ئىدى

تارتىنىـــپ تـــۇرۇپ  —.... ى ئوغـــول بولســـىچۇ؟ئهگهر دەسلهپكىســـ —
  .ىزادهلىكسورىدى م

  .ئوغۇل بولسا ئىسمىنى ئابدۇلال قويىمىز — 
  قالدى؟ ئهسلىرىگه كېلىپ؟ بۇ ئىسمالر قانداقالرچه قانېمىش —
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ىم ئىســى دىنىــي نۇقتىــدىن ئهڭ ياخشــ بىــر تهرەپــتىن ئابــدۇلالھ —
ــهر  ــدە سـ ــر تهرەپـــتىن مهن تۈركىيىـ ــاپلىنىدۇ؛ يهنه بىـ گهردان بولـــۇپ ھېسـ

ــ    ــىملىك ۋەتهنداش ــۇنداق ئىس ــدە ش ــلىقى بىــلهن  لىرىيۈرگهن منىڭ ياخش
ــدۇم  ــۈنلهردىن قۇتۇلــ ــيىن كــ ــۇدۇم، قىــ ــۇش ... ئوقــ ــىلىقنى ئۇنتــ ياخشــ

  .جاناپلىق ئهمهسئالى
  ئايالىمۇ؟ دېگهن كىشىنىڭ ھئهدىبه ئابدۇلال —
  .ىىزق.... ياق،  —

  قىزى؟ — 
ــدۇلال — ــازا قى   ھھهئه، ئاب ــالى ق ــدىنىڭ ئاي ــكهن،  ئهپهن ــپ كهتكهنى لى

  .ىشايتباال ئىككىسىال يالغۇز يا -ئاتا
  سىلى شۇالرنىڭ ئۆيىدە تۇرغانمۇ؟ —
  .هرگهنئۇالر مېنىڭ ئوقۇش خىراجىتىمنى ب... ياق، —
ــدۇر پ  —... ھه، — ــدە نېمىــ ــڭ يۈرىكىــ ــۇپ،  مهلىكىزادنىــ ــدا بولــ هيــ

مهلىكىــــزاد ئۇنىــــڭ  —... دېــــمهك، —الــــدى، پ قشــــۈساراســــىمگه چۈ
ــى  ــىدىكى بېشـ ــتكه   مۈرىسـ ــلهن يىگىـ ــۆتهردى ۋە ئهلهم بىـ ــك كـ نى ئىتتىـ

لىك يبىراق ئـۇ يىگىتىنىـڭ كۆزلىرىـدە جىـددى     —؟ ...دېمهك —ى، قارىد
داق بولســىمۇ ئۇنىڭــدا شــۇن. نى كۆرەلمىــدىۋە ســاداقهتتىن باشــقا نهرســى

لـــۇپ، بـــۇنى ئېنىـــق بو انغۇالرچه رەشـــىق پهيـــدا بولغـــبىـــر خىـــل قـــارى
ئۇ ئـۆزى ئۇلـۇغ بىلـگهن بىـر     . ىناتتىئېيتالمىسىمۇ ئۇ يهنىال يۈرەكته ساقل

ــدا ــادەم ئالدىـ ــىنى كۆرســـ ھه  ئـ ــىق ئىپادىسـ ــدە رەشـ ــۆزىنى ۈتۈدېگهنـ پ، ئـ
ــدى  ــى كهلمىـ ــاق چۈ . چۈشۈرگۈسـ ــداق ئۇششـ ــ بۇنـ ــدىلىكلهر ئۇنىـ ڭ پرەنـ

  .قىالتتى يولدىشىغا ھېچ ياراشمايدىغاندەك
ك ۋىســالدىن ئۈمىــدى ئــۈزۈلگهنلهردە كىشــنى تلىــهرمــۇھهببهتتىكى م

رىـــدىغان دەرىجىـــدە پهيـــدا بـــولغىنى بىـــلهن، ۋىســـالغا      ھهيـــران قالدرۇ
ــۇراتتى   ئېرى ــتۈنلۈكته تـ ــىيهتچىلىك ئۈسـ ــكۈچىلهردە شهخسـ ــۇددى . شـ خـ

ت ئــۆزىگىال تهئهللــۇق مهمتىلىســىنىڭ پهقهشــۇنىڭدەك مهلىكىزادمــۇ ئــۆز 



 335 

مـۇمكىن بولسـا ھهتتـا    . ىيتتتهنىڭ ئۆزىنىال سويۇشـنى ئىسـ  شىنى، ئۇۇبول
  .ۇ بىلمىسهئۇ باشقا ئايالالرنىڭ ئىسمىنىم

قى ۇىــڭ قىزغــانچۇقل ئۇن ۋېــدى،ۈبىــراق ئــۇ چوڭقــۇرراق ئــويالپ كۆر   
بىــر تهرەپــتىن ئۇنىــڭ كۈندىشــى تولىمــۇ     . تولىمــۇ تۇترۇقســىز ئىــكهن  

ەپــتىن ئهگهر يهنه بىــر تهر. ڭغــا دەخلىســى يوقىــدى  راقتــا بولــۇپ، ئۇنى يى
ــڭ كۆ ــدەڭلتهۋپىقنى ــمهس     ى ــۇ يهرگه كهل ــان بولســا ب ــورۇن بولغ ــا ئ ئۇنىڭغ

  .ىشۇالرنى ئويالپ غهشلىكتىن سهل يېشىلگهندەك بولد ...ئىدى
تهۋپىــق ئالقــانلىرى بىــلهن   —جىــم بولــۇپ قالــدىڭىزغۇ؟  ،نــېمه —

ــى مهڭ  ــڭ ئىكك ــنه تۇ مهلىكىزادنى ــى يېنىككى ــپ   زىن ــۆزىگه قارىتى ــۇپ ئ ت
  :سورىدى
  ...هنتىمۋانىڭ تىنىقلىرىڭىزنى ئاڭالسىز —
، ئايالالرنىــڭ شــۇنداقمۇ؟ ســىزنىڭ كــۆڭلىڭىزدىكىلهر ماڭــا ئايــان  —

  ...مهنۈنۈشدىغانلىقىنى چۈۇنېمه ئويالردا بول
ــزاد   ــلهن مهلىكى ــۇ گهپ بى ــكارىلىنىپ   ب ــى ئاش ــى نىيىت ــۇددى جىم خ

ــدەك  ــل قالغان ــۆزىنى     خىجى ــلهن ئ ــى بى ــۆز ۋە ھهرىكىت ــال س ــۇپ، دەرھ بول
غان ھالـدا بېشـىنى   ئۇ تهۋپىقنىـڭ بوينىغـا گېـرە سـال    . ىئاقالشقا كىرىشت

  :ه تېرىۋېلىپ، بالىلىق خۇلقى بىلهن ئهركىلهپسىگۆكئۇنىڭ ك
ــد — ــم تۇرغ   بىلگى ــۇ؟ جى ــش بوپت ــېمه ئى ــۇەك ن ــمۇ؟  ۇن ــان ئىش م يام

  .ىدىدەپ سۆزلهشكه باشل —! نلىرىڭىز يالغانىلگهب
ــالىمىز، باشــ    — ــڭ ۋىس ــگهن بىزنى ــۈن دې ــى دۇرۇس، بۈگ قا ھه، بۇنىس

  ...، ۋىسالخىيالالردا بولۇپ نېمه قىلىمىز
شــىدىن پهيــدا بولغــان، ۇىرىــدىكى قانالرنىــڭ ئۇرغۇرلومئهمــدى ئــۇالر ت

، بهدىنىـدىن تارقىلىۋاتقـان ئايـاللىق    بولۇپمۇ مهلىكىزادنىڭ چاچلىرىـدىن 
لــى قانــدۇرۇلمىغان ئــاچلىقىنى يۇقــۇرى  پــۇرىقى، مهمتىلىنىــڭ يىلــالر يى

ــۋەتكهچكه پ ــگه چىقىرى ــىز هللى ــى   تهخىرس ــدە لهۋلىرىن ــتىلىش ئىلكى ئىن
  .چۈپلهشتۈردى
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2  
  
تېخىمۇ ياخشى بولدى، ئائىلىدىكى تۇرمـۇش تهرتىپـى تېخىمـۇ     همدىئ

ــتى ــد . مۇكهممهللهشـ ــۇش، بامـ ــتىكا، يۇيۇنـ ــتى  گىمناسـ ــامىزى، رۇشـ ات نـ
ىــك ناشــتا كېســهل  هنلىگكا، ئهتتىگهنلىــك گىمناســتىمهكتهپتىكــى ئهتت

ــۆرۈش، ــا كى   —ك ــزمهت ۋاقتىغ ــۇالر خى ــا ب ــدى مان ــدىغان خىزمهتلهرى . رمهي
ســهل كــۆرۈش ئاياقالشــقاندىن كېــيىن ت كېك خىــزمهۈلۈھهقىقىــي كۈنــد

  .باشلىناتتى
ــىنى   ــتى مهكتهپتىكـــى ئهتتىگهنلىـــك گىمناستىكىسـ تهۋپىـــق رۇشـ

ان يغـ قىلىـپ قو نىـڭ ھهممىنـى تهق   مهلىكىزاد. پ ناشـتا قىالتتـى  ۈتۈتۈگ
ىــدارلىرى بــۇ ئۇنىــڭ كېســهل خېر. داســتىخانىدا ئولتــۇرۇپ ناشــتا قىالتتــى

دىغـان ۋاقتىنـى بهك   ۇپ بولئىچىـ خوتۇنالرنىـڭ چـاي    -بىر جۈپ يېڭـى ئهر 
ــاي        ــيىن قالمـ ــاكى كېـ ــدۇر يـ ــازراق بالـ ــۇپ، ئـ ــان بولـ ــق بىلىۋالغـ ئېنىـ

شـاۋقۇن سـۈرەنگه    ئارىلىقتـا يېـرىم سـائهت ئۇنىـڭ ئـۆيى     شـۇ  . كېلىشهتتى
ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ . ئهممــا ئــۇالر تهرتىپســىز ئهمهســىدى . تتــىتهتولــۇپ كې

ــىگه ئۈگ ــۈشاپائهتچىســ ــى ۈنــ ــڭ تهرتىپنــ ــقان، ئۇنىــ ــى ياخ پ قېلىشــ شــ
شـۇڭا ئـۇالر خـۇددى چـوڭ دوختۇرخـانىالردا      . كۆرىدىغانلىقىنى چۈشىنهتتى

ــۆۋەت كۈتكهنــدەك ئــاۋۋال    يىنلىــك تهرتىپــى بىــلهن دوختۇرنىــڭ    كې –ن
يــالالر ھهر قاچــان خۇسۇســىيهتلىرىگه كــۆرە ئا ۋەبــالىالر . الــدىغا كىرەتتــىئ

  .ۇتالمايتتى، خاالسئاغزىنى شۇك ت
ــۆرۈش ۋاقتىن   ــهل ك ــهللهر كېس ــۇ كېس ــقان  ىم ــى ئىگهللىۋېلىش ياخش

ــپ بېرىشــنى      ــاۋارىچىلىق تېپى ــارتۇق ئ ــرىم ســائهتتىن ئ ــۇپ، ئاشــۇ يې بول
  شـۇ كــۈنى قهيهرگه تهۋپىـق كېســهل كـۆرۈپ بولـۇپال   . تىايھـېچكىم خالىمـ  

ــبېــرىش  ــاتتى   رەككې ــا ئاتلىن ــاراپ ي. بولســا دەرھــال شــۇ ياقق ه ئهھۋالغــا ق
ــا مات   ال ســالىدىغان ىرىيــھىــالل ئهھــمهر ســىزىلغان دورا سومكىســىنى، ي
  .دە، ماڭاتتى-خۇرۇم سومكىسىنى ۋە بهزىدە ھهر ئىككىسىنى ئاالتتى
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. بولـدى ۇنىـڭ تويىـدىن كېـيىن تېخىمـۇ ياخشـى      مانا مۇشۇ تهرتىـپ ئ 
هنـــدىال يېڭـــى كـــېلىن بـــار ئـــۆيگه ئۈســـۈپ  تىگهتلهر ئدەســـلهپ كېســـهل

. ىپ، تهرتىـپ قااليمىقانلىشـىپ كهتكهنـدەك بولـدى    كىرىشتىن تارتىنىش
ــ ــۇددى      راق،بى ــڭ خ ــانال مهلىكىزادنى ــانالر چاپس ــۈل دېهق ــاق كۆڭ ــاددا ئ س

ــۇنىڭ . ى بىلىۋالـــدىيولدىشـــىغا ئوخشاشـــال ئالىجانـــاپ ئىكهنلىكىنـــ  شـ
ــ. ئىزىغــا چۈشــتىبىــلهن ئىشــالر  ــگهن تتىمهق خىــزتهۋپى ن قايتىــپ كهل

ۋاالتتى، قولىـدىن  ۈپ ھويلىـدا كۈتـ  ھامانال مهلىكىزاد ئـۇنى ئالـدىغا چىقىـ   
. ىشـىنىڭ ئۈسـتى بېشـىنى كۆزىـدىن كهچـۈرەتتى     يولدسومكىنى ئېلىپ، 

ەرھـال  توپـا بولسـا د   -ئهگهر يىراق سـهپهردىن كېلىـپ ئۈسـتى بېشـى چـاڭ     
ئـۇ  . (تتـى ېرەب ۇق سـۇ ئارقىـدىن يهنه سـوغ  . ئىسسىق سۇ ھازىرالپ بېرەتتى

ــى كۈتۈشــنى بىلىــدىغان    ــرەك ۋە ئهرن ــايىن زى ــى،  ئىنت ــۇپ چىقت ــال بول ئاي
كه خۇسۇســىيهتلىرىنىمۇ، تۇرمــۇش ىــنچىشــۇڭا ئــۇ ئــۆز جۆرىســىنىڭ ئهڭ ئ

ــدى  ــادەتلىرىنىمۇ بىلىۋالغانى ــا ھهر   )ئ ــيىملهر بولس ــتۇرىدىغان كى ، ئالماش
ىـق ئهڭ  هۋپت نىڭغـا ئۇ. تهييـار تـۇراتتى   قاچان پاكىز يۇيۇلۇپ، دەزماللىنىـپ 

  .دىغان ئهتىر چېچىالتتىۈياخشى كۆر
ۇش ا ئايالىنىــڭ كۆيۈمچانلىقىغــا قانــداق جــاۋاب قــايتۇرتهۋپىــق بولســ

ــدى ك ــدا ھهلهك ئى ــېلىش    . ويى ــىدىكى دەم ئ ــزمهت ئارىس ــدىراش خى ــۇ ئال ئ
ۈزۈش، ئۇنىـڭ كـۆڭلىنى ئېلىشـقا    پۇرسهتلىرىنى ئايالى بىلهن بىلله ئۆتكـ 

رىم ســــائهت دەم ئېلىشــــقا يېــــ الېلىــــپخىــــزمهتتىن ك. تىشــــاليبېغى
سـائهت ئىچىـدە مهلىكىزادقـا بېغىشـالپ      ئادەتلهنگهن بولۇپ، مۇشۇ يېـرىم 

اخشـــــا ئېيتىـــــپ بېرەتتـــــى ۋە ئۇنىـــــڭ بىـــــلهن پ، نتهمبـــــۇر چېلىـــــ
ــاتتى مهلىكىــزاد ئۇنىــڭ كۆڭۈللــۈك چاقچــاقلىرىنى بهكمــۇ     . چاقچاقلىش
الر چــاغن دىغــاۇر، بۇنــداق بىلــله بولئهممــا بــۇ چاقچــاقال. ياخشــى كــۆرەتتى

ئىــدى، ئــۇ   بهك قىســقا بولغاچقــا ئۇنىــڭ ئۈچــۈن تولىمــۇ قىممهتلىــك     
ــپال ئولتۇرما   ــۆزىنى ئهركىلىتىـ ــڭ ئـ ــدىغئېرىنىـ ــڭ بهك يـ انلىقىنى، ئۇنىـ

ئالدىراش ئىكهنلىكىنى چۈشهنگهچكه يـاش ۋە مـۇھهببهتكه تولغـان قهلبـى     



 338

ــ  ــڭ ۋىســ ــڭ خىزمهتلىر ئېرىنىــ ــىمۇ، ئۇنىــ ىــــدىن ۋە يهنه الىغا قانمىســ
ــۈگىمهس ــ ت ــىدىكى ئۈگ ر، تهدەپ ــابالر دۆۋىس ــۈكىت ــلىرىدىن ۈن ش ۋە يېزىش

هدىـر ـ   ك، قئـۇ ئهل ئىچىـدە شـۇنچه ئىناۋەتلىـ    . س قىلمـايتتى ىـ ق ھبىزارلى
قىممهتلىك يولدىشىنىڭ قىممىتـى دەل ئاشـۇ خىـزمهتته ئىكهنلىكىنـى،     

ســا ۋالۇزىنىــڭ ئېــتىكىگه بــاش قويــۇپ تۇر ئهگهر ئــۇ خىزمهتنــى تاشــالپ ئۆ
شـىنى ئۇنىـڭ مهغـرۇر    ۇئۇنـداق بول . ىلهتتىى بىننلىققىممىتى تۈگهيدىغا

 چـۈنكى ئـۇ مهمتىلىنـى چىرايلىـق بولغىنىـدىنال     . يتتىيۈرىكى خاھلىمـا 
ــۆرۈپ     ئهم ــى ك ــۇ ياخش ــولغىنى ئۈچۈنم ــى ب ــۆيهر كىش ــۇنداق ئهلس هس، ئاش

  !قالغان ـ دە
دىغــــان يولدىشــــىنى جىمــــى ۈرمهلىكىــــزاد ھهمىشــــه خۇشــــخۇي يۈ

ئۇنىـڭ خۇشـخۇي يـۈرگىنى     .تىهتنۈۈشـ ى ئىچىدە ئهڭ تولـۇق چ سهپداشلىر
خىزمىتىنىــڭ . يــاش بــارلىقىنى بىلهتتــىبىــلهن يۈرىكىــدە ئــازاپ، كۆزىــدە 

شۇڭا ئۇ يولدىشـىنى خۇشـال قىلىـش    . قىنى بىلهتتىىرلىمىسلىسىز ئېغ
ىلىـــدىن گهرچه ئـــۇ مهمت. ئۈچـــۈن ھهمـــمه ئىشـــنى قىلىشـــقا تهييارىـــدى

ــىمۇ ئۇخلىماســ  ــۇرۇنراق ياتس ــۇنى  ب ــۇقچه ئ ــۈكۈزتىن ئوغۇرل ــاتتىپ يۈت . ات
ــدۇ    ــز چانـ ــانلىقىنى ھهرگىـ ــڭ ئۇخلىمىغـ ــا ئۆزىنىـ ــداق . تىرمايئهممـ ئۇنـ

. دە -دىغـانلىقىنى بىلهتتــى ۇە بولكهنــدقىلمىسـا مهمتىلىسـىنىڭ يهنه پارا  
ئـــۇ ســـۈزۈك بـــۇالقتهك كـــۆزلىرىگه ئۇيقـــۇ بارمايـــدىغان يارىغـــا ھهم ئىـــچ  

ان ىغەيــدد »اغرىمايــدىغان ســاراڭجېنىغــا ئىچــى ئ«غرىتقــان، ھهم ئــۇنى ئا
ئۇمـۇ مهمتىلىنىـڭ    .تاتلىق ئهيىـپلهش ئارىالشـقان نهزەردە قـاراپال ياتـاتتى    

ىپ ئولتــۇرۇپ، ئۇنىــڭ بىــلهن   ســېل بېقىنىــدا، ئۇنىــڭ بويىنىغــا گېــرە   
ھارغىنلىق ئازابىنى تهڭ تارتىشنى خااليتى ـ يۇ، بىـراق، كۆيۈمچـان ئېـرى      

ــۇ ــدىرىتاتتى ئ ــكه ئال ــه تې. نى ئۇخالۋېرىش ــى ھهمىش ــچ«: خ ا قتىلىئالدىراش
ــ ــۇ قىالر   ئ ــلىۋەتتىم، ئهپ ــىزگىال تاش ــالغۇز س ــلىرىنى ي ــىزۆي ئىش دەپ  »س

ــۇراتتى ــۈ   «. ت ــى تۆم ــڭ جېن ــۇ ئادەمنى ــوۋا، ب ــتۇر؟   ردىنت ــوقۇلغان ئهمهس س
ــمهيدۇ   ــتىال يېتىشـ ــدۇ، پهقهت ۋاقـ ــۇ چىدايـ ــڭ جېنىغـ ــى . ئۇنىـ ئهگهر ۋاقتـ
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مهلىكىـزاد   »... ۋەتتهلسا ئۆي ئىشلىرىنىمۇ قىالتتـى، ئهلـ  يېتىشىدىغان بو
 قــۇۋۋەت، ســاالمهتلىك-كىــدىن خۇداغــا يېلىنىــپ، ئېــرىگه كــۈچۈرىي چىــن

ئۆتكـۈزۈپ، دەم   تراقتىلهيتى ھهم تېخـى خىـزمهت قىلىۋاتقـان ۋاقتىنـى پـا     
بىـراق، يهنه  بـۇ ئادەمنىـڭ    . ئېلىش ۋاقتىغا بهركهت بېرىشنىمۇ تىلهيتتـى 

ش ۇنــۇىنىــڭ ئورۇنلاقتىغــا قــاراپ ئهمهس، خىــزمهت پىالن  دەم ئېلىشــتا ۋ
اپ دەم ئالـــدىغانلىقىنى ئـــويالپ، ئۆزىنىـــڭ ئاخمىقـــانه    قـــارا لىغـــئهھۋا

هچـته يهنه  ىڭ كمهمتىلـى ئهپهنـدىن  . هكلىرىدىن ئۆزى كۈلۈپ كېتهتتـى تىل
بىر ناخشىغا ئاھاڭ ئىشلهش ۋەزىپىسى ياكى بىـر نهچـچه پـارچه شـېئىرنى     

مــۇنچه بهت دىــن »دىــۋان«ەزىپىســى، يــا بولمىســا پ چىقىــش ۋۈتــۈقايتــا تۈز
ئهنه شـۇ ۋەزىـپه ئورۇنالنغانـدا ئانـدىن     . ىسـى بـوالتتى  زىپۋەش تهرجىمه قىلى

هن، دەپ اليمئـــۇ ھهرگىـــز ســـائهت مانچىـــدا ئـــۇخ. تىزمهتتىن توختـــايخىـــ
. تىئاقمىسـۇن شـۇ ۋاقىتتـا دەم ئېلىـۋەرمهي     -بهلگىلىۋېلىپ، ئىش ئاقسۇن

ئـۇ ھامـان   سـۇن، مهيلـى يېـرىم كېچىـدە كهلسـۇن،      شۇڭا مهيلى بالـدۇر كهل 
  .نى پۈتكۈزەتتىىشىئ قىلماقچى بولغان

شـكهندەك ئورنىـدىن تـۇرۇپ    گهندە ئۇ يېنىكلهۈكهچلىك ۋەزىپىسى تۈگ
ئهمــدى دەم ئالىــدىغانلىقىنى ئهنه شــۇ    نىــڭ  مهلىكىــزاد ئۇ . كېرىلهتتــى 

ئۇنىــڭ ئىسســىق تېنىنىــڭ ھــارىتىنى ئــۆز     . ھهرىكهتــتىن بىلىــۋاالتتى 
 تېنىدە ھىسئېتىش تهشنالىقى ئۇنى شۈركۈنۈشـكه ئوخشـىغان بىـر خىـل    

ئهممــا بــۇ ۋاقىــت . يتىسىلكىنىشــكه، يــۈرىكىنى دولقۇنالندۇرۇشــقا باشــال
تهۋپىــق يېــتىش  .بالــدۇرقى ســائهتلهردىنمۇ ئــۇزۇنراق بىلىنىــپ كېتهتتــى

بىـلهن يـاكى بۇلـۇتالر    قىپ بىردەم سالقىنداپ، يۇلتۇزالر ئالدىدا سىرتقا چى
ئـۇ   . تىياكى شـامالالر بىـلهن سىردىشىۋالمىسـا كـۆڭلى ئۇنىمـاي     ۋە ن بىله

اقىــدىغانلىقى، شــۇ گه ئئېغىــر ئهقلــى ئهمــگهك جهريانىــدا قاننىــڭ مــېڭى 
ھالــدىال  يېتىۋالغانــدا  ئــۇزاققىچه بــاش ئېســىلىپ، ئاغرىــپ ئــۇخلىغىلى  

ــدىغانلىق ــازراق ھهرىك  بولمايـ ــۇڭا ھهر قاچـــان ئـ ــنىش، ھـــاۋا  ىنى، شـ هتلىـ
ــتۇرۇ ــى زۆرش ئالماشـ ــى تهكىتلهيتـ ــتىكا   . ۈرلىكىنـ ــدا گىمناسـ ــۇ ھويلىـ ئـ
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ۈتـۈن  هن پن ئاشـۇ ئـون مىنـوت، مهلىكىـزاد ئۈچـۈن ئۆتـۈپ كهتـك       غائوينايدى
ــ   ھهتتــا ئــۇ قايتىــپ كىرىــپ، كىــيىم      .التتىۇئۆمرىــدىنمۇ ئــۇزاقراق تۇي

ــا ســـوزۇالتتىكى،      ــۇ شـــۇنچىلىك ئۇزاققـ ــېلىۋاتقان ئاشـــۇ مىنۇتالرمـ ... سـ
ىلهرنىـــڭ يېتىـــپ   ن ئاشـــۇ دەقىق يوتقانننىـــڭ بىـــر پېشـــى ئېچىلغـــا    

ــۈپ   ــۈرەكنى تۈگۈت ــۈش ي ــىنى كۈت ــوالتتى كېلىش ــلهردە  . ب ــۇ دەقىقى ئهنه ش
گىش سـېزىملىرى  بولسا مانـا، ئهنه دەپ كۈتۈۋاتقـان ئىسسـىق تهننىـڭ تـې     

ئـارقىلىق پۈتــۈن بهدىنىنـى لهرزىــگه سېلىشـى بىــر دۇنيـا لهززىتــى بهخــش     
  .ئېتهتتى

ۋەتمهســلىك ئۈچــۈن ئېهتىيــات بىــلهن  ۇتۇتهۋپىــق مهلىكىزادنــى ئويغ
ن ىــلهب يهنىــال خــاتىرە دەپتىــرىئــۇ بــۇ چاغــدا . ۇنىــڭ يېنىغــا ســوزۇالتتىئ

ــاي     ــنى ئۇنۇتم ــۇپ قويۇش ــۈۋىگه قوي ــتۇقنىڭ  ت ــامنى ياس ــزاد . تىش مهلىكى
ــۆزلىرىنى يۇ  ــدەك كــ ــدىن ئۇخلىغانــ ــۇپ يالغانــ ــڭ  مــ ــىمۇ بۇالرنىــ ياتســ

ۋەتمهســـلىك ۇتۇئېرىنىـــڭ ئـــۇنى قىســـتاپ ئويغ. ھهممىســـىنى بىلهتتـــى
ــپ، چى  ــاراق يېتى ــۈن ن ــازا   ئۈچ ــر ھ ــاۋۋال بى ــتىن ئ ــى ئۆچۈرۈش ــۆز راقن ىگه ئ

. ىنى تاماشــا قىلىــدىغانلىقىنىمۇ بىلهتتــى  زارۈلتىكىلىــپ، ھۆســىن گــ  
 ىن يۇمۇۋالغــان كــۆزلىرىگه تىكىلىــپ، ئــاق رۇخســارىدا    ئۇنىــڭ يالغانــد 

ــهن كۆر تېخ ــۇ روشـ ــال ۈنۈىمـ ــان تـ ــدە   -دىغـ ــى قهلبىـ ــال كىرىپىكلىرىنـ تـ
ــداق     ــزاد بۇنـ ــلىغاندا، مهلىكىـ ــكه باشـ ــقا  ئهركىلىتىشـ ــپ قاراشـ تىكىلىـ

نـدەك بولـۇپ كېتهتتـى    تقاۋاە سانسىز چۆمۈله مېڭىۈزىدچىدىماي، خۇددى ي
  .ۋە ئاخىرى كۆزلىرىنى ئاچاتتى

ــدىڭىز؟ئ — ــاۋازى ئ   —ۇخلىمىغانمى ــىرچان ئ ــڭ تهس ــڭتهۋپىقنى  ۇنى
  .يۈرىكىنى دولقۇنلىتاتتى

  .پ كهتتىمۇنۇتازا ئوبدان ئۇخلىغانتىم، سىلى قاراۋەرسىله ئويغ —
دەمنىـڭ كۆزىـدەك   ن ئااڭ، كۆزلىرىڭىزغـۇ ئـۇخالپ ئويغانغـا   ھهي، ت― 
  .ئهمهس
  انداق دەيال؟ق —
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  .ۇچولپان يۇلتۇزدەك نۇرلۇق چاقناپ تۇرىد —
ســــېلىپ  اراڭۋىــــيهي، تــــاڭ ئــــاتقۇدەك ۋاخ بولغانــــدىمۇ يهنه پــــ —
  .دۇيا، ما ئادەم، ئۇخلىسىال ئهمدىۇئولتۇر

ــويى چـــوالم تهگمىگهنـــدىن ئه  — مـــدى ســـىز ئۇخالۋېرىـــڭ، كـــۈن بـ
  ...دەمۋاالي، بىرۈبولسىمۇ سىزنى كۆر

ــلهن   — ــۇ بىـ ــاش توخـ ــدۇراق   ڭ ھتهبـ ــتىال، بالـ ــۇرۇپ كېـ ــان تـ هقىچـ
  .ئۇخلىسىال بوالتتى

  ...ه، دېمىسهممۇ، شۇنداق بولغاندىكىننئه —
ــز ــتىناد گمهلىكىــ ــت بول  -هپــ ــپ، ۋاقــ ــدىن ۇگهپ چىقىــ ۋاتاتقىنىــ

  . شۇنىڭ بىلهن چىراق ئۆچهتتى. سىقىلىپ كېتهتتى
ــ      ــمه يېرىن ــتهن كارۋاتنىــڭ ھهم ــزاد بهزىــدە قهس ى ئىگىــلهپ، مهلىكى

مهمتىلىغا جاي قويماي دالىيىپ يېتىـۋاالتتى، ئهسـلىدە ئـۇ مهمتىلىنىـڭ     
تىشقا مهجبـۇر بولۇشـى ئۈچـۈن    ۆزىگه چاپلىشىپ يېبوش يهر يوقلۇقىدىن ئ

 ەتمهسـلىك ئۈچـۈن ئـۇنى   نى ئويغۇتۇۋئهمما مهمتىلى ئـۇ . شۇنداق قىالتتى
ــۇت  ــاكى پ ــاۋايالپ بولســىمۇقــو-نېرىغــا قىســتايدىغان، ي نېــرى  للىرىنى ئ

بۇنـداق چـاغالردا ئـۇ گـۈزەل     . قىلىشقا تىرىشىدىغان ھهركهتنـى قىلمـايتى  
ــى   ــلىنىپ يېتىش ــدەك تاش ــىنىڭ ئهركه بالى ــلهن  پهرىس ــۇ زوق بى غا تېخىم

بـــۇ ئهركىـــن تاشـــلىنىپ يېتىشـــتا بىـــر خىـــل  . قـــاراپ تـــۇرۇپ قـــاالتتى
بـۇ ھـال مهمـتىلىگه    . جوجايىنلىق روھى، ئهركىلىـك، ئهتىۋارلىـق بـوالتتى   

ــۇ  ــڭ   تېخىم ــىرىگهنچه ئايالىنى ــۇپ، كۈلۈمس ــاتلىق تۇيۇل ــىدەك  ت قاشتېش
ۇخالۋاتقــان ۇ يالغــان ئئهســلىدىم. ســۈزۈك بهدىــنىگه قــاراپ تــۇرۇپ قــاالتتى

، پـۇت قـولىنى يىغىـپ، ئېـرىگه     »ئويغۇنۇپ كېتىـپ «مهلىكىزاد ئامالسىز 
يهنه بهزىــــدە ئۇنىڭــــدا . يېنىــــدىن جــــاي بوشۇتۇشــــقا مهجبــــۇر بــــوالتتى

قۇســىدىن دە، چىــداپ، ئۇي-تانلىق بــاش كۆتــۈرەتتىھهقىقهتهنمــۇ بىــر شــهي
ىمـۇ  ، ؟كزۇيقۇلۇقتـا ئ«ئويغانماي يېتىـۋېرەتتى، يېنىغـا سـوزۇلغان ئېـرىگه     

ئىشـــقىلىپ، ئـــۇ ئۇيقۇســـىز كـــۆزىنى  . چىرمىشـــىۋاالتتى »سهزمهســـتىن



 342

خىـل  -تۈپ ياتقان ئاشۇ تهشنا سـائهتلهردە خىلمـۇ  يۇمۇپ مهمتىلىسىنى كۈ
  . ويالپ تاپاتتى ۋە بۇنى ئىجراغا قوياتتىلىرىنى ئرومانتىك قوشۇلۇش تۈر

قان بىـر نهچـچه ئېغىـز    ى ئاشۇ  ۋاقىتتا ئېرى بىلهن قىلىشـ ئۇ ھهر كۈن
لىۋېلىــپ، ئــۇ  نىــڭ ئهته نــېمه ئىــش قىلىــدىغانلىقىنى پهم   ئۇ ىنگهپــت

نىــڭ شــۇ ە ئۇهتتىگهنلىــك گىمناســتىكىغا مهكــتهپكه چىقىــپ كهتكهنــد ئ
كاتتـــايالق، . ويـــاتتىكۈنلـــۈك ئىشـــىغا يارىشـــا تهييـــارلىق قىلىـــپ ق    

ن دورا اق يېزىالرغـا بارمـاقچى بولسـا ھامـا    ئۈستۈنئاتۇش، ئاغۇ قاتـارلىق يىـر  
ــۈنى . نلىقىنى بىلهتتـــــــىىغاىـــــــدسومكىســـــــىنى ئېلىۋال بـــــــۇ كـــــ

قهشــــقهرگه ئهگهر دورا . مــــۇ تهييارلىنــــاتتىلىدىغان كىيىملهرۇئالماشـــتۇر 
ــېلىش ئۈ ــاراتتى چــۈن ئ رنىــڭ بۇال. بارمىســىال دورا سومكىســىنى ئالمــاي ب

ڭ بۇنـداق ئهتراپلىـق   ئۇنىـ . ھهممىسى مهلىكىزادقا يـاد بولـۇپ كهتكهنـدى   
ــدىن ــۆيۈنگ  تهييارلىقى ــى س ــۇپ قهلب ــ هنرازى بول ــېڭىش  ئې ــهپهرگه م رى، س

. شــاتتىۇىــلهن ئــۇزاق ســۆيۈپ خوشلئالدىــدا ھهر قاچــان ئــۇنى تهشــنالىق ب
ق مۇناســـىۋەت ئاشـــۇ زامـــان، ئاشـــۇ ماكانـــدا     چىلىـــخوتۇن -بۇنـــداق ئهر

  .نمۇ بىر مۆجىزە ئىدىھهقىقهته
ــتىياق مهلىك  ــان ئىشــ ــرىگه بولغــ ــڭ  ئېــ ــدە ئۇنىــ ــڭ قهلبىــ ىزادنىــ

ئـۇ ھهر قاچـان   . يغاتقانىـدى ئو هتنىسبهتهن قىـزىقىش، مـۇھهبب  ئىشلىرىغا 
ــله    ــى بى ــراش تۇيغۇس ــى ئاس ــپ    ئېرىن ــۇرۇنراق قايتى ــڭ ب ــپ، ئۇنى ن يېنى

سـىتىگىنىدە، ئېرىنىـڭ قىلمــاقچى   ىئېلىشـىنى ئ  دەم كېلىـپ، بـۇرۇنراق  
الپ، ئۇنىـڭ  ان ئىشـىنى تۈگهتمهسـتىن ئـارام ئالمايـدىغانلىقىنى ئـوي     بولغ

ــۇ ئېزگــۈ  ــى تىلهي ئىشــلىرى ئۈچۈنم ــىتىلهكلهرن ــئۇ. ت ــۈك  ڭ بنى ــر كۈنل ى
ىنىڭ باشلىنىشــى شــى، ئۇنىــڭ شــۇ كۈنلــۈك دەم ئېلىشــ ۈئىشــىنىڭ تۈگ

ــوالتتى ــك ت . ب ــۈك خاتىرجهملى ــى ئۆمۈرل ــدى ېخ ــى گهپ ئى . بهك يىراقتىك
دىغــان  قىســقا ســۆھبهتلهردىن ۇېــرى بىــلهن بولمهلىكىــزاد بــۇ نــۇقتىنى ئ

ــارام   .بىلهتتــى ــاخىرقى ھېســابتا بىئ قىلىــپ تۇرغــان ئىشــنىڭ  ئېرىنــى ئ
ــا ــ    تى يىناھ ــى چۈش ــش ئىكهنلىكىن ــك ئى ــۇزۇن مۇددەتلى ــالىق، ئ پ ۈنۈجاپ
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ــدىقا ــه . لغانىـ ــۇ ھهمىشـ ــۇڭا ئـ ــى  غهم «: شـ ــۇ جىمـ ــى -ئهگهر ئـ دىن غۇسـ
ــدى؟  ــداق  قىالرى ــدا قان ــدەك  »...قۇتۇلغان ــۆزى  دېگهن ــوالتتى ۋە ئ ــويالردا ب ئ

ــۈرىله  ــاق ســ ــدىغان ئۇششــ ــۇر   بىلىــ ــۈن ئۇيغــ ــۇرۇپ، پۈتــ ــۇپ تــ رنى ئوقــ
شـــىنى، ئهتىســـى ۇق بولـــۇپ بولدلىۋاللىتىنىـــڭ بىـــر كېچىـــدىال ســـامى

تهڭلىشـىپ، ئۆگـۈنى ئېشـىپ كېتىشـىنى،      ھازىرقى ئىلغـار مىللهتـلهرگه  
 پ، خهنـدانه ۇشـ ۇكېسـىل ئازادلىققـا ئۇل   -هتنىـڭ ئـۈزۈل  مىللبۇ بهخىتسـىز  

رى بىــلهن بېيىتىــپ ۋە  يهنه مهمتىلــى ئهپهنــدى تهســهۋۇرلى... شــىنى،ۈكۈل
اراۋان ئهلنىـڭ بارلىققـا   پـا  ن،مهدەنىيهتلىـك، ھـۆر، ئهركىـ   سۆزلهپ بېرىغـان  

ال ئـۆز مهمتىلىسـىنىڭ ئارزۇغـا قېنىـپ،     مانـا شـۇندى  . كېلىشىنى تىلهيتى
  .ىككه ئېرىشىدىغانلىقىنى بىلهتتىجهملتولۇق خاتىر

ى ئۇنىـڭ ئـاغز   »!... يغۇرالرغـا ئـۆزەڭ مهدەت قىلغايسـهن   ئاھ، خۇدا، ئۇ«
ۇ شـۇ  يىمـ ئونىـڭ دۇئاسـىمۇ، تىلىكىمـۇ،    ئاشۇ سۆزگه كۆنۈپ قالغانىـدى، ئۇ 

  .ئىدى
ر نهچــچه قېــتىم مهمتىلــى ئهپهنــدى ئۇنىــڭ بــۇ خىــل نىداســىنى بىــ  

ئـۇ  . مـۇھهببىتى تېخىمـۇ ئاشـتى    -ىئىشقئاڭالپ قالدى ۋە ئايالىغا بولغان 
ال بىــلهن يېتىــپ، مهلىكىزادنىــڭ ئېهتىيــات بىــلهن  ئۇيقــۇ ئىــزدەپ خىيــ

ىـك تىنغىنىنـى ئاڭلىـدى ۋە    ق چىقىرىـپ، ئـۇھ تارتىـپ، ئۇلـۇغ كىچ    تىنى
ــڭئۇ ــدى    نى ــگه جهزم قىلى ــدانى دېگهنلىكى ــۇ نى ــدە ئاش ــ . ئىچى ــۇ چاغ دا ش

ۋە ئــامراقلىقى ىتى ئۇنىــڭ مهلىكىزادقــا شــۇنداق ھېسداشــلىقى، مــۇھهبب 
ئۇنىڭغــا قارىشــىپ بېرىــدىغان «. قوزغالــدىكى، ۋۇجــۇدى تىتىــرەپ كهتتــى

ل قىلمىســام  لمايــدۇ، مهن بــۇنى پــات ئارىــدىال ھه   بىــر بــاال بولمىســا بو  
ئۇنىڭغــا ئهســقاتقۇدەك . ، شــۇنداق قىلىــش كېــرەكداقۇنبولمىغــۇدەك، شــ

م ۇقـ ۇوقلىزچىالر ئىچىـدىن تېپىـپ، بـاال قىلىۋالسـام مېنىـڭ ي     بىرسىنى ئ
نــدە كــۆڭلى پاللىــدە   ئــۇ شــۇالرنى كۆڭلىــدىن ئۆتكۈزگه   »... بىلىــنمهس

ۇ ىزادنى قاتتىق قۇچاقلىـدى، چـۈنكى ئـ   يورۇپ كهتكهندەك بولدى ۋە مهلىك
  ...قىنى بىلىپ قالغانىدىنلىغائايالىنىڭ تېخى ئۇخلىمى
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ئىزچىالرنىـــڭ چـــوڭلىرى . شـــلىدىئهمـــدى ئـــۇ نـــامزات تالالشـــقا با 
 هنلهر يهنه نېمه ئىپالس گهپلهرنـى تاپمايـدۇ، نـېمه   دۈشمئۇنداقتا . بولمايتى

ئـــۆي ئىشـــىغا  يهنه كېلىـــپ چـــوڭ بـــالىالرنى. سۈيقهســـتلهردە بولمايـــدۇ
ئىـزچىالر   چـوڭ . ى مهسىلىسـىگىمۇ تـاقىالتتى  نىڭ ئىزىتسېلىش شهخس

ــۇنى ھــار ئېلىشــى ھهم مــۇمكىن  ــۇ كىچىكــ . ب لهر گۇرۇپپىســىنىڭ شــۇڭا ئ
ــر   ــى بى ــارلىق ئىزچىلىرىن ــرله -ب ــۈزدى پ كۆبى ــدىن ئۆتك ــۇ  . ڭلى ــاخىر ئ ئ

بـۇ بـاال ناخشـىنى ئوبـدان     . ىگه بېرىپ توختىدىئىزچىالرنىڭ ئهڭ كىچىك
ى ېشـ ي. لىشـمۇ قولىـدىن كېلهتتـى   ۋاالاليتى، سـاز چې ۈنۈتېز ئۈگ. تتىئېيتا

نچه ۈدە كۆپــىچىـك، ئۇسـقىنىمۇ ۋىجىــك بولغاچقـا دىراممــا، كومىـدىيهلهر    ك
ــڭ  ــڭ(قىزالرنى ــا ) ئايالالرنى ــا چىق ــىدىن   « .تتىرولىغ ــۇنى دادىس ــوغرا، ش ت

ە ناخشـــىالرنى ئۇنىڭغـــا ئۈگهتســـهم، ئـــۇ    سورىۋالســـام كهچلىـــرى ئۆيـــد  
ــقىالرغا ئۈ ــۇ تېجى   باش ــۇنداق قىلىــپ ۋاقتىمم لىــدىكهن بــۇنى  گهتســه ش
 »... تاي، ئۇ بالىنىـڭ ئۆيىـدىكىلهر بىـلهن سۆزلهشسـۇن    ئېيا ئىسلىماخۇنغ

  .ۈمسىرىدىكۈل مدى ئۇ رەسمىي خاتىرجهم بولغاندەك مهمنلۇق بىلهنئه

 

3  
  

دىن تهۋپىقنىــڭ تۇرمۇشــىنى ئىســالمئاخۇن خهلپىــتىم ئۇيۇشــما نامىــ
ــا، تهۋپىقنىــڭ ســۆزلىرىنى   رەمجانالشــۇرۇش زۆرۈر دەپسه ــاڭالپال قارىغاچق ئ

ويالپ كېلىۋاتقـانلىقىنى ئېيتتـى، شـۇنىڭ بىـلهن     ۇ ئـ ڭمبۇ ئىشنى ئۆزىنى
ال ىـــڭ ئۆيىـــدىكىلهرگه خىـــزمهت ئىشـــلىمهك بولـــۇپ، شـــۇ ئـــان ئـــۇ بالىن

  .ابدىراخمانهاجىم بىلهن بىلله كېتىشتىئ
. ئاتىسى ئۇالرنىڭ سۆزىنى خوشاللىق بىـلهن قوبـۇل قىلـدى   بالىنىڭ 

 هدەۈملىماخۇن بــۇ ئىشــنى نامــاز جــ ھهممىنــى ئهتراپلىــق ئويلىغــان ئىســ 
ىنى ئېلىشــنى جامائهتنىــڭ ئالدىــدا ئــېالن قىلىــش ۋە جامائهتنىــڭ دۇئاســ
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گهپ، چـۆچهكلهر ئۈچـۈن بىـر     خىـل  شۇنداق بولغانـدا ھهر . مۇۋاپىق كۆردى
  .باھانه قالمايتتى

ــۇ ــاغ مهســچىتىد   ئ ــاغ جامــائىتى قۇمب ــاز كــۈنى ئىــزچىالر ۋە قۇمب ە نام
ىـــڭ ىقنۋپئىســـالم ئـــاخۇن خهلپىـــتىم تهئوقـــۇپ بولۇشـــقاندىن كېـــيىن 

ــىرتتا بول   ــه سـ ــلهن ھهمىشـ ــلىقى بىـ ــزمهت ئالدىراشـ ــاۇخىـ نلىقىنى، دىغـ
پ، ۇشـ ۇۆتىـۋەرلىرى ئويل رت مشۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ ئۇيۇشـما ۋە بىـر قىسـىم يـۇ     

  .ىگه پۈككهنلىكىنى ئېيتتىئىزچىالردىن قاسىمنى كۆڭل
ــا بهرســه، با — لــى لىنىــڭ ئاتىســىمۇ دۇئــا بهرســه، مهمتى جامــائهت دۇئ

ــرى ئىل ــدىنىڭ نهزىـ ــنئهپهنـ ــپ    گهنىـ ــاال قىلىـ ــا بـ ــۇلنى ئۇنىڭغـ ــۇ ئوغـ بـ
  .رىدادېدى ئۇ ئاخى —بهرسهك،

ئارىــدىن كىمــدۇر دى، ك بىــردەم غۇلغــۇال قىلىشـقىلى تۇرىۋېــ ۈلـ ۈكۆپچ
  :بىرى

ــامىن — ــۈن  — ! ...ئـ ــاقتىدەپ ئـ ــلهن كۆپچ . قـ ــۇنىڭ بىـ ــۈشـ ك ۈلـ
  .ئاغا قول كۆتهردىغۇلغۇلىسىنى توختۇتۇپ دۇ

ــازدىن يانغا ــا نامــ ــق بېقىۋېلىۋاتقــ ــدا تهۋپىــ ــۈنال  ئوغن نــ ــا بۈگــ لىغــ
ــپ    ــنى ئېيتى ــۈپ بېرىش ــۆيىگه كۆچ ــڭ ئ ــى    نىزاخۇننى ــۇ خهۋەرن ــۇپ، ب قوي

ئـالىجوقى گهپلىـرى بىـلهن    . ئالدىرىدىيگه مهلىكىزادقا ئېيتىش ئۈچۈن ئۆ
وسـۇپ  ۈرۈپ قاياققىدۇر ماڭغـان راخمـان سـاراڭ ئۇنىـڭ ئالـدىنى ت     غهۋغا كۆت

  .م ھايال قىلدىەبىرد
  لسۇن، ئهپهندىم؟يول بو —
  .ۋاتىسىز؟ دوستۇمۇاق تۇراندق ئۆيگه، —
  نهدىن ياندىڭىز، ئهپهندىم؟ —
  نامازدىن، سىزچۇ، سىز نامازغا كىرمىدىڭىزغۇ؟ —
، مهن ئـون ئـالته ۋاق   سىلهر بهش ۋاق ئوقۇسـاڭالر ! ماز؟ ھه، نامازدانا —

ئارقــا . اق دەپــال يــۈرۈپ كهتتــى  راخمــان شــۇند  — ...ھــا ھــا  . ئوقــۇيمهن
  :شىلىرى ئاڭالندىناخن باغدى -پتىن ئۇنىڭ تاغدىنتهرە
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  سهن دۇنيا سهن دۇنيا، -سهن
  .پا قىلدىڭسهنكىمگه ۋا

  مهن دېگهن يارەننى، -مهن
  .ئالدىڭسهنىغا يهر قوين

ئۇنىــڭ ھېســياتچان قهلــبىگه   . تهۋپىــق بىــردىنال شــۈكلهپ قالــدى   
كى ئــۇ ئــۆز تهســهۋۋرىدى. جــۇم قىلغانىــدىئاللىقانــداق روھــى كــۈلپهتلهر ھۇ

ــىدە راخما  ــۇزەل كهلگۈس ــگ ــداق بهخ ا ئنغ ــالرنى قان ــش  وخشاش ــك قىلى تلى
  .ئهمما ئۇ خىيالىنى ئاخىرىغا يهتكۈزەلمىدى. تتىھهققىدە خىيالغا كه

ــۇ ئه — ــدىم، تېچلىقمـ ــڭ خى   —؟...پهنـ ــاۋاز ئۇنىـ ــگهن ئـ ــالىنى دېـ يـ
  .قاراپ تۇراتتى ۋەتتى ئۇنىڭ ئالدىدا پاشاخان پهرىشان ھالداۈبۆل

پ قىلمـاي كۈتـۈپ   گه اپنىڭغا سوئال نهزىرىدە قـار تهۋپىق ئۇ —؟...—
  .تۇردى

  ...سۇنمارەك بول... توي قىلىۋاپسىز —
ــڭ    — ــىزدەكلهرنى مېنى ــۇن، س ــدىن بولس ــچ ئۆزلىرى ــقئى مدىن ۇپۇش

ئـــۇ  ــــ...ۇن دەپ تـــوي قىلىۋالـــدىمبـــاش قـــاتۇرۇپ بهك ئـــاۋارە بوپكهتمىســـ
  .كۈزەتمهكتىدىپاشاخاننىڭ كهيپىياتىنى 

هنـــدىن ، مراتـــوغ....مهنـــدىن ئـــاغرىنىش  ...ئـــۇ ئىشـــتىن ...ئـــۇ —
مهلىــي ئهھــۋالنى ســىز نېمىشــقا دېگهنــدە، ئه. ئاغىرىنىشــقا ھهققىڭىــز بــا

  ...بىلمهيسىز
نىــڭ ئىچىــدە كىمنىــڭ بــارلىقىنى     ؟ چۈمبهلھــۋال يهنه نــېمه ئه —

  يا؟دەمسىز 
دەپ  »ئۆلــدۈم ۋاي كۆيــدۈم، ۋاي«مهندە خوتــۇن ھېلىقــى شــه...يــاق —

ه مهن راســت هتســك بولــۇپ قويۇشــقا شــۇنچه قىــپ يــالۋۇرۇپ، مېنــى ئهلچــى
بويتــاقلىق دېــگهن يامــان،  ۋاتىــدۇ،ۈدەپــتىمهن، شــۇڭا ســىلىنى بويتــاق يۈر

ــوڭ    ــلهن چ ــگهن بى ــال دې ــاننى   بولغنىم ــگهن ج ــاقچىلىق دې ــدىكى بويت ان
دىغــان ئىــش دەپ ئــويالپ، ســىزنى بىــر قېىــتم      ۇا قويئېلىــپ جاڭگالــد 
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نهدىـن بىـلهي، ئـۇ خهقنىـڭ     ۇ خوش بولۇپ قالسـۇن دەپـتىكهنمهن،   بولسىم
  ...غىنىنىغا جىگدە ساپاموپد

زە بويتـاقلىق   -سـىز ... تاقلىق يامـان ئهھهه، بويتاقلىق يامان؟ بوي —
  دە؟ -پ خىزمىتىمدە بولغان ئىكهنسىزۈنۈا كۆيماڭ دەپ... يامان

ــوپتىكهن،  ئ — ــۇ ئىشــالرنى تىلغــا ئالمىســىڭىز ب ــا... همــدى ئ خىرى ئ
شـتىن  ئى شـۇ ... ىـزدە بولـدۇم دەلهمـدىم   ھېلىقىدەك چۈشكهندە خىزمىتىڭ

ــاز دەمســىز كېــيىن مېنىــڭ تا پاشــاخان كــۆز  —؟...تقــان ئهلهملىرىمنــى ئ
  .يېشى قىلىشقا باشلىدى

  خوش؟ —
ــانالئهرك — ــۈرۋەتكىلى   هك تۇغق ــپ ئۆلت ــا ئېلى ــى ئوتتۇرىغ ــاس  مېن ت

ئهمـدى  . ى تـاس قالـدى  قالدى، يۈزىمىزنى تۆكتـۈڭ دەپ جېنىمنـى ئـالغىن   
دە مايـدۇ، شـۇ تـاپ بـۇ يه    ىقاۇ چىمـ تۈزگ -باققان قۇشـتهك تـاال  مېنى قهپهزدە 

ــۇغتۇ ــۆرۈپ قاۇن ــا يمنى ك ــمهن، س ــاق يهي ــهممۇ   ...هنه تاي ــاق يېس ــا، تاي ئهمم
هن پاشـاخان كـۆرگ   —. ..ئېيتـاي، ئهپـۇ سـوراي دەپ    ۋالىمنى بـى ئهھـ  سىزگه

  .شى قىلدىبۈجىرىگىچه سۆزلهپ كۆز يې -كۈنلىرىنى ئۇجۇر
ن، ئۇنىـڭ  ىـله ب ئاجىزلىقىغا ئىـچ ئـاغرىتىش  ئاقكۆڭۈل تهۋپىق ئۇنىڭ 

  .تىئىلگىرىكى بارلىق سهۋەنلىكلىرىنى ئۇنتۇپ كهت
ــۇل ئول   — ــۇم خهقنىــڭ ت ــادىتىمىزدە مهزل ــۇرمبىزنىــڭ ئ ــت پ ىقى ئهي

ه گهپ سـۆزدىن بىـر يـولى    سانىلىدۇ، سىز ياتلىق بولغان بولسىڭىز ھهمـم 
  .قۇتۇالتتىڭىز

؟ ئــاجىزكهنمىز، ئهنىــڭ  نهدە دەيســىز )ئهر(قــاراپ تۇرغــان ئه ماڭــا  —
ــۆي ــىگئ ــۋا ه س ــېگهي، دەپ بېرى ــدۇ؟اڭا ت ــپ ي... غىلى بوالم ــان يهنه كېلى ام

  ...ىپئاتلىقمۇ بولۇپ كهتتىم، خهقنىڭ كهينىگه چىر
بـۇ  «. كۆڭلىـدىن سـهمهد كىگىزچـى لىـپ قىلىـپال ئـاتتى       نىڭتهۋپىق

ــېمه   ــۇ   ئىككــى بويتــاقنى بىــر قىلىــپ قويســاق ن ــاۋاش، ب بــوالر؟ ســهمهد ي
ھالدا تهۋپىقنىـڭ بـۇ ئايالغـا يهنىـال     هر ھ »...ئۇنى بوزەك قىلماسمۇ؟ھازازۇل 
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ــ  ــدەك   ھېسداشــلىقى قوزغال ــڭ بۇرچى ــتىش ئۆزىنى ــگه يې ــڭ دەردى دى، ئۇنى
  . دىتويۇل

ــىز  — ــان«سـ ــاقلىق يامـ ــۈنگهنتىڭىز، مهن »بويتـ ــا كۆيـ ــۇ دەپ ماڭـ مـ
  نېمه دەيسىز؟پ  قويسام ۈنۈسىزنىڭ بويتاقلىقىڭىزغا كۆي
تهۋپىقنىــڭ هن ىــلە دەپ ئــويالپ بىچارىلىــك بپاشــاخان بــۇنى مهســخىر

دېــگهن  »ېمىســىڭىزچۇ؟ئۇنــداق دېــمهڭ، ئۇنــداق د«كــۆزىگه تىكىلــدى ۋە 
  .ئىلتىجانى ئىپادىلىدى

مېنىــڭ  —دېــدى ئــۇ ئايــالنى ئىشــهندۈرۈپ، —ۋاتىــمهن، ت دەراســ —
ــاھ دەۋاتق ــاالل نىك ــنىم ھ ــىنىۋال . ى ــۇ يهردە ئهرچه ياس ــىگه  ئ ــال كىش غان ئاي

ــۇ گهپــكه تهئهددى ئ —ىز، يولۇقــۇپ قالمايســ شــتۇرغاچقا پاشــاخان ھه ىالارئ
بىــر  —ســتايىدىللىق بىــلهن دېــدى، ئــاخىر ئــۇ ئه. دېگهنــدە ئىشــهنمىدى

ۆزى ھـۈنهرۋەن، كىگىزچىلىـك قىلىـدۇ، ئـۈچ بالىسـى      ر، ئـ بويتاق دوستۇم با
ېتىـپ، بـالىلىرىنى   الى ئۆلـۈپ كهتـكهن يـاۋاش ئـادەم، ئـۇنى بـوزەك ئ      بار، ئاي

ــلىككه ــىزنىڭ ب  ئۆگهيلىمهس ــىڭىز، س ــۋەدە قىلس ــۇ  ىڭىېش ــوڭالپ، ب زنى ئ
  .ساۋاپنىمۇ ئالماقچىمهن

  .ۆكۈپ تۇرۇپ، قهسهم قىلدى، ۋەدە بهردىپاشاخان ياش ت
ــۇر  — ــاش ت ــي ــى   ۇپ ت ــاتتىممۇ؟ ئىلگىرىكىس ــاز دەرت ت ــپ، ئ ۇل قېلى

نۇمغـا  هن؟ بۇسـىمۇ چـوڭ بولغانـدىم   رىم، ئهمدى ھهر قـانچه بو ساياق چاغلى
  ...نه نېمهيه ن،تقاندىكىسوغۇقنى كۆپ تا -نهچچه يهپ، ئىسسىق

  .، كۈتۈپ تۇرۇڭبولۇدۇ —
امىنى شــىپى كهلتــۈرۈپ ئهپهنــدىگه رەخــمهت    پاشــاخان خۇدانىــڭ نــ  

  .ىپ خوشالشتىئېيتھهشقالال 
 -ھالـدا ئۇنىـڭ قـايغۇ    تهۋپىق تاكى كهلگىگه پاشاخانغا ئىچ ئاغرىتقان

  .دىپ ماڭۇنۇەرمان بولۇش ھهققىدە ئويلھهسرىتىگه قانداق د
  .ويلىدا ئۇنى كۈتۈپ تۇراتتىه ھىچمهلىكىزاد ئادىتى بوي

  تىال؟پ كېلىۋاۇنۇنىمىنى ئويل —
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  .الڭمنى سورىماڭ، خوشخهۋىرىمنى ئاڭۇنۇغۇئويل —
  ؟ .نېمه خوشخهرۋەر —
ــاغ   — ــوق چــ ــدىم، مهن يــ ــۇل بېقىۋالــ ــر ئوغــ ــپ بىــ الردا قىينىلىــ

رنــى  كېــيىن كېلىــدۇ، قالغــان گهپله ۇ  ھــازىرالقالمايــدىغان بولــدىڭىز، ئــ
دېـــــدى ۋە  —ۇنىـــــڭ ئۈچـــــۈن ھازىرلىنـــــايلى،ر ئزىھـــــا. قىلىشـــــايلى

ئۇنىـڭ  . ىگه لهۋلىرىنى يىنىككىـنه تهگـدۈرۈپ قويـدى   مهلىكىزادنىڭ مهڭز
  .دىن تۇتقىنىچه ئۆيگه ئهكىرىپ كهتتىقولى
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چقاچــان غهيرەتســىز، ھىممهتســىز كىشــى ھې
  .ئولۇغلۇققا ئېرىشهلمهيدۇ

 »قابۇسنامه« —

  
ــڭ رنىنتهبى ــوينى  ىـ ــڭ قـ ــال يېزىالرنىـ ــى بىلهنـ كىرىشـ

ھهمـمه  . ىخاندەك بولـۇپ كېتىـدۇ  نېمهتكه تولغـان داسـت  
ــا   ــىپ ۋايىغـ ــۋە پىشـ ــمېـ ــق . دۇيېتىـ ــنىڭ داڭلىـ ئاتۇشـ

ــدىكى     ــۇر ئېلى ــى ئۇيغ ــۇنداقال جىم ــى ش ــى  مېۋىس ــۇ ئهتىۋاس مېۋىلهرنىڭم
نىڭ تغۇســـڭ ئىككىنچـــى قېتىملىـــق مېۋىســـىمۇ ئاۋبولغـــان ئهنجۈرنىـــ

پ، ســىنتهبىرنىڭ مۇشــۇ كۈنلىرىــدە راســا    اشــالب شــقاىئاخىرىــدىن پىش
هڭ يوپۇرمـــاقالر ئۈســتىگه ئهنجـــۈر شىرنىســـى ئېقىـــپ  ك. بولـــۇدۇتــۆكمه  

  .نۇرىدا مهۋايىتتهك پارقىرايدۇياش قو
تهۋپىـق نامـاز   ) يهكشهنبه كۈنىـدى (ردە سىنتهبىر كۈنى تاڭ سهھه -16

ــوغلى قاســىم بىــلهن  داتتىن قايتىــپ كىرىــپ بېقىۋالغــان ئ بامــ ىزچــى ئ
ــن ــۇردى تا اش ــقا ئولت ــقهرگه    . قىلىش ــۈن قهش ــڭ بۈگ ــزاد ئۇنى -18«مهلىكى

ىگه بارىـدىغانلىقىنى  ىيىتدىغـان تهنتهربىـيه پائـال   ۇكۈنىـدە بول  »سىنتهبىر
ېتىپ، ئېـرىگه تهييارلىقالرنىـڭ   شۇڭا ئۇنىڭغـا داسـتىخان سـېلىۋ   . بىلهتتى

چـاي ئىچىـپ    »بـاال  -ئاتـا «. قىلـدى  »مهلۇمات«لىنغانلىقىدىن قانداق قى
  .ىال بىر جانان تهخسىدە ئهنجۈر ئهپكېلىپ قويدىشىغۇلبو

ئـۇ   دېـدى  —بهشـنى يېۋالسـىال،   -ىگهندە مۇزدەك ۋاقتىدا تۆرتئهتت —

  ـس
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ــدىن مــۇھهببهت بىــلهن يېنىــپ تۇرغــان كــۆزلىرىنى ئېــرىگه تىكىــپ،     ئان
سـىلىمۇ ئالسـىال، ئـايرىم دېمىسـهم      —تارتىنىپ تۇرغـان قاسـىمغا قـاراپ،   

ئۆينىـــڭ بالىســـى بولغانـــدىكىن گهپ شـــۇ مۇئولتۇرىـــۋېرەمتىله، ئهمـــدى 
  . يورۇقلۇق بىلهن -قدېدى ئوچۇ —كهتمىسۇن، 

ۋالغانــدىن كېــيىن ئهنجــۈرگه قــول  قارىتهۋپىــق ئايالىغــا لهپ قىلىــپ 
  :ئۇزاتتى، ۋە

  .دېدى —بىلله يهيلى،سىزمۇ ئېلىڭ، —
سـۆزىنى   ۈن بـۇيرۇق ھېسـابلىنىدىغان ئېرىنىـڭ   مهلىكىزاد ئۆزى ئۈچـ 

. شــۇڭا ئۇمــۇ بىــر تــال ئهنجــۈر ئالــدى. تىي قالمــايلمــائاھهر قاچــان ئىلىــك 
ــ ــتىش بىــلهن تېشــىپ  ئالتۇن ــان چىق دەك ئهنجۈرنىــڭ بۇرنىــدا ۋايىغــا يې ق

  .شىرنه بىر تال كهھرىۋا مارجاندەك پارقىراپ تۇراتتى
تى، ئېزىـپ، شـۈمۈپ،   پىق تاماق ئۈچۈن كۆپ ۋاقـت سـهرپ قىلمـاي   تهۋ

ــان ــۈر چاينىغـ ــۆرەتتى تهتـ ــان كـ ــۈن . نى يامـ ــۇبۈگـ ــانراق  تې ئـ ــۇ چاپسـ خىمـ
ىمنى بويـامهتتىكى جهڭگىـۋار   ئهتتىگهنلىك ناشـتىدىن بىكـار بولـۇپ قاسـ    

ــ  ــرەتكه خهۋەر قىلىش ــىقا ئئهت ــهتكۈچىلهرنى   . هۋەتت ــهل كۆرس ــدىن كېس ئان
ــايال دورىال  ــۈپ تۇرمـ ــقا، ئۈ كۈتـ ــتىالپ، قهغهزلهرگه ئوراشـ ــى راسـ ــتىگه رنـ سـ

 ئىـــشۇ ى يېزىشـــقا باشـــلىدى، دەل شـــدورىنىـــڭ تـــۈرى ۋە ئىشلىتىشـــىن
  ...ئۈستىگه كېسهللهرنىڭ ئالدى يېتىپ كهلدى

ــۇ ئىشــ  ــۇ ب ــتى   ئ ــيىن، رۇش ــدىن كې ــته تۈگهتكهن ــۇ تهرتىپ  الرنىمۇ مۇش
رۈپ، ئـۇ يهردە مۇئهللىملهرنىـڭ تهييـارلىقلىرىنى تهكشـۈ    . تهپكه كهتتىمهك

ــدىن ك   ــۆزدىن كهچۈرگهن ــى ك ــۇھهممهد   ئىزچىالرن ــايالقتىن م ــيىن، كاتت ې
سېپىنى كۆزدىن كهچـۈردى، بـۇ ئارىـدا    ر ىاللال ئېلىپ كهلگهن ئوقۇغۇچدامو

ئىككــــى ئېغىــــز ئامانلىشــــىپ،  -بىــــلهن بىــــرمــــۇھهممهت دامــــولالم 
ئانـدىن بـۇ يهرگه جهم بولغـانالرنى    . قىمۇ پۇرسهت تاپتىېلىشچاخچاقلىشىۋ

ــۋا ــۇي   جهڭگى ــقا ب ــۈپ تۇرۇش ــاي كۈت ــهپلىرىنى بۇزم ــاتلىق  ر س ــۆزى ئ رۇپ، ئ
ئېالخـۇن  . هكچى بولـدى ۈرمهچـ نى كـۆزدىن ك »ئهلهمدارالر«بويامهتكه بېرىپ



 352

  .ىدىئۇنىڭ ئېتىنى توقۇپ تۇتۇپ تۇرغان
ــامهت مهكته  ــدا بويـ ــپ بارغانـ ــامهتكه يېتىـ ــۇ بۇيـ ــڭئـ ــىدا  پنىـ سهيناسـ
ئـۇ دەرھـال   . رغانىـدى تهنههركهتچىلهر جهڭگىۋار سهپ بولۇپ ئۇنى كۈتـۈپ تۇ 

ھهر سـهككىز  . تـى ى يۈرۈشكه مۇۋاپىق تۈزەشـتۈرۈپ چىق بۇ سهپنى نۆۋەتتىك
ــادەمنى ب ــا قىلــدىگۇ ىــرئ مۇشــۇ ســهككىز كىشــىلىك گۇرۇپپىــدىن  . رۇپپ

ــۆرتىگه ــر ت ــدى  بى ــى بهلگىلهن ــار بېش ــلىرى  . دىن چاھ ــار باش ــا بوينچاھ ىغ
بىـر   ھهربىـر ئوقۇغـۇچى قوللىرىغـا   . چىلىق قىزىـل شـهلپهر ئېسىشـتى   ۇچ

 بولۇپ، بىـر خىـل فورمىـدا كېيىـنگهن     كۆك، بىر قىزىل بايراق ئېلىشقان
  .نهتتىۈركۆ ىكبۇ قوشۇن تولىمۇ ھهيۋەتل

ھــازىر  —ۋازدا، دەپ ۋارقىرىــدى تهۋپىــق جــاراڭلىق ئــا  — !قــقهتىد—
ــازاد قىلىــمهن   ــون مىنــۇت ئ ــدىن  ، ھهســىلهرنى ئ ربىــرىڭالر ئىككــى تاختى

غانــدا قهغهزنــى ئاســتىڭالرغا قويــۇپ     ســامان قهغهز ئېلىــۋېلىڭالر، دەم ئال 
ە ۋ دېــدى —ەتســهڭالر بولمايــدۇ،ۇرىســىلهر، كىيىمىڭالرنــى كىــر قىلىۋئولت

  !تارقال —هربىي قوماندانالردەك بۇيرۇق قىلدى،ھ
ــۇچ ــلهن، ۋاڭ ئوقۇغ ــپ بى ــتىن يۈگر  -ىالر تهرتى ــۇڭ قىلىماس ــۈچ پ ۈش

. رىـــپ ياتـــاقالردىن، ســـىنىپالردىن ســـومكىلىرىنى ئېلىشـــقا كهتتـــى بې
ىنىشـىغا ئـون مىنۇتمـۇ ۋاقىـت     الرنىڭ رەسمىي ئاتلىنىش ئۈچۈن تهييارلئۇ

  .ىكهتمىد
  !ئول —سوزۇپ ۋارقىراپ، كشىتهدېدى تهۋپىق  —ھازىر —

هربىـيه ئالغـان ئوقۇغـۇچىالر بولغاچقـا     تهلىم ت -بۇالر مهخسۇس ھهربىي
قاتارغـــا تىزىلىشـــى ھېچقانـــداق قااليمىغـــانچىلىق نىڭ بهشـــيۈز كىشـــى

  .تۇغدۇرمىدى
غــۇچىالر بىـر خىــل  تـۆرتتىن ســهپ بولغـان ئوقۇ   — !ىـلهرى ئــارش ئ—

. لغـا قـاراپ ئاتالنـدى   يو ىنقهدمه تاشـالپ، مهكتهپـت   »پگۈ -گۈپ«رېتىمدا 
ــى ۋە دۇم  ــڭ ساداسـ ــى،   نهي ۋە باراباننىـ ــك گۈمبۈرلىشـ ــڭ ھهيۋەتلىـ باقنىـ

ــڭ تهك ــقهدەملهرنىـ ــالىدىغان   ى گۈشـ ــا سـ ــىنى ھاياجانغـ ــى كىشـ پۈلدىشـ
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ــدى   ــك ئى ــدە رەتلى ــڭ  ئ. دەرىجى ــامهت مهكتهپنى ــىدىن بوي ــڭ ئارقىس  ۇالرنى
  .ڭ سېىپى، قهدەم تاشاليتىئۆزىدىن بارىدىغان ئوقۇغۇچىالرنى

ۆرت تـ (كىشـىگه   32سهككىز كىشىگه بىر گۇرۇپپـا باشـلىقى، ھهر   هر ھ
ــ ) ســـهككىزلىك تـــۆرت گۇرۇپپىغـــا  —ســـهككىز  250هر ى، ھچاھـــار بېشـ

قىسـىمىدا   قوشـۇننىڭ ئوتتـۇرا  . كىشىگه ئهترەت باشلىقى مهسـئۇل ئىـدى  
ئـۇ  . تىقوشـۇنغا كومانـدا بېرىـپ كېتىۋاتـات     يانداپ ماڭغـان تهۋپىـق پۈتـۈن   

دىغىراق كېتهتتى، گـاھ ئارقىغـا يېنىـپ تهرتىـپ     ئالپ گاھ ئېتىنى دېۋىتى
  .ىتهكشۈرەتت

ى كېســىپ ســاينئــۇالر شــۇ تهقلىــدتته تــېجهن يېزىســىنى،  ئىككــى    
ا مهكـتهپلهردىن  دە ھهر قايسـى يېـز  ربـۇ يه . ئۆتۈپ مهشههدكه يېتىپ كهلدى

ــۇچى ۋە   ــان ئوقۇغـ ــۇراتتى تالالنغـ ــۈپ تـ ــۇچىالر كۈتـ ــۇال. ئوقۇتقـ ر ھهزرەت ئـ
ــىنى  ــۇلتان جامهس ــهپ     كهڭڭ س ــۈن س ــر پۈت ــتىن بى ــىدا يېڭىۋاش ھويلىس

ــردەم مهش دەسسهشـــــــتىتهشـــــــكىل قىلىـــــــپ، ب مهخســـــــۇس . ىـــــ
نهچـــچه نهپهر ئىزچـــى،  40دىـــن باشـــقا »مـــدارالرئهله«تهربىيىلىنىۋاتقـــان 

ر بولـــۇپ تالالنغـــان يېڭـــى مـــاھىرالر، ئوقۇتقـــۇچىالھهربىـــر مهكتهپـــتىن 
  .تهييارالنغانىدىنهپهر ئادەم  700سهپهرگه 

قـقهت بىـلهن كۈزەتكهنـدىن كېـيىن نـۇرۇلال      ىوشـۇنىنى د ز قئۆتهۋپىق 
قىنى ارلىىــتىم بىـــلهن مــۇھهممهد قـــارى زەكىــدىن الۋزىمـــات تهييـــ   خهلپ

  :سۈرۈشتۈردى
ھهممىســـى  يېتهرلىـــك نـــان، تـــۇز، ســـۇ ئېلىنـــدىمۇ؟ قويچـــۇ؟      —

  ماڭدۇرۇلدىمۇ؟
يىچه ھهممىســـى مهســـلىههتىڭىزدىكى ســـان بـــو    ماڭدۇرۇلـــدى، —
  .بولدى

ئـــۇ ئـــاتنى دېۋىتىـــپ  — !م ئهمىســـه، يولغـــاىـــتىلپرەخـــمهت، خه —
ئوڭغــــــا ! دېقــــــقهت—ىســــــمىدا توختىــــــدى، ســــــهپنىڭ ئوتتــــــۇرا ق

  ! ارشرى ئئىله...بۇرۇلۇپ،
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كېلىمـــات، ســــۇ،  —ا ماسلىشىشـــى  قـــ تهۋپىـــق ئادەمنىـــڭ مۇھىت  
 »يىلىــك تهڭپۇڭلــۇق بىئولوگى«ۇقلۇقنىــڭ بىرىكىشــى بىــلهن بىــر    ئۇز

 »سـۇ ئىلغـاش  «نـدە  لگهكهلىقى، كىشى يېڭـى مۇھىتقـا   دىغانۇھاسىل بول
ڭـى مۇھىتقـا پاسسـىپ ئىنكـاس     يۈز بېرىـپ، ئـادەم بهدىنـى يې    سىھادىسى

ئهمهلىــي مىســال، ئىلمىــي ئاساســالر بىــلهن  رغــۇندىغــانلىقىنى نۇۇقايتۇر
ىش رنى بــارلىق يىمهكلىكنــى بىلــله ئېلىــپ بېــر چۈشــهندۈرۈپ يولداشــال

 ىمۇ بىلـــله ئېلىـــپ بېرىشـــنىڭ  بىلهنـــال قالمـــاي، ئىچىـــدىغان ســـۇن   
ــا ئىشــهندۈرگهنىدى وغرت ــۇھىتت  . ىلىقىغ ــق ئارىســىدىمۇ يېڭــى م ىكى خهل

 »اپتۇئىلغــســۇ «نى ســىش، ساقىســىز بولــۇپ قــېلىش ھادىسى  ۇشــۇبوش
ھىــت تهســىرىدە دەيــدىغان ئــادەت بــار، تهۋپىــق بىــر ئــادەمنىڭمۇ يېڭــى مۇ 

ان چـۈنكى ئـۇ تهييارلىغـ   . ى خاھلىمـايتى ئاغرىپ سهپتىن چۈشۈپ قېلىشن
ۈرلىرى بىــر ئادەمنىــڭ كهمــلهپ قېلىشــىمۇ  ه تــىــيمهش ئويــۇنى ۋە تهنتهرب

دىغان دەرىجىــــــدە زىــــــل ۈتۈه تهســــــىر كۆرســــــئومــــــۇمىي نهتىجىــــــگ
  .ىدىلغانجىپىسالشتۇرۇ

بىـلهن يـۈرۈپ   ئهنه شۇنداق قىلىپ ئۇالر سۇنتاغ تهرەپكه كهتـكهن يـول   
انالر ۋاتقــۇتۇڭ قهدىــردان كىشــىلىرىنى ئۇزيــول بويىــدا ئۆزلىرىنىــ. كهتتــى

ئـــۇ غىجىـــم . ۋا قهددى كـــۆزگه چېلىقـــاتتىزىلـــڭ ئىچىـــدە مهلىكىزادنىـــ
شــــنى ۈرىۋېلىــــپ مهمتىلىنىــــڭ قېشــــىدىن ئۆترومىلىنــــى ســــهل قاي

ئىچىـدە بولسـا ئادەتلىنىـپ قالغـان تىلهكـلهر      . ن كۈتهتتىبىلهتهقهززالىق 
. ئۆتـــۈپ كهتتـــى  تهۋپىـــق ئۇنىـــڭ ئالدىـــدىن ئالـــدىراپ   . لىنـــاتتىيادى

ــ  ــۆزلىرىمىز ئۇچراشسـ ــارمىز دەپ كـ ــىز خوشلىشـ ــئ ا ئۈنسـ ــان ۈمىـ د قىلغـ
ۇ ھهرىكهتچـان ئـادەمنى   ئۇنىـڭ يـۈرىكى بـ   . مهلىكىـزاد بهكمـۇ مهيۈسـلهندى   

ــدەك زى بىــراق ئويلىمىغــان يهردىــن  . اپ كهتتــىرىلــدقايتــا كۆرەلمهيدىغان
ۋە  شـۇنداق ئالدىراشـلىقى بىـلهن ئارقىغـا يانـدى     كى يهنه ۈئۇنىـڭ سـۆيۈمل  

ــۈپ، ئالــــد    ــا كــــۆزى چۈشــ ــىرەپ ســــاالمنى  مهلىكىزادقــ ىراش كۈلۈمســ
ــدىپادئى ــى  ،دە -ىلىـ ــۈپ كهتتـ ــارا  . ئۆتـ ــۆڭلى ئـ ــۇندىال كـ ــزاد شـ م مهلىكىـ



 355 

ــدى  ــۇر تىن ــدەك چوڭق ــۇنى تېخىمــۇ خوشــال قى . تاپقان ــئ ــى لغىن ى مهمتىل
  .ئۇنىڭ ئالدىدىن يهنه بىر قېتىم ئۆتهتتى

ــ ــدىرىماي يهنه ئالغــا كــۆپ ئ ــانچه ئال ــاراپ ســهپنىڭ  ۆتمهي تهۋپىــق ئ ق
ىـڭ ھهممىسـى بىـلهن    رننالۇ قېـتىم يـول بويىـدا تۇرغا   ئۇ بـ . يېنىدا كهلدى

. ۈمســــىرەپ خوشالشــــتىكــــۆز ئۇچراشــــتۇرۇپ، بــــاش لىڭشــــىتىپ، كۈل
ــمهلىكىزادقىمــۇ ســاداقهت ۋە ســۆي  ــلهن  گۈ م ــرى بى ــان نهزى ۇھهببهتكه تولغ

ــاتۇقنى كۈلۈمسىرەشــتىن  قــاراپ، كۆزىنىــڭ قۇيرىقىــدى  كى كىچىككىــنه ت
دى همـ ئ. ىپ قىلىـپ ئـۇزاق قارىـدى   بولغان پۈرۈكلهرنىڭ ئارىسىدا غاي پهيدا

كرى ئېيتىقــان پۇچــۇق بىــر نهزەر بىــلهن خۇداغــا شــۈ -بولســا، ھــېلىال چــاال
ــلهن ئ   ــاچلىقى بى ــۆيگۈ ئ ــال، يهنه س ــى   ۆرتهئاي ــۇ مهمتىلىن ــدى ئ ــدى، ئهم ن

. پ قويۇشــنى ئىســتهپ قالــدىۇتـ ۇئۇز بوينىـدىن قۇچــاقالپ، ســۆيۈپ تــۇرۇپ 
  .مۇمكىن ئهمهسىدىلېكىن بۇ 

ا ئـــۆتمهكچى دىغالـــقىنىـــدا بىرســـى مىـــدىرالپ، ئمهلىكىزادنىـــڭ بې
ان قۇچىقىــدىن چىقىــپ مهلىكىــزاد شــېرىن ئارمــ. بولغانــدەك قىســتالدى

نـازۇك ۋە گـۈزەل بىـر قىـز كـۆزىگه يـاش        لدەكلىۋىدى، ئۇنىڭ يېنىدا گۈۈئۆر
ــردەم  ــدا بى ــان ھال ــ    ئالغ ــكهن ســهپكه ق ــۇزاپ كهت ــر دەم ئ ــا ۋە بى اراپ ئۇنىڭغ

  .تۇراتتى
ــۆز، — ــان كـ ــدى  ھـــوي، چولپـ ــىلىگه؟ چىـ ــېمه بولـــدى سـ تامال، يماۋانـ

ــدەك؟ ــزاد يېــرىم بو  —كهلمهســكه كهتكهن ــدى مهلىكى لغــان كــۆڭلىنى دې
  تىۋاتىال؟ۇكىمنى ئۇز —. پرىشىچاخچاق بىلهن ئاۋۋۇندۇرۇش ئۈچۈن تى

شـــاگىرتى، ســـابىت، ســـابىتچۇ؟ نـــى، ئهپهنـــدىمنىڭ ... ھېلىقـــى  —
  ئاڭلىغانسىز؟

! غۇ؟زۆھرەلهركهنســـىله -ربىلـــدىم، ســـىلهر ھېلىقـــى تـــاھى... ھه، —
بولغاچقـا  الرنىڭ داڭقىسـىنى ئاڭلىغـانتىم، ئـۇ چاغـدا مهن مهسـتۈرە      يۇڭتو

  .نهلگهبارالمىدىم، ئهمما بهگ ئاكىمىز بېرىپ ك
  ...ھه، سىزمۇ ئاڭالپتىكهنسىز ـ دە؟ شۇ —
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ــدىمايۋاتا — ــىال،  چىـ ــدىكىن چىدىسـ ــكه كهتمىگهنـ  —مال؟ كهلمهسـ
ــان   ــاقتۇرۇپ قالغـ ــۈلزادىنى يـ ــدى گـ ــىغا  دېـ ــا تونۇشـ ــزاد كونـ پ گهمهلىكىـ

  .ىلغاندەك يېقىنلىق بىلهنق
هس تــۇرۇپ نــېمه دەيســىز ماڭــا؟    ســىزمۇ مهنــدىن قــالغۇچى ئهم   —

. زادە كۆزىــدىكى ياشــنى ســۈرتمهي كۈلــۈپ گــۈل دېــدى —! قېلىنلىقىنــى
ــالىتى    ــداق ھ ــڭ بۇن ــارىمۇ  ئۇنى ــۇنداقال ق ــۈزەل، ش ــۇ گ ــىلىقق -بهكم ا قارش

  .ىىدن چىققاندەكال يېقىملىق ئتولغان، يامغۇر يېغىۋاتقاندا كۈ
ان ســـابىت گهپ قىلمىغـــ! ھـــوي، قـــاراڭال، بۇنىـــڭ يامـــانلىقىنى —

ــا،  ــاالكهن جۇمـ ــىلىنىڭ تىللىـــرى بـ ــلهن سـ ــۇ  بىـ ــۆزھـ ــورۇالي كـ   —! ، غـ
ــ ــ   زاد مهلىكى ــۇپ، ئ ــال بول ــدەك خوش ــى ئهمهك تاپقان ــدى يېڭ ۇنى قولتۇقلى

ىـــزگه تهســـهللى   بىرىم -ســـىله، ماڭـــا ھهمـــرا بولســـىال، بىـــر    جۈ —ۋە،
ــواليلى، ــدى دە،  —ب ــكه ك دې ــۆي تهرەپ ــۇنى ئېلىــپ ئ كېتىۋېتىــپ، . تــىهتئ

ــڭ گ ــۈدىغان    ۈلزادىنى ــوپ چۈش ــۆلچهملىرىگه خ ــك ئ ــائىرالرنىڭ گۈزەللى ش
 —د قىــز بىــلهن چېقىشــىپ، قــامىتىگه چىرمىشــىۋالغان مهلىكىــزا زىلــۋا
ــى ــۇدەككهن، ي   نىلىسـ ــىمۇ بولغـ ــالپ كهتمىسـ ــدەكال  تاشـ ــا پاتقىـ انچۇققـ

بولغاندىكىن، يانچۇقىغـا سـېلىۋالغان بولسـا، سـابىت ئهپهنـدىنىڭ يوغـان       
لمــاي كېتىۋەرگىــدەككهنال، نــېمىگه تاشــالپ بهسـتى بىــلهن بىلىنىپمــۇ قا 

  .دېدى —كهتتى؟ 
ئوھـــۇش، مـــېڭىڭه، قېلىنلىـــق قىلمـــاي، ئۆزىڭىزنىـــڭ شـــۇنداغ   —

دە، شـۇنى دەمـمهي، ماڭـا دۆڭـگهپ     -كهنىۋېلىپ كهتكىڭىز بـا يانچۇققا چىر
  دەۋېلىۋاتىسىغۇ، ھه؟

   !يهپال قويۇمهن، تويىسىز! ھېلى باكا ماۋۇ غورۇالي كۆزنى —
ېتىۋاتقانـدا  ئۇالر جامهنىـڭ ئالـدى بىـلهن نىزاخۇننىـڭ ئـۆيى تهرپـكه ك      

هن قىلىشــقان گهپلىــرى بىــل ئالدىــدا ئىككــى كىشــىنىڭ ئىچــى قــارىلىق
  .كىرىپ قالدى قۇلىقىغا

بهرگهن شـىڭ دۇبهن جانــابلىرى  ! مانـا بۇنىـڭ ئـۆزى نهقـال ئىسـيان      —
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ــقا  ــۇنداق ھهشـــ ــا ئاشـــ ــدىكهنئازادلىققـــ ــمهھۆكۈ! دە -لال ئوقۇيـــ ڭ تنىـــ
! ۈمغـۇ، تهقسـىر؟  چىرىكلىرىمۇ بۇنچىلىـك ئهمهس، بـۇالرنى يامـانراق كۆرد   

  !..خۇدا ئۆز پاناھىدا ساقلىغاي
ــڭئ ــىنىپ قال  ۇنى ــلىرىدىن ياش ــى  گوڭۇلداش ــادەملهر ئىكهنلىك ــان ئ غ

تىقالپ بىـر نـېمه دەي   شىرىكى ئۇنىڭ سۆزلىرىنى تهسـ . بىلىنىپ تۇراتتى
ۋانـى ئۆچـۈپ، بىـر تـار كوچىغـا      زۇ پ،ىدا ئادەم بارلىقىنى تۇيـۇ دېگچه ئارقىس

  .بۇرۇلۇپ  كېتىشتى

 

2  
ــلهن بهشــك   700ۋپىقنىــڭ ته ــاغ بى ــدى قۇمالت گه ىرەمكىشــلىك ئهترى

ــدى ــۈپ  دەم ئالـــ ــلۈك ت. ئۆتـــ ــدىن  چۈشـــ ــكىرەم بايلىرىـــ ــا بهشـــ اماققـــ
. م تولىمـــۇ كاتتـــا بـــايقارىهـــاجى. قارىهاجىمنىـــڭ ھويلىســـىغا چۈشـــتى

ھهر بىــر . رنى ياخشــى كــۈتتىئــۇالا ەققىــپهرۋەر ئــادەم بولغاچقــشــۇنداقال تهر
ئهممـا مېهمـانالر    .①ىـردىن سـۈت بېرىلـدى   كىشىگه چوڭ جانان چىنىدە ب

لىرىنىـڭ نـانلىرى بىـلهن    نېمهتلهرگه ئېغىز تهگـمهي، ئۆز  اشقابۇنىڭدىن ب
تىشــتا ئورۇنداشــقا ســۆز قارىهاجىمنىــڭ ئىلتىماســلىرىنى قاي. ئوزۇقالنــدى

  .للۇپ بىلهن رەت قىلىشتىبېرىپ، تهكه
اۋام ۇچىالر سهپلىرىنى دەرھـال ئهسـلىگه كهلتـۈرۈپ سـهپىرىنى د    قۇغئو

ــۈپ  . قىلىشــتى ــۇالر بهشــكېرەمدىن ئۆت ــا چو«ئ ــڭغوج ــۇملىقى ڭنى ــا »ق غ
                                            

. نىدىسـانىنى مىـڭ ئـادەم دېيىشـكه    شلىرىم شۇ قېتىم قهشقهرگه بارغانالرنىڭ سۆھبهتدا  �
ــڭ چ  هاجىقارى ــدىنال مى ــڭ ئۆيى ــمنى ــۇالرنى ھ  ى ــانلىقى ئ ــۈت چىقق ــۇ   نه س ــدۇرۇپ، ئ ــران قال هي

ىجىسـىدە  م نهتۈرۈقايتـا تهكشۈرۈشـل   -ايتابىراق، ق. كىشىنىڭ بايلىقىغا قول قويۇشقان ئىكهن
بـۇ سـان شـۇ     .تاليدىغان ئىشـهنچىلىك ئاسـاس تاپالمىـدىم   مىڭ ئادەملىكىنى ئىسـپا  ئۇالرنىڭ

ارتۇق دىــن ئــ 600ئهممــا ئۇالرنىــڭ . ۇدۇكهلمهيدىغانــدەك تــۇر يغــۇنىيىــتىگه ئۇشــارائىت ئهمهل
ــ  ىۋاتقـــان يلىن، چـــۈنكى بويـــامهتته مهخســـۇس تهربى  سش تهس ئهمهۈنۈئىكهنلىكىنـــى چۈشـ

  .ئا —كىشىدى  500ال »دارالرلهمئه«
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دى تهرەپـــتىن ھهربىـــي ئوركىســـتېرنىڭ ھهيۋەتلىـــك يېقىنالشـــقاندا ئالـــ
ى قارشـى  بـۇ مهھمـۇد مـۇھىتى تهۋپىقنـ    . كهتتـى  يـاڭراپ سۇنايلىرى -كاناي

ئهســـكهرلهرگه روتـــا كومانـــدېرى . ئىـــدى كهرلهرئهســـ  ئېلىشـــقا چىقارغـــان
ــدىنىياز  ــي كۇرۇ  (ئابـ ــان ھهربىـ ــتابىدا ئېچىلغـ ــۋىزىيه ئىشـ ــازىر دېـ ــتا ھـ سـ

ېقىندا سـوۋېت ئىتتىپاقىـدىكى ئوقۇشـىنى    ئوقۇۋاتاتتى، بۇ كۇرستا بولسا ي
ــاز،ۈتـــۈتۈگ ــهئىدىلهر دەرس بېرەتتـــى پ كهلـــگهن قۇربـــان نىيـ ) قۇربـــان سـ

ىسـىملىرى بىـلهن بىلـله زىيـالىالردىن     ى قۇچئابدىنىيازنىڭ قارشـى ئـالغ  
ــدى ۋە   ــۈپ ئهپهن ــددىن    يۈس ــدى، مهجى ــمهد ئهپهن ــرى، ئهخ ــڭ ئىزچىلى ئۇنى

  .قاتارلىقالرمۇ كهلگهنىدىندى ئهپه
ق يىراقتىنال ئاتتىن چۈشۈپ، ئـۆزەڭگىنى ئېالخۇنغـا تۇتقـۇزدى ـ     تهۋپى

ۈپ ۈرخـاس ئىتتىـك قهدەم بىـلهن يـ    تۈپ تۇرغانالرنىڭ ئالدىغا ئۆزىگه دە، كۈ
  .كهتتى

ــالر   — ــۇم، قېرىنداش ــاالمۇ ئهلهيك ــۇ  —! ئهسس ــدى ئ ــاالم   دې ــاۋۋال س ئ
  .ئېلىشىپ كۆرۈشتى قول بىرلهپ -قىلىپ ۋە ئۇالر بىلهن بىر

، دوســتۇم، ئــاۋۋال قېــرى دوســتىڭىزغا قــول بېرىــڭ،  ياخشىمۇســىز —
  .ندى چاقچاق بىلهندېدى مهجدىدىن ئهپه —

ــۋەتته چوڭ — ــدۇ  ئهلـ ــدىن كېلىـ ــېخىچه -ىـ ــىز؟ اشاي دە، تـ  —ۋاتامسـ
ــپ،   ــاق قىلىـ ــۇ چاقچـ ــ  —تهۋپىقمـ ــا، ئۆزىڭىزچـ ــىز  زىيـ ــنچ تۇرغانسـ ۇ؟ تىـ

  دوستۇم؟
  .خۇداغا شۈكرى —
باھاسـى تېخىمـۇ ئـۆرلهپ    ئهپهندى، سـىزنىڭ ئاۋازىڭىزنىـڭ    خمهدئه —

  دىغۇ؟ۇكهتكهندەك تۇر
  ...ئۇنداقمۇ ئهمهس —
  همىسه نېمىشكه ئۈنىڭىز چىقمايدۇ؟ئ —
ــ  — ــات، دېگهنلىرىنى ــال كاس ــدۇ ئهكڭ م ــا يارىماي ــىچه باھاغ ــۇڭا . س ش

ئهخـــمهد ئهپهنـــدى مهيۈســـكىنه  —يـــوق،  بازارغـــا سېلىشـــنىڭ ھـــاجىتى
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  .بهردىۋاب كۈلۈمسىرەپ جا
 —اق چاقچـاق قىلىـپ تـۇرۇڭ، دوسـتۇم،     ھېچ بولمىسا مۇشۇنداقر —

ئوھـوي، جهڭچـى دوسـتىمىزمۇ     —ۇلـدى،  دېدى تهۋپىـق ۋە ئابـدىنىيارغا بۇر  
ــىز   ــكهن، سـ ــادەم ئهمهسـ ــات ئـ ــيهيـ ــۇر  كهنـ ــېمه غوپـ ــمىدىڭىز؟ نـ دە ئهمهسـ

  هنمۇ قانداق؟سىزنى قوغلىۋەتك①مىڭبېشى
ــىمۇ   — ــۋەتتى دېس ــۇدۇقوغلى ــد —، بول ــڭ  ى ئادې ــدىنىيازمۇ ئۇالرنى ب

ــال ھ  چاقچاقلىرى ــۆزىنى خوش ــۇلغىنىدىن ئ ــا قوش ــغ ــپ، ى مهن  —س قىلى
ــان نىياز  ــازىر قۇربـ ــ  ھـ ــىغا ھهربىـ ــىدا ئورۇسچىسـ ــڭ كۇرسـ ــم الرنىـ ي تهلىـ

  .ئېلىۋاتىمهن
  .ىزغا چىققىنىڭىز ئۈچۈن رەھمهتدىمالئ —
  .دىكهنۇز؟ رەھمهتنى سىزگه دېسه بولنېمىگه رەھمهت دەيسى —
ىنى دوراپ تهۋپىـــق ئابـــدىنىيازنىڭ تهلهپپـــۇز دېـــدى —نىمىـــگه؟  —

  .چاقچاق ئارىالش
ــۇنىڭغا،  — ــا شـ ــدىنىياز رېتى —مانـ ــدى ئابـ ــان  دېـ ــاي بارابـ ــى بۇزمـ نـ

ــكه  ــىغا تهڭ ــهۋاتقان  ساداس ــپ مهش دەسس ــئوش قىلى ــېپىنى قۇغ ۇچىالر س
ــپ،   ــارە قلى ــالهت،   — ئىش ــۋار ھ ــداق جهڭگ ــپ    بۇن ــاتتىق تهرتى ــداق ق بۇن

ئۈچـۈن   لهمسىز، ئهپهنـدىم، سـىز ئىـنقىالب   ، بىبىزدەك ھهربىيلهردىمۇ يوق
ھهم . رىسـىز راسا سهر خىـل ئـۇرۇقالرنى، پىـدائىيالرنىال تهربىيلىگهنـدەك تۇ    

  .جهڭگىۋار ھهم ئىلىملىك
دېـــدى يۈســـۈپ  —هس، تېخـــى، ئهمى بـــۇ ئۇنىـــڭ ھهمـــمه قوشـــۇن —

  .ئهپهندى دوستى ئۈچۈن ماختىنىپ
سـا  ى يـوق، بولم رالالمانا، گهپ مۇنـداق ئهمهسـمۇ، بـۇالردا پهقهت قـۇ     —

  كام؟ ماڭىمىزمۇ؟ ھهربىيدىن نهرى 

                                            
ــ  - 6  � ــڭ بى ــولكى دىۋىزىيىنى ــولكى    —ر پ ــڭ پ ــۇر پولكوۋنى ــۇراتتى يهكه —غوپ ــدە ت . ن

  .ئا —، ئىدىشۇ پولكتا ئابدىنىياز 
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ــلهن ئــ    — ــولمىغىنى بى ــورال ب ــۇالردا ق ــراق ئ ــايلى، بى ۇالر ئۈچــۈن ماڭ
  .قورال يوچۇن ئهمهس

تىڭىزدىن مهھـــــرۇم ھبىســـــۆكهتكىـــــچه بولغـــــان ئارىلىقـــــا    —
ــز،  ــ   —قالدۇرماسسـ ــدىنىياز ۋە ئـ ــدى ئابـ ــكه  دېـ ــۇنلىرىنى دىققهتـ ۆز قوشـ

دىغان ىڭ ئىككـى تهرىپىــدە قوغــداپ ماڭىــ ېپىنئوقۇغــۇچىالر ســ. چـاقىردى 
لـدى،  قوشـۇنالر تهييـار بو   —ئانـدىن مهمتىلـى ئهپهنـدىگه،    . قىلىپ تىزدى

  .دېدى —شقا بۇيرۇق بېرىڭ، ۇلۇقوزغ
كومانـدىر تۇرغانـدا ماڭـا نـېمه؟ ئېلىـپ      ىـي  ربسىزدەك رەسـمىي ھه  —

سـۆھبهتكه خۇمـار     —ى تهۋپىق خۇشـخۇيلۇق بىـلهن   دېد —مېڭىۋېرىڭ، 
ىــلهن بىــرگه بــولىمهن، بهلكىــم ز مهن كهچــته مۇنــۇ ئهپهنــدىلهر بســىڭىبول

  .دەپ قوشۇپ قويدى —نوۋېشىدا بوالرمىز، 
ۋپىـــق مهجدىــدىن، يۈســـۈپ ۋە  ته. قوشــۇن ســـهپهرنى داۋام قىلــدۇردى  

  :د ئهپهندىلهرگه ئۆزر ئېيتىپخمهئه
اقال پاراڭلىشــىدىغان بولــدۇق، ھــازىرچه ســىلهر بىــلهن كهچــته بىــر —

ۇغۇچىالرنىــڭ قهدەم دە، ئوق -دېــدى —بىــلهن كهتــتىم، پىم مهن ئــۆز ســې
  .ھهرىكىتىنى كۈزەتكهچ سهپنى يانداپ كهتتى

ســهپنىڭ ئارقســىدىن  ن ئهپهنــدى بىــلهن يۈســۈپ ئهپهنــدىلهرمهجدىــدى
شــقهر ئىزچىلىــرى بولســا چــوڭ ســهپكه قوشــۇلۇپ يــۈرۈپ       قه .ىيۈرۈشــت
  .ىدىكهتكهن
ھهقىقهتهنمـۇ  ) ىسـۇن كـۆز تهگم (ئهپهندىم، تهۋپىقنىڭ بۇ قوشـۇنى   —

  .پۇنۇى مهجدىدىن زوقلدېد —قالتىسقۇ؟ 
. د كۈتىــدۇمهھمــۇد مــۇھىتى ئۇنىــڭ شــاگىردلىرىدىن چــوڭ ئۈمىــ —

  .لىغا ھهممدىن بهك ئامراقشۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇ مهمتى
ــادەم تــو — ــۇ ئ ، كهنتتىكــى مهكتهپنىــڭ ھهممىســىگه قاتنــاپ  24ۋا، ب

ــۇنچه كــۆپ قىــتالىشــىپ، قايســى ۋانىــڭ تهرتىــپىگه يېتجهمىيهتيهنه  ردا ب
  ىغاندۇ؟پىدائىنى تهييال
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ــېمه     — ــالغىلىمۇ؟ ن ــاكى شــه ئ ــدۇ ي ــابىقه ئۈچــۈن كېلىۋاتام ــۇ مۇس  ئ
تـۈن  پۈ دۇ؟مىـ سىگه قىلىـدىغان ئىـش با  بۇنچه كۆپ ئادەم؟ بۇالرنىڭ ھهممى

ۇغلــــۇق نوۋېشــــى مهكــــتهپ، قهشــــقهرنىڭ ئهڭ مــــوھىم مهكتىپــــى تۇر
ــمايدۇ   ــۈزدىن ئاشـ ــىدىغانالر يـ ــىمغا قاتنىشـ ــق، تهمۇراسـ ــا  -ۋپىـ زە، تاماشـ

اك چېلىــپ ئالقىشــالپ بېرىــدىغانالرنىمۇ بىلــله ئېلىــپ دىغــان، چــاۋۈكۆر
  مه؟كېلىۋاتامدۇ نې

الر قانــــداق ماھــــارەتلهرنى   ئۆگۈنلــــۈككه كــــۆرىال تېخــــى، ئــــۇ    —
  .مهمتىلىنىڭ خىيالىغا كهلمهيدىغىنى يوق. ىدىكىنتۈسكۆر

  ...خىل تهبىئهتبى —
ھهســهت دېــمهي ھهۋەس  نىۇئۇنىڭغــا ھهســهت قىلىــمهن، ئهممــا بــ  —

ــىمۇ  ــۇدۇدېسـ ــاغرىنىمهن  بولـ ــدىنال ئـ ــڭ بىخىللىقىـ ــا تهبىئهتنىـ . ، ئهممـ
ــۇنداق ئوغۇلبا ــ   مۇش ــى ياراتق ــۈزنى، مىڭن ــوننى، ي ــدىن ئ ــېمه  لى ــا ن ان بولس

  .بوالتتى
ــدىكىن   -كهنالزىققىـــــ — ــۇر بولغانـــ ــىلى دوختـــ ــۇر، ســـ دە، دوختـــ
مانتىـك  ى روقارىسـام بهك خـۇراپى يـاك   . راق گهپ قىلسىال بـوالتتى ئهمهلىي

  .نىالۈبولۇپ كهتكهندەك كۆر
  رومانتىك بولۇش شائىرالرغىال بهخشهندە قىلىنغانمىدى؟ —
ېقىشـىش ئۈچـۈن يهنه   ىپال تـۇرىكهنال، دوختـۇر، سـىلىگه چ   چېقىشـ  —
  . شى كېرەككهنۇزىال بولئۆ نىڭتهۋپىق

ــادەمنى قهيه  — ــۆپ ئـ ــۇنچه كـ ــرەككىن؟ نهگه  گهبـ ــتۇرۇش كېـ جايالشـ
دە ئـۇالرنى  ڭ قوروسـىغا كهتمىسـه باشـقا مهكـتهپله    جىنىـ ؟ توختاپاتىدۇ بۇال
  .غىدەك يهر يوقئورۇنالشتۇ

ى ئالـــدىن ئورۇنالشـــتۇرمايال يولغـــا   ئـــۇ بۇالرنىـــڭ ھهممىســـىن   —
ــلى   ــادەممۇ؟ باشـ ــدىغان ئـ ــىال، اتۇى قرىنچىقىـ ــمهت   —مىسـ ــدى ئهخـ دېـ

  .ئهپهندى
ىپتىكى تـاغالر ئۈسـتىدە بولـۇتالرنى ئـالتۇن رەڭـگه      كهچكى شهپهق غهر
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ى تېرەكلهرنىــــڭ س رەڭگىــــگه كىرگۈزگهنــــدە يــــول بويلىرىــــدىكە مىــــۋ
. ۆگزىسـىگه ياماشـقانىدى  كۆلهڭگىلىرى ئۇزۇراپ، ئۇ قـاتتىكى ئۆيلهرنىـڭ ئ  

ۈگرەپ چىقىشـىپ، قوشـۇننىڭ   ا يـ رىغىدەك دېهقانالر يول بويلىھهر قاچانق
  .مېڭىشنى تاماشا قىلشاتتى

 

3  
  

دۈشــمهن بــارلىق ھىلىلهرنــى ئشــىلىتىپ،    
انـــــدا دوســـــتلۇق زەنجىرىنـــــى لمىغدەرمـــــانى قا

بـويىچه   »دوسـتلۇق «بۇنداق چاغدا جىرىڭشىتىدۇ، 
ان ئىشـــالرنى ھېچقانـــداق دۈشـــمهن قىاللمايـــدىغ

  .بولۇدۇقىلغىلى 
  »گۈلىستان«ئىدى سه —

  
ــا   ۇغــۇئوقتهۋپىــق  ــۇالرنى ياتاقالرغ ــزا يهپ، ئ چىالر بىــلهن كهچلىــك غى

ىـــلهن رى برۇنالشـــتۇرۇپ قويغانـــدىن كېـــيىن، قهشـــقهرلىك يولداشـــلىئو
شــاگىردلىرىنى باشــالپ نوۋېشــىغا پاراڭلىشــىپ كــېلىش ئۈچــۈن  يــېقىن 

  .دە كۈتۈپ تۇراتتىدوستلىرى ئۇنى مۇشۇ يهر. كهلدى
ــڭ كۆڭۈل ــۈك ئولتۇرئۇالرنى ــدەك ۇل ــى ئاۋالقى ــانال ش ــا ج لىق كهيپىياتق

ــدى ــق . چۆمــ ــۇئهللىملهردىن باشــ ــۇ يهردە مــ ــىم،  بــ ــهۋقى، ئوبۇلقاســ ا شــ
ــدۇرنىيازالر  ــم «ئابـ ــالل ئهھـ ــن مهجد»هرھىـ ــىـ ــدىلهر  ىـ ــان ئهپهنـ ددىن، نامـ

ــقانىدىئولتۇ ــهھهر     . رۇش ــك ش ــهمكىدەك مهدەنىيهتلى ــا ھهمىش ــۈپ زىي يۈس
ر بىــــلهن مىهمانالرنىــــڭ الىرىغــــا خــــاس ھــــۆرمهت ۋە تهكهللــــۇپال پۇخر
  .بولۇۋاتاتتى ىدەمىتخىز

ــدى ب    ــى ئهپهنـ ــۈن  مهمتىلـ ــى بۈگـ ــورۇن ئهھلـ ــهۋقىنىڭ  سـ ــلهن شـ ىـ
ــۆھبهت« ــول قويم »شهخســــىي ســ ــىغا يــ ــدىقىلىشــ ــر ىغانلىقايــ نى بىــ



 363 

كنىـــڭ رايىغـــا بېقىشـــقا رازى ۈلۈتهۋپىـــق كۆپچ. ئېغىـــزدىن جاكارالشـــتى
قى بىــلهن دۈرگهن بولســىمۇ، پۇرســهت تېپىــپ شــهۋدىغــانلىقىنى بىلــۇبول
ــۋان« ــڭ تهر»دىــ ــىجىمنىــ ــ ىســ ــدە دېيىشــ ــان  ىشھهققىــ زۆرۈر تېپىلغــ

  .لدىسۆزلىرىنى دېيىشىۋا
چكـى ۋەزىـيهت،   ە ئىسورۇننىڭ ئومـۇمىي تېمىسـى ھـازىرقى خهلقئـارا ۋ    

شــىڭ دۇبهننىــڭ نــېمه قىلىــۋاتقىنى، نــېمه      بولۇپمــۇ ئــۆلكه ۋەزىيتــى،    
. تــى تــارلىق سىياســى تېمىغــا بۇرۇلــۇپ كهت   قىلمــاقچى ئىكهنلىكــى قا 

كهچــكه دەســلهپ كىمنىــڭ بــۇ ســۆزلهرنى كهتىــپ ئۇالرنىــڭ ســۆھبىتى قىز
  .نى ئاڭقىرالماي قېلىشتىباشالپ بهرگهنىلىگى

دېـدى   —دۇ؟ۇداق تونىسـاق تـوغرا بۇلـ   قانـ  بىز ھازىرقى ۋەزىيهتنـى  —
 ھــازىر، ئازاتلىققــا چىقتــۇق، —لقاســىم قاڭشــىرىنى ســىالپ قۇيــۇپ ،ئوبۇ

ــۈك سىياســهت « ــالته بۈي ــداق »ئ ــلهر   -ئان ــدەك گهپ ــداق دېگهن ــپ ئېقمۇن ى
ق ئازاتلىقمىـدى  بىزنىڭ ئـارزۇ قىلغىنىمىزمـۇ مۇشـۇندا   . دىغان بولدىۈيۈر

  ياكى بۇ ئانچه تولۇق ئهمهسمۇ ؟
 دېــــدى —ڭچه مۇشــــۇنىڭغا شــــۈكرى قىلىــــش كېــــرەك،مېــــنى —

ــرى،  ــۇئهللىملهردىن بى ــ    —م ــۈنلىرىمىزنى ئۇنت ــۆرگهن ك ــرى ك ۇپ ئىلگى
ــاق  ــا قارىبولــۇدۇقالمىس ــمان   ، ئۇنىڭغ ــازىر دېــگهن ئاس ن ېمىــز -غانــدا ھ

  .ياخشى ئهمهسمۇ
ــانغىچه داۋاملىشــار؟ كۈنســېر   — ــۇ قاچ ــارارمۇ؟ ب  —ى ياخشــىلىنىپ ب

دەك پىرقىرىتىــپ قويــۇپ، ئويچــان شــكهنمهجىــددىن ھاسىســىنى يىــپ ئه
  .ىدىھالدا سور

دېــدى   —! بۇالرنىــڭ ھهممىســى شــىڭ شىســهينىڭ ھىلىســى     —
  ۈپ ئهپهندى،يۈس

ۈچــۈن ش ئۈرۈۋەزىيهتنــى پهســكارىغا چۈشــ  ئــۇ تىركىشــىپ تۇرغــان  —
بــۇ ۋاقىتلىــق   ئــازراق ئهركىنلىــك بېرىشــكه مهجبــۇر بــولغىنى بىــلهن     

  .ھادىسه
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بىــــــــلهن   پــــــــاقى ئهمىســــــــه ئۇنىــــــــڭ ســــــــوۋېت ئىتتى   —
ســـورىدى  —ۈشـــهندۈرۈش كېـــرەك؟نـــېمه دەپ چ نىمهھكارالشـــقانلىقىنى

  .ئوبۇلقاسىم
ــ   — ــل ئال ــر خى ــۇ بى ــڭ ھهر بۇم ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــى  دامچىلىق، س ب

ــگه بولمى ــاردىمىگه ئىـــــ ــا يـــــ ــىڭســـــ ــى   شـــــ ــهي ۋەزىيهتنـــــ شىســـــ
شــۇڭا خهلقپهرۋرەرلىــك تــونىنى . تــىمۇقىمالشــتۇرالمايدىغانلىقىنى بىلهت

  .كىيىپ چىقتى
  ساختىلىقىنى نېمه بىلهن ئسىپاتاليسىز؟ ۇنىڭئ —
ــايرىم     — ــى، ئـ ــى يېىڭىلىقـ ــپ جهھهتتىكـ ــي مائارىـ ــڭ مهدەنىـ ئۇنىـ

ىن هردباشـقا ئالـدىنقى مۇسـتهبىتل   ەپلهردىكى ئىلغارلىق ئىپادىسىدىن تهر
لىقتـا ئۆلـۈپ   پهرقى نېمه؟ خهلـق قانچىلىـك بهختلىـك بولـدى؟ ئـاچ زېرىن     

ەڭگىسـى بـولمىش زىيــالىالر ۋە   سهر كېتىۋاتقـانالر ئـازمۇ؟ ئـۇ ئىنقىالبنىـڭ    
ربابالرنىــڭ كــۆڭلىنى ئۇتــۇش بىلهنــال ئــوتنى پهســهيتمهكچى   نوپۇزلــۇق ئه

  .سخاال
كه دېــدى ئابىــدىنىياز گهپــ    —ن،مهن ئهپهنــدىلهرگه ئوخشــىمايمه  —

هن سىياســهت دېگهننــى ســىلهردەك چۈشــهنمهيمهن لــېكىن م —ۇلۇپقوشــ
دا ئىسـالم ئـاچىمىز   چاغـ  بىـز ئـۇ  . الڭ قىلغانالرنىـڭ بىرسـى  ۇتۇرپاندا قوزغ

ئهمـدى  . كېسـهل ئـازادلىق ئىـدى    -ىدىمىز ئۈزۈلمهخس. دەپ جهڭ قىلغان
ن قورقــامتۇق، شــىڭ دېگهنــدى. يوقۇلــۇپ كېتىۋاتىــدۇ بــۇ ئىــش جىممىــدە

بـۇ يهردە؟ بـۇ چىـۋىن مىجهزلهرنـى جايالشـقا كـۆزىمىز        بـار اي قانچلىك خىتـ 
. ىــۋاتىمىزكېت مانـا ئهمـدى ئۆزىمىزمـۇ تۇيمـاي جهڭسـىز تېزىـپ      . تهتتـى يې

بۇلتـۇر قۇربـان نىيـازالر سـوۋېتكه     . ىتىبۇنىڭ ھهممىسى ئورۇسـنىڭ كاسـاپ  
ئــۇ . دۇۇرنىس بولــۇپ كهتكهنــدەك تــۇىىلــدىال كــامئوقۇشــقا كېتىــپ بىــر ي

ــام ئاينىـــپ كهتكهنـــدەك،  ، تـــىـــدۇۋاتۇتبىزنـــى ئوقۇ ازا گېـــپىگه زەڭ قويسـ
پ كېتىۋاتقىنىمىزغـــا ســـهل قېـــنىم قىزىـــپ     ۇشـــ ۇپورل ئىچىمىـــزدىن

  .دۇۋاتىقېلى
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ى پىكرىڭىـــــزگه ســــىزنىڭ ســــوۋېت ئىتتىپــــاقى ھهققىــــدىك     —
  .دېدى تۇرغۇن ئهپهندى —قوشۇاللمايمهن، 

دى ئوبۇلقاســــىم دېــــ —ىڭچه ئابــــدىنىياز راســــت دەيــــدۇ، مېــــن —
مۇشۇ ئـۆلكه مهسلىسـىدە خىتـاي بىـلهن      —تۇرۇپ،  دىپچىمقاڭشىرىنى 

شـىڭ   هيلـى م. ڭ ئهزەلدىن مهيـدانى بىـر، مهنـپهئهت بىرلىكـى بـار     ئورۇسنى
. الت بولســۇن ئۇنىڭغــا پهرقــى يــوق دۇبهن خهلقــپهرۋەر بولســۇن يــاكى جــال 

لــۇپ ۇرىيىتى دېگهنــدەك بىــر نهرســىنىڭ بوپهقهت بــۇ يهردە ئىســالم جۇمهــ
ــۇ مۇشــۇ مهخســهت ئۈچــۈن ھهر   . اســىدىئقالماســلىقى ئۇنىــڭ مۇد شــۇڭا ئ

 ئىشقىلىپ ئـۇ خهقـتىن بىـزگه ۋاپـا    . اردەم قىلىۋېرىدۇقانداق ھۆكۈمهتكه ي
ى بۈيـۈك بىـر كـۈچ بـار، مانـا      مېنىڭچه قهشقهردە كامىنىزىمغا قارشـ ... يوق

 ئوبۇلقاسـىم قهشـقهر   —، بولـۇدۇ ىشـكه  شۇ كۈچ ھهقىقىـي تـوغرا يولـدا دېي   
ا بولــۇپ قالىــدىغان تهشــۋىق ۋاراقلىرىغــا هيــدن پكوچىلىرىــدا زامــان ـ زامــا  

  .تىدىئىشارە قىلماق
ه ئالــدىرىغان كۈشــكتهۋپىــق بىــر قــانچه قېــتىم ئــۆز كۆڭلىــدىكىنى تۆ

ــالرغا    ــڭ ياش ــىمۇ، ئۇنى ــدىكى   بولس ــىنى يېنى ــان ھاياجانلىنىش ــاس ئاس خ
  .ىدىبىلدۈرۈشكه ئالدىرىماسلىققا ئۈند شهۋقى بېسىپ پوزىتسىيه

تـى قـاراڭغۇ شهخسـلهر يـوق ئهمهس، بىـز      تهك -ىبۇ يهردە بهزى تېگـ  —
ــدان سىياســىغا ئارىالشــ ــال مهي ــارتقۇچىالر ســاالھىيتى بىلهن غا مايدىغان ئاق

يهڭگىللىــك بىــلهن گهپ  بــۇ ۋەزىيهتــته سىياســىي ھهققىــدە    . ىقــايلىچ
ــدا ئاخىر   ــرىم يول ــلىرىمىزنى يې ــش ئىش ــۇپ  قىلى ــهۋەب بول ــقا س الشتۇرۇش

  .دەپ پىچىرلىدى شهۋقى —قالىدۇ، 
ــي — ــپ    ىن كې ــارە قىلى ــا ئىش ــپ كېتىۋاتقانالرغ ــهيلى، قىزى سۆزلىش

  .سىالقوي
ــلهن    ــدى بى ــى ئهپهن ــىم مهمتىل ــاتتىن ئوبۇلقاس ــهۋ توس ــاراپ ش قىگه ق

  :دېدى
دەپ بېقىشــــمامال؟ قهشـــــقهردىكى   ئىككىلىــــرى بىــــر نـــــېمه   —
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ــ     شــى مــۈمكىن؟ بهزىــلهر   ۇلهر بولكــامىنىزىم دۈشــمىنى شــۇ كــۈچ كىم
  ياكى ئۆزىمىزنىڭكىلهرمىدۇ؟ ىدۇرىمدەك بۇ ئهنگىلىيه جاسۇسلىدېگهن

ئۇنىــڭ قارىشــىچه . يـاقتۇرۇپ قېلىۋاتــاتتى تهۋپىـق بــۇ ئــادەمنى خېلــى  
ن، چــېچهن ۇق پىكىرلىـك، مـۇالھىزە قلىشـنى بىلىـدىغا    ئوچـ  ئوبۇلقاسـىم 

ــۇ ئۇنىــڭ ســۆزىنى يهردە قو . ئادەمــدەك قىالتتــى ــمهي، شــۇڭا ئ يغۇســى كهل
نى بىلىنـدۈرمهي  ىسـى يوتشـهۋقى ئۇنىـڭ   . ۇپ تۇراتتىئېغىز ئاچماقچى بول

  :بېسىپ قويدى ۋە
ز سىياسـىي بىـلهن شۇغۇلالنــمايدىغانالرنىڭ    بىزمۇ؟ مېنىڭچه بىـ  —

ــداق  ــېمىبۇن ــۈك بو  ت ــازا كۆڭۈلل ــىمىز ت ــۆزىمىز  الردا پاراڭلىشىش ــدۇ، ئ لماي
لىش ئـانچه دېـگهن يهردىـن    چوڭقۇر چۈشهنمىگهن ساھهدىن پىكىر بايان قى

ڭا مۇشــۇ ســاھهدە گهپ بولســا شــۇ ر،بىــز مهدەنىــي ئاقــارتقۇچىال چىقمايــدۇ،
  .دېدى —بار،  ئهلۋەتته ئۆز ئويلىغىنىمىز

ــر يېـــرى تاتىالنغانـــدەك  ــتۇردى ۋە چىر ئوبۇلقاســـىم بىـ ايىنـــى پۇرۇشـ
لتۇرۇپ قالغاندەك قىمىـرالپ، ئـاخىرى ئورنىـدىن تـۇرۇپ     بىردەم  ئهپسىز ئو

پ، بىـر قـاراپ قويـۇ    -كه بىرمۇكۈلۈئابدىنىياز كۆپچ. چىقىپ كهتتىسىرتقا 
  .دىن چىقىپ كهتتىسىۇلقاسىمنىڭ ئارقىئوب

دەپ  —تهكتـى قانـداق بىلهمسـىلهر؟     -نىڭ تېگـى بۇ ئوبۇلقاسىم —
  .مهد ئهپهندى تۇيۇقسىزال جىملىقنى بۇزۇپئهخ سورىدى
ز، بىــز ئۇنىــڭ ســانايى نهپســهنىڭ مــۇدىرى ئىكهنلىكــنىال بىلىمىــ —

  .دېدى يۈسۈپ ئهپهندى —
  ...هلدا ئىككى تىللىق بىر نېمھهرھا —
ــلهن     — ــاي بىـ ــاالمتى، خىتـ ــاي قـ ــه بۇلغانمـ ــان نهرسـ ــۋىن قونغـ  چىـ

ــدۇ جۇمــا،   ــا كهلمهي هللىملهرىــدىن مۇئ دېــدى —ئارىالشــقان ئادەمــدىن ۋاپ
  .بىرى غۇدراپ

ۇنىــــڭ شــــۇ تهرىــــپىگه قــــاراپ ئۇنىــــڭ يــــۈرىكىنى مېــــنىڭچه ئ —
ى ئىشــكى، بىــر تىلنــى ئــارتۇق بىلگهنلىــك ياخشــ  باھــالىغىلى بولمــاس،
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ــش ئهمهس ــان ئىــ ــ —، يامــ ــدى، دېــ ــاۋۇت ئهپهنــ ــڭ  —دى ســ گهپ ئۇنىــ
ــى، ئا  ــايچىنى بىلىش ــدار بول  خىت ــلهن ئاالقى ــۇ بى ــىنىڭ لهنج ــىدا ۇئىلىس ش

  زادى قانداق؟ئۇ  ئهمهس،
  :ياز كىرىپ كېلىپشۇ چاغدا سىرتتىن ئابدىنى

ــاال      — ــادەم قانــداق زىيــالى؟ خ ــوۋا، ھېلىقــى ئ ۋېلىــپ نهشــه  ۇدا تۇرت
ــدۇ، ــى،   چېكىۋاتمامـ ــۇ چهكتـ ــۇ، شـ ــۇم شـ ــدىد —چوقـ ــڭ ، ئېـ ــا ئۇنىـ هممـ

  .سۆزلىرىدە كهسكىن ئىشهنچ يوقىدى
 گۇمــان بىــلهن ئهگىشــىپ  چىققــانمۇ، ئويلىمغــان يهردىــنســىلى  —

  داق بولۇپ چىقتىمۇ؟بۇن
ــا   — ــادەم ماڭ ــدۇ، بىرىنچــى كۆرۈشــتىال ياخشــى   مۇشــۇ ئ ــانچه ياقماي ئ

ھــــازىرمۇ . شــــۇڭا مهن ئۇنىڭــــدىن گۇمــــانلىنىمهن. تهســــىر بهرمىــــگهن
  .ئارقىسىدىن چىققانتىم لىپكې كۆڭلۈمگه بىر ئىش

ــا   — ــزچه بولسـ ــىزنىڭ پهرىزىڭىـ ــوالتتى؟  سـ ــداق بـ ــورىدى  —قانـ سـ
  .تهۋپىق
  .ىڭاتتئۇ سىرتقا ما —
  ز؟ ئاخىرغىچه ئهگىشهمتىڭىز؟شۇنداقال بولغاندا نېمه قىالتتىڭى —
ــ    — هتتىم، ئانـــدىن ئىشـــىنى  يـــاق ئهڭ خـــالىي جـــايغىچه ئهگىشـ

  .تىمهتتۈتۈگ
دېـدى تهۋپىـق گهپنـى ئـۈزۈپ،      —س، به هر،بولدى قىاليلى، بۇرادەرل —

ــارتۇقچه گۇمــانخورل — ــ ئ ــادەمنى جۈرئهتســىز قىلىــپ قوي دۇ، ئۇنىــڭ ۇۇق ئ
رگىنىشـلىك ئهممـا   چهككىنىال پاكىت ئىـكهن، شۇنىسـىال يى   نهشهپهقهت 

ــۇالر ئۇنىــڭ جاسوســلىقىنى ئىســپاتلىمايدۇ  ــ. ب دىيازمۇ كهســكىن جهزم ئاب
  شۇنداق ئهمهسمۇ؟قىاللمايدۇ، 

  ...لېكىن —
  نى ئۆزگهرتسهك قانداق؟مهۋزۇېنىڭچه بىز م —

ۇلقاســىم قايتىــپ كىــردى ئۇنىــڭ كــۆزلىرى مهســلهرگه شــۇ چاغــدا ئوب
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. ېلىپ قاراشـــتىك ئۇنىڭغــا زەڭ ســ  ۈلــ ۈكۆپچ. ىشــاڭغۇ ئىــدى  ئېل خــاس 
دىغـانلىقنى ئويلىغـان   ۇبۇنداق قاراش ئوبۇلقاسـىمدا گۇمـان تۇغـدۇرۇپ قوي   

  :ال سۆز باشالپتهۋپىق دەرھ
ــكه — ــمهنه نېمىش ــايمىز،     -غ ــۈل ئاچم ــازراق كۆڭ ــپ ئ ــاۋا قىلى  —ن

  .دېدى
دىن دېـدى يۈسـۈپ ئهپهنـدى ئورنىـ     —تهمبۇر ئېلىپ كىـرەي،   مهن —

  .تۇرۇپ
ــ   — ــى سـ ــۇر دېگهننـ ــدىم، تهمبـ ــاڭلىۋاالاليمىز، ئهپهنـ اماۋارخانىدىمۇ ئـ

اسـىم  دېـدى ئۇبولق  —، ا سـهنئهتچىلهر بـا  ئۇنىڭ ئۈستىگه مېنىـڭ قولۇمـد  
ــۇرنىنى  ــلهن يوشــۇرۇپ،  داشچىمــكــۆرەڭلىكنى ب ــارىڭىمىز  —بى ــازىر پ ھ

ــىپ كې  ــى قاملىشـ ــ خېلـ ــاتتىغۇ، نېمىشـ ــر    قاتىۋاتـ ــته پىكىـ ــۇ ھهقـ مۇشـ
ــتۇر ــاۋاتقا   مايمئالماش ــازراق س ــىلىدىن ئ ــى س ــوال ىز؟ مهن تېخ ــگه ب مهن ئى

  .دېگهن ئۈمىدته ئىدىم
ىڭ بىــراق ھهربىرىمىــز ھهر قايســى ســاھهنپــاراڭمۇ ياخشــى ئىــدى،  —

مېنــى بىلىســىز، مهن پهقهت مهدەنــى   هن،ســىلمه. كىشــىلىرى ئىكهنمىــز
ــادەم، مهجىـــددىن بىـــلهن نامـــان  ئاقـــارتىش بىلهنـــال ھ هپىلىشـــىدىغان ئـ

دۇ، ئابـدىنىياز پهقهت  ۇنۇدوختۇر، كېسهل داۋاالش بىـلهن شـۇغۇلل   ىلهرئهپهند
ــدۇ  ــالرغا قىزىقىـ ــي ئىشـ ــ. ھهربىـ ــى، ھهۋەس ھهر قايسـ ىمىزنىڭ سهۋىيىسـ

ا بهزىلىرىمىــز قىســىلىش انــدولغۇ ئوخشــاش ئهمهس، ئۇنــداق بقىزىقىشــم
ــھ ــد ى ــدىكهنمىز، ئۇن ــپ قالى ــان   س قىلى ــاق بولغ ــگه ئورت ــۆرە ھهممى ىن ك

 —، ردىكىلهرنىـڭ ھېچقايسىسـى نـا تونـۇش ئهمهس    ۇ يهناخشا ساز بىلهن بـ 
ى ئېلىــپ دە، يۈســۈپ ئهپهنــدى ســۇنغان تهمبــۇرن -تهۋپىــق شــۇنداق دېــدى

  .سازالشقا باشلىدى
ئـۇ كىمـدۇر بىـرى    . الـدى پ قىمىـ اسىم كهيپىسىزلهنگهندەك جئوبۇلق

كنى ئاگاھالنــدۇرۇپ ۈلــۈن بولســا كۆپچئــۆزى ھهققىــدە گۇمانلىنىــپ قالغــا 
ــدا  ــانمۇ قان ــۈن  ق، دقويغ ــلىك ئۈچ ــاننى كۈچهيتمهس ــويالپ، گۇم ــر  ەپ ئ بى
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  .ۋېلىش پىكرىگه كهلدىۇزامان جىم بول
ىڭ ناخشىســــــى بىردەمــــــدىال ئارىــــــدىكى مهمتىلــــــى ئهپهنــــــدىن

  .ەمگه خۇشكهيىپلىك بهخش ئهتتىئادمه ىددىلىكىنى تارقىتىپ، ھهمج
ن تارقىغانـــدا يۈســـۈپ ئهپهنـــدى، شـــهۋقى، ئـــۇالر نوۋېشـــى مهكتهپـــتى

ئهپهنــدىگه شــهۋقى يۈســۈپ . ازالر بىــلهن چىقىشــقانىدىىنىيتهۋپىــق، ئابــد
  :قاراپ

  .دەپ سورىدى —ئوبۇلقاسىمنى قايسىڭالر تهكلىپ قىلغان؟ —
ــوق، بهلك — ــم يـ ــتىكىلهرد خهۋرىـ ــم بىزنىـــڭ مهكتهپـ ــى بىرىن ىـ سـ

  .دېدى يۈسۈپ ئهپهندى —تهكلىپ قىلغاندۇر، 
ى ئاستىرىتتىن سۈرۈشـته قىلىـپ باقسـىال، كۆڭلۈمـدە ئـۇن     سىلى  —

بـۇ ئـادەم   . دېـدى شـهۋقى   —رسىنىڭ تهكلىپ قىلغنىغـا گۇمانـدىمهن،   بى
  ...ىكىن،قانداقسىگه بۇ سهپكه قىستۇرۇلۇپ قالد

ىشـهر  يېڭۇپ ىڭ كـۆۋرۈكىگه قـاراۋۇل قويـ   سىجاڭ ھهر كۈنى قىزىلن —
ھــاراق ئىچكهنــلهر . ۇتهرەپــتىن كهلگهنلهرنىــڭ ئــاغزىنى پــۇراپ تهكشــۈرتىد 

نايى نهپسهنىڭ مـۇدىرى بولغـان ئادەمنىـڭ    ر سائهگه. بولسا دەرياغا تاشاليدۇ
دېـــدى  —! نهشــه چېكىـــپ يـــۈرگىنىنى بىلىـــپ قالســـا ئىـــش بـــار ـ دە    

  .بدىنىيازئا
  .پ قويماق كېرەكبۇنى ئۇ كىشىگه ئېيتى —
  .قالردىن ھهر ھالدا ئاگاھ بولۇش ئارتۇق ئهمهسندابۇ دۇرۇس، —
، نى سۈرۈشـتۈرۈپ باقـاي  ىئۇنى كىمنىڭ تهكلىـپ قىلغـانلىق  مهن  —

لگهنلىرىــدە گهپ گهپــكه  ئارانــدا بىــر كه  —دېــدى يۈســۈپ ئهپهنــدى،    —
باراي دېـگهن بولسـىال، ئـادەممۇ     قوشالمىدى ـ دە، سىلى مېنىڭ ئۆيۈمگىال 

  .زراق بوالتتىئا
ــۇنداق ق — ــش ــالغۇز ئهمهس امغىلس ــوالتتى، مهن ي ــدى  —ته،  -ۇ ب دې

هنـدە  اراكپ —قىسدىن كېلىۋاتقان شـاگىردلىرىغا قـاراپ قويـۇپ،    تهۋپىق ئار
  .قىلىپ قويارمهنمىكىن دەپتىمهن
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  ھازىرچۇ؟ ھازىر بولسىمۇ شۇنداق قىلمامال؟ —
كۈنـدۈزى   ن  قوشـۇنلىرىم بىـلهن بىلـله بـوالي،    ئهڭ ياخشىسى مه —

  .بىلله بولىمىزغۇ
ېــدى د —رىغانــدا بــۇ ســۆزلىرى مــاڭىمۇ تهئهللــۇق ئىــكهن ـ دە؟   قا —
  .شهۋقى
ــت    — ــاجهتمىكىن، ئۇس ــۇپ ھ ــزلهرگه تهكهلل ــق   —از؟ بى ــدى تهۋپى دې

  .خۇشخۇيلۇق بىلهن
  .شهيلىۈىسه ياخشى چۈش كۆرسىله، خۇداغا ئامانهت، ئهته كۆرئهم —
دېــدى تهۋپىــق  —ڭىڭالر، خهيــر، قېنــى ئهزىمهتــلهر يېتىشــىپ مــې —

ــىدرقىئا ــو   س ــتهڭ ب ــۇالر ئۆس ــدەپ، ئ ــاگىرتلىرىنى ئۈن ــان ش يى ىن كېلىۋاتق
  .تهرەپكه بۇرۇلدى »يۇمىالق شه«كوچىسىدىن 

 —! ۋېتىمهنۈرر پۇرسهت تېپىپ ھېلىقـى مهلئـۇننى ئۆلتـۈ   ن بىمه —
  .دېدى ئابدىنىياز پىچىرالپ

ــاي بې  — ــۆزىڭىزگه ھـ ــڭ، ئـ ــاس    —رىـ ــا خـ ــق ئۇيغۇرغـ ــدى تهۋپىـ دېـ
ــاقكۆڭۈللۈك   ــاددىلىق ۋە ئـ ــلسـ ــادەممۇ    — هن،بىـ ــان ئـ ــۇ يامـ ــم ئـ بهلكىـ

  .ئىش قىلسا ياخشى بولمايدۇ ئهمهستۇر، گۇمان بىلهنال
ــڭ يۈرى — ــنىڭچه ئۇنىـ ــدەمېـ ــادەم  كىـ ــى ئـ ــار، ياخشـ ــوتى بـ ــه . ئـ نهشـ

پ قالغـان يامـان ئـادەت،    ۈنـ ۈىكىگه كهلسهك، پهقهت ئىلگىرى ئۈگچهككهنل
  .بولۇدۇرامسىز تهرەپ هممه ئادەمدە ئاشۇنداق بىر خىل ياھ

  ...تاڭهي ھ —
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ــ  ــۆز خهلقىنى ــمىنىگه كىمكــى ئ ڭ دۈش

ــا لهنهت     ــمهت ئورنىغـ ــا رەھـ ــزمهت قىلسـ خىـ
  .يدۇاڭالئ

  »چىڭگىزخان«: گ يان. ۋ —

 

1  
  

. دىغـانلىقىنى بىلهتتـى  ۇدىرھاجى بۈگۈن ئالدىراش بىر كۈن بولا
دۈپـچهك بـويىنى تېخىمـۇ    . ىشۇڭا تاڭ سهھهردىال ئورنىدىن تـۇرد 

ــاقدىق ــ م ــى   ۈتۈكۆرس ــاقچى كىيىمىن ــك س دىغان كهڭ يهلكىلى
پ، پـۇقراچه  اشـال دە، ئـۇنى سـېلىپ ت   -لۇپ، يهنه بىردەم ئويالپ تۇردىكىيىپ بو

تهرەپــكه قايرىــپ ســىالپ قويــۇپ، بۈگــۈن ئهڭ   كىينــدى، بــۇرۇتلىرىنى ئىككــى
تۈنۈگــۈن . لــدىپ قاۇنــۇشــلىك ئىشــلىرى ھهققىــدە ئويل ئهۋەل قىلىشــقا تېگى

ــامهخســــۇم ئۇنى ــر  شــــى ڭغــ ڭ دۇبهن جاناپلىرىــــدىن كهلــــگهن مــــۇھىم بىــ
ــد  . ى ئېلىــپ كهلگهنىــدىتىلىگىراممىنــ ــۇ تولىمــۇ مــۇھىم يوليــۇرۇق ئى . ىئ

ــدىنراق خهۋەردار هپسۇســكى مۇشــۇنداق ئىشــالرنىڭ ھهممســىدە  ئ مهخســۇم ئال
كېلىــدىغان تېلېگىراممــا ســوۋىت   چــۈنكى ئۈرۈمچىــدىن  . بولغــۇچى ئىــدى 

يهردىـن مهخسـۇم تېگىشـلىك ئورۇنغـا      ئـۇ  .تىۇلخانىسىدا قوبۇل قىلىنـات كونس
 ۇنىـڭ ھاجىنىڭ ئاشكارە ساالھىيىتى مۇۋاپىـق بولمىغاچقـا ئ  قادىر . يهتكۈزەتتى

  .ىنچىلىك يوقىدىھهممه يهرگه ئارىلىشىپ يۈرىشىگه مۇمك
ئــۇ مهخســۇمنىڭ  . شــۇنداق بولســمۇ ئــۇ مهخســۇمغا ھهســهت قىالتتــى     

  ـق
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ھـــاراقنى   پمـــۇ ۈرۈنى، ھهمىشـــه ســـهلله بىـــلهن ي   ســـاقاللىق ئـــورۇق يـــۈزى   
تـۇرۇپ كۈلگىسـى كهلسـه، بىـر     نى ئويالپ بىر ىتاشلىمايدىغان ئاجايىپ قىلىق

ق مـا ئـۇ ئـاخىرقى ھېسـابتا مهخسـۇمنىڭ خهلـ      ئهم .تۇرۇپ ئـۆچلىكى كېلهتتـى  
ۈسـتۈنلۈكته  ئالدىدىكى نوپۇزىغا ھهسـهت قىلىـدىغان بولغاچقـا ئـۆچمهنلىكى ئ    

سۇسـكى، قـادىر ھـاجى    ئهپ. ىتاجىنى جـالالت دەپ قـاراي  خهلق قادىر ھـ . تۇراتتى
پــۇتىنى بۇغــۇچالپ تۇتــۇپ بېرىــدىغان    جــالالتلىق قىلىــدىغان قۇربــانالرنى   

ىيـــالى دەپ رىنىـــڭ ۋەكلــى، مهرىپهتچـــى، ئهڭ ئىلغـــار ز ۆزلىئــادەمنى بولســـا ئ 
ئـۆز ئېلـى ۋە خهلقىنىـڭ    شۇڭالشقا ئۇمـۇ قـادىر ھاجىغـا ئوخشاشـال     . قارىشاتتى

ىغان، ياتالرنىــڭ مهنپىئهتــى دۇنۇللقارشــى ئىشــالر بىــلهن شــۇغۇ  مهنپىــئهتىگه
مۇ، بهلكــى، ئۇنىڭغــا قارىغانــدا تېخىمــۇ    ىســ بولئۈچــۈن ئىشــلهيدىغانالردىن  

ي، ئـۇنى بـاش ئۈسـتىدە    كى بـۇنى بىلـمه  ۈلـ ۈولسىمۇ، خهلقنىڭ كۆپچاق برەزىلر
ېتىشـقا ئـۈگهنگهن قادىرھاجىغـا    نام مهنـپهئهت ئۈچـۈن ھهممىنـى س    ،شىۈكۆتۈر

ــاداپ كېته ئهله ــى ئـ ــپ، ئىچـ ــىم قىلىـ ــى  م. تتـ ــدىن ياخشـ ــۇمنى ھهممىـ هخسـ
قــادىر ھـاجى ئېنىـق بىلهتتىكـى، مهخســۇم     .بىلىـدىغىنى قـادىر ھـاجى ئىـدى    

ــوزغىالڭچىال ــڭ  ر قق ــاغالردا ئۇالرنى ــگهن چ ــقهرنى ئىگىلى ــى  هش مهسلىههتچىس
ــاتقۇچى ســـۈپىتىدە پهيـــدا   ــهرقىي «. بولغانىـــدىســـۈپىتىدە، مهرىـــپهت تارقـ شـ

مۇ قاتناشـقان، ھهتتـا بـۇ    ىغىشـ ۇلنىـڭ قورۇ »الم جۇمهـۇرىيىتى تۈركىستان ئىس
ۆكۈمهتنىمۇ قولدىن بهرمهي، ئۇنىڭدىمۇ ۋەزىـپه  ھهشىقىپىچهكتهك كوتا ئۆمۈر ھ

رلىكى ئــادەملهرنى، ئىئــانه ئهممــا ئــۇ بــۇ ھۆكــۈمهتكه چېتىشــلىقى بــا گهن،ئـۆتى 
ــولالپ به  ــگه يــ ــايالرنى دۇبهنــ ــدىبهرگهن بــ ــۈمهت  . رگهنىــ ــۇ ھۆكــ ــيىن بــ كېــ

غاندا شـىڭ  ىشقا باشـل نىقولغا ئېلى ىرىچىلىۋېتىلىپ، ئۇنىڭ قاتناشقۇتارقىت
بـاي شـهرقى تۈركىسـتان قورچـاق     .... پـاالنچى «هۋەتىـپ  شىسهي تېلېگىراممـا ئ 

 »!ئۈچۈن دەرھال قولغـا ئېلىنسـۇن   مىتىگه مۇنچه پۇل ئىئانه بهرگهنلىكىھۆكۈ
ڭ دېـگهن  شـى «يرۇق قىلغانـدا سـاددا كىشـىلهر،    دەپ ئېنىق ئهيىپلهر بىلهن بۇ

دېيىشـىپ   »ڭ تېگىدە يىالن كۆشىگهننىمۇ بىلىدىكهنرنىيه ئهۋليا ئوخشايدۇ،
شــهرقى «ى، ىــدىكقــادىر ھاجىغــا شــۇ نهرســىمۇ ئايــان ئ. ان قىلىشــقانىدىھهيــر
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يـاردەم  «بىر نېمىنـى بىلىـپ   ھۆكۈمىتىگه  »ىتىتۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىي
ــ   »بهرگهن پ كهتــكهن بــۇ خهلــق   ۈنــۈۇپ ئۈگئهمهس، بهلكــى ھهممىــدىن قورق
ــۇپ ــۇالرنقورق ــانه بهرگهن، ئ ــۇ ھۆكۈمهتنىــڭ كىچىكــاخۇن  ورقــى قال ئىئ ۇتقىنى ب

لـېكىن بـۇ سـاددا خهلـق ئـازراق      . رنىزون قىسـىملىرىدى قوماندانلىقىدىكى گـا 
ممســى قولغــا ئېلىنىــپ، نېمىشــقا مهخســۇمنىڭ  شــلىقى بارالرنىــڭ ھهچېتى

مۇناســىۋەتلىك مهلۇمــاتالر . نىــدىقولغــا ئېلىنمىغــانلىقىنى ئــويالپ كۆرمىگه
ــدۇردىنال ســوۋېت كونسۇلخابا ــاتالرنى   ىدانىســل ــۇ مهلۇم ســاقالنغان، چــۈنكى، ب

ــۇچىالر  ــلهيدىغان   —توپلىغـ ــوۋېتكه ئىشـ ــى سـ ــلىق ھهممىسـ ــۇم باشـ مهخسـ
كېــيىن ســوۋېت  . س، ســوۋېتكه بېرىلهتتــى مهلۇمــات شــىڭغا ئهمه چقــا بولغا

ــو    ــرى سـ ــا ئىلگىـ ــاتقان، ھهتتـ ــىڭغا سـ ــى شـ ــان بهزى بهزىلىرىنـ ۋېتتىن قاچقـ
  .دىهنىمۇشۇ پۇرسهتته تازىلىۋەتكئادەملهرنىمۇ 

هرىكهتـته ھامـان   ئهنه شۇنداق، مهخسۇم ھهر قانداق يېڭى شـهيئي، يېڭـى ھ  
ــ  ــدىغا ئۆت ــڭ ئال ــۇ . ۋاالتتىۈخهلقنى ــئ ــا ئېلى ئهين ــدا قولغ ــدىغانالرنىڭ ى چاغ نى

ئۆلـۈمگه  تىزىملىكىگه ئۆزى ياخشى كۆرمهيـدىغان ئـادەملهرنىمۇ ئارىالشـتۇرۇپ    
ۇ ئهنه شـۇنداق  ئـ . ىدىخهلـق يهنىـال ئـۇنى بىلىشـم     بىـراق، . تۇتۇپ  بهرگهنىدى

هتتىن زىيان كۆرمهي، ھهممىسـىنىڭ  ئهپلىك ئادەم ئىدىكى، ھېچقانداق ھۆكۈم
  .پ كېتىۋېرەتتىرىشىئهتىۋارلىشىغا ئې

. نهپسـىگه تهككهنـدەك بـوالتتى    -پاتال قادىر ھاجىنىڭ ئىززەت -ھال پاتبۇ 
ــاق پ ــۈزلىرى تېخىمــۇ تاتىرىــپ، خــۇ ئۇنىــڭ ئ ــۇ . يى تۇتــۇپ قــاالتتىۇســماق ي ئ

ىن ئۆزىنىمــۇ بىــرەر جىنــايهت بىــلهن  تۇتــۇپ قامــاپ، خۇمــارد       نىڭســۇممهخ
 شـۇنىڭ بىـلهن  . قـاتتى قور چىقمـاقچى بـوالتتى ـ يـۇ، ئۇنىـڭ ئارقـا تېرىكىـدىن       

. نى ئۇرۇپ ئىـچ پۇشـىقىنى چىقىراتتـى   »گۇناھكارالر«تۈرمىلهرگه بېرىپ، باشقا 
قـان  قاپنى نى خـۇددى ئـوۋچىالر توشـقان   ر ھاجى ئۈچۈن ئېيتقانـدا، ئـادەملهر  قادى

كــۆزلىرىگه قــاراپ تــۇرۇپ بىــلهن تۇتقانــدەك تۇتــۇپ، ئۇنىــڭ مۆلــدۈرلهپ تۇرغــان 
ايـاق ئاسـتىغا يىقىلسـا،    كىشـىلهر ئۇنىـڭ ئ  . ىنهتتـ بوغۇزالش بهكال راھهت بىلى

ــۇ بولســا ئۇالرنىــڭ باشــلىرىغا دەسســهپ مهغــ    رۇر مېڭىــپ يېلىنىــپ تۇرســا، ئ
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  ....يۈرسه
ەب بولغـان يهنه بىـر   سـهۋ غا ىك مهخسـۇمغا ھهسـهت قىلىشـى   ئۇنىڭ تهلهيل

مهكچى بولـۇپ كـۆپ ئـاۋارە بولغـان، ھهتتـا      ئىش، ئۇ مهخسۇمنىڭ پهنتىنى ئۈگهن
ــايلىق ــۆزىنى خهلقــقه  مهكــته. ســالغانىدى ەســمىنى دىب ــايالر ۋە ئ پ ســېلىش ب

غا ئايالنغـان مۇشـۇ چاغـدا    يېقىن ھهم ئوقۇمۇشلۇق كۆرسهتكۈچلهر ئۈچۈن مودى
ــۇر  ــۇ ي ــالغا  ئۇم ــتهپ س ــا مهك ــال    . ىنىدتى قازرېقق ــۇ يهنى ــۇل خهجلهپم ــۇنچه پ ش

مهخســۇمچۇ؟ ئــۇ پــۇل خهجلىمىســىمۇ . شــهلمدىخهلقنىــڭ مــۇھهببىتىگه ئېرى
  .ۇپ قېلىۋەردىۆرمهتلىك شهخس بولهڭ ھئوخشاشال ئ

ن شۇ ئانـدا ئۇنىـڭ بـاش ئاغرىقلىرىـدىن بىـرى قهشـقهردە ئهدەپ كېتىۋاتقـا       
هرنىڭ، شـهھ ېڭىبۇنىڭغـا رۇسـالرنىڭ، ي  . دىكوممۇنىزىمغا قارشى تهشۋىقات ئىـ 

بـۇ مهھمـۇد   : بىردەك ئىـدى  مهخسۇمنىڭ ھهتتا قادىرھاجىم ئۆزىنىڭ قارىشىمۇ
سـپات قىلغىـدەك دەلىـل    نغـا قهدەر بـۇنى ئى  ۇ ئائهممـا شـ  ! مۇھىتىنىـڭ ئىشـى  

خوجـايىنالر   بۇ جهھهتتىكى بېجىرىكسـىزلىكى ئۈچۈنمـۇ  . قولغا چۈشمهيۋاتاتتى
ڭ مهھمـۇد مـۇھىتى ۋە   ۇنىـ ن ئبـۇ يـۈزدى  . ارا بولماقتىـدى ئالدىدا ئۇنىڭ يـۈزى قـ  

دەلىـل  . ھهسسىلهپ ئېشـىپ كهتمهكتىـدى   ئۇنىڭ تهرەپدارلىرىغا ئۆچمهنلىكى
  مهيدۇ؟چۈش نېمىشكه قولغا

ىــر تــوپ ئهســكىرى كېچىلىــك ئامــانلىقنى باھــانه قىلىــپ   ســىجاڭنىڭ ب
ىغا ڭ كـۈچى بولغاچقـا ھـېچكىم ئۇنىـڭ ئىشـ     شهھهر كوچىلىرىدا يۈرىـدۇ؛ ئۇنىـ  

ــالمايدۇ، سۈرۈ ــتۈئارىلىشــ ــا ھهر   . مهيدۇرەلشــ ــك ھهركهت ئۇالرغــ ــۇ كېچىلىــ بــ
كىنمـۇ بـۇ؟   مۈم ۋاالاليـدۇ؟ ۇكىم ئۇالرنى نهق مهيداندا تۇت. بېرىدۇئىمكانىيهتنى 

جىسـىدە  تىهرەپدارلىرى ئىچىـدە ئېلىـپ بېرىلىۋاتقـان ئېـنىقلىمىالر نه    ئۇنىڭ ت
ــڭ بهزىل ــا ئىك  ئۇالرنى ــى كهيپىياتت ــوۋېتكه قارش ــرى س ــان  ى ــى ئېنىقالنغ هنلىك

  .مما كونكىرىت ھهركهت توغرۇلۇق ھېچنېمىگه ئېرىشىلمىدىئه مۇ،بولسى
  .ىۋەتتئۇنىڭ خىيالىنى مۇالزىمنىڭ ئىشىكنى چېكىشى بۇزى
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تاماشـا  . تاڭ سـهھهردە پۈتـۈن قهشـقهر تهۋرەپ كهتكهنىـدى     »ىرسىنتهب-18«

سـى ھهممهيـلهن سـهھهر    ر، يايمىچىالر، باققـالالر، قىسقى كۆرگۈچىلهر، پايالقچىال
ــۋۇپ تۇرۇشــ ــلىغانىدى دې ــقا باش ــتابىغا ئېقىش ــېقىن ئهتراپت. ىزىيه ئىش ــى ي ىك

ــ   ڭ ســېپى، ئۇالرنىــڭ  رنىــدىغان ئوقۇغۇچىالۈتۈمهكــتهپلهردىن ماھــارەت كۆرس
ــڭ      ر ــان ئاممىنى ــكه ماڭغ ــا كۆرۈش ــدە تاماش ــى تهرىپى ــڭ ئىكك ــك قاتارىنى ەتلى

پهس شـاۋقۇن   -ىـڭ ئىگىـز  خااليىقن. ى چۇۋالشـىپ كېتىۋاتـاتتى  تهرتىپسىز تـوپ 
ــۇچىالر قوشــۇنىنىڭ   ىرىەنلســۈر ــدە ئوقۇغ ــر «ئىچى ــر، ئىككــى بى ــگ »بى هن دې

ىڭ ســهھهرن. ىــپ تــۇراتتىڭلىنجــاراڭلىق كومانــدا ئــاۋازى يــاڭراپ، ئــۆزگىچىال ئا
  .يىراقالرغا كېتهتتى -نهمخۇش ھاۋاسىدا بۇ ئاۋازالر يىراق

رنىزون قومانـدانى  ىـدىال يېڭىشـهردىن يولغـا چىققـان گـا     ناماز بامـدات ۋاقت 
ــڭ ــڭ زىنئۆ لىيۇبى ــهرگه      150ى ــلهن كونىش ــۇنى بى ــورۇقچى قوش ــىلىك ق كىش

ئـــارا ئـــۆز ئـــۇ مهھمـــۇد مـــۇھىتى بىـــلهن ئىلگىرىكىـــدەكال . پ كهلـــدىيېتىـــ
بىــــرىگه  -ئــــۇالر بىــــر. ۇناســــىۋىتىنى ســــاقالپ كېلهتتــــىئالــــدامچىلىق م

له سـه يېتهرلىـك ھهربىـي كـۈچ بىـلهن بىلــ     ئىشـهنمىگهچكه ئـۇ كونىشـهرگه كهل   
دېۋىزىيىـدىن كـۆپ ئـاجىز بولسـىمۇ،      -6كۈچى  بى ھهرگهرچه ئۇنىڭ . كېلهتتى

نى رشــاۋېلىــدىغان قوشــۇن ھــېچ بولمىســا تاســادىپى ئهھۋالــدا قو ئــۇ ئېلىــپ ك
  .ىشكه يارايتىيېرىپ چىقىپ كېت

نهپهر  200خۇددى شـۇنىڭدەك مهھمـۇد مـۇھىتى يېڭىشـهھهرگه چىقسـىمۇ      
ــو ــپ، شــهھهر دەرۋازى  ق ــپ چىقى ــدۇرۇپ كىرە  رۇقچى ئېلى ــدا قال ــى ئالدى  تتــىس

. تاقابىـل تـۇرۇش ئىـدى    الرنىڭ ۋەزىپىسىمۇ بىرەر تاسادىپىي ۋاقه بولۇپ قالسائۇ
  .سهمىمىي ئىدى نداقى مانا شۇ»دوستلۇق« ئۇالرنىڭ

مـۇنچه بىلىۋالغـان بولـۇپ،     -ئادىتىنى ئـانچه  -يۇبىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆرپلى
 .تـى التقـقهت قى ىەتلهرگه تولىمـۇ د گول تائىپنى ئالداشتا يهرلىك ئاد بۇ ساددە ۋە

  .بىلىۋالغانىدىبۇندىن باشقا ئۇ بىر نهچچه ئېغىز ئۇيغۇرچه گهپنىمۇ 
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ان بىرقـانچه  رشىسىدىن كېلىۋاتقا قائۇ شهھهرگه كىرىپال شهھهر كوچىسىد
  .ئاقساقاللىق، سهلله ئورىغان مويسىپىتلهرگه ئۇچراپال ئاتتىن چۈشتى

ــا  — ــولىنى كۆكىســ دەپ ســاال — ) !الر(ئهسســاالم ئات ــۇ ق  ىگهم قىلــدى ئ
  .يۇپقو

ــدىال؟   — ــان ماڭ ــن، قاي ــاالم، دارى ــۇم ئهسس ــر   —ۋەئهلهيك ــىپىتلهر بى مۇيس
ــال ئېرىــپ كېتىــ   ــئېغىــز ســاالم بىلهن هدىناســلىرىدىن ۇنى ئۆزلىرىنىــڭ قپ، ئ

كۆرۈشــتى ۋە بىــر ئېغىــز ســاالمغا نهچــچه ئېغىــز جــاۋاب يانــدۇرۇپ، ئۇنىــڭ         
  .تىقوللىرىنى سهمىمىيلىك بىلهن قىسىش

دېدى لىيۇبىـڭ كۈلكىـدىن كـۆزلىرى     —ۇغا،سىبۇ، يۇمۇالق شهگه باراد —
  .يۇمۇلغان ھالدا

ــپ    — ــۆيگه بېرى ــۇ، ئ ــدان بوپت ــۇ، ئوب ــدان بوپت ــله  ئول ھه، ئوب ــۇرۇپ كهتس ت
ىتى، قوي سويۇپ بېرىمىز، يازنىڭ نېمهتلىرىگىمۇ ئېغىز تېگىپ، مۇنـداق،  بول

  .ن سىلى بىزنىڭ تۈۋرىكىمىززدىشىپ تۇرساق، نىمىال دېگهن بىلهئۆز ئارا ئى
  .باشقىلىرى تهڭ تهستىقلىشاتتى —، ھۆكۈمهت ئهمهسمۇ،شۇ —
  .ئوبدان خىتايكهن جۇما بۇ، ئۆزىمىزنىڭ ئادىمىدەكال —
ىپالردىن بۇنـداق ياخشـى ئـادەم ئـاز چىقىـدۇ، تونۇشـۇپ       راست دەيال، تائ —

لىـپ  ىلىپ ئوبدان بىـر مېهمـان قىلغـۇم كې   قويىغدەك ئادەمكهن، داستىخان ق
  .قالدى

ــدۇ  ىمىۇ نقــوي سويســاقم — ــۇ يهپ كېتىــپ بارى . تــى، نهدىكــى تۇزكورالرم
  .بدان خىتايغا كهتسه بولمامتىبۇنداق ئو

ه ئېلىــپ ئــۇالر بىــلهن ه قــولىنى كۆكســىگيهن ليۇبىــڭ — !خــار خــوش —
  .پ يولىنى داۋام قىلدىۇشۇخوشل

لىـدە  گويـا كۆڭ . ئـۇزاققىچه تـۇرۇپ قالـدى    مۇيسىپىتلهر بولسا جايىدا خېلى
ىشىســـى تويۇقســـىز كېتىـــپ قالغانـــدەك  ن كېقىپ قانمىغـــان يـــۇشـــۇمۇڭد

  .بولغانىدى يېرىمىچىلىكمۇ پهيدا
چى بېشـىغا  قان مۇھاپىزەتتاېلىۋلىيۇبىڭنىڭ بۇ قىلىقى ئۇنىڭ قېشىدا ك
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  .تازا ياقمىدى
  ئۇالر تونۇشلىرىڭىزمۇ؟ —
  .لهن كۈلدىلىيۇبىڭ مۇغهمبهرلىك بى —ياق،  —
  م قىلىسز؟ساالۈپ ش چهنتۇرالرغا ئاتتىن چۈشنېمىشكه بۇ ئايالمبا —
ه ئـۇالر ماڭـا قارىتـا ياخشـى     مهن ساالم قىلسام نېمىگه زىيـان؟ ئهكسـىچ   —

ــدۇ، ھهربىــ  زېمىــن ھــازىرالپ قويغاننىــڭ  شــتا چېكىنىشــكه ر ئىقاراشــقا كېلى
دېگهنـدەك   »قنى تۇنۇپ قويغىنىنىڭ زىيىنى يـو چىئوۋنىڭ ئوۋ«. زىيىنى يوق

ۇ شۇنداق خهلقكـى،  ، بيوقىپ قويغىنىڭىزنىڭ زىيىنى سىزنىڭمۇ بۇالرنى بىل
تېخىمـۇ بهك ئۇخلىسـۇن دېسـىڭىز تـۈكنى     ئۇيقۇچان يولۋاسقا ئوخشايدۇ، ئـۇنى  

  .سىڭىز باالنىڭ تاشقىنى شۇۋەتۇتۇۇنى ئويغئ. ڭيېتىشىغا سىال
  .دۇپ كهتسه كهتمهمۇنۇئۇ يولۋاس بولسا مهن ئهجدىهار، ئويغ —
ۈشـكه  تۈركۆ دىغـان ئهھۋالـدا غهۋغـا   ۇبولكۈچ سهرپ قىلمـاي يوقـاتقىلى    —

ــېمه ھـــاجهت؟  ــگهن كىتـــابىنى      نـ ــۇرۇش ســـهنئىتى دېـ ــىز ســـۇنزىنىڭ ئـ سـ
غا ســهل ت دۇكانـدار لىيۇبىـڭ شـۇنداق دېــگهچ بىـر مويسـىپى     —ئوقۇمىغـانمۇ؟ 

ر شـــۇنچىلىك گـــول، كۆڭـــۈلچهك بـــۇال —ئىگىلىـــپ، ســـۆزىنى داۋام قىلـــدى،
ۋالسـاڭ جىننـى ئۇسـۇلغا    ۈنۈخهلقكى، ئۇنىڭ ئىچكى دۇنياسى بهك ئاددى، چۈش

ە بولمـاي  ۋارئـا  بىرىنى چېقىشقا، ئۆزەڭ -رقا، بىبىرىنى قىرىش -لغاندەك بىرسا
ــدۈرۈش تا  ــۆيگه ئهپكېلىــپ بېرىشــكه ھهرىكهتلهن ــامهن مــۇمكىئ ــڭ . نم ئۇالرنى

مۇشـۇنىڭغا  . دۇۇلـ ۇهۋەبىدىنال چاپسـان قوزغ رى سـ قىزلىـ -غورۇرى پهقهت خوتـۇن 
شهخســهن مهن شــىنى ۇدىقــقهت قىلغانــدا ئــۇالردىكى باشــقا روھالرنىــڭ ئۇيغۇن 

قىزلىرىنىمــۇ -، شــۇنىمۇ دېيهلهيمهنكــى، خوتــۇنئهممــا .تهســهۋۋۇر قىاللمــايمهن
؛ بىـز  ىدىغان زامانالر كېلىدۇخالىغانچه دەپسهندە قىلىپ، ھاردۇقىمىزنى چىقىر

ۋاي  بـــۇالرنى شـــۇنداق كۆنـــدۈرىمىزكى، بـــۇالر ھهممىـــگه چىدايـــدىغان، پهقهت
  .دېمهيدىغان بولۇدۇ

ىكى دۇكانـدارالرغا مـاالل كۆرمهسـتىن    پىدهرىلىيۇبىڭ كوچىنىڭ ئىككى ت
ــپ، تېچ  ــاالم قىلىـ ــى     سـ ــازىمۇ ئىچىنـ ــكهرلىرىنىڭ تـ ــۇپ، ئهسـ ــق سورۇشـ لىـ
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خىرامـان ھالـدا ياردەمچىسـىگه سـۆزىنى داۋام قىلىـپ      ئۇ بولسـا به . ىۋەتتۇپۇشۇر
  :كېلهتتى
ــرۇ   — ــىز قهھ ــهن چهكس ــاچچىقتىن بوغۇلــۇپ   -ئهگهر س ــلهن، ئ ، غهزەپ بى

ــۇشــۇنچىال خۇيل ــلهنۇن ــ ش بى ــبى ــۇرۇپ   ر ئ ــۈپ ت ــېمه؟ كۈل ــۈردۈڭ ن ادەمنى ئۆلت
ادەم ئـ : ردىن يهنه بىر قېتىم كۈلـۈپ قويـدۇڭ نـېمه؟ نهتىـجه بىـ     ئۆلتۈرۈپ، ئارقى

ئوخشــىمايدىغان يېــرى، كېيىنكىســىدە  . مهخســىتىڭگه يېتىســهنئۆلتــۈرۈش 
ــهن،   ــهتكه يېتىســ ــانراق مهخســ ــمى ئاســ ــۈنكى دۈشــ ــۇنىڭ بىخودلچــ پ، ۇشــ

  .بولۇدۇارلىقسىز تۇرغان تهيي
ــلىي ــر با   ۇبى ــان بى ــرى يېتىۋالغ ــۈنچىلهردىن  بى ــ ڭ ئۆتك ــڭ بېش ىنى لىنى

. دىپ ئهركىلىتىـپ قويـ  ۆزلهسىالپ، ھىجىيىپ تۇرۇپ، ئۇيغۇر تىلىنى بۇزۇپ س
ــهن؟ « ــېمه قىلىۋاتىسـ ــىغان    »نـ ــڭ دادىسـ ــان بالىنىـ ــدەك نهزەردە قارىغـ دېگهنـ

  .الدا ساالم قىلدىخۇشكهيىپ ھ
  :اسىغتۈپ كهتكهندىن كېيىن دادىساددا باال  ئۆ

  .دېدى —ئهجهپ ئوبدان خىتايكهن ھه، —
پ، مېڭىـ شتابنىڭ ئالدىغا كهلگىچه پىيـادە  تاكى دىۋىزىيه ئۇالر شۇ يوسۇن 

مهنـزىلگه  . اقسـاقالالرغا، دۇكانـدارالرغا سـاالم قىلىـپ كهلـدى     يولدىن ئـۆتكهن ئ 
  :يۇبىڭ ياردەمچىسىگهيهتكهندىن كېيىن، لى

ڭ ئهۋۋال قايتىـپ چىقىـمهن،   ئه ندادىكىلهر تارقاشقا باشلىغامهن بۇ يهر —
بولغۇچىمـۇ چىقمىسـام يـاكى ئىچـى تهرەپـتىن      ئادەملهرنىڭ يېرىمـى چىقىـپ   

ــاۋاز  ــوق ئ ــاكى باشــقىچ ى ئائ ــدىن   ڭالنســا ي ــاالمهت بولســا دەرۋازى ــانلىق ئ ه گۇم
ــۇ   ــا تۇت ــلهن ئوقق ــانالرنى شــىددەت بى ــۇدۇل  ! ڭالرچىقىۋاتق ــا ئ پىلمــۇت دەرۋازىغ

قورالالر  تهكشۈرۈلسـۇن،  ! پىپ قويۇڭالريې پۇقىپ تىكلهنسۇن، ئۈستىگه يوقىل
  !ۇپلىرى ئىچىپ قويۇلسۇنئوق سېلىپ قول

  !خوپ —
ىنى ئېلىـپ كىرىـپ كهتتـى    ش نهپهر مۇھـاپىزەتچ ن بهلىيۇبىڭ ئۆزى بىـله 

زىلهرگه جايلىشىشـقا  سىرتتا قالغانالر دۆڭلهر ئۈستىگه، يېقىن ئهتراپتىكى ئۆگ
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 -ىدا قاتـار قۇغۇچىالر سهپلىرى دىۋىزىيه ئىشتابىنڭ ئازادە ھويلىس
 سىمان دائىـرە قىلىـپ  القىئهتراپىنى ھ. شاتتىۇقاتار تىزىلىپ تۇر

ــدى   ــوراپ ئالغانى ــوپى ۋە ئهســكهرلهر ئ ــق ت ــۆپرەك  . خهل ــۇ ك تېخىم
 »ىـدەك قونـۇپ  قاغ«مۇ كۆپرەكى سېپىلنىڭ ئۈسـتىگه  كىشى ۋە ئهسكهرلهرنىڭ

  .ئېلىشقانىدى
نهچـچه رەت  ىيه ئىشخانىلىرىنىڭ ئالدىدىكى الپاسلىق  سـۇپىغا بىـر   ۋىزدى

مهمــــۇرىي  -ڭ ھهربىــــيهرنىئورۇنــــدۇق قويۇلغــــان بولــــۇپ بــــۇ يهردە قهشــــق 
ئهمهلـــدارلىرى، ئۇيغـــۇر مهدەنىـــي ئاقـــارتىش ئويۇشمىســـىنىڭ مهســـئۇللىرى، 

ــقانى ــۇھىتى  . دىئولتۇرۇش ــۇد م ــته مهھم ــدىنقى رەت ــر  ئال ــپ بى نى مهركهز قىلى
تاجى، بــاي ، ئىــدرىس، قۇربــان ســهئىدى، قۇربــان نىيــاز، ســهمى وىبــالكە رپىــدتهرى

ه بىـر تهرىپىـدە   الر ئولتۇرۇغـان؛ يهن هاجىئېزىز، ئابـدۇلال دامـولال نهئىمـى، مۇسـۇل    
ــ       ى قهشـــقهر ۋالىيســـى ۋاڭ بـــاۋچىيهن، لىيۇبىـــڭ ۋە ئۇالرنىـــڭ قېشـــىدا ۋالـ

ىـك  ۋىجان ىدىن سـهللىنى چۈشـۈرمهيدىغ  مهھكىمىسىنىڭ ئهمهلدارلىرى، بېش
ۋەرلهر، مهدەنىـي ئاقـارتىش   يۈزلۈك مهخسـۇم، ئابـدىغۇپۇر دامـولال قاتـارلىق مۆتىـ     

پىشـقهدەملهر قاتارىـدا    شـهۋقىمۇ . شـاتتى ۇلتۇرى ئوئۇيۇشمىسىنىڭ مهسـئۇللىر 
ــار مهھمــۇت مــۇھىتى ئارقىســىدى  . ســهھنىدە ئىــدى ن باشــالپ ئىككىنچــى قات

ــ ئىليـــاس باشـــلىق مۇھـــاپىزەت   ئۇنىـــڭ  مۇ ىدىچىلهر، لىيۇبىڭنىـــڭ ئارقىسـ
ــاجىم شــ   ــته قۇتلۇقه ــاپىزەتچىلىرى، ئىككــى تهرەپ ــدى،  مۇھ ــان  ئهپهن هۋقى، نام

ــاجى   ــدى، توخت ــددىن ئهپهن ــۇمهجى ــاخۇن ۋە، م ــتهپ   ھهممهت ئىمىن ــقا مهك باش

  ئو
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ــۇدىرلىرى ئولتۇرۇشــقانىدى  ــېقىن جايــدا بۈگــۈنك    . م ــهھنىنىڭ لىــۋىگه ي ى س
هۋپىـق،  ت —ىـرى وقۇغۇچىالرنىـڭ تهربىيىچىل دىغان ئۈتۈسورۇندا ماھارەت كۆرسـ 

  .شاتتىۇر ئولتۇريۈسۈپ ئهپهندى، ئابال رازى، تۇرسۇن ئهپهندىله
ىشـهر، كونىشـهر   هيـزاۋات، قهشـقهر يېڭ  ا، پبۈگۈنكى سورۇنغا يېڭىسار، يوپۇرغـ 

ــكهنىدى   ــۇچىالر كېلىش ــاھىيىلهردىن ئوقۇغ ــارلىق ن ــۋېزىيه . قات ــتدى ابىنىڭ ش
پ،  پۈتــۈن اراه قــردىكى ئادەمنىــڭ كــۆپلىلىكگھويلىســى ۋە ســېپىل، ئــۆگزىله

  .التتىۇۋالغاندەك تويۇنۇۋىاليهتته ئادەم قالماي مۇشۇ يهرگه توپل
ــالىيهتنى  ــۇھىتى پائ ــۇد م ــدى باش مهھم ــارە قىل ــنى ئىش ــ. الش هھنىنىڭ س

رى لىۋىـدە ئولتۇرغـان ھهر قايسـى مهكـتهپ تهنههركهتچىلىرىنىـڭ تهربىيىچىلىـ      
ــهپلى   ــۆز س ــۇرۇپ، ئ ــدىن ت ــى ئورۇنلىرى ــدىغا كهتت ــۋىاليه. رى ئال ــي ك متلى هدەنى

كۈچىلهرنىڭ رەت تهرتىۋىنى ئاقارتىش ئويۇشمىسىنىڭ مۇدىرى ماھارەت كۆرسهت
  .ئوقۇپ ئۆتتى

ىگه تهۋە مهكتهپلهر ۋە شۇ تهۋەدىكـى  هشقهر كونىشهر ناھىيىسهن قئالدى بىل
  .تهتتىۈيېزا مهكتهپلىرى ماھارەت كۆرس

 ①غا كىرســۇن، ئۈســتۈنئاتۇشئالـدى بىــلهن نوۋېشـى مهكــتهپ مهيـدان    —
  .ى تهييارلىقتا تۇرسۇنتىپمهك

ــد   ــى ئهپهن ــدى مهمتىل ــۈپ ئهپهن ــىتىپ   يۈس ــاش لىڭش ــىرەپ ب ىگه كۈلۈمس
مهمتىلـى ئهپهنـدى ۋە   . ردىچىلهرنى دىققهتـكه چـاقى  هتكۈقويۇپ، ماھارەت كۆرسـ 

نى بىكــارالپ چىقىــپ باشــقا مهكــتهپلهر نــاغرا ســۇناي ساداســى ئىچىــدە مهيــدان 
مهش ماھـــارىتى  ىرىچىلنـــدا نوۋېشـــى مهكـــتهپ ئوقۇغـــۇ   مهيدا. كېتىشـــتى

  .شنى باشلىۋەتتىۈتۈكۆرس
زى ، ئـۆ ىق ئوقۇغۇچىلىرىغـا تهييـار ھـالهتته تۇرۇشـنى بـۇيرۇپ     بۇ چاغدا تهۋپ

بـۇ يهردە تـۆۋەن   . رىۋاتقـان ئابـدىنىيازنىڭ قېشـىغا كهتتـى    ئىشارەت بىـلهن چاقى 
  .فېتسىېر پاراڭلىشىپ تۇرغانىدىدەرىجىلىك بىر توپ ئو

                                            
  .ئا  —شهر ناھىيىسىگه قاراشلىق يېزا ئىدى،ۇش ئۇ چاغالردا قهشقهر كونىاتئۈستۈنئ    �
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اراپ تۇرۇپ، يېنىـدىكى ئابـدۇنىيازنىڭ   ي قزمهۋپىق مهيداندىن كۆزىنى ئۈته
ــۇالق ــات   ســۆھبىتىگه ق ــدە ئۇنىڭــدىن ســۇئال ســوراپمۇ قوي . تىســاالتتى ۋە بهزى

ئۇنىـڭ  . سهتلىك ئېلىـپ بېـرىش نىيىـتىگه كهلـدى    كېيىن ئۇ سۆھبهتنى مهخ
ش قوزغىلىڭىنىـڭ تهپسـىالتلىرىنى بىلىـ   قـانالر  هتۇرپـان دې  -كۆڭلىدە قۇمـۇل 
كۈرەشــنى تــارىخ ســۈپىتىدە يېزىشــنى نىــيهت  لىققــانئــۇ بــۇ . ئارزۇســى بارىــدى

ــۇ . قىالتتـــى ــۇن  شـ ــدىن نۇرغـ ــلهن مهڭلىكاخۇنـ ــۇلال بىـ ــۇ نىمتـ ــهتته ئـ  مهخسـ
ــدىســىلهرنى ســوراپ خاتىرلنهر ــۇ ھىكــايىلهرنى تېخىمــۇ  . ىۋالغانى ــدۇنىياز ب ئاب

  .ىنىدىياخشى سۆزلهپ بېرەلهيدىغانالد
ىالپقــا ىنق، ئتۇرپانــدىن كهلــدىم دەيســىز ھه، دېســه ئىــنقىالپ قىلىــپ —

ەسلهپكى يېتهكچىلهر كىمـلهر؟  قانداق قاتناشقان، نىمىلهر بىلهن باشلىغان؟ د
  .دەپ سورىدى ئۇ —ۇ؟بارمھهممىسى خاتىرىڭىزدە 

نېمىشــكه خاتىرەمــدە بولمايــدىكهن؟ ئــۇ ئىشــالرنى ئۇنتــۇپ قــالغىلى    —
نىشىش جهريـانىنى، مهخمـۇد   ابدىنىياز تۇرپان قوزغىلىڭىغا قاتئ —بوالمدىغان،

ى قاتـارلىقالرنى  ۋە ئۇالرنىڭ ئائىلىسىنىڭ ئىنقىالبتىكى ئاۋانگـارتلىق  ىتىمۇھ
رنىڭ ساختىپهزلىك تىپاق، ئاخىرىدا ئۇالئىت تۇڭگانالر بىلهن تۈزگهن. سۆزلىدى

قىزىشـىپ   ىقالرنى سـۆزلگهندە لرقىلىپ كۆپ قېـتىم زىيـان سـالغانلىقى قاتـا    
زنـى كىچىـك   بى الرھه؟ تۇڭگـان  -ل خهق دەيـمهن بىز نىمانـداق گـۈ   —كېتىپ،

ە بىز ئالدىدا، ئولجىدا  ئۇالر ئالدىـدا،  بالىنى كولدۇرالتقاندەك كولدۇرالتتى، جهڭد
  !ي ھهي...قلىرىمىزمۇ  شۇاشلىبىزنىڭ ب

ئالـدى بىـلهن ئىلىـم    ! شى كېرەكۇگول بولماسلىق ئۈچۈن بىلىم بول —
  .بولۇدۇتهڭداشسىز  الالنغاندا ئاندىن بۇنداق ئارمىيهبىلهن قور

  سىز ئۇيغۇرالرنىڭ زادى چىقىش يولى يوقمىدۇ؟خىتبه بىز —
ىن ىرىـد گهن تهييـار نهرسـه ئهمهس، ئـۇ كىشـلهرنىڭ ئايـاق ئىزل     يول دېـ  —

مىشكه چىقىش يـولىمىز بولمايـدىكهن؟ بىزنىـڭ چىقىـش     چىقىدۇ، بىزنىڭ نې
اق نىش، دۈشــمهنلىرىمىزدىن ئهقلىللىقــر يــولىمىز بىلىــم بىــلهن قــۇراللى   

  .بولۇش
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  .ئۆزىدىن يېشىلىدۇ -ه ئۆز سىلمه ئاندىن كېيىن —
ــڭ ســۆزلى  — ــۇ ســىزگه ئوخشــاش   مهخســۇت مۇھىتىنى رىمۇ يادىمــدا، ئۇم

بهختســـىزلىكى ئهڭ ئهۋەل ۇيغـــۇر خهلقىنىـــڭ جىمـــى ئ. ىگهپلهرنـــى قىالتتـــ
خهۋپلىكـراق، دەپ   نادانلىقتىن كهلگهن، بۇ ھهرقانداق كۈچلۈك دۈشـمهندىنمۇ 

ســىجاڭغا ئهگهشــتۇق،  ۇق،ىقتــتلىق دەپ جــان تىكىــپ چازابىــز ئــ. ســۆزلهيتى
هن مۇناپىق سىجاڭ بىلهن ھاجىمغـا ئهمهل  قانالر كهچتۇق، ئاخىرىدا شىڭ دېگ

ھـاجىم شـىڭنىڭ   . ىـپ مـوكال يـاتتى   ا، سـىجاڭ قهشـقهرگه كېل  مانـ  بهرگهنىدى،
ۈز مىڭلىغــان بىگۇنــاھ  شــىڭ دېــگهن  كىــم؟ يــ . قــول ئاســتىغا ئــۆزىنى ئــاتتى 

ئهگهر مهن ســىجاڭنىڭ ! ىلىقــاتىلى، ســىجاڭنىڭ ئاكىســىنىڭ خهلقنىــڭ قــات
رىقى بىـر ئـادەم قـالغىچه، ئـاخىرىقى تىـنىقىم      دىغان بولسـام ئـاخى  ۇئورنىدا بول

  !چه ئېلىشاتتىمانغىتوختىغ
ئۇنىڭ قىزىققان، يۈرىكى ئىچىگه پاتماي قېلىۋاتقاندەك يۇلقۇنـۇپ   تهۋپىق

ــى چۈشــ دىغــان مۇتۇر ــا. پ، كۈلۈمســىرىدىۈنۈىجهرىن زادلىق كىشــىلهرنى ئهنه ئ
  .ىنتىزار قىلماقتىدىق ئنداشۇ

ــۇ يهردە تۇر — شــى ۇگىزمــۇ ســىز ئويلىغانــدەك بول شــى ھهرۇســىجاڭنىڭ ب
ــايىن،  ــق دېــدى تهۋ—نات ــاراپ   پى تۇرغانــدىن كېــيىن يهنه  ئۇنىڭغــا بىــردەم ق

ئـوننهچچه  . ېرى باردۇرئۇنىڭمۇ ئويلىغان ي—مهيداندىكى ماھارەتلهرنى كۆرگهچ، 
هۋەككۈلچىلىـك قىلغـان بىـلهن    ا تمىسڭ ھاياتىغا ئۇ مهسئۇل بولمىڭ ئادەمنى

  ئۇ بۇالرنى ئويلىماسلىقى مۇمكىنمۇ؟. بولۇدۇ نۇرغۇن قان ئېقىشقا سهۋەب
ته ئۈســــتۈنئاتۇش مهكتهپنىــــڭ مۇراســــىم رەئىســــى نــــۆۋەت اغــــدابــــۇ چ

  .ىلدىدىغانلىقىنى ئېالن قۈتۈئوقۇغۇچىلىرى ماھارەت كۆرس
هييـار  ت  تهپنغا كىرسـۇن، توققـۇزاق مهكـ   ئۈستۈنئاتۇش مهكـتهپ مهيـدا   —
  !تۇرسۇن

  .نىدىئابدىنىياز تېخىچه جىلىلىكتىن يانمىغا
ىز، كـــونىالردا مهمســـھهي ي، ســـىز بىل... ئويلىســـىمۇ ئويلىغانـــدۇ،  —
دەيـدىغان تهمسـىل    »ھارۋىدا توشقان ئالىـدۇ «رنىڭ مىجهزى توغرىسىدا خىتايال
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شـىڭ شىسـهي ھهممىمىزنـى     ئويلىغان ئويىنى پۇشۇرۇپ بـولغىچه  بار، سىجاڭ
پ باققــان ئۇنىڭــدىن كــۆرە تىركىشــى. بولـۇدۇ دا قــورۇپ پىشــۇرۇپ مىــزېغىز يئـۆ 

نىــڭ يېتهرلىــك ھهربىــي  ئۇ. ھــازىر قورقۇشــنىڭ ھــاجىتى يوقىــدى . ياخشــىدى
دىغان بولسا بىزنـى مۇشـۇنداق قويـۇپ بېرىـدۇ دەمسـىز؟ بىـز شـۈك        ۇچى بولۈك

ــان ب ــاي  تۇرغ ــۈ شــۈك تۇرم ــلهن ئ ــ . تىى ــاۋۇ  ئۇنىــڭ جېن ــامىنى م ــايىنلىق، ي ى ت
دەپ كاپشــىغىنى گه يــاردەم بېرىمىــز ئېزىلگــۈچىله ر، مۇشــۇ مۇنــاپىقالۇســالئور

  !ماهمهسبىلهن جالالتقا ياردەم قىلىدىكهن ئ
ــاقى — ــوغرا   تۇغ ســوۋېت ئىتتىپ ــولغىنىڭىز ت ــردە ب ــداق پىكى ــۇق بۇن رۇل

ــدى ــڭ ئىنقىالبىمى . بولمى ــۇ بىزنى ــورال بهرگه  ئ ــان، ق ــى دەســلهپ قوللىغ ن، زن
غـانلىقى ئۈچـۈن قوللىمىـدى، ئهمـدى شـىڭ      بولىش كېىيىن ئىنقىالپتـا ئـېغ  

ــوغرا يــول  ــۇنى    شىســهي ت تــۇتتى، خهلچىــل سىياســهت يۈرگــۈزدى، شۇڭالشــقا ئ
  .ۋاتىدۇقولال

ىڭىزنى، ئۇ بىزنى قولالپ قورال بهرگىنى قايسى؟ قـورال  گېپ قويىڭا، ئۇ —
پــۇل بولســا «! ېگىشــىتىىپتىمــۇ؟ قويغــا، يۇڭغــا، ئالتۇنغــا تبهرســه بىكارغــا بېر

ــدجاڭگ ــال ــدۇ،     »ورپاا ش ــېتىپ بهرمهم ــۇ س ــقا دۆلهتم ــا باش ــتىكهن، پۇلغ يهنه  دەپ
! لغىنىنى دېمهمسـىز نىـۋا كېلىپ ئېلشـىنى ئېلىۋېلىـپ، تېڭىنـى بهرمهي يې   

  !قى راست، بىزگه ئېرىپ كېتىشى غهلهتۇسهي بىلهن دوستلشى شىڭ
يامـان ئهمهس،   ولمىسۇن شىڭ دۇبهننىـڭ تۇتقـان يـولى   ھازىر قانداقال ب —

بىــلهن دوســت بولــدى، بــۇنى كــۆرۈپ تۇرۇپمــۇ ئــۇنى يامــان قى ىپــاســوۋېت ئىتت
شكارىالپ، راسـتىنال  ى ئابهشىرىسىن -سهك توغرا بولمايدۇ، ئۇ ئۆزىنىڭ ئهپتىدې
ه قارشى مهيدانغا ئۆتسه ئۇ چاغدا سوۋېت ئىتتىپاقىمۇ ئـۇنى قوللىمايـدۇ،   لققخه
  .چاغدا بىز يهنه ئىنقىالپ قىلىمىز ئۇ

ــتهپ ما  — ــل دۆۋە مهك ــارقىزى ــەت ھ ــىنىڭ  ۈتۈكۆرس ــزاۋات ناھىيىس دۇ، پهي
رەئىســنىڭ ئــاۋازى  —ىن ئــاتۇش تهييــار بولــۇپ تۇرســۇن،مهكتهپلىرىــدىن ئاســت

  .پ قويدىۇتۇه توختەمگىسىنىڭ سۆھبىتىنى بىردئىكك
ــۈرىكىڭىزدىكى گهپنـــى قىلمىـــدىڭىز،   — ېـــدى د —ھهي، ســـىزمۇچۇ، يـ
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ئـادەملهر  مـى  ئىلبىلىـمهن، سـىلىدەك ئهھلـى     —ئابدىنىياز نـارازىلىق بىـلهن،  
مهيلــــى، . مهيــــدۇبىــــزدەك چــــاال ســــاۋات ئهســــكهرگه كۆڭلىــــدىكىنى دې    

ــاي  ــىڭىز زورلىمـ ــۆڭلىڭىزدىكىنى دېمىسـ ــا  مهن،كـ ــقهردە بولغـ ــېكىن قهشـ ن لـ
مــۇنچه قـــۇالق   -، مهنمـــۇ  ئــانچه  هزگىلــدە ســۆھبىتىڭالردىن ئايرىمىســاڭال   م

  .دىن خوش بولۇپ قالىمهنلهىسى بولۇپ قالسام ئهجهپ ئهمهس، سىمولل
ــۋەتته ئه — ــۇدۇلـ ــمهن  بولـ ــۇل قىلىـ ــلهن قوبـ ــاللىق بىـ هن ھهم م. ، خوشـ

لىرىغـا قوشىۋېلىشـىنى   ئارىكهتكهندىن كېيىنمۇ باشقا ئهپهندىلهرنىڭ سىزنى 
  .يمهناپىالت

  .رەخمهت، سىزگه، ئهپهندىم —
ىڭىز بهكمۇ ياخشى ئىـش ئىـكهن،   سىزنىڭ ھهربىي كۇرۇستا ئوقۇۋاتقىن —

رىسى، مىللهت ئايرىمىسـى بولمايـدۇ،   چىگهت مسىز، بىلىم دېگهننىڭ دۆلبىله
مهينهتنىــڭ «بىرســى ئــاش بهرســه  . گه ئوخشاشــال قــورالبىلىــم ھهمــمه ئــادەم

ــى ــىڭىز ئۇنىڭ »ئېش ــا دەپ يېمىس ــا م ــا،    غ ــدە بولس ــم كىم ــېكىن بىلى قۇل، ل
نى تىڭشــاپ كۆرســهم كۇرۇســتا ش كېــرەك، يــۈرىكىڭىزۈنــۈكىمنىــڭ بولســا ئۈگ

لهر دەپ قــاراپ، ئۇالرنىــڭ دەرســىگه گهنـ كهلقـانالرنى كوممۇنســت بولــۇپ  ئوقۇۋات
ھهربىــي ئىلىمنــى . ســىزۇىز، ئهخمهقلىــق قىلغــان بولكۆڭــۈل قويمايۋېتىپســ

دۇ، كهچـته  ۇڭا نۆۋەت كېلىپ قالغاندەك تـۇر ، ما، زىيىنى يوق، كهچۈرۈڭڭۈنۈئۈگ
لىپ ۋپىــق ۋە رەئىســنىڭ ســۆزىگه قــۇالق ســېدېــدى ته —يهنه بىلــله بــوالرمىز،

  .تۇردى
ــۇالر  — ــا ئ ــم ئۈگ دە نه ئهمم ــي ئىلى ــۈھهربى ــۈرە  ! دۇ، دەيســىزۈت ــاپال مهپك س

ــى تازىال ــنىڭ گېپ ــىد   —! ... ش ــڭ ئارقىس ــدىنىياز تهۋپىقنى ــانچه ىن غئاب ۇدرىغ
  .قالدى

تهۋپىق يېنىـدىكىلهرگه  . نۆۋەت ئاتۇش ئىزچىلىرىغا كهلگهنىدى ندەكدېگه
  . رى ئالدىغا كهتتىر ئېيتىپ، ئوقۇغۇچىلىۈى بىلهن ئۆزباش ھهرىكىت

پهنـدىگه  جىددىن ئهپهندى، نامان ئهپهندى، توختاجىالر يۈسۈپ ئهمه غدابۇ چا
  .پىدىن چۈشتى، سۇئاپىرىن ئېيتىش ئۈچۈن ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ
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ــد — ــلىغىچه    ىلهرئهپهن ــۇنىنى باش ــالىلىرى ئوي ــدىنىڭ ب ــى ئهپهن ، مهمتىل
لهمســـىز بى —دېـــدى مهجىـــددىن ئهپهنـــدى، —ىمۇ؟ســـېپىلگه چىقىۋالمـــايل

ڭ قېشـىغا كېلىـپ توپقـا قوشـۇلغان ئابـدىنىيازغا      رنىـ ۇالدېـدى ئـۇ ب   —ئىنىم،
بىـر سـېرى،    زۈڭـ ۈنۈمهمتىلى دېگهن بىر باال، ئهتىگهندىن بېـرى كۆرگ  —قاراپ،

ــى ئه ــدمهمتىلـ ــىنى  پهنـ ــېرى، بۇالرنىـــڭ تاماشاسـ ــر سـ ــارامهتلىرى بىـ ىنىڭ كـ
  .ىمۇ پهيزى قىالاليسىزئېگىزدىن كۆرسىڭىز تېخ

دېــدى يۈســۈپ  —قســۇن،چى الپى باشــنــولســا ئابــدىنىياز بىزئۇنــداق ب —
  .ئهپهندى
ــ   — ــۈرۈڭالر ئهمىســــه، چىقســ ــدى ئابــــدىنىياز   —اق چىقــــايلى،يــ دېــ

نىــڭ ئارقىســى بىــلهن  وپىئــۇالر كىشــلهر ت. بىــلهنلىق جهڭچىــلهردەك چاققــان
غــا ســېپىل ئوبۇلقاســىم ئۇالر. مېڭىــپ ســېپىلغا چىقىــش ئۈچــۈن كېتىشــتى 

  .تۈۋىدە قوغالپ يهتتى
دېـدى   —كهتتىمغـۇ، نهدىـتىڭالر؟  ەپ ىـزد ھوي، سىلهرنى زەپمۇ جىـق ئ  —

  .پىلگه چىقىپ كېتىۋېتىپئۇ، ئۇالرغا قوشۇلۇپ سې
 —كهنسـىز؟  كهتشـكه ئۇنچىـۋاال ئىـزدەپ    نېمىزۆرۈر ئشىڭىز بارمىـدى؟   —

  .دېدى ئابدۇنىياز تهئهددى  بىلهن
اسـالۋاتقان  هلپازىغا قـاراپ ياسـىما گهپـلهرگه ر   ئوبۇلقاسىم ئابىدىنىيازنىڭ ئ

  .نغا قارىۋالدىيدامه تىلىنى يىغىپ،
بارابـــان ۋە نهي  -ىلىرى نـــاغراتـــۆرتتىن قاتـــار بولغـــان تهۋپىـــق ئوقۇغـــۇچ

ئۇنىــڭ . پ كهلــدىىرىــڭــكهش قىلىــپ مهيــدانغا كى تهساداســىغا قهدەملىرىنــ
ىـڭ بـۇنچه   ھـېچكىم ئۇن . ئوقۇغۇچىلىرى ھهمـمه جايالرنىڭكىـدىن كـۆپ ئىـدى    

ئـۇالر ئهڭ ئـاۋال    .تىمهيلماقچى ئىكهنلىكىنى چۈشهنكۆپ ئادەم بىلهن نېمه قى
ــار ب   ــوغرا قات ــپ ت ــدىغا كېلى ــۇپ  پىشــقهدەملهرگه، ئۇســتازلىرىغا،  ســهھنه ئال ول

كومانـدا بـويىچه قهدەم رېتىمىنـى    ىن ئانـد . ىـرام بىلدۈرۈشـتى  ئېهترەھبهرلهرگه 
چاسـا سـهپ ئىگىـزدە    . ىلـدى بۇزماستىن مهش دەسسىگهچ جاسا سهپ ھاسىل ق

ىتــتهك، ئۇالرنىــڭ قهدەم ھهرىكىتــى رەخەڭ غــا يوغــان بىــر پــارچه  ماشــرتۇرغانالر
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ــدىرالپ تۇر  ــلهن مى ــىلىق     ۇبى ــامالدا س ــرەڭ رەخــت ش ــارچه ماش ــر پ ــۇ بى شــى ب
  .نهتتىۈتقاندەك كۆرۋاۈنيهلپۈ

ق سوزۇپ بىر قېتىم پۇشتهك چېلىۋىـدى، بـۇ ماشـرەڭ رەخـت، كـۆك      ۋپىته
ڭ قولىـدىكى ئـاي يۇلتـۇز    ئهسـلىدە ئوقۇغـۇچىالر ئـو   . ئـۆزگهردى رەڭلىك رەختكه 

ــايراقنى يۇقــ  لىــكلگىبه ــر قېــتىم پ. رى كۆتهرگهنىــدىۇكــۆك ب ۇشــتهك يهنه بى
ــىز مه    ــۇپ سانس ــپ بول ــت غايى ــۆك رەخ ــدا ك ــرشــئهلچېلىنغان ــرىگه  -لهر بى بى

بـۇ چاغـدا ئوقۇغـۇچىالر    . كهتكهندەك تهكشى قىزىللىق پهيـدا بولـدى  ىپ شۇتۇت
  .نىدىرى كۆتۈرگهۇكى قىزىل بايراقنى يۇقسول قولىدى

دېـــدى ئابـــدىنىياز تۆۋەنـــدىكى  —ۇمـــۇ،ن جىكهدوختـــۇر راســـت دەپـــت —
پهســــته بۇنــــداق ياخشــــى  —پ،ۇنــــۇىكىتىــــدىن زوقلئوقۇغۇچىالرنىــــڭ ھهر

  .تىكۆرۈنمهي
  . دېدى دوختۇر ماختىنىپ —ئىشالر، دىيتېخى بۇنىسى بهك ئاد —
ــر ن   — ــدىغان بى ــران قالدۇرى ــۈپ  كىشــلهرنى ھهي هرســىنى قوســىقىغا پۈك

  .تى ئۈچۈن ئىپتىخارلىنىپدوسمۇ دېدى يۈسۈپ ئهپهندى —ۇم، كهلدى، چوق
لىرى ئىچىــدە ئۇنىــڭ ئــاخىرقى ســۆزلىرى ئهســكهر ۋە خهلقنىــڭ گۈلدۈراســ

  .دىئاڭالنماي قال
ۇچىلىرى ئىنتـايىن نهپىـس ھهرىكهتـلهر بىـلهن     قۇغـ بۇ چاغدا تهۋپىقنىڭ ئو

 -ن ئىلگىـرى ا قاتارى ئاۋۋال، يهنه بىرسى كېيىدەۋر قىلىپ ئايلىنىپ، بىر توغر
ــك تهرت ــىكىيىنلى ــ ىپ ــىل   بى ــايهت زور مهشــئهل ھاس ــدا غ ــاپ، مهيدان لهن توخت

ــدى ــا       .قىل ــۆك ب ــلهر ك ــۇ يهردىكى ــۇپ، ب ــۆك بول ــېپى ك ــئهلنىڭ س نى يراقمهش
ڭ كۆيــۈپ تۇرغــان قىســمىدىكىلهر قوللىرىــدىكى    لنىمهشــئه. گهنىــدىرتۈكۆ

ا ئېگىـزدە ۋە  رغا كهلتۈرۈپ تهكشى پۇالڭشـىتقاند سۇنايال-قىزىل بايراقنى بارابان
ــا تۇر ــدەك،   الرغانيىراقتــ ــامالدا يهلپۈنىۋاتقانــ ــئهل شــ ــۇ زور مهشــ ــا بــ ــا گويــ غــ

  .نهتتىۈلغىيىۋاتقاندەك كۆرئو
ئهقلـى يهتـمهي،    ىغـا انداق ھاسـىل بولغانلىق ىڭ قكىشلهر بۇ زور مهشئهلن

ــاتتى   ــدا ئويلىش ــان ھال ــران بولغ ــهپنىڭ م  . ھهي ــا س ــىمۇ چاس ــئهلگه دېمىس هش
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ققـا كهل، مهمهت  ۇيان بسـهمهد سـه  «اليمىقانچىلىق، رىشىدە ھېچقانداق قاۈئۆزگ
بولمـاي سـېهىر قىلغانـدەك بىردەمـدىال     دېگهن بۇيرۇقالرمـۇ   »سهن ئۇياققا ئۆت

  .قالغانىدى ىنىپمهشئهلگه ئايل
ى ھاياجـان بىــلهن كـۆزىگه يــاش ئېلىـپ چــاۋاك چالــدى ۋە    ھىتمهھمـۇد مــۇ 

ئۇمـۇ   . يۇبىڭ ئىـدى ئۇنىڭغا ئهڭ ئاۋۋال ئهگهشكىنى لى .ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتى
  :ۇپتۇرىن ئورنىد

  .دەپ ھىجىيىپ چاۋاك چاالتتى — !ياكېشى! گاۋ! گاۋ —
ن شــارقىراپ هيــدامهھمــۇد مۇھىتىنىــڭ چــاۋاك چېلىشــى بىلهنــال پۈتــۈن م

ــام ــدى غۇياققــان ي ــدەك شــاۋقۇنغا تول ــالك. ردىكى ئورمان ــلهن ۋاڭ  وپهقهت رىب بى
. ك چـاۋاك چېلىـپ قويـدى   دەپ يۈزىسىدىن بوش، خوشـياقمىغاندە ىيهنال ئهچباۋ

پــادىلهپ ياۋرۇپــادىن كهلــگهن مهدەنىيهتلىــك كىشــى ئىكهنلىكىنــى ئى والكرىبــ
ن، تـكه پ كهۇلۇگۆشىگه يۇغۇر -نر قاشۇنداق قىلغان بولسا، فىئوداللىق ئادەتله

كى دەرىجه قارىشى كۈچلۈك بولغان ۋاڭ باۋچىيهن بولسا ئۆزىنى مۇشۇ مـۇھىتتى 
  .قىلغانىدىئهڭ چوڭ ئهمهلدار دەپ تهمهننا 

دا ئولتــۇرۇپ قــول يــاغلىقىنى چىقىرىــپ كــۆزىنى رنىــئو مهھمــۇد مــۇھىتى
ه مهيـدانغا  يهن ئاسـتا تىنچىـپ، كىشـىلهر    -باشلىغاندا ئهتراپ ئاسـتا  سۈرتۈشكه 

  . كهزلهشتۈرگهنىدىمهردىققىتىنى 
ــكهت تهۋپىقنىــڭ ئوقۇغــۇچىلىرى ئاساســهن پۇشــتهك ئاۋازىغــا قارى   ــا ھهرى ت

... ئـــۈچ كـــى،ئىكىڭ ســـوزۇپ چېلىنىشـــى، بىـــر، يهنـــى پۇشـــتهكن. قىالتتـــى
يىچــى بىــلهن مــاھىرالر   تهربى... چېلىنىشــى، ئــۈزۈك ـ ئــۈزۈك چېلىنىشــى،      

شـۇڭا  . شـهتتى ۈنۈهنىلىرىنـى ئـۆزلىرى چۈش  ىـڭ م ئارىسىدىكى پارول بولـۇپ، ئۇن 
بـۇيرىقى  شـلىرى ھېچقانـداق سـۆز    ۈرۈمهيداندىكى ئوقۇغۇچىالرنىـڭ سـهپ ئۆزگ  

شـۇنىڭ  . ۇرۇالتتىئاشـ قا ۇشتهك ئاۋازى بىلهنال ئىشئىشلىتىلمهستىن پهقهتال پ
  .ەتكه چۈشۈرمهكتىدىئۈچۈنمۇ تاماشابىنالرنى تېخىمۇ ھهير

ــۇزۇن ســوزۇپ چېلىنى  ــدىكى مهشــ شــى بپۇشــتهكنىڭ ئ ــال مهيدان  ئهلىلهن
هن چاسا سهپ سـۇناي، بارابـانالر بىـل   . غايىپ بولۇپ، چاسا سهپ ھالىتىگه كهلدى
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ۈچلـۈك ـ   پ كۈرۈتىمىغـا كهلتـ  زىكىسىنىڭ رېئورۇنلىنىۋاتقان يهڭگىل مهش مۇ
ىرقانچه قېـتىم چېلىنىشـى   پۇشتهكنىڭ ئۈزۈك ـ ئۈزۈك ب . كۈچلۈك دەسسهيتى

گهچ ئاسـتا  ەسسـى غـا تهڭـكهش قىلىـپ مهش د   تىمىبىلهن چاسا سهپ مۇزىكـا رې 
  .يېيىلىپ، خۇددى چۆمۈچته ئېلىشتۇرغاندەك ئايلىنىشقا باشلىدى

  .رۈپ تۇرغان ئابدىنىيازدېدى تاماشا كۆ —ئىم، بۇ نېمه؟  —
قنىـڭ  خهتكهن، مانا دېمىدىممۇ، تهۋپى —دېدى، يۈسۈپ زىيا،  — ت،خه —

 —كهلـمهي قالمـايتى،    ىـلهن قورسىقىدا چۇتۇرى تـوال، چوقـۇم بىـر يېڭىلىـق ب    
بــۇخهت كــۆك رەڭــدە   . ئــۇ ئــاۋازىنى چىقىرىــپ ئوقــۇدى    —ســۇن ۋەتهن، اشىي

  .وخشايتىيېزىلغانغا ئ
 ىدەســـېپشـــى بىـــلهن ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ قىســـقا بىـــر پۇشـــتهك چېلىنى

  .هردىش بولمىدى، ئهمما خهتنىڭ رەڭگى قىزىلغا ئۆزگۈرۈئۆزگ
 .ىپنلىندەپ سورىدى ئابدۇنىياز ھاياجا -بۇ نېمه؟  —

بهرمهكچى بولغاندەك، ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهيۋەتلىـك   ۋابئۇنىڭ سوئالىغا جا
 :شوئارى ئاڭالندى

 !سۇن مهكتهپياشى —
 !ياشىسۇن مهكتهپ —
 !ياشىسۇن مهكتهپ —

 .مىدەك سادا بىلهن ئۈچ قېتىم تهكرارالندىرمالدۈشۇئار گۈ
 دېـــدى —قىزىـــل رەڭ بىـــلهن يېزىلغـــان خهت ئىـــكهن،  ، زە -ھه، بـــۇ —

 .ۈپ ئهپهندىيۈس
ــكهن  ه، ھ! خهت؟ — ــوغرا خهت ئى ــتهپ «ت ــۇن مهك دېــگهن خهت، » !ياشىس

 .دېدى توختاجى —پتۇق،شۇنداق ئېنىق تۇرسا بىلمه
. »يېزىلــدى«دە »رەڭۆك كــ« دە، بىــردەم»قىزىــل رەڭ«ەم بــۇ خهت بىــرد 

بــۇ غــايهت زور خهت ئــاۋۋال ســهھنىدە   ئوقۇغــۇچىالر ســېپىدىن ھاســىل بولغــان 
تراپتىكىلهرنىـڭ ھهممىسـىگه   ئه ئىدى، كېـيىن چـۆرگىلهپ   ئوڭ ئولتۇرغانالرغا

ى ئوقۇپ ھهم ھهيـران قالـدى،   ساۋادى بارالرنىڭ ھهممىسى بۇ خهتن. توغرىالندى
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 .لدۈراس ئالقىش ياڭراتتىگۈ لىكيۈندى، ھهم تېخىمۇ ھهيۋەتھهم سۆ
ئانـدىن يهنه  . بۇزۇپ يهنه چاسـا سـهپ تـۈزدى    ھالىتىنى» خهت«ئوقۇغۇچىالر 

ــۇم ت ــمهل ــپ هرتى ــويىچه ھهرىكهتلىنى ــدى  ، يپ ب ــهكىلنى ھاســىل قىل ــى ش . ېڭ
 :اقىراپ كهتتىئابدىنىياز يهنه بالىالردەك قىزغىنلىق بىلهن ۋ

دېدى ئۇ توختـاجى   —؟ تقۇامهىم، بۇ يهنه بىر يېڭى كارئهپهندىم، ئهپهند —
 .ه ئېسىلىپبىلهن يۈسۈپ ئهپهندىنىڭ مۈرىسىگ

 !ياشىسۇن ۋەتهن —
 !ياشىسۇن ۋەتهن —
 !سۇن ۋەتهنياشى —

خهت ھـــالىتىنى . اڭراق ئـــاۋازدا ئـــۈچ قېـــتىم ۋارقىرىـــدىر يـــئوقۇغـــۇچىال
ــداننىڭ ھ  ــتىن مهيـ ــپىگه توغر بۇزماسـ ــمه تهرىـ ــۇلۇهمـ ــپ چۆۇنـ ھهمه . دىگىلىـ

ئانــدىن پــۇتالرنى بارابــان ساداســىغا    . قــۇپ چىقتــى ئو تنــىتهرەپــتىكىلهر خه
ــۇرۇپ لهرزان ھهرىــكهت بىــلهن يېيىلىــپ، كهلتــۈر ا ســهپ چاســ ۈپ رېتىملىــق ئ

 .ئهسلىگه كهلدى
 .سهپ يهنه تهكشى ھهرىكهتلىنىپ يېڭى بىر شهكىلگه كىردى چاسا

 :ېتىم ئۆزى ئوقۇدىئابدۇنىياز بۇ ق
  ! ۈكياشىسۇن ھۆرل —

ــدەك ماسلىشــىپ، بىرىكىــپ  ىشــىر كئوقۇغــۇچىالر ســېپى بىــ  نىڭ ئاۋازى
 :ارنى ئۈچ قېتىم تهكرارلىدىكهتكهن ئاۋازدا شۇئ

 !ياشىسۇن ھۆرلۈك —
ياجانلىنىپ كهتكهن بىر تـوپ ئوقۇغـۇچى   ى ھاۋاتقانالر ئىچىدىكۈكۆريۇن ئو

 :شۇپئۆزلىرىنى ئۇنۇتقان ھالدا ئاۋاز قو
 .قىرىدىدەپ ۋار —! ياشىسۇن ھۆرلۈك —

 :ئهسكهرلىرى بىردەك ۋاقىراشتى لىقبارـ دىۋىزىيىنىڭ  6
 !ياشىسۇن ھۆرلۈك —

 :ىدىماشا كۆرگىلى كهلگهن شهھهر پۇقرالىرى بىردەك توۋلتا
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 !ياشىسۇن ھۆرلۈك —
مـــۇھىتى يهنه ئورنىـــدىن تـــۇرۇپ كهتتـــى ۋە ئۇمـــۇ شـــوئارنى       ھمـــۇدمه

ئــۈنى چىقمــاي   انىــدى، بهك ھاياجانلىنىــپ كهتكهچــكه  تهكرارلىمــاقچى بولغ
ئۇنىــڭ يوغــان ۋە ســۈرلۈك . چــېلىش بىــلهن كۇپايىلهنــدى ۋاكچــا قالــدى، شــۇڭا

پ، يـاش بىـلهن   ۈرلهزلىرى ئهمـدى نـاتىۋان كالىنىڭكىـدەك ئايـانچلىق مۆلـد     كۆ
ئۇنىـــڭ قېشـــىدىكى ليـــۇ بىـــڭ ئهمـــدى بايىقىـــدەك . كهنىـــدىكهت پـــارقىراپ
ــاي ــدى ئۇماختىم ــقا با   تى، ئهم ــېمه تاتىالش ــر ن ــى بى ــڭ ئىچىن ــلىغاندەك، نى ش

ان ڭ ۋالىمۇ بايىقى مهنسىتمهسلىك بىلهن پۈرۈشتۈرۈپ تۇرغـ ۋا .دىتاتارماقتا ئى
ــۆزلىر   ــپ، ك ــرانلىقتىن ســىڭا ئېچى ــالپۈكلىرىنى ھهي ــدا  ى چهك ــگهن ھال كچهي

 .ىپ قالغانىدىتىكىلمىختهك 
ــالىت      ــهپ ھ ــا س ــۇچىلىرى يهنه چاس ــق ئوقۇغ ــۇھىتى تهۋپى ــۇت م ىگه مهھم

 .ورنىدا ئولتۇردىكېلىشكه باشلىغاندىال ئاستا ئ
 :ئابدىنىياز ھهيران بولۇپ ئهتراپتىكىلهرگه ىدەۈستسېپىل ئ

اش ئوخشـ ى ئهپهندى سېهرىگهرمۇ قانداق؟ ئوقۇغـۇچىالر بىـزگه   مهمتىل —
شـىنى، چېكىـت   ۇتۇرمىسـا، قهيهردە تۇرسـا خهت بول   كـۆرۈپ ئـۆزلىرىنى ئېگىـزدە   

 اندۇ؟بولۇشىنى قانداق بىلىدىغ
قاراپ كومانـدا  غا نىڭلىدا قهغهز تۇرىدۇ، ئۇ شۇقارىمامال، مهمتىلىنىڭ قو —

ــدۇ،  ــدى،   —بېرىۋاتى ــۈپ ئهپهن ــدى يۈس ــۇ قهغهزدە —دې ــۇ  . گهپ ش ــال ئ ئېهتىم
 .لسا كېرەكى بوھهرىكهتلىنىش سخېمىس

ق ئىكهنـدە، كېـين بىـز ئۇنىـڭ سىخېمىسـىنى كـۆرۈپ       مۇنداھه، گهپ  —
بىـر   —سى نـېمه؟  ئهمدى قاراڭالر، بۇنى. رۈپ قويسۇنباقايلى ئۇ بىزگه چۈشهندۈ

اھى يهردە اتادىن پهيدا بولغان ھالقىنى ۋە ھالقا ئوتتۇرىسـىدا گـ  ى قۈگرئهگرى ـ ب 
ــۈچتىن، گــاھى يهردە بهشــتىن، گــاھى يهردە  ــۇژم بىــر ئ ــدىن غ ــا ئون هك دىن ھهتت

ــىنهلمىگهن    بو ــى چۈشـ ــۆرۈپ ھېچنېمىنـ ــۇچىالرنى كـ ــان ئوقۇغـ ــۇپ تۇرغـ لۇشـ
 :ئهتراپتىكىلهردىن سورىدىئابدىنىياز 
القىدىكىلهرنىڭ ھهممىسـى  ن ھنغابۈگرى سهپتىن ھاسىل قىلى - ئهگرى
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ھالقىنىـڭ  . ۇپ، بـۇ بىـر قىزىـل سـىزىق ئىـدى     قىزىل بايراقنى كۆتـۈرگهن بولـ  
 .ار ئىدىزىق بدىراق يهنه بىر كۆك سىىسمىئوتتۇرا ق
ــاال؟     — ــېمه ب ــۇ ن ــپ كهتتىم ــى؟ ئېزى ــۇ نېمىس ــددىنمۇ   —ب ــدى مهجى دې

 .شۋىشلىنىپته
ال ولكىبــــات رھـــېچكىم چۈشــــىنهلمىدى، پهقه بـــۇنى تاماشــــىبىنالردىن  

لـدىغىراق ئېڭىشـىپ   مۈشۈكنىڭكىدەك كـۆزلىرىنى چىمچىقلىتىـپ، سـهل ئا   
ڭ نېمىـدىن  امهتنىبىرىنچى بولۇپ بۇ كار ئۇ. قارىغىنىچه تاتىرىپ تۇرۇپ قالدى
 .ئىبارەت ئىكهنلىكىنى بىلگهنىدى

ك، بولغــان ســوئالنى يهشــمهكچى بولغانــدە كىشــىلهرنىڭ كۆڭلىــدە پهيــدا 
ــار  ــان جاپپ ــۆلكىم«قۇرب ــالىز ئ ــۆلكهئ . دېــگهن ناخشــىنى باشــالپ بهردى » تۇن ئ

 .تهكشى ئاۋازدا ناخشىنى ئوقۇشقا باشلىدى ئوقۇغۇچىالر
 لتۇن ئۆلكه،ز ئائۆلكىمى
 .شلىرىنىڭ تائالتۇن ئۇ
............. 

ېـدى يۈسـۈپ زىيـا    د —! ھه، بۇ ئهسلىدە ئۆلكىنىڭ خهرىتىسـى ئىـكهن   —
 .ۈرىكى شىددەت بىلهن سېلىپتهسىرلهنگىنىدىن ي

 مه؟نې —
ىم دەرياسى، مانـا مـاۋۇ   ئۆلكه خهرىتىسى، قارىسىال، ئاۋۇ كۆك سىزىق تار —

پالشقان تـوچكىالر  دەم توتوچكا قهشقهر، بهش ئا رغانئون ئادەم غۇژمهك بولۇپ تۇ
ــۈرۈمچى، غۇلجــ    ــقا ئ ــدىن باش ــالته شــهھهر، بۇنىڭ ــك  قهدىمكــى ئ ــۈچ ئادەملى ا، ئ

ــا  ــى ن ــوچكىالر يېڭ ــوچكىالر به ت ــر ت ــھىيىلهر، بى ــزىالرك يگلى ــوۋا،  ... ې ــا ت خۇداي
ن بىلگىنىم ئۇنىڭ سـىرتى ئىـكهن، خـۇدا ئـۇنى     تهۋپىقنى ئهمدى بىلدىم، بۇرۇ

 ...!قىلغايمان ئۆزى ئا
 ئۇنىڭ ھهقىقهتهنمۇ ئـۆلكه خهرىتىسـى ئىكهنلىكىنـى    شۇندىالھهممهيلهن 

 .....هپىلدىدىكۆك بايراق لئاي ـ يۇلتۇزلۇق ىدە ئۈست» قهشقهر«بىلدى 
دېدى ئابـدىنىياز چوڭقـۇر ھهۋىسـى كېلىـپ،      —ۇ ئۆزى؟ م بادەقانداق ئ —
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  ئۇ سىهرىگهر ئهمهستۇ؟ —ىياتىنى يوشۇرالماي، ھىس
لبىنىڭ دولقۇنلۇق ھىسـلىرىنى  ىيا قهدېدى يۈسۈپ ز —ۇ ئوت، ق، ئيا —

  .قانداق ئىپادە قىلىشنى بىلهلمهي
پ ن زېرىكمهيـدۇ، قىلىـمهن دە  نه شۇنداق بىر ئادەم، ھېچ نهرسـىدى ئۇ ئه —

ــيهن ــدۇ،  ى ــارمىغۇچه توختىماي ــا چىق ــا ۋۇجۇتق ــ —... ت قىلس ــمهد كهم س ۆز ئهخ
 اپ تــۇرۇپ، دوســتى ئۈچــۈنڭغىرئهپهنــدى ھىســىياتچانلىق بىــلهن كــۆزى ياشــا 

  .ندى، بۇ غهرەزسىز ئىپتىخار ئۇنى سۆزلهشكه ئۈندىگهنىدىماختا
ــىب ــقا تاماشـ ــى ب باشـ ــنىڭ نېمىلىكىنـ ــۇ كۆرۈنۈشـ ــدى، ىنالر بـ ىلمىگهنىـ

 دەپ) خهرىـته (» يـۇرت بهلگىسـى  «ىدىكى ئوقۇمۇشلۇقالر بـۇ  رىسئا تاماشىبىنالر
 -ز ئېغىـزدىن ن سـۆ دېـگه » يـۇرت بهلگىسـىكهن  «چۈشهندۈرۈشكهندىن كېيىن، 

 .پۈتۈن مهيداننى ئايلىنىپ چىقتىۆچۈپ، ئېغىزغا ك
ىس بىــلهن نېمىلهرنىــدۇر دەپ  ئىــدىر  وۋاڭ بــاۋچيهن ليــۇ بىــڭ، رىبــالك   

ئاستا چاسـا سـهپ بولـۇپ،     -لىرى ئاستاۇچىقۇغبۇ چاغدا تهۋپىق ئو. شتىپىچىرال
 .لىپ، سهھنىدىكىلهرگه ئېهتىرام بىلدۈردىسهھنه ئالدىغا كې

 .ئهپهندىيۈسۈپ  دېدى —ويۇنى تۈگهپتۇ، ىڭ ئئۇالرن —
دېـدى   —چاپسانراق چۈشۈپ مهمتىلى ئهپهنـدىگه ئـاپىرىن ئېيتـايلى،     —

 .ئابدىنىياز
 ۈشۈشتىن چلدىزنىڭ سۆزىگه قوشۇلۇپ سېپىئۇالر ئابدىنىيا

لىغاندا مهھمـــۇت تهۋپىقنىــڭ ئوقۇغـــۇچىلىرى ئېهتىــرام قىلىشـــقا باشــ   
مـداپ  چىال چاقهدەمـلهر بىـلهن بىـرنهچ   غـان  مۇھىتى يهنه ئورنىـدىن تـۇردى ۋە يو  

 -ۋقۇنبـۇ ھـال يهنه بىـر قېـتىم شـا     . سهھنىدىن چۈشۈپ، تهۋپىقنى قۇچاقلىدى
ۇرۇپ پ تــقالمــۇد مــۇھىتى تهۋپىقنــى قۇچــا   مهھ. ســۈرەنگه ســهۋەبچى بولــدى  

 :پىچىراليتتى
 ...!رەھمهت ئىنىم، رەھمهت —

ــۇ چا ــ    ب ــر مۇراســىمغا ئايالنغانى ــدان ئاللىقانــداق بى ، گويــا دىكىغــدا مهي
بۆلۈنـۈپ كېتىـپ ئـۇزۇن زامـان ئۆتكهنـدە قايتـا        گهككىىدىن ئىمۇھاسىرە سهۋەب
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ــقان قوشــۇندەك  ــكهن ئــورۇق   ئۇچراش ــاكى ئايرىلىــپ كهت ــانالر قايتــا  تۇ -، ي غق
ــكهندە ــدى   ۇچاك قكۆرۈشـ ــۇپ كهتكهنىـ ــلهن تولـ ــىلهر بىـ ــىۋالغان كىشـ . قلىشـ

 .دىا ئىهر ۋە شهھهر پۇقرالىرى ئوقۇغۇچىالرنى قۇچاقلىماقتئهسكهرل
ــك ــپ كهتــ ــدھاياجانلىنىــ ــڭ  هن ئابــ ــك ئوقۇغۇچىنىــ ــر كىچىــ ىنىياز بىــ

ۈۋېلىـپ، بىـر پىرقىرىتىـپ ئورنىغـا     پېشانىسىگه سۆيدى ۋە ئـۇنى ئېگىـز كۆتۈر  
 .ويۇپ قويدىق

ــۇ پهۋقۇلئــاد  ــن رەئىســىنىڭ ئاگاھالندۇرۇشــى بىــلهن     مۇردە ب اســىم يىغى
ېڭـى بىـر   دى يئهمـ . ىپ، مهيداندا قايتىدىن تهرتىپ ئهسـلىگه كهلـدى  ئاياغلىش

ــ  ش ئۈچــۈن مهيــدانغا كىرىــپ   ۈتۈماھــارىتى كۆرســ  ېپى مهشئوقۇغــۇچىالر س
ماھـارەت  بـۇ  . ى مهيدانـدىن چىقىـپ كهتكهنىـدى   كهلگهن، ئاتۇش ئوقۇغـۇچىلىر 

هلــق يېنىــدا نــېمه بولســا شــۇنىڭ بىــلهن مېهمــان  ە خر ۋئىگىلىرىنــى ئهســكه
 ختــاپئىككــى ئېغىــز ياخشــى گهپ بىــلهن ما  -ھــېچ بولمىســا بىــرقىلىشــقا، 

 .ىغانىدىقا باشلكۆڭلىنى ئىزھار قىلىش
ــا     ــڭ ئۇســتازى بولغ ــارەت ئىگىلىرىنى ــۇ ماھ ــۇھىتى بولســا ب ن مهھمــۇت م

ى كۈچلـۈك  لىنقـو  رغۇزىۋالغان بولۇپ، ئۇنىڭمهمتىلى ئهپهندىنى قېشىدا ئولتۇ
 .پهنجىلىرى بىلهن مهھكهم سىقىۋالغانىدى

ى بىــلهن ىيىتپائـال » مۇســابىقه مهيـدانىغا كىــرىش «ســېنتهبر كـۈنى  ــ   18
ئىسى ئهتىدىن باشـالپ يېنىـك ئاتلېتكـا مۇسابىقىسـى     ىغىن رەي. ئاخىرالشتى

  .ئېالن قىلدىباشلىنىدىغانلىقىنى 

 

2  
 

ــۇ  ــۇد م ــته مهھم ــپ كهچ ــاپهت بېرى ــا زىي ــايالردىن  رقاھه ھىتى كاتت ــى ج يس
ئــۇ ئــادىتى . ىيــالىيالرنى كۈتۈۋالــدىكهلــگهن تهربىيىچىلهرنــى ۋە شــهھهردىكى ز

ــمىي   ــويىچه رەسـ ــپ كۆپچ گهپلبـ ــى قىلىـ ــۈهرنـ ــ كنىۈلـ ــاي، دىققهتـ ته تۇرغۇزمـ
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باشـقىالرنىڭ  . تىدوستالرنىڭ بهزمىلىرىدىكىدەك ئهركىـن سـۆھبهتكه قويـۇۋەت   
 :اق باشالپ بهردىاقچى چقى ئۈچۈن ئالدى بىلهن ئۆزقورۇنۇپ قالماسلى

 يامانراقمۇ قانداق؟ مهمتىلى ئهپهندى، سىزنىڭ ئىچىڭىز —
 .ۈلدى تهۋپىقەپ كد —قانداق دەيسىز، سىجاڭ؟  —
يامان بولمىسا، بۈگۈنكى كارامهتلىرىڭىزنىـڭ سـىرىنى    ئىچىڭىزئهگهر  —

مه بـــاللىرىمىز رىڭىزغا ئېيتىـــپ بېرىـــڭ، بىزنىـــڭ ھهمـــ باشـــقا ۋەتهنداشـــلى
 .پ كهتسۇنولۇك بسىزنىڭكىدە

 .جاۋاب بهردى تهۋپىق قىزىقچىلىق بىلهن —! باش ئۈستىگه —
هم ياپقـا چىقىـرىش ئۈچـۈن ك   ى رومهمتىلى ئهپهندى بۇ سـېهرىگهرلىكن  —

ندىمۇ بىـر ئـاي يـا كۈنـدۈزى، يـا كېچىسـى ئـارام ئالمىغـان بولسـا كېـرەك،           دېگه
 .سۈپ ئهپهندىسورىدى يۈ —انداق دېدىم ئهپهندى؟ ق

 .ز، دوستۇمىڭىويدئاز دەپ ق —
ان ئىشــنى بىــزگه قاچــانمۇ مانــا ئهمهســمۇ، ئــۇ نهچــچه ئــاي بــاش قاتۇرغــ —

 پ بوالر؟ۈتۈئۆگ
ئىجــاد قىلىــش ئۈچــۈن  ئــورمىنىبىرئــالىم بىــر تې. ســتۇمن دوبــۇ ئاســا —

سـلىككه كىرگۈزۈلگهنـدىچۇ؟   تېئورما ئىجاد قىلىنىپ دەر. دۇۇنۇنهچچه يىل ئويل
ــا  ــېچهن ئ ــال ئۆگچ ــدۇۈنۈدەم دەرھ ــۇ بۇ .ۋالى ــۇنداقم ــهرپ  . ش ــت س ــڭ ۋاقى مېنى

ــ   ــش جهريـ ــاد قىلىـ ــنىم ئىجـ ــېلىپ،    . انىقىلغىـ ــا سـ ــۇ فورمىلىغـ ــدى ئـ ئهمـ
مهسـىلهن، مهن  . يسـىلهر ۋاالالۈنۈكېيىن بىردەمـدىال ئۆگ دىن قېلىپالشتۇرۇلغان

ىشـــنىڭ ئـــانچىۋاال شـــۇ تـــاپ ھهرىـــكهت ســـخىمامنى ســـىلهرگه كۆرسهتســـهم ئ
 .كىگه كۆزۈڭالر يېتىدۇمۇرەككهپ ئهمهسلى

تـۇرىمىز،  چه ئاسانال بىر ئىشتهك تۇيۇلدى، ئهمما بىـز ئىشـهنمهي   گهپبۇ  —
 .دېدى توختاجى —

دېـــدى  —ىـــڭ ئهپهنـــدى، كـــۆرەيلى، ئېل قېنـــى ســـىخېمىلىرىڭىزنى —
 .ئهخمهد ئهپهندى ئالدىراپ

گه سىزىلغان بهش ئـالته يـۈز   بۇ قېلىن قهغهز. تهۋپىق سىخېمىالرنى ئالدى
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چىلهردە قـــارا تـــوچكىالر،  تهككـــا ىلىـــك چاقمـــاق ســـىزىق بولـــۇپ،   كاتهكچ
 .ئىدى ئىستىرىلكىالر، نومېرالر بار

 . دىراپئال دېدى ئهخمهد ئهپهندى —خوش قېنى سۆزلهڭ،  —
شـۇنچه كـۆپ ئـادەم تۇرسـا، ئـۇالر بـۇنى كۆرمىسـه         لهمدىم؟سىزگىال سۆز —

 .م بىكار ـ دەۈنۈگۈسۆزل
ــۇن،   — ــداق بولس ــدى  —ئهمىســه مۇن ــلىههت  دې ــۇھىتى مهس ــۇد م مهھم

ىڭالر، شـۇ  ئهته كهچته مۇسابىقىدىن يېنىپ نوبېشى مهكتهپكه بېـر  —پ، ېرىب
اقمــاق ر، مهمتىلــى ئهپهنــدى چالڭاليهردە ســىنىپتا ئولتــۇرۇپ، بــۇ دەرســنى ئــاڭ 

 . ىزىقلىرىنى تاختىغا سىزىپ چۈشهندۈرسۇنس
ى دېـد  —ئهمىسـه شـۇنداق بولسـۇن،    . لـدى ھهبهللى، بۇ گهپ دۇرۇس بو —

 .سېلىۋېتىپ ىغاكىستهۋپىق سىخېمىالرنى سوم
هد ئهپهندى ئۇنىـڭ قـولىنى   دەپ پىچىرلىدى ئهخم —توختاپ تۇرسىال،  —

ــپ،  ــۈنال —تۇتۇۋېلى ــرەك، ئه ۈنۈش چۈمهن بۈگ ــىم كې ــچه ۋېلىش ــاقىتىم تىگى ت
 .يهتمهيدۇ

ۇۋىـدى، يۈسـۈپ   پ، سـىخېمىنى كـۆرگىلى تۇر  ۈشـ ۈئۇالر پىچىرلىشىپ سۆزل
 .ېرىك بولدىئهپهندىمۇ ئۇالرغا ش

ى، ئهمىســه، باشــقىالرنىڭ دېققىتىنــى بــۆلمهي، پهم ايلۇزمــتهرتىپنــى ب —
ــدى تهۋپىــق —قىاليلــى،  بىــلهن ــۇنچه قىــزغىن بولســاڭالر . دې ېمىنى ســىخ ب

 .سىلهرگه بېرەي
ۇ؟ سىلى بۇنى بىز ئۆگهنگۈچه يهنه بىر يېڭـى قىلىقنـى ئـويالپ    سىلىچ —
 .دېدى يۈسۈپ ئهپهندى —تاپامال؟ 
 .ـ دە بولۇدۇشۇنداق  ئهلۋەتته —
ــگ — ــق     ى ئهپن ــى تهۋپى ــى، ھه، قېن ــقا كېلهيك ــمىي ئىش ــاي، رەس هپقاچم

ــۇالرنى   —شهندۈرۈشــنى باشلىســىال، چۈ ــدى ئ ــايتۇرۇپ ماۋزئهخــمهد ئهپهن ــا ق ۇغ
 .كهلدى

كۋادرات شهكىللىك چاقماق سىزىقالرنى سـىزىۋالىمىز، ئانـدىن    ئاۋۋال —
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يــازىمىز يــاكى شــهكىلنى تىگه ئىپــادىلىمهكچى بولغــان خهتنــى شــۇنىڭ ئۈســ
نىـڭ ئۆزئـارا   ئۇالر. بولـۇدۇ ھهربىـر كاتهكچىـدە بىـر ئوقۇغـۇچى تۇرغـان      . زىمىسىز

ــان بىرىنىـــڭ ئـــۆزى يادلىۋالھهر ھهم بولـــۇدۇئـــارىلىقلىرى بىـــر قهدەمـــدىن  غـ
ــ ــۇدۇۇرلىرى نوم ــىزىقلىرى    . بول ــهكىل س ــاكى ش ــخېمىدىكى خهت ي ــدىن س ئان

ــۆ  ــىپ ئ ــۇچىالر  كېس ــاتهكچىلهردىكى ئوقۇغ ــدۇ،  تكهن ك ــدىن مىدىرلىماي ئورنى
ســىل رى مهيدانــدىن چىقىــپ كېتىــپ، مهيــدان چۆرىســىدە رامكــا ھا ىلىاشــقب

ه چىقىـپ بولىـدىغان   چهتـك ئۇالر سـخېمىدا قـانچه كـاتهكتىن كېـيىن     . قىلىدۇ
بۇنىـڭ ئۈچـۈن سـىز قايسـى     . هلىي يهر يۈزىدە شۇنچه قهدەم سـۈرۈلىدۇ سا، ئهمبول

قــا قــانچه قهدەم قاياق) چىنىــڭنهچچىنچــى نومۇرلــۇق ئوقۇغۇ (ۇچىنىــڭ ئوقۇغ
 .ۈلۈشىگه كوماندا بهرسىڭىزال كۇپايهسۈر

قا ڭ نومـۇرلىرىنى، يهنه سۈرۈلۈشـكه يـاكى جايىـدا تۇرۇشـ     ئوقۇغۇچىالرنى —
 ؟بولۇدۇق يادالپ بولغىلى ى قانداېگىشلىكلهرنىڭ نومۇرىنت

ئـۇالر بـۇنى   . بولـۇدۇ لىرى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهربىرسىنىڭ مۇقىم نومـۇر  —
ســهپ ھالىتىـدىكى ئــورنى مــۇقىم   اســاڭ چشــۇنداقال ئۇالرنىـ . بىلىــدۇئـۆزلىرى  

نىــڭ ئالدىــدا، كىمنىــڭ ئارقىســىدا تــۇرغىنى بــويىچه  بــۇنى ئــۇالر كىم. بولــۇدۇ
ــدۇۇىدە تۇتســلىرئه ــدا ســىز ك. ۋالى ــويىچه   ومان ــۇر ب ــدە ســخېمىدىكى نوم بهرگهن

ت ۇيرىسـىڭىز ئـۇالر شـۇ بـويىچه ھهرىـكه     نهچچىنچى نومۇرنى قانداق قىلىشـقا ب 
 .قىلىدۇ
 نېمىشقا خهت بۇزۇلۇپ كهتمهيدۇ؟دا غانئۇالر ئايالن —
ــىز كاتهكچىــدىن مهر  — ــۇچىنى بىلىۋالىســىز ۋە    س ــى بىــر ئوقۇغ كهزدىك

ڭ  تهرىپىـدىكىلهر ئالـدىغا، سـول    ۇنىڭ ئـو دا تۇرۇپ ئايلىنىشنى ئورنىئۇنىڭغا ئ
نىڭ شـۇ . ايلىنىدىغانلىقىنى تاپىاليسـىز تهرىپىدىكىلهر ئارقىغا قاراپ تهكشى ئ

  .دۇبىلهن ھالهت بۇزۇلماي
كـۆپ مهشـق   سىي قانۇنىيهت ھهقىقهتهنمۇ ئـاددىي ئىـكهن، بىـراق    ائاس —

  .ىدېدى يۈسۈپ ئهپهند —تهلهپ قىلىدىكهن، 
 .دەپ كۈلدى تهۋپىق —ار؟ نهدە بئهلۋەتته، تهييار ئاش  —



 398

.... 
مهھمـــۇد مـــۇھىتى ئۇيغـــۇر . ك تارقاشـــتىۈلـــۈزىيـــاپهتتىن كېـــيىن كۆپچ

ــ  ئۇيۇشمىســىنى رىنى ئېلىــپ قېلىــپ،  رلىۇدىڭ مهســئۇللىرى ۋە مهكــتهپ م
 .ىسىنى مۇزاكىرىگه قويدىئهلگه ئوقۇغۇچى چىقىرىش مهسىلچهت

. شـتى ىن ماقۇلالك بىر ئېغىـزد ۈلۈى كۆپچرىشنئهلگه ئوقۇغۇچى چىقىچهت
بهزىـلهر  . ىتارتىش كېلىـپ چىقتـ   -بىراق قهيهرگه ئهۋەتىش مهسىلىسىدە تاالش

رىشـنى تهشـهببۇس   ىقىه چىرىشنى، بهزىلهر تۈركىيىگسوۋېت ئىتتىپاقىغا چىق
ــدى ــددىن ئهپه  . قىل ــۇھىتى، مهجى ــۇت م ــرنهچچهيلهن   مهھم ــارلىق بى ــدى قات ن

ىڭ دېگـۈدەك  ىدىكىلهرنئۇيغۇر ئۇيۇشمىسـ . ۇردىىڭ تتۈركىيىگه چىقىرىشتا چ
چىقىرىشـنىڭ  ھهممىسى ۋە باشقا مهكـتهپ مـۇدىرلىرى سـوۋېت ئىتتىپاقىغـا     

اقىغـا چىقىرىمىـز   تتىئى گهرچه سـوۋېت . ئىسپاتالشـتى قواليلىق تهرەپلىرىنـى  
ســىمۇ، مهھمــۇد مــۇھىتى بۇنىڭغــا  دېگۈچىلهرنىــڭ ســانى ناھــايىتى كــۆپ بول 

 .هل بولمىدىله ھقارشى بولغاچقا مهسى
شايلى، ھازىرچه دەم ئـېلىڭالر،  ۇر پۇرسهت تېپىپ ئويلى يهنه بىبۇ ئىشن —

ا تهۋپىـق، مهجىـددىن،   پ، ئۇ ئاخىرىـد ۈتۈمۇھىتى گهپنى تۈگدېدى مهھمۇت  —
 :هخمهت، يۈسۈپ ئهپهندىلهرنى ئېلىپ قېلىپ يهنه سورىدى، ئاجىتوخت

ر، پىكـرىڭالر زادى  ىڭالبهزىلىرىڭالر گهپ قىلغىلى ئۇنىماي ئولتۇرۇۋالـد  —
ــوۋېقانـــ ــۆرۈپ  داق؟ سـ تكه بېرىـــپ كهلگهنـــلهر بىزنىـــڭ ئهســـكهرلهردە بـــار، كـ

 -دىبولـ ز دېسهڭالر تازا بىر ئىـش  يهنه سىلهر سوۋېتكه باال ئهۋەتىمىتۇرۇۋاتىمىز، 
ئورۇسـالر بـاللىرىمىزنى    —ئۇ بىردەم ئۇياق ـ بۇياققا مېڭىپ ئارقىدىن،   —! دە

قىلىڭالرنــى ىڭالر، ئهتاندۇرىــدۇ، ئــويالپ بــېقدىن بولشــىۋىك قىلىۋېتىــدۇ، دىنــ
 .دېدى —ئىشقا سېلىڭالر،  

 :ۇرۇشىۋىدى، ئۇ تهۋپىققه قاراپك زۇۋان سۈرمهي جىم تۈلۈكۆپچ
 .دېدى — ڭا،ېقىئهپهندىم سىز گهپ قىلىپ ب —
ئهپسۇسـكى   —هۋپىـق،  دېـدى ت  —مهن بۇ ھهقته ئېنىق قاراشـتىمهن،   —

 هن ئــايرىمكىن، بــۇ ھهقــته ســىز بىــللــې. قارىشــىم ســىزنىڭكىگه ئوخشــىمايدۇ
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 .سۆزلهشسهم بهلكىم سىزمۇ بۇنى توغرا تېپىپ قېلىشىڭىز مۇمكىن
ــىز؟ مه  مه — ــدىن ئىشىنهمس ــۇنىڭغا چىن ــن؟ ش ــاالرمهنمۇ؟ ۈرۈن ئۆزگ پ ق

ئــۇ  —! گــۇۋاھپهنــدىم، تــوغرىلىقىمنى ئــۆزۈم بىلىـمهن، بۇنىڭغــا ئــالال  ئه اق،يـ 
ــدى  ــاۋازدا ۋاقىرى ــك ئ ــدىن. زەردىلى ــلهن،  ئۈم ئارقى ــىز —ىدســىزلىك بى نىڭ س

بىــراق، مهن ... ق گهپلهرنــى قىلغىنىڭىــز مېنــى بهكمــۇ مهيۈســلهندۈردىبۇنــدا
غـان  بولچه بۇ قېتىم قايتىپ كهتكـۈ . رزنىڭ سۆھبىتىڭىزگه ھهرقاچان تهيياسى

  .ه ئاڭالپ باقىمهنئارىلىقتا ۋاقىت تاپسىڭىز، سۆزلىرىڭىزنى ئهلۋەتت
ېـــدى د —.... هس، رېئــاللىق، ئهم مۇنــ ۇســىزنى خاتــا دېمهكچــى بولغ    —

 .قمۇ بىر ئاز مۈجمهللىك بىلهنتهۋپى
  .ىپ تارقاشتۇشۇئۇالر سىجاڭ بىلهن خوشل

 

3  
 

ــۈرلىرى ب  ــااشــلىنىپ، ئاخىرالشــقىچه بىرەســمىي مۇســابىقه ت كــۈن  نچهرق
ــى جا   ــڭ ھهرقايسـ ــى، ۋىاليهتنىـ ــوغرا كېلهتتـ ــقا تـ ــگهن  تۇرۇشـ ــدىن كهلـ يلىرىـ

ــتۇرۇش    ــۆپ، ئورۇنالشـ ــۇچىالر كـ ــ  قىيىئوقۇغـ ــا، يـ ــى تۇغۇلغاچقـ ېقىن نچىلىقـ
نى دىغان، شــۇ يهرنىــڭ بــايلىرى ئــۇالرۇلۇاپتىكــى مهكــتهپلهرگه ئورۇنالشــتۇرئهتر
  . ۋالىدىغان بولدىۈكۈت

ــا ــدىرېهىم باي كېرەمب ــته ئاب ــتهپ،   چىنۋەچغ تهرەپ ــڭ بېغــى، نوۋېشــى مهك ى
ــايلىرى ئوقۇغۇچىالرنىـــڭ  قىزىلدۆۋىـــدە توختاجىنىـــڭ مهك ــورو جـ تىپـــى ۋە قـ

ئىزچىلىــرى بهك كــۆپ  هپهنــدىنىڭمهمتىلــى ئ. ىغــان بولــدىدۇولتۇرالغۇســى ب
ــورو جايلىر   ــڭ ق ــدە توختاجىنى ــل دۆۋى ــا قىزى ــدا تۇربولغاچق دىغــان، ھهركــۈن ۇى

بىلهن بىلله مهيدانغا كېلىـدىغان  رى ىلىئۈچۈن قىزىل دۆۋە ئوقۇغۇچپائالىيهت 
  .بولدى

ىپ ئورۇنالشتۇرۇلغاندىن كېـيىن كهچلىـرى دوسـتالر تېپىشـ    ئوقۇغۇچىالر 
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ر ئهخـــمهد ئهپهنـــدىنى بىـــر كـــۈن ئـــاۋات ئـــۇال. تتىىـــر ســـورۇندا جهم بولۇشـــاب
ش ىـدە جهم بولغانلىرىــدا، شــهۋقى باشــال قىلىشـماقچى بولــۇپ، ئۇنىــڭ مهكتىپ 

  :قىدە ئېغىز ئېچىپھهقهر مۇراسىمىدىكى ماھارەتل
دا ئولتۇرغــانتىم، ھهمىشــه كــۆزۈم مهن ســىجاڭنىڭ ئارقىســىدىكى قاتــار —

ۇپمــۇ تهۋپىقنىــڭ بول. ۇردىكــۆز يېشــىنى ســۈرتۈپال تــجاڭ ئۇنىڭــدا بولــدى، ســى
ۆز يېشىنى تۇتالمىـدى،  بالىلىرى مهيدانغا چىققاندىن تارتىپ، چۈشكهنگىچه ك

  ...تىدۇ جۇماكې قىپزە، بالىالرغا ئاجايىپال بۇ ئادەم ـ 
ــۆپ   — ــدا ك ــرىكلهپ قۇچاقلىغان ــى تهب ــا   تهۋپىقن ــدى، قۇلىقىغ ــال بول ھاي

رنىـــڭ يهنه ئۇال دېـــدى ئوبۇلقاســـىم، ئـــۇ —هن، نۇرغـــۇن گهپ قىلـــدىغۇ، دەيـــم
  .پېشىدىن بۇ يهرگىمۇ كهلگهنىدى

كىن، ىزىقتـۇرۇپ، تـوغرا، نېمىلهرنـى دېـدى    بۇ گهپ دەسلهپ ھهممهيلهننى ق
ېگهندەك ئىستهكنى تۇغدۇرغان بولسـىمۇ، ئهممـا بـۇ    ، دىمۇقېنى ئاڭالپ باقمايل

  .ارتتىنى تڭ ئوبۇلقاسىمنىڭ ئاغزىدىن چىقىشى بىردىنال دىققهتسۆزنى
 —دېــدى تهۋپىــق چانــدۇرماي،  —ى قىلــدى، پ گهپلهرنــئهلــۋەتته، كــۆ —

ــدىن بىلمهمســىلهر، ســىجاڭ ھهمىشــهمك  يهنه  ىدەكال، رەخــمهت، ھهشــقالال، ئان
چوڭ ئىش قىپسـىز دېگهنـدەك گهپلهرنـى قىلىـدۇ      ۇم،ولدتهسىرلهندىم، خوش ب

  .شۇئهمهسمۇ، 
لىقىنى ھىـس قىلىـپ   يغانئوبۇلقاسىم بۇ گهپنى بهك تومتاق ئوتتۇرىغا قو

خىجـالىتىنى يوشـۇرۇش ئۈچـۈن بۇرنىنىـڭ ئـۇچىنى چىمـداپ       . رىپ كهتتىتاتى
  .چىقىش كويىدا بولدىز بىر كۈلكه بىلهن بۇ ۋەزىيهتتىن قويۇپ ئورۇنسى

ۋپىــق نــېمه گهپلىكىنــى ئېيتىــپ بهرســىله، ھهممىمىــز ئــۆز ته ســت،را —
ــاقىلى،   ب ــدىكىن ئــاڭالپ ب ــا   —ولغان ئــۇ . پهنــدىن ئهقىزىقىــپ ســورىدى نام

ېچقانداق گۇماندا ئهمهسىدى، شۇڭا قىزغىنلىـق بىـلهن   ھهققىدە ھئوبۇلقاسىم 
  . سورىدى
ــۇدد — ــى مه  خ ــقا يېڭ ــدەك، باش ــا دېگىنىم ــوق ى باي ــۇن ي ــالىالردەك . زم ب

ق بىـــلهن مۇناسىۋەتســـىز گهپلهرنـــى قىلىـــپ نېمىشـــكه ۋاقـــت  ىلىـــىقچقىز
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  ۆتكۈزىمىز، بىرەر ئهھمىيهتلىك تېما يوقمۇ؟ئ
ى، ئهممــا ئـــۇ بۇنىـــڭ  اراپ قويـــدن ئهپهنـــدىگه مهنىلىــك قـــ نامـــاشــهۋقى  

ۇنــداق ســاددىلىققا، شــهۋقىنىڭ ب. مهنىســىنى ھــېچ چۈشــهنگهندەك قىلمــايتى
زا ئـاچچىقى كهلسـه كېـرەك،    تـا  زگهۋېرىدىغان بالىالرچه مىـجه ھهممىگه ئىشىنى

بېــــرى يېقىنالرنــــى ئوبۇلقاســــىمدىن ئــــۇ خېلىــــدىن . قىزىرىــــپ كهتتــــى
. ئـادەم كهم بولمـايتى  رۇندا بـۇ  سـىمۇ، لـېكىن يهنىـال سـو    ىۋاتئاگاھالندۇرۇپ كېل

ئوبۇلقاسـىمنى ياخشـى دەپ    چۈنكى، زىيالىالر ئىچىدىكى خېلـى نۇرغـۇن ئـادەم   
  .قارايتى

ا دۇچ كهلـگهن سـۆھبهت تـازا ئهپلهشـمهي،     ۋاغـ ھا ھه دېگهندە كۆڭۈلسىز بىر
ــا ـ     ــاز ناخش ــورۇننى جانالندۇر    بىرئ ــدىن س ــتى، ئان ــلهن ئولتۇرۇش ــاز بى ــقاس  ۇش

شاگىرتلىرىدىن ئابدىراخمان بىـلهن سـابىتقا   ه كهلگهن تىرىشقان تهۋپىق بىلل
  . شېئىر ئوقۇتتى

ۇچى چىقىـرىش مهسىلىسـىگه   تېما يېقىن ئارىـدا چهتـئهلگه ئوقۇغـ   ئاندىن 
ــك ــدىپ تېلىـ ــاالش   . وختالـ ــۇزاق تـ ــىلىدىمۇ ئـ ــۇ مهسـ ــدى  -بـ ــارتىش بولـ . تـ

ــاقچى ب   ــا چىقىرىلمــ ــوۋېت ئىتتىپاقىغــ ــڭ ســ ــۇولئوقۇغۇچىالرنىــ ى بهزى شــ
  .ز تۇيۇلغانىدىكسىۈنۈچۈشمۇئهللىملهرگه 

چىقىرىشــقىغۇ سـىجاڭ بۇنىڭغــا قانــداق مـاقۇل دېگهنــدۇ؟ تــۈركىيهگه    —
ىمۇ بــولىتى، ىقســا چ، ھــېچ بولمىســا ھىندىســتانغكـۆپلىرى قارشــى چىقســۇن 

غا بـاال ئهۋەتـكهن دېـگهن قانـداق گهپ     ئېنگىلىزالردا ئوقۇپ كهلسه، بولشىۋىكالر
  بۇ؟

كۈمهتمـۇ ئۇنىمىـدى،   لمىـدى، ھۆ شمىدى ئهمهس، ئامال بوارتىسىجاڭ ت —
ۋالسـا نـېمه قىلغىلـى    ۇلسىجاڭنىڭ مۇشاۋۇرى، تهنجاڭلىرى، ھهممىسى بىـر بو 

  ؟بولۇدۇ
ــ — ــڭ تتـ ــته چىـ ــۇۇرغۈركىيهگه ئهۋەتىشـ ــىم  —قتى، ۇلـ ــدى ئوبۇلقاسـ دېـ

ېمه بۇنـداق ئاسـان يـول قويـۇش بـۇ؟ بۇنىڭغـا       نـ  —قىزغىنلىق بىلهن قايناپ، 
ــدا ئۇنىمىغا ــلىك نــ ــيهرگه ئهۋەتمهســ ــىراق ھېچــ ــدۇياخشــ ــىلهر،  !بولمامــ ســ
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ــ    ــنىڭ ئوب ــۈركىيهگه ئهۋەتىش ــلهر، ت ــدىن كهلگهن ــۈزۈكرەك تۈركىيى دانلىقىنى ت
  ....!الشمىغىنىڭالرنى دەيمىناچۈشهندۈرۈپ تا

 —دېــدى تهۋپىــق ئــۇنى ســىلىق رەت قىلىــپ،      —يــاق، دوســتۇم،   —
ئوقــۇپ قــالغىنى  ســىمۇھېچــيهرگه ئهۋەتمهســلىك نــېمه دېــگهن گهپ؟ نهدە بول 

  .اقياخشىر
ــۇ ئى ــۇپ   ب شــتىمۇ ئوبۇلقاســىمنىڭ پوزىتسىيىســى ناھــايىتى قهتئىــي بول

ــۇ. چىقتــى هن ســوۋېت ئىتتىپــاقىنى، ھېچنېمىــدىن قورقمايــدىغان روھ بىــل  ئ
بـۇنى  . تىبۇ تېمىنىڭمۇ مهزىسـى قـاچ  . ينى تىلالپ قايناپال كهتتىىسهڭ ششى

ــهزدى  ــم س ــر قات  . ھهركى ــلهن يهنه بى ــۇنىڭ بى ــاللش ــۈردى م ــۈم س ــۇ . ىق ھۆك ب
ن جېنــى ســىقىلغان تهۋپىــق، بىــر لهتىــپه بىــلهن ھهممهيلهننــى  تمــاللىقتىقا

 الرباھانىســىدا ئالدىرايــدىغانبۇنىــڭ . تارقاشــقا يــول ئېچىــپ بهردىكۈلــدۈرۈپ، 
  .شالشقىلى تۇردىخو

ن قونۇپ قالماقچى بولسـىمۇ، ئهممـا   ئهسلىدە تهۋپىق ئهخمهد ئهپهندى بىله
ــۇ ق ــاتتىنال بـ ــل ارارتوسـ ــهۋقى بىـ ــپ، شـ ــدىن يېنىـ ــدىىـ ــدىهن كېتىـ . غان بولـ

  .شاگىرتلىرىنى توختاجىغا قوشۇپ ماڭدۇرىۋەتتى
  :هن يالغۇز قالغانداشهۋقى بىل

دى، دېـدى، ئـۇ بهك   لمىـ قا ڭ سـىلهردىن باشـقا يېقىـنىم   سىجاڭ مېنى —
  . دىدې —غېرىپسىنىپ قالغاندەك قىلىدۇ، 

لىدى، ئـۈرۈمچىگه،  باشـ  ئۇنىڭ ئهتراپىدىكىلهرنىڭ ھهممىسى ئاينىشقا —
 —شىۋاتســا كېــرەك، ۇئوقــۇتىمىز دەپ بېشــىنى قايدۇر ،ىۋېلىــپتكه ئاپىرســوۋې

  .دېدى شهۋقى
***  

  .ۋام قىلدىمۇسابىقه يهنه ئىككى كۈن دا
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. اراپ ماڭــدىدكه قــهابىــت جــۈمه كــۈنى ســهھهردە مهشــه    
ىلــــدە تهت دا تهۋپىــــق»تــــوپالنتى«تۈنۈگــــۈن كهچتىكــــى 

شـكه قاتناشـقان شـاگىرتلىرىغا    رنى رەتلهتوپالنغان فولكلـو 
پ، الر ھهققىدە مۇھاكىمه يىغىنـى ئېچىـ  ئهته بازار كۈنىدىن پايدىلىنىپ توپالم

شـۇڭا  . بېكىتمهكچى ئىكهنلىكىنى ئېيتقانىـدى نى نالئاخىرقى ھېسابتا ئورگى
ــدۇراخما ــدە   ئاب ــدۇغوپۇر، ئهمهت مهخســۇم ۋە ســابىتالر ئۆيى ــاقچى جهم ن، ئاب بولم

 .ئىدى
 .تهۋپىق كېسهللهرنى يېڭىال ئۇزاتقانىدىبارغاندا سابىت 

ــا  —قىــزىم قانــداق؟ كهل ئوغلــۇم، كهل، كــېلىن  —  دېــدى تهۋپىــق گوي
مهلىــكهم،  —ى بىــلهن كۆرۈشــكهندەك، دىشــرىنئــۇزۇن يىــل كۆرۈشــمىگهن قې

 .ڭمېهمانغا چاي راستال
تاتىرىــپ  -رىـپ قىزىدېـدى ســابىت   —بولـدى، بولــدى ئـاۋارە بولمــاڭ،    —

 .ىچهمهڭدىگىن
ــو — ــۇ    ئ ــۇپ قالغــان، ئ ــدە قون ــۈن دادىســىنىڭ ئۆيى غلىمىز قاســىم تۈنۈگ

ىـڭ  ئىزھات بېرىپ، سابىت ئۇن دېدى تهۋپىق سابىتقا —چه كېلىدۇ، بىردەمگى
 —هندى، ىۋالغـــان ئىزچـــى بالىســـى ھهققىـــدە ســـۆزلهۋاتقانلىقىنى چۈشـــ بېق

بىزنىــڭ ئۆيــدە ئاچســاق  ىننــىتۈنۈگــۈن بىــر ئىــش خىيالىمغــا كهلمهپتــۇ، يىغ
ئىشــقا تهســىر يېتىــدىكهن، بىرىنچىــدىن ھهر بــازار كــۈنى چــوڭ       بىــرنهچچه 
ۇ هممـ بارالمايـدىكهنمهن، مهلىك  م كېرەك ئىدى، ئـۇ يهرگه ۇشۇنى يوقلئۆيدىكىلهر

  ـس
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ــدىكهن ب ــى كۈتمىســه بولماي ــاخۇن  . ىزن ــتىن ئ ــر تهرەپ ــگه يهنه بى دادامالرنىڭكى
لگهنــدىن شــۇڭا مهلىــكهم قاســىم كه. تــۇبــارمىغىلى بهك ئــۇزۇن بولــۇپ كېتىپ

ــز       ك ــه، بىـ ــازنىالپ كهلسـ ــپ ئـ ــامنىڭكىگه بېرىـ ــلهن ئاكـ ــڭ بىـ ــيىن ئۇنىـ ېـ
ى ىككـ نىڭكىـدە ئاچسـاق، بىزنىـڭ ئ   ۋاغقا بېرىپ ئاخۇن دادامىزنى ۋاقيىغىنىم

لغانــدىكىن ھهم لىۋاھىــددىن بىــلهن ســهيپىدىنمۇ شــۇ ئۆيــدە بو  —هزايىمىــز ئ
ۇنداق مۇ ئىشــقا ئاشــىدىكهن، شــقالشــيىغىنمــۇ ئېچىلىــدىكهن ھهم تۇغقــان يو

 .دىغاندەك تۇرىدۇۇاق ئوبدانراق بولقىلس
 .سه دەرھال يۈرۈپ كېتهيلى، ئابدۇراخمانالر كهلبولۇدۇ —
تۈنۈگۈنال شـۇنى ئويلىغـان   . مهنجىلئاۋارە قىلغىنىم ئۈچۈن خىسېنى  —

 .پ يۈرمهي ئۇدۇلال ۋاقۋاغقا كېتىۋېرەتتىڭ ـ دەبولسام سهن بۇ يهرگه كېلى
 .ى، ھېچقىسى يوقمهيل —

ــۇ ئا ــىم ش ــدا قاس ــدىرى ــق سور  . مۇ كهل ــلهن تېنچلى ــابىت بى ــۇ س ــۇئ پ ۇش
 :ق ئۇنىڭغابولغاندىن كېيىن تهۋپى

بۈگۈن ئاپـاڭنى    لسابو كهلدىڭمۇ ئوغلۇم؟ ئۇنداق ئۆيدىكىلهرنى يوقالپ —
دېگه سۆزنى ئـاڭالپ  » ئاپاڭ«. دېدى —؟ ئېلىپ بويامهتكه بېرىپ كهل، بوالمدۇ

ۈزىنى ئالقـانلىرى بىـلهن   هلىكىزاد يـ چه ياشال چوڭ بولغان مرنهچقاسىمدىن بى
ــۆيگه كىرىــپ كهت   ــۇ ھــالنى بايقىغــان  . تــىتوســۇپ كــۈلگىنىچه ئىچكىــرى ئ ب

ئېشـهكنى   —ەپ، قاسـىمغا،  سـىر لۈمهزىـل قىلغۇچىالرغـا خـاس كۈ   تهۋپىقمۇ ھ
 —ىـپ كېـتىڭالر، ئاكـام يولغـا قـاراپ قالمىسـۇن،       توقۇپ تهييـارال، ھـازىرال مېڭ  

 .دېدى
 .، ئهمهت مهخسۇمالر كېلىشتىئابدۇغوپۇرنىڭغىچه ئابدۇراخمان، ئۇ

دېـدى   —قالغانمىدىڭ نـېمه؟   ئهپهندىمنىڭكىدە قونۇپ ،ھوي، سابىت —
 .اخمان چاقچاق قىلىپئابدۇر

 .دېدى سابىت تۈزال —، مهنمۇ تېخى ھېلىراقتا كهلدىم، غاننمىقو —
نـــــدە تىگهقېنـــــى يىگىـــــتلهر، ھهممىڭـــــالر يۇقـــــۇرى ئۆتـــــۈڭالر، ئه —

دېــدى تهۋپىــق شــاگىرتلىرى بىــلهن   —االي، ۇپ ســاۋاپ ئــخىــزمىتىڭالردا بولــ
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 .چېقىشىپ
 —ى كهلمىـدۇق،  بىـز مېهمـان بـولغىل   . ئـاۋارە بولمـاڭ  بولدى، بولدى،  —

 .م تهكهللۇپ ئېيتىپخسۇمه دېدى ئهمهت
ــداق دېســه   — ــپ ئۇن ــۈزۈت قىلى ــال  ســىلهر ت ــان دوســت ئاي ڭالرمۇ، مېهم

ىرىگه قـاراپ،  هۋپىق ئىچكدېدى ت —چىقارمايدۇ،  يدىنخوجايىن چاي بهرمهي ئۆ
 مهلىكهم؟ ىزقېنى س —مهلىكىزادقا قارىتىپ، 

چـاي ئىچىشـكهندىن كېـيىن     ادىتى بـويىچه ئـۇالر بىـر پىيالىـدىن    ئۇيغۇر ئ
 :ىقهۋپت

ــ   — ــورنى ئۆزگ ــڭ ئ ــدىۈرۈيىغىنىمىزنى ــتلهر، . پ قال ــدى،  —يىگى  —دې
دەپ تى ئاغرىـپ كېلهلمهيـدۇ   ڭ پـۇ لىۋاھىـددىننى . ۋاقۋاغدا ئاچىـدىغان بولـدۇق  

 .دېدى ئۇ چاقچاق بىلهنال —ر قىلىپ شۇنداق، ئېتىبا
 —ىپ كېلهيلـى،  ئۇ تهرەپكه بارمىغىلى نىكهم، بېر مهيلى بوپتۇ، بىزمۇ —

 .مانراخدېدى ئابدۇ
وقالش بىـلهن  ئهسلى سـهۋەب شـۇ، مهنمـۇ تاغامنىـڭ ئۆيىـدىكىلهرنى يـ       —

ىن ئابــدۇراخماننىڭ ســۆزىد ۋپىــقدېــدى ته —بىلــله قىاليلىمىكىــن دېــدىم،  
 .هستايىدىللىق بىلهنكېيىن ئ
ــقا ئۆ    — ــى نېمىش ــايلى، ۋاقىتن ــا ماڭ ــداق بولس ــۈزىمىز، ئۇن ــدى  —تك دې

 .اغا قول كۆتۈرۈپئابدۇراخمان دۇئ
تهۋپىــــق داســــتىخاننى يىغىشــــقا چىققــــان  —ايلى، ماڭــــ، ۇۇدبولــــ —

 .دېدى —ر، ئهمىسه بىز كهتتۇق، سىلهرمۇ دەرھال مېڭىڭال —قا، مهلىكىزاد
همخــۇش ھاۋاســىدا خۇشــال چاقچــاقالر بىــلهن هھهردىكى نئــۇالر كۈزنىــڭ ســ

ۋە ئېرىقالرغـا  ئېلىشـقا باشـلىغان يـاپراقالر يـول      ئـالتۇن رەڭ . يۈرۈپ كېتىشتى
ســـهھهرنىڭ شـــهبنىمىدە ھـــۆل بولغاچقـــا ئايـــاقالردا      .دىئىـــ تۆكـــۈلمهكته

 .تىىمايشاراقل
نـى  قىلماي، مۇشـائىرە يىغى رنى بىز يۈگهنسىز تايدەك ئهپقاچتى پاراڭال —

 .دېدى تهۋپىق شاگىرتلىرىغا —ماڭساق قانداق؟  ئۆتكۈزۈپ
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 .ئابدۇغوپۇر دېدى —ىرىگه قاتنىشالمايمهن ـ دە،بىراق مهن مۇشائ —
 .سورىدى ئابدۇراخمان —؟ ولۇدۇبه نېم مهۋزۇمىز —
ــۇش ھاۋ  — ــهھهرنىڭ نهمخـ ــازاڭ   سـ ــهبنهملهر، غـ ــاپراقالردىكى شـ ــى، يـ اسـ

ــان  ــاپربولۇۋاتق ــا ي ــارلىقالر  تهييارلىنى اقالر، قىشــلىق ئۇيقۇغ ــن قات ــان زېمى ۋاتق
 .ئىپادىلىنىشى كېرەك

جىجىــپ  -پولــۇپ كهتتــى، مهن قهغهز بىــلهن ســىزىتېمــا ســهل تهس ب —
ــدى  —زىر جــاۋاب شــېئىر ئوقۇشــقا يارىمــايمهن،  ھــا ىالقىلمىســام ئېغىــزچ دې

 .سابىت
مىـزگه تهس،  مىھهم ئۇنىسى راست، ئابدۇراخماننى ھېسابقا ئالمىغانـدا  —

بىــز ســۇنتاغقا بـــارغىچه   . ر مــاڭغىچه دەۋاتقــان گهپ  ولســىمۇ بىكــا  شــۇنداق ب 
يېزىـپ بولـۇپ ئوقۇيتـۇم     توقۇغاچ ماڭايلى، سـۇنتاغدا ئهگهر  كۆڭلىمىزدە شېئىر

هتنىڭ مهن ســىلهرنى دوســتۇم ســهم. بولــۇدۇر يېزىــپ ئوقــۇپ بهرســه ىلهگــۈچدې
قىلغــانالرنى يــوقالش  تــوي ئــۆيىگه باشــالپ كىــرىمهن، بىــز ئــۇنىڭكىگه يېڭــى

  . دېدى —هن كىرىمىز، اھانىسى بىلب
ي قالمـايتتى، ئـۇ پاشـاخانغا    تهۋپىق ھهربىر دېگهن سۆزىنى ئىشـقا ئاشـۇرما  

چـى بىـلهن ئىككىسـىنىڭ ھهمـمه     گىزكى ۋەدىسىنى ئورۇنـداپ سـهمهت   بهرگهن
ــۆزى يــول م  ېڭىــپ، روياپقــا چىقىرىــپ ئۇالرنىــڭ بېشــىنى  ئىشــىنى تهۋپىــق ئ

 .ىدىيغانئوڭالپ قو
» جىـم  -الم«گهپلىشىشكه رۇخسهت يوقمۇ؟  غقا بارغىچهبۇ گهپچه سۇنتا —

 .ئابدۇغوپۇردېدى  —بولۇپ ماڭىمىزمۇ؟ 
قۇ بهرىبىر پـاراڭ  بىتسا —دېدى ئابدۇراخمان،  —ق، پاراڭنىڭ زەرەرى يو —
 . ىكىپ قالىمىزئهمما بىز پاراڭسىز زېر. تىقىلماي

كـۈز  «  :ماۋزۇسـى . اچ مـېڭىڭالر النغـ ماۋزۇسىنى مهن قويۇپ بېـرەي، ئوي  —
 .دېدى تهۋپىق —بولسۇن،  »ىنىئهتىگ

رۇالســـا شـــۇ مىنـــۇتتىن باشـــالپال تاپشۇ هســـابىت ھهرقانـــداق بىـــر ۋەزىـــپ
شـقا، ئهتراپتىكـى   ۇنۇچقـا پىكىـر ئويل  لغابو ايىدىل كىرىشىپ كېتىدىغانئهست
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 .كه باشلىدىشۈتۈمهنزىرىنى كۆز
گۈچى ىرالشـقانلىقىنى بىلـدۈر  ئاخ ئېتىزالردا قوناق ئورمىسىنىڭ ئهمـدىال 

ونـاق  كۆتىچىكى كولىۋېلىنغـان يهرلهر، شـودىگهرلىكلهردە ق  . نهتتىۈر كۆرئىزناال
رىلــداپ دى ىدارى كۈزنىــڭ ئىزغىــرىن شــامىلنىــڭ قېلىــپ قالغــانلىىرىلغازاڭ

ــپ     ــازاڭالر يىغىلىــ ــاغرىغىمۇ غــ ــڭ بــ ــاتتى، قىرنىــ ــدىئۇچــ دەرەخ . قالغانىــ
ــد   ــال، ئىككــى تال ــر ت ــازاڭالر  ندىغاۈهرزان ئۇچــۇپ چۈشــىن لشــاخلىرىدىن بى غ

پ ۈرۈلېكىن كۈزگى بۇغـدايالرنىڭ كۆكـ  . ئېتهتتى ششىگه غهمكىنلىك بهخكى
غۇسـى  تۇيىق غـان مۇھىتتـا ئـۆزگىچه ياشـل    چىققان مايسـىلىرى ئـالتۇنرەڭ ئال  

  .بېرەتتى
  

 ۈز شهبنىمى،تاڭدا ئالتۇن تهڭگىلهردە يالتىرار ك
 .زاڭغا ،تشۈدىگهرلىك قىرلىرىنىڭ باغرىدا ئهخله

 هچكه باغالر زەر لىباس،ۇ جىم، كهيگسايرىماس بۇلبۇلم
 .سازاڭنهگه مۆككهندۇ چېكهتكه، لۆمشىمهس قىغدا 

 
 مچهك بولۇپ ھهم بهللىرى،يىل قېرىپ قالغان كهبى دۈ

 .غى تۇرخۇندا ئىسالر تولغۇشۇپ، مىسكىن چىقارچې تاڭ
 شاخالر زېمىنگه ئايىماي زەر چاچقۇالر،تۆكىدۇ 

 .ق مايسىزارهۋرىسىدەك ياش، جۇاللىىڭ نيىل بوۋاين
 

نى ســابىت كۆڭلىــدە شــۇالرنى بىــر قــۇر قوراشــتۇرغاندەك بولــۇپ، قــالغىنى 
ئىككــى  بــۇ .دىزگه يېزىــپ رەتلىمهكچــى بولــســهمهتنىڭ ئــۆيىگه بارغانــدا قهغه

ېيىشـــكهنلىكلىرىنى، كـــۇبلىتنى توقۇغـــۇچه ھهمراھلىرىنىـــڭ نېمىلهرنـــى د 
 كۆتۈرگهنـدە  خىيالـدىن بـاش  . رالمىـدى اڭقىقانچىلىك ۋاقىت ئـۆتكهنلىكىنى ئ 

 .سۇنتاغقا كېلىپ قالغانلىقىنى بىلدى
ــق شــاگىرتلىرىنى باشــال   ســهمهت . پ ســهمهتنىڭ ئــۆيىگه كىــردى  تهۋپى
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يــۇۋاش ئــادەملهردە . هي مهڭــدەپ كهتتــىىلــمى بۇشــاللىقىدىن نــېمه قىالرىنــخ
ــان قوالشمۇبول ــدا  دىغـ ــى جايىـ ــلىك، گهپنـ ــنى ئهپلهشتۈرەلمهسـ ــلىق، ئىشـ اسـ
ــرە اللمقى ــهمهتنى تهمتى ــلىق س ــا،اس ــال   تكهن بولس ــههدلىك ئاي ــاخان مهش پاش

رۇپ، مېهمانالرغـا ئۆزىنىـڭ چاققـان    بولغاچقا ئۇ سـهمهتنىڭ بوشـلۇقىنى تولـدۇ   
. پېتهك بولۇپ خىزمهت قىلىشـقا باشـلىدى   -اين پتىلى، ئىتتىك ئايىغى بىله

ن شـاخا پا ،ايسىزلىق ئىچىدە تهمـتىلهپ ئارقىـدىراق تۇرۇۋىـدى   سابىت سهل ئوڭ
 :دىغان كىشىلهرگه خاس ئوچۇقلۇق بىلهنته بولماي قېلىن قاتتىق، ئاسان

ســــىز؟ ىمــــدەك ئارقىغــــا ئۆتــــۈپ تۇرســــابىت، نېمانــــداق يــــات ئادە —
 .دېدى —بولمىسا،  ڭىزىتىپخانلىق قىلىدىغان يهردىدساھى

خهيـرىيهت تهۋپىـق پـاتىهه    . كهتتـى  بۇ گهپ بىلهن سابىت تېخىمۇ مهڭدەپ
 . ۇلدىلىقتىن قۇتىن كېيىن، ئۇ ئوڭايسىزغاندئوقۇپ، گهپ باشلى

ه قىلىـپ  سهمهت دوستۇم، بىز يېڭـى ئـائىلهڭلهرنى مۇبـارەكلهپ، پـاتىه     —
، شــۇ ئارىــدا ۇدۇبولــپىيالىــدىن چــاي ئىچســهكال  بىــر. ئۆتــۈپ كېتهيلــى دېــدۇق

 .بىزنىڭ ئازراق ئىشىمىز بار
غىـز  لسـىمۇ قوغـۇن ـ قاپـاق، يهل ـ يىمىـش ئـول ـ بولغـا ئې        شـۇنداق بو  —

كســـىز ۈنۈســـهمهت ۋە پاشـــاخانغا چۈش دېـــدى —... تېگهرمىـــز، كـــۈز دېگهنـــدە
 .يگه كىرىپ كهتتىئىشارىالرنى قىلغاچ ئىچكىرىكى ئۆ

دېـــدى  —ڭالر، اشـــالا ت، دەســـمايهڭلهرنى ئوتتۇرىغـــقېنـــى يىگىـــتلهر —
قېنــى ســىز . خــاتىرە بولــۇپ قالســۇنرەيلى، ۈتــوغرا، قهغهزگه چۈشــ —تهۋپىــق، 

 !سهمهت
ن پىچقـان پىچـاق   ېلىال قوغۇۈگرەپ چىقتى، قولىدا ھەپ يد —خوش؟  —
 . تۇراتتى
اختىـدەك بىـر نـېمه بېرىـڭ،     بىزگه خهت يېزىشقا ئاسـتىغا قـويغىلى ت   —
 .شۇنى ئېلىپ چىقىڭھه ر؟ ىڭ شۇنداق نېمىلىرى باردۇنۇرۇلالن

ــدىن كېــ   ــاختىنى ئېلىــپ چىققان يىن تهۋپىــق سومكىســىدىن ســهمهت ت
. قـتىن بهردى ئىككى ۋاراهت مهخسۇم ۋە سابىتقا ئهم قهغهز ئېلىپ، ئابدىراخمان،
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ۇچرايـدىغان ئهزىـز   ئۇنىڭغىچه سهمهت ئۆزىنىڭ ئهڭ ئىشهنچلىك دوسـتى، كهم ئ 
ئـۈزۈم، قوغـۇن،   . رۇۋەتتىلـدۇ تو اسـتىخاننى مـول نـېمهتلهرگه   مېهمىنى ئۈچۈن د

ــاق ت   ــۈك ئـ ــا، كۈزلـ ــپۈت، ئالمـ ــاچنهشـ ــڭ   ... وغـ ــاتىدا بارىنىـ ــى بىسـ قىسقىسـ
 .هنىدىۋەتكھهممىسىنى تۆكۈ

ــا  — ــه مېهمــ ــتئهمىســ ــاچنالر، داســ ــهمهت   —... ىخانغا باققــ ــدى ســ دېــ
 . ئوڭايسىز كهيپىياتتا ئالقانلىرىنى بىر ـ بىرىگه سۈركهپ

ىغۇچىالرمۇ بـارىكهن، ئـاڭالپ   ھـال با ولغان بولساڭالر ئوقـۇيلى، يېزىپ ب —
 كىم ئاۋۋال ئوقۇيدۇ؟ —دېدى تهۋپىق،  —تۇرسۇن، 

ئانـدىن   .ان جـانلىق كهيپىياتتـا  راخمدېدى ئابـدۇ  —مهن ئوقۇي،  —
  .ئىرنى دىكالماتسىيه قىلدىشې

 
 تهبىئهت كهيدى تامامهن زەر لىباس،

 .استا مىدرايدۇ غازاڭالر كارۋىنىئ
 —هۋەر ن خغدىپ كۆكنىڭ رېڭى، سوۇشۇتوقل

 .بهرسه يىغالر، بار كهبى، باغ، ئارمىنى
 

 ـ داالالر يىغلىتار نىچۈك ئهجهپ؟باغ 
 نىڭ؟كهتكهن ئاجايىپ ئۆمرى ۆتۈپھهسرىتىمۇ تېز ئ

 ۆكۈش نىگه كېرەك ئهي دالىالر،ياش ت
 !ئىزىنىڭ؟ تۇرسا ياپ ـ ياش مايسىالر ئۆمۈرلهر

  
  كىمگه كهلدى؟ خوش، ئهمدى نۆۋەت  — 
دېـدى ئهمهت   —ئالدىرىمايـدۇ، ئۇنـداقتا ماڭـا كهپتـۇ،     ىت سابھهقىچان  —

  .خسۇم ۋە قهغهزنى قولىغا ئالدىمه
...  

 :ىرىنى ئوقۇدۋپىق قهغهزگه يازغانلىن تهئۇنىڭدىن كېيى
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 ئىزغىرىن شامال تۆكىدۇ غازاڭ،

 .ڭباغ ۋە دالىالر ئالدى ئۆزگه رە
 شۈدىگهرلىكتىن كېلهر سوغ ھىدى،

 .هڭى جكهبكۆرۈنهر ۋەيران، بولغان 
 

 پهسىل قۇشلىرى كهتكهن جهنۇبقا،
 .يۈتكهن ھهم تامانشاۋقۇن نهغمىسى 

 ارە،جىم ـ جىت تهبىئهت، مۇڭلۇق بىچ
 .ممهن رەسسا سىزدىم شۇالرنى بولۇپ

 
 دېـدى ئـۇ ئوڭايسـىزلىق بىـلهن     —قېنى ئوغلۇم سابىت، باشـلىغىن،   —

 .تقا قاراپپاشاخانغا قاراپ قويۇۋاتقان سابى
ىنـى ئۇنتـۇپ، ئـۆزىنى دەرس مۇنبىرىـدە تۇرغانـدەك      هممه ھسابىت بىردەمگ

 .قىلدى ـ دە، ئوقۇشقا باشلىدىقىياس 
 .اراشتىـ بىرىگه قبولغاندىن كېيىن بىر  وقۇپئۇالر شېئىرالرنى ئ

ېدى تهۋپىـق  د —ئهمىسه، ھۆرمهتلىك باھالىغۇچىالر، پىكىر بېرىڭالر،  —
 .كۈلۈپ تۇرۇپ

شــۇنداق  —مهخســۇم، هت ئهمدېــدى  —مىمــۇ دېيهلهيمىــز؟  بىــز نې —
دېـگهن سـۆزنى ئىشـلهتمهي    » كـۈز «ىت سـاب . بولسىمۇ بىلگىنىمنى دەپ باقاي

. ولمـاقچىكهن ىڭ ياخشـى ب بولسـا ھهممىـدىن سـابىتن   گهن نى ئىپـادىلى »كۈز«
ــدا      ــويىچه بولغانـ ــۆلچىمىم بـ ــۇ ئـ ــڭ مۇشـ ــپ، مېنىـ ــۇنداق قىلىـ ــان شـ قالغـ

 .ئىككىڭالرنىڭ ياخشىكهن
دېــدى تهۋپىــق ئابــدۇغوپۇرغا  —، لــۇمئوغشــۇنداقمۇ؟ ســهنمۇ دەپ بــاق  —

 .قاراپ
ــۇ — ــۇ شـ ــه   . نداقراقمېنىڭچىمـ ــالال دېسـ ــى تـ ــدىن بىرنـ ــۇنىڭ ئىچىـ شـ
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 . تالاليتتىمىنى سىزنىڭك
مېنىڭكـى ئهڭ كېـيىن    —دېدى تهۋپىـق،   —لمىدى، ر ئادىل بوباھاال —

ىڭ يهنىـال ياخشـى،   ن سۆزنى ئىشلهتكهن بولسىمۇ سابىتندېگه» كۈز«... تۇرىدۇ
 .زەك دەپال شۇنداق دېدىڭالرغۇ دەيمهن، بۇ بولمىدىبو ۇنىسىلهر ئ
تهۋپىـق  . ىلىشـتى ئـا ق الر يهنه بىر ھازا مۇنازىرە قىلىشقاندىن كېـيىن دۇ ئۇ
 :پلىرىغاىڭ تهكهللۇسهمهتن
ئهممـا بىـز   ئالدىراش ئىش بىلهن كېتىۋېتىپ يوقالپ ئۆتهيلى دېـگهن،   —

دەپ ئـۆزرە   —مىـز،  ېلىم كھارىتىنى باھاالشقا ئايرىيېڭى كېلىننىڭ تۆشۈك ما
قويمايۋاتقانـدۇ؟ ماڭـا ۋەدە قىلغـان،     كېلىن سىزنى بـوزەك ئېتىـپ   —ئېيتتى، 

دەپ چاخچـاق   —االيمهن، ىۋېتىپ جـاز ا ماڭا دەڭ، ئاجراشتۇرقالسبوزەك قىلىپ 
 .قوشۇپ قويدى

دىن كېــيىن مۇشــائىرە ھهققىــدىكى   ئــۇالر ســهمهت بىــلهن خوشالشــقان   
تهۋپىــــــق ســــــابىتنى . ېڭىشــــــتىپ مىلىــــــازىرىلىرىنى يهنه داۋام قمۇنــــــ

 :پمۇئهييهنلهشتۈرۈشته چىڭ تۇرۇ
بىــز بولســاق . هنئىپــادىلهنگ» كــۈز ئهتىگىنــى« ســابىتنىڭ شــېئىرىدا —

 .دېدى —دىن چىقىرىپ قويغاندەكال ئىش قىپتۇق، ى ئېسىمىزن»ئهتىگهن«
جىـم ـ   «ز، ئۇچـۇرۇش ئۈچـۈنال شـۇنداق دەۋاتىسـى     سىز پهقهت سـابىتنى  —

 —بولمـاي نــېمه؟  » ئهتىــگهن«دېگىنىڭىـز  » بىچـارە ق، ڭلــۇجىـت تهبىـئهت مۇ  
 .بدۇراخماندېدى ئا
 الر ئىكهنسىلهر ـ دە؟غۇچىدېمهك، ھهممىڭالر سابىتقا ھۇجۇم قىل —
نـى ئۇنتـۇپ قالمىغـان، ئۇنىـڭ شـېئىرىدىمۇ      »ئهتىگهن«خمانمۇ ئابدۇرا —

 .دېدى سابىت —پۇرىقى كېلىدۇ،  ئهتىگهننىڭ
دېــدى تهۋپىــق  —ن، ئوغلــۇم؟ مســهنمهبهلكــى ســهن ئۆزۈڭنىمــۇ چۈشه —

ــقىالر  ــۇ باشـ ــپ، ئـ ــاق قىلىـ ــابىتقا ھهۋەس  چاقچـ ــدىن سـ ــن كۆڭلىـ نىڭمۇ چىـ
ــدىغانلىقىن ــى، ى بىقىلىـ ــ  —لهتتـ ــابىتنىڭ پۈتـ ــۇرقى سـ ــائىر، كهمۈن تـ  -شـ

ــۇنداق   وك ــۇ شـ ــا تېخىمـ ــدۇراخمان بولسـ ــائىر، ئابـ ــىز شـ ــر. تىسـ ــدە بىـ اق مهنـ
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ــا  ــدا ش ــى ئېيتقان ــوق ھهقىقىتىن ــتىدات ي ــتا  قهتپه مهن. ئىرلىق ئىس ئوقۇتۇش
تهرغىباتقـا   -ئۈچـۈنال تهشـۋىقات   كېرەكلىك ناخشىالرنى تهييارالش ئېهتىيـاجى 

تا مهن شــائىر رقى ھېســابئــاخى. زىشــقا ئــۇرۇنىمهن ى يېمۇۋاپىــق نهرســىلهرن 
 .ھېسابالنمايمهن

 .دېدى ئابدۇراخمان كۈلۈپ —ىم، بىزنى خويمۇ ئۇچۇردىڭىزغۇ، ئهپهند —
ــۇ ــۋاغ تهۋەســىگه يېتىــ ئ ــدىهلگپ كالر ۋاق ــلهن  . هنى كۈزنىــڭ كېلىشــى بى

دىغـــان ۇەڭ پهيـــدا بولغـــان، بىقســـىنىپ پـــۇراپ تۇرســـازلىقالردىمۇ ئـــۆزگىچه ر
ــازلى كتاتالرنىـــڭ پۇرىقىمـــۇ  ېســـىغان كۆپاتقاقنىـــڭ، لهشـــنىڭ، س  قتىنسـ

 .تارقالماس بولغانىدى
لىۋاھىـددىن  يېتىـپ كهلگهنـدىال سـهيپىدىن بىـلهن     ئۇالر ۋاقۋاغ تهۋەسىگه 

ــ  ــا ئۇچرىــ ــاراپ    بۇ .دىئۇالرغــ ــۆيىگه قــ ــڭ ئــ ــدىال تهۋپىقنىــ ــى ئهمــ ئىككىســ
كسـىز  ۈزلۈئۇالر ئۇسـتازى ۋە دوسـتلىرى بىـلهن كۆرۈشـكىچىال ئ    . مېڭىشقانىدى

ئۇالرنىـڭ شـۇنچه كېچىكىـپ    . وقلىرىغـا ئۇچرىـدى  ە ھهزىل ئھۇجۇمغا، شاڭخو ۋ
اقالر تــاكى بــۇ چاقچــ. قى ھۇجۇمنىــڭ ســهۋەبى ئىــدىئهمــدىال يولغــا چىققــانلى

 .تلىك قورۇ ـ جايىغا كىرىپ كهلگۈچه داۋام قىلدىىمهھهشتاشاخۇنۇمنىڭ 
 .ىپلىدخېنىم ئۇالرنى قىزغىن قارشى ئالدى، تهۋپىقنى ئهيىسارى
پــات  -ئانىڭىزنىــڭ ئورنىــدا پــات   مۇ زش بولســىڭىھهرقــانچه ئالــدىرا  —

غـانمۇ  ردە كـۆپ يـۈرۈپ بـاغرىڭىز قېتىـپ قال    يـات يه . كېلىپ تۇرسىڭىز بوالتتى
 ...نېمه؟

ۇ ھهپتىدە بىـر  غكېلىپ تۇرالمىدىم، سىزنىڭچه بولغاندىە، هندئهيىپ م —
لهلىسـهممۇ ئوبـدان   م كېكهلسهم ياخشىدى، ئۆزەمنىڭچه بولسا ئايـدا بىـر قېـتى   

 .بىراق شۇنىڭغىمۇ ئېشىنالمايمهن، خانئانا كهچۈرۈڭبوالتتى، ئىش 
ىنىڭىـزدە، ئـۆيگه   رەي، مهكـتهپ يـوقالپ ۋاقۋاغقـا كهلگ   ئۇنىمىغـۇ كهچـۈ   —

ڭىزنــى بىلمهيــدۇ دەمســىز؟ بۈگــۈن قانــداق بولــۇپ كېلىــپ  ىنىهتكمهي كىــچ
 لدىڭىز؟قا

ئىـدى، شـۇنى مۇشـۇ    بـار  بۈگۈن سـىزنى يوقلىغـاچ، بىـر مهجلىسـىمىز      —
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دىكهن، ھهم سـىز  ۈشۇنداق قىلساق ھهم ئىشىمىز پۈت. بولدۇقئاچماقچى  يهردە
 .ارلىشااليدىكهنمىزبىلهن دىد

 .هيتتىم، دەڭهلما كى كۆتۈرۈپ كهلدىم، بولمىستېخى ئىشىمن —
ر ئۆيگه باشلىمامسىلهر، يامـان  ، قېنى بىزنى بىبولۇدۇشۇنداق دېسىمۇ  —

ــېمه ــاھىپخانالرمۇ نـ ــۇسـ ــۇنداق  —الر؟ ، بـ ــق شـ ــالپتهۋپىـ ــگهن  دەپ باشـ كهلـ
ــدى  ــاگىرتلىرىغا قارىـ ــۈگى  . شـ ــارىخېنىمنىڭ تـ ــلهن سـ ــاق بىـ ــۇ چاقچـ مهس ئـ

ز ئۈنـۈم  تېـ  ىرىئـاخىرى ئۇنىـڭ چاقچـاقل   . دىتهنبىهلىرىدىن قۇتۇلمـاقچى بولـ  
پلىرىنى ئاڭالشـقا قارىتىـپ   بېرىپ، ھهممهيلهن دىققىتىنى ئۇنىڭ تاڭسۇق گه

 :ۈپپ كۈلۇنۇرلىڭ چاقچاقلىرىدىن ھوزۇپىقنسارىخېنىممۇ تهۋ. كهتتى
سىزگىغۇ ئاچچىقلىسىمۇ ئوخشاش، قېيدىسىمۇ ئوخشـاش، ھه دېـمهي    —

تـۇ،  بوپيـر  ى ئۇنتۇلـدۇرۇپ بولسـىز، خه  كىشىنىڭ كۆڭلىنى ئۇتـۇپ، خـاپىلىقىن  
 .دېدى —ي، يۈزىڭىزنى قىال لۇقچهمېهمانلىرىڭىز ئالدىدا بۇ دو

چـاق،  نـى ئىپـادە قىلغـۇچى چاق   نلىققالغانالر تۇققـانالر ئارىسـىدىكى يېقى  
 .ه ۋە كهچۈرۈم سوراشالرغا جىم قۇالق سېلىپ، كۈلۈمسىرىشـىپ تـۇراتتى  تهنبى

 :راپسارىخېنىم شۇندىال باشقىالرغا قا
اللىرىم؟ تــازىمۇ ئوســال ئايــالكهن، بىزنىــڭ  ، بــلهرنــېمه دەپ قالغانســى —

ىچــان؟ ھهق  ئۇســتازىمىزنى ئهيىــپلهپ كهتتــى، دەپ قالغانســىلهر، ئالــدىمىزدىال
ــاز  ــى ئهمىســه ئ ــۇرقېن ــۈن   ادە ئولت ــدان كهپســىلهر، بۈگ ــۇ ئوب ــۈن خويم ۇڭالر، بۈگ

 .دېدى —ۈزۈپ، كهچلهپ كېتىڭالر، ئوبدان ئۆتك ①ئازنىنى
شـــكه ۈتۈهماندوســـتلۇقىنى كۆرسمې نىـــڭارىخېنىم مانـــا ئهمـــدى ئۆزىســـ

ــلىدى ــ. باشـ ــددىن مېهمـ ــهيپىدىن  لىۋاھىـ ــۇردى، سـ ــله ئولتـ ــلهن بىلـ انالر بىـ
ســۆھبىتى باشــلىنىپ  نىــڭ رەســمىيكــۆپ ئــۆتمهي ئۇالر. لــدىه بومــۇالزىمهتت

 .كهتتى
تـــۈزۈش جهريـــانى ھهققىـــدە  ئـــاۋۋال ئابـــدۇراخمان قوشـــاقالر تـــوپلىمىنى 

                                            
 .ئا —جۈمه،  —ئازنا  ①
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، رەتلهش پرىنسـىپلىرى ھهققىـدە   الشتالدى ۋە ئۆزىنىڭ رئىزاھات بهتهپسىلىي 
ىن سـابىت خهلـق ناخشـىلىرى تـوپلىمى ھهققىـدىكى      ئارقىد. چۈشهنچه بهردى

وغرىســىدا ئابــدۇراخمان بىــلهن ىرىنســىپ تپ. نــى ئوتتۇرىغــا قويــدىلىرىپىكىر
ــى   ــى ئېيتت ــىپ بېكىتكهنلىكىن ــور    .مهسلىههتلىش ــى فولكل ــرى تىپتىك نهس

چـۈنكى ئـۇ شـۇ    . ۋاھددىن سـۆزلىدى لى تهنىنى ئىشلىگهنلهرگه ۋاكالىتوپالملىر
 ڭ ئۆتكۈر پىكىرلىك بولغاچقا، ھهممىسى ئۇنىڭغـا يـول  تا ئهڭ چېچهن، ئهپگۇرۇ
 .اتتىقوي

دېـدى   —ئوتتۇرىغـا قويۇشـتىن ئـاجىزمهن،     پىكرىمنـى  مهن ھازىر ئـۆز  —
گهن پالمالر ھهققىـــدە ســـىلهر ســـۆزلهپ بهرچـــۈنكى تـــو —تهۋپىـــق ئاخىرىـــدا،

شـۇڭا مهن تـوپالمالرنى تهپسـىلىي    . ىلمهيـمهن ى بتېخـ نهرسىلهردىن باشـقىنى  
تىگه ھىيىي، شۇنىڭدىن كېيىن ئۆز پىكرىمنى بايان قىلىـش سـاال  كۆرۈپ چىقا
هنه بىـر قېـتىم يىغىلىـش ئۆتكـۈزىمىز، ئـۇ چاغـدا       غـدا بىـز ي  ئۇ چا. ئېرىشىمهن

  ە پىكىرلىشىمىز، قانداق؟مهخسۇس توپالم ھهققىد
 

***** 
پىشــىنلهر بىــلهن   -ىن كېــيىن ۈشــتت چوپالمالر ھهققىــدىكى ســۆھبهتــ

تهۋپىق چهت ئهلـگه ئوقۇغـۇچى   . ېمىسى ئۆزگهردىئاخىرلىشىپ، سۆھبهتنىڭ ت
 .ئاچتى هسىلىسى ھهققىدە ئېغىزىش مچىقىر

ــدىغان    — ــگه چىقىـــ ــدۇرماي چهت ئهلـــ ــدىن قالـــ ــدىمىزدىكى ئايـــ ئالـــ
دە ۈرۈمچىگه بېرىـپ گىمنازىيىـ  ى جابدۇيمىز، ئۇالر ئالدى بىلهن ئـ ئوقۇغۇچىالرن

پتىـدائىي مهكـتهپ   بىـز مهڭگـۈ ئى  ... ۇيدۇ، ئاندىن سوۋېتكه چىقىپ ئوقۇيدۇئوق
كتـوالر  رالر، دوبىزدىمـۇ پروفېسسـو  . مىزمـاي رۇبىلهن رۇشتى مهكتهپكه قاراپ ئولت

 !بولۇشى، ئالىي بىلىم يۇرتلىرى بولۇشى كېرەك
ــىمىزچه — قان، ســـىز تـــۈركىيىگه چىقىرىـــدىكهن دېيىشـــىۋات   ئاڭلىشـ

 .دەپ سورىدى ئابدۇراخمان —ڭىزغۇ؟ لدىقى سوۋېتنىڭ گېپىنى
ــۇ تېخــى تــاالش  — ــاخىر مېنىــڭ دېگىنىمــدەك  .... تارتىشــتا،  -ب ئهممــا ئ
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  .ۇدۇبول
 نېمىشقا؟ —
ىمۇ چـوڭراق بولغانـدا بىلىسـىلهر، ھـازىر ئهنه شـۇنداق      ىلهر يهنبۇنى س —

 .ققىلماي ئامال يو
 ە؟ـ دهن دىكۇتكه چىقىرىش راست بولدېمهك، ئاخىرقى ھېسابتا سوۋې —

 :ىن كېيىنئابدۇراخمان بىردەم سۈكۈتت. تهۋپىق جاۋاب بهرمىدى
 .دەپ سورىدى —هندىم؟ ئهپ بۇ ھهقته قانداق خام چوتلىرىڭىز بار، —
ىنىڭ پىكـــرىچه بىرىنچـــى تۈركۈمـــدىكىلهر دىقـــقهت بىـــلهن ئۇيۇشـــم —

ــارئى  ــدۇ، شـ ــار قىل  تاللىنىـ ــلهر ۋە ئىختىيـ ــار بهرگهنـ ــدىن  تى يـ ــۇچىالر ئىچىـ غـ
قا ئائىلىســىنىڭ ئىقتىســادىي ئهھــۋالى ۋە باشــ: مهســىلهن. هپن گىغاتاللىنىــد

 ىۋاھـددىن ئىككىڭالردىـن  هن لسـهيپىدىن بىـل  . بولـۇدۇ تهرەپلىرى يار بهرگهنلهر 
. ر ئهلـــۋەتته بارىســـىلهر، مېـــنىڭچه ســـهيپىدىننىڭ بـــارغىنى ئـــوڭراقبىـــرىڭال

 دى،ھـددىن بارسـا تېخىمـۇ ياخشـى    دىننىڭ پۇتى ئـاجىز بولمىسـىغۇ لىۋا  لىۋاھد
 لهردىن بېرىشنى ئويالۋاتقانالر بارمۇ؟سى

 .دېدى ئابدۇغوپۇر —بارىمهن، مهن جهزمهن  —
دېـدى   —م، هۋەتهتـتى لـۇم بولسـا سـابىتنىمۇ ئ   ك پۇئهگهر مېنىڭ كۆپرە —

شـى ئىلمىـي   بۇنىڭـدىن ياخ  —تهۋپىق مېهرىبـانلىق بىـلهن سـابىتقا قـاراپ،     
نلىقتىن بارالمايـدۇ ـ   ىغـا ولمنىڭ ئۆيىدە باشقا ئـادەم ب خادىم چىقىدۇ، بىراق ئۇ

 —باش چايقاپ ئانـدىن ئابـدۇراخمانغا قـاراپ،    تهۋپىق ئهپسۇسالنغاندەك  —! دە
 .دەپ سورىدى —مسهن؟راالسهن با

دىغاندەك ۇبــۇرۇنال ئويلىغــان، بىــراق، دادام بۇنىڭغــا قوشــۇل  مهن بــۇنى —
 . ئهمهس

م ولـۇ م بولۇپ قـال، سـابىت سـول ق   شۇنداقمۇ؟ بوپتۇ، مېنىڭ ئوڭ قولۇ —
ى تهۋپىق، ئـۇ ئهمهت  دېد —ولۇپ قالىدۇ، ھهممىڭالر كهتسهڭالر ماڭىمۇ تهس، ب

ــالغىنىنى پ  ــلهمهخســۇمنىڭ شــۈكلهپ ق ــز دامو  —پ، هم ــولال ئېزى ــدەك م لالم
ئوچــۇق پىكىرلىــك زات ســېنىڭ چهت ئهلــگه چىقىشــىڭغا قارشــى ئهمهســتۇر،   
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 لۇم؟ئوغ
ۇ ن بـ مه —ۇم تهنىلىك كۈلۈمسىرەپ، دېدى ئهمهت مهخس —ئهپسۇس،  —

ولغانـدىال دادامغـا   مىـش ب  -گهپنى چهت ئهلگه ئوقۇغۇچى چىقىرىدىكهن مىـش  
ىزلهر سـ  —لـدى  ر بوىكهن دېگهن پـاراڭال ىرىددەپ باققان، كېيىن سوۋېتكه چىق

ــاالش  ــمىدا تـ ــمهن   -ئۇيۇشـ ــىلهرمۇ دەيـ ادىـــال دادام ز ،تـــارتىش قىلىشقانكهنسـ
ســارا ئېلــى، نا يســىلــى، ئــۇ قايســى كويىقــاپ، قا باشــقا يهرگه مهي«. ئۇنىمىــدى

مۇنىسـتالرغا بـاال بهرمهيـمهن، ئـۇ     پهرەڭلهرنىڭ ئۇۋىسى بولسىمۇ مهيلىـدى، كوم 
» چىقىرىـدۇ، ئـۇالر   دىنـدىن . ېرىپنى ۋەيـران قىلىشـتى  ى شـ يخهق ئۇلۇغ بۇخۇرا

 .دەپ تۇرۇۋالدى
ھمىيىتـى، كهلگۈسـى ھهققىـدە يهنه    ئوقۇغۇچى چىقىرىشنىڭ ئهچهتئهلگه 

ېهمـانالر قايتمـاقچى بولـۇپ ئورۇنلىرىـدىن     ، ميىنر ھازا پاراڭالشـقاندىن كېـ  بى
لىشـقا  پ قېقىلىـپ، ئـۇالرنى ئېلىـ   » پوپـوزا «ىخېنىم يهنه بىردەم سار. تۇرۇشتى

ــىم  ــان بولس ــڭئۇرۇنغ ــدىن    ۇ، ئۇنى ــاقلىرى تهرىپى ــڭ چاقچ ــرى تهۋپىقنى دوقلى
رۇشـنى شـهرت   ئۇ پـات ـ پـات كېلىـپ تۇ    . بۇر بولدىيېڭىلىپ، يول قويۇشقا مهج

 .ىغا ئىجازەت بهردىشقايتى نىڭالرقىلىپ، مېهمان
ــددىن  ــلهن لىۋاھ ــۇچه ئۇز   ســهيپىدىن بى ــا چىقق ــوڭ يولغ ــۇالرنى چ ــۇئ پ ۇت

 .كهلدى
ھارارەتســـىز ھالـــدا مىـــس ن قۇيـــاش غهرب تهرەپـــكه قىيســـايغاغـــدا بـــۇ چا

تهرىپىـدىكى تـاغ ئۈسـتىدە    لېگهندەك قىزىرىپ قىـران دەريـا بوغۇزىنىـڭ سـول     
پ قالغـان پاختىـدەك بۇلۇتالرمـۇ    ىشىۋىلتاغ چوققىسىدا دۆ. ۇراتتىئېسىلىپ ت

پ ڭالكۆلهڭگۈلهر ئۇزارغـان، يوپۇرماقسـىز شـاال   . پ تۇراتتىئالتۇن رەڭدە جۇاللىنى
گىسـى ۋە شـاخالر ئارىسـىدىن چۈشـۈۋاتقان تـارام ـ       ىـڭ كۆلهڭ قالغان دەرەخزارالرن

لىشــىش ئالدىــدا ىشــىگه نېمىــدۇر بىــر نهرســىنىڭ ئاخىرتــارام قىزىــل نــۇرالر ك
 .ماسلىق تۇيغۇسى بېرەتتىيالقى تۇرغىنىدەك

ۆرۈپ بواللمايمهن، ھازىر ئهڭ زۆرۈر ئىشالر كـۈن  توپالمالرنى پات ئارىدا ك —
شـــهۋقى ھهزرىــتىم نېمىلهرنـــى   ىســـى بــار، نىــڭ تهرجىم »دىـــۋان«ىــدە  رتىپته
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ــۈرئىتىمد   ــڭ س ــم مېنى ــدىكىن، بهلكى ــتۇرئويالۋاتى ــش  . ىن رازى ئهمهس ــۇ ئى ش
ققانىـــدى، قهشـــقهرگه بېرىـــپ چى الرپىكىرلىشـــىدىغان بهزى ئىشـــ ھهققىـــدە

بىرىڭالرنىڭ ئالدىغا كهنت مهكتهپلهرگىمـۇ كـۆپ   ھهر . دۇۇكېلىش خىيالىم تۇر
ىڭ نـېمه قىلىـش كېرەكلىكىنـى    ۇ سـىلهرن لىقىم مۇمكىن، مهنسـىزم لماسبارا

دېــــدى  —م، ۇرۇالر، ئوغۇللــــتىرىشــــىڭ. بىلىــــدىغانلىقىڭالرغا ئىشــــىنىمهن
 . پكېلىۋېتى

ــارىال   ــاغلىنى ئـ ــابىت بـ ــۆ پالسـ ــۇ   ئـ ــاۋۋال ئـ ــۇڭا ئهڭ ئـ ــى، شـ يگه كېتهتتـ
پ، ئۇنىڭ پـاتال ئۆزلىرىـدىن ئايرىلىـدىغانلىقىنى بىلىـ     خوشلىشاتتى، تهۋپىق

 .ماڭدى پۇشۇتۇقلۇنىڭ بىلهن بىردەم قولئ
بىـر   گۈلزادە قىزىمنىڭ سـاۋادى چىققانـدىن كېـيىن ئۇچرىتالمىـدىم،     —

ــارمهن دېگ  ــپ باقـ ــان ئېلىـ ــارالمىغى ئىمتىهـ ــوقالپ بـ ــدىم، يـ ــۈن ئۈ نىمهنىـ چـ
قىن، يهنه ھېلىقـى مېنىـڭ   كهچۈرۈڭالر، باللىرىم، لـېكىن باالمغـا سـاالم ئېيـت    

ۋەر ئېلىـپ  لىـدىن خه ھا. ىمنى يهتكۈزۈپ قـوي الىمكىچىك، دوستۇم ئابلهققه س
 ئۇنىڭ ئوقۇشى ياخشىدۇر؟ . تۇر

 .دى سابىت قىسقىالدې —ئۇ سىنىپنىڭ ئالدى،  —
كۆچۈرۈشـــۈپ نـــى »اندىـــۋ«چىقىـــرااليمهن دېســـهڭ،  ئهگهر ۋاقىـــت  —

 بېرەمسهن؟
 —ياراتسىڭىزال، خۇشـاللىق بىـلهن،   ئهگهر مېنىڭ كۆچۈرگهنلىرىمنى  —

 .دېدى سابىت
دىغان ۈئهتىال كۆچۈر ئهمىسه. قىلىسهن ختاهممىدىن پۇهن ھس —

  .چۈش كۆرخهير، ئهمىسه، ياخشى . نهرسىلهرنى ئالغىلى كهل
 

2  
 

  
ــۆيىگه قايتىــ  ســوئاللىرى  مهسۈگىپ كهلگهنــدىال گۈلزادنىــڭ تــ ســابىت ئ
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 .باشالندى
 ۇپتۇ؟ مهلىكىزاد خېنىمچۇ؟مهمهتىلى ئهپهندى قانداق تۇر —
 .ھهممىسى جايىدا —
ىت يۇلتـۇزالر جىمىـرالپ تۇرغـان    قان، سـاب يال سۇپىسـىدا ئولتۇرۇشـ  ر ھـو ئۇال

 .تا ئىدىكۆك ئاسماندىن كۆزىنى ئۈزمهي قارىماق
ال ئېغىـز  بىـر دى ڭىز بولمامـدۇ، ھهمىشـه خـۇد   تۈزۈكرەك سۆزلهپ بهرسى —

 .لزادە ئاغرىنىپدېدى گۈ —گهپ قىلىش پهرزدەك قىلىدىكهنسىز، 
 هن؟ياخشى دېدىمغۇ، يهنه نېمه دەيم —
. لغــان جىمــى ئىشــنى ســۆزلهپ بېرىــڭنغىچه بوبارغانــدىن باشــالپ يــا —

 .بولمىسا مهندىن قۇتۇاللمايسىز
پ رالىمىـ ئوچـۇق، يۇلتـۇزالر روشـهن ج   ، قـارا، ھـاۋا قانـداق    بولۇدۇ، بولۇدۇ —

ى تاماشـا قىلمـاقچى   سابىت ئاسمانن —تۇرىدۇ، خۇددى سېنىڭ كۆزلىرىڭدەك، 
 :ۇنۇپىشقا ئۇريوغان بهستىنى لىڭشىت ۇنىڭبولۇپ يانپاشلىۋىدى، گۈلزادە ئ

 .دېدى —ئهمىسه باشالڭ، قۇلىقىم سىزدە،  —
چىلىـپ،  كۆكسـى ئې  -سـالقىن ھاۋاسـىدىن كۆڭـۈل   ئۆكتهبىرنىڭ كهچكى 

ســــابىت نــــازۇك بهدەن ئايــــالىنى بېلىــــدىن هن هتــــككهيپــــى كۆتۈرۈلــــۈپ ك
 .ۇچىقىغا ئېلىۋالدىقاماللىغىنىچه ق

ش ى چىقىـرى ۈگۈن چهتـئهلگه ئوقۇغـۇچ  ىم ببىلهمسهن، گۈلزادەم، ئهپهند —
ــدى  ــدە گهپ قىل ــۇ   . ھهققى ــهم جهزمهن مهنم ــوزىچىقىمنى دېمىس ــهن ق ئهگهر س

 ...چىقاتتىم
 .هنرىم، مهن سىزنى ساقالپ ئولتۇھېلىمۇ دەخلىسى يوق —
 .لېكىن مهنسىز قىينىلىپ قالىسهن ـ دە —
 .سىز ئۈچۈن مهن ھهممىگه چىدايمهن چىدايمهن، —
 !مهن ـ دەتاشالپ كېتىپ چىدالمايېنى بىراق، مهن س —
ن مهن مۇشۇ ھالىمغا چىدايمهن دەۋاتسام، سىز تاغدەك بهستىڭىز بىـله  —

ڭ كه نىڭۇنىــڭ ئــاۋاق قــوللىرى ســابىت گــۈلزادە كۈلــدى، ئ —چىدىمامســىز؟ 
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 .تىيۈزىنى، ئىڭهكلىرىنى سىپاي
ىكىمــۇ چــوڭ بــوالمتى، بهغهرەز، يــا بولمىســا چــوڭ  چــوڭ ئادەمنىــڭ يۈر —

 يۈرىكى گۆش ئهمهسمۇ؟ منىڭئادە
 مه يېڭىلىق بار؟يهنه نې —
اپشـۇرماقچى بولـدى،   ئهپهندىم ماڭا كۆچۈرۈشۈپ بېرىدىغان بىر نهرسـه ت  —

 .شۇنى قىلىمهن ئهتىدىن باشالپ
 ققا كهلمهمدىكهن؟ۇيام بئهپهندى —
ايدۇ، سـاڭا سـاالم ئېيتتـى، سـېنى     يېقىن ئارىدا كېلهلمهيـدىغان ئوخشـ   —

سهن بولسـاڭ مانـا   . اپىلىدىبنى كۆپ ئوقۇسۇن دەپ تكىتا. رەنجىمىسۇن دېدى
 .ىسهنمۇشۇنداق كىچىك بالىدەك ئهركىلهپ ۋاقتىڭنى ئۆتكۈز

بوپتـۇ،  ىز سـىڭ لتۇرغـانغىمۇ قىيمىغـان بول  نېمىشقا؟ بىـردەم بىلـله ئو   —
ئـــۆزىڭىز نـــاۋايى . مبـــار كىتاپنىـــڭ جىمىنـــى ئوقـــۇپ بولـــدۇ. نېـــرى كېـــتهي

 ڭىزغۇ؟هنتىغهزەللىرىنى تېپىپ بېرىمهن دېگ
 ىدىڭمۇ؟نى كۆرم»پدىۋان مهشرە« —
 ياق، قهيهردە ئىدى؟ —
 .چىدە قويۇپ قويغانمهن ئۇنى ئاخشام ئالغاچ كېلىپ تهك —
ىســا ســىز ئوقــۇپ   ولم، بن، ئهمىســه مهن شــۇنى ئوقــۇي  قارىمــاپتىمه —

 .بهرسىڭىز مهن ئاڭالي
پ ېرىمهن، ئهمما، ئۆزۈڭ ئوقۇساڭ پايدىسى جىقراق، كـۆ مهنغۇ ئوقۇپ ب —

 .قۇپ، شېئىرالرنى يادالئو
 .ه سىز يېنىمدا ئولتۇرۇڭئهمىس —
ن، ھـازىر مهنسـىزال ئـۆزۈڭ    مهن سهل تۇرۇپ قېشـىڭدا ئولتـۇرۇپ يـازىمه    —
 .كۆرۈۋەر

يهنه دېڭىـز   تسـابى . گه كىرىـپ كهتتـى  ئـۆي ۈن گۈلزادە چىراق يېقىش ئۈچ
ڭ ئـۇ مهمتىلـى ئهپهنـدىنى   . نغا تىكىلىپ خىيالغا كهتتـى سۈيىدەك كۆك ئاسما

ــۆپ بولغان مه ــلىرىدە كـــ ــېرى ياۋرجلىســـ ــاتى،  ســـ ــڭ تهرەققىيـــ وپالىقالرنىـــ
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 هن ئۇيغۇرالرنى سېلىشتۇرۇپ تولىمـۇ مهدەنىيهتلىك مىللهتلهرنىڭ ئهھۋالى بىل
ئۇنىڭ ئارزۇسىچه بولسا بـۇ بهختسـىز   . هنىدىهتكپ كدىغان بولۇۇتىت بول -تىت

ىلـلهت  ىـك م ىـر كېچىـدىال ئهڭ ئىلغـار، ئهڭ بـاي، ئهڭ مهدەنىيهتل    مىللهتنى ب
ىـڭ ئۈچـۈن ئـالىي بىلىـم يۇرتىـدا ئوقۇغانالرنىـڭ       بۇن. هتتـى قىلىۋەتكۈسى كېل

ربىــر شــهھهردە ا خېلــى زور ســالماقنى ئىگىلىشــى، ھهپۈتــۈن مىلــلهت نوپۇســىد
تلىرىـدىن بىرقانچىسـى بولۇشـى كېرەكلىكىنـى، ئهنه شـۇ      يۇر -مبۇنداق بىلىـ 

ئۈچـۈن چهت   ېـتىش كتهپلهرنى ئىختىساسلىق مۇئهللىملهر بىـلهن تهمىـن ئ  مه
ــ  ــگه چىقىـ لىغىنىـــدا ئۆزىنىـــڭ بۈيـــۈك   يېرەكلىكىنـــى ئوپ ئوقـــۇش كئهلـ

قتىسادسـىز  ، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه تولىمـۇ ئـاجىز، ئى    ئارزۇلىرىدىن تولىمـۇ يىراقتـا  
ئۇنىــڭ ســهل جــاھىللىق ئارىالشــقان . ئىچــى پۇشــتى دىنىكىــھــالهتته ئىكهنل

ــ ــۈردىكى  ئىرادىســ ــا كهلتــ ــۇنداق قارارغــ ــگه چىق«ى  شــ ــپ مهن چهت ئهلــ ىــ
ت ئهلدە مـۇنتىزم ئوقۇغـانلىرىنى مۇشـۇ يهردە    رنىڭ چهمۇ، باشقىالموقۇيالمىسائ

ــ ــدىن ئۆگـ ــۈپ » نىمهنۈئۆزلۈكۈمـ ــتىنى تۈگـ ــۇ مۇشـ ــدى ئـ ــدىن مۇ. دېـ ــۇ ئانـ شـ
ــۆك   ــارزۇلىرىنى ئاشــۇ ك ــئ ــلهن   مانئاس ــرلهر بى ــۇرۇپ، شــېئىرى پىكى ــاراپ ت غا ق

ن ئۈچــۈتۇيغـۇالرنى سـهھىپىلهرگه خـاتىرىلهش     -سىـ ۇ ئوتلـۇق ھ سـۇغاردى ۋە بـ  
 .رشى تهرىپىگه كېلىپ ئولتۇردىدىنىڭ قائۆيىگه كىرىپ، گۈلزا

  
 ۈم،ئهگهر بىپايان كۆك بولسا مېنىڭ مۈلك

  .قىالتتىم مىللىتىمھېچبىر ئايانماي ساڭا تهقدىم 
 

 .شقا باشلىدى سابىتېزىپ يدە
 

 سام،ئهگهر مىڭ قېتىم قايتىدىن تۇغۇل
 .سهن ئۈچۈنال ياشايتتىم ھهم ھهر قېتىم

....... 
ــ ــاسـ ــى ئورىگىنـ ــپ يېلنى ابىت بىرىنچـ ــز  زىـ ــڭ نېپىـ ــۇپ، گۈلزادىنىـ بولـ
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پ بىــردەم ۇنــۇقۇۋاتقىنىغــا زوقللهۋلىرىنــى تېنىمســىز مىــدىرلىتىپ كىتــاب ئو
ــارا ــۇردىق ــڭ . پ ئولت ــۇ قىزنى ــۇ ب ــى تې ئ ــخهۋەر،  خ ــدىن بى ــدىال ھېچنېمى يېقىن

گه ىنىڭ ئادەم ئىكهنلىكىنىمـۇ، ئادەمنىـڭ نـېمىلهرگه ئىـ    قايمۇقۇپ يۈرگهن، ئۆز
دىغــان ســاددا قىــز ئىكهنلىكىنــى،  ۈرۈشــهنمهي يۈولۇشــى كېرەكلىكىنىمــۇ چب

ئـۆزى  ن بولغـانلىقىنى، يـېقىن كهلگۈسـىدە    ئهمدى ئۇنىڭ كىتاب ئوقۇيااليدىغا
ــىلىلهرنى م  ــلهن مهســ ــابىــ ــدىغانكىمۇھــ مۇنازىرىلىشــــهلهيدىغان  ،ه قىلىــ

ەك شـۇنىڭ بىـلهن ئۇنىـڭ يۈرىكىـدە ماگمىـد     . ئويالپ كهتتـى دىغانلىقىنى ۇبول
 :ئوتى يالقۇنلىدىئىشهنچنىڭ ىر ھارارەت، ئۈمىد ۋە ب

  
 سهن بىزنى ئالدىما، كولدۇرالتما ھهم،

 .بىزمۇ ھهم سهن كهبى ئادەم بىلىمىز،
 ،مىزدەك ياشاشقا باردۇر ھهققىئادەم

 .ىزگه ھهم تالىقتۇر ھايات ۋە ئالهمب
 

 رۇن، بويۇنتۇرۇقتا،بىلمىگهن بىز بۇ
 .نمىزئادىمى ھايۋاندەك ياشاپ ئۆتكه

  لهنلغانالر بىپهپىلهپ ئۇخالتسا يا
 .مهۋھۇم ۋەدىدىن ئۈمىد كۈتكهنمىز

 
 كۆزىمىز،ئېچىلدى ھه، ئهمدى بىزنىڭ 

 .مايدۇ تهقدىربىلدۇق ھهم مهڭگۈلۈك بول
 ياقاليدۇ ئالالھ، ىنىهندكۆرەشكهن ب

 .تهقدىرنى ئۆزگهرتهر بهزىدە تهدبىر
..... 

ــاب ئوقۇشــىغ   ــردەم گۈلزادىنىــڭ كىت ــۇ يهنه بى ــۇقلا زوئ ــۇردى ۇن ــاراپ ت . پ ق
 :اندىنئ
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 .دېدى —والر، ئامرىقىم، ئهمدى ئۇخاليلى، ب —
بــالىالرچه  دېــدى گــۈلزادە   —ئوقۇســام بــوالتتى،  ئــاپال،  يهنه بىــردەم   —

. وختاپ تۇرۇڭ، كهلـگهن يېرىمنـى يهنه بىـر كـۆرۈۋاالي    ت —ن، قىزغىنلىق بىله
هن يېرىنـى يادىمـدا   دېـگ  »ئاسىي جاپى كۆيمىسۇن، دوزاققا تهنها مهن باراي« ھه
ئهمما ماڭا بۇالرنى قاچان چۈشـهندۈرۈپ قويىسـىز؟ بىرمـۇنچه     .لدىۇۋالسام بوتۇت
 ...مهنلهرنى چۈشهنمهيال ئوقۇيمهن، ئوقۇيگهپ

ىرىگه مهسـلىكى كېلىـپ ئۇنىـڭ لهۋلىـرىگه     ۆزلن كـ سابىت ئۇنىڭ ھـارغى 
 :سۆيدى ۋە

ن دىغاۈنۈئوقۇۋەرســـهڭ چۈشـــ! تىرىشـــچانلىقىڭ ئۈچـــۈن مۇكاپـــات بــۇ  —
دېــدى  —ڭ ئانــدىن مهن دەپ بېــرىمهن، چۈشهنمىســه ســهن، شــۇ چاغــدىمۇۇبول

 .چاقچاق قىلىپ
ىـك شـاپىالقالپ،   دېـدى گـۈلزادە ئۇنىـڭ كاچىتىغـا يېن     —... ھهشقالال —

 .تۇرۇپ چۈشهك راسالشقا باشلىدى دىنرنىئاندىن ئو

 

3 
  

ــتىن  ــابىت مهكتهپــ ــلهرنىڭ    ســ ــى دەرســ ــيىن ئهتىكــ ــدىن كېــ كهلگهنــ
ئانـدىن بىـردەم   . التتىى بىـلهن بـو  ئىشـلىر  -ىپ بولۇپ، ئـۆي قىل تهييارلىقىنى

ۈن مهكتهپـتىن قايتىـپ كېلىـپ،    بۈگـ . كىتاب كۆرەتتى ياكى بىر نهرسه يازاتتى
 :ۈلزادىگهپ گۈتۈىك دەرس تهييارلىقىنى تۈگئهتىل

ش بىـلهن سـاڭا قارىشـىپ    گۈلزادەم، ئهپهندى تاپشـۇرغان ئىشـنى قىلىـ    —
 .دېدى —، اىن، جۇمىمىگبېرەلمهيدىغان بولدۇم، رەنج

چاغالۋاتامســـىز؟ ئهپهنـــدى تاپشـــۇرغان ئىشـــنىڭ     ېنـــى ئهخـــمهق م —
 .دېدى گۈلزادە دومسۇيۇپ —مهن؟  مۇھىملىقىنى بىلمهمتىم

بولمىســا . نــى ئــارامىمچه قــوي  مې ىســهئۇنــداق بولســا ياخشــى، ئهم   —
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 .شلىرىڭغا قارىشىپ بهرسۇنئابلهقنى چاقىرىپ كىر، ئى
 .ق ئىشلهيدۇ، ھهقىچانشۇرۇياق، بولدىال، ئۇ تاپ —
 .مىسهمهيلى ئه —
قىچه رۇخســهت، ئۇنىڭــدىن كېــيىن مېنىــڭ كىتــاب ش پىشــائــســىزگه  —

 .منى ئاڭالپ ئولتۇرىسىزۇوقۇغۇنئ
 .هنلىموشۇ، بۇ كۈنتهرتىپكه قبولۇدۇ —

نىــڭ »دىــۋان«ســابىت . ئىككىلىســى ئــۆز ئىشــلىرىغا كىرىشــىپ كهتتــى
ئىشــنىڭ نــازۇك ئىلمىــي  ۇئــۇ بــ. تهرجىمىســىنى ئاققــا كۆچۈرۈشــكه باشــلىدى

شۇڭا ئۇنى خاتا كۆچۈرۈپ قويماسلىق ئۈچـۈن  . كهنلىكىنى بىلهتتىخىزمهت ئى
 تـۈپ ئـۇ ۋاقىتنىـڭ قانـداق ئۆ   . ىدىققىتىنى ئاشـۇ ئىـش ئۈسـتىگه يىغـد     پۈتۈن

ــتىال ئۇن  كه ــۈلزادە ئاسـ ــوالتتى، گـ ــان بـ ــۇ تۇيمىغـ ــۆزىنى  تكهنلىكىنىمـ ــڭ كـ ىـ
 .ئېتىۋالدى

 هن ئهمهسمىدۇق؟لىشكبۇ نېمه قىلغىنىڭ؟ بىز كې —
دېــدى  —لىشــكهن، ھــازىر توختايــدىغان ۋاق بولــدى، ق، بىــز كېشــۇندا—

 .مايدىغان ئهلپازدائايال قىلچه يول قوي
 ولدۇمغۇ؟ڭ بىرىى مهن پۈتۈنلهي سېنىڭ ئهسبهللى، ئهمد —
ن، دەم ئېلىشـىغا دىقـقهت   ئهپهنـدىم سـىزنى ماڭـا تاپشـۇرغا    ... ئهمىسه، —

  .ڭ دېگهنېتىۋېلىشىغا يول قويماۈم يقىلسۇن، ھهمىشه كىتاپقا د
 !ئهپهندى ئۆزىگه باقماي، مهندىن ئهنسىرىگىنىنى قارىمامدىغان —
پ ىرىـ ى كىپ بولغاندا ئابلىمىت قارر خۇشال چاقچاقالر بىلهن غىزالىنئۇال
 . كهلدى

ــر  — ــكه كىـ ــلىقىڭنى بىلگهچـ ــېنىڭ ئالدىراشـ ــېكىن مهن سـ مهيمهن، لـ
ىمىز دوسـت  —رىـپ كېلىۋېتىـپ،   ۇ كىدېدى ئـ  —. كىرمهي يهنه چىدالمايمهن

. تىميېقىنراقتا بولسـىغۇ شـۇنىڭ بىـلهن بىـر ئامـال قىلىـپ ياشـاي       » كهنئات«
ۇالر ئـ  —م، الل قىلىشـقا مهجبـۇر بولـدۇ   لېكىن يالغۇزسىراپ ئاخىرى سېنى مـا 

ئهينـى ۋاقىتتـا تهۋپىـق    . تىدېيىشـهت » ئاتكهن«مۇھهممهد قارى يوق يهردە ئۇنى 
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. ويغانىـدى گه لهقهم قنـدۈرۈش ئۈچـۈن ئۈچىلىسـى   رقلهئۈچ مۇھهممهت قارىنى په
ئـادىتى ئۇنىڭغـا   دەپ بـۇزۇپ ئېيتىـدىغان   » ئـاتكهن «سۆزىنى » ئهتكهن«بۇنىڭ 

گه »زەكـــــى« ،»پشـــــرەمه«بىـــــراق بـــــۇ لهقهم . نىـــــدىلهقهم بولـــــۇپ قالغا
ــاراكتېرىنى ئالغاچ  ــىمايدىغان، زاڭلىـــق خـ ــا  ئوخشـ ــدا تىلغـ ــادەتته ئالدىـ ــا ئـ قـ

 .ئېلىنمايتتى
ــۇ — ــان بۇرۇنغ ــد ئ ــدىراش ئهمهس ئى ــۇ دەلچه ئال ــهن  ىم، ب ــپ«س » تارتىنى

ــش  ــاغالردىكى ئى ــرمىگهن چ ــدىن باشــالپ  . كى ــا بۈگۈن ــدىراش  مان رەســمىي ئال
 . دىغان بولدۇمۇبول

 .ىمهن، ئهمىسهىپتكىرتازا ۋاقتىنى تېپىپ  —
 .لېكىن، بىر ياخشى تهرىپى بار —
 ه گهپ؟نېم —
تهرجىمىسـىنى كۆچـۈرۈپ   نىڭ »دىۋانى ىتىل تۈرك«مهمتىلى ئهپهندى  —

ــۇرغ ب ــنى تاپش ــۇپ     . انىدىېرىش ــاب ئوق ــۈلزادەم كىت ــهم گ ــۈرەي دېس ــۇنى كۆچ ش
نىـــــدى، ئهمـــــدى مهن ڭاليســـــهن دەپ تهڭقىســـــلىقتا قالدۇرغابېـــــرىمهن، ئا

 ق؟ كۆچۈرۈۋېرەي، ئۇنىڭ كىتاب ئوقۇشىغا قاراپ تۇر، قاندانى غاندىۈكۆچۈر
 مدۇ؟ارمۇىشتئېل مهيلى، بىراق، بىزنىڭ كىتاب ئوقۇشىمىز سېنى —
، ھـېلىال سـىرتقى شـاۋقۇن قۇلىقىمغـا كىـرمهس      دىال ئازمايمهنياق، زا —

ئهته . گه ئالغاچ كىـرگىنه نى گۈلزادى»ناۋايى غهزەللىرى«سهن ھه، راست، . بولۇدۇ
 .بۇنىڭ شۇنى ئوقۇغۇسى بار. بولۇدۇكىرسهڭ نگىچه ئهۆگۈـ ئ

 .ماقۇل، قېنى ئهمىسه گۈلزادە، باشال —
ــۈلزادە  ــ«گـ ــرەپۋان دىـ ــنى باشـــ »مهشـ ــى ئوقۇشـ ــابىت بول. لىدىنـ ــا سـ سـ

ئۇالرنىـڭ كىتـاب   ئۇ ئۆزى دېگهندەك ناھايىتى چاپسـانال  . كۆچۈرۈشكه كىرىشتى
زلىرىنى ئاڭلىماستىن، ئـۆز  اۋان ئتارتىش قىلغا -گهن، تاالشئوقۇغان، چۈشهندۈر

 .ئىشىغا شۇڭغۇپ كىرىپ كهتتى
ماقچى بولغانـدا  شالشـ نىهايهت ئۇالر ئىشتىن توختاپ، ئابلىمىـت قـارى خو  

ئابلىمىت قـارى ھـارغىنلىق بىـلهن كېرىلىـپ     . انىدىكېچه بولۇپ قالغيېرىم 
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 :ۇۋېتىپئورنىدىن تۇر
ــدان   — ــايىتى ئوب ــت ناھ ــۆتتىۋاقى ــاپ يۈتكۈزەم . ئ ــا ق ــمهن ، كســهنماڭ هت

بىـرەر ئىـش بىـلهن تهمىـن     چاپتۇرامسهن، ئىشقىلىپ بىكار تۇرماسلىق ئۈچۈن 
 .دېدى ئۇ —ۇلدۇر، قۇت ئهتكىن، مېنى يالغۇزلۇقتىن

ــداق  ي — ــپال   اخشــىغۇ، ئۇن ــتىن كېلى ــر، مهكتهپ ــۇرۇنراق كى بولســا ئهته ب
ك بـار، شـۇنى يارىسـهن،    مۇشۇ يهرگه كىر، ئىككـى يوغـان كـۆته   ئىشىڭ بولمىسا 

سـابىت   دېـدى  —ۇرۇقدايسهن، ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه ئىش چىقىدۇ، ى قاننقوت
 .چېقىشىپ

ىپ ن بىرەر ئىشـىڭنى قىلىشـ  ئۈچۈتۇش مهيلى سېنىڭ قولۇڭنى سوۋۇ —
دېدى ئابلىمىت قارى چىن كـۆڭلى   —چان تهييارمهن، دوستۇم، بېرىشكه ھهرقا

 .لهنبى
 .مهنۈكۈت ،رەھمهت —

نكى ئىلگىرىلهشــلىرىدىن ۈگــۈە بپ قويــۇپ كىرگهنــدۇتــۇنى ئۇزســابىت ئــۇ
خۇشاللىقىنى ئىچىگه پاتقۇزالمىغاندەك ئۇنىـڭ  كۆڭلى يايراپ كهتكهن گۈلزادە 

 :ىرە سالدىغا گبوينى
ــابىت مهن بهك  — ــالمهن، سـ ــدىم خۇشـ ــڭ   —، ئهپهنـ ــۇ ئېرىنىـ ــدى ئـ دېـ

 گهن گهپلهرنـــى ئابلىمىـــت قارىكامـــدىنچۈشـــهنمى —قۇلىقىغـــا پىچىـــرالپ، 
 .ۋالدىمۇسور

ــال مهڭگـــۈ خۇشـــ — دەپ ئهركىلهتتـــى  —ۇپ ئۆتهرســـهن، ئىالھىـــم، بولـ
 . سابىت
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ــهلله يۆگ   ــاجى ســ ــر ھــ ــورۇق،  ۋالۈادىــ ــان، ئــ ــالر 45غــ  ياشــ

قــــى كىشــــى بىــــلهن ئىچىشــــىپ    چامىســــىدىكى ھېلى
  .ئولتۇراتتى

خسـۇم،  ولىسمۇ سـهللىنى ئېلىۋەتسـىلىچۇ، مه  ھاراق ئىچىۋاتقاندا ب —
  .هندىلىك بىلهنهرخزەھدېدى قادىر ھاجى  —

ــدىكى   — ــهللىگه ئىچمىگهنــ ــوق، ســ ــى يــ ــدۇۇن تۇردەخلىســ . ۋېرىــ
  .غاندەكال بىر ئىششمىسىلىنىڭ ھاجىملىقلىرىغا ھاراق پۇتال

الرنىــــڭ مهدەنىيىتــــى بىــــلهن شــــهرق ئــــۆرۈپ ۇ زە، ياۋرۇپالىقبــــ —
ــكهنئادىتىنىــڭ بىرلىشىشــى ئ ــپ دە؟ ســىلى غهرپ دۇنياســىنى كې -ى زى

اســـتىيوم بورۇلكـــا كىيىـــپ ئهپهنـــدى ، ككىنچىققـــان كىشـــى بولغانـــدى
  ...ۋالغانلىرى زەۇسهلله بىلهن مهخسۇم بول .ۋالسىمۇ بوالتتىۇبول

هخسـۇم قــادىر  م —دە رولـى بــار،  ى ئادەتنىـڭ ئــۆز نۆۋىتىـ  ئىككـ ھهر  —
جــاۋاب بهردى،  ھاجىنىــڭ مهسخىرىســىنى چۈشــهنمىگهندەك ئهســتايىدىل 

ــى ئۆزلىرىگى — ــىلىنىڭ بول  شۇنىســـ ــۇق، ســـ ــۇ مهلۇملـــ ــىۋمـــ ىك شـــ
ــۈئىكهنلىكلىرىنــى كۆپچ ــكهن ك بىلىــدۇ، ھــېچ بولمىســا ســوۋېت  ۈل ئهۋەت

ھــــېچكىم مېنــــى دۇ، ئهممــــا مېنىچــــۇ؟ بىلمهيــــ. ئــــادەم دەپ بىلىــــدۇ
  .دەپ ئويلىمايدۇ كوممۇنىست

نىــڭ  »ئىســالم دۆلىتــى«بىــلهن تــۇرۇپ  »شــهرق ســاالپىتى«مانــا  —
ــدار، قوللىغــۇچىلىرىنى  ان هرزئۈچــۈن ئ »غهرپ ســاالپىتى« جىمىكــى ئهمهل

ىـــر قېـــتىم بىـــلهن يهنه ب »غهرپ ســـاالپىتى«ئهمـــدى . ســـېتىپ بهردىـــله
غـــا ســـېتىپ »پىتىشـــهرق ســـاال«دىـــن بىرنـــى »ئىـــزىم«ئوخشـــىمىغان 

  ـق
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  بېرەرلىمۇ؟
دېـدى مهخسـۇم    —هلهپ قىلسا ئۇنىمـۇ قىلىمىـز،   ت ئهگهر ۋەزىيهت —

ــۇرىقىنى ئۆزگ ــتىن، تــ ــز  —هرتمهســ ــنىڭچه، بىــ ــراق، مېــ ــولنى بىــ گه يــ
ــوغ  ــكه ت ــدۇكهلرا ئۆزگهرتىش ــېتىش «. مهي ــا »س ــپورت«ت ــش  »ئېكىس قىلى
پهقهت ســـــودا شـــــهكلىدە قىســـــمهن . دا تۇرىۋېرىـــــدۇئاساســـــىي ئورۇنـــــ

  ...ىھى ھ. شى مۇمكىنۇق بولاسلىئوخشىم
الهتلىرىـدە ســىجاڭ ئاتامغـا يولۇقــۇپ قالسـىال يــاكى    ۇ ھئهگهر مۇشـ  —
ھـۇ  «! دە -ڭ تېرىلغىنـى شـۇ  ېقىنلىرىغـا ئـۇچراپ قالسـىال باالنىـ    ئۇنىڭ ي

  دېگىنىچه نىمىلهرنى قىالر؟ »!... ودىلوم
ــنىمه قىاللما — يـــدۇ، پهقهت بۇنـــدىن كېـــيىن ئىشـــهنمهيدۇ،    ھېچـ
  !خاالس

  ؟كېچىسى ئۇچراپ قالسىچۇگهر ئه —
ڭ تهقـــدىرىم ھهققىــدە بهك بـــاش قـــاتۇرۇپ  ېنىــ نــېمه، ســـىلى م  —

  .رۈلدىمهخسۇمنىڭ تهرى تۈ —پلىرى يوقمۇ؟ كهتتلىغۇ؟ بۆلهك گه
ــىال،  — ــا بولمىســ ــدۇم  ن ممه خاپــ ــىپ دەپ قويــ ــداقال چېقىشــ . ۇنــ

ھــاجى ئــۆزىنى ئوڭشــاپ گهپنىــڭ تېمىســىنى قــادىر  —ئىچىســله، خــوش، 
ىكهن، ئاڭلىســام ســىلىنىڭ ئۆيــدە ئىككــى مىهمانخانــا بــار  —ئــۆزگهرتتى، 

بىـــــرىگه مـــــاركس، ئېـــــنگلىس، لېـــــنىن، ســـــتالىنالرنىڭ رەســـــىمى 
ياتســــېن، جــــاڭ كهيشــــى، شــــىڭ  ؛ يهنه بىــــرىگه سۇنئېســــىغلىقمىش

ــڭ     ــگهن مىهماننىــ ــىغلىقمىش؛ كهلــ ــىملىرى ئېســ ــهينىڭ رەســ شىســ
ۇيغـــــۇن مىهمانخانىغـــــا باشـــــاليدۇ، مهســـــلىكىگه كـــــۆرە شـــــۇنىڭغا ئ

ــتتهك، د ــايىزچىالرنىېيىشــــىدۇغۇ؟ مېنىڭچىمــــۇ راســ ــ ســ اليدىغان باشــ
  .مىهمانخانىنى مهنمۇ كۆرگهنغۇ، شۇنداغ بوسىمۇ سوراپ باقتىم

مهخسۇم بىر قارىسـا ته بولغانـدەك، بىـر     —سىله نېمه دېمهكچى؟  —
  .قارىسا داپشاقلىق بىلهن سورىدى

ۈچىنچى بىــر ئــۆينى يهنه بىــر تۈرلــۈك ياســاپ قويغــان  مېــنىڭچه ئــ —
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  ...بولسىال
ــا، مــــولال — يدىغان، مىللهتچىلهنــــى ئــــۆلىمالنى باشــــال-ئۇمــــۇ بــ

  .باشاليدىغان، خاتىرىجهم بولسىال
ئىزاتارتىـــپ قادىرھـــاجى ئـــۆزى  —هن تهرەپـــكه ئۆتتىلىمـــۇ؟ســـهم —

  .قالغاندەك بولۇپ، گهپنىڭ تېمىسىنى ئۆزگهرتتى
دە، دۇبهن جاناپلىرىــــــدىن  -ئۆتــــــۈپ تــــــۇرىمهن ھه، ئهلــــــۋەتته  —

نالشـتۇرۇش  غا، مهھمۇدنىـڭ ئىچكـى سـېپىنى قااليمى   تېلېگىراممـا كهپتـۇ  
الڭ ۇلدىــــدا نوپــــۇزى يــــوق قىلىــــۋېتىش، قوزغــــئا ىرىئــــۇنى ئهســــكهرل

 لدىنى ئېلىش، ھـازىرقى جهنـۇپ ۋەزىيىتىنىـڭ شـۇنىڭدەك    كۆتۈرۈشنىڭ ئا
ى قاپقانــدا، ئــۇ خالىغــان يولۋاســنىڭ بېشــ. ىكه ۋەزىيىتىنىــڭ ھالقىســئــۆل

 نىيــازنى مهنســۇر ئهپهنــدى ئايالمبــاش، خوجابولــۇدۇۋاقىتتــا يهنچىــۋەتكىلى 
ــ ق ــدۇ، گهپ مهھمۇدتـــ ــدا قىلىۋېتىـــ ــىپ،  . ىالـــ ــۈمهتكه ماسلىشـــ ھۆكـــ

ىنى ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا، ئــۈرۈمچىگه مهھمۇدنىــڭ يــېقىن ئوفىتســېرلىر
شــنى تىن يىراقالشتۇرۇياســىي جهھهتــتىن مهھمــۇدپ سىئاپىرىــپ ئوقۇتــۇ

ه بىــز  بىزچــۇ؟ ســىلىنىڭچ  . بىزنىــڭ خوجــايىلىرىمىز ئۈســتىگه ئالىــدۇ   
   نىمىلهرنى قىلىشىمىز كېرەك؟

 -ال ئۇنىڭغـا بېقىـپ تـوغرىلىنىمىز    سـى به دۇبهن جاناپلىرى شـهپه  —
ــا  —! دە ــدى قادىرھ ــى    دې ــۇرۇتىنى ئىكك ــلىغان ب ــۈر بېغىش ــۆزىگه س جى ئ

ىســـتايمىز، تهرەپـــتىن ق ژى بىـــبىزمـــۇ ئـــۇن —پ قويـــۇپ، ســـىال تهرەپـــكه
ېلىپ ئۆزىنىـڭ  نهچچىنـى سـېتىۋ   ژمۇمكىن بولسـا ئوفىتسـىرلىرىدىن بىـ   

  ... قولى بىلهن
  قانداق؟  مۇبا شقا بىرەر ئىشهنچىلىرىئى بۇ —
ــا ھــاجىز ھــالقىال — ــۆزىچه ســىر بهرمهس دېــدى قــادىر ھــاجى   —، ب ئ

  :چهقىياپهتكه كىرىۋېلىپ گىدەيگىنى
  سىر ئهمهستۇر؟ —
رىگه مهلـۇم، بۇنـداق ئىشـالرنى مۇناسىۋەتسـىز     ئۆزلى. ۋەتته سىرئهل —
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  !مهسلىكى كېرەكۈژسوراپ  ئادەمله
ــ  — ــۇ پهرى ــامېنىڭم ــىال تۇت ، زىم ب ــىىۋەســىر تۇتس ــايىنال. لهس مۇ خوج

نى بىلىــپ ئۇنىڭغــا دىقــقهت   لىقىســهمىتاجىنىڭ مهھمۇدقــا غــۇمى بــا   
نىڭ مـــۇھىم هلـــگهن قۇربـــان ســـهئىدىلهۇپ كســـوۋېتته ئوقـــ. قىلىۋاتىـــدۇ

پ ئهســلىدە ئــۇ بهغهرەز ئوقــۇ. غــا چىقىشــى ئۇنىڭــدا ھهســهت قوزغىــدىئورۇن
ــم  كهلگهنله ــۈن دۈشــ ــۇد ئۈچــ ــڭ مهھمــ ــايالنغىننىــ ــا هنگه ئــ ىنى ئۇقســ

 ىنالالنماســىدى، ئهممــا بىــز خهقتىكــى كــالال شــۇنچىلىك، خوجــاي چىقئاچ
  .ەد - قىماپ بىلهن مايمۇن ئوينىتااليدۇ بىزنى ھه

گه تۇمشــۇقىنى تىقىــپ  هئىتــتهك ھهمــمه ي  دىــمهك، خوجــايىنال  —
  .رىلىشىۋاتامدۇئا دە؟ بۇ ئىشقىمۇ ئۇال -ۈرىدىكهن ژ

تمىســىله، كه الپچ بــاغئــۆزلىرىگه بهك ئىشــهن ئهلــۋەتته، ســىلى   —
ئۇچـۇر ئـااللمىال،    ھهققىدە بـى  قىتىۋاتقانالسىلى مانا شۇ كهمگىچه ۋاراق تا

ــ  ــ ســاالھىيهتلىرى يــوق، ھــا  دەك يوغــان گهپ قىلغى ۇپ زىر  جهنــۇپنى تۇت
ارامزادە ۋاتقــان كــۈچ كىــم بىلهمــال؟ ســىلىمۇ؟ يــاكى يېڭىشــهدىكى ھــ  ۇتۇر

  . . .خىتايمۇ؟ ھى ھى 
شـكه باشـالپتۇ ـ    ۈرۈزىـيهت ئۆزگ ۋە ىمۇىـد ئىچ »يۇمۇالق شه«دىمهك  —

  دە؟
ــيۇقۇر — ــۆزلىرىىــ ــال  دا ئــ ــداق ئىشــ ــدەك، بۇنــ ــاۋاقال دېگهنــ  ھهمتــ

  . ۈلۈپ قويدىۆرەڭلىك بىلهن  كمهخسۇم ك —دۇ، ۇتۇتۇل سىر ئارىسىدىمۇ
ى ســــىرلىرى ئىچىلىرىــــدە سېســــىپ كهتســــۇن، ماڭــــا ئــــۇن      —

ــوق، دېمهكچــى   ــى ي ــۇبولغ كوچىالشــنىڭ كېرىك ــا ۇن ــڭ م  سم، ھهرىكهتنى
شــى كېــرەك بېرىلى شــى ئۈچــۈن بىزلهرگىمــۇ بهزى ئاخبــاراتالۇدە بولدەمــقه

نى بېرىــــپ اراتالئاخبــــئىــــدى ـ دە، مهنمــــۇ ئــــۆز يولۇمــــدا توپلىغــــان      
  ...اتقاندىكىنۋۇتۇر

گه ئهپهنــدىله. ئاساســىي دىقــقهت مامۇتتــا بولــۇش كېــرەك، ھــاجىم  —
ــوق   ــاۋارە بولغــۇچىلىكى ي ــۇش ســېلىپ ئ ى ئهگهر مىلتىقنىــڭ دالدىســ . ق
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تهبىئىـي  غا كۈچ ئىشلىتىشـمۇ كهتـمهي، قاششـاق خهلقنىـڭ     ىسا ئۇالولمب
  .ئۇ لهبېسىمى ئىچىدىمۇ بوغۇلۇپ تۈگهيدىغان نېمى

بـــوش ئهمهســـلىكىنى ئىســـپات  نىڭمـــۇئۇال الالئهممـــا بهزى ئهھـــۋ —
  ...قىلىۋاتمامدۇ، يهنى مهسىلهن

ــر  — ــار، بىــ ــى بىكــ ــېلىپ  -ھهممىســ ــرىگه ســ ــىنى بىــ مۇ كاللىســ
نىــڭ مــۆجىزە يــارىتىش شــارائىتى مامۇتنىــڭ  ، ئۇاللــۇدۇبو ىلىۋەتكۇقايــدۇر

ھــدىت  ۇ تهمــامۇت ئهڭ چــوڭ تهھــدىت، ئهگهر بــ   . ۋاتىــدۇ ۇچىــدىن بولكۈ
  .بىرلهشسه باالغا ئايلىنىدۇش باللىرى بىلهن نىڭ يائهپهندىله

نىـڭ  ۇ ئهمهسـمۇ، تهخسـىر، ئۇال  ھهببهللى، مېنىـڭ دېگىنىممـۇ شـ    —
ــد  ئارى ــۈرۈش ئهھ ــارمۇ لىنباغى، ســىدا ئىســيان كۆت ــپ   -ىشــى ب ــوق، بىلى ي

  تۇرۇش كېرەك ئهمهسما؟
ــاقچىلىقال بۇ — ــداق ئايغــ ــىله نــ ــى، مېنىــــڭ  ســ دەكلهرنىڭ ئىشــ

  .ۇمىي پىالننىڭ ئىشىيه مهسىلىسى، ئومتقىنىم چوڭ ئىستراتېگىدەۋا
ئانـــدىن  مهيـــدە   دېـــدى قادىرھـــاجى،  —ئىچهيلـــى، مهخســـۇم،   —

ن تېـزرەك  سـۇمدى مهخئـۇ  . نى چىقىرىپ قـاراپ قويـدى  يانچۇقىدىن سائىتى
ــتى،   ــا چۈشـ ــۇش كويىغـ ــڭ قۇالقل —قۇتۇلـ ــوش ئهمهس، مېنىـ ــۇ بـ ىرىممـ

  .ىش ئۈچۈنلغىتدېدى دىققهتنى چا —دىلىمۇ، كۆ
ئورتىـــدا، ھهممىمىـــز كـــۆرۈپ وش ئهمهســـلىكلىرى ســـىلىنىڭ بـــ —

دېـــدى  —، بولـــۇدۇئـــاز قىلســـاق  ۋاتىمىز ئهمهســـما، يوغـــان گهپنـــىۇتـــۇر
ــاتۇرۇپمهخســۇ ــۇ يه. م زەھرىنــى پ ــدا  قهر كوقهشــنه ئ چىلىرىــدا ھهمىشــه پهي

رەر ھه، سـائهتكه قـاراۋاتىال، بىـ    —رغا دارىتماقتىدى، دىغان ۋاراقالۇبولۇپ تۇر
  .رىدىدەپ سو —ئىش بارمىدى؟ 

  .لمهكچىدىبىرسى كه —
  ؟مېنىڭ بولۇشۇم دەخلى قىلمايدىغاندۇ —

بهكمــۇ مهمنــۇن   جى مهخســۇمنى يامپاشــقا چىقارغانــدىن  قــادىر ھــا 
  :لىك ھېجىيىپ تۇرۇپمهسخىرىئۇ . ىبولۇپ كهتت
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دېــدى  —ســىلى كىچىــك بــاال ئهمهســقۇ؟ .، ئهلــۋەتتهدەخلىســى بــا —
  .ىلهنزەھهرخهندىلىك ب

نــى دەپ ىن بىــر نېمىلهمهخســۇم ئارقىــد — ئهمىســه مهن كېــتهي، —
  .دە، ئورنىدىن تۇردى -تىۋەتۈغۇدراپ، رومكىدىكى ھاراقنى كۆتۈر

وزغالمــاي  جايىــدىن قهن بىــل ى ئــادەتلهنگهن كــۆرەڭلىكى  قادىرھــاج
ــۇر ــپ . ۋەردىۇئولت ــڭ ئېچىلى ــدىن   -دەرۋازىنى ــاۋازىنى ئاڭلىغان ــان ئ يېيىلغ

نىڭغـا  ئهممـا ئۇ . ېرىلـدى پ قـوللىرىنى كۆتـۈرۈپ ك  تـۇرۇ كېيىن ئورنىـدىن  
ىلىلهر ۋاتقـــان مهســـۈھهمىشـــه كۆڭۈلســـىزلىك، پاسســـىپ ھـــالهت كهلتۈر

ــا   ــى قاين ــا غهزىپىن ــڭ راس ــۈپ  . تتىئۇنى ــا چۈش ــا قالئهگهر قولىغ ــاپ س چاين
كــۆزگه ئىلــمهي،  مهخســۇمنىڭ ھهمىشــه ئــۇنى   . ۋەتكــۈدەك بولــدى ۈركپۈ

ھهقـته   ئـۇ بـۇ  . سـهۋەپ بـوالتتى   ئىـش  يارىماسلىقتا ئهيپلىشىگىمۇ مانا شـۇ 
ــادەمله  يهنه يېڭــــى ــى ئــ ــاق، يېڭــ ــالماق پىــــالن ئويلىمــ ــقا ســ نى ئىشــ

  .ى كۆڭلىدىن ئۆتكۈزدىكېرەكلىكىن
ــۆكت  ــىرتتا ئ ــڭ ســالقىن كېچى س ــى هبىر ئېيىنى ــهھس  هر ئۈســتىگهش

ــدى ــتهك يايغانىـ ــال . ئېـ ــۈچ تـ ــامداندىكى ئـ ــس شـ ــان  مىـ ــام ئاقارتىلغـ شـ
دىر ھـاجى  پ بولۇشـقا باشـلىغان قـا   كهيىـ مېهمانخانىنى يورۇتۇپ تۇرغاچقـا  

ىدا ئۇنىـڭ كاللسـ  . چان ئهلياتقۇ بولغانلىقىنى بىلـمهي ئولتـۇراتتى  ئاللىقا
 دى،ۋىـــۇقايتىـــدىن نامـــايهن بول  مهخســـۇمدىن ئاھـــانهت ئىشـــتهنلىكى  

هت ئـــۆز خهلقنىـــڭ دۈشـــمهنلىرىگه خىـــزم. قـــاپ كهتتـــىســـتلىكى تارمه
ــايى  قىلغۇچىال ــۇ خوج دىن ھهمىشــه رنالنىــڭ ھهممىســىگه ئوخشاشــال ئۇم

ىمۇ بۇنـداق دەشـنامالرغا كۆنـۈپ كهتـكهن     تىپ تـۇراتتى، شـۇڭ  دەشنام ئىشـ 
ــدى ــراق مهخســۇمنى . ئى ــۆزىنى بى ــى ھهر »ســهن«ڭ ئ ــانچه لهپ ۋارقىرىش ق

مهخسـۇم كىـم؟   . نىمايۋاتـاتتى چىققىلـى ئۇ  دىنڭلىـ تهسهللى بهرسىمۇ كۆ
ئوخشـــاش ! ىككىســى چهنتـــۇ،  ھهر ئىككىســى يــاالقچى   ئــۇ كىــم؟ ھهر ئ  

ــاال ــارە ھىيهســ ــدىن ھاقــ ــداقم تتىكى ئادەمــ ــاڭالش قانــ ــۈرەكنى ت ئــ ۇ يــ
  مۇجىمىسۇن؟ 
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ــت   ــالرمۇ جىمجىـــ ــدىكى تىۋىشـــ ــدى  ،ھويلىـــ ــا ئۆيـــ كىلهر ئۇيقۇغـــ
رمهي ىـڭ بىلىنـدۈ  زىنەۋاشۇڭالشـقىمۇ ئېغىـر د  . ولدىكهتكهنلىكى مهلۇم ب

بىــــر كۆلهڭگــــۈ . اڭالنــــدىئېچىلغــــان ئــــاۋازى قادىرھاجىغــــا ئېنىــــق ئ
تىـدىغان  ھهمىشـه سـهگهك يا  . هلـدى ىـپ ك قادىرھاجىنىڭ ھويلىسـىغا كىر 

ر تېخى كىيىمىنى سـېلىپ يېتىشـقا ئۈلگـۈرمىگهن، ئهممـا بهك     خىزمهتكا
ــۇپى  چار ــال سـ ــى بىلهنـ ــكه كىيىمـ ــاپ كهتكهچـ ــدەپ چـ ــىيىپ مۈگـ غا قىشـ

پىنى ئـــاڭالپ دەرھـــال ھويلىـــدا ئۈنـــدى ۋە  ېكىن ئـــۇ شـــهلـــ. ىـــدىقالغان
ــ ــدا توختمېهمـ ــايۋان ئالدىـ ــۇاننى پىشـ ــا خهۋەرۇتـ ــپ قىل پ، قادىرھاجىغـ ىـ
  .تهكلىپ قىلىندى مېهمان ئىچكىرىگهكۆپ ئۆتمهي . كىردى

ــ    ــاجى كهيپىنىمـ ــان قادىرھـ ــىدا ئولتۇرغـ ــام قېشـ ــدى، شـ ۇ ئۆزگهرتمىـ
ــىننجايئــۇ خو. تهكلىــپ قىلىنمىــدى مېهمــان ئولتۇرۇشــقا دەك ىــڭ پوكان

دەك تــۇرۇپ قالغــان بولــۇپ، قىزىرىــپ كهتــكهن يــۈزىگه قــاراپ ســۈر باســقان 
ان ھهرىكهتــلهر الش ۋە باشــقا قۇالشــمىغى ســىئوڭايســىزلىقىنى قاڭشــىرىن

  .لهن ياپماقچى بوالتتىبى
ــلهخ — ــادىر ھــــ — !ســــهنمىتىڭ، ئهبــ اجى تېنىچلىــــق دېــــدى قــ

  .سوراشمايال
  ...ياخشىمۇ سىز؟...ققاندا —
  !امدىن ماڭۈر، ئارق، جختاتو —

ــۆ   ــلهن ئ ــاپ، جــانمېهمــان ھهرخىــل گۇمــانالر بى ئىمــانى  -زىنى قىين
ھويلىنىــڭ . ىئهگىشــىپ ھويلىغـا چىقتـ   جىغـا چىققـان بولسـىمۇ قادىرھا  

ــ     ئوتت ــا ۋادەكن ــاته قىلىنغ ــگه ئىه ــۈژمه دەرىخى ــۈك ۋە ئ ــىدىكى گۈلل ى ۇرىس
جى رھـا ادىق. مهنـزەر ئـۆيگه چىقىشـتى    ئايلىنىپ ئۆتـۈپ، پهلهمـپهي بىـلهن   

  .ننى سهرەڭگه يېقىشقا بۇيرىدىمېهما
دېــدى ۋە شــام يورۇتۇلغانــدىن كېــيىن   —، يــاق، م بــادەرىزىــدە شــا —

ــلههنىـــالي ــىزلىق بىـ ــۇ يه —ن، ئىلتىپاتسـ ــۇدە ئمۇشـ ــۇرۇپ تـ ، ئهمهس ولتـ
، كېـــيىن ئىشـــىم بـــا ، مېنىـــڭ ۋاقىتتـــا كهلگهنـــدىكىن كۈتـــۈپ تـــۇ   
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ــا يىرگهنـــدەكدېـــ —شـــىمىز،ۈسۆزل ــ دى ۋە مېهمانغـ ــبىـ ــۇپ، ر قـ اراپ قويـ
  .ويلىغا چۈشۈپ كهتتىھ

ئـۇ گـاھ دەرىــزە ئالـدىغا، گــاھ    . ە تــازا ئىچـى پۇشــتى مېهماننىـڭ بـۇ يهرد  
قا چىقىــپ، شــهھهرنىڭ ئۇنىــڭ ســىرت. تىيا بېرىــپ، بىــردەم توختــاۇپىغســ

يـۇ، قـادىر ھاجىـدىن     -هتتـى كېچىلىك مهنزىرىسـىگه قـاراپ تۇرغۇسـى كېل   
 -ۆيلهر زۇمـچهك  قۇغا چـۆككهن، ئـ  ئۇيهر بۇ  چاغدا شهھ. ىقالمايتىقورقۇپ چ

  .نهتتىۈرىيىپ كۆرزومچهك قهۋرىلهردەك قا
ارنىـڭ  ئارقىـدىن خىزمهتك . ىـدى ئاڭلمېهمان دەرۋازا ئېچىلغـانلىقىنى  

مېهماننىــڭ . ىــڭ خانىســىنى چهككىنــى ئېنىــق ئاڭالنــدى    قادىرھاجىن
پهيـدا بولـۇپ قالـدى ۋە    يۇقسـىز بىـر خىـل قىزىقـارلىق گۇمـان      كۆڭلىدە تۇ

. ىان يهرگه پهللهمــپهي تهۋىــگه كېلىــپ تــۇرددىغــۇۆرگىلى بولى كــلىنھــوي
ىســىدا يېنىــپ خان قــادىر ھاجىنىــڭ. ھويلىمــۇ ئوخشاشــال قــاراڭغۇ ئىــدى 

سىشــى بىــلهن ئاجىزلىشــىپ، پهقهتكىــنه    م پهردىلهرنىــڭ توتۇرغــان شــا 
پ ۈتۈرســنى باشــقىلىرىدىن  ئېنىقــراق كۆكۈردەىزىنىــڭ ئۇدۇلىــدىكى تــۈۋ

مېهمـان ھهر  . راڭغۇ جايـدا تـۇراتتى  كۆلهڭگه ئهڭ قـا  ارار قبى. تۇراتتى خاالس
ــاللىقىنى ئاڭقىرالم قــان ئهممــا ئــۇ  .ىــدىچه قىلىپمــۇ ئۇنىــڭ ئهر يــاكى ئاي

ــاڭغى  ــۆيگه م ــورۇ ئ ــهن ي ــۇنى    چه گىرىمس ــدا ب ــۇ چاغ ــۆتهتتى، ئهنه ش قتىن ئ
ــتۇر ــوالتتىۋالۇجهزمهن ئايدىڭالشـ ــدا ك. غىلى بـ ــۇنىڭچه بولغانـ ــۈچى ئـ هلگـ

ــال بول ــرەۇئاي جىمنىــڭ بۈگــۈنكى شــىر  چــۈنكى قادىرھا. ىــدىك ئشــى كې
ــدىن   ــپ ھالىتىـ ــامىله    كهيىـ ــان مۇئـ ــۇنچه يامـ ــۆزىگه شـ ــدا ھهم ئـ قارىغانـ

  !ايالۈپ تۇرغىنى بىر ئن قارىغاندا ئۇنىڭ كۈتنىدىقىلغى
خىزمهتكـــار قايتىـــپ چىقىـــپ مېهماننىـــڭ كىرىشـــگه ئىجـــازەت      

ــدى ب ــى خهۋەر قىلـ ــاراڭ. ېرىلگهنلىكىنـ ــۆلهڭگه ئـــاجى  قـ ــان كـ ز غۇدا تۇرغـ
هگهر ئۇنىـڭ  ئ«. مهلۇم بولـدىكى، ئۇمـۇ ئهر كىشـىدى    قلۇقتىن ئۆتكىچهورۇي

ــ ــال بولۈكۈتـ ــۇ ئايـ ــان دىۇۋاتقىنى ھهقىقهتهنمـ ــىرنىمۇ  غـ ــۇ تهقسـ ــا بـ بولسـ
ســا، دېــمهك، ئــۇ ماڭــا قارىغانــدىمۇ مــۇھىمراق كىشــى، وغاليــدۇ، قوغلىمىق
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دېگهنلهرنـى   »...قىرىـدۇ، پ بولۇپ ئانـدىن مېنـى چا  ۈشۈهن سۆزلئۇنىڭ  بىل
لسـا  قـادىر ھـاجى بو  . ىغا كېلىـپ يامپاشـلىدى  ن ئۆتكـۈزۈپ، سـۇپ  ىدىۆڭلك

مېهمىنىنـى  نچـى  ئۆزىگه خاس جىددىيلىك، كهسـكىنلىك بىـلهن ئىككى  
  .هپ باشلىغانىدىقوپاللىق بىلهن گۋېلىپ، ۈكۈت

ــېڭىلىقال    — ــېمه ي ــاخۇن، ن ــوش، توخت ــا خ ــۇق   د —؟ب ــۇ توڭل ــدى ئ ې
ــۇن. بىــلهن ــوختى زۇن ــداننىڭ رەســمىگه م  ت ــۇ خانى ــۆرە  پىــقۇۋاب ــدا ئ ئۇدۇل

  .اتتىتۇر
ــاالم به  — ــا ســ ــاڭ ئاتىمىزغــ ــا جۈجــ ــپه بــ ــى ۋەزىــ مىكىن، گهچ، يېڭــ

  ...كهلگهنىتىمئۇچلىرى بارىكىن دەپ  يىپ تهمىنلهيدىغان قانداق
  ماڭا دەيدىغىنىڭ يوقمۇ؟ —
ــا،    — ــرىم مانـ ــدىغان گهپلىـ ــوختى —دەيـ ــاس    تـ ــۆزىگه خـ ــۇن ئـ زۇنـ

  .ھاجىغا ئۇزاتتى دىرقا بىر نهچچه ۋاراق قهغهزنى ھىجىيىش بىلهن 
تــۈگىگهن بولســا يېڭــى  ھه، ھهممىســى مۇشــۇمۇ؟ شــۇنىڭ بىــلهن  —

ــۇكى  ــپه شـ ــپ با ،ۋەزىـ ــقايتىـ ــېپى دىن غىنىڭـ ــڭ سـ ــيىن ئاۋۇالرنىـ نى كېـ
ــۇم ئۇال چىالشــنىڭ تپا ــل، چوق ــارلقىنى قى ــدىن بىــ هيي ــانچه  ژنىــڭ ئىچى ق

نىــڭ تـۈۋرۈكى يىقىلغانــدا  ئۇال! ق ئـادەمنى ســېتىۋېلىش كېـرەك  مـۇھىمرا 
  !دىغان بولسۇنۈچۈش ئۆز ئىچىدىن خامتاالشقا مۇۇالئ

؟ ئۇنىـڭ تهشـكىللهش ئىقتىـدارى    ...ىنى مهغلۇپ قىلىـش مهمتىل —
ســا، ان قىلىۋېتهلهيــدىغان تۇېغىــز ئاچالمايــدىغالنىمۇ ئيىــپ، غــۇمى بــائاجا

  ...قىالالمدۇبۇ ئىشنى  سېتىۋالغان ئادەمله
ىڭ دىنپهنــاچقــان نىــزاھ ئــۇرىقى شــۇ ئه   ھــېچ بولمىســا ســهن چ   —

ــۈپ چ ۇيوقل ــال ئۈن ــدىغان بولســۇن شــى بىلهن ــدى! ىقى ــۇ  ئۇنىڭ ــيىن ب ن كې
ى، ھـېچ ئىشـى ئاقمـاي    سـۇنك قاششاق خهق يهنه تېرىقتهك چېچىلىپ كهت

  .لسۇنقا
  .بولۇدۇ —
ــهن، ئۇال    — ــتا ئىــش قىلىس ــۇ ئاس ــزەلله، تولىم ــهن الم ــا س ــڭئهمم  نى
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ى؟ قېنـ لى نىـكهم،  ىۇن دەپ تـاپىلىغ ئىچىدە بىزنىـڭ قـۇالقلىرىمىز بولسـ   
  !ھازىرغىچه گهپ يوق

ــا — ــاپتىم   ، مبـ ــۇچى تـ ــر ئوقۇغـ ــۆزىمىزنىڭال  هن بىـ ــدىممۇ، ئـ دېمىـ
  ...مهن؟بالىسى، دېگهندىمغۇ، دەي

ــى  دېســهڭ، دېمىســهڭ،  — ــۇچى نېمىن ــدۇ ئوقۇغ ــدىل! بىل رىڭ ىئهپهن
  يا؟ئۇنى مهسلىههتلىرىگه چىلالپ بارامدۇ 

ــا   — ــى بـ ــۇ ھېلىقـ ــداق گهپ، ئاشـ ــ ... ال، مۇنـ ــز مهمتىلـ ى دېگىنىمىـ
يـاش   سـابىت دېـگهن  . پ قـاپتىكهن ۈنـ ۈندىنىڭ كـۆزىگه ئىسسـىق كۆر  هپهئ

مهمتىلىنىــڭ  ېــگهنســابىت د. ئهپهنــدىگه ئــۆزى دوســت قىلىــپ قويۇپتــۇ 
بايـــا . دىغـــان يـــېقىن شـــاگىرتىۇىپ تۇراكىرىســـىگه قاتنىشـــھهمـــمه مۇز

ــڭ ھهممى  ــابىت  ســىزگه بهرگىنىمنى ــى س ــتىغا«س ــۆزلهپ بهرگهن »دوس  س
سـىدە  م مهمتىمىننىـڭ ھېلىقـى ۋەقه  ۇقـ ۇقۇلئـۇ  مېنىـڭ  . ئىچكى ئهھـۋالال 

ن كــۆزگه كۆرۈنــۈپ كهتتــى، ئهمــدى ئــۇ قــۇرۇتتهك      قهھرىمــانلىقى بىــله 
  ...لداىرىپ كېتىدۇ، ھهر ھاچ ىلهپئىچكىر
ئېغىــز  ژئــۇ ئــادىمىڭگه ھهر بىــ! ياخشــى، ياخشــى! داق دەھه، مۇنــ —

  .سۇن، ئۇ تازا قىزىقچۈن پۇل تۆلهپ تۇگېپى ئۈ
ــام  — ــا قىزىقمـ ــۇ پۇلغـ ــاتقىلى   دەيتى ئـ ــازىر سـ ــۇپال گـ ــىز، تۇغۇلـ سـ

  .سۇنى بوياپ ساتىدىغان خهق تۇرسا دىغان، يا بولمىساۇتۇر
نــى »دوســتى«لىقــى مكــالال ئــۇ نېمهڭنىــڭ ھېن خاســه... دېــمهك، —

دەم دەپ تاپااليـــدىغان ئـــا دىن خهۋەھىم ئـــادەم، ھهمـــمه ســـىرالواســـتال مـــر
  ئويالمسهن؟

  !يمهنقهسهم قىالال —
  لساقچۇ؟ىۋاسېتشۇنىڭ ئۆزىنىال  —
دېــدى تــوختى  — !دۇۇلــۇۈجــاڭ، ئىــش بۇزخۇداغــا ئامــانهت دەڭ، ج —

 —دېگهنــگه كهلتــۈرۈپ،  »يــاق«زۇنــۇن قــول ۋە بــاش ھهرىكىتىنــى تهڭ    
انـداق جاھىـل، گېپىـدىن يانمـاس دەپ ئويلىسـىڭىز،      همتىلى ئهپهنـدى ق م
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  .ق ھېساپالۋېرىڭئۇنىمۇ شۇندا
ــدى، ئهم — ــۇ بول ھه، بولـ ــه شـ ــا ب ۇىسـ ــان بولسـ ۇن، گهپ ۋەســـوالدىغـ

  تۈگىدىمۇ؟
  .تۈگىدى —
ــاقيولل ئ — ــا ئ ــداق بولس ــول،ۇن ــىغا     — ...ۇق ب ــاجى ئارقىس ــادىر ھ ق

 —كــۈدەك،  نهرســه يادىغــا يهت ى زۇنۇنغــا قــاراپ، بىــر   تــوخت ۋاتقــان ۈلۈئۆر
ــوي، ــا،      —ھ ــان مېهمانغ ــدا توختىغ ــدى ۋە ئىزى ــان   —دەپ قال ــهن قاچ س

  كېتىسهن؟
  ؟...مهنئهته كېته —
ــ   — ــازىرال مـ ــاق، ھـ ــىدىن   خه اڭ،يـ ــنىڭ بوسۇغىسـ ــېنى ئاتۇشـ ق سـ

بۇنــدىن كېيىنمــۇ كهلســهڭ ئهليــاتقۇدا كهل ۋە . ســۇنمايۋاتقانــدەك كۆچىق
  .الچه يهنه ئۇۋاڭغا بېرىۋاتقۇڭ ئات

  .بولۇدۇ —
  .ئهمىسه ئاقيول بولسۇن —
دەكال ئارقىسـىدىن چىقىـپ   قادىرھاجى توختى زۇنـۇننى ھهيدىگهنـ   —

چىقىـپ كهتكهنـدىن كېـيىن     دىنازىـ توختى زۇنۇن دەرۋ. وختىدىھويلىدا ت
غـــا بالخانىـــدىكى مېهـــاننى چاقىرىـــپ    تاقىغـــان خىزمهتكار دەرۋازىنـــى

  .ىقىلدچۈشۈشنى ئىشارەت 
امســىز گهپلهرنــى كۆتــۈرۈپ ئــاۋارە قىلىــپ تۇتســهن ئهبــلهخ مېنــى  —

ــۇل ــىدىڭ پــ ــ! كېلىســــهن، مهخســ ــاراڭ بهڭگــ ــاجى  — !ىســ ــادىر ھــ قــ
مېهمــان . قىرىــدىۋاراق كىــرمهيال مېهمانغــا شــۇند -ەمېهمانخانىغــا كىــر

  گهپنى كۆتۈرۈپ كهلدىڭ؟ ھه، نېمه —توختىدى، پهگادا چىپپىدىال 
ــدى كهلگهن  — ــى ئهپهنـــ ــكهنمهمتىلـــ ــمهر «، ىـــ ــالل ئهھـــ دە »ھىـــ

باشـقا يۈسـۈپ، نامـان، مهجىـددىن، تۇرغـۇن، شـهۋقى،        مهندىن. لتۇرۇشتىئو
يهنه . ســى قاتناشــتىىڭ بىــر نهچــچه چــوڭ ياشــلىق ئوقۇغۇچىھهم يۈســۈپن

، مىـجهزى  دەك يامـان ئهلپـازدا  ئۇ يهنه ھېلقى. نىياز دېگهنمۇ بابدىئا ھېلىقى
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  ...يياا تهشۇنچىلىك ئىتتىك، خۇددى ئوقتهك ئېتىلىشق
ئـــۇ شـــۇنداق  ! ىكـــى يـــوق ى، ھىكايىنىـــڭ كېربولـــدى، بولـــد  —

ىر بهرمىســۇن دەپ قۇربــان  بولغــاچقىمۇ ئهســكهرلهر ئىچىــدە يامــان تهســ    
ڭ نهرسـه ئهمهس، يامىنىغـا   چـو  ئـۇ  كۇرىسىغا ئېلىپ كېلىنگهن،نىيازنىڭ 

ــويىمى  »ڭۋا«كهلســه  ــپال ق ــدۇ،قىلى ــر    —ز تۈگهي ــاددىال بى ــاجى ئ ــادىر ھ ق
نــى پلهبۇنــداق گه —ويــدى،اندەك قــولىنى شــىلتاپ قلهتقمهســىلىنى ســۆز

ــزگه كېرىكـــى، ئـــۇال. بولـــۇدۇكۆتـــۈرۈپ كهلمىســـهڭمۇ  نىـــڭ ھمۇدالمه بىـ
ــ   ــى ھهققى ــكهت  پىالن ــدۇ، دە نېمىلهھهرى ــى دەپ قالى ــۇ ن ــقهت ىغا دنىڭش ق

قوزغـاش يـاكى مهھمـۇد قايتـا     ھهرىـكهت   رەنىڭ بىـ قىلىدىغان ئىشتى، ئۇال
ــوي  ــىش  ئ ــا ماسلىش ــاقوزغالس ــۇ  -رمۇى ب ــا ش ــوق، مان ــوۋېتكه  ! ي ــدىن س ئان

ممـا سـهن   ئه. ھهققىـدە بىلىشـتى   ، ھېلىقى ۋاراقـال قارشى كهيپىياتتىكىله
ــڭ ــنى بۇزغ بهڭگىنى ــۇئىش ــدۇم ۇن ــپ بول ــدا   ! ڭنى بىلى ــوق چاغ ــايىنى ي ت

ئهمـدى  . گۇمـان چۈشـۈرۈپتۇ  نىڭ تۇتۇپ كېتىشى، سـاالھىيىتىڭگه  خۇمارىڭ
خـــوش، ھـــاجى بىـــلهن ! ىـــڭ ئىچىـــدىكى ئىشـــقا يارىمايســـهننئۇالهن ســـ

  ۆرۈشتۇڭمۇ؟ك
  .كۆرۈشتۈم —
  .ى شۇۇھىمئهمىسه شۇ گهپنى قىل، م —
ئـۇ قۇربـان نىيـازدىنمۇ،    . ىـق بولـدى  لىقى ئېنىلىق بـا ئۇنىڭدا نـاراز  —

امــان يئابــدۇلال داموللىنىمــۇ . لىــك ئىــكهننمۇ زېرىكىگدقۇربــان ســهئىدى
  ...بىراق. دىكهنۈكۆر

  مه بىراق؟نې —
ىشـقا بولمايدىغانـدەك   ئۇنى سايه قىلىدىغان ئىشـنى ھـازىرال ئېيت   —

  .مىدىمالمىسۇن دەپ ئېغىز ئاچىپ قباشقىچه گۇمانغا كېل. دۇۇتۇر
ما، ۋاقىت پىشىپ يېتىلگهندە ئـۇنى نېرىـدىن ئايالنـدۇرۇپ    ئالدىرى —

ــشــىڭ دۇبهن ســىجاڭدىن : مهســىلهن. ۇتقورقــ ــكهن، ئ انچه رازى ئهمهس ئى
اق بولــۇپ نــاۋادا شــۇند. دۇۇدىغانــدەك تــۇرۇلۇكــۈنى ئارىســى بوز ژبىــان ھامــ
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 نــىتــاق دېگهنــدەك گهپلهى چانىڭمۇ ئىشــقالســا ئۇنىڭغــا يــېقىن بولغــانال
پ، جېنىنــى قۇتۇلــدۇرۇپ ۈتۈ، خىــزمهت كۆرســبولــۇدۇدەت قىـل، ئۇنىڭغــا مه 
ــ  ــېلىش خىيــ ــدا قــ ــۇدۇالى پهيــ ــالالش . بولــ ــدا تــ ــانىيىتى ئى ئۇنىڭــ مكــ

ــازدەك ســــوۋىتته ئوقۇغۈچــــۈق ئقالدۇرماســــلى الرنىــــڭ انن قۇربــــان نىيــ
ــ  ــى س ــۇال  ھهممىس ــۇڭا ئ ــدۇ، ش ــالوۋېتكه بېقىنى ــات ئا نى ئورۇس ــتىغقان ا س

قازاغـا   -، شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇ بـاال    ئىشـى تهس، دېگىـن   نىڭدۇ، باشـقىال ىـ ئال
ن ىغان ئوخشـــايمهن دەپ ئـــويالپ، جهزمه دىن مهنـــال ئۇچرايـــد چـــوڭراقال

پـولكىنى ئېلىـپ مـامۇتتىن ئايرىلىـپ     سـا  لمىت قىلىـدۇ، ھـېچ بو  ھهرىـكه 
  .قېچىپ كېتىدۇ

 ىنىـڭ دېـدى ئىگىـز بويلـۇق مېهمـان قاڭشـارلىق بۇرن      —، لۇدۇبو —
  .ئۇچىنى چىمدىپ قويۇپ

ھىلىســـىنى  36خىتايالرنىـــڭ : ق ئىشـــلهتۇلۇئىنتـــايىن ئۇســـت —
  سهن؟ ڭ كىتاپلىرىنى كۆپ ئوقۇغان نىمىغۇبىلىسهنغۇ؟ شۇ خهقنى

  .ھهئه، چاتاق يوق  —
قـاپ،  دە؟ قـادىر ھـاجى كهيپـى تار    -منىڭ ھاجىتى يوقكهنشۈتۈگئۈ —

 زىڭىلــداپ  رۇپالتــۇ -كاللىســى سهگهكىلىشــىپ قالغــان، بىــراق تــۇرۇپ     
راق كهتكــۈزۋېتىش كويىــدا دەيــدىغاننى دەپ شــۇڭا بالــدۇ. اتتىئاغرىــپ تــۇر

ــداق دە  ــدۇممۇ قان ــۇپ ئويلبول ــدى،ۇن ــهممۇ بىل —پ قال ــهنغۇ، دېمىس ىپس
هنه ئىشـتانغا شـاخىنا قويـۇپ، ھهمـمه ئىشـنى سـۇغا       ا يهممۋەزىپه مۇھىم، ئ

  .دەپ قوشۇپ قويدى —! ما ساراڭ بهڭگهائولتچىالپ 
  .دېدى مېهمان —ىم، بىلد —
ــل ئاۋۇ — ــڭ ئولتۇرۇش ــا،   الرنى ــۆرۈلۈپ بېرىۋالم ــىمۇ س ىرىغا چاقىرمىس

. ســــهنننىڭ تاشــــايىنىدا ئىشــــنى بــــۇزۇپ قويىئــــۆزەڭنى ئاشــــكارىلىغا
ــدا ئه چاقىر ــپ با لاتىۋســىمۇ گاھى ــق قىلى ــوي ى ــاي ق ــۇ يه. م ــى گهپئ  -دىك

ــۆزۈم ئهپلهشــتۈرۈپ كېــتىمهن،  ســۆزلهرنى ســهند ەك ســاراڭ بهڭگىســىزمۇ ئ
  .نم ئۇزۇۇقۇال مېنىڭ قۇليهنى
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  .هلۋەتتهئهلۋەتته، ئ —
ــۇ ســولتهكله — ــلهن    ئ ــۇرۇق گهپنــى جىــق قىلىشــقىنى بى ــى ق ۋاقت

 نىـڭ گۇناھكـا  الرئۇ هنه كېلىـپ، دۇ،  يۇلۇىشـتۇر ال سـائهتته يىغ ژكهلگهندە بى
تۇتۇشـقا تېگىشـلىك،    ئـۇال . قئىكهنلىكىگه پاكىت توپالشقىمۇ ھاجهت يو

ــۇ ئېنىــق  ــامۇت يىقىلســا ئهپهنــدى  ! ۇتمــۇھىمى مــام ! ب نىڭ ئىشــى لهم
  ! نىڭ ئىشىغا كهم ئارىالشبۇندىن كېيىن ئهپهندىله! ەملىك ئىشدژبى

ــۇدۇ — ــڭ ئه  —، بولـ ــان ئۆزىنىـ ــىدا  مىهمـ ــدىلهر ئارىسـ ــپهنـ ا گۇمانغـ
نى ئـاڭالپ  انلىقى ھهققىدە قادىرھاجىنىـڭ خهۋەر تېپىـپ بولغـانلىقى   الغق

ــى  ــۇپ كهتت ــ  «. قورق ــدە يى ــڭ تېگى ــوۋا، يهرنى ــدۇ الن ت ــىگهننى بىلى » كۆش
دېمهك توپنىڭ ئىچىـدە مهنـدىن باشـقا قۇالقلىرىمـۇ     هندەك ئىشقۇ بۇ؟ دېگ

  . دېگهنلهرنى ئويالپ كهتتى» ...؟امدئوخشىما با
  !رۈش كۆئهمىسه ياخشى چ —

. تــىمــان قادىرھاجىغــا ئهيمهنگهنــدەك قــاراپ قويــۇپ چىقىــپ كهتمېه
ئـاڭالنغىچه ئورنىـدىن   ازى قادىر ھاجى دەرۋازىنىڭ ئېچىلىپ، يېپىلغان ئـاۋ 

  .ىمىرلىمىدىق
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شـــمهكچى بولغـــانلىقىنى  ەھمـــۇد مۇھىتىنىـــڭ كۆرۈ 
ى كىنــپلىه گهقىلغىنــى ئۈچــۈن ئــۇ نــېم شــهۋقى خهۋەر 

ئېنىقراق ئۇقۇپ بېقىش نىيىتىـدە شـهۋقىنىڭ ئـۆيىگه    
  .ردىبا

ــايرىم اشــالنــېمه گهپلىكىنــى مهنمــۇ بىلمهيــمهن، ســىلىنى ب  — پ ئ
دۇ، بهلكىـــم مـــوھىم بىـــر گېپـــى بـــا. ى تاپىلىغانىـــدىبىـــر كېلىشـــىمن

ۇڭا ككىمىــز بىلــله بــاراتتۇق ئهمهســمۇ، شــ كهلگهنلىــرى ئوبــدان بوپتــۇ، ئى
ــ   ــا قارىمـ ــىلىنى ماڭـ ــۇپ       ىۋېكېتاي سـ ــكه بولـ ــكه ـ دۈكـ ــۇ دەپ دەكـ رەمـ

  .ئولتۇراتتىم
ــداق — ــارايلى،     ئۇن ــزرەك ب ــدۇنۇڭ، تې ــا جاب ــق،  —بولس ــدى تهۋپى  دې

  .ساقالپ تۇراي مهن ھويلىدا —پ، چۇق سائىتىگه قارىۋېتىيان
. ق يۈتـۈپال كهتتـى  شهۋقى ئىچكىرىگه كىرىپ كېتىـپ ناھـايىتى ئـۇزا   

ــدىن ئهسكهر ــۈگهن ئهزەل ــزلىككه ئ ــىگه تې ــازا   ۋپىته گهنچىس ــال ت ــۇ ھ ــقه ب ق
ــدى  ــر كهل ــاي  . ئېغى ــلىدىمۇ ناھ ــوۋاي ئهس ــدۇيتى ب ــۇزاق جاب ــۈن . ىتى ئ بۈگ

ــمهكچى ب  ــىجاڭنىڭ كۆرۈشـ ــۇولسـ ــل گ شـ ــۆڭلىگه ھهرخىـ ۈمـــان ىدىن كـ
ــزر  ــپ، تېـ ــۇزاق    كېلىـ ــۇ ئـ ــدىراۋاتقاچقا تېخىمـ ــقا ئالـ ــپ بېقىشـ ەك بىلىـ

، ھــويال ئىچىــدە تهۋپىقنىــڭ ســهل سهۋرىســى تېشــىپ . تتــىبىلىنىــپ كه
ئــۇ جىلــى بولــۇپ تۇرغاچقــا    . ققــا مېڭىشــقا باشــلىدى  ۇياـ بىن    ئۇيــاقت

ــاخىرق ــان    ئ ــدا بولغ ــۇغىدا پهي ــۇپ بوس ــدۇنۇپ بول ــاپتا جاب ــهۋقى ھېس ىغا ش

  ـم 
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  :قېيداش ئارىالش
ئۇســـتاز؟ تويغـــا جابدۇغانـــدىنمۇ تهس بولـــدىمۇ نـــېمه بولـــدىڭىز،  —

  .دېدى —قانداق؟ 
 ۋقىدېـدى شـه   —ەنجىمىسـىله،  سىلىنى تازا ساقلىتىپ قويدۇم، ر —

ــكه . كۈلۈمســىرەپ جىــلخى ن شــۇنىڭ بىلهنــال جىلىچىلىكــى تارقــاپ كهت
  :تهۋپىق
جابدۇنىســىز، زاق نــېمه گهپ بــۇ؟ ســىز ھهمىشــىال شــۇنداق ئــۇ      —

  .دېدى —قىز كۆرگىلى بارىدىغاندەك؟ ستايىدىل، خۇددى شۇنداق ئه
دەپ  — دا، دېسـىله، دىغا بارىـدىغان چـاغال  بولۇپمۇ سـىجاڭنىڭ ئالـ   —

ۋاي ي، نېمىسـىنى ئېيـتىال ئىـنىم،     —رەپ، مسـى ۈلۈك تولۇقلىدى شهۋقى
 مهنغـۇ . سـاڭگىل ـ سـۇڭگۇل بېرىشـىمىزنى ياقتۇرمايـدۇ       سىجاڭ بىزنىـڭ 

هنـله ھهرزامـان سـىجاڭغا    قهشـقهردىكى بىلهم مىس،  -ىلى شۇنداق مىسئهز
  .ا شۇنداق جابدۇيدىغان بولۇشتىساالمغا بارماقچى بولسا ھهممىسى مان

ــۆزى. ياخشــىغۇ — يۈرگهنغــۇ ياخشــى، بۇنىڭــدا   زەپتــۈ نىمۇشــۇنداق ئ
  مۇ بارمۇ؟يهنه باشقا ئاالھىدە سهۋەپ

اال پهدىزىنـى ھويلىغـا   ان چـ دېدى شهۋقى قالغ —، بولمامدىغان، با —
ۇ داۋام قىلىـپ، ئۈستىبېشـىغا ئهتـر چېچىـپ تـۇرۇپ،      چىققاندىن كېيىنمـ 

ــىله،  — ــا   كهلس ــېپىپ قوي ــتىلىرىگىمۇ س ــىلىنىڭ ئۈس ــىلى  س ــۇ س ي، ب
تهۋپىقــقه ئهتىــر چېچىۋېتىــپ داۋام  —ىمىســىمۇ، وخشا ئغئىشــلىتىدىغان

ىنى بىــلهن، ئهبگــا تــۇرق كىــيىمله ژقېــتىم كىــ ژســىجاڭ بىــ —قىلــدى، 
بىـزگه گهپنىـڭ   . غـانىكهن پ چىقاىنى تىلالپ ھهيدەتۈزىمهي بارغاندىن بىر

، بـا دېگهنـدە نهچـچه مىللهتنىـڭ ئـادىمى      يۇمۇالق شه«ئوچىقىنى قىلىپ، 
ــ ــۇرەككهپ بىـ ــيه ژمـ ــاڭالب ىله، سـ ــا ولسـ ــڭ ئهڭ ئىلغـ ، ئهڭ رخهلقىمىزنىـ
ــدا كېلىۋ ــ   ئالدى ــى، ب ــلۇق تهبىقىس ــاڭلىق، ئۇقۇمۇش ــادەملىرى، ئ ــان ئ ۇ اتق

ــادەملهرد يه ــي ئــ ــهڭالر برگه مهدىنىــ ــڭ  ەك كهلمىســ ــدۇ، مىللهتنىــ ولمايــ
ــىله ــابرويىنى چۈشۈرىسـ ــڭ ئۇقۇئـ ــا  ، مىللهتنىـ ــداق بولسـ ــلىقى مۇنـ مۇشـ
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، شـۇڭا  سـىله ۇدا قىلىـپ قوي پهيۇش ه بولماقچى، دەيدىغان تونقالغىنى نېم
ســا، دىقــقهت   دەپ ئاالھىــدە تاپىلىغــان تۇ  »ناھــايىتى دىقــقهت قىلىڭــال  

  .بولۇدۇاق قاندقىلمىساق 
ــۇنداقمۇ — ــادەم جشــ ــالتىس ئــ ــىجاڭ؟ قــ ــۇ، ســ ــدىڭىزمۇ؟ . ۇمــ بولــ

يهنه چـاالڭ قالمىغانـدۇ دېگهنـدەك    دېدى تهۋپىق شـهۋقىنى   —كهتتۇقمۇ؟ 
ــدىن چى  ق ــدىن ھويلىــ ــپ، ئانــ ــداتققىۋىلىــ ــېڭىلىقالردىن  —ىال، انــ يــ

  .دېدى —سۆزلىگهچ مېڭىڭ، 
اراڭلىرى ۆز پـ الر رەسـتىلهردىكى دۇككانالرغـا دىقـقهت بۆلمهسـتىن ئـ     ئۇ

ئــۇالر ســىجاڭنىڭ . پىــدىن كېلىشــهتتىيولنىــڭ ئــوڭ تهرى بىــلهن بولــۇپ،
ــقهت قىل  ــاپاغا دىقـ ــي سـ ــاراڭلىرىنى داۋ مىللىـ ــالنغان پـ ــىدىن باشـ ام ىشـ

ــارا  ــپ ب ــش   -قىلى ــارا قى ــىىنليېقب ــۈنلهردە ئــالتىنچى   ىش ــۇ ك ۋاتقان مۇش
ۋاتقىنى ئۈسـتىگه كېلىـپ توختىغانـدا    ۇلى ئېغىـر بولـ  دىۋىزىيىنىڭ ئهھـۋا 

 -ىشـــلىق كىـــيىمگه بېرىلىـــدىغان قھۆكۈمهتنىـــڭ ئهســـكهرلهر هۋقىشـــ
تالردىمۇ بهك كېچهكنــــــى كېچىكتۈرىۋاتقــــــانلىقىنى، باشــــــقا تهمىنــــــا

ــىقىۋاتقانلىقىنى، ب ــكهرلهرنىڭ   ســـ ــلهن ئهســـ ــڭ بىـــ ــكهيۇنىـــ  اتىپىيـــ
بهك غهمـــگه ۋاتقـــانلىقىنى، ســـىجاڭنىڭ مۇشـــۇ ئىـــش تـــۈپهيلى     ۇلۇبۇز

  .قالغىنىنى سۆزلهپ بهردى
ۇم كېلىۋاتـاتتۇق، قـ   دۆۋىـدىن توختـاجى بىـلهن   زىـل  كـۈنى قى  ژبى —

شـــاش دەرۋازا تهرەپتىكـــى ھىنـــدىنىڭ دۇكىنـــى ئالدىـــدا ســـىجاڭغا ئوخ    
ــدۇق  ــ. بىرســىنى كــۆرۈپ قال ــېمه قىلىدھــوي، ئ ــدۇىغاۇ يهردە ســىجاڭ ن ؟ ن

ــا   ھ ــېمه ئىشــى ب ــدا ن ــى ئالدى ــدىنىڭ دۇكىن ــدىم مىن ــاجى . هندۇ؟ دې توخت
ــقا بى ــى بوباش ــىتىۋات س ــرەك، ئوخش ــا كې ــدىقانالس ــنال . ، دې ــا يېقى پ ئهمم

ئـۇ بىزنـى كـۆرۈپ بهك خىجـالهت     . راست سـىجاڭ ئىـكهن   كېلىپ قارىساق
ھــــالىتىنى  مهن ئۇنىــــڭ بۇنــــداق بــــى. قىلىــــپ كهتتــــىبولغانــــدەك 

بـۇ ئـادەمگه نـېمه    . يهتتـى  تمىـگهن خىيـالال  لۈمگه يهكۆڭن، مهپتىكهنمهكۆ
دا گهپ ھالـــ ســـىجاڭ تـــازا قوالشـــمىغان. غانـــدۇ، دەپ ھهيـــران بولـــدۇمبول
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بولسـا ماڭـا    دېدى، ئاندىن بىزنـى ۋاقـتىڭال  ۈرەتتىم ژۋا يهپ يومزاپ، مهن ھا
غـا قارىـدىم، سـىلى    مهن توختاجى. دەپ ئۆتۈپ كهتتـى  لهسىمىهمانغا كېله

ــىجاڭغا ــقهدى س ــ ق ــا؟ ن ــورۇدۇم  ت قىللىم ــادەمگه؟ دەپ س ــۇ ئ ــان ب . ېمه بولغ
ــد     تو ــۇنداق، دەي ــا ش ــۆپ، خاپىلىقت ــى ك ــىجاڭنىڭ غېم ــاجى س ــ. ۇخت ېمه ن

دېســه بولمامــدۇ؟ دېــدىم مهن    ېــرەك بولســا بىــزگه  خــاپىلىق؟ يــاردەم ك 
ۈتتىن كېـيىن ماڭـا ئـۇ بىچارىنىـڭ     توختاجى سهل سۈك. تهخىرسىزلىنىپ

ــا ــالىنى دەپ بهھـــ ــ. دىزىرقى ھـــ ــكه ۈمهھۆكـــ ــڭ ئهســـ رلىرىنى ت ئۇنىـــ
ــاتن  ــۈن تهمىنـــ ــتۇرىۋېتىش ئۈچـــ ــۈرۈش  بوشاشـــ ــازايتىش، كېچىكتـــ ى ئـــ

ــۇللىرىنى قولل ــۇئۇسـ ــۇ ئىشـــنى ۋاقتلىـــق ھه نىنىۋاتقىۇنـ ل قىلىـــپ ، بـ
زېمىنلىرىنـى سـاتقانلىقىنى،    -چۈن تۇرپاندىكى بىـر قىسـىم يهر  تۇرۇش ئۈ

ــدىن ئۇنىــڭ ھىنــدى . ئېيتىــپ بهردى ــدا تۇرئان ــى ئالدى  ىمۇشــۇنىڭ دۇكىن
كىنى گـۆرۈگه  مـۈل  ژش ئۈچۈن بولسا كېرەك، ئـۇ چوقـۇم بىـ   قۇم قهرز سوراچو

  .قويماقچى بولسا كېرەك، دېدى
  ىمۇ؟ز ياردەم قىلماپتاي بولغاندىكىن بىر ئاجى بتوختا —
كۈچلـۈك   ئهمما سـىجاڭ ناھـايىتى ئىچـى   . بىر قېتىم ياردەم قىپتۇ —

توختــاجى  ىگهۈســتئۇنىــڭ ئ. ىمىغان ئوخشــايدۇئــادەم بولغاچقــا قايتــا ســور
شـــنى ۇتۇكـــۈچىنى خور گه كـــۆپ يـــاردەم قىلىۋاتقاچقـــا ئۇنىـــڭهپلهمهكـــت

  .خالىمىسا كېرەك
ىـدىن  ئهممـا قول . كهتتـى ىقنىڭ يۈرىكى ئېچىشـىپ  تهۋپبۇ گهپلهردىن 

  .ھېچقانداق ياردەم بېرىش كهلمىگهچكه تېخىمۇ ئازاپالندى
  ىكىنه؟شۇ ئىشقا ئاالقىدار گېپى بارم —
ــرەك، بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن بوشـــى رتىئىككىمىزنـــى چاقى — ــا كېـ لمىسـ

ىكىن بـۇ جهھهتـته يـاردەم قىاللمايـدىغىنىمىز     چۈنكى بىز بـاي بولمىغانـد  
  .يانا ئائۇنىڭغ
  ...دۇرۇس، —
ى چىقىرىـــدىغان ئىشـــتىمۇ بهك جېنـــى   نه چهتـــكه ئوقۇغـــۇچ يه —



 444

ش ېتكه چىقىرىشــقا قارشــى تــۇرۇپ بــۇ ئىــســوۋ. ســىقىلغان بولســا كېــرەك
 كۆپتـۇ  -غـا ئـازدۇ  غۇچىالسـېرى، ئوقۇ  بـى  ىشىلىنئهپلهشمىگهندىكىن ئازاپ

 ىلىقېرىپ يولغا سېلىش نىيىتى بولغـان بولسـا، قـولى قىسـق    نېمه ب ژبى
  .گهپ ىمۇ باىلداۋاتقان بولىشقىلىپ، تازا ئىچى تىت

هپ يـوق، ھهر ئىـش   ئاستا كېـرەكتىن چىقىرىشـىدا گ   -توغرا، ئاستا —
  ...ىپ،قىلئۆزىگه ئامانهت دەڭا، ئىشبولسا ئالالھنىڭ 

ــ   يغۇلىرىنى ه ئالــدىغا كهلگىــچه بــۇ ھهقتىكــى قــا    ئــۇالر يۇمــۇالق ش
  .پ كهلدىۈشۈسۆزل

 

2  
  

 ىسـىدىكى الپاسـلىق  كهلگهنـدە ئىشـتاپ ھويل   ىرىپئۇالر گۈللباغقا ك
كىتىنــى ســۇپىدا ئوفىتســېرالر ۋە رۇس مۇشــاۋۇر ئهســكهرلهرنىڭ مهشــق ھهر

ــۆرۈپ تۇر ــاتتىۇك ــۇالر گه. ش ــنى     ئ ــۈپ كېتىش ــىز ئۆت ــىز ڭايئو پ ـ سۆزس س
ئـۇالر قهسـتهن   . شـتى يېنىغا كېلىپ بىردەم تـۇرۇپ قېلى  بىلىپ، ئۇالرنىڭ

چقـا ئـۇالرنى   ىققىتـى مهيدانـدا بولغا  هن دكۆرمهسكه سالدىمۇ ياكى ھهقىقهت
خىمـۇ  ئـۇالر بـۇ ھالـدىن تې   . ىدىمۇ، ھېچكىم ئۇالرغا دىققهت قىلمىدىسهزم

نى ۇشــى ســوۋېت ئىتتىپاقىــدىكى ئوق  يــېڭىال . ئوڭايســىزلىنىپ كهتتــى 
ى چۆكــۈرۈپ، بــان نىيــاز مهيدانــدىكى ئهســكهرلهرن   تامــامالپ كهلــگهن قۇر 

. ىبىــر نــېمىلهر دەۋاتــاتت الــدامهســخىرە قىلىــپ، ئــاغزىنى پۈرۈشــتۈرگهن ھ
  :ۇ سۆزلىرى ئۇالرغا ئۇقۇلدىئۇنىڭ پهقهت ش

ــى ئهمهس،   — ــى ياخش ــدىغان   تهربىيىلىنىش ــارمىيىنى ئالى ــل ئ قىزى
  ...بولساق
ئىدى اال قىلـــدى قۇربـــان ســـهپ ســـدە —بولـــدى شـــۈك قويـــۇڭ،  —

  !چۈنمۇ قىزىل ئارمىيه ئهمهسبۇالر شۇنىڭ ئۈ —پىچىرالپ، 
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ىتاجى تهرىنـى  دېـدى سـهم   —مۇ قانداق؟ ىڭىزسىز بهك ئاشۇرىۋەتت —
 —نى بىلگىلــى بولمــايتى، ىۈپ ئۇنىــڭ كىمــگه قارىتىــپ دەۋاتقــانلىقتــۈر

  !ىمامسىز؟مۇئاۋىن سىجاڭ بولۇپ قالغان ئوخش
  ....هنتىمپىكىر بېرىۋا —
  !يوقكېرىكى ! بهس —
— ①Что они говорять?  — تهرجىمانغا بۇرۇلۇپ وى رىبالكدېد.  

ــرال ــهندۈرۈپ بهرگپ ئۇتهرجىمـــان پىچىـ ــا چۈشـ ــيىن، نىڭغـ هنـــدىن كېـ
ــ ۇنى بــ. ســهمىتاجىغا غهلىــته بىــر نهزەردە قــاراپ بــاش چايقىــدى      والكرىب

ىرىـپ  تاتگـى  ان سهمىتاجىنىڭ شـۇئان رەڭ كۆزىنىڭ قۇيرىقىدا كۆرۈپ تۇرغ
ا قــاراپ كهيپســىزلىك ه كومانــدا بېرىۋاتقــان مهشــقاۋۇلغكهتتــى ۋە مهشــىقق

  :بىلهن ۋارقىرىدى
  ! ىڭالبولدى قىل —

ــكهرلهر تارقاۋا ــ ئهس ــدا تهۋپى ــان چاغ ــلهن  تق ــېرالر بى ــهۋقى ئوفىتس ق، ش
ــر ــۈپ، بىـ ــز ئهھـــ  -كۆرۈشـ ــتىئىككـــى ئېغىـ ــىجاڭنىڭ  -ۋال سوراشـ دە، سـ

ــىتى كابىنت ــاراپ مېڭىشـ ــا قـ ــق تهۋپ. ىغـ ــلىـ ــان  بىـ ــىپ ماڭغـ هن ياندىشـ
  :بدىنىياز ئۇنىڭغائا

  .دېدى —سىز ئهپهندىم؟ ۇهردە بولكهچته قهي —
  .كهچته كېتىمهن —
ــىڭىز ئ — ــۇرۇپ كهتسـ ــتهڭ، تـ ــوالتتى، هتـ ــدان بـ ــۆھبىتىڭىزدە  ئوبـ سـ
  .بولساق
  .دېدى تهۋپىق —ئهمما پات ئارىدا يهنه كېلىمهن،  —

ئهســكىرى ىم الزۋىــدە مهھمــۇت مۇھىتىنىــڭ مــۇمېهمــانالر ئىشــىك تۈ
كــۆپ . ســورىدى پ ســىجاڭغا خهۋەر قىلىــپ قويۇشــنى  بىــلهن ئۇچرىشــى 

ردە توختـاجى شـۇ يه  . قىلـدى  كلىـپ ئۆتمهي ئۇ مېهمانالرنى ئىچكىـرىگه ته 
                                            

  .ئا —، )ۇسچهر(ۇالر نېمه دېيىشىۋاتىدۇ؟ ئ �



 446

  .ئىكهن
ــيىن،   مهھمــۇ ــدىن كې ــلهن كۆرۈشــۈپ بولغان د مــۇھىتى مېهمــانالر بى

ــغۇل بول  ئاللىق ــلهن مهشـ ــش بىـ ــداق ئىـ ــاۇانـ ــلىقى  ۋاتقـ ــتاپ باشـ ن ئىشـ
  :غائىدرىسى
ياتاققــا  ، مهنمــۇ مېهمــانالر بىــلهنبولــۇدۇئهمــدى دەم ئالســىڭىزمۇ  —

چــۈش بولــۇپ  —ۇپ، ۇرۇلــدېــدى ۋە مېهمانالرغــا ب —چىقىــپ كېــتىمهن، 
ــدى ــاتىقىمغ قال ــڭ ي ــۈرۈڭالر،  ، مېنى ــايلى، ي ــانالرنى  —ىال چىق دەپ مېهم

سـىز بېرىـپ    —گه، اشقارقى بۆلۈمدىكى مـۇالزىم ئهسـكهر  ت. باشالپ ماڭدى
  .دىدې —ماق ئېلىپ كېلىڭ، تا رغامېهمانال

تىقىغا كىرىـپ ئولتۇرۇشـقاندىن كېـيىن،    ئۇالر مهھمۇد مۇھىتىنىڭ يا
. لىـپ كهلـدى  ئهسـكهر تامـاق ئې   مـۇالزىم . سۈكۈت باستى رىنىئۇزاققىچه ئا

). دىنال تامـاق يهيتـى  مهھمۇد مۇھىتى ئـادەتته ئهسـكهرلهرنىڭ ئاشخانىسـى   (
رىنى سـىقىپ تۇرغانـدەك   زلىئـۆ  قىچىمۇ نېمىـدۇر بىـر نهرسـه   ئۇالر شـۇ چـاغ  

  :الرنى تاماققا تهكلىپ قىلىپسۈكۈتته تۇرۇشقانىدى، سىجاڭ ئۇ
ــىال، ئهســـكهرهرھهقېنـــى مېهمـــانالر، م — ــامىقى مهت قىلىشسـ لهر تـ

تامـــاقتىن  —دېـــدى تهكهللـــۇپ بىـــلهن،  —ىلىرىـــدا بولمىســـىمۇ، اليىق
 كــۆپڭالر زىــق ئهمهســتۇر؟ ماڭــا ســىلهرنىڭ ۋاقــتى. ىن پاراڭلىشــارمىزكېــي

ــائهت ۋا بو ــى سـ ــدا ئىككـ ــدۇ،  لغانـ ــهڭالر يېتىـ ــى بهرسـ ــدى  —قتىڭالرنـ دېـ
ــۇ نهزىتوختاجىنىــــڭ . يــــۇرۇق بولۇشــــقا تىرىشــــىپ -ئۇچــــۇق رىــــدە ئــ

  .نهتتىۈز ياخشىراق كۆرقارىغاندا بىر ئائهتتىگهنكىگه 
. شـنى بايقىۋالـدى  ۈرۈازۇك ئۆگتوختاجى ئۇنىڭ كهيپىياتىدىكى ئاشـۇ نـ  

اجى ۋپىقــقه بىلــدۈرگهن توختــته ىنىخېلــى ئېچىلىــپ قېلىــۋاتقىن ئۇنىــڭ
تهۋپىـق  . ئېچىلمـايۋاتقىنىنى ئهسـكهرتتى   ئۇنىڭ خېلىدىن بېرى چىرايـى 

هنـدەك ئۇنىـڭ   ئهگهر شـهۋقى دېگ  كۆڭلىـدە تهبىـر بېرىـپ،    ىڭغـا دەرھال بۇن
لسـا، دېـمهك ئـۇ قهرزنـى     ئهھۋالى قهرز ئېلىش گىرداۋىغـا بېرىـپ قالغـان بو   

لــېكىن بــۇ . ئۆتكــۈزدى دىنڭلىــولســا كېــرەك دېگهنلهرنــى كۆ ئااللىغــان ب
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ۋپىـق گويـا ئۆزىنىـڭ مهلـۇم بىـر يېـرى       شـۇڭا ته . اخىرقى چارە ئهمهسـىدى ئ
شـلىق  داىسىئاشـۇنداق ھ . س قىلـدى ىـ وڭقۇر ئـازاپ ھ ەك چجاراھهتلهنگهند

جاڭ ئۇنىـڭ  ۋىـدى، سـى  ۇپـاتال قـاراپ قوي   -ياتى بىـلهن سـىجاڭغا پـات   ىسىھ
ــۇنى ۈنۈكــۆڭلىنى چۈشــ ــازاد پ، ئ ــارتۇقچه تهشۋىشــتىن ئ ئۈچــۈن  لىــشقى ئ

  :گهپكه سېلىپ
ز؟ قېنــى ســىزنىڭ جۇشــقۇن، نــېمه ئــانچه شــۈك بولــۇپ كهتتىڭىــ  —

سـىز ئېيتىـپ    چاقچـاقلىرىڭىز؟ ھـاجىم،   -كهروھلۇق كهيپىيـاتىڭىز؟ كـۈل  
 ڭا، مهمتىلى ئهپهندى توي قىلغاندىن كېـيىن خېلـى خـوپ سـۇندىمۇ    بېقى

  قانداق؟
ۋېتىـپ،  ۈۆرى چھـال ئىچكـى ئـازاپالرنى نېـر    بۇ گهپ بىـلهن تهۋپىـق دەر  

  .يلىقىغا قايتتى، دە چاقچاق قىلدىدائىمى خۇشخۇ
زچۇ؟ ، سـى مهنغۇ توي قىلغانـدىن كېـيىن شـۈكلهپ كېتىپـتىمهن     —

  تتىڭىزمۇ؟ېغىنىپ شۈكلهپ كهسىز يهڭگىمىزنى س
  .دەپ كۈلدى سىجاڭ —ئهلبهتته، ئهلبهتته،  —

  .بىلىنىپ تۇراتتىكۈلكىنىڭ تېگىدىن بىر خىل ئازاپ  ئهمما
ــدا — ــىجاڭ؟ همهق ئئۇنـ ــتۇر، سـ تهۋپىـــق جىـــددىيلىك  دېـــدى —سـ
  .س قىلىپ تۇرۇپتىمىزىق بىلمىسهكمۇ ھهر ھالدا ھئېنى —بىلهن، 
رىنى چاقىرىـپ،  قا مـۇالزىم ئهسـكى  داسـتىخاننى يىغىشتۇرۇشـ  جاڭ سى

ــ ــپ    ت ــپ چىقى ــتۇرۇپ ئېلى ــتىخاننى يىغىش ــۇ داس ــم  اكى ئ ــچه جى كهتكى
  :االدىنى بىر نوقتىغا تىككهن ھئاندىن كۆز. ئولتۇردى

ئورنىـدىن   دېـدى ئارقىـدىن ئالـدىرىماي    —.... .شـۇنداق، دوسـتالر،   —
ان قهشــقهر رايونىنىــڭ لىنغــيىلــى ئې -36تــۇرۇپ تامــدىكى گۇاڭشــۇينىڭ  

بېرىپ، قولىنى كهيـنىگه تۇتـۇپ، خهرىـتىگه قارىغـانچه،     هرىتىسى ئالدىغا خ
ــتىال بولمهن ب — ــدىم ۇاشــ ــىنى پهرەز قىلغانىــ ــۇپ  —.... ، شــ دەپ قوشــ

  .قويدى
ــان ۇ چشــ ــا قۇرب ــدى  اغــدا ياتاقق ــاز كىرىــپ كهل تى مهھمــۇد مــۇھى. نىي
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  :ئۇنىڭغا سوئال نهزىرىدە قاراپ
  .سورىدى دەپ —ئىش بارمۇ؟  —

ىجىـل بولغىنىـدىن بىـر مهھهل نـېمه     خ. مهڭدەپ قالـدى  قۇربان نىياز
  :، ئاندىندەرىنى بىلمهي تۇرۇپ قېلىپ

  .دەپ سورىدى —نسىز؟ بىر ياققا چىقمايدىغا —
  داق؟قانق، يا —
لــدىمىكىن ســىزنى بىــر ياققــا تهكلىــپ قىلىــپ كهتوختــاجىمالر  —

  ...دېگهنتىم
  ؟ىڭىزشۇنداق بولسا نېمه قىالتت —
ى خهۋەرلهنـدۈرۈپ قويـۇڭ،   ياققـا چىقسـا مېنـ    مۇشاۋۇر سـىجاڭ بىـر   —

  ....مهن، دېگهنتىۇھهمرا بول
ــكهن ـ دە     ھه،  — ــداق گهپ ئىـ ــاتىرجهم ! مۇنـ ــىزنىڭ  خـ ــۇڭ، سـ بولـ

ــر  خــاتىرجهم بولســۇن، مههم ز ھمۇشــاۋۇرىڭى ــداقمۇ بى ــۇ كىشىســىز قان ن ئ
  ؟!ماڭاي يهرگه

  ...ئهمىسه مهن چىقاي —
 قويغانـدىن كېـيىن   پۇتـ ۇۆز نـۇرى بىـلهن ئۇز  نى كـ مهھمۇد مۇھىتى ئۇ

  :كنىڭ قېشىغا قايتىپۈلۈكۆپچ
دېـدى ئويچـان يوغـان     —هنه شـۇنداق،  كۆرۈپ تۇرۇپسىلهر، ئهھۋال ئ —

يگهن گېنېـرال  راۋۇرۇس كىـ . ر تىكىـپ بىـ  -مـۇ كۆزلىرىنى دوستلىرىغا بىر
ورمســــى ئۈســــتىدىن باغلىغــــان كهمىرىــــدىكى مــــايرۇرلۇق ھهربىــــي ف

ــا ــانچىنى ئـ ــۇپ، رقىغتاپـ ــۈرۈپ قويـ ــ —ىراق سـ ــۇ ئـ ــا بـ يهردە ۇنىڭچه بولسـ
پـــتىكهن راســـت دە.  ئولتۇرغىســـى بارىـــدى، بىـــراق قارشـــى ئېلىنمىـــدى

لىــك زەپغه ئۇنىــڭ چىرايــى —ى كىرىــدۇ، دەيســىلهر، ھــېلىغىچه باشقىســ
نى كى مـۇالزىم ئهسـكهر  شك تهرەپكه قاراپ تاشقارقى ئۆيـدى تۈس ئالدى ۋە ئى

، ھېچكىمنــى ۋاتىمهنۇلهن بىلــله بولــر بىــمهن مېهمــانال —چاقىرىــدى ۋە 
  .دېدى —! زمهڭ، ھهتتا مۇشاۋۇرنىمۇكىرگۈ
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چىقىـپ كهتكهنـدىن كېـيىن بـۇرۇنقى      مـۇالزىم ئهسـكهر   —! خوپ —
  :داۋام قىلدىنى ۆزىورنىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ، سئ

شـى ۋە ئۆزۈمنىــڭ  ۇىــس بولۇلتـۇر ئهتىيــازدىال ھاجىمنىـڭ رەئ  مهن ب —
قىغـا ئۆتۈشـۈمگه   دۆلهت ئارمىيىسـى قارمى لـۇپ  دېۋىزىيىگه قومانـدان بو  -6
يهنه جىـتال   -بىـز خهلقنىـڭ قـوزغىالڭچى قوشـۇنى جىـم     . ازى ئهمهسىدىمر

ايلىنىـپ  ا ئۇنغرەپنىڭ قـول ئاسـتىدىكى قوشـ   ۋاتقان تهۇئۆزىمىز قارشى تۇر
مىز رەئىـس دېـگهن قـۇرۇق    با، بىزنىڭ شۇنچه قۇربان بېرىشـى ئهجه. قالدۇق

شـــۇ  ئـــېلىش ئۈچۈنمىـــدى؟ مهن امنىئاتـــاق بىـــلهن ســـىجاڭ دېـــگهن نـــ
ــورۇس   چاغـــدىال ھاجى ــى، ئـ ــۇن ئىكهنلىكىنـ ــر ئويـ ــنىڭ بىـ ــۇ ئىشـ ــا بـ مغـ
ىنى، شــىڭ دېــگهن شــقا ئىشــهنچ قىلغىلــى بولمايــدىغانلق ئارىالشــقان ئى

بىـــرلهپ  -بىزنـــى يهنه بىـــر ئوڭشـــىۋالغاندىن كېــيىن نى ۆزىمۇنــاپىق ئـــ 
ــانتىم ۇيوقۇت ــانلىقىنى ئېيتقـ ــدامچىلىق تارى . دىغـ ــداق ئالـ ــا بۇنـ ــاز ختـ ئـ

. ۇڭتــاڭمۇ، يــاڭ زىڭشــىڭمۇ قىلغــانالــدامچىلىقنى زوزبولــدىمۇ؟ بۇنــداق ئ
قۇپبهگ دېگهنـدەك، يـا   »لغىچه ئىشـكىم نهزرە كۆۋرۈكتىن ئۆتىـۋا «زوزۇڭتاڭ 

ــارلىقى   ــۇرۇش تهيي ــئ ــلىق ئا ۈن ئۈچ ــان ئاش ــقه  يىغىۋالغ ــارلىرىنى خهلق مب
ى، سـاددا خهلقىمىـز چاجـاڭ قـۇرۇپ ئـۇنى قارشـى ئالغانىـد        ئېچىپ بهرسـه، 

ئاغدۇرۇشـــقا ھهمـــدەم   نىـــڭ ھـــاكىمىيىتىنى هتتـــا ئـــۆزلىرى ياقۇپبهگ ھ
 زالىـم بـوالر، ياقۇپبهگـدىنمۇ زالىـم    پادىشـاھ  «ئۇ چاغـدا ئـۇالر   . بولۇشقانىدى

، ئاخىرىـدا  !)هلسهۋرىسى يـوق بىچـارە ئ  (ن شقادەپ شۇنداق قىلى »بولماس
ــبىگ   ــۇق غهل ــۇ تول ــقا    ئ ــۆچ ئېلىش ــىز ئ ــيىن، رەھىمس ــكهندىن كې ه ئېرىش

ر خهلىپىچـۇ؟ ئـۇ   رغىن قىلـدى؟ تۆمـۈ  انچه مىليون خهلقنى قىىپ قكىرىش
.... ىرىـدا نـېمه بولـدى؟    قۇرئان تۇتۇپ ئىچىلگهن قهسـهمگه ئىشـىنىپ ئاخ  

زا سـۈكۈت ئىچىـدە بىـر ھـا     لـدا ھا مۇھىتى كۆزىگه يـاش ئالغـان  مهھمۇد  —
بىـز خهقنىـڭ كـۆزىمىز    . ئۇنتـۇپ قالـدۇق   بىـز تـارىخى سـاۋاقنى    —تۇردى، 

ڭ ھهممىسـى  بۇالرنىـ . ي ئىـكهن ساددا، كاللىمىز ئاددىمىز كىچىك، كۆڭلى
. ئىخــالس قىلــدىم  شــۇڭا مهن ھهر قايســىڭالرغا. نــادانلىقىمىزدىن ئىــدى
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ــوزاقتىكى قــۇش ئىكهنلىكىمئۆزۈمنىــڭ ھامــان  ــو نــى،ت ۋچى خاھلىغــان ئ
دىغــانلىقىنى بىلهتــتىم، شــۇڭا ۇتــوزاقتىن ئېلىــپ بوغۇزلىســا بول ۋاقتىــدا

ــى كۈنلــۈكته بىز  ــڭ كېيىنك ىالبچىلىرىمىــز ئىســيانچىلىرىمىز، ئىنقنى
ن دىغــــان قىزىققــــانالردىۇنه بۈگۈنكىــــدەك نــــادان، ئاســــانال گــــول بوليه

  ...غا ئېسىلغانىدىمبولمىسۇن دەپ سىلهرنىڭ پېشىڭالر
ســـورىدى  —تىســـىز، ئىـــنىم؟ داق قىلمـــاقنى ئويالۋاقانـــىر ھـــاز —

  .ىملىقنى بۇزۇپشهۋقى ج
ــۈرەش قىلىـــمهن  — ــۇ؟ مهن كـ ــۇھىتى دى مدېـــ —! مهنمـ ــۇد مـ هھمـ

بىـراق،  ! مهن شـۇنىڭ ئۈچـۈنال ياشـايمهن    — ىن ئوت چاقنىتىپ،كۆزلىرىد
ئوخشــاپ ىچىــدىن سېسىشــقا باشــلىغان كــۆتهككه  ھــازىرقى بــۇ قوشــۇن ئ

باشــــقىدىن  .ئىــــش ئۈچــــۈن يارىمايــــدۇهن لىگئــــۇ بىــــز كــــۆز. قالــــدى
ــقا تــوغرا   شــىڭ قىلىۋاتقــان ئىشــالرنى مهركىــزى    . كېلىــدۇتهييارلىنىش

ــھۆكۈمهت ــۇ خـ ــرەك، مهنمـ ــه كېـ ــادەم  وپ كۆرمىسـ ــا ئـ ــپ نهنجىڭغـ ئهۋەتىـ
دا ھـېچ بولمىسـا   بۇنـداق قىلغانـ  . ئهھۋالنى ئېيتىپ باقـايمىكىن دەيـمهن  

اشــاليدىغان ن بېــيىۆزىنى ئوڭشــاپ بولغانــدىن كشــېڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ ئــ
ــ  ــ ئـــــۆچ ئېلىشـــ ڭ، گۇناھســـــىز  ىدىن، مىڭلىغـــــان ئىنقىالبچىالرنىـــ

ــام قىلىنىشــىدىن ســاق  ــوالر دەپ لىنىكىشــىلهرنىڭ قهتلىئ ــالغىلى ب پ ق
  ....ۈمىد قىلىمهنئ

شـــېڭ ھۆكۈمىتىنىــــڭ ســــوۋېت ئىتتىپـــاقى بىــــلهن بولغــــان    —
! شـى چوقـۇم  ۇئۈچـۈنال بول تىمۇ ئىچكـى ۋەزىيهتنـى ئوڭشـىۋېلىش    مۇناسىۋى

! يمهنزىم ئهقىدىسـى بارلىقىغــا ئىشــهنمه ارانىيهتچىــدە كوممــونىۇ قن بـ مه
  .دېدى تهۋپىق —

  .ىشهۋقدېدى  —ئهلبهتته شۇنداق،  —
ئېزىلگــۈچى «ۇ؟ تــوغرا بىزنىــڭ دوســتىمىزمســوۋېت ئــۆزى كىــم؟  —

ــداق »مىللهتلهرنىــڭ دوســتى ــۇ قان ــېكىن ب دوســت؟ ئېزىلگــۈچىلهرنى  ، ل
ى ۈپ، ئـاۋالقى خوجـايىنن  دۈرشـهن چىرايلىـق گهپـلهر بىـلهن ئى   ھېلىقىدەك 
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! ۋالىـدىغان ئاجايىـپ دوسـت   ۇزى خوجـايىن بول ھهيدىۋىتىدۇ ـ يۇ، ئورنىغا ئۆ 
مۇھىتىنىـڭ  مهھمـۇد   —ى بـار؟  ئۈچـۈن نـېمه پهرقـ    »گـۈچى ېزىلئ«بۇنىڭ 

ــۇراتتى،    ــدەپ تـ ــاقىلى دىرىلـ ــالته سـ ــتىن كـ ــامن —غهزەپـ ــگهن كـ ۇزۇم دېـ
! رگهن چــۈشكــۆ مـاي ايــدىغان قــۇرۇق گهپ، ئۇخلىنېمىسـى؟ ئــۇ ئـادەم ئالد  

 -هقىــــدە بولســــۇنقويــــۇپ تــــۇرايلى،  شــــىڭدا بۇنــــداق ئباشقىســــىنى 
. قــۇننى قۇرىتىــدىغان قۇرۇتىنســاشــۇ ئهقىــدىنىڭ ئـۆزىال ئ  —بولمىسـىۇن  

  !بىزنىڭ تارىخى دۈشمىنىمىزئورۇس دېگهن 
ئـاۋۇ ئۈچهيلهننىـڭ   . ت پهيـدا بولـدى  بۇ گهپ بىلهن ئارىدا ئېغىـر سـۈكۈ  

ــوۋېت    ــرى سـ ــدىكى بهزىلىـ ــئىتئىچىـ ــل تىپـ ــدىكى قاراشـ ىرى اقى ھهققىـ
ۇم  يىلمانلىققـا ھـېچ بولمىغانـدا دۈشـمهن     ئوخشىمىغان نوقتىالردىن مهل

ــ  قار ئهمهس دەپ ــقا يېقىنــ ــدىغان خاھىشــ ــدىايــ ــ . راق ئىــ ــۇڭا ئــ ۇالر شــ
  .ئوڭايسىزلىق ئىچىدە زۇۋان سۈرەلمهي قالدى

دېــدى  —نىــدى، چاقىرتىشــىممۇ مانــا شــۇ ئىشــالر ئۈچۈســىلهرنى  —
ــۇھى  ــدان تهرب  — تى،مهھمــۇد م ــالرنى ئوب ــدە  ياش ــى كهلگهن ــيلهڭالر، ۋاقت ى

كهر بولـۇپ  ئهسـ  نىڭ قولىغـا قـورال بهرسـىال جهڭ قىالاليـدىغان زاپـاس     ئۇالر
ــۇن ــۇند ك —! قالس ــدا ش ــكىن ھال ــڭ  هس ــيىن تهۋپىقنى ــدىن كې اق دېگهن

ــل ســىلكى   ــۇپ يهڭگى ــايرىم   —پ، مۈرىســىدىن تۇت ــى ئ ــىزنىڭ ھېلىق س
ــان تهربىي ــ«نهپهر 500لهۋاتقـــ ــۇمنى »الردارئهلهمـــ ــڭ زوقـــ ــز  مېنىـــ  ىڭىـــ
ــدۇۈكهلتۈر ــا تې . ۋاتىـ ــىز ئۇالرغـ ــدۇرۇڭ، مهن  سـ ــارىڭىزنى ئاغـ ــۇ ئېتىبـ خىمـ

تهبىئىيكـى  . شـكه ياردەملهشسـۇن  رنى ئهۋەتهي، تهربىيلهۇلالئارىالپ مهشـقاۋ 
  .هتنى تارتماسئىلگىرىكى جهڭچىلىرىڭىزنى ئهۋەتسهم ئانچه دىقق

ئىككـى نـۇرانه    .دىقويـ ي ئۇنىڭغا مهنىلىك قـاراپ  تهۋپىق جاۋاب بهرمه
ــايرىم كۆر . چراشــتىكــۆز ئۇ ــمهك ئۇنىــڭ ئ ۈشۈشــتىكى مهخســىدى شــۇ  دې

ــى كۆڭل  ــرەك دېگهنلهرنـ ــا كېـ ــدىنبولسـ ــق ىـ ــۈزدى تهۋپىـ ــۇد مهھ. ئۆتكـ مـ
  :كۆزلىرىنى دەرھال توختاجىغا يۆتكهپ مۇھىتى يوغان

ــداق ئاال — ــاجىم، بۇنـ ــدىغان ئوقۇغۇچىالرھـ ــدە تهربىيلىنىـ ــڭ ھىـ نىـ



 452

ئانـدىن سـهل   . دېـدى  —نى ئۈمىد قىلىمهن، شىۇبولباشقا مهكتهپلهردىمۇ 
ڭ ى كهنوۋېشىدا بولمايدۇ، يىراقـراق جـايالردا، ئاسـمىن    — ئويلىنىۋېلىپ،

  ...سهھرا قىشالقالردا
  .دېدى توختاجى قىسقىال —سىجاڭ، . قىلىمىز چوقۇم شۇنداق —
پۇرسـهتته   لىـق تونىمـۇ پـات   »ئىلغـار «شىسـهينىڭ   قارىغاندا شىڭ —

ىغان مهدەنىــــيهت شــــكه باشــــلۈنۈىال گۈللهمــــدڭ ئىلىــــپ، بىزنىــــتيېر
دېـدى شـهۋقى خۇرسـىنغان     —! قـۇپ كېتىـدىكهن، ـ دە   ھهرىكىتىمىز ئۇجۇ

  .داھال
ىال بىزنىـڭ بـۇ ياخشـى    جېنى ئېسهن بولس ئهگهر مهن مهھمۇدنىڭ —

  !بىخلىرىمىزنى قوغدايمهن
دە بـۇ، ئهگهر   ـىشالرـ ۋاتقـان ئ ۇر تۈۋرۈك بولغـاچقىال بول سىلىدەك بى —

  ...رلهرنىڭ كۈنى تهسيرىلسا يېڭىلىقپهرۋەئا دىنسىلى
ــۇند  — ــۇ ش ــىپ    . اقئۇغ ــۇ تىرىش ــۈنال تېخىم ــولغىنى ئۈچ ــۇنداق ب ش
ــله ــددىل  — !يلىئىش ــق جى ــدى تهۋپى ــلهن، دې ــۇ —ىك بى ــهتته  مۇش پۇرس

، چاپقانغـــا  كـــۆپرەك ئـــۇرۇق چېچىـــۋېتهيلى، كېـــيىن ئـــۇالر قىرغانغـــا     
  !تۈگىمىسۇن

ــۇپ، ىق اتتىتى تهۋپىقنىــڭ مۈرىســىنى قــ مهھمــۇد مــۇھ قامــالالپ تۇت
ندىن كېـيىن يهنه مۇشـۇ ئىشـالر    ئـۇالر شـۇ  . تانىلىق بىـلهن ئېغىتتـى  دوس

ى كۆرسـهتمىلىرى  هشتى، سـىجاڭ ئـۇ ھهقتىكـ   كىرلھهققىدە كونكېرىت پى
ــۆز    ت ــۋالى ئۈســتىدە س ــازىرقى ئهھ ــڭ ھ ــيىن، شــهۋقى ئۇنى ــدىن كې  ۈگىگهن

  :ئاچتى
  قهرز ئااللىدىلىمۇ؟ شۇنداق قىلىپ، ھىندىدىن —
ــ تۇ —؟ ھه — ــايتۇرۇپ  يۇقســىز ســوئالدىن ھهي ران بولغــان ســىجاڭ ق
ىمى دە؟ قهرز ئالـــدىم، تېخىمـــۇ مـــۇھ    - ئۇقـــۇپ بوپســـىز   —ى، ســـورىد 

  .كېچهك -قىشلىق كىيىم
دە ئهسـكهرلىرى بـارلىقنى ئۇنتـۇپ قالمىغانـدۇر؟     ھۆكۈمهت قهشقهر —
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  .ى ئاچچىقى كېلىپدېدى توختاج― 
اشــقىالرنى ن بىــلهن، بىــز ئېســىدە بولمىغــان ب  ئېســىدە بــارىكه  —

يېڭىشــهردىكىلهرنى  —دېــدى ســىجاڭ تهئهددى بىــلهن،    —ۇ، ئۇنتۇمــاپت
ــۇالر ھهر ھ   ــاقتۇق، ئـ ــۈرۈپ بـ ــداتهكشـ ــارىكهن، تهمى  الـ ــىدە بـ ــاتىمۇ ئېسـ نـ

  .كېچهكلهرمۇ كېلىپ بوپتۇ -ۇ، قىشلىق كىيىمتوختىماپت
هيپـى كۆتۈرۈلـۈپ   لىشى بىلهنال ئارىدا خېلـى ك ۇقوزغ بۇ گهپ قايتىدىن

ئۇنىــڭ ئىنتــايىن . شــىپ قالــدىۇھىتى يهنه غهمكىنلىد مــھمــۇقالغــان مه
ۇنىـــڭ نه ئتهۋپىــق يه . ۋاتقــانلىقى بىلىنىـــپال تــۇراتتى  ۇتىــت بول  -تىــت 

ئۇنىڭغـا بىـرەر ئهمهلىـي يـاردەم     . لدىقاراپ ئىچى سېرى چىرايىغا تىكىلىپ
بىـــر  ئويلىنـــا-نىهـــايهت ئويلىنـــا. ى پۇشـــتىبېـــرەلمهي تۇرغىنىغـــا ئىچـــ

  .بولدى پهقۋەپمهسلىههت بېرىشكه مۇ
ــۇ ئشــالرن — ــلهن مهسلىههتلىشــىپ، ب شــۇ كىشــىنى  ى مۇشــاۋۋۇر بى

لكىـــــم بـــــۇ به. شـــــكه قويـــــۇپ كـــــۆرۈڭۈشۈھۆكـــــۈمهت بىـــــلهن سۆزل
ــڭ ــۈز ئىتتىپاقچىنىـ ــى ئ -يـ ــىزلىقنى  خاتىرىسـ ــداق نومۇسسـ ــۈن بۇنـ ۈچـ

يىالننـــى ئۆلتـــۈرمهكچى بولســـاڭ «: نتوختىتىـــپ قـــاالر، دانـــاالر ئېيتقـــا
ــلهن ئۆل د ــولى بىـ ــمنىڭنىڭ قـ ــۈرۈشـ ــتـ ــر پ، ھـ ــدا بىـ ــدىغا ېچ بولمىغانـ ايـ

ىالننى ئۆلتۈرىـدۇ، ئۇنىڭـدىن قۇتۇلىسـهن، يـا     يا دۈشمىنىڭ ي. ئېرىشىسهن
دېگهنــدەك،  »نشــمهندىن قۇتۇلىســهىنىڭنى چېقىۋالىــدۇ، دۈدۈشــميىــالن 

، ھهل بولــۇدۇىلىــق ھهل بــۇ ئىشــنى ھهل قىاللىســا قېيىنچ وئهگهر رىبــالك
  .ىدۇپىلتې ۇنى چهتكه قېقىشقا باھانهقىاللمىسا ئ

ىن بىـرىگه  ئىككـى پايدىـد   —شـهۋقى قوشـۇلۇپ،    دېـدى  —توغرا،  —
ــكهرلهرنىڭ    ــۈن ئهس ــۇنى پۈت ــۈن ب ــىش ئۈچ ــدا ئال ئېرىش ــته  —دى مهجلىس

مۇشـــاۋۇر مهســـئۇل بولـــۇپ ھهل  وى رىبـــالكبـــۇ ئىشـــن«قىلىـــش،  ئـــېالن
ئاقمـاي  ئىـش  . ۇسـۇل بىـلهن ئهپـلهش كېـرەككهن    دېگهندەك ئ »قىلماقچى

  .ۇىسى شۇنىڭدىن ئاغرىنىدهممڭ ھقالسا ئهسكهرلهرنى
تىكــلهش ئۈچــۈن بىـرەر چــوڭ ئىشــنى ھهل  بــۇ يهردە نوپـۇز   ورىبـالك  —
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ــدىلى بىــلهن تىرىشــىد چــان قىلىشــقا ھهر قا ىال، ۇ، ئوچــۇق سۆزلهشســجان
  .ئۇنىڭ سۆزى يهردە قالماسلىقى مۇمكىن

مــۇھىتى دېــدى مهھمــۇد   —هقىقــى مۇشــاۋۇرالر،  بهللــى، مانــا ھ  —
ته سـىناپ كۆرۈشـكه   بۇنى ئهلـۋەت  —ى سىپاپ، لىناقىمهمنۇنلۇق بىلهن س

ا غانـد بىراق بـۇ ھىـله بىـلهن پهقهت يېـرىم يىللىـق، كـۆپ بول      . دىكهنۇبول
ى بـوالر، ھامـان بىـر كـۈنى ئـۇ      غېمىـدىن قۇتـۇلغىل  بىر يىللىـق تهمىنـات   

شــۇنداق بولســىمۇ مهن   . قالمايــدۇ  يهنه بــۇ ئىشــنى ئاشــۇنداق قىلمــاي    
  .نىمهشۈرۇس بىلهن بۈگۈنال سۆزلئو

ــاي چېلىنغا چۈشــتىن كېيىنلىــك مهشــغۇال  ــۇپ كان ــى بول ــدا ت ۋاقت ن
هھمــۇد مــۇھىتى م. ىمېهمــانالرمۇ كېــتىش ئۈچــۈن ئورۇنلىرىــدىن تۇرۇشــت

  .چه بىلله كهلدىپ مهيدانغىۇتۇئۇزئۇالرنى 
ــانال  ــۆۋەت   شــۇ يهردە مىهم ــۇھىتى ن ــۇد م ــلهن قۇچاغالشــقان مهھم ر بى

مـۇ  بايا نهنجىڭغـا ئـادەم ئهۋەتىمهن  «: تهۋپىققه كهلگهندە قۇلىقىغا پىچىرالپ
دىن داتـالپ خىتايغـا ئـادەم    دېدىم، ئهمهلىيهتـته ئۇمـۇ خىتـاي تۇسـا، خىتايـ     

ۋە قـــولىنى  دېـــدى »... ئهۋەتهمــدىم، ئـــاغزىڭىزدىن چىقمىســـۇن، ياپونغــا  
  .دىقاتتىق سىقىپ قوي

ــۇالرنى  ــدا ئ ــاش   ئابــدىنىياز ســىنىپقا كىــرىش ئالدى كــۆرۈپ قېلىــپ، ب
  .هشتىلىڭشىتىپ خهيرل

  :قاندا توختاجى دوستىدىن سورىدىن چىقىدىزىسشتاپ دەرۋائۇالر 
  مال؟ھازىرال كېته —
ئهپهنـدىلهر   ۈسـۈپ كهچتىرەك كېتىمهن، ھـازىر نوۋېشـىغا بېرىـپ ي    —

نــى يــوقالپ قــايتىمهن، »بــوۋاي«هجىــددىن شــىمهن، ئانــدىن مۈبىــلهن كۆر
  .مهيدۇيېمهي كهتسهم بوۋاينىڭ گېپى تۈگى ئىبادەتخاننىڭ لهغمىنىنى

ن سـانايى نهپىسـهگه بـارىمهن، سـىلىچۇ،     مه لى،ڭايئهمىسه بىلله ما —
  ھاجىكا؟
 ن ســىلى بىــلهن مېڭىــپ، ئۇيۇشــمىغا كىرىــپ چىقــايمىكىن، مه —
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  .ېدى شهۋقىد —
  .بىر بولۇپ چىقتىەسلهپكى يوللىرى ئۇالرنىڭ د
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چه ر ئادەمنىــڭ ئىنــتىلگهن مهۋقهســى قـــان   بىــ  

شۇنچه تېـز تهرەققىـي   مۇ ارىتىديىراق بولسا ئۇنىڭ ئىق
  .....بولۇدۇدىلىق كه شۇنچه پايجهمىيهت. تاپىدۇ

  گوركىي. م. ئا —

  
 پىـق بىـر ھهپتىـدىن   بهرگهن ۋەدىسىگه مۇۋا قىگهەۋپىق شهۋ

ئۇنىڭـدا سـهنهملهرنى رەتـلهش    . كېيىن قهشـقهرگه ئاتالنـدى  
ــدىغا خاھ ــئهلگه چىقىرىـــــ ــقا چهتـــــ ــىدىن باشـــــ ن ىشـــــ

ى ئويۇشــمىغا مهلۇمــات قىلىــش،   الىنهھــۋىق ئئوقۇغۇچىالرنىــڭ تهييــارل 
ىقلىرىنىمۇ كــۆرۈپ بــېقىش نىيىتىمــۇ بولغاچقــا    ئويۇشــمىنىڭ تهييــارل 

ــېجهن م ــتهت ــ هك ــق قىلىۋاتق ــهيپىدىننى بىپكه مۇدىرلى ــپ  ان س ــله ئېلى ل
  .ماڭدى

گهن كهچــــلهردە نويابىرنىــــڭ ئىزغىــــرىن شــــامىلى بىــــلهن ئهتــــتى
ــاۇبول ــو قدىغــــان قۇرغــ ــو ســ ــۇپ، ســ ئهڭ ىڭ غۇقنغۇقى باشــــالنغان بولــ

بـۇ  . دىكى جـايالر ئىـدى  بىلىنىدىغان يېرى قىران دەريا بوغۇزىنىـڭ ئۇدۇلىـ  
. ئــۆتهتتىســىپ يــۈزلهرنى چېقىــپ ېئغــۇر  -يهردە نهشــتهردەك ســوغۇق غــۇر

ۆلكىنىــڭ جهنۇبىــدا قىــش پهســلى بــۇنچه بالــدۇر باشــالنمايدىغان  بىــراق ئ
ــاش كۆتۈر  ــا، قۇي ــ ۈلۈبولغاچق ــى بىلهن ــاۋاش ــ  -ال ھ ــىپ، ت ــان ئىسس اكى جاھ

يىم كىيسـهڭ  بـۇ ئـايالر قـېلىن كىـ    . اتقۇغىچه شىلله قورۇلمـايتى ىر يئېغ
ــهڭ ئ     ــڭ كىيىنسـ ــپ، يېلىـ ــر كېلىـ ــدۈزى ئېغىـ ــتىكۈنـ ــته هتـ گهن كهچـ

  ـت
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ــ ــدەرەپ، تـ ــدۈگـ ــادەمنى تىـ ــۋېتهتتى -تازىمۇ ئـ ــهھهردىكى . تىـــت قىلىـ سـ
ــياقم  ــىگه خوش ــلهر كىش ــتىن تو . تىايھهرىكهت ــاڭ تهرەپ ــمۇ باچ ــۇپ قۇياش ڭ

ــ  ــدەك كۆڭۈلسـ ــۈزلۈقالغانـ ــپ   ، چىرلهنك بىـ ــدا قىزىرىـ ــۇق ھالـ ــي تۇتـ ايـ
  .هتتىھارارەتسىز چىقىپ كېل

ۋاتقـان  ۈنۈۋەنـدە كۆر ، تۆتهۋپىق سايدا كېتىۋاتقـاچ شـهرق تهرەپـكه قـاراپ    
ــاغ قا ــان ب ــان    -خشــال بولغ ــپ تۇرغ ــانالر ئۈســتىدە ھارارەتســىز قىزىرى ئورم

ئــۇ يــېقىن ئارىــدا بىــر  . پ كهتتــىۈنۈزلۈراپ، ئاجايىــپ كۆڭۈلســقوياشــقا قــا
ــۈمتۈ ــۇ رك ــوي   نهۋۋەم ــدىغانلىقىنى ئ ــپ قالى ــاگىردلىرىدىن ئايرىلى الپ ر ش

ــاكى كۆڭۈلســىز قىشــىنىڭ قىســتاپ كېلىــپ    ــدىمۇ، ي انلىقىنى قالغــقال
ــويالپ شــۇندا ــئ ــدىمۇ، رەڭگى ــدا  ق بول ــاالر پهي دىمۇ روشــهن كۆڭۈلســىز ئىزن

  .بولدى
ــدىڭ  — ــېمه بولـ ــداق؟  نـ ــۇ، قانـ ــاۋىڭىز يوقمـ ــورىدى  دەپ —ىز؟ تـ سـ

  .سهيپىدىن
پهقهت ســېنىڭ ئۈنچىقمــاي . كهيپىممــۇ جايىــداســاق، ۈم ئــۆز يــاق، —
  .دېدى تهۋپىق كۈلۈمسىرەپ —ىڭ جېنىمغا تېگىۋاتىدۇ، مېڭىش
  ېمه قىل دەيسىز؟ن —
  .ىسهنايه سۆزلىگهچ ماڭھىك —

ــۇپ ئاالال   ــدىنمۇ گهپ يۇلـ ــابىتنىڭ ئاغزىـ ــا سـ ــق ھهتتـ ــدىغان تهۋپىـ يـ
ــا   ــهيپىدىننى ئاس ــا، س ــالدى بولغاچق ــكه س ــۈ. نال گهپ ــاك چاكۆڭۈلل  قالر،قچ

  .ېتىپ كهلدىيۇمۇرالر بىلهن، چاپسانال قهشقهرگه ي -ھهزىل 
ــ   ــۇ يهردى ــا ئ ــز بولغاچق ــا ن جهھهززەت تهرەپ ئىگى ــداق  —نۇپق ئاللىقان

ــا مۆككهچ ــدەك كۆروڭقۇرلۇققـ ــۈز  ۈنۈنـ ــدا كهچ كـ ــهھهرگه قارىغانـ ــان شـ دىغـ
ونىنى سـالغان شـهھهر   يـازلىق تـ  . نهتتىۈخىمۇ ئاجايىـپ كـۆر  مهنزىرىسى تې

ــۋ ــۆزانه غېرىـ ــلىناتتىگه تاكـ ــدا. شـ ــاماللىرىنىڭ   -ئانـ ــۈز شـ ــاندا كهچكـ سـ
هر ئـۆيلىرى  شـهھ  .ۇجۇمىدىن ئامـان قالغـان سـېرىق يـاپراقالرمۇ بـوالتتى     ھ

. پ تۇرغان دەرەخـلهر ئارىسـىغا مۆككهنىـدى   ۇتۇچۇن دۇنياغا ئوخشئهنه شۇ يو
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ــن خېلــى خــوپ ئىگىــزدە  يهنه بهزىلىــرى  ــدا  ت —دەرەخلهردى ــار باغرى ىــك ي
بـــــۇ ئىگىـــــزلىكلهرگه قانـــــداق . نهتتىۈرەك كـــــۆانـــــدتۇرغمـــــۇئهللهق 

بـــۇ ھـــال تـــۈمهن بـــويىغىراق . لىقىغا ئهقىـــل يهتمهيتـــىچىقىشـــىدىغان
كــۆرۈنگىنى بىــلهن،  ىــك قۇرۇلــۇش بولــۇپ دىال ئاشــۇنداق ھهيۋەتللگهنــكه

ىال ئـــۇرۇش ئاســـارىتىنى  پهس يـــارلىقالردەك، يـــېڭ  -يىـــراقتىن ئىگىـــز 
  .ىهتتنۈۆرۈرگهن خارابىدەك مىسكىن كبېشىدىن كهچ

ەرياسـىغا قـاراپ   نه بىردەم كهيپسىزلىنىپ كهتكهن تهۋپىـق تـۈمهن د  يه
  :گهئاندىن سهيپىدىن. ۋالدىۇبىردەم تۇر

ــىقى،  — ــقهرنىڭ يارىشـ ــۈتىدەك  قهشـ ــڭ سـ ــۇ،  ئانىنىـ ــاك سـ  —... پـ
سـهلدىن كېـيىن ئـۆزىگه     .دېگهندەك باش ئۇچى يوق بىر نېمىلهرنى دېدى

. دېــدى —يلــى، كىرە گه»ھــمهرھىــالل ئه«ئــاۋۋال  —ولــۇپ، كهلگهنــدەك ب
لىشـــىپ ئـــازراق كــــۆڭلىنى   بهلكىـــم ئـــۇ مهجىـــددىن بىــــلهن چاقچاق   

تــاكى  —تقىچه تــاۋۇر ئالــدىراپ كېتىــۋائهي ۋالمــاقچى بولغــانمىكىن،ۈرۈكۆت
راشـــقىچه ھېچنهرســـه بىـــلهن ئۇچ »بـــوۋاي«ىـــدىننىڭ بوسۇغىســـىدا مهج
  .ىدىدېم

جىـــدىن ھاسىســـنىڭ ئهگـــرى دېـــدى مه —ۋاقىتســىز كـــېلىش،   —
گه ئېسـىپ قويـۇپ، ئىككـى قـولالپ قـولىنى سـىقىپ،       لىگىبى ىدىنسېپ
  .شۇنداق بولىسمۇ مېنى خوشال قىلىسىز —

دى تهۋپىـــق دېـــ —ل قىلســـىڭىز ئىـــدى، خوشـــاســـىزمۇ مېنـــى  —
  .تۇرۇپ، جىددىيلىك بىلهن كۈلمهي
تــۇر تهۋپىقنىــڭ چىرايــى تــازا دېــدى دوخ —نــېمه بولــدى ســىزگه؟  —
  .ئهمهسلىكىنى سېزىپياخشى 
  !دە -ى دوختۇر بولغاندىكىن بىلىڭ منۇنۇلغه بونېم —
  .دوختۇرى ئهمهس، دوستۇم مهن روھنىڭ —
  كچىمۇ سىز؟دېمهنېمه، مېنى روھى كېسهل  —
دىڭىز؟ ســهيپىددىن بــۇ ھۆرمهتلىــك قويــۇڭ، نــېمه بولــ چاقچــاقنى —
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  تاغىڭىزغا نېمه بولدى؟
  .هنمۇ بىلمىدىمم —
يســى ى قارنمــانالڭــا ســىلهردەك كۆڭۈلســىز مېه بهللــى، بۈگــۈن ما —

خـورام   -اقىراي، خوشـال كۆپ مېهمـان چـ   ؟شامال ئۇچۇرۇپ كهلدى؟ قانداق
  بىر كۈننى  ئۆتكۈزەيلىمۇ؟

ــان ەخــمهر— ــۇر، ئىبادەتخ ــا   ت، دوخت ــز بولس ــۈنچايال يهڭگىمى پهقهت س
ــۇ    ــردەم ئولتـ ــۇنداق بىـ ــا، شـ ــۇن، بولمىسـ ــپ چىقسـ ــازىر . رايلىئېـ مهن ھـ

  .قچىمهنئويۇشمىغا بارما
  ؟نسىزىغاڭلىميامان خهۋەر ئا —
ــنىم ۋ   — ــر نهۋرە ئىـــ ــى خهۋەر، بىـــ ــاق، پهقهت ياخشـــ ــڭ يـــ ە ئۇنىـــ

  ىمىزنى بىلىسىزغۇ؟تقىنۋاۇبۇرادەرلىرىنى يولغا سېلىش ئالدىدا تۇر
ــۆڭلىڭىز ھ — ــۇڭا كــ ــىز  ه، شــ ــدى؟ چىدىمايۋېتىپســ دە؟  -يېرىممىــ

لغىنى، ىــرىچه بولــۇپ ســايۇزغا چىقىــدىغان بــو ياخشــىغۇ ئۆزىڭىزنىــڭ پىك
  ؟ىڭىزبولمىسا نېمه دەيت

ــارىلىق  ىچكىئ ــان ئـ ــان ئىبادەتخـ ــاڭالپ تۇرغـ ــى ئـ ــدە ھهممىنـ كى ىترىـ
  :دېدى زاداسىدىن رەنجىگهن ئاۋاىئىشككه كېلىپ، پهردە ئار

ىشـىپ كهتكىلـى تـۇردىكهنال، مـا     مېهمـان بىـلهن تهگ  ھه، دېمهيـال   —
ــاردۇقىنى لـــگداســـتخاننى ئالســـىال، ھېرىـــپ كه ــادەم دېگهننىـــڭ ھـ هن ئـ

ۋارقىراشســاقمۇ  ئانــدىن ىــپبېر ىمۇبولســرايمىز، ئانــدىن ئۇسســۇلۇق ســو
  .بولۇدۇ

  .دېدى تهۋپىق كۈلۈپ —ز، بوۋاي؟ئهمدى نېمه دەيسى —
ــاقچ  — ــىزنىڭ ئىتتىپ ــمه يهردە تېپىىلىرس ــا  ىڭىز ھهم ــدۇ، بۇنىڭغ لى

  م يوق، خوش، چايغا قاراڭ، ۋارقىراشنىمۇ توختاتقۇ. يران قالمايمهنھه
  ئاچچىقىڭىز بارمىدى؟بهللى، يىغىلىپ قالغان  —
ــاقچا — ــايلى، نىخچـ ــاچ،    —قويـ ــاي لىقلىغـ ــددىن چـ ــدى مهجىـ دېـ

بىچـــارە  —يپىدىنگه ئېچىنغانـــدەك قـــاراپ تـــۇرۇپ دېـــدى،ئارقىـــدىن ســـه
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  !...دە -ىز رنى بىهۇدە قىلىۋىتىمالىالب
  .ىدىن ھهيران بولۇپ دوختۇرغا تىكىلىپ قالدىسهيپ

ــمه — ــداق دې ــوالتتى؟ بىلىــم ئۇن دېگهننىــڭ  ڭ، نىمىشــكه بىهــۇدە ب
  .ئۆگىيى يوق

 -خوتــۇن دېگهننىڭمــۇ ئــۆگىيى يــوق، بىــراق، ياخشــى : نلهمهســى —
  .ئهمهسمۇ بولۇدۇنى يامى

ــاڭالپ قال  — ــدە كوســا قىلىــ ســا بئاســتىراق، يهڭــگهم ئ پ ىــز كهتكهن
  .قويمىسۇن

  .خچاققا بۇرىماڭ، جاۋاب بېرىڭچا —
  قانداق؟يامىنى  -شۇنداقمۇ؟ ياخشى —
ئىـي  بتهرا، لشـىۋىك بولـۇپ كېتىـدۇ؟ تـوغ    بۇالر سوۋېتكه چىقسـا پو  —

شــاش، بىــراق، باشــقا پهنلهرنىــڭ تۇرلىرىغــۇ دۇنيانىــڭ ھهمــمه يېرىــدە ئوخ
  ...دۇتىۈر روھنى بۇلغاپ ئۈگۋۇاليهردە پاكىزال شۇنى ئۈگهتسه، ما

ئىلگىـــرى ئـــاز تاالشـــتۇقمۇ؟ ئـــاخىرى بىـــرلىككه       بـــۇ ھهقـــته   —
  ىلىسىز؟ۈگۈن يهنه بۇ گهپنى قوزغاپ نېمه قكهلگهندۇققۇ؟ ب

ــ  — ــۇ كهلـ ــ گهن،بىرلىككىغـ ــهۋەبلىرىڭىز  ىسـ ــهتكهن سـ زنىڭ كۆرسـ
امالســــىز قالدۇرىــــدىغان ســــهۋەبلهر، ئۇنــــداق ھهقىقهتهنمــــۇ ئــــادەمنى ئ

  .تتىۋەتمىگهن ياخشىراق بوال، ئهبولغانىكهن
  نېمىشكه؟ —
ــدە ئىككىم   — ــازىر ســهيپىدىننىڭ نهزىرى ــااليلۇق، ھ ــز مهســىلهن، ئ ى

ــۇد  ــم؟ مهبــ ــۆزلىرىمىز ! كىــ ــڭ ســ ــايهتتىن   بىزنىــ ــلىكته ئــ مۇقهددەســ
ــۈمگه بۇي  اشــمقېلى ــۇ شــۇ تــاپ بىــزگه بولغــان ســاداقهتته ئۆل رىســاق يدۇ، ئ

ــدۇ  ــۆزگهرتمهي ماڭى ــى ئ ــۇ —... رەڭگىن ــددىن ب ــدا  گهپ مهجى ــى دەۋاتقان لهرن
بــوۋاي تېپىۋالــدى،   «. ىقهتهنمــۇ قايىــل بولــدى  ىدىن ئۇنىڭغــا ھهق ســهيپ

بـۇ ئهپهنـدىلهر    —دەپ ئويلىـدى ئـۇ،   —ۆزىنىال بىلـدى،  كۆڭلۈمدىكىنىڭ ئ
اۋام مهجىـددىن ئهپهنـدى سـۆزىنى د    »...ئانامـدىن ئهزىـز،   -ا تئانمۇ ھهقىقهته
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انـدىن كېـيىن نـېمه    تۇرغبىراق، سوۋىتكه بېرىـپ ئالتـاي    —قىلىۋاتاتتى، 
ــۇ ــىز؟ ئهدۇبولـ ــدىغان   ، دېمهمسـ ــوقى يېتىـ ــا ئـ ــۇرۇپال ئاتسـ ــۇ يهردە تـ گهر شـ

  .نىمىزگىال ئاتىدۇھېچبىر ئايانماي ئىككىمىزنىڭ پىشامىلتىق بولسا 
مهبــۇد «: هپلهردىــن كېــيىن بــوۋاينى ئالقىشــلىمىدىگۇ ىن بــســهيپىد

ن؟ شـۇ  ەكمهۋاتقـان ئـادەملهرنى نېمىشـقا ئاتقىـد    ۇچوقۇنغىدەك بول بىلىپ
  ①.ەپ ئويلىدى ئۇد »پ كېتىمهنمۇ؟ۈرۈدەرىجىدە ئۆزگ

ــا شــۇنداق  — ــدىم، كوممۇنىســت دېــگهن مان  — !يامــان نهرســه ئهپهن
ــدى م ــددىن، دەپ داۋام قىلـ ــى ز  —هجىـ ــلەھهرئـــۇالر روھنـ . كه ئۇســـتاهشـ

  .ن قىلىپ قويااليدۇتۇيدۇرمايال ئۆز باالڭنىمۇ ئۆزەڭگه دۈشمه
مهن ســـىز  —ېگـــۈدەك، اپ ددېـــدى تهۋپىـــق ۋارقىـــر — !دوختـــۇر —

ــل ــوق  هن مۇنازىرىلهشــكىبى ــا ھهپســىلهممۇ ي ــدىم، ئۇنىڭغ مهن . لى كهلمى
  !...ئاڭالرمهن دەپ كىرگهنىدىم سىزدىن تهسهللى

ــۇ قىلىــڭ دوســت  — ــۇ ســوراي،  مىــڭۇم، كهچــۈرۈڭ، ئهپ  —مهرتىــۋە ئهپ
مهن ســــىزنىڭ  —رىگهن ھالــــدا،دېــــدى  مهجىــــددىن لهۋلىــــرى تىتىــــ 

ــى ئهمه  ــاتىڭىز ياخشــ ــۇكهيپىيــ ــىمدىن چىقىس تــ ــپ رغىنىنى ئېســ رىــ
  ...پتىكهنبىلجىرالۋېرى

يدىغانلىقىنى تهۋپىقمـــۇ ئۇنىـــڭ نېرىســـىغا پاراڭنىـــڭ تـــازا قوالشـــما
  .الدىرىدىه ئرۈشكۇشمىغا بېرىپ ئىشنى پۈتتۈتهسهۋۋۇر قىلىپ، ئۇي

يهڭگهممنىــــڭ  خهيــــر دوســــتۇم، قايتىشــــىمدا يهنه كــــېلىمهن،  —
ــى    ــمهن، س ــمهي كهتمهي ــز تهگ ــنىگه ئېغى ــڭ،   زمۇ لهغمى ــۇ قىلى ــى ئهپ مېن

  ...ى شېرىك قىلىۋالغىنىم ئۈچۈنمگه سىزنۈكۈزلۈلسكۆڭۈ

                                            
لىشـكىنىمىزدە  توغرىسـىدا سـهيپىددىن ئهزىـزى بىـلهن پىكىر    ـ يىلـى بـۇ رومـان      1988  �

نـارازىلىقىنى  خىيالىدا پهيدا بولغـان   زىنىڭىڭ دېگهنلىرىنى ۋە ئۆندىنىددىن ئهپهيوقارقى مهج
ن ئهپهنـدى راسـت دەپـتىكهن،    ىـددى مهج« :ئاخرىـدا ئـۇ  . ئهينهن شۇ تهقلىتته سۆزلهپ بهرگهنىدى

 »ۇنىـڭ پهرىزىنىـڭ تـوغرىلىقىنى ھىـس قىلـدىم     ئـانچه ئـۇزۇن ئـۆتمهي ئ    ىز سـوۋېتكه بېرىـپ  ب
  .ئا —دېگهنىدى، 
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  شىڭىز بارمىدى؟ئۇ يهردە شۇنچه زۆرۈر ئى —
 -ىــيىمن كولغــاۈچــۈن تىكتــۈرۈپ بهرمهكچــى ب  ئۇيۇشــما بــۇالر ئ  —

ــىجاڭ ئۇز   ــۇد س ــتهي، مهھم ــپ كې ــى ئېلى ــۇكېچهكلهرن ــىمىنى ۇت ش مۇراس
شـۇڭا كىيىملهرنـى   . غـان قىل دە ئۆتكۈزۈشـىمىزنى تهكلىـپ  »يۇمالق شـه «

يهنه ھهر بىرســــىگه . س ئېلىــــپ كــــېلهي، دەيــــمهنكهيــــدۈرۈپ، راۋىــــرۇ
  ...خۇدمۇ باربېرىلىدىغان راس

  ه كېلهمسىلهر؟ماڭا ئهت  كىيىنچۇ؟—
  .ھهئه —
  !خهير —

از بىــلهن، ۇالرنىــڭ كېيىنكــى ســۆزلىرى بهكمــۇ ئېهتىياتتــا، پهس ئــاۋ ئ
ى ھازىـدارالر بىـلهن كـۆڭل   يىن زاردىـن كېـ  -خۇددى بىر مهيدان قاتتىق يىغا

شـــقاندەك، ئـــۆز ئـــارا ئىـــچ ئـــاغرىتىش، ئـــۆز ئـــارا ئايـــاش لاليېقىـــنالر ئهھۋا
ــدى تۇيغ ــۇ ھهر ئىككــى تهر . ۇســىدا ئېيتىل ــر ب ــكه ئېغى ــنىش  -ەپ ــر تى ئېغى

شــــۇڭا تهۋپىــــق . ڭــــۈل بۇزۇلــــۇش كهيپىيــــاتىنى يۇقتــــۇردىكۆ ىــــلهنب
ــاكى ھېيتگاھقــا كهلگىــچه يى ۇشــۇلخوش ــدىن تارتىــپ ت ن غىــدىپ چىققان

  .اتتا كهلدىئېسهدىگهندەك كهيپىي

 

2  
  

ــى نۇيابىرنىـــڭ باشـــلىرىدىكى بىـــر جـــۈمه كۈنىســـى       - 1935 يىلـ
ۇش پ قويـ ۇتـ ۇوقۇغـۇچىالرنى ئۇز شتىن چهتئهلگه چىقىپ ئوقۇيـدىغان ئ ئاتۇ

  .سىدىن تهۋپىق ئاكىسىنىڭ ئۆيىدە يىغىلىش ئۆتكۈزدىزىۈي
چىقىـدىغان  شـقا  غان مېهمانالر ئىچىـدە چهتـئهلگه ئوقۇ  ۇ يهرگه چاقىرب

رەپ، مــــۇھهممهد قــــارى ئــــاتكهن ۇھهممهد قــــارى مهشــــســــهيپىدىن، مــــ
ىرى سـۆھبىتىدىن ئايرىمايـدىغان شـاگىرتل   قاتارلىقالردىن باشقا، ھهمىشه 
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ــدىراخمان، ئهمهت — ــۇمهخ ئابـ ــدىن،   مسـ ــاجىم، لىۋاھىـ ــدىغوپۇر قۇنـ ، ئابـ
ــارلىقال  ــابىت قاتــ ــىدىكى   ســ ــارتىش ئۇيۇشمىدىســ ــي ئاقــ ر، ھهم مهدەنىــ

لپىـتىم، نـۇرۇلال   ئىسـالم ئـاخۇن خه   قۇتلۇقئاخۇن خهلپىتىم،دىن خادىمالر
تىۋەرلىرىــدىن مــولال ئېزىــز خهلپىــتىم، مــۇھهممهد قــارى زەكــى ۋە يــۇرت مۆ

  .جهم بولۇشتى رلىقالم، ئابدىراخمانهاجى قاتاردامولال
ــ    ــار ب ــلىرىغا نىمك ــۈش ئىش ــانالرنى كۈت ــىپ بهردىمېهم . الىالر قارىش

  .قا ياراپ قالغانىدىئىش غېنى، ئايىمگۈل، رەجهپلهرمۇ
ــا داســــــتىم ھهممهت دامــــــولال ۇخان ســــــېلىنىپ، مــــــېهمانالرغــــ

بۇنـــداق ئېســـىل (پىچىلـــدى  »كـــۆكبهھرى«كاتتايـــايالقتىن ئهۋەتـــكهن 
ــۋات ق ــۇنالرنى پهقهت پهيزىــ ــڭ    تات، كاوغــ ــاكى يازنىــ ــى تــ ــايالق خهلقــ يــ

ــانلىرى ۋە  ، د)باشــلىرىغىچه ســاقاليدۇ اســتىخانغا مهشــههدنىڭ شــىرمان ن
ــى  ــۇرتھهر قايسـ ــى قىل يـ ــول بالىسـ ــگهن مۇ الردىن قـ ــپ ئهۋەتىلـ ــاقى ىـ نـ

ــدى   ــپ كهلـ ــۇ يېتىـ ــتىخانغا كهلتۈرۈل. ئۈزۈملهرمـ ــان ۈداسـ ــى دىغـ بىرىنچـ
پخانلىق ھىاىن سـ الشقاندىن كېـيىن نىزامىـدد  نۆۋەتلىك نېمهتلهر ئاخىرى

ا تهۋەززۇ بىـلهن تهكلىـپ   سۈپىتى بىلهن مېهمـانالرنى داسـتخانغا بېقىشـق   
ســىۋىتى نىـڭ باشلىنىشــى مۇنا »مىراســىش مۇۇتـ ۇئۇز«ھــېچكىم . قىلـدى 

تهۋپىقمــۇ ئىنتــايىن خــاتىرجهم . تهنىلىــك نۇتــۇق ســۆزلىمىدىبىــلهن تهن
ــ ــائىر بىــلهن ســهيپى   ھال ــ  دا ئابــدىراخمان ش ــىدا ئولتــۇرۇپ بى ر دىن ئارىس
ــا ئـــۇ چهتـــئهلگه چىقىـــدىغان ئوقۇغۇچىل. هر دېيىشـــىۋاتاتتىىلمنـــې ىرىغـ

مالپ دەپ بولغاچقـا،  قېـتى تاپىاليدىغان سۆزلىرىنى بۇنـدىن بـۇرۇن نهچـچه    
ــم  بۈ ــورۇنغا رەس ــۈن س ــارتۇقچه    گ ــنى ئ ــۆزلهپ ئولتۇرۇش ــپ س ــۈس بېرى ىي ت

  .ھېسابلىدى
ــقا پهقه ــۆز ئاراچېقىشــ ــالال ئــ ــقا ت تهڭتــــۈش ياشــ ــۇندا ئوقۇشــ ن يوســ
  .الرنى قىستۇرۇپ ئۆتهتتى»تاپىالش«بىلهن سۆزلىشىپ، ر غانالچىقىدى
ــى تۈگ    — ــۇرا مهكتهپنـ ــهن ئوتتـ ــارى، سـ ــۇھهممهد قـ ــۈمـ  زمهنپ جهۈتـ

 —گه، »ئـاتكهن «ممهد قـارى  دېدى سابىت مـۇھه  —گىئولوگىيه ئوقىغىن،
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ــارلىقىنى بىلــمهي، باشــقىالر  بىــز ئۆزىمىزنىــڭ تــۇپرىقى ئاســتىدا   نــېمه ب
  !ەرمهيلىۋۈرپ يۈئاچقان كاندا نىمكا ئىشله

  .»ئاتكهن«دېدى  —ئۆزۈمنىڭ ئارزۇسىمۇ شۇ، —
  .سورىدى لىۋاھىدىن —؟ »مهشرەپ«خوش، سهنچۇ  —
  .هن ئېيتىپ باقهنى سقې —

 -لسا يهنه بىرسـىنى ئارىغـا ئېلىۋېلىـپ، تۇشـمۇ    بىر گۇرۇھ ياش بويهنه 
  .تىتى ۋە تاپىاليرايتۇشتىن گهپ سو

 —مهت مهخســۇم،ئه دېــدى —ســهن بىناكارلىقتــا ئوقــۇ، مېــنىڭچه  —
قهســىرلهر بولســۇن، -قــات بىنــا -ئــارخىتكتور بولــۇپ كهل، بىزدىمــۇ قــاتمۇ

 خىـش تـام يـاكى تـاش    اھلىرىمىزدىنمۇ بىـرەر  ادىشـ ئهجداتلىرىمىز ھهتتـا پ 
ۇ ياسـاپتىكهن،  تام قالماپتىكهن، كېسهك، چالمىالردىال ئۆينىمـۇ، ئوردىنىمـ  

قالغـان ئـوردىالر   ىن الردىللهتلهرنىڭكىـدەك پادىشـاھ  شۇڭالشقىمۇ باشـقا م 
  .ئهمدى ئۇنداق بولمىسۇن. بىزدە يوق

ن نىزامىــــددى. ســــۇنچايدىن كېــــيىن داســــتىخان يىغىۋېتىلــــدى   
  .ىپقىل پككه تهكهللۇۈلۈپچكۆ

قولــۇڭالرنى ســوزۇپ ئولتــۇرۇپ، پاراڭلىشــىۋېلىڭالر،   -بىــردەم پــۇت —
ــاقنى ــا تام ــىلهرنى ق  -ئارق ــپ س ــدىن قىلى ــى  ئارقى ــايلى، ھهم ۋاقتن ىينىم

  .دېدى —ى دەپ، ئارىلىقنى سهل ئۇزارتىۋەتتۇق،ايلزارتئۇ
ىدا ئهڭ ئـــاۋۋال ئورنىـــدىن تـــۇردى ۋە چـــوڭ ئـــادەملهر ئارىســـ تهۋپىـــق

دەم بولسـىمۇ يېنىكلىـك   غـان ياشـالرغا بىـر   سىقىلىش ھـېس قىلىـپ قال  
  :بېرىش ئۈچۈن

ۈرۈڭالر، ئويناشـنى خاھاليـدىغانالر يـ    »ويـۇنى كـالتهك ئ «ياشالردىن  —
رۈشـــنى خاھاليـــدىغانالر چىقىـــپ كۆرســـهڭالرمۇ كۆ يلى،بىـــردەم قىزىـــۋاال

  .ېدىد —،بولۇدۇ
هدەملهردىنمۇ پىشـق . بىر توپ ياش ھويلىغا قـاراپ چىقىشـقا باشـلىدى   

سهيناســـىدىن كېســـىپ ئۆتـــۈپ، دەرۋازىغـــا ھـــويال . ئهگهشـــتى بهزىلىـــرى
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دۇر پهيـدا بولغـان   غۇ داالندا كېلىۋاتقانـدا قاياقتىنـ  ئېلىپ چىقىدىغان قاراڭ
ــا  دەكيمۇنــنهبــى ما  چاققــانلىق بىــلهن قــاراڭغۇ داالن ئۈســتىدىكى بالىخان

قانـدا ئـۇالرنى بىـر    ىۋاتئۆگزىسىگه چىقىۋالدى ۋە مېهمانالر دەرۋازىـدىن چىق 
قىزىقچىلىـــق بىـــلهن ئهپهنـــدىلهرنىڭ كـــۆڭلىگه ۋەتمهكچى، بـــۇ ۈۈتـــچۆچ

رۋازا ئۈســتىدە ولــۇپ، يېــرىم كېســهكنى تــۇتقىنىچه دەيېقىــپ قالمــاقچى ب
گــۇدۇڭ   -تــۆۋەن تهرەپــتىن گــۇدۇڭ  . راپ تــۇردى مــا  ىرىــپ بېشــىنى چىق

پ ۇتـ ۇاز يېقىنلىشىپ كېلىشىگىال يېـرىم كېسـهكنى تـام بويل   قىلغان ئاۋ
ىنى ئېلىۋاتقــان ســهيپىدىن تــا بوســۇغىدىن پــۇت دەل شــۇ ۋاقىت. تاشــلىدى

ــۈۋىگىال كــۆكرىكىگه سۇۋۇشــۇپ دېگــۈدەك پۇتىن  قىلىــپ   »!گــۈپ«ىــڭ ت
كمـۇ  ۈلۈكۆپچ. ا داجىـدى غىسـى ئارقن كېسهكتىن چۆچۈپ كېتىـپ،  چۈشكه

  .قورقۇپ كهتتى
ــاھ  — ــا، پهنـ ــهيپىدىننىڭ    ! يـ ــا سـ ــكهن بولسـ ــيىن چۈشـ ــهلال كېـ سـ

  !دىكهنۈچۈش چوققىسىغىال
ا بالىخانـا ئۆگزىسـىدىن چۈشـكهن    ى، دەڭـال، بولمىسـ  خۇدا سـاقلىد  —

  !ىپ، جاننى ئالمامدىغانمۇنچه يوغان نېمه باشنى يېر
  تىمۇ، نېمه باال؟ئۆزى چۈش—
ــۇ نه — ــبـ ــىىڭ قبىنىـ ــان ئىشـ ــىدا   — !لغـ ــڭ ئارىسـ ــدى ئۇالرنىـ دېـ

گىنىنــى ۈژمهن ئۇنىــڭ ئۆگزىــدە ئــۆمىلهپ   —ن غېنــى،قىســىلىپ يــۈرگه
  .گهنكۆ

ــاالجوقى — ــۇ، ئــ ــدد دەپ — !ھــ ــدى نىزامىــ ــدىن كايىــ ىن ۋەھىمىــ
  !قېنى ئۇ گالۋاڭ؟ —تىتىرەپ كېتىپ،

ــا — ــۇنى ھـ ــۆرەپ چۈشـــىمهنئـ ــدى غېنـــى — !زىرال سـ ــۆگزىگه  دېـ ئـ
  .يامىشىپ

ئۈچــۈن كېتىــدىغان كــالتهكالرنى تېــپىش ئۈچــۈن  »ىيــۇنك ئوكــالته«
لىـك  ھىمىا قالغان تهۋپىق يېتىـپ كېلىـپ بـۇ ھهم قىزىـق، ھهم ۋە    ئارقىد

  .ئىشنى ئوقتى
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كىچىـك بـاال قورقـۇپ     —ۇ غېنىنى توسـۇپ، دېدى ئ —لدى قوي،بو —
  .پ قالىدۇكهتسه قورقۇنچاق بولۇ

تـكهن  هپ كلىشـى هۋۋۇر  ۋە سـوئاللىرى ئارى كنىڭ ھهرخىل تهسۈلۈكۆپچ
ئالدىــدىكى ئــاق  چــۇڭى ســهل پهســىيىپ، ئــۇالر ئىشــك  -بىردەملىــك ۋاڭ

ــكه   ــز تهرەپ ــپه ئېتى ــلىۋېتىلگهن ۋەخ ــتىمېڭ تاش ــېخىچى . ىش ــڭ ت ال ئۇالرنى
ــا ــۈرىكى جايىغـ ــتىدە   يـ ــادىپى ئىـــش ئۈسـ ــمىگهندەك ھېلىقـــى تاسـ چۈشـ

ــۈسۆزل ــاتۈش ــدىن ك . تىپ ماڭ ــا چىققان ــۇالر ئېتىزلىقق ــنال دئ ــى ىېيى ققىت
ــى ئويۇ ــڭيېڭـ ــقا ننىـ ــۆچتى ۇداق بولنـ ــكه  كـ ــانلىقىنى بىلىشـ ــۇ . دىغـ بـ

  .كى بۇنداق ئويۇننى كۆرۈپ باقمىغانىدىۈچۈلرنىڭ كۆپيهردىكىله
كــالتهك بىــلهن  قتىكى نۇغۇچســىمانق بىــر مېتىــرچه ئۇزۇنلــۇهۋپىــت

ئانــدىن . ائىــرە ســىزدىمېتىــرچه كېلىــدىغان يــومىالق د 40دىئــامىتېرى 
دىن ئــوننى پىرامىــدا  رالكچــاقمىتىر ئــۇزۇنلىقتىكى كالتهئوتتــۇز ســانتې 

ئويۇن جهريـانى نوغۇچسـىمان كـالتهك    . ئۈستىگه تىزدى -شهكىلدە ئۈستى
ــۇرۇپ دائىــ ب-كالتهكچــاقالرنى  بىــرشــاق بىــلهن ھېلىقــى ئۇش ــرلهپ ئ رە ى

ر ئىشــتهك بــۇ ئــاددىيال بىــ. ســىزىقىنىڭ ســىرتىغا چىقىرىــۋېتش بــوالتتى
كـالتهكنى   چغـۇ نو. ى جهلپ قىالرلىق ئويۇنىـدى تويۇلغىنى بىلهن ناھايىت

ــا تهك  ــتۈنكى كالتهكچاقق ــدە ئهڭ ئۈس ــاي ھه دېگهن ــۈزگىلى بولم ــاكى ك تى ي
ــۇرۇش بىلهنـــال كالتهكچ  ــر ئـ ــۈپ اقالبىـ ــۇپ رنىـــڭ دۆۋىســـى ئۆرۈرۈلـ ، بۇزۇلـ

  .ىكېتهتت
ســىزىقتىن ئــۇرۇپ چىقىرىــپ بولغانــدىن     نىئــون تــال كالتهكچــاق  

ــهكىلدە تىز  ك ــل شــ ــى بىرخىــ ــيىن ئىككىنچــ ــىېــ ــورۇپ . ىالتتــ يهنه ئــ
لغانـــدىن كېـــيىن ئـــۈچىنچى بىـــر خىـــل شـــهكىلدە      بو ىلىـــپچىقىر

ىم يېـر  بۇ ئويۇننىڭ بىر قېـتىم ئاياقلىشىشـىغا بهزىـدە تولـۇق    . تىزىالتتى
  ...كۈن ۋاقت كېتهتتى

قاتتىق بېرىلىـپ كهتـكهن چاغـدا بويـامهت مهكتهپتىكـى      ئۇالر ئويۇنغا 
ــۇچ ــۇس    -ىئوقۇتقـ ــى مهخسـ ــۇچىالر ۋە ھېلىقـ ــان ئوقۇغـ تهربىيىلىنىۋاتقـ
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ۇد ر ھهم ئۇالرنى تهربىيىلهشكه ياردەملىشـىش ئۈچـۈن مهھمـ   لهىكهتچتهنههر
ائىــرە ئهتراپىغــا مۇ دمــۇھىتى ئهۋەتــكهن نىمىتــۇلال بىــلهن مهڭلىكــاخۇنالر 

  ...تىۋاتاتۈئويۇن كۆر كېلىپ
اشـماي چهتـته   ئۇ ئويۇنغـا قاتن . غېنى مېهمانالرنى چاقىرغىلى چىقتى

  :دە -ىتۇرغان سابىتنى تونىد
موللىكامغـا  . دادام قىچقـارغىلى چىقـاردى   ن،هپتىكتاماق تهييار بـو  —

  .دېدى ئالدىرىتىپ —كىرىڭه، دەپ باشالپ 
ىقنـى چـاقىرىش   بىت شـۇنداق دەپـال تهۋپ  ، سـا ، سهن كېتىۋەربولۇدۇ —

  .ۈن ئېتىزلىقنىڭ ئوتتۇرىسىغا قاراپ ماڭدىئۈچ
. بولمىــدى ىزىقىــپ كهتكهنلهرنـى چــاقىرىش ئاســان لـېكىن ئويۇنغــا ق 

ــى پهقهت  ــ«ھهممىس ــ امان ــۇرۇپ ھ ــهل ت ــهتتى »ازىر، س ــۆزىنى  -دېيىش دە، ئ
م تىقېـ  شـۇڭا غېنـى يهنه بىـر   . الدا ئويۇنغا كىرىشىپ كېتهتتـى ئۇنۇتقان ھ

راق بۇنىــڭ بىلهنمـۇ يهنه ئىــش  بىـ . مهجبــۇر بولـدى چـاقىرغىلى چىقىشـقا   
زامىـدىن ئـۆزى چىقىـپ، ئىنىسـىنىڭ     ئـۈچىنچى قېـتىم نى  . ئهپلهشمىدى

  :شىدىن تاتتىپې
، ئۇكــام؟ ئۆيــدە نهچــچه ئاقســاقال ســاقالپ     هنســقىلىنېمانــداق  —

  ...ئولتۇرسا
ــدا   ــان ھالـ ــدا قالغـ ــى ئويۇنـ ــڭ تېڭـ ــۇالر كۆڭلىنىـ ــۇندىال ئـ ــ شـ په ۋەخـ

ن يىغىلغـــانالرمۇ تارقىلىـــپ ئهتـــراپتى. اشـــلىدىئېتىـــزدىن چىقىشـــقا ب
ــلهن مهڭلىكــا . كهتتــى ــۇلال بى ــپ  نىمىت ــدىن قېچى ــڭ كۆزى خۇن تهۋپىقنى

  .بۇرۇنال كېتىپ قالغانىدىسهل 
الر قايتىـــدىن ئـــۆيگه كىرىـــپ ئىلگىرىكـــى ئورۇنلىرىـــدا     انمـــمېه

ــولال،     ئو ــز دامــــ ــولال ئېزىــــ ــق مــــ ــيىن تهۋپىــــ ــقاندىن كېــــ لتۇرۇشــــ
ولســــا  ياشــــالرنىڭ  ئــــۇالر ب. ســــورىدى راخمانهاجىالردىن ئهپــــۇابــــدىئ

  .لدۈرۈشتىدىغانلىقىنى بىۈنۈقىزغىنلىقىنى توغرا چۈش
ــۈگ  ــاۋال خــام قىيمىلىــق ئ  هنگكىــر ئېچىــپ -ھېرىــپ. رە تاتىلــدىئ
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ر چىنىـدىن ئاشـنى   تهپچىرەپ  تـۇرۇپ، ئىشـتىها بىـلهن بىـ     -ياشالر تهرلهپ
ــۆش    ــيه ۋە گ ــيىن، بى ــدىن كې ــ ئىچىۋەتكهن ــدى بېس ــۇ كهلتۈرۈل . ىلغان پول

ر كىچىـــك گـــۇرۇھالر بـــويىچه قىـــزغىن پاراڭلىشـــىپ،  ئهمـــدى مېهمـــانال
ويـۇنى ھهقققىـدە، بهزىـلهر    بهزىـلهر كـالتهك ئ  . اماققا بېقىشـتى ئالدىرىماي ت

 ېلىۋاتقــان قىــش پهســلى ھهققىــدە؛ بهزىــلهر ئوقــۇش، چهتــكه      ك پيېتىــ
ــتىدە پار    ــارلىقالر ئۈسـ ــى قاتـ ــدىغانالرنىڭ كهلگۈسـ ــاچىقىـ ــۈپ  اڭغـ چۈشـ

  .كهتكهنىدى
نـدىن كېــيىن تــۆردىكى مـولال ئېزىــز دامــولالم   اق يېيىلىــپ بولغاتامـ 

ــۆزل  ــپ، ســ ــال قىرىــ ــدا قىمۇىمهكچى بولگــ ــدەك ئورنىــ ــدىۋاتقانــ . ىرلىــ
  .هممىسى جىم بولۇشتىھ ڭرنىپاراڭلىشىۋاتقانال

ى بىلهن نىزامىـددىن ئاالھىـدە چـاي    بۈگۈن، ئۆزى، مهمتىلى ئهپهند —
ــى  ــپ، ھهر قايسـ ــپ ق مىزنقىلىـ ــتىخانغا تهكلىـ ــۇى داسـ ــدىن . ىپتـ بۇنىڭـ

ــالىالرنى ئۇز   م ــدىغان ب ــكه چىقى ــهت، چهت ــۇهخس ــۈن تــۇ  ۇت ــۇش ئۈچ ز پ قوي
ــا مۇشــۇ پ  ــلهن نىزامىــ قۇيغانــدەك بىــر گهپ، مان  ىڭندىنىۇرســهتته ھهممهي

كـــۆڭلىگه  داســـتىخىنىغا بهركهت، چهتـــكه چىقىـــپ ئوقۇيـــدىغانالرنىڭ   
  .ۇدېدى ئ —ئىنساب تىلهپ بىر دۇئا قىاليلى، 

ــدى  —بهرھهق،  — ــدى ئابــ ــولدېــ ــولالپراخمانهاجى دامــ  —لىنى قــ
ــى  ــۇنداق قىلىل ــى. ش ــېمه  زس ــىزن ــدى؟ دەيس ــۇ   —، ئهپهن ــورىدى ئ دەپ س
  .راپتهۋپىق تهرەپكه قا

ــدى — ــا دەي تهكــرار -لىرىمنــى دەپ بولغــان، تهكــرار هپگغان مهن بۇالرغ
ه چهتـك بۈگۈن يهنه بىر قېىـتم تاپىاليـدىغىنىم، بـۇالر    . دىمتاپىالپ بولغانى

هختســىز مىللىتىنــى ئۇنتــۇپ   رىلىــپ ۋەتهننــى، ب چىققانــدا راھهتــكه بې 
ۇرت ەك خـاراپ ۋە ئهجهل پـۇراپ تۇرغـان يـ    قالمىسا، ھهر ۋاقت بـۇ قهۋرىسـتاند  

ىلـمهي ئـۆمرى ئۆتـۈپ كېتىـدىغان بىچـارە      ب ىىقىنبىلهن، ھاياتنىـڭ خـوۋل  
ســاپاغا بېرىلىــپ، يولــدىن   -ســا، كهيپــى ۇە تۇتــۇپ ئوقئۇيغــۇرنى ئېســىد 

ــۇم قايت ىــپ كچىق ــپ  كهلســه دەپ ئۈ هتمىســه ھهم چوق ــمهن ى ــد قىلى . مى
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بولســىمۇ، دامولالمنىــڭ شــۇڭا گهرچه بــۇ مۇشــۇالرنىڭ ۋىجــدانىغا بــاغلىق  
ــ  ــۋىگه كـ ــاۋىغا د تهكلىـ ــڭ ئىنسـ ــا ۆرە بۇالرنىـ ــى،ىالقۇئـ ــۇ   —يلـ ــدى ئـ دېـ

ــدا  ــان ھال ــاۋازى  . ھاياجانالنغ ــڭ ئ ــر بۇز ئۇنى ــپ، بى ــر قىزىرى ــان ۇرۇۋە بى ۋاتق
انلىقىنى رنىـڭ قاينـاپ تۇرغـ   تۇيغۇال-سىمۇرەككهپ ھ لىدەچىرايىدىن كۆڭ

. ا قىلىـپ بېرىـڭ  قېنـى دامـولالم دۇئـ    —پهرەز قىلىش تهس ئهمهس ئىـدى، 
  ...خوش،

ــامىن — ــول كۆ  —! ئ ــا ق ــولالم دۇئاغ ــۈرددام ــرالپ دۇرت ى ھت هم پىچى
  .ئوقۇشقا باشلىدى

پ قويغانــدىن كېــيىن تهۋپىــق غهمكىــن بولــۇپ  ۇتــۇمېهمــانالرنى ئۇز
قالغانـدەك تۇيغـۇ    هرسـىدىن ئايرىلىـپ  اللىقانداق قىمهتلىك نئۇ ئ. قالدى

راقلىق بـالىالرنى يېتىشـتۈرگهن   بىلهن ئېزىلگهن، شۇنداقالر بىر مـۇنچه يـا  
ھويلىــدا ئالــدىراپ  . مگهنىــدىچۆ ســىغاىــدەك ئىپتىخــارلىنىش تۇيغۇ ئات

  :ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ مېڭىپ يۈرگهن نىزامىددىن
  .ىشىپددىلدېدى جى —نېمه بولدى ساڭا؟ —
ــا — ــۈم پهرىشـ ــدۇ، ئاۇن بولكۆڭلـ ــدىن  ۋاتىـ ــمىمنىڭ تېڭىـ ــا، جىسـ كـ

ئـۇ   — ...ق ئېسـىل يىگـتلهر ئىـدى ھه   قانـدا ... ئايرىلىپ قېلىۋاتقانـدەكال 
ــپ  ئ ــدىراپ مېڭىـ ــىنىڭ ئالـ ــۈرگاكىسـ ــدە  ىىنيـ ــدى ھهمـ ــىگه ئالـ نى ئېسـ

ســىزگه  —قــقهت قىلــدى ۋە ســورىدى،ىئاكىســىنىڭ جىــددىي چىرايىغــا د
  نېمه بولدى؟

نال لىقــــى ئىشــــتىن كېيىــــهن، ھېلىقــــى بهغهرەز ھېمامســــقارى —
ــدۇ،  نىزامىــدىن دېــدى  —يوقالغــان پېتــى ھــازىرغىچه قارىســىمۇ كۆرۈنمهي

  اردەكمۇ؟ب —ىدى،ن كىرىۋاتقان غېنىدىن سورئىتتىك تىنىپ ۋە تاالدى
  ؟نېمه گهپ؟ كىم يوق، كىمنى ئىزلهۋاتىسىلهر—
ــا قورقــۇپ كهتكهنمــ   — ازىرغىچه ۇ، ھــنهبــى بولمامــدۇ، شــۇ گــالۋاڭ باي

  .بوالتتىغۇ غا چۈشۈپ كهتمىسهيوق، ئاچىيار
مهن ئـۆزۈم  . رە بولمـاڭ ئۇ ئهقىللىق باال، ھېچـيهرگه كهتمهيـدۇ، ئـاۋا    —
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ــاپ ۋەزىيهتــته كىچىككىــنه  ىزڭۈلســكۆ ەدېــدى تهۋپىــق ۋ —ىمهن،ھــازىرال ت
ــكهند  ــقىغا ئېرىشـ ــچ پۇشـ ــىمۇ ئىـ ــلهن  بولسـ ــلهر بىـ ــڭ ھهرىكهتـ ەك، يېنىـ

ئېشــهكنى  دنــى ئېلىــپ كېــتىش ئۈچــۈن   كىزادىن تــۇردى ۋە مهلىىــئورن
دەپ قويــۇپ تاالغــا  »ئىككىڭــالر كېتىــۋېرىڭالر«ىققــان قاســىمغا توقــۇپ چ

  .چىقىپ كهتتى
ــار تهر   ــتا ئاچيـ ــۇ ئاسـ ــۇ  ئـ ــپ يهنه ئاشـ ــكه كېتىۋېتىـ ــون ەپـ نهپهر  بهشئـ

ــان، ھهم  ــدە ھهم ئىپتىخارالنغـ ــى ھهققىـ ــقان  ئوقۇغۇچىسـ ــۈرىكى ئېچىشـ يـ
ارت ېسـىش ئۈچـۈن بىرتـال سـىگ    نـى ب ئىچىنىـڭ تىتىلىقى . ھالدا ئويلىدى

ئۇنىڭ خىيـالى ئالـدىغا ئۇچرىغـان بىـر كىچىـك بالىـدىن       . دىتۇتاشتۇرىۋال
ىغـــان كىچىـــك دوســـتلىرى بـــالىمۇ تهۋپىقنىـــڭ ئاتۇشـــتىكى مىڭل بـــۇ(

  .كۆرمىگهنلىكىنى سورىدى -نهبىنى كۆرگهن) رسىدىبى دىكىئىچى
ۇ ئـ  —دېدى بـاال ئـۆزىگه خـاس چۈچـۈك تىـل بىـلهن،       —مىدىم،كۆر—

سـىز تاپالىسـىڭىز قىچقىرىـپ    . ۇنى تاپالمىـدىم الغا چىقمىدى، مهنمـۇ ئـ  تا
  .ه ئوينايمىزقويۇڭ جۇما، ئهپهندى دادا، بىلل

تهۋپىـق   ېـدى د —،تاپسـامال چاقىرىـپ قـويىمهن   ، مهن ئۇنى بولۇدۇ —
ه ئۆگزىـــدە مۆكـــۈپ بالىنىـــڭ پىشانىســـىغا ســـۆيۈپ، ئـــۇ بـــالىنى تـــېخىچ

  .دىياتامدىكىن دېگهن گۇمانغا كهلگهنى
تـى ۋە ئـۆگزىگه بېسـىلغان    ىپال ئـۆگزىگه چىق ئۇ ھويلىغا قايتىپ كىر

. ن بىرجۈپ كىچىـك پـۇتنى كـۆردى   قوناق شېخى ئارىسىدىن چىقىپ تۇرغا
  .تىكهت ۇنى كۆرۈپ قاقاقالپ كۈلۈپئۇ ب

ھهي، سـاددا  ! بالىلىق دېگهن نېمانداق قىزىـق، نىمانـداق ئومـاق    —
ــىغا تىقىۋالغ   ــاخ ئارىسـ ــىڭنى شـ ــان، بېشـ ــڭئىنسـ ــۇرۇنغىنىڭ  ىنىـ يوشـ

. ىـپ چىقىـپ تۇرسـا ئۇنىـڭ بىـلهن كارىـڭ يـوق       دە؟ پۇتۇڭ داردىي -ئىكهن
بـاال  . تۇرغـۇدى  ئـۇ كېلىـپ نهبىنـى تارتىـپ     —ېـز بـول،   تۇرە ئورنىڭـدىن، ت 

  .راتتىتۇ رقۇپھېلىمۇ قو
رىــدە تاغىســىغا دېــدى ئــۇ ســىناش نهزى —دادام مېنــى ئۇرماســمۇ؟ —
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  .قاراپ
؟ ڭ كېـــرەك، ئۇقتۇڭمـــۇۇشـــۇرۇ سوئۇرمايـــدۇ، بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن ئهپـــ —

  .ىدا گۇناھ قىلىپ قويغاندا جهزمهن ئهپۇ سوراش كېرەكچوڭالرنىڭ ئالد
  ه دەيمهن؟نېم —
ــل،  «— ــۇ قى ــى ئهپ ــۇپتىمهن   دادا، مېن ــپ قوي ــاھ قىلى ــ »گۇن  هڭالدېس

  .بولدى، ئۇ سېنى ئۇرمايدۇ، ئهپۇ قىلىدۇ
ــاقۇل،  — ــكه ماڭــدى     —ئهمىســه،م ــدىغا چۈشــۈپ، شــۇ تهرەپ ئــۇ . ئال

  :لۇپ توختاپ ئارقىغا بۇرۇدىنالبىر
ــا،  — ــدۇ موللىكــ ــى يېرىملىغانــ ــهيپىدىنكامنىڭ بېشــ دەپ  —؟ســ
  .سورىدى
دىن كېــيىن بۇنــداق  بۇنــ. تهگمهپتــۇ، ئهممــا تاســال قــاپتۇ   يــاق،  —

  ىلما، بوالمدۇ؟ق زھهگىئىشىنى 
  .ماقۇل —
كېـيىن نىزامىـددىن ئۆيـدىن چىقىـپ     ئۇالر قايتىپ چۈشـكهندىن   —

ــۆردى ــان نهبـــى دخاۋ ســـهل. ئـــۇالرنى كـ ــراقاتىرلىنىۋاتقـ ــىغا يېقىنـ  ادىسـ
ــقا تىرىشــ     ــىگه ئېلىش ــۆزلهرنى ئېس ــۈگهتكهن س ــى ئ ــدە تاغىس ىپ، كهلگهن

  :دۇدۇقىلدى
  ...گۇناھ قىلىپ دادا، ئهپۇ قىل، —

ــۇئان نى ــشـ ــانلىرى    دىدزامىـ ــر فونتـ ــدە مېهىـ ــاتىلىق قهلبىـ ننىڭ ئـ
 دىغاگىگه كۈلكه يـۈگهردى ۋە بـالىنى قولىـدىن يېـتىلهپ ئالـ     ئېتىلىپ رەڭ

  :تارتىپ
؟ !ان ئۇنـداق ئىشـنى قىلمـا، جۇمـ    م، بۇنىڭـدىن كېـيى  ئهپۇ قىلـدى  —

  .دەپ ئۇنى ئۆي تهرەپكه ئىتتهردى —، تامىقىڭنى يه، ۈگۈژماڭه 
غا چىقىـپ بـاققىن، بىـر دوسـتۇڭ     التالۇپ نهبى تامىقىڭنى يهپ بو —

  .دېدى تهۋپىق ۋەدىسىنى ئېسىگه ئېلىپ —سېنى ئىزدەۋاتاتتى، 
كۈتته كېــيىن بىــردەم ســۈ ســىدا يــالغۇز قالغانــدىنويلىئۇكــا ھ -ئاكــا
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  :نىزامىددىن بۇنداق تۇرۇشتىن ئىچى پۇشۇپ. تۇرۇشتى
  .دېدى —سهن، مامسهن، كهچلهپ كېتهائولت —
ۋاتىــدۇ، كېتىــپ ۇبولغــۇدەك پىغــانىم تۇت ســهمكهت يــاق، ئاكــا، مهن― 

  .دېدى تهۋپىق —مهشغۇل بوالي، بىر ئىش بىلهن
ىـدىن ئىنسـىنىڭ   ىـپ ئولتۇرمـاي ئاختاخان  قىل نىزامىددىن تهكهللۇپ

ىـــق تهۋپ. ئالدىـــدا خوشالشـــتى ائـــۇالر دەرۋاز. تىنـــى يېـــتىلهپ چىقتـــىئې
  .ىغا مىنىپ يۈرۈپ كهتتىيېنىك ھهرىكهت بىلهن تورۇق ئېت

 

3  
  
ۇزاتقـۇچى  سى چهتئهلگه چىقىدىغان ئوقۇغـۇچىالر ۋە بىـر تۈركـۈم ئ   هتىئ

ــى   ــڭ كوماندىسـ ــېپى تهۋپىقنىـ ــڭ سـ ــاراپ  دا قمۇئهللىملهرنىـ ــقهرگه قـ هشـ
دىغانالر قهشــقهر ۋىاليهتلىــك ئويغــۇر مهدەنىــي چهتــئهلگه چىقىــ. ىئاتالنــد

بـۇرۇلكىالرنى   -ىيۇمشمىسى تىكتـۈرۈپ بهرگهن سـارجا كاسـت   ئاقارتىش ئۇيۇ
ــپ ــۆكىيىـ ــدى لهك، بـ ــۇپ كهتكهنىـ ــۇز بولـ ــۈك . چه ئـ ــقا يـ ــڭ باشـ  -ئۇالرنىـ

  .ىرىنى ئېالخۇن ھارۋىغا بېسىپ ئېلىپ ماڭغانىدىتاقىل
بـۇ يهردە ھهر قايسـى   . ۇيۇشـمىغا كىرىشـتى  اۋۋال قهشقهر ئۇيغۇر ئر ئئۇال

ــدىغ   ــدىن كېلىــ ــزا مهكتهپلىرىــ ــاھىيه، يېــ ــى جهم نــ انالرنىڭ ھهممىســ
گه ئاتلىنىشـــتى، »شـــهالق يۇمـــۇ« ېـــيىن، قاتـــار بولۇشـــۇپبولغانـــدىن ك

ادەم دېڭىـزى ئـۆزلىرىنى چهتـكه    مىغ ئـ  -ئۆستهڭ بويى كوچىسىدىكى مىغ
كىيىـــنگهن   ھهمـــمه ئـــادەم پـــۇزۇر  . تىېرىشـــ ئېلىـــپ، ئۇالرغـــا يـــول ب  

تېتىـك قهدەم ئېلىـپ يۈرۈشـلىرىدىن زوقلىنىــپ     -هرنىـڭ چاققـان  يىگىتل
  .ايىدا ئۇزاق تۇرۇپ قاالتتىج

ئىشـتاب  . زىـپ كهتكهنىـدى  قى هكچهۋىزىيه ئىشـتابى بۈگـۈن بـۆل   دې -6
ــلهر پهرزەنتلىــــــ  ــدىكى ھهربىــــ ــڭ ئىچىــــ ــدىغان مهكتهپنىــــ رى ئوقۇيــــ
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ــكهرله  ــۇچىلىرى ۋە ئهس ــاراۋۇللىرى ت  ردىنئوقۇغ ــۆرمهت ق ــكىللىنىپ، ھ هش
 الپـــاس ئاســـتىدىكى ســـۇپىدا ئوفىتســـېرالر. شـــاتتىۇى تهرەپـــته تۇرئىككـــ

  .ئولتۇرۇشاتتى
سـېرالر تهرەپـكه   فىتا ئورنىڭ سهپلىرى سۇپا ئالدىـد سهپهرگه چىققۇچىال

دېـــگهن  »ســـىجاڭ چىقتـــى مـــامۇت«بىـــر كهمـــدە . پ تۇرۇشـــتىۈنـــۈيۈزل
ىـــڭ يوغـــان بهســـتى ســـهھنه ىتىنشىۋىرالشـــتىن كېـــيىن مهھمـــۇد مۇھ

  لدىئۈستىدە پهيدا بو
بىــرى ئــاۋۋال ئۇيۇشــمىدىن  . يىغىننــى ئۇيغــۇر ئۇيۇشــما باشــقۇردى   

ــۆزلىدى  ــۆزى سـ ــېچىش سـ ــا. ئـ ــايرىم مهكتهپله  -ئارقـ ــدىن ئـ ــڭئارقىـ  رنىـ
ئۇالرنىـڭ  . ىدىرلىرى، ناھىيىلهرنىـڭ ئۇيۇشـما مهسـئۇللىرى سـۆز قىلـد     مۇ

  :د مۇھىتىغا پىچىرالپهھمۇى ئاخىرالشقاندا يىغىن رەئىسى مرسۆزلى
  .دەپ سورىدى —سۆزىڭىز بارمۇ؟ —
بـالىلىرىم، سـىلهر    —ئالـدىغا كهلـدى،   دېدى تۇرۇپ سهھنه —! بار —

ۇ مهزگىلـدە سـىلهرگه   شـ مۇ لهر،شقا مـېڭىش ئالدىـدا تۇرىسـى   چهتئهلگه ئوقۇ
ــۆزۈ   ــز سـ ــچه ئېغىـ ــر نهچـ ــاخىرىقى بىـ ــاجىنىنى  —منى دەۋاالي،ئـ ــۇ ھايـ ئـ

ــرد  ــۈن بىـ ــىۋېلىش ئۈچـ ــدى ەم تبېسـ ــپ داۋام قىلـ ــىلهر  —، وختىۋېلىـ سـ
ئــۇ يهر بولشــۋىكالرنىڭ ئېلــى، ســىلهرنىمۇ قىزىــل  . ه چىقمــاقچىســوۋېتك

ــۈمكىن    ــى  مــ ــقا قىستىشــ ــاق بولۇشــ ــا  ئ. پاچــ ــۇنداق ئهھۋالغــ هگهر شــ
! ، بولشـــــىۋىكالرنى دۇمبـــــاالڭالر، جېـــــدەل چىقىـــــرىڭالررڭالۇقســـــايول

ــ    م ــنى تهلهپ قىلىڭـ ــېلىپ بېرىشـ ــچىد سـ ــا مهسـ ــڭ يېنىغـ  !الرهكتهپنىـ
قىــيىن ئهھۋالــدا قالســاڭالر ! الرا ئىســيان كۆتــۈرۈڭتهلىپىڭالرغــا ئۇنىمىســ

  ①!، مهن سىلهرنى قايتۇرۇپ كېلىمهنماڭا تېلېگىرامما بېرىڭالر

                                            
سـهيپىددىن  سـۆزلهرنى   لىدىن بېـرىلگهن ى تىئالوگدا ماھمۇد مۇھىتهن دىدا بېرىلگيوقۇر ①

ــدى ئهي    ــلهن بولغــان ســۆھبىتىمىزدە  ســهيپىددىن ئهپهن ــزى بى ــى شــ ئهزى ــپ  ن ــويىچه ئېيتى ۇ ب
  .ئا — بهرگهنىدى،
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رىگه ىكېــيىن مــۇالزىم ئهســك  دىنېگهنــرنى دمهھمــۇد مــۇھىتى شــۇال 
مـۇالزىم ئهسـكهر ئېلىـپ چىققـان     . چۈشـتى ئشارەت قىلىـپ ئـۆزى پهسـكه    

غــا  ھهربىــر ئوقۇغىچى ىــپ شهخســىي ئــۆز نامىــدىن   ئېل تېــرە ھهميــاننى 
  .ئىككىدىن تىلال تارقىتىپ بهردى

شـقاندىن  دۇغا ئىچىـدە ئېچىلىـپ ئاخىرال   -داغ ش مۇراسىمى زورۇتۇئۇز
  .ارلىقى قىلىش ئۈچۈن تارقاشتىيتهيپهر كېيىن، ئۇالر سه

ــقهردىكى د  ــق قهش ــايرىلىش   تهۋپى ــدى، ئ ــتلىرىنىڭ قېشــىغا بارمى وس
ۈچـۈن ئـۇالر   ك مۇڭدىشـىۋېلىش ئ اگىرتلىرى بىلهن كـۆپرە ان شئالدىدا تۇرغ

  . بىلهن بىلله دىۋېزىيه ئىشتابىدا قونۇپ قالدى
 هرگهىرىغــا ئولتــۇرۇپ رەســمى ســهپئهتىســى ئوقۇغــۇچىالر پوچتــا ھارۋىل

وغـان كـۆزلىرىگه   النغاندا مهھمـۇد مـۇھىتى يهنه ئـۇزاتقىلى چىقتـى ۋە ي    تئا
ــپ  ــاش ئېلى ــۆزل   ،ي ــان س ــۈن تاپىلىغ ــۇرۇپ،  ىرىنتۆنۈگ ــپ ت ــا  ئېلى  ى تىلغ

  . ه بىر قۇر تاپىالپ خهيرىلهشتىقهھرى بىلهن يهن
ــيىن ئۇ   ــدىن كېـ ــۇالر كهتكهنـ ــى   ئـ ــى كهيپـ ــڭ ھهممىسـ زاتقۇچىالرنىـ

ىدى، مهھمـۇد مـۇھىتى ئۇالرنىـڭ    نشـقا قېلىلغان ھالـدا جايىـدا تـۇرۇپ    بۇزۇ
ــ  هللى بېــرىش ۋە كۆڭــۈل ئــېچىش ئــارقىلىق    پ، تهســۈنۈكــۆڭلىنى چۈش

   ①.تهكلىپ قىلدى خسىتىدە ئۇالرنى چايغاش مهقايغۇنى ئۇنتۇ
 بالىالرنىـــڭ ھىجـــران ئـــازابىنى بىلـــله ئولتـــۇرۇپ، ھهمســـۆھبهت —

ېـدى  د —ر، ر، ماڭـا مىهمـان بـولىڭىزال   بولۇش ئارقىلىق ئۇنتايلى، يـۈرۈڭال 
  .ئۇ ئويچان ھالدا

  

                                            
ئۆز ئىچىگه ئالغان ىن ئهزىزى بىلهن مهزكۇز رومان ۋە رومان ىلى سىنتهبىردە سهيپىدي-1988  ①

دىن كهچۈرگهن سهيپىدىن ئهزىزى ئۆز بېشىمدا ە سۆھبهتلهشكهن ۋاقتىستىدي دەۋىر ئۈتارىخى
 سهيپىدىن ئهزىزىنىڭ سۆزلهپ لىرىبۆلۈك -3-1بۇ باپنىڭ . بهزى ئىشالرنى سۆزلهپ بهرگهنىدى

 .)ئاپتور( __ندى، ساسهن يېڭىدىن تولۇقالبهرگهنلىرىگه ئا
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  .نچى ئارگىنال پۈتتىيىل سىنتهبىر، بىرى - 1987
  ېتىم تۈزىتىلدىچى قيىلى سىنتهبىردە ئىككىن -1988

  .شورۇق —ئاتۇش 

  




