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  …!قهشقهر
يىلنىڭ قىشلىقى، ئاسـماننى -1920

تۇمان قاپلىغان، قۇياش خـۇددى پهرده 
ـــۇۋا  ـــامدهك غ ـــان ش ـــسىدا يانغ ئارقى

ـــۆرۈنمهكته ـــان . ك ـــهھهرنى قهھرىت ش
ــان ــوغۇق قاپلىغ ــوچىلىرى . س ــته ك رهس

تىگهنلىكـــى ئـــادهت بـــويىچه ھهر ئه
سۈپۈرۈلۈپ تازىالنغاندىن كېـيىن نېپىـز 
ســۇ چېچىلغــانلىقى ئۈچــۈن بىــر قهۋهت 

 . مۇز قاتقان ئىدى



ــــقا  ــــسى ۋه باش ــــان رهستى ئهنج
ــدارالر  ــسى دۇكان ــوچىالردىكى ھهرقاي ك
بهقهسهم تون ياكى چهكمهن چاپانلىرىغا 
سىپتا ئۇرۇنۇپ ئولتـۇرۇپ، كىچىككىـنه 
 سهندهلدىكى يالقۇنجاپ تۇرغان چوغنى
ــوللىرىنى  ــان ق ــۋى تارتق ــۇنۇپ، تهس س

پــات ئىســسىتىپ، چــوغالرنى -پــات
ئاشـــپۇزۇلالردىن . توزۇتـــۇپ قويـــاتتى

ـــۇراتتى ـــۇرقىراپ ت ـــور پ ـــۇق ھ . قوي
ئاشـــپهزلهرنىڭ خېرىـــدار چىللىغــــان 
ئـــاۋازلىرى، قاســـقان ئاچقـــان يـــاكى 



تهخسىگه مانتـا سـانىغان ۋارقىراشـلىرى 
ــۇراتتى ــپ ت ــادهم . ئاڭلىنى ــدا ئ كوچى

ــانئۆكــسۈمهي ئۇ ــۈپ -ي ــان ئۆتۈش بۇي
تـــوال ئـــادهملهر چهكـــمهن . تـــۇراتتى

چاپـــاننى بولۇشـــىچه چىـــڭ يـــۆگهپ 
ئېڭىكىنــى مهيدىــسىگه تىقىــپ، بىــر 
مۈرىسىنى ئېگىـز، بىـر مۈرىـسىنى پهس 
قىلىپ، خـۇددى سـىڭاريان ماڭغانـدهك 

ــۇراتتى ــۈپ ت ــدام ئۆت ــدىن . ئىل بۇرنى
ــالىالرمۇ،  ــان ب ــپ تۇرغ ــسى چىقى پوتلى

ــ ــازغىنه غىلت ــشىپ ئ ــۇزنى چۇرۇقلى اڭ م



كۆرسه، شۇ ئانال ناھال قويۇپ يېيىلىـپ 
-ئارىالپ سارايالردىن ماتا. ئۆتۈشهتتى

چهكمهن تايلىرىنى كۆتۈرگهن ھاممـالالر 
يۈكنىڭ ئېغىرلىقىدىن مۈكچىيىپ ئاسـتا 

ــۆتهتتى ــالپ ئ ــۇ، . قهدهم تاش ــى ئ ھېل
ھېلى بۇ كۆلـدىن سـۇ ئېلىـپ كهلـگهن 
ســوغىچىالر بىــرهر تــېمىم ســۇنىمۇ يهرگه 

ــت ــۆيلهرگه تۆكمهس ــقان ئ ىن، توختامالش
يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئۇ كوچىدىن چىقىـپ 

سـوغۇقتىن . بۇ كوچىغا ئۆتۈپ كېتهتتى
دۇغدايمايدىغان، ئۇچىـسىغا، بهقهسـهم 



ــگهن  ــاۋات چهكمىنىــدىن تىكىل ــاكى ئ ي
سىپتا تون، بېشىغا كهمچهت ياكى قاما 
تۇماق كىيىدىغان باي ۋه بـايۋهچچىلهر 

ىي ئومــۇمهن ئــادد. شــاالڭ كــۆرۈنهتتى
يوپـــۇق -چهكـــمهن كىـــيگهن يېلىـــڭ

بۇالرنىـڭ ئىچىـده . ئادهملهر توال ئىدى
چاپاننىڭ پېشىنى كۆيـدۈرۈپ قويغـان، 
ســـوغۇقتا چاپـــاننى چىـــڭ يـــۆگهپ، 
قولتــۇقىنى يىرتىــپ مــازلىرىنى چــۇۋۇپ 
ــوال  ــۇ ت ــدايغۇچىالر تېخىم ــان دوغ قويغ

كىــشىلهرنىڭ تولىــسى قاســقان . ئىــدى



كۆك مـوۋۇت تاشـلىق . تۇماق كىيهتتى
شقهر تۇمىقى كىيگهن كىـشىلهر شـاالڭ قه

 . …كۆرۈنهتتى
قهشقهر قانـداقال بولمىـسۇن نـوچى 

قهھرىتـــان ســـوغۇققا . شـــهھهر ئىـــدى
قارىماستىن تۈمهن بويلىرىـدا، يـۇمىالق 
شــهھهر كۆلىــده، تۇرۇمتــاي كۆللىرىــده 
ــپ  ــۇز تېيىلى ــۇپ م ــال قوي ــالر ناھ ياش
ئاجايىـــپ فىگـــۇرا چىقىرىـــپ ئويـــۇن 

 . قىالتتى
ــــ ــــقهر ھهۋهس ــــهھهرقهش . كار ش



ــــشىدا،  ــــۇر بې ــــانىالردا، تون ناۋايخ
ــۇالقنى  ــادالىرى ق ــان راۋاب س جاراڭلىغ

 . ياراتتى
شهھهرنىڭ ھاممـام كوچىـسىدا بىـر 
توپ جېنى چىڭ، تېخىمۇ نوچى بالىالر 

بۇ بالىالرنىڭ ئۇچىسى يېرىم . بار ئىدى
. يالىڭاچ، پـۇتلىرى ياالڭغىـداق ئىـدى

ــايتتى ــوغۇقتىن قورقم ــۇالر س ــا . ب ئهمم
ــــ ــــسىنى تــــوالراق ھامم ام كۈلخانى

 . چۆرگىلهيتتى
قهشــقهرده يــاش بــالال ھاممــام “



  ”ئاستىدا كۈلده ياتۇرالر
… …  

بۇ مىسرا شېئىر تـارىخىي يىلالردىـن 
-بۇيــان ماتېرىيــال ســۈپىتىده تىلــدىن

بـۇ . تىلغا كۆچۈپ ساقلىنىپ كهلمهكـته
مىــسرا تــوالراق ھاممــام كۈلخانىــسىنى 

همهلىـي ماكان تۇتقان ئاشۇ بالىالرنىڭ ئ
ھاياتىدىن تىزىلغان تارىخىي مهرۋايىـت 

 . بولۇشى كېرهك
-بــۇ بىــر تــوپ بالىالرنىــڭ بــاش

كۆزلىرى كـۈلگه بۇلغانغـان، چـاچلىرى 



ــى  ــۇپ گهدهنلىرىن ــۇپ بول ــتىال بول پې
ياپقان، قوللىرى قاسماق، كىرلهشـكهن، 
ــاپ  ــاقتهك ئوين ــۆزلىرى قۇمچ ــا ك ئهمم

. تۇرىدىغان جېنى چىـڭ بـالىالر ئىـدى
بىرىنـى كـۈلگه -ر زېرىكسه بىربۇ بالىال

قورساق ئاچقاندا، . بېسىشىپ ئوينايتتى
ـــــا،  ـــــپ ناۋايخان ـــــۈرۈپ بېرى يۈگ
ــپ،  ــك قىلى ــخانىالردىن تىلهمچىلى ئاش
تاپقــــان نهرسىــــسىنى يهپ قورســــاق 

ــــۇزاتتى ــــام . تويغ ــــسى ھامم كېچى
قهھرىتان . كۈلخانىسىنى ماكان قىالتتى



ســوغۇقنىڭ يىالنــدهك تىللىــرى، بــۇ 
ــااليتتىكــ-بالىالرنىــڭ بــاش . ۆزىنى ي

يىالنـــدهك ســـوغۇق ھهم زهھهرلىـــك 
ـــڭ  ـــۇ يېتىملهرنى ـــسىنى دهل ش قامچى

ــاتتى ــسىده ئوينىت ــۇ . دۈمبى ــېكىن ب ل
ــايتتى ــوزهك بولم ــالىالر ب ــوغۇققا . ب س

. قارشـــى تهبىئىـــي كـــۈرهش قىالتتـــى
ــــوغۇقنىڭ  ــــان س ــــۆزلىرىنى قهھرىت ئ
ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا يوقىتىپ قويۇشنى 

ى ئۈچۈنمـۇ شۇنداق بولغىن. خالىمايتتى
بـــۇ بالىالرنىـــڭ بهدهنلىـــرى چىـــڭ، 



. مهڭزلىرى تولـۇق ۋه قىپقىزىـل ئىـدى
تـوڭ “كىشىلهر بۇ بالىالرنى كۆرگهنـده 
دهپ ” تېــزهكتهك چىــڭ بــالىالر ئىــكهن
 . ھهيران بولۇپ ئۆتۈپ كېتىشهتتى

ــلهن داۋام  ــاتى بى ــۆز ھاي ــهھهر ئ ش
بۇ بالىالرمۇ ئۆز يـولى بىـلهن . قىلماقتا

 كـۈنى بـۇ بـالىالر بىر. ياشىماقتا ئىدى
كۈلخانىــدىن چـــوغ تېپىـــپ چـــوغنى 

قولغـا يـۆتكهپ، كىـم يىراققـا -قولدىن
ــۇ  ــشىپ، ئهمهلىيهتتىم ــدۇ دېيى يهتكۈزى
قولىــدىكى چــوغنى يىراققــا يهتكــۈزۈش 



ــــــوخ  ــــــۈپ ش ئۈچــــــۈن يۈگۈرۈش
ـــشىۋاتاتتى ـــا، . ئوينى دهل شـــۇ ۋاقىتت

ــان ــوي، يوغ ــۇرا ب ــالپۇ، كهڭ -ئوتت ي
ك، يهلكىلىك، چاقماقتهك ئۆتكۈر كۆزلـۈ

ــۇ  ــپ ب ــادهم كېلى ــر ئ ــاقال بى كهكه س
بالىالرغا ئېچىنىشلىق نهزهر تاشـلىدى ۋه 

 . ئاستا قهدهم بېسىپ يېقىنالپ كهلدى
ـــز بـــالىلىرىم، قهدىرلىـــك - ئهزى

دهيتتى ئۇ -! بالىلىرىم، جېنىم بالىلىرىم
 . كىشى چهكسىز مېھرى بىلهن

ئهزىز بالىلىرىم، ھالىڭالر ئۇشـبۇ  -



ــــانمۇ؟ بېــــشىڭالر ــــۈنگه قالغ نى ك
  سىاليدىغان كىشىڭالر يوقمۇ؟

ئۆزىـدىن سـۆزلهپ كېلىۋاتقـان -ئۆز
ـــالىالر دهرھـــال  ـــشىنى كـــۆرگهن ب كى
كۈلخانىگه توپلىشىپ، غۇژمهكلىـشىپ، 
قۇمچاق كـۆزلىرىنى پارقىرىتىـپ قـاراپ 

بـــۇ كىـــشى ئۇالرغـــا . ئولتۇرۇشـــاتتى
  :يېقىنالپ سورىدى

ــېمه  - ــرىم ن ــز پهرزهنتلى ئهي ئهزى
ــده يا ــۇ كۈلخانى ــۈن ب ــسىلهر؟ ئۈچ تى

  ماكانىڭالر يوقمۇ؟



دېدى بـالىالردىن بىـرى، -! دادا-
سوغۇق دېگهن يامان ئىـكهن، كـۈلگه -

باال سۆزلهپ بولـۇپال - … كىرىۋالدۇق
يېنىـــدىكى بالىالرغـــا قـــاراپ تىلىنـــى 

 . چىقاردى
ــڭ- ــوغرا ئېيتتى ــۇ . !..ت ــدى ب دې

سـوغۇق -كىشى ئېچىنىشلىق ئاھاڭدا، 
دېـــگهن بـــۇ دهھـــشهتلىك مهرهز ئـــۆز 

ـــــاچنه ـــــىلهردهك ئ ـــــتىرىنى س -ش
. يالىڭاچالرنىڭ بهدىنىگه سـانچىغاندۇر

ئانـاڭالر، -ئهمدى شۇنى سورايكى ئاتـا



  ماكانىڭالر يوقمۇ؟-ئۆي
ــا- ــۆي-ئات ــسا، ئ ــانىمىز بول -ئ

ماكــانىمىز بولــسا بىزمــۇ ســهندهلگه 
چىقىـــپ كىرىـــپ يوتقـــاننى يېپىنىـــپ 

 . ..!ئۇخاليتتۇق
بارىكالال، تېخىمـۇ تـوغرا جـاۋاب -

  ! ...رىكالالبا! بهردىڭ
بۇ چاغدا يهنه بىـر كوچىـدىن بىـر 
تىلهمچـــى ئايـــال چۆچۈرىـــدهك ئـــۈچ 

. بالىسىنى ئهگهشتۈرۈپ چىقىپ كهلـدى
ـــكه  ـــۇ تهرهپ ـــى ش ـــڭ دىققىت ھهممىنى



 . بۇرالدى
 پاتىمهمنىڭ كۆڭلهكى، 
  …سهكسهن يهردىن ياماقى

… …  
ـــڭ  ـــا ۋه ئۇنى ـــشى ئايالغ ـــۇ كى ب

  :بالىلىرىغا قاراپ
ڭىز بهك بــــالىلىرى. !..ســــىڭلىم-

! سوغۇقتا توڭالپ قالمىسۇن. يوپۇڭكهن
دهپ ئايالغــا يېقىــنالپ بالىالرنىــڭ -

  :بېشىنى سىلىدى، ۋه
مۇنـداق . !..بولماپتۇ-بولماپتۇ-



يـۈرۈڭالر، ھهممىڭـالر مېنىـڭ ! قىاليلى
ــرىڭالر ــۇڭالر! ئۆيــۈمگه بې ! مېھمــان بول

ســىلهرگه ئــوت ســىندۇرۇپ ئىســسىتاي، 
ق تامــاق بېرىــپ تويۇنــدۇراي، شــۇندا

  قىلساق بوالمدۇ؟
قۇلىقىغا ئاڭالنغـان بـۇ گهپلهرنىـڭ 
ــدىن  ــان ئىكهنلىكى ــاكى يالغ ــت ي راس

ـــر ـــالىالر بى ـــرىگه -گۇمانالنغـــان ب بى
بـۇ كىـشى . قارىشىپ جىـم تۇرۇشـاتتى

  :ئهھۋالنى چۈشىنىپ
راست سۆز، مهن بىلهن يۈرۈڭالر، -



. !..ئۆزۈم باشالپ بېرىپ مېھمان قىالي
 . دېدى-

ــارايلى، - ــاق ب ــشكهن د-بارس ېيى
. بالىالر بۇ كىـشىگه ئهگىـشىپ ماڭـدى

ئايــــال گويــــا قانــــداق قىلىــــشىنى 
 . بىلمىگهندهك جىم تۇراتتى

. ســــىلىمۇ شــــۇنداق قىلــــسىال-
 . دېدى بۇ كىشى-قورۇنماي ماڭسىال، 

بــۇ كىــشى ئايــالنى ھهم بىــر تــوپ 
ــۆيىگه  ــۆز ئ ــتۈرۈپ ئ ــالىالرنى ئهگهش ب

 .باشالپ كهتتى
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ـــــــــولالم  ـــــــــدۇقادىر دام  ئاب
ملهرخانىسىدىن چىقىپ، ئۆز ئـۆيىگه يېتى

كىرىپال مهخـسۇم بالىـسىنى چاقىرىـپ، 
ئىچكهركــى ئۆيــدىن غهلــله ســاندۇقىنى 

ـــشقا بـــۇيرۇدى ـــله . ئېلىـــپ چىقى غهل
ساندۇقىنىڭ ئېتىنى ئاڭلىغـان مهخـسۇم 

ـــن ـــاللىقتا قى ـــاي -خۇش ـــا پاتم قىنىغ
يۈگــۈرگهن پېتــى ئىچكىركــى ئــۆيگه 

. كىرىپ، سـاندۇقنى كۆتـۈرۈپ چىقتـى



ــــا ــــۇمنىڭ ئۇنىڭغ ــــشىپ، مهس  ئهگى
ــدىن  ــائىله خــانىم، ھهممى ۋالىدهســى ن

  . كىچىك قىزى ئامىنهلهر بىلله چىقتى
ــــوالش- ــــالال، ئ ــــوالش -يائ چ

ھهممىڭالر چىقىـپ نـېمه بولۇشـتۇڭالر؟ 
دېـــدى دامـــولالم ھهيـــران بولغـــان -

 . تهرزده
غهلله سـاندۇق ئېچىلغـۇدهك دهپ -

ھهممىمىـز خۇشـال چىقتـۇق، قانــداق، 
ــاپتۇمۇ؟  ــد-بولم ــانىم دې ــائىله خ ى ن
 . مىيىقىدا كۈلۈپ



چىققــــانلىرى بوپتــــۇ، ئهممــــا -
ـــپهئهت  ـــچه مهن ـــسىلىرىغا زهررى ھهرقاي

  !تهگمهسمىكىن
غهللىنىــڭ ئېچىلغىنىنــى … مهيلــى-

 دېدى نائىله --كۆرسهكمۇ بىر پايدا، 
ــۇپ،  ــارازى بول ــهل ن ــانىم س مهن -خ

ـــدىغان  ـــۈرۋايهت ئېچىلماي ـــى ئۆم تېخ
ـــتىمهن ـــاندۇقمىكىن دهپ ـــاره . س بىچ

هخــسۇم بــاالم غهللىنىــڭ ئېچىلىــشىغا م
. تهقهززا بولــۇپ ھــېچ ھــالى قالمىــدى

ــۈز  ســاندۇقنىڭ قۇلــۇپىنى ھهر كــۈنى ي



تۇتمىــسىال بــاالم، . قېــتىم تاراقلىتىــدۇ
دامولال دادىلىـرى خاپـا بولىـدۇ، دهپ 
توسـۇپ كهلــدىم، مهيلـى دهپ قويــۇپ 
بېرىدىغان بولسام قۇلـۇپنى ئاللىقاچـان 

 . چېقىپ تاشاليتتى
 تېخى، مهخـسۇم بـاالم … …ھه-

دامـولالم -! ده-كهپسىزلىك قىپـتىكهن
. مهخـــسۇم ئوغلىغـــا قـــاراپ قويـــدى

ــهل ــسا س ــسۇم بول ــپ -مهخ پهل قىزىرى
تۇراتتى، كىچىـك قىـز ئـامىنه سوراشـقا 

 :باشلىدى



ــېمه - ــاندۇقتا ي ــۇ س دادا، دادا، ب
  بار؟

 . ساندۇقتا لىپاپا بار-
  يىتاپىنىڭ ئىچىده يېمه بار؟-
ــارلىقىنى ئۇنىــڭ ئىچىــده نــ- ېمه ب

 . مهنمۇ بىلمهيمهن
ــــدۇ، - ــــىلىنى گولالۋاتى دادام س

-لىتاپىنىـڭ ئىچىــده لىـق پــۇل بــار، 
 . دېدى مهخسۇم ئىتتىكلىك قىلىپ

كىچىـك -پۇلنى يـېمه قىلىـدۇ؟ -
 . قىز بىلمىگهنلىكتىن سورىدى



دادام بىـزگه بهرسـه خهجلهيمىـز، -
دېــدى مهخــسۇم سىڭلىــسىغا يــول -

 . كۆرسىتىپ
هڭلهر تــــوغرا ســــىلهر خهجلىــــس-

ــمىكىن ــۆز -! كهلمهس ــولال ئ ــدى دام دې
 . بالىلىرىغا ئېتىراز بىلدۈرۈپ

بۇ ساندۇق نهچچه يىلالردىن بېـرى 
ئۆي ئىچىدىكىلهرنىڭ دىققىتىنى ئـۆزىگه 
تارتاتتى ۋه ئۇنىـڭ ئېچىلمايۋاتقـانلىقى 

 . ھهممىنىڭ ئىچىنى ئىچىنى پۇشۇراتتى
ــولالم  ــدۇقادىر دام ــرهتتىن ئاب ھىج



ــد ــپ كهلگهن ــقهر قايتى ــيىن، قهش ىن كې
خهلقــى بېــشىدا كۆتۈرگىــدهك ھــۆرمهت 

مېھمانغا چاقىردى، بهزمىـلهرگه . قىلدى
ــدى ــپ قىل ــاغالردا . تهكلى ــداق چ بۇن

ــۇل  ــدىغا پ ــڭ ئال ــشىلهر دامولالمنى كى
ئۇنىڭــدىن . قويــۇپ دۇئاســىنى ئالــدى

ـــل  ـــا يهنه ھهر خى ـــقا، دامولالمغ باش
ئۆشــره، زاكــات، ســهدىقه، -كىــرىملهر 

.  لىپاپىلىرى كېلهتتىئېھسان ۋه ئىسقات
ئالىمالرنىـڭ -بۇ كىرىملهر باشـقا مـولال

رىزقى يۇرتقا چېچىلغانلىقىغـا ئوخـشاش 



غهيرىي رهسمىي كىرىم بولـسىمۇ، ئهممـا 
دامولالم ئۇنى ئـۆز شهخـسكه ۋه ئـائىله 
خىـــــراجىتىگه قىلـــــچه تهســـــهررۇپ 
قىلماستىن، كهلگهن پۇل، لىپاپىالرنىـڭ 
 ھهممىــسىنى مهزكــۇر غهلــله ســاندۇقىغا
تاشـــالپ، يوغـــان قۇلـــۇپتىن بىرنـــى 
ــاقالپ  ــۆزى س ــاچقۇچىنى ئ ــېلىپ، ئ س

ـــى ـــۇ . كېلهتت ـــدىكىلهر ب ـــۆي ئىچى ئ
ــاللىبۇرۇن  ــارلىقىنى ئ ــۇل ب ــاندۇقتا پ س

ــى ــوغلى . بىلهتت ــڭ ئ ــۇڭا دامولالمنى ش
مهخسۇم بىرنېمه يېگۈسى كهلـسه يـاكى 



پۇل خهجلىگۈسى كهلسىال سـاندۇقتىكى 
 ۋالىدهسى نـائىله. قۇلۇپنى تاراقلىتاتتى

ــسى  ــڭ خاپى ــسا دامولالمنى ــانىم بول خ
ئـــۆرلهپ قالمىـــسۇن دهپ مهخـــسۇم 

ئهممـا سـاندۇقنىڭ . بالىسىنى توساتتى
ئېچىلماســــلىقىغا ئۆزىنىڭمــــۇ ئىچــــى 

شۇڭا ھـازىر غهلـله سـاندۇق . پۇشاتتى
ئېچىلغان پهيتته، نائىله خانىم ئىچىنـى 
بوشــىتىۋالماقچى بولــۇپ دهرھــال ســۆز 

  :ئاچتى
كىن دهپ بۇ غهلله قاچان ئـېچىالر-



. كىچىك ھهممىمىـز زار بولـدۇق-چوڭ
بىزنىڭ ئۆيىمىز ھازىر گېلـى بىـلهن تهڭ 

ــى ــۇپ كهتت ــنىم . قهرزگه بوغۇل ئهال خې
. ئۈچ قېتىم داسـتىخان قىلىـپ كهلـدى

مهن تېخى بىر قېـتىم يانـدۇرغۇ قىلىـپ 
ــدىم ــانگۈل . باقمى ــنىم، ئام ــاجى خې ھ

خېـــنىم، نهجـــال خېنىمالرمـــۇ قـــانچه 
. ىــپ كهلــدىقېتىمــدىن داســتىخان قىل

بۇالرنىــــڭ ھهممىــــسى قهرز بولــــۇپ 
بىزمــۇ داســتىخان قىلىــپ . تۇرۇۋاتىــدۇ

بـارايلى . بارىدىغان ھهر ئىشالر چىقتـى



دېسهك ئۆيده يوق، بىزنى كىـم دېـسه، 
ئېتىمىـز . دامولالمنىڭ قۇشناچى دهيـدۇ

ــتىخان  ــر يهرگه داس ــا بى ــۇغ، ئهمم ئۇل
ـــوق ـــالىمىز ي ـــدهك ھ ـــپ بارغى . قىلى

بىـلهن كـارىلىرى ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئىـشالر 
تاپقان نهرسىنى غهللىگه سـېلىپ، . يوق

ــهتمهيال ــېچكىمگه كۆرس ــازىر مهن . ھ ھ
خىجـالهت بولــۇپ ئىــشىكتىن بېــشىمنى 

ــــــــدۇم ــــــــدىغان بول . چىقىرالماي
  !ئادهمگهرچىلىكتىن چىقىپال كهتتىم

ـــــۇپ  - ـــــا توش ـــــنىم، راس خې



ـــتىكهنال،  ـــولال --كېتىپ ـــدى دام  دې
كۈلۈمسىرهپ، نائىله خانىمنىڭ كـۆزىگه 

سىلىنىڭ چۈشهنچىلىرىده، بىر -قاراپ، 
ـــتىخان كۆتـــۈرۈپ بارســـا  يهرگه داس
ئادهمگهرچىلىــك بولــۇپ، داســتىخان 
ــك  ــسا ئادهمگهرچىلى ــۈرۈپ بارالمى كۆت
ــــۇ  ــــرى ب ــــدىكهن؟ كهمىنىلى بولمام

مېنىـڭ . چۈشهنچىلىرىگه قوشۇاللمايمهن
ــقا  ــك باش ــدىكى ئادهمگهرچىلى نهزهرىم

ــۈرمهكچى . گهپ ــسىلىرىنىڭ كۆت ھهرقاي
ان داسـتىخانلىرى ئـادهملهر بىـلهن بولغ



ــائىلىلهر  ــلهن ئ ــائىلىلهر بى ــادهملهر، ئ ئ
ئوتتۇرىسىدا بولۇۋاتقـان رهسـمىيهتلهرگه 

ــا ئېيتىلىۋاتىــدۇ كــوچىالردا مهزه . قارىت
كۆتـــــۈرۈپ كېتىۋاتقـــــانالر يـــــاكى 

تاۋاقلىرىنى زهمبىلگه سـېلىپ -داستىخان
ــدۇ ــوال ئۇچراي ــانالر ت ــۇالر . ئۆتۈۋاتق ب

ــــم ئادهمگهرچى ــــپ بهلكى ــــك قىلى لى
ـــدۇر ئهجهبـــا، بۇالرنىـــڭ . كېتىۋاتقان

ــىدىن  ــادا ھېچنهرس ــتىخانلىرى دۇني داس
خىجالىتى يـوق بايالرنىـڭ ئـۆيلىرىگه، 

قۇززاتالرنىــڭ، -بېيىــپ كهتــكهن قــازى



بهگلهرنىــڭ ئــۆيلىرىگه، شــۇ -ئهمهلــدار
بۇ، . ئۆيلهردىكى خېنىمالرغا بولۇۋاتىدۇ

خۇددى ياغلىق ئۈچهيگه ياغ تىققاندهك 
ـــش ـــر ئى ـــۇلمايدىغانلىقىمنىڭ . بى قوش

. ســــهۋهبلىرى مانــــا مۇشــــۇ يهرده
خېنىمالرنىــــڭ ئادهمگهرچىلىــــك دهپ 
كۆتــــۈرۈپ ماڭغــــان داســــتىخانلىرى 

يالىڭـاچ يـۈرگهنلهرگه، -كوچىالردا ئاچ
تــۇل خوتــۇن، يېــتىم ئوغۇلالرغــا ۋه 
ئۇالرنىـڭ ئـۆيلىرىگه زادى بارمايــدۇيا؟ 
ــتىدا  ــام ئاس ــالىلىرىمىز ھامم ــڭ ب بىزنى



كـوچىلىرىمىز تىلهمچىـلهر كۈلده ياتسا، 
بىـــلهن تولـــۇپ كېتىۋاتـــسا، پۈتـــۈن 

ــــاچ ــــك، ئ ــــهھهرده كهمبهغهللى -ش
يالىڭاچلىق، قهھهتچىلىك ھۆكۈمرانلىق 

زارلىققـا ھـېچكىم -قىلىۋاتسا، بۇ خـارۇ
ئادهمگهرچىلىك قىلمىسا، قانداق قىلىش 
كېرهك؟ بىز مۇشۇ قهشقهرده تۇغۇلدۇق، 
ئۆستۇق، بىزنىڭ كـۈنىمىز، ئىنـشائالال 

قهدهر ياخشى، بىزنىـڭ قـولىمىزدىن بىر
قانچىلىك ئادهمگهرچىلىك كهلسه، بىـز 
ئـــۇ ئـــادهمگهرچىلىكنى ھـــاالۋهتتىن 



كېرىلىپ، بۇرنىدىن ياغ تېمىپ تۇرغـان 
خېنىمالرنىڭ بارىكاللىسىغا قىلماسـتىن، 

-بىچــاره، زهئىــپ، مېيىــپ، يېــتىم
شهھىرىمىزده .يېسىرالرغا قىلىشىمىز كېرهك

ــگه  ــق، ھهممى ــبهغهل جى ــشقا كهم قىلى
ــــدۇ ــــۇربىمىز يهتمهي ــــدىگىنه . ق ئهم

ــك  ــتىمگه ئادهمگهرچىلى ــدهك يې يىگىرمى
ئــۆزلىرى بىــلهن قهدىنــاس .قىلىــۋاتىمهن

بولۇپ كېلىۋاتىمىز، مهن قىلغـان ئىـش 
قېنى، . ئۆزلىرىگىمۇ تهئهللۇق، ئهلۋهتته

ئىككىمىزنىڭ قۇدرىتى يهتـكهن بولـسا، 



 پۈتــۈن قهشــقهرگه –پۈتــۈن شــهھهرگه 
هك ياخـشى بـوالتتى، قىلغان بولساق ب

ھـازىر بــايالر، ئۆلىمــاالر، ئهمهلــدارالر، 
شهيخ، مۆتىۋهرلهرنىڭ ھهممىـسى ماڭـا 

ــدۇ ــسه، . قارشــى تۇرۇۋاتى ــۇالر مهدرى ئ
ـــپ  ـــه ئاجرىتى ـــڭ بىرنهرس ۋهخپىلهرنى

پۈتـۈن . بېرىشكه مـۇتلهق رازى ئهمهس
غېمـــى ئـــۆز يـــانچۇقىنى -كهســـپى

بــۇ غهللىــدىكى نهرســىلهر . تولدۇرۇشــتا
ــا تهۋه ــ. ماڭ ــدى، ي ــدىمغا قوي ۇرت ئال

ئالمىسام رهنجىيدۇ، ئالدىم، ئهمدى ئۆز 



خهجىمگه تهسـهررۇپ قىلـسام ماڭـا راۋا 
ـــشىتىمىز ئوتتۇراھـــال  بوالمـــدۇ؟ مهئى

ــهدىقه ــائىله س ــان ئ ــسان -كېتىۋاتق ئېھ
يېسهك تـوغرا بوالمـدۇ؟ كىتـابلىرىمىزدا 

ـــهدىقه ـــسى -س ـــساننىڭ خوجى -ئېھ
مىـسكىنلهر -كهمبهغهل، ئـاجىز، يېـتىم

شـۇنىڭ ئۈچـۈن . ان قىلىنغـاندهپ باي
بۇنىــڭ . بىــز غهللىــگه قــول ســالمايمىز

نانــسىز، -كىيىمــسىز، ئــاش-ئىگىــسى 
ــسۇن ــتىملهر بول ــان يې ــدا قالغ . كوچى

ماڭسىال باالم، يۈگۈرۈپ چىقىپ مـولال 



ساۋۇت ئاكىلىرىنى قىچقىرىپ كهلـسىله، 
 . غهللىدىكى پۇلالرنى تاپشۇرۇۋالسۇن

نـــائىله خـــانىم ئاجايىـــپ ئۇلـــۇغ 
ـــۇق .  ئاڭلىغـــان ئىـــدىھهدىـــس تول

چۈشــهنچىگه ئىــگه بولــۇپ، خۇشــخۇي 
ــر تىنىــق ئېلىــپ،  ــۇزۇن بى قىيــاپهتته ئ

  :مهخسۇم بالىسىغا قاراپ
ــــسان - ــــاالم، چاپ ــــسىال ب ماڭ

دهپ دامولالمنىڭ -قىچقىرىپ كىرسىله، 
ــدۈردى ــۇيرۇقىنى كۈچلهن ــسۇم . ب مهخ

چىقىــپ ئــانچه ھايــال بولمــايال مــولال 



 . ساۋۇت خهلپهت كىرىپ كهلدى
مــاۋۇ غهللىنــى بۈگــۈن ســىلىگه  -

ئۆز قوللىرى بىلهن ئېچىـپ، . تاپشۇراي
ــق ســاناپ،  ــسا ئېنى ــېمه بول ــده ن ئىچى
دهپــتهرگه ئورتىلىــق قىلىــپ ئورنىتىــپ، 

ــسىال ــا ســهرپ قىل ــتىم بالىالرغ ــر . يې بى
بۇيـان -تىيىن، بىر مىسقال پۇل ئۇيـان

بىزنىــڭ ھــازىرقى . بولــۇپ كهتمىــسۇن
ـــز چـــوڭ ـــر، ۋهزىپىمى ـــشىمىز ئېغى  .ئى

خهلقىمىزنىڭ بېشىغا چۈشكهن تهنهززۇل 
ــازدۇر ــر، ئ ــۇ ئېغى ــاغه -بهكم ــۇر ئ كۆپت



ــز  قىلمىــساق بوالمــدۇ؟ ھــازىر خهلقىمى
كانارىغــا ئېــسىلغان گــۆش، كـــاۋاپ 
زىخلىرىغا ئۆتكۈزۈلگهن قىيمـا، بـايالر، 

بهگـلهر خهلقنىـڭ -ئۆلىماالر، ئهمهلـدار
گۆشــىنى بهرره كــاۋاپ قىلىــپ ئىــشتىھا 

ــــا ــــارالر . قىلماقت ــــزالر، (ئهغي ئىنگلى
خهلقنىـڭ ئهمـگهك تهرلىـرى، ) شىۋىتالر

ــــلهرگه  ــــانلىرىنى قهدهھ ــــسىق ق ئىس
مـولال سـاۋۇت، . تولـدۇرۇپ ئىچمهكـته

ھوشـــــيار بولـــــسىال، كـــــاللىلىرىنى 
قېنى، … ۋهزىپه بهك ئېغىر . سىلكىسىله



 . غهللىنى ساناپ باقسىال
ــۈپ،  ــى تۆك ــاۋۇت غهللىن ــولال س م
قهغهز پۇل، كۈمۈش پۇلالرنى ئۆز قـولى 
ــتهرگه چۈشۈرۈشــكه  ــلهن ســاناپ دهپ بى

 . كىرىشتى
دامولالم بولـسا، ئـۆز يانچۇقىـدىن 
بىـــر ســـهر تهڭـــگه چىقىرىـــپ، ئـــۆي 

. خىراجىتى دهپ نائىله خانىمغا ئۇزاتتى
مهخسۇم بالىـسى بىـلهن ئـامىنه قىزنـى 
ھهم نائۈمىد قىلماي، بىردىن تىيىن پۇل 

 .بېرىپ رازى قىلدى



 
 --3 

-بېشى ئىشـشىپ قالغـان ئـادهم-
ــدى قــارا ســاقال، يــۇمىالق -ه،د دې

يۈزلۈك كهلگهن كهلگهن تاھىر دامـولال، 
ــتىم - ــرنهچچه يې ــۈرگهن بى ــدا ي كوچى

ئوغالقنى يىغىۋېلىپ باقىمهن، تهربىيهت 
-قىلىمهن دهپ يوقىالڭ ئىشقا بىكاردىن

  !بىكار ئاۋاره بولۇۋاتىدۇ
خۇدا سالغان كوي دېسىله، ئۇنى -

 دېدى ھېلىم مهزىـن-! تارتماي نه چاره



 . قاپاقلىرىنى ئۇچۇرۇپ
ـــىلتىڭ - ـــاي ش ـــۆزۈمنى چاغلىم ئ

ــته  ئېتىپــتىمهن، پاالســقا يۆگىنىــپ ھهپ
دېــدى -ده؟ -يېتىپـتىمهن دېــگهن شـۇ

ـــۇق  ـــار بويل ـــاقال، پاك ـــۇق س ئۇچل
يېــــتىم -ئوبۇلقاســــىم مۆتىــــۋهللى، 

ـــپ  ـــدىن يىغىۋېلى ـــوغالقالرنى كوچى ئ
ئـۆتمهيال باقمـاق -ئارىدىن ھهپته ئۆتهر

ـــــسىنى ـــــپ، مهدرى ـــــر كېلى ڭ ئېغى
ـــپ  ـــه ئاجرىتى ـــدىن بىرنهرس ئهۋقاپلىرى
ــــاۋاره  ــــى ئ ــــرىڭالر دهپ ھهممىن بې



 . ..!قىلىۋاتىدۇ
خانلىق مهدرىسىده پېشىننى ئوقـۇپ 
ــشى  ــۋادار كى ــرنهچچه تهق ــان بى چىقق
دهرۋازا ئاستىدىكى سۇپىدا ئولتۇرۇشـۇپ 

بىننى ئابـدۇۋارىس ئابدۇقادىر دامولالم 
قهشقىرى توغرىـسىدا شـىكايهت قىلماقتـا 

 . ئىدى
وچىدا ئۆزىنىـڭ كـۈنىنى ئـۆزى ك-

ـــشى  ـــان تې ـــان يوتق ـــپ كېلىۋاتق ئېلى
ھارامزادىلهرنى يىغىپ قويۇپ، باقمـاق 
تهس كهلگهنده ئهۋقاپقا چاڭگال سالـسا 



ــدىكهن؟  ــوغرا كېلهم ــاھىر -ت ــدى ت دې
ھهر بىـر -دامولال قوشۇمىسىنى تۈرۈپ، 

مهدرىسىنىڭ ئـۆزىگه يارىـشا قورسـىقى، 
 يىقىلغـان تېمـى، يامايـدىغان تۆشــۈكى

مانا شۇ قورسـاقالرنى بـېقىش، . بولىدۇ
ــمۇ؟  ــرهك ئهمهس ــاش كې ــۈكنى يام تۆش
ئهۋقـــــاپنى يېـــــتىم ئوغالقالرغـــــا 
يېدۈرىۋهتــسهك قالغــان ئىــشقا قانــداق 
قىلغۇلۇق؟ ئويلىماستىن ئېغزىنى قاپتهك 

 . ئاچىدىكهن
ـــهھهرگه - ـــادهم ش ـــۇ ئ ـــازىر ب ھ



دېدى ھېلىم مهزىن ئۆز -سىغمايۋاتىدۇ، 
نى ئۇنـداق ئـۇ-پىكرىنى قـۇۋۋهتلهپ، 

دهۋاتقــان، بــۇنى بۇنــداق دهۋاتقــان، 
بايالرنىـــڭ ياقىـــسىغا، ئۆلۈماالرنىـــڭ 
ـــسى  ـــسىلىۋاتقان، ھهرقاي ـــشىگه ئې پې

مهدرىــسلهرگه چاپلىــشىۋاتقان، -خانىقــا
بۇنىــــــسىغۇ مهيلــــــى، ئىنگلىــــــز 
كونسۇلخانىـــــــــسى، شـــــــــىۋىت 

. دوختۇرخــانىلىرىغىمۇ تىــل ســېلىۋاتىدۇ
ئىنگلىزالر ! بۇ ھهممىدىن يامىنى دېسىله

ــــىۋىت  ــــدى؟ ش ــــېمه قىل ــــزگه ن بى



دوختۇرخانىسى نېمه يامانلىق قىلـدى؟ 
  نېمىشقا ئويلىمايدىغاندۇ؟

بۇ ئادهم ئـۆزى ئۆلۈمـا بولـسىمۇ -
شـۇڭا . جهدىتلىك يولىغا كىرىپ قـاپتۇ

جىمى ئىشقا چات كېرىپ ھهممىگه چاڭ 
  !سېلىۋاتىدۇ

ئىنگلىزالر بىلهن شـىۋىتالرغا چـاڭ -
 بىـلهن ئۇالر. سالغىنى بهك قامالشمىدى

چاقچاقلىــشىدىغان خهق ئهمهس، ئــۇالر 
ـــوراۋاتقان خهق ـــانى س ـــگهن دۇني ! دې

ــــولالم،  ــــسىر دام ــــانگىر“تهق ” جاھ



ـــېمه؟  ـــسى ن ـــڭ سىغى دهپ -دېگهننى
ـــۆزىنىڭ  ـــن س ـــېلىم مهزى ـــورىدى ھ س

 . ئاخىرىدا
 مىـــڭ 18دېـــگهن ” جاھـــان“-

ــالهمنى كۆرســىتىدۇ ــر“. ئ ــى ” گى دېگىن
جاھانگىرنىـــڭ . تۇتقـــۇچى دېمهكتـــۇر

ھـــان تۇتقـــۇچى دېـــگهن مهنىـــسى جا
ـــدۇ ـــشه“. بولى ـــوغ ” الخ ـــگهن چ دې

دېمهكتۇر، ئـوت تۇتىـدىغان ئهسـۋابنى 
ـــۈن  ـــۇنىڭ ئۈچ ـــشىگىر“ش دهپ ” الخ

… ۋالالھۇ ئـالهم بىسـساۋاپ . ئاتايمىز



 . تاھىر دامولالم جاۋاب بهردى-… 
. يائــــالال، يائــــالال دامــــولالم-

ئابدۇۋهلى باي مهدرىسىـسىنى قوچـۇپ 
ــۋهتتى،  ــاچ قىلى ــاھىر د-ئۇم ــولال ت ام

قوشۇمىسىنى تۈرۈپ، چـوڭ مهسـىلىدىن 
خۇالسه چىقىرىپ چۈشـهنچه بېرىۋاتقـان 

ـــــدى،  ـــــسه -تهرزده داۋام قىل مهدرى
ئوقۇشقا جـۇغراپىيه، تـارىخ، ھهندهسـه 
دهرسلىرىنى كىرگۈزىمىز دهپ تالىپالرنىڭ 
ـــــــــدۇرۇپ  ـــــــــسىنى ئايالن كاللى

ــايمۇقتۇرۇۋهتتى ــا . ق ــازىر ي ــالىپالر ھ ت



رى ئۇنىڭـــدىن، يـــا بۇنىڭـــدىن بهھـــ
ئااللمــاي، كهپتهرۋازنىـــڭ قاپىقىـــدهك 
شـــــۇرۇقالپ كهتتـــــى، ئهزهلـــــدىن 
ئوقۇتۇلۇۋاتقان قائىدىسى بىلهن ماڭـسا 

  !ئۆز يولى بىلهن كېتىۋهرمهمتى؟
مهدرىسىده ناخشا ئۆگهتكهن نهده -

بهر؟ ئۆتۈپ كېتىۋاتسام ئابدۇۋهلى باي 
ناخشا ئاۋازى، … گۈر…مهدرىسىده گۈر

ـــاپتىمهن ـــوۋا دهپ ق ـــا ت ـــۇ. خۇداي  ب
ــوۋا  ــا ت ــا خۇداي ــڭ قىلىقلىرىغ ئادهمنى
دېمهكتىن باشقا چارىمىز يوق، بولمىـسا 



ئىبــادهت -مهدرىــسه دېگهننىــڭ تــائهت
قىلىدىغان جـاي ئىكهنلىكىنـى، ناخـشا 
توۋلىسا گۇنـاھ بولىـدىغانلىقىنى ئـۆزى 

ــىنىدۇ،  ــدان چۈش ــىم -ئوب ــدى قاس دې
 . مۆتىۋهللى

ــىكايهت - ــتىدىن ش ــڭ ئۈس ئالىمنى
-اخشى بوالمدۇ؟ بۇ ي! قىلىۋهردۇققۇ؟

ـــۆزگه  ـــرى س ـــدىن بې ـــدى ئهتىگهن دې
ـــپهت  ـــۈل خهل ـــمىغان تهۋهكك ئارىالش

بۇ ئـادهم بىزنىـڭ -سۈرلۈك قىياپهتته، 
قهشقهردىن چىققان ئۇلۇغ ئالىم، ئۇلۇغ 



ـــوپ ـــۇن . پهيالس ـــڭ نۇرغ دامولالمنى
ـــــازان  ـــــكهنت، ق ـــــابلىرى تاش كىت
مهتبهئهلىرىــــده نهشــــردىن چىقتــــى، 

«Ëــلىمىن ــادىل مۇس ــل «، »رش مۇپتاھى
ـــــيه«، »هدهپئ ـــــد زۆرۈرى ، »ئهقايى
ــادهت ئىــسالمىيه« بىــدايىتى «، »ئىب

شـهرھ «، »ھىدايىتى نهھۋى«، »سهرپ
ــالى ــقىالر» ئام ــابالر . ۋه باش ــۇ كىت ب

ــۇپ  ــلىك بول ــپ، دهرس ــردىن چىقى نهش
جـــــاۋاھىرۇل «ئوقۇلۇۋاتىـــــدۇ، يهنه 

كىتابى مىسىردهك چـوڭ ئېرفـان » ئىقان



ــگه ــدىرگه ئى ــده تهق . شــهھىرىده ئاالھى
) ئـارخېئولوگىيه(ه، ھهمدىـسه جۇغراپىي

نۇسخىسى يوقالغـان بولـسىمۇ، يىغىـپ 
. ئېيتقانــدا، بــۇ كىــشى بىــر ئــالىم

ـــڭ  ـــوپ، بىزنى ـــۇر، پهيالس مۇتهپهكك
قهشقهردىن مۇشۇنداق ئالىم چىقـسۇنۇ، 
ــۇپ،  ــپ قوي ــنى قايرى ــار بولۇش ئىپتىخ
! غاجىغىلى تۇرساق زادى قانداق بوالر؟

ھهي ! بىزنىـــڭ بـــۇ پېئىلىمىـــز… … 
ۇ پېئىلىمىــز بىزنــى قانــداق بىزنىــڭ بــ

  … ...!رىزالهتكه تاشالركىن



ـــىكايهت  ـــزغىن ش ـــدىن قى ئهتىگهن
قىلغۇچىالر قاپاقلىرىنى سېلىپ جىمجىت 
ـــيىن  ـــر ھـــازادىن كې ئولتۇرۇشـــۇپ بى

 … تارقىلىپ كېتىشتى
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ــقهر  ــسه -1قهش ــدۇۋهلى (مهدرى ئاب

) مهدرىسىـــــسى دهپمـــــۇ ئاتىلىـــــدۇ
بىننى ئابدۇقادىر دامولالم ئايۋانچىسىدا 

ــا ــقىرى ۋهز ئوقۇماقت ــدۇۋارىس قهش . ئاب
ــۇدى،  ــۈن ۋۇج ــالىپالر پۈت ــۈزلىگهن ت ي



تولۇق ئىشتىياقى بىلهن قۇالق سـالماقتا 
دامولالم سـۆز ئاخىرىـدا قولىغـا . ئىدى

نۇسخىسىدىن بىرنى » نهسىھهتى ئاممه«
  :ئېلىپ ئوقۇشقا باشلىدى

  بىسمىلالھىر رهھمانىر رهھىم
ىرى ۋه ئىسالم ئالىمىنىڭ دانىـشمهنل

ــمهنلىرىگه  ــڭ ئىخالس ــانهت جاھاننى دىي
روشهن ۋه ھۇۋهيـدا بولـسۇنكى، دۇنيـا 
ۋه ئاخىرهتنىــڭ ســائادهت شــاراپهتلىرى 

. ياخشى ئهمهللهر بىـلهن ھاسـىل بولـۇر
بۇ ئهسراردىن ئىلگىرىكـى ئۆلۈمـالىرىمىز 



ــى  ــام ھىممهتلىرىن ــۇپ، تام ــپ بول ۋاقى
ياخــشى ئهمهللهرنــى قىلماققــا ۋه ئــۇنى 

ــــقىالرغا ب ــــهرپ باش ــــدۈرمهككه س ىل
شـــۇل ئۇلۇغلىرىمىزنىـــڭ . قىلىـــشتى

ـــسىده  ـــرى سايى ـــمهت ۋه غهيرهتلى ھىم
ئىشالرنىڭ ھهقىقهتلىرىنى تامام ئـالهمگه 

-ئىتتىپـاق، ئىلىـم. بىلدۈرگهن ئىـدى
مهرىــپهت، ئىنــساپ، ئــادالهت ئاشــكارا 

ــۇم ــۇپ، زۇل ــتىالپ، -بول ــىتهم، ئىخ س
ئىتتىپاقسىزلىق ۋه جاھـالهتلهر سـىنىغان 

سكى، قايــسى كــۈنىكى ئهپــسۇ. ئىــدى



ــۇپ، ئهمهل  ــرى بۇزۇل ئهلنىــڭ ئهخالقلى
سالىھهلىرىغه نۇقسان يېتىپ ئىتتىپـاقلىق 

سۇســـلۇق، بىكـــارچىلىقالر . يوقالـــدى
. خىيــانهتلهر پهيــدا بولــدى-زۇلــۇم
ــم ــدى-ئىلى ــپهت كېمهي ــڭ . مهرى ئهلنى
ـــان ـــار -ش ـــپ، خ ـــهۋكىتى يوقىلى ش

ســــهپهر . زهبۇنلــــۇقالر يــــۈزبهردى
ىقالر يۈرۈشـــــــلىرىمىزگه خۇراپـــــــاتل

ـــتى ـــززهت. ئارىالش ـــابرۇيلىرىمىز -ئى ئ
ـــــى ـــــدىن كهتت ـــــالىپالر . قول مۇخ

ۋهتىنىمىزگه قول سۇنۇشقا ) جاھانگىرالر(



ئىنــساپ بىــلهن ياخــشى . باشــلىدى
مۇالھىزه قىلساق، بۇ زهبۇنلۇققا سهۋهب 

ھـازىر بىـز . ئۆز پېئىلـى ئېتىبـارىمىزدۇر
ــار ــشان، خ ــتىن پهرى ــمه جهھهت -ھهم

-هپـسۇسكۈلپهت، ئ-زهبۇنلۇققا، غهم
. نــادامهتتىن باشــقا ئىالجىمىــز يوقتــۇر

ــرائهت، تىجــارهت ۋه ســانائهتلهرده  زى
دىـن )ئهللهر مهنىسىده(ھهممه مىللهتلهر 
كــــــېلىڭالر، ئهي . تۆۋهنــــــدۇرمىز

جاھـالهتلىرىمىز -بۇ زهبۇن! قېرىنداشالر
مــۇالھىزه قىاليلــى، -ئۈســتىدىن پىكىــر



ــدىن غهم ــازىرقى تهنهززۇل ــشه -ھ ئهندى
ــــى ــــال! قىاليل ــــشى ئۆلۈم ىرىمىز ياخ

ئهمهللهرنــــى بىــــزگه كهمهيهنبهغــــى 
راســــــــتلىق ۋه . بىلدۈرســــــــۇنلهر

تهرهققىياتنىڭ يوللىرىنى كۆرسهتسۇنلهر، 
ــتىم ــالىمىزدىن ۋه يې ــسكىنلهردىن -ھ مى

زاكـــات ۋه -خهۋهر ئېلىـــپ، ئۆشـــره
ئېھــسانالر بىــلهن ئـــۇالرنى -ســهدىقه

تهربىيهت قىلىـپ، ئـۇالرنى دۇنيـادىكى 
.  قىلسۇنلهرنېمهتلهردىن بهھرىمهن-نازۇ

ــزمهت  ئۇالرمــۇ خهلــق ۋه مىللهتــكه خى



ــسۇنلهر، ئهر ــشاشال -قىل ــا ئوخ خوتۇنغ
ــۈكىنى  ــڭ زۆرۈرل ــم تهلهپ قىلماقنى ئىلى
مۇالھىزه ۋه ئېتىبارغـا ئېلىـپ، قىزالرغـا 

. مهخسۇس مهكـتهپلهر بىنـا قىلـسۇنلهر
شۇنىڭ ئۈچۈنكى، كىچىك بـاال نـادان 

-ئانىسىنىڭ تهربىيىسىده يامان خۇلۇق
كهسـىپ قىلـۇر، كىچىكلىكـته نادانلىق 

ئورناشقان يامان خۇلـۇق ۋه نـادانلىقنى 
ئهگهر ئانىـسى . تۈگهتمهك مۇشـهققهتتۇر

ئوقۇغـــان، بىلـــگهن بولـــسا، بـــالىنى 
. ياخشى ئهخالق بىـلهن تهربىـيه قىلـۇر



كىچىكىده تهربىـيه كـۆرگهن بـاال چـوڭ 
بولغاندا كامالهت ھاسىل قىلمىقى ئاسان 

ــۇر ــساپ قىال. بول ــز ئىن ــىھهممىمى ! يل
ــى،  ــشه قىاليل ــستىقبالىمىزدىن ئهندى ئى
مــۇقهددهس ۋهتىنىمىزنــى، خهلقىمىزنــى 

ئىالجــالر بىـــلهن -ھهر خىــل تهدبىـــر
تــوال بىچــاره . مۇھــاپىزهت قىاليلــى

ئــاجىز بــالىالر چارىــسىزلىقتىن، -يېــتىم
ــــم ــــدىن -ئىلى ــــڭ يوقلۇقى مهرىپهتنى

ــده  ــڭ مهكتهپلىرى ــىۋىت (بىگانىلهرنى ش
پنـــى مىســـسىئونېرلىرى ئاچقـــان مهكته



نان دهپ ئوقـۇپ -ئاش) كۆزده تۇتىدۇ
ــــسانلىق . گــــۇمراھ بولۇشــــۇرلهر ئىن

ــۇالرنى خــاالس  ــلهن ئ ــز بى غهيرهتلىرىمى
ــى ــا چــاره ئىزدهيل ــان . قىلماقق ــۇ زام ب

ــــاھ  ــــھ(ئىنتىب ــــاھلىق ) تهنبى ۋه ئاگ
ـــدۇر ـــق . زامانى ـــلهت ۋه بىپهرۋالى غهپ

ــتۇر ــانى ئهمهس ــم. زام ــپهت -ئىلى مهرى
هۋرى دهۋرىدۇر، جاھالهت ۋه نادانلىق د

. سهئى ۋه غهيرهت ۋاقتىـدۇر. ئهمهستۇر
ـــــارچىلىق دهۋرى  ـــــلۇق ۋه بىك سۇس

ــتۇر ــم. ئهمهس ــلهر ئىلى ــقا مىللهت -باش



مهرىپهت ساھهسـىده ھـاۋادا ئۇچماقتـا، 
ســـۇنىڭ تهكتىـــده گويـــا قۇرۇقلۇقتـــا 

بىـزلهر ھونـۇز ۋه . يۈرگهندهك يۈرمهكته
ـــىدادۇرمىز ـــلهت ئۇيقۇس ـــۇ . غهپ ئۇيق

 تهرزده بـۇ. ئۆلۈمنىڭ مۇقهددىمىـسىدۇر
. دائىــم ئۇخلىمــاق پانــا ۋه ھــاالكهتتۇر

ھېلــى ھهم . ئۇيقــۇدىن بىــدار بــواليلى
نائۈمىد بولماق . ۋاقىت پۇرسهت باردۇر

لېكىن باشقا كهسـىپ ۋه . راۋا ئهمهستۇر
ــۇب ھاســىل  ــسىز مهتل ــلهر سهئىدى تهلهپ

. بــولمىقى ئــادهتته جــارى بولمىغانــدۇر



جهھهت سهئى ئىجتىھات قىلماق -جهددۇ
  .زۆرۈردۇر

  ۋهسساالم
ـــدا  ـــان ھال ـــالىپالر ھاياجانالنغ ت

. دامولالمغا تهلمـۈرۈپ قـاراپ تـۇراتتى
دامـــولالم تالىپالرغـــا بىـــر قـــۇر نهزهر 
تاشلىغاندىن كېيىن ئاخىرقى سـۆزلىرىنى 

  :داۋامالشتۇردى
» نهســـىھهتى ئـــاممه«ئۇشـــبۇ -

ۋهرهقىسىنىڭ پۈتـۈن مهزمـۇنى بىزنىـڭ 
-ھــازىرقى ئهڭ كهســكىن پىكىرلىرىمىــز 



بـۇ . ىئالىرىمىزنىڭ مهجمۇئهسىدۇرمۇدد
ۋهرهقىلهرنى ھهر بىر تالىپلىرىمىز يۈزلهپ 
نۇسخىالر ئېلىپ خهلق ئاممىسىغا ئوقۇپ 

تهرغىب قىلىشىڭىزالرنى ۋهتهن -تهشۋىق
خهلقىمىـــز . يولىـــدا ۋهزىـــپه قىلىمىـــز

بىــر -چۈشهنــسۇن، خهلقلىرىمىــزگه بىــر
ئۇالرمۇ . نۇسخىدىن تارقىتىپ بېرىڭىزلهر

ــــــۆي ــــــۇپ ئائىلىلى-ئ ــــــده ئوق رى
بۇ ۋهزىپىمىزنى ياخشى . چۈشهندۈرسۇن

ئهمهلــلهر جۈملىــسىدىن دهپ تونـــۇپ 
  ئىجرا قىالالمسىزلهر؟



ــېلىپ ــان س ــردىن چۇق ــالىپالر بى : ت
دهپ قىـزغىن ئىپـاده ” !ئىجرا قىلىمىـز“

ئۈستىگه -بىلدۈرۈشتى، دامولالم ئۈستى
ئېيتىـپ تالىپالرغـا …” . !..بارىكالال“

 .ۋهرهقه تارقاتتى
 

 -5 - 
جهنـۇبىي . شقهر ھېيتگـاھ ئىچـىقه

يـــان ئىـــشىك تهرهپتىكـــى پېـــشايۋان 
ــاق  ــاته تاغ ــانغىنه ئىھ ــتىدا، چاقق ئاس

. ئىچىگه قازىخانـا جايالشـقان) ۋادهك(



تاغاق ئىچى پاكىزه سـۈپۈرۈلۈپ، بـورا 
تاشالنغان، بورا ئۈستىگه ئـاق كىگىـز، 
ــۆپه  ــۆگهك ك ــز ي ــتىگه نېپى ــڭ ئۈس ئۇنى
تاشــالنغان، قهشــقهرنىڭ تــۆت قازىــسى 

ــدى ــقان ئى ــۈپ ئولتۇرۇش ــان . يۈكۈن ي
ــهل  ــدىن س ــته قازىخانى ــشىك تهرهپ ئى
ـــۇش قهلهم  ـــسىگه قوم ـــا سهللى نېرىراقت
قىستۇرغان خهتتاتالر كىچىك كۇرسىالردا 

ــدى ــقان ئى ــته نه . ئولتۇرۇش ــۇ پهيت ش
دهۋاگهر، نه ئهرز يـــازدۇرغۇچى يــــوق 

ـــدى ـــارا ئى ـــهل ئ ـــانلىقتىن س . بولغ



 بىننى ئابـدۇۋارىسئابدۇقادىر دامولالم 
. قهشقىرى يان ئىشىكتىن كىرىپ كهلدى

خهتتاتالر دهرھال ئورۇنلىرىـدىن تـۇرۇپ 
ــهتتى ــۆرمهت كۆرس ــپ ھ ــاالم بېرى . س

ــيىن،  ــدىن كې ــك ئالغان ــولالم ئىلى دام
  :توپتوغرا قازىخانا ئالدىغا كهلدى

 ...!ئهسساالمۇئهلهيكۇم ئهلهيكۇم-
…  

-… … ۋهئهلهيكــۇم ئهســساالم-
نىدىن تۆت قازى تهڭال ئىلىك ئېلىپ ئور

تۇرۇپ ھـۆرمهت كۆرسـهتتى ۋه بىـساتقا 



كهلـسىله دامـولالم، -تهكلىپ قىلدى، 
  !بىساتقا كهلسىله

رهھمهت، مهن بۈگۈن باشقا ئىـش -
ئۈچــۈن كهلــدىم، دهۋاگهر ســۈپىتىده 

ــۇراي،  ــۆره ت ــۇ يهرده ئ ــدى -مۇش دې
 . دامولالم
ــسىله - ــۇ، كهل ــرى ئ ــېمه دېگهنلى ن

دېدى ھهسهن قـازى -چاقچاق قىلماي، 
 . ىرهپكۈلۈمس
چاقچاققــا ۋاقىــت زايهدۇر، بــۇ -

مـۇھىم ئىــش ئۈچــۈن ھهرقايــسىلىرىنىڭ 



بىرلهپ بېرىشىم -ئۆيلىرىگه ئاالھىده بىر
الزىم ئىدى، ھۆرمهتسىزلىك قىلىـپ بـۇ 

ـــدىم ـــسىپ كېپقال ـــاپ . يهرگه بې مائ
قىلىشسىال، مهن بۇ ئۆتـۈپ كېتىۋاتقـان 
ــدىم،  ــائهت قىلمى ــال قان كــۈنلهرگه زادى

 خهلقىمىـز –نىمىـز ۋهتى. رازى بولمىدىم
نادانلىقتا، جاھالهتته ياتماقتا، غهپلهت 

بـــۇ ياخـــشى . پاتقاقلىرىغــا پاتماقتـــا
بــۇ ئىــشالرغا ھهربىــر . ھادىــسه ئهمهس

ۋىجدان ئىگىسى قانداقمۇ تاقهت قىلىپ 
ھهممه ئىشالر كونـا قېلىپتـا ! تۇرالىسۇن



ۋاقىـت، دهۋر .  قىلچه يېڭىلىق يـوق–
 قانداقمۇ بۇ قاتماللىققا! بىكار ئۆتمهكته

قانداقمۇ چىداپ ! رازى بولغىلى بولسۇن
تۇرغىلى بولسۇن؟ ھهرقايسىلىرى يـۇرت 

كىــرامالر، ئهلــۋهتته -ئاتىــسى، ئۆلۈمــا
ــڭ  ــپ، خهلقنى ــى قىلى ــڭ غېمىن ۋهتهننى
ـــــاۋاتلىق،  ـــــوڭالپ، ئ ـــــشىنى ئ بې

ـــك، بهخـــت ـــائادهتلىك -مهرىپهتلى س
. يولالرغا باشالپ مېڭىـشلىرى الزىمـدۇر

 بىلهن تهپهككۇر ئهگهر ئىنساپ تارازىمىز
ــۆلچهپ كۆرىــدىغان  ــاللىرىمىزنى ئ خىي



بولساق، بىز ئۆلۈما فهزالالرنىڭ خهلقنى 
ــــويغىتىش  ــــالش، ئ ــــپهتكه باش مهرى

ــاردۇر ــز ب ــداق . ۋهزىپىلىرىمى ئهگهر ئۇن
بولمىسا، بىز نـېمه ئۈچـۈن ئوقـۇدۇق؟ 
خهلق ئۈچۈن، ۋهتهن ئۈچـۈن خىـزمهت 
ــى  ــېمه زۆرۈرىيىت ــڭ ن ــان ئىلىمنى قىلمىغ

نى ئويالپ كۆرۈشىمىز الزىم بولسۇن؟ بۇ
  ئهمهسمۇ؟

ـــساتقا - ـــولالم، بى ـــسىله دام كهل
پهل چېچىلىـپ -كهلسىله، بۈگۈن سـهل

قاپال، كهلسىله، ئولتـۇرۇپ ئالـدىرىماي 



دامــولال ئابـــدۇغوپۇر -! سۆزلىــشهيلى
ـــولالمنى  ـــان تهرزده دام تهئهددى قىلغ

 . بىساتقا تهكلىپ قىلدى
مهنغۇ چېچىلغىـنىم يـوق، لـېكىن -

ــسامم ــار، چېچىل ــم ب ــدى -ۇ ھهققى دې
تېخىمـۇ ئېچىلىـپ، ئابدۇقادىر دامولالم 

بىز ھهممىمىز قـانچه يىلـالر رىيـازهت -
ــدۇق ــۇپ كهل ــپ ئوق ــى . چېكى خهلقن

ــا،  ــدۇرۇپ يورۇقلۇقق ــادانلىقتىن قۇتۇل ن
ــپهتكه  ــدۇرۇپ مهرى ــالهتتىن قۇتۇل جاھ

ھـاال بۈگـۈن . باشاليمىز دهپ ئوقۇدۇق



-قۇززات، مۇپتى-يۇرتقا كېلىپ، قازى
ــۋىلهرگه ئهله ــۇنچه مهرتى م ۋه يهنه بىرم

ــۆرمىتىگه  ــڭ ھ ــۇپ، خهلقنى ــگه بول ئى
ســازاۋهر بولــۇپ قانــائهت قىلــساق، 

پـــاراغهت -ھـــاالۋهت، راھهت-ھـــوزۇر
ئۇيقۇسىغا چۆكسهك، بۇنىڭ قارشىـسىدا 
يــۇرتىمىز جاھــالهتته قالــسا، خهلقىمىــز 
خۇراپــــاتلىق پاتقىقىغــــا چۆكــــسه 
ـــۇ  ـــوالر؟ ب ـــداق ب ـــاقىۋىتىمىز قان ئ

 نېمه ئۈچـۈن قايغۇرمـايمىز؟ ئاقىۋهتتىن
مهرىپهتكه تهشنا، -ھازىر خهلقىمىز ئىلىم



تهرهققىياتقــا تهقهززا بولماقتــا، بىزنىــڭ 
ـــا  ـــپهتكه ۋه تهرهققىياتق ـــى مهرى خهلقن
باشـــاليدىغان ھېچقانـــداق ۋهزىپىمىـــز 
ــــاز  ــــڭ نام ــــدۇر؟ ئۆلۈماالرنى يوقمى

-چۈشـۈرۈش، ئىــسقات ئــېلىش، نهزىــر
تهك چىراققا بېرىش، دۇئاخـانلىق قىلىـش

قېلىپالشقان ئادهت ئىجراسـىدىن باشـقا 
ھېچقانـــداق ياخـــشى ئهمهللىرىمىـــز 

  يوقمىدۇر؟ نېمه ئۈچۈن ئويالشمايمىز؟
بـۇ ! بارغانچه قاينـاپ كهتتىلىغـۇ-

! ئالهمنىڭ قاينىغۇچىلىكى يوق، تهقـسىر



ئىسالم قازى قاپىقىنى سېلىپ نهسىھهت -
 . تهرىقىسىده سۆز قىستۇردى

ــــشى - ــــسام ياخ ــــان بول قاينىغ
بىـــز ئوقۇغـــان ئۆلىمـــاالر . قىپـــتىمهن

خۇددى كانارىـدىكى گۆشـكه ئوالشـقان 
چىــۋىنلهردهك مهدرىــسىدىكى ئهۋقاپقــا، 
ــــگه،  ــــدىكى مۆھــــۈر ھهققى قازىخانى
ئىشقىلىپ قهيهرده مهنپهئهت بولسا، شۇ 
ــساپ  ــا، ئىن يهرگه توپلىنىۋالغانلىقىمىزغ
ــا  ھهۋزىنــى قۇرۇتــۇپ، تهمه پاتقاقلىرىغ

خهلقنىـڭ -هتهنچۆكۈۋالغانلىقىمىزغا، ۋ



ئهھۋالىغــا كــۆزىمىزنى يۇمــۇپ، -ھــالۇ
پهرياتلىرىغا قـۇلىقىمىزنى ئېتىـپ -دهرت
ئهمـا بولۇۋالغانلىقىمىزغـا قـانچه -گاس

نـېمه . قاينىغان بولسام شۇنچه ياخـشى
ئۈچۈن قاينىمهيدىكهنمهن؟ قېنى، ھازىر 
ئهھۋالىمىز قانداق بولۇۋاتىـدۇ؟ ئهزىـز 
ــده  ــتىدا كۈل ــام ئاس ــالىلىرىمىز ھامم ب

سائىلالر كۈنـساناپ -تىلهمچى. اتماقتاي
ــۆپهيمهكته ــره. ك ــازىر ئۆش ــات، -ھ زاك

ئهۋقــاپ مــالىيىلىرىنى ئــۆز نهپــسىمىزگه 
يېـــسىرالرغا ســـهرپ -تارتىـــپ، يېـــتىم



ــايۋاتىمىز ــا . قىلم ــۈن ئۇالرغ ــېمه ئۈچ ن
خهيرخــاھلىق قىلمــايمىز؟ مهكــتهپلهر 
ئېچىــپ ئــۆز بالىلىرىمىزغــا غهمخورلــۇق 

ئېتام قۇرساق قىلساق نېمه يامىنى؟ دارىل
بولمامـــدۇ؟ ھهرقايـــسىلىرى يۇرتنىـــڭ 
ــالبۇكى  ــشى، ھ ــڭ بې ــۆزى، خهلقنى ك

ــــم ــــى ئىلى ــــپهتكه، -خهلقىمىزن مهرى
ـــۈن  ـــتىن، پۈت ـــا باشلىماس تهرهققىياتق
ــلهن  ــشتىياق بى ــۈن ئى ــات، پۈت ئىجتىھ
مۆھۈر ھهققىگه مهپتۇن بولۇپ، كۈنـده 
چۈشكهن تهڭگىلهرنـى ئهۋرهزگه كۆمـۈپ 



مىزنىــڭ خــاتىرجهم ئۇخالشــسىال، خهلقى
ـــى  ـــوالر؟ كهلگۈس ـــداق ب ـــالى قان ھ
ئىــستىقبالىمىز نه كــۈلپهتلهرگه گىرىپتــار 
بوالر؟ بىز ئـۆز بالىلىرىمىزغـا مهكـتهپ 
ئاچماي تاشلىۋهتتۇق، ئهمما ياۋروپادىن 
كهلگهن ئهغيارالر ئـۇالرنى ئـۆز قوينىغـا 

ــــا ــــىۋىتالر . ئالماقت ــــزالر، ش ئىنگلى
ــسىز داۋاالش  ــۇرۇپ ھهق ــىپاخانىالر ق ش

ــل ــۇلى بى ــۆزىگه ئۇس ــى ئ هن خهلقىمىزن
ئــۇالر خهلقــقه بىــر مىــسقال . تارتماقتــا

تهسىر كۆرسىتىش ئۈچـۈن يـۈز سـهرلهپ 



بىــز بولــساق . تهڭــگه ســهرپ قىلماقتــا
ـــــۇ  ـــــۆزىمىزدىن تېخىم ـــــى ئ خهلقن
يىراقالشتۇرۇش ئۈچۈن ھهدهپ خهلقـتىن 

ــاقتىمىز ــۇل ئالم ــل . كــۆپلهپ پ ھهر خى
ــڭ  ــپ خهلقنى جــازا چــارىلىرىنى قوللىنى

ـــــــــــشىغا ـــــــــــېلىپ بې  دهرره س
ــــدۈرمهكتىمىز ــــۇ . جاراھهتلهن ئهگهر ب

ـــساق  ـــدىغان بول ـــدا قايغۇرماي توغرى
ــى  ــدا ب ــز ئالدى كهلگۈســى ئهۋالدلىرىمى

-ناھــايهت ئۇياتقــا قېلىــشىمىز، لهنهت
  !نهپرهتكه كۆمۈلۈشىمىز مۇقهررهر گهپ



ــسىلماي، - ــاپ بې ــپ، قاين چېچىلى
ئاخىرى ئىـسيان كۆتۈرۈشـكه باشـلىدىال 

بولماق ياخشى ئىش تهقسىر، ئىسيانكار 
ئهمهس، ئۆزىمىزنى سـهل بېـسىۋااليلى، 
! ئۆز مۇجادىلىمىزدىن چهتنهپ كهتمهيلى

ـــــىۋىتالرغا تىـــــل  ـــــزالر، ش ئىنگلى
. !..تهگكۈزمهيلى، ئۇالر بىزگه مېھمـان

دېــــدى ئابــــدۇغوپۇر دامــــولال -… 
 . قاپىقىنى تۈرۈپ

ئهگهر ئىسيانكار بواللىغان بولسام -
ـــۈكرى،  ـــڭ قهتلـــى ش دېـــدى -مى



كۆكرىكىنى كېرىپ، قادىر دامولالم ئابدۇ
تهقسىر دامولالم ئىنگلىزالر، شـىۋىتالر -

قانـداق قىلىـپ بىـزگه مېھمـان بولــۇپ 
قالدى؟ ئۇالرنى كىم چىلـالپ كهپتـۇ؟ 

يـا؟ يـاكى قـۇدا -ئۆزلىرى چىللىغـانمۇ
ــاللىنى  ــسىر ك ــۇ؟ تهق ــۈپ قويلىم چۈش

ــزگه ! ســىلكىۋېتىپ سۆزلىــسىله ئــۇالر بى
ـــدۇ ـــان بواللماي ـــان . زادى مېھم مېھم

ـــۇالر  ـــۇمكىن ئهمهس، ئ ـــىمۇ م بولۇش
ــازىر  ــۇالر جاھــانگىر، ھ تاجــاۋۇزچى، ئ
قۇيرۇق شىپاڭـشىتىپ كهلـگهن بىـلهن، 



ــتا ــپ -ئاس ــى ئېلى ــتا گىلهملىرىمىزن ئاس
. بىـزگه بورىيـا قالـدۇرغۇچى بــۇالڭچى

بىــز قــانچه خۇراپاتقــا چۆكــسهك ئــۇالر 
چۈنكى غهپـلهت . شۇنچه خۇش بولىدۇ

ئۇيقۇســـــىنىڭ مهســـــت قىلغـــــۇچى 
ــــــزگه د ــــــۇالر بى ــــــۇ ئ ورىلىرىنىم

ــدۇر ــان . ئىچكۈزگهن ــزگه مېھم ــۇالر بى ئ
ئهمهس، بهلكــــــى يىلتىزىمىزنــــــى 
قىرقىيدىغان زۈلۈك سۇيىقهستچى، كـالال 
ـــورىغۇچى  ـــان ش ـــل، ق ـــسهر، قاتى كې

ـــاۋۇز ـــۆزنى . يالم ـــگهن س ـــان دې مېھم



ئىككىنچى ئېغىزلىرىغا ئالمىسىال، خهلقى 
ـــار  ـــىي گۇناھك ـــدا ئاس ـــالهم ئالدى ئ

  !ت بولىدۇ، تهقسىرئۇيا… بولىدىال
مهن گۇناھكار بولۇپ قالـدىممۇ؟ -

ــــاچراپ - ــــولال چ ــــدۇغوپۇر دام ئاب
تهئهددىلىـــك بىـــلهن جـــاۋابهن ســـۆز 

بۇ ئىشالرغا نېمانچه قىلىـال؟ -قىلدى، 
ئىـــسيان كۆتـــۈرمهك ئاســـان، لـــېكىن 

ــاق تهس ــاخىرىنى چىقارم ــز، . ئ ئىنگلى
ــۈزگىلى  ــل تهگك ــگه تى ــىۋىت دېگهن ش

ــويالپراق گهپ! بوالمــدىغان ــساق ئ  قىل



بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ھۆددىسىدىن چىقماق 
  …دامولالم توال. !..تهس بوالرمىكىن

مانــا مهنــدۇرمهن، ھۆددىــسىدىن -
ــمهن ــۆزۈم چىقى ــدا . ئ ــىلىچه بولغان س

ئۆيۈمگه كىرگهن ئوغرىنى مېھمان دېسهم 
ـــدىكهن ـــدۇغوپۇر -. ..ده؟-بولى ئاب

ــاۋاب  ــسىپ ج ــۆزىنى كې ــڭ س داموللىنى
 . قىلدى ئابدۇقادىر دامولال

دېدى -دامولالم سهۋرى قىلسىال، -
ئابــدۇغوپۇر دامــولال ئــاۋازىنى ســهل 

-پهســهيتىپ، نهســىھهت ئاھاڭىــدا، 



ئۆزلىرى چهككهن رىيـازهت ئـاز ئهمهس، 
ـــم ـــدىن كهم -ئىلى ـــته ھېچكىم پهزىلهت

قالمـايال، كـۆپ يىلـالر ئىلىـم تهھـسىل 
ــشا  ــرىگه يارى قىلــدىال، قىلغــان ئهجىرلى

ــا قى ــم ئات ــدىكېرىم ئىلى ــدى، خۇداۋهن ل
نهســىۋىلىرىنى -مهرتىــۋه بهردى، رىزقــى

مانا ئهمـدى ئۆزلىرىمـۇ . يۇرتقا چاچتى
ــزگه ئوخــشاش يۇرتقــا چېچىلغــان  بى

نهسىۋىلىرىنى خۇددى دهريـادىن -رىزقى
ــاپتۇل  ــدىن ش ــدهك، باغ ــق تۇتقان بېلى
ئۈزگهندهك يىغىپ يهيـدىغان ۋاقىتلىـرى 



مانــا بىــزگه قايلىــسىال، بىــز . كهلــدى
ــېمه ! شــۇنداق قىلىۋاتىمىزغــۇ بۇنىــڭ ن

يامىنى بولسۇن؟ قازىخانىگه كهلـسهك، 
بهش سهر تهڭگه تاپاۋهت -كۈنىگه تۆت

بولىدۇ، تهڭگىلهرنـى يانچۇققـا سـېلىپ 
ــۆيگه قــايتىمىز -دۇنيــادا ئــالتۇن. ئ

كۈمۈشنىڭ جاراڭلىشىدىن ئارتۇق خۇش 
-ئـالتۇن… ھـا-ھـا-ئاۋاز بارمۇ؟ ھا

كۈمۈشنىڭ ساداسىنى ئاڭالپ ئـۆيىمىزده 
بـــۇ نـــېمه دېـــگهن تىـــنچ ياتـــساق، 

يۇرتنىڭ ئىـشى، ! ھه-سائادهتلىك ئىش



خهلقنىڭ تهقدىرى ئالالنىڭ ئىلىكىدىكى 
خۇدانىـــڭ تهقدىرىـــسىز قىـــل . ئىــش

ــدۇ ــڭ . تهۋرىمهي ــدىلهر يۇرتنى ــز بهن بى
ئىــشىنى ھهل قىلىــپ كېتهلهيمىزمــۇ؟ 
بىزنىڭ خۇداغا قۇللۇق قىلماقتىن باشقا 

 . ..!ھېچقانداق ۋهزىپىمىز يوق، تهقسىر
ــــالال- ــــالاليائ ــــدى -!، يائ دې

ـــلهن  ـــولال، غهزهپ بى ئابـــدۇقادىر دام
ئاجايىـــپ كهم ئهقىللىـــق -تىتـــرهپ، 

ئىلمىي مهنتىقتىن . بىلهن سۆزلهپ قويال
ئهگهر ســىلىدهك . تولىمــۇ كــور ئىكهنــال



ــۇنداق  ــسى ش ــڭ چۈشهنچى ئۆلۈماالرنى
بولىــدىغان بولــسا، بىزنىــڭ قىياســىمىز 
نېمىگه ئوخشاپ قاالر؟ تاڭال مهھشهرده 

 مۇبهدىل بولۇپ كېتهرمۇ؟ مهن سۈرىتى
ـــان،  ـــى ئوقۇغ ـــىلىنى خېل ـــى س تېخ
ــسى دهپ  ــق ئىگى ــدارلىق، مهنتى ئىقتى

مهن تېخــــى … بىلهتــــتىم، ئهجهبــــا
سىلىنىڭ ئـاۋۇ يوغـان . بىلمهپتىكهنمهن

  قورساقتا نېمه بار؟ زادى نېمه بار؟
ـــگهن - ـــسىر، ئهتى ـــاقتا تهق قورس

ئىچــكهن قايمــاق چــاي بىــلهن ھــالۋا، 



نهزىــرده -ن رىــزقئانــدىن خــۇدا بهرگه
خـۇدا بهرگهن . يېگهن بهتته پولـۇ بـار

رىزقىغا ئىسيان كۆتۈرۈپ، كېلىـشتۈرۈپ 
ـــىقى  ـــشىلهرنىڭ قورس ـــيهلمىگهن كى يې
سىلىنىڭ قورساقلىرىدهك ھهمىشه پـۇچهك 

ئــۆزلىرى قۇشــناچىم ئهتىــگهن . تۇرىــدۇ
ــدهك  ــپال كهلگهن ــاتىلىنى ئىچى بهرگهن ئ

ئابدۇغوپۇر دامـولال مـۇزهمهت -!تۇرىال
 .  كۈلۈمسىرىدىقىلىپ
ـــاتىال - ـــگهن ئ ـــوغرا، مهن ئهتى ت

ـــارىخىي  ـــاتىال بىزنىـــڭ ت ئىچـــتىم، ئ



ئــۆزى كۈچلــۈك . ئهنئهنىــۋى غىزايىمىــز
. پۈتۈن بهدهنگه قۇۋۋهت قىلىـدۇ. غىزا

بىز ئاتىال ئىچكىنىمىزگه شۈكرى قىلىمىـز 
ســـىلىنىڭ پهدهر . ۋه ئىپتىخـــارلىنىمىز

ــۇنىڭ  ــكهن، ش ــاتىال ئىچ ــۇ ئ رهھمىتىم
زلىرىنى ئاپىرىـــده كـــۈچى بىـــلهن ئـــۆ

بىز ! بۇنىڭغا يهنه نېمه دهيدىال. قىلغان
ــاقلىرىدا  ــان قورس ــىلىنىڭ يوغ ــى س تېخ

. ئىرفان بارمىكىن دهپ يۈرۈپتۇق-ئىلىم
ــىلىنىڭ  ــدىكى، س ــۇم بول ــۈن مهل بۈگ
قورساقتا ئىرفان ئهمهس، بهلكى مهينهت 



چىرىنــدىلهر تولغــان ئىــكهن، بــۇنى 
  !ئاشكارا قىلىپ نېمانچه رهسۋا بولىال

ــسالم -بهس، … بهس- ــدى ئى دې
بۇ ئىككـى ئۆلىمانىـڭ بارغـانچه . قازى

ـــۆرۈپ  ـــانلىقىنى ك ـــاپ كېتىۋاتق چىڭق
ـــا چۈشـــتى،  ئابـــدۇقادىر -ئوتتۇرىغ

خهلقنىـڭ . داموللىنىڭ دېگهنلىرى توغرا
غېمىنى قىلىش، يۇرتنىڭ ئىـستىقبالىدىن 

بىـز . قايغۇرۇش زىيانلىق ئىـش ئهمهس
مىز ئۆلىماالر ئهلـۋهتته مـۇالھىزه قىلىـشى

  !كېرهك



ـــى  دامـــولال ئابـــدۇغوپۇر، غهزىپىن
بېـسىۋااللماي، ئورنىــدىن دهس تــۇرۇپ 

ده، تاشـقىرىغا -ئات قامچىسىنى ئالدى
ئىـسالم قـازى سـۆزىنى . قاراپ ماڭـدى

  :بۇراپ
ـــسىر، نهگه؟ - ـــوش تهق دهپ -خ

 . سورىدى
خــــوش، مهن دوتهي يامۇلىغــــا -

ــېلهي ــپ ك ــدۇغوپۇر -! بېرى ــدى ئاب دې
. ا چىقىپ كهتتـىئۇ ئاچچىقىد. دامولال

جىم دېـمهي سـۈكۈت -باشقا قازىالر الم



 . ئىچىده قالدى
چـوڭ بولـسا دوتهينىـڭ ! بوالپتۇ-

ــارار ــدىغا ب ــدى -! ئال ــدۇقادىر دې ئاب
ــولالم  ــاي، دام ــسهنت قىلم ــى -پى بىزن

نان بېرىـپ -تۇغۇپ ئۆستۈرگهن ۋه ئاش
يـــۇرتنى -بېـــشىدا كۆتۈرۈۋاتقـــان ئهل
-ئۆشـره. ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز كېـرهك

ئېھسانالر ھهق جايىنى -كات، سهدىقهزا
ئــاز ســاندىكى كىــشىلهرنىڭ . تاپمىــدى

ئهگهر . يانچۇقىغا چۈشۈپ زايه بولماقتا
بىز بۇ مهبلهغلهرنى ھهق جايىغا سـهرپ 



ــپ، ئــۆز بــالىلىرىمىزنى تهربىــيه  قىلى
ـــى؟  ـــېمه زىيىن ـــڭ ن ـــساق، بۇنى قىل
يۇرتىمىزنى تهرهققىياتقا باشلىساق نـېمه 

ــــۇرتىمىزدا مى ــــامىنى؟ ي ــــان، ي ڭلىغ
ـــاچ ـــز ئ ـــۈمهنلىگهن پهرزهنتلىرىمى -ت

بــۇ . يالىڭــاچلىق ئــازابىنى چهكمهكــته
ــــــۆزلىرىنى  ــــــۇالر ئ ســــــهۋهبتىن ئ

بىز . مۇداخىلىچىلهرنىڭ قوينىغا ئاتماقتا
ــدۇ؟  ــماي بوالم ــدىنى توس ــڭ ئال بۇنى

. بىزمۇ ئهزهلدىن قاۋۇل خهلـق ئىـدۇق
پــامىردىن تــاكى ئــۇزاق ئالتــايغىچه 



 .بارىگـــاھ قۇرغـــان ئىـــدۇق-چـــادىر
ـــادانلىق،  ـــالهت، ن ـــسۇسكى جاھ ئهپ
بىخۇدلــــــۇق، ئىتتىپاقــــــسىزلىق، 
ـــــــك،  ـــــــلىك، مهنمهنلى كۆرهلمهس
شهخــــسىيهتچىلىك بىزنــــى گــــۇمران 

ئهلـۋهتته ئـويالپ كــۆرهيلى، . قىلماقتـا
خـوش، مهن -خهيـر! ئۇنداق قىلمـايلى

 . ئهسساالمۇئهلهيكۇم ئهلهيكۇم. كهتتىم
قازىخانىــدىن ئابــدۇقادىر دامــولالم 

لغان قـازىالر بېـشىنى قا. چىقىپ كهتتى
ــم  ــر ھــازا جى تــۆۋهن ســالغان پېتــى بى



ئاندىن بېشىنى كۆتـۈرۈپ . ئولتۇرۇشتى
 . بىرىگه قاراشتى-بىر

ــىله- ــاۋارىچىلىكنى كۆرس ــۇ ئ -! ب
 . دېدى قازىالردىن بىرى

 . دېدى يهنه بىر قازى-! خهپشۈك-
-ئۇنــداق دېگىلىمــۇ بولمايــدۇ، -

ھهرقانداق ئىـش -دېدى ئىسالم قازى، 
 تهقـــدىرىگه بــاغلىق، بـــۇ خۇدانىــڭ

ئادهمنىـڭ دىلىغـا بـۇ ئۇلـۇغ قــايغۇنى 
خۇدا سـالغان ئىـكهن، شـۇنىڭ زارىنـى 

-ئـۇ ئۇلـۇغ-. !..قىلماي ئامال يوق



 .كىچىك تىندى
 -6 - 

ئۆمهر باينىڭ ئهنجان رهستىسىدىكى 
ــــارراق  ــــسى گهرچه ت ــــانتۇر ھويلى ك

ــــدى ــــهمهتلىك ئى ــــسىمۇ، ھهش . بول
 نهقىشلهنگهن تۈۋرۈكلهر، ئويما گۈللـۈك
ــۇ  گــارنىزالر ھويلىنىــڭ ھۆســنىنى تولىم

ــدى ــان ئى ــتهكلهردىكى ھهر . ئاچق تهش
خىل گۈل، قهپهزلهردىكى شاتۇتالر، ئۆز 
ــتۇرۇلغان  ــك ئورۇنالش ــشىقىدا رهتلى يارى

ـــدى ـــېچه . ئى ـــۇ ك ـــاي ب ـــۆمهر ب ئ



ـــاي  ـــسىغا قايتم ـــدىكى ھويلى نهزهرباغ
ئهتىگهنلىكـته . شهھهرده بولغـان ئىـدى

ــدىن ــۇپ بولغان ــده ئوق ــداتنى ئۆي  بام
كېيىن، كانتۇر ئالدىغا كېلىپ، ناشتىغا 
چــاي كهلتۈرۈلــۈش ئارىلىقىــدا تهســۋى 
ــد  ــلهن بهن ــۇش بى ــا ئوق ــېرىپ دۇئ س

ـــــۇراتتى ـــــويال . ئولت ـــــردىنال ھ بى
ـــاراقالپ،  ـــسى ت ـــسىنىڭ ھالقى دهرۋازى

خىزمهتكـار . ئۇنىـڭ دىققىتىنـى بـۇزدى
باال دهرھال بېرىپ ھـويال دهرۋازىـسىنى 

چچه ئاچتى، ھويلىغا ئابـدۇرېھىم بـايۋه



.  كىشى كىرىپ سـاالم بهردى3باشلىق 
ئۇالر دهرھال ئـۆمهر بايغـا قـول بېرىـپ 
ــــيىن كــــانتۇرنى  كۆرۈشــــكهندىن كې
چۆرىدهپ ئولتۇرۇشتى ۋه قىـسقا قىلىـپ 
ــــيىن،  ــــقاندىن كې ــــانلىق سوراش ئام

  :ئابدۇرېھىم بايۋهچچه سۆز ئاچتى
-بۈگــۈن كــېچه شــهھهر ئــوڭتهي-

تــوڭتهي بولــۇپ، ئــادهمنى پاراكهنــده 
 . غان بىر ئىش بوپتۇقىلىدى
نېمه ئىش بوپتۇ؟ توپـان باالسـى -

ــخهۋهر -كهلمىگهنــدۇ؟  ــۆمهر بــاي بى ئ



 . بولغاچقا بهخىرامان سوراپ قويدى
-! توپان باالسىدىن كهم ئهمهس-

 . دېدى ئابلىراخۇن باي
  ھه، نېمه گهپ؟-
كــېچه دامــولالم ئــۆز تــالىپلىرىنى -

باشالپ بېرىپ شـىۋىت دوختۇرخانىـسى 
پنـــــى، ئۇنىـــــڭ ئاچقـــــان مهكته

  !مهتبهئهلىرىنى چېقىپ تاشالپتۇ
ـــېمه؟ - ـــهل -ن ـــاي س ـــۆمهر ب ئ

جىددىيلىشىپ، رهڭگى ئـۆزگهرگهن ھهم 
كۆزلىرى چهكچهيگهن ھالـدا سـورىدى، 



  قايسى دامولال؟-
بىزنىـڭ ! قايسى دامولال بـوالتتى-

  !ئابدۇۋارىسچۇ
ھه، دامــولال قــادىرمۇ؟ مهكــتهپ -

  قهيهرگه تاقىشىپتۇ؟
ــــال؟ - ــــۇنى دېمهم ــــدى -ش دې

 . ئابدۇرېھىم بهيۋهچچه
قهشقهرگه سىغمايۋاتقىنى، ئـۆزىچه -

مهسلهك مهستانىسى بولـۇپ، بۇرغۇسـى 
تۇتۇپ نېمه قىلىـشنى بىلـمهي كـۆزىگه 

ــۋاتقىنى،  ــېمه كۆرۈنمهي ــدى -ھېچن دې



-ئابال ئاخۇنبـاي جىـددىي ئاھاڭـدا، 
ــز ــى، ئىنگلى ــۇ مهيل ــىۋىتلهرگه -بىزغ ش

ــمىدى ــۈرگىنى قامالش ــۇ . مۇشــت كۆت ئ
ــ ــدى؟ خهق بى ــانلىق قىل ــېمه يام زگه ن

شــۇنچه يىــراق جــايالردىن كېلىــپ، 
ــــشىلىق  ــــشىچه ياخ ــــدىن كېلى قولى

بىـززه ۋاپاغـا جاپـا بـارمۇ . قىلىۋاتىدۇ
دېسه بىرگه ئىككى دېسهك قاملىشامدۇ؟ 

ئــۇ . بــۇ راســا ھۆرمهتــسىزلىك بولىــدۇ
ئهگهر . خهقنىڭمۇ ئهلۋهتته كـۆڭلى بـار

ئاچچىقى كېلىپ قالـسا، تاماشـىنى شـۇ 



بىزنىـڭ پۈتـۈن .  كۆرسهك بولىدۇيهرده
جــان تومــۇرىمىز شــۇ خهقنىــڭ قولىــدا 

  ئهمهسمۇ؟
ئـۆمهر بـاي -. !..ئهستاغپۇرۇلال-

ــىيرىپ، دهرقهم  ــامالپ س ــاقىلىنى تۇت س
ئولتۇرغان بايالرغا قاراپ تىترهپ دېدى، 

-بۇ دامولال تاۋاقنى چېقىپ قويۇپتـۇ-
  !ده

ــسى يهنه  ــشىكىنىڭ ھالقى ــويال ئى ھ
كــــار بېرىــــپ خىزمهت. تاراقلىــــدى

ئاچقاندىن كېيىن، ھويلىغا مامۇت بهگ 



ـــدى ـــپ كهل ـــڭ . كىرى ـــۇ ئادهمنى ب
ــم تۈرۈكلــۈك بــولغىنى  قوشۇمىــسى دائى
ـــۇ  ـــاپىلىق دهپم ـــامۇت خ ـــۈن م ئۈچ

  :ئۇ كىرىپال. ئاتىالتتى
ــىۋىت - ــهن ش ــپ ھهس ــهھهر بېرى س

ئـۇ كىـشى قـاتتىق . بىلهن ئۇچراشـتىم
ــدى ــشنىڭ . كايى ــپ، ئى ــسى قېتى كاللى

والر دهپ بېــشىنى ئــاقىۋىتى قانــداق بــ
  …چايقاپ قالدى

ــدۇ، - ــۇنداق بولى ــۋهتته ش -ئهل
دېــدى ئابــدۇرېھىم بــايۋهچچه ســۆزىنى 



قهشــقهر بايلىرىنىــڭ -داۋامالشــتۇرۇپ، 
تـۈمهن -تۈمهن سهر يىپهكلىرى، تـۈمهن

ــره ــا-تې ــالپ زىلچ ــۈچهيلىرى، مىڭ -ئ
گىلهملىـــرى ئـــۇ خهقنىـــڭ قولىـــدا 
ـــڭ  ـــۇ مالالرنى ـــۇالر ش ـــسا، ئ تۇرۇۋات

 مهنـپهئهت بېرىۋاتـسا، بهدىلىگه بىـزگه
ـــپ  ـــۇزۇڭنى ئىچى ـــز قهشـــقهرلىك ت بى
تۇزلۇقۇڭنى چاقاي دېسهك قاملىشامدۇ؟ 

ئهمدى قانداق . بولىدىغان ئىش بولدى
ــز؟  ــسىنى -قىلىمى ــاي قوشۇمى ــۆمهر ب ئ

تــۈرۈپ ئهقىـــل ســـورىغاندهك ســـوئال 



 . قويدى
ياخشىسى ئىنگلىز كونسۇلخانىسى -

بىلهن شىۋىت كونسۇلخانىـسىغا بېرىـپ 
ــۆزره ئ دېــدى -ېيتىــشىمىز كېــرهك، ئ

 . بىرسى
ــشىتىپ  ــلىرىنى لىڭ ــك باش كۆپچىلى

 . تهستىقالشتى
ئۆمهر بـاي، ئابـدۇرېھىم بـايۋهچچه 

چـوڭ -باشچىلىقىدا ئونغـا يـېقىن چـوڭ
بايالر نوبېشى كوچىسى بىـلهن سـهمهن 
تهرهپــــــكه چىقىــــــپ شــــــىۋىت 



ــۇالرنى  ــده ئ ــسىغا كىرگهن كونسۇلخانى
كونـــــسۇل خادىملىرىـــــدىن بىـــــرى 

ــــدى ــــېلىش  .كۈتۈۋال ــــڭ ك بايالرنى
مهقسىتىنى سورىغاندىن كېيىن، ئۇالرنى 
ــرى  ــۆزى ئىچكى ــدۇرۇپ، ئ ــدا قال ھويلى

ــى ــپ كهتت ــدا . كىرى ــايالر ھويلى  10ب
مىنــۇت ســاقلىغاندىن كېــيىن، ھېلىقــى 
خىزمهتچى چىقىپ كونـسۇلنىڭ مېھمـان 

بـايالر . قوبۇلخانىسىغا تهكلىپ قىلـدى
مېھمانخانىغــا كىرىــپ ئــۆز ھــۆرمىتى 

ۇرۇپ بولغانـدىن كېـيىن، بـويىچه ئولتـ



ھېلىقــى خىزمهتكــار بايالرغــا قــاراپ 
  :تهۋهززۇلۇق بىلهن ئىزاھلىدى

ــش - ــۇھىم ئى ــسۇل م ــابى كون جان
ــــــانلىقتىن  ــــــد بولغ ــــــلهن بهن بى

ــسىلىرىنى  ــاقلىتىپ 10ھهرقاي ــۇت س  مىن
ـــــــــدىن خىجـــــــــالهت  قويغانلىقى

 . بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى
ئـون مىنـۇت … يوغۇسۇ، يوغۇسۇ-

ـــانچه  ـــگهن ھېچق -گهپ ئهمهس، دې
 . دېدى بايالرنىڭ ھهممىسى

ــۆم ــايالر ل ــدۇقالردا -ب ــۆم ئورۇن ل



ـــاپىرۇس  ـــرى پ ـــتى، بهزهنلى ئولتۇرۇش
چــوڭ -تامــاكىنى چــوڭ. چېكىــشتى

ـــۇزۇن ـــپ، ئ ـــۈن -تارتى ـــۇزۇن تۈت ئ
بۇ چاغدا ھېلىقى خىزمهتكار . پۈۋلهشتى

  :يهنه سۆزلهپ
ئادهتته جانابى كونسۇلنىڭ ئىشى -

دېـــدى -ئـــانچه كـــۆپ بولمـــايتتى، 
ـــــسىرهپ،  ـــــۇنداق -كۈلۈم بهزهن ش

ــدىراش  ــشى ئال ــتالردا ئى ــددىي ۋاقى جى
 . ..!بولۇپ قالىدۇ

بايالرنىـــڭ يـــۈرهكلىرى جىغغىـــده 



ئۇالرنىــــڭ خىيــــالى . ســــىلكىندى
نىــڭ قىلغــان ئابــدۇقادىر دامولالمدهرھال

ــدى ــپ تاقال ــسيانىغا بېرى ــى . ئى بهلك
داموللىنىڭ قىلغان ئىشى جىددىي ئىـش 

شنى ئـۆز بولغانلىقتىن كونـسۇل بـۇ ئىـ
ھۆكۈمىتىگه دوكالت قىلىۋاتسا كېـرهك، 

ــشتى ــا كېلى ــگهن ئويغ ــۈن -دې ده، پۈت
ۋۇجۇدىغـــا تىتـــرهك ئولىـــشىپ، كـــۆز 
ئالدىلىرىــدىن يىـــپهكلهر، ئـــۈچهيلهر، 

گىلهملهر ۋه باشقا قىممهت -تېره، زىلچا
ــلىدى ــكه باش ــالالر ئۆتۈش ــالىق م . باھ



ھېلىقــى خىزمهتچــى بايالرنىــڭ روھىــي 
ــۆ ــىنچى ك ــالهتلىرىنى س ــلهن ھ زلىرى بى

بايقاپ چۈشهنگهندىن كېـيىن ئىچكىـرى 
ــى ــپ كهتت ــدىن . كىرى ــۇت 5ئارى  مىن

ـــپ  ـــسۇل چىقى ـــابى كون ئۆتـــۈپ جان
كونــسۇل . مېھمــانالرنى قوبــۇل قىلــدى

كىرگهنده بايالر دهررۇ ئورنىدىن تـۇرۇپ 
كونــسۇل ئۇيغــۇر . ئېھتىــرام بىلــدۈردى
  :تىلىغا كامىل ئىدى

ئـــــۆمهر ! مهرھهمهت! مهرھهمهت-
بدۇرېھىم باي، مامۇتخان باي، باي، ئا



كونــــــسۇل بېــــــشىنى -! مهرھهمهت
لىڭــشىتىپ ھهربىــر كىــشىنىڭ ئىــسمىنى 
ئاتاپ ئاالھىده ئىلتىپـات كۆرسـهتتى ۋه 

ــدى ــپ قىل ــقا تهكلى ــايالر . ئولتۇرۇش ب
ــلهن جــاي ــدا -مهمنۇنىيهتلىــك بى جايى

ـــانلىق  ـــيىن، ئام ـــقاندىن كې ئولتۇرۇش
ئاندىن ئۆمهر باي ئورنىـدىن . سوراشتى
  :بايالرغا ۋاكالىتهن ئۆزره ئېيتتىتۇرۇپ 
كــېچه بىزنــى غهپــلهت ئۇيقۇســى -

شهھىرىمىزده كىـشىنىڭ دىلـى . بېسىپتۇ
رهنجىگۈدهك، زهردىسى قاينىغۇدهك ئېغىر 



بۇ قهشـقهرنىڭ ئىـشى ! ۋهقه يۈز بېرىپتۇ
ــــــسيانكارنىڭ  ــــــايرىم ئى ئهمهس، ئ

بۈگۈن ئهتىـگهن . قهبىھلىكىدىن بولغان
… جىـدۇقئاڭالپ ھهممىمىز قاتتىق رهن

  …دىم…پهن…جانابى كونسۇل ئه
دىـــــل … ئولتۇرســـــىال بـــــاي-

ــش ئهمهس،  ــۈدهك ئى ــدى -رهنجىگ دې
-كونسۇل ئوچۇق چىراي كۆرسـىتىپ، 

ئولتۇرسىال، مهرھهمهت، بۇ بىر كىچىك 
ـــشقۇ ـــڭ ! ئى ـــۇغ مهريهم ئانىمىزنى ئۇل

ــدا  ــش يولى ــان قىلى ــادارلىقىنى ناماي ۋاپ



. ياخشى نىـيهت بىـلهن ئىـش قىلـدۇق
سىلىرى بىزنىڭ يۇرتىمىزغـا ئهگهر ھهرقاي

بېرىپ بىز قىلغـان ياخـشى ئىـشالرنىڭ 
ــسىال  ــان بولۇش ــى قىلغ ــدىن بىرىن ئون
بىزنىڭ خهلقىمىز ھهرقايـسىلىرىنى بـاش 

ــوالتتى ــۈرگهن ب ــپ كۆت . ئۈســتىگه ئېلى
چۈنكى بىزنىڭ خهلقىمىز ياخشى ئىش، 

  …ياخشى نىيهتنى چۈشىنىدۇ
دېيىــشتى -! شــۇنداق، شــۇنداق-
 . بايالر
شـقهردىن بۇنـداق جـاۋاب بىز قه-



ـــان  ـــان ئويلىمىغ ـــوالر دهپ ھېچقاچ ب
ــدۇق،  ــۆزىنى -ئى ــسۇل س ــدى كون دې

 . داۋامالشتۇرۇپ
بهك سهت بولدى، بىز ھهممىمىـز -

 . كۆپ خىجالهت بولدۇق
خىجالهت بولغۇدهك ئىش ئهمهس، -

دېدى كونـسۇل چىمچىـالق قولىنىـڭ -
تولىمـۇ كىچىـك -ئۇچىنى كۆرسـىتىپ، 

لىق لــــېكىن بىــــز ياۋروپــــا. ئىــــش
ــاراھهت،  ــداق ج ــدىغان ھهرقان يوغىناي

ــــازاب ــــداق ئ ــــڭ -ھهرقان ئوقۇبهتنى



دهســــلىپىده كىچىــــك نهرســــىدىن 
شــۇڭا . باشــلىنىدىغانلىقىنى چۈشــىنىمىز

داۋاالش قائىدىسى بـويىچه ھهرقانـداق 
. كىچىك ئاالمهتلهرنىڭ ئالدىنى ئالىمىز

ــسا  ــشلىك بول ــقا تېگى ــسىپ تاشالش كې
 ئۇنىڭغــا ئاغرىنىــپ تۇرماســتىن كېــسىپ
تاشالپ، كىشىلهرنى كېيىنكـى ئـازابتىن 

بــۇ بىزنىـــڭ . قۇتۇلــدۇرۇپ قــالىمىز
ـــۇلىمىز ـــدا . داۋاالش ئۇس ـــېچه پهي ك

بولغــــان ۋهقه مۇشــــۇ قىــــسمهتتىكى 
ــشالرغۇ ــقهرنىڭ ! ئى ــسىلىرى قهش ھهرقاي



بايلىرى، قهشقهرنىڭ كۆزى، قهشقهرنىڭ 
شـۇنىڭ . يۈزى، گۈل تـاجى ئوخـشاش

ئۈچۈن بۇ ئىـش سـهت بولىـدۇ دېـگهن 
يات بىلهن بىـزگه ئـۆزره ئېيتىـپ ھېسسى

ـــشىپال ـــهنگهن . كېلى ـــۇنى چۈش مهن ب
يهرده، ھهرقايــسىلىرىمۇ چۈشىنىــشلىرى 

ــرهك ــۇرالردا . كې ــان “ئۇيغ ــۆزۈم تاپق ئ
دهيـدىغان ” باالغا، نهگه باراي دهۋاغـا

بىر تهمسىل بار، بۇ ۋهقهنىڭ ئۆزى بىـر 
ئىللهت، ئۇنىڭ دهۋاسىنى يهنه ئـۆزلىرى 

شىلىقىمىزنى قىلىـشىدىال، بىــز ئــۆز ياخــ



  …ھهرگىز توختىتىپ قويمايمىز
بــايالر ئېگىلىــپ خــۇش ئېيتىــپ 
ـــــز  ـــــيىن، ئىنگلى ـــــدىن كې چىققان

. كونسۇلخانىسىغا بېرىپ ئـۆزره ئېيتتـى
ئىنگلىز كونسۇلى قوبۇلخانىدا مۇنـداق 

  :دېدى
ئهتىگهنلىكــته ۋهقهنــى ئــاڭالپ -

ـــسۇسالندىم ـــاتتىق ئهپ ـــقهرده . ق قهش
هن مۇشۇنداق بولۇشىنى ئهسـال كـۈتمىگ

 . ئىدىم
دېيىشتى بايالر، -راست، -راست-



ھېچكىمنىڭ خىيالىغا كهلمىگهن ئىـش -
-ئاجايىپ قوپال ئىـش بولـدى. ئىدى

  !ده
بهلكى پىلغـا ئابدۇقادىر دامولالم -

مۇشــت ئاتمــاقچى بولغانــدۇر، بۇنىــڭ 
ــداق  ــرىيه ھېچقان ــۇغ ئىمپې ــلهن ئۇل بى

ــدۇ ــا ئۇچرىماي ــۆپ . زىيانغ ــولال ك دام
ىمۇ، ئهقىـــل جايالرغـــا بارغـــان بولـــس

. تاپمىغـــان، دۇنيـــانى چۈشـــهنمىگهن
ــدا،  ــڭ قولى ــى كىمنى ــڭ تىزگىن دۇنيانى
تهقدىرى كىمنىڭ ئىلىكىده، بۇنىڭـدىن 



ۋهقه گهرچه . زهررىـــچه ســـاۋاتى يـــوق
بـۇ ! كىچىك بولسىمۇ، تهسـىرى يامـان

ئىــــشنىڭ بهختــــسىز ئــــاقىۋهتلىرىنى 
تهسهۋۋۇر قىلغاندا شهخـسهن ئۆزۈمنىـڭ 

كونـسۇل دېـدى -قورققۇسى كېلىـدۇ، 
 . سۈرلۈك قىياپهتته

ــــسۇل - ــــۇنداق، كون دهرۋهقه ش
جانـــابلىرى، بـــۇ ۋهقه بىزنـــى جىـــق 

 . دېدى ئۆمهر باي-تهشۋىشكه سالدى، 
ـــولالم - ـــدۇقادىر دام ـــقهر ئاب قهش

ــلهن ھېــسابالشمىغان ــى بى . مهنپهئهتن



ــن  ــۇرى قهيهردى ــان توم ــقهرنىڭ ج قهش
ــــدۇ، بــــۇنى قىلــــچه  ئوزۇقلىنىۋاتى

ــهنمىگهن ــس. چۈش ــېكىن ھهرقاي ىلىرى ل
ياخشى چۈچىنىشىدىال، ئانچه ئهندىـشه 

- ! ئىش ئوڭشىلىپ قالىدۇ! قىلىشمىسىال
 . دېدى كونسۇل كۈلۈمسىرهپ

ــشىپ  ــۇ خوشلى ــۇ يهردىنم ــايالر ب ب
 .يېنىپ چىقىشتى
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ـــــــى  ـــــــامۇت بهگ ئىچكهرك م



مېھمانخانىسىدا ھهسـهن شـىۋىت بىـلهن 
داســـتىخان ئۈســـتىده چـــاي ئىچىـــپ 

 . ئولتۇرۇپ سۆھبهتلهشمهكته ئىدى
ــدىنىڭ - ــسۇل ئهپهن ــابىي كون جان

ـــى  ـــۈرۈلگهنلىكىنى تېخ ـــسى ت قوشۇمى
دېـــدى ھهســـهن -ئۇچراتمىغانىـــدىم، 

شىۋىت قولىـدىكى پىيـالىنى ئوينىتىـپ، 
بـــــۇ ۋهقه چىققانـــــدىن كېـــــيىن -

قوشۇمىــسىنى تــۈرگهن پېتــى خىيــال 
ئانـدىن . سۈرۈپ بىرھازا تۇرۇپ كهتتى

گهپ قىلماســـتىن ئۆينىــــڭ ئىچىــــده 



ىــڭ ئهلپازىــدىن ئۇن. مــاڭغىلى تــۇردى
 . قورقۇپ ھېچگهپ قىاللمىدىم

دېدى -ئهلۋهتته خاپا بولغاندۇ، -
مامۇت خـاپىلىق قوشۇمىـسىنى تېخىمـۇ 

ئهگهر مېنىــڭ دۇكىنىمنــى -تــۈرۈپ، 
بىرهر ئادهم بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىدىغان 
بولسا، قان بولۇشۇپ كهتمهمدىمهن، يا 

-ئۇ يان، يا بۇ يان بولۇشۇپ كېتىمهن
هنــدىم ھېلىمــۇ ئــانچه كونـسۇل ئهپ! ده

 . خاپا بولماپتۇ
جانـــابى كونـــسۇل بىرھـــازادىن -



كېيىن بۇرۇلۇپ ماڭا قـاراپ، ھهره ئـۆز 
-دېدى-! كۆنهلگىسىنى ئۆزى ساقاليدۇ

ده، ئارتۇق گهپ قىلماي ئۆيىگه چىقىپ 
ــى ــويالپ . كهتت ــى ئ ــى خېل ــۇ گېپىن ب

كـــــۆرگهن بولـــــساممۇ مهنىـــــسىنى 
 . يېشهلمىدىم

گهپنىـــڭ ئـــۆزى مهنىـــسىز گهپ -
 . دېدى مامۇت بهگ-ئهمهس، 

ـــسۇل - ـــابىي كون ـــۋهتته جان ئهل
مـامۇت . مهنىسى يوق گهپنى قىلمايـدۇ

زادى بۇ سۆز . بېگىممۇ ئويالپ كۆرسۇن



  قانداق مهنىده ئېيتىلدى؟
قهشقهرلىك ھهرىكهتكه كېلىپ ئـۆز -

قهشقىرىنى ساقلىـسۇن، دېـگهن مهنىـده 
  سۆزلىگهندۇ؟

دېـدى ھهسـهن -نۇرى ئهالنـۇر، -
ۇت بهگنىــڭ دولىــسىغا شــىۋىت مــام

ــپ،  ــۇ -قېقى ــۇ ش ــڭ مۇالھىزهمم مېنى
قهشقهرلىك ئۆز شـهھىرىنى ئـۆزى . ئىدى

ساقلىمىسا، كىم ساقالپ بېرهتتـى؟ مهن 
ــــۇم  ــــستۇرۇپ قويغ ــــۇنى قى يهنه ش
ــان  ــول قويغ ــسىغا ي ــدۇكى، ئاتى كېلى



بــۇنى . ســودىگهر پايــدا تاپالمايــدۇ
ــاي،  ــقهرده ب ــىنىال، قهش ــدان چۈش ئوب

 پايـدا كېـرهك، بۇالرغـا. سودىگهر تـوال
-تېگــى. پايــدا ھىندىــستانغا بــاغلىق

تهكتىدىن ئالغانـدا ئۇلـۇغ برىتـانىيىگه 
بــاغلىق، برىتــانىيه ئىمپېرىيىــسى خاپــا 
بولغان كۈنى قهشقهرنىڭ ھايـاتى يـوق 

خـاپىغۇ بولمـاس، نـاۋادا . دېگهن سۆز
خاپا بولۇشنىڭ ئورنىغا قاپىقىنى تۈرۈپ 
قېشىنى يىمىرىـپ قويغـان كـۈنى ئـۆمهر 

ــدابــاي، ــدۇرېھىم بايالرنىــڭ پاي - ئاب



مهنپهئهتلىرى قانداق بـوالر؟ ئۇالرنىـڭ 
ــالتۇن ــۈكلىگهن -ئ ــامبۇ ي ــۈش، ي كۈم

قېچىرلىرى پامىر يوللىرىدا قايسى ھاڭغـا 
دومىالپ كېتهر؟ ئۇنداق بولغان كـۈنى 
ـــــۈرۈپ  ئـــــۆمهر بـــــايمۇ راۋاب كۆت
دىۋانىچىلىق قىلىشقا مهجبـۇر بولمايـدۇ 
ــهۋۋۇرنى ــۇ تهس ــدۇ؟ ب ــى بوالم  دېگىل
ــــدىغا  ــــايلىرى كــــۆز ئال قهشــــقهر ب

  كهلتۈرگهندىمۇ؟
ـــۋهتته - ـــۋهتته شـــۇنداق، ئهل ئهل

  !شۇنداق



ئاتىسىغا يول قويغا سودىگهر پايدا -
تاپالمايدۇ، دېگهننى قايتـا ئهسـكهرتىپ 

ئابــدۇقادىر قويۇشــۇمدىكى ســهۋهب، 
ــولالم  ــسى ئهمهسدام ــڭ ئاتى . بايالرنى

ئهگهر ئاتىــسى بولغــان ھــالهتتىمۇ يــول 
ـــلىق ـــمقويماس ـــدى -… ده-ى الزى دې

 . ھهسهن شىۋىت سۈرلۈك قىياپهتته
سۆزنى ئىككىمىـز قىلىـشىۋاتىمىز، -

ــهل - ــاۋازىنى س ــامۇت بهگ ئ ــدى م دې
بــايالرنىڭمۇ كــۆڭلىگه -پهســهيتىپ، 

  …پۈككهن يېرى بار، ئهلۋهتته



 . ئىشلىرىڭىز نۇر ئهالنۇر! بارىكالال-
مامۇت بهگ تېتىـك قهدهم تاشـالپ 

يـال بولمـايال ئۆيىدىن چىقىپ ئانچه ھا
زور گهۋدىلىك بىر ئادهمنى ئهگهشتۈرۈپ 

  :كىردى ۋه بۇ مېھماننى تونۇشتۇرۇپ
ئهتىگهنــدىن بېــرى تونۇشــتۇرغان -

دىۋه يۈرهك پالۋىنىمىز مانا شۇ كىـشى، 
 . ..!ئىسمى ھېلىم مهزىن ئاخۇنۇم

ـــــان، - بارىكـــــالال، مهن ئاڭلىغ
قولىدىن ئىش كېلىدىغان بـاتۇر ئـادهم، 

 . ۇڭمهرھهمهت، ئولتۇر



ــاي - ــاله چ ــر پىي ــامۇت بهگ بى م
ھېلىم مهزىن چـاي ئوتالۋاتقـان . تۇتتى

چاغــدا مــامۇت بهگ ئورنىــدىن تــۇرۇپ 
-داراڭلىتىپ يوغـان سـاندۇقنى ئـاچتى

 يـۆگهم 6ده، سامان قهغهزگه ئورالغـان 
تهڭگىنـــى ۋه بىـــر دانه خهنجهرنــــى 

ــــدى ــــر -ئال ــــتىخاننىڭ بى ده، داس
ئۇنـداق بولـسا -بۇرجىكىده قىزىرىپ، 

، باشــتا قىلىـشقان گېپىمىــز گهپ، تاغـا
 300مانــا بــۇ . ۋهدىمىـز ۋهده بولــسۇن

ــۇ  ــجهر، ب ــر دانه خهن ســهر تهڭــگه، بى



خهنـــجهر ئـــۆز يېرىمىـــزده ســـوقۇلغان 
ئهمهس، زاۋۇتتىن چىققان، ھهرقانـداق 

 . ئىشقا يارايدۇ
ھېلىم مهزىن ئوراقلىق تهڭگىـلهرگه، 
پوكاندهك قىزارغان پېشانىسى، قىزارغان 

 . ن تهلمۈرۈپ قارايتتىكۆزلىرى بىله
قېنـــى ئېلىـــڭ، قالغـــان ئىـــش -

 . ئۆزىڭىزده قالدى، ئېلىڭ تهڭگىلهرنى
ھـــېلىم مهزىننىـــڭ يـــۇڭ باســـقان 
قــوللىرى تىتــرىگهن ھالــدا تهڭگىلهرنــى 

ئانـــدىن . ئېلىـــپ بهلۋاغقـــا چىگـــدى



ــۆرۈپ ــپ، ئ ــا ئېلى ــى قولغ -خهنجهرن
 . چۆرۈپ قاراپ قويدى

 . ..!خوش-ئۇنداق بولسا خهير-
بۇيرۇسا ھهرقايسىلىرىنىڭ خۇدايىم -

تېـنىم بىـلهن -تاپشۇرغان ئىشىنى جـان
ــايمهن ــادا قىلغ ــر،. !..ئ ــدى -خهي دې

 . ھېلىم مهزىن
مــــامۇت بهگ ھــــېلىم مهزىننــــى 

. ھويلىدىن چىقىرىـپ ئۇزىتىـپ قويـدى
ھېلىم مهزىننىڭ گهۋدىـسى قـاراڭغۇلۇق 
ئىچىـــده چاپـــسانال كـــۆزدىن غايىـــب 



  …بولدى
. بۈگـــۈن باشـــقىچه تـــاڭ ئـــاتتى

. ماننى كۆڭۈلـسىز تۇمـان قاپلىغـانئاس
ـــــداقتۇر كۆڭـــــۈلنى  ـــــڭ قان ھاۋانى
ــشا  ــتىگه يارى ــتۈرىدىغان تهبىئى خىرهلهش
ـــئۇم  ـــشهتلىك ۋه مهش ـــداقتۇر دهھ قان

 . خهۋهرمۇ تارقالغان ئىدى
قهشقهر شهھىرى ئىچىدىكى يۈزلىگهن 
ـــان  ـــائهتلىرى، ئونلىغ ـــچىت جام مهس
ـــهھهر  ـــالىپالر، ش ـــسىلهردىكى ت مهدرى

هرلهر، قول ھۈنهرۋهن ئاھالىلىرى، سودىگ



-كاســـىپالر، تـــۇل خوتـــۇن، يېـــتىم
ــئۇم  ــۇ مهش ــسى ب ــسىرالرنىڭ ھهممى يې
خهۋهرنى ئاڭالپ، گويا قىيـامهت قـايىم 
ــاش كۆچــۈپ  ــا قۇي ــدهك، گوي بولغان
ــپ  ــلۇققا ئېقى ــات بوش ــسىز كائىن پايان
ـــده  ـــمهت ئىچى ـــان زۇل ـــپ جاھ كېتى
قالغاندهك، ئادهملهرنىڭ ھهممىـسى بـۇ 

ڭىـــدا زۇلـــمهت جاھاننىـــڭ بىـــر بۇلۇ
قاراڭغۇلۇقتـــا قالغانـــدهك باشـــقىچه 

ــوۋا ــوۋا، ت ــۇدا، ت ــشمهكته! تۇيغ . دېيى
قانداقمۇ قولى بارغاندۇ؟ قانداق دهيۈز 



ـــدۇ ـــۇنداق قىلغان ـــاق ش ـــارا قورس ! ق
ــڭ  ــالهم ئهمهســمۇ؟ ئالىمنى ــق ئ خۇدالى
ئۆلگىنى ئالهمنىـڭ ئـۆلگىنى ئهمهسـمۇ؟ 

ــوۋا ــوۋا، ت ــشهتتى! ت ــۇمهن . دېيى ئوم
ىچىده ئازاب ئادهملهر قاتتىق ھهسرهت ئ

 . چهكمهكته ئىدى
. بۇ خهۋهر يېزىالرغىمۇ پـۇر كهتتـى

قوغان، سهمهن، نهزهرباغ تهرهپلهردىن، 
ــــاتۇش،  ــــۇزاق، بهشــــكېرهم، ئ توقق

توپ خهلق -پهيزىۋات تهرهپلهردىن توپ
ــدى ــا ئى ــهھهرگه ئاقماقت ــۈنكى . ش بۈگ



ماتهم پۈتۈن يۇرتنىڭ، شۇنداقال پۈتۈن 
 . ئالهمنىڭ قايغۇسىغا ئايالندى

لۇغ ھېيتگاھتا ئۈستىده كىمخـاب ئۇ
يوپۇق يېپىلغان جىنازا خهلـق دېڭىـزى 

 . ئىچىده گويا كاراپتهك ئۈزمهكته
ـــۇڭ ـــڭ م ـــاله-خهلقنى -زارى، ن

پهلهك -پىغــــــــانلىرى ئاســــــــمان
ــۈرۈلمهكته ــۇزۇن . كۆت ــهللىلىكلهر، ئ س

تونلۇقالر، مىڭلىغان تالىپالر، پهرهنـجه 
ـــيگهن  ـــوال كى ـــالالر، ك ـــان ئاي يېپىنغ

پايىچىالر، مهدداھــالر، دهرۋىــشلهر، ســا



راۋابچىــالر، ئىــشقىلىپ ھهمــمه جاھــان 
نامــاز . يــاش تۆكــۈپ قــان يىغلىماقتــا

ــى ــڭ ئىچ ــۈرگهنده، ھېيتگاھنى -چۈش
. تېشى ئادهم دېڭىزىغا ئايالنغان ئىـدى

ــيىن  نامــاز چۈشــۈرۈلۈپ بولغانــدىن كې
ــان  ــدىن يېزىلغ ــهۋقى تهرىپى ــۇق ش قۇتل

 . مهرسىيىمۇ ئوقۇلدى
لىرىغــا ھاســا مىڭلىغــان تــالىپالر قول

ئېلىپ تۇماقلىرىنى تهتـۈر كىيىـپ، ئـاھ 
ئىسىت، ۋادهرىـخ دهپ يىغـالپ تهزىـيه 

  :شېئىرى ئوقۇدى



 
 قهشقهرده دامولال ئابدۇقادىر ناھهق كهتتىلهر،

 .قالدىلهر ياش بالال، ھاممام ئاستىدا كۈلده ياتۇرلهر
 

 ئايرىلدۇق يۇلتۇزدهك كاتتا ئالىمدىن ئهي مۇسۇلمانالر،
 .لگىنى ئالهمنىڭ ئۆلگىنى ئويال ئىنسانالرئالىمنىڭ ئۆ

 
 ئويلىماي قول سالدى قاشقىرالر كهبى دهيۈز قاتىلالر،

 .قالدۇق بىز ھهسرهتته بهك ئېغىر كۈنگه
 

 ئاسماندىن ياغدى قان بولغان بۇ ئىشقا تاقهت قىاللماي،



 .ئاقتى قان دهرياالر بۇ پاالكهتتىن قايناپ تاشقىنالر
 لدۇق ئهجهب پېرۇ ئۇستازدىن،ئاھ ئىسىت، ۋادهرىخ ئايرى
 .ھهسرهتته جىمى تالىپالر- يىغاليمىز ئۆلگۈچه داغۇ

 
 ياشىمىز قاپلىسۇن توپان سۈيىدهك يهر ۋه جاھاننى،
 .ئاھىمىز قاپلىسۇن ئاسمان قهھرىنى چىقسۇن بورانالر

 
 ئهمدى بىز قهشقهرلىك تاپماي قويمايمىز ياۋۇز قاتىلنى،

 .ى قايناپ ۋىجدانالردهھشهتلىك كۈلپهتكه زهردىمىز تاشت
 

ـــى،  ـــيه ساداس ـــڭ تهزى تالىپالرنى



يـــــۈزلىگهن دهرۋىـــــشلهرنىڭ دهۋرى 
-ساماسى، مىڭلىغان ئادهملهرنىڭ نـاله

پهريادى، قانلىق كۆز ياشـلىرى ئىچىـده 
بىننـى ئابدۇقادىر دامـولالم ۋهتهنپهرۋهر 

ـــىتى  ـــقىرىنىڭ جهس ـــدۇۋارىس قهش ئاب
ــى-1343ھىجــرىيه (يىلــى -1924 ) يىل

 .  قىلىندىلهريهرلىككه دهپنه
 ۋاپات بولـۇپ ئابدۇقادىر دامولالم 

ـــۆتكهن 10 ـــل ئ ـــى مهن -1934 يى يىل
قهشقهرده دامولال «قهشقهرگه بارغىنىمدا 

 دېگهن بـۇ »ئابدۇقادىر ناھهق كهتتىلهر



ــۇنى  ــدىكهن، ئ ــېئىرى ئېيتىلى ــيه ش تهزى
ــائىلىلهردىكى  ــوچىالردىكى، ئ ــا ك ھهتت
ئۇششاق بالىالرمۇ بىلىدىكهن، مهن شـۇ 

ئاڭلىغان، ئاھـاڭلىرى، قىـسمهن چاغدا 
. بېيىتلىرى ھازىرغىچه ئېسىمده تۇرۇپتـۇ

شۇ يىلالردا قهشـقهرده راۋاپچىالردىنمـۇ، 
ـــۇ  ـــۇ ش ـــا تهرهپلهردىم ـــسۇ، كۇچ ئاق
ـــان  ـــاقالرنى ئاڭلىغ ـــسمهتتىكى قوش قى

  :ئىدىم
 تاشالر تهۋرىنىپ،-تاغالر

 قاتتىق چاقماق چاققانمۇ؟



 دهريا سۈيى قان بولۇپ،
 انمۇ؟بۈگۈن تهتۈر ئاقق

 
 قهشقهرنىڭ ھاۋاسىنى،

 تۇمانالر باسقانمۇ؟-چاڭ
 قهشقهرنىڭ جاھانىنى،

 ماتهم باسقانمۇ؟-قايغۇ
 

 ئاي تۇتۇلماس دهپتىمىز،
 .كۈن تۇتۇلماس دهپتىمىز
 داموللىغا دۆيۈزلهر،



 .قهست قىلماس دهپتىمىز
 قىلماق بولغان قهستىڭنى،
 ماڭا قىلساڭ بولمامتى؟
 قولۇڭدىكى پىچاقنى،

 ڭ بولمامتى؟ماڭا سالسا
 

 دامولال شېھىت بولدى،
 .ياتار جايى بېھىش بولدى
 دامولالمغا قهشقهرلىك،

 .كۆپ يىغالپ بىھوش بولدى
 



 ئاق قۇشقاچ چۇرۇقاليدۇ،
 .چاڭگاسىنى تاپالماي

 تالىپ بالال يىغاليدۇ،
 .دامولالمنى تاپالماي

 
 دامولالم چىراغىغا،
 .پهرۋانه بوالي دهيمهن

 ناھهق بولغان بۇ ئىشقا،
 .دىۋانه بوالي دهيمهن

 
 دامولالمغا قهست قىلدى،



 .يۈزى قارا دۆيۈزلهر
 كۆڭلىده چىراغى يوق،

 .دىلى قارا ياۋۇزالر
 

  ئاخىرقى سۆز
ــسۇن « ــۆل ئىــشنى ئاشــكارا بولمى ئ

مهرھـۇم . »دېسهڭ قىلمىغىنىڭ ياخـشى
بىننى ئابـدۇۋارىس ئابدۇقادىر دامولالم 

ھهسـرهت، -قهشقىرىنىڭ جهسىتى قـايغۇ
مهتلهر ئىچىده دهپنه قىلىنىپ، نادا-ئاھ



ئۈچ نهزىـرى بېـرىلگهن كـۈنلهردىال ھهر 
. مىش گهپلهر پهيدا بولدى-خىل مىش

ھېلىم مهزىن دېگهن قارا قورساق قهتلـى 
ئاز كۈن ئۆتمهي ئـۆمهر . قىپتۇ دېيىشتى

 300باي باشلىق بايالر ھېلىم مهزىـنگه 
ســهر تهڭــگه بېرىپتــۇ، دېــگهن ســۆزلهر 

ىكى مۇسـتهبىت ئۇ چاغد. پهيدا بولدى
ــايالر،  ــتىدا، ب ــول ئاس ــڭ ق ھۆكۈمهتنى

چوڭ ئاخۇنالر كۆكلهپ يايرىغـان -چوڭ
شارائىتتا بـۇ سـۆزلهر ئـۆزىچه بېـسىلىپ 

 . قالدى



نىـڭ ئابـدۇقادىر دامـولالم مهرھۇم 
ـــۈرۈلگهنلىكىگه  ـــاھهق ئۆلت ـــل 56ن  يى

بــۇ ئهســهر (بولغــان بۈگــۈنكى كۈنــده 
 يىلىغا قارىتا ئېيتىلغـان-1982يېزىلغان 

-ئىنگلىـز«، خهلق ئاغزىـدا )بىرمۇخ-
ـــــــسۇلخانىلىرىنىڭ  ـــــــىۋىت كون ش
ـــاي  ـــۆمهر ب ـــلهن ئ ـــى بى كۈشكۈرتۈش

 سـهر تهڭـگه سـهرپ 300قاتارلىقالرنىڭ 
قىلىپ دامولالمنى ھېلىم مهزىننىڭ قولى 
ـــــق  ـــــۈرگهنلىكى ئېنى ـــــلهن ئۆلت بى

   …سۆزلهنمهكته



  :يازغۇچىدىن
دامــولالم ئابــدۇقادىرى نــاھهق «

ىنى مهن دېـگهن بـۇ مهرسـىي» كهتـتىلهر
. يىلــى قهشــقهرده ئاڭلىغانىــدىم-1933

ــېئىر  ــۇ ش ــان ب ــاغالردا ئاڭلىغ ــاش چ ي
يــۈرهككه چىــڭ ئورناشــقان ئىــكهن، 

 . ھازىرغىچه ئۇنتۇپ قالغىنىم يوق
ــده  ــانالر ئىچى ــدا ئوقۇغ ــى دىن مهيل
ــالىيالر،  ــازىرقى زىي ــاكى ھ ــسۇن ي بول
تىجــارهتچىلهر، ھــۈنهرۋهنلهر ئىچىــده 

بىننــى ئابــدۇقادىر دامــولالم بولــسۇن، 



ـــى  ـــقىرىنىڭ تهرىپىن ـــدۇۋارىس قهش ئاب
ـــــاڭالپ  ـــــۈنگىچه ئ ـــــۈنكى ك بۈگ

ــتىمهن ــۇ زات . كهلمهك ــى -1924ب يىل
ــــى-1343ھىجــــرىيه ( ــــاھهق ) يىل ن

 56بۇ ئىشقا گهرچه . ئۆلتۈرۈلگهن ئىدى
 بولغـان بولـسىمۇ، )اديىلى-1982(يىل

كىشىلهر بۇ پاجىئهنى ئۇنتـۇپ قـالغىنى 
شۇنىڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا، شـۇ . يوق
ىتالردا قهشقهرده تۇرۇشـلۇق ئىنگلىـز ۋاق

كونسۇلخانىـــــــــسى، شـــــــــىۋىت 
ـــــــــن  ـــــــــسى ۋه دى كونسۇلخانى



تارقاتقۇچىالرنىڭ قـانلىق قـولى ئـۆمهر 
ــڭ  ــېلىم 300باينى ــسى، ھ ــهر تهڭگى  س

مهزىن دېگهن قارا قورساق پوكانچىنىـڭ 
ۋىجدانسىز قاتىـل گهۋدىـسىگه بولغـان 
لهنهت ۋه نهپرهتنى بىر كۈنمۇ ئۆچۈرۈپ 

يىــــراق -يىــــراق. قــــويغىنى يــــوق
يېزىالردىكى پارس، ئهرهبچىدىن ئازراقال 
ــــشىلهر بهزهن  خهۋىــــرى بولغــــان كى

نىــڭ ئابــدۇقادىر دامــولالم كىتــابالردا 
ــۆرۈپ  ــائىيلىرىنى ك ــسقا رۇب ــان قى يازغ

قىــزغىن مۇھــاكىمه . تهھــسىن ئوقۇيــدۇ



يۈرگــــۈزۈپ، رۇبائىينىــــڭ چوڭقــــۇر 
غا ئابدۇقادىر دامولالم مهنىلىرىگه قاراپ 

ــــا ئۆلۈ ــــالىم، كاتت ــــا ئ ــــا، كاتت م
ـــائىر ـــوپ، ش ـــۇر، پهيالس -مۇتهپهكك

ۋهتهنپهرۋهر، مهرىپهتپهرۋهر دهپ يۇقىرى 
 . باھا بېرىدۇ
ـــــولالم دهرۋهقه  ئابـــــدۇقادىر دام

. ئهسىرىمىزده ئىقتىـدارلىق ئـالىم ئىـدى
بـــۇ زات . تهرهققىيـــپهرۋهر زات ئىـــدى

ــستاندا  ــارادا ۋه ھىندى ــقهرده، بۇخ قهش
نبۇل، مهدىنه، مىـسىر، ئىـستا. ئوقۇغان



ئۇپــا، قــازان، تاشــكهنتلهرگه زىيــارهتته 
ــــم  ــــۇپ، بىلى ــــاياھهتته بول ھهم س
ئىقتىــــــدارىنى ئاشــــــۇرغان ۋه نهزهر 

ئۆز ۋهتىنىنىـڭ . دائىرىسىنى كېڭهيتكهن
ــڭ  ــۆز خهلقىنى ئارقىــدا قالغــانلىقىنى، ئ
ــڭ  ــادانلىق ۋه جاھــالهتته ياتقانلىقىنى ن
سهۋهبلىرىنى شۇ دهۋردىكى جاھـانگىرالر 

ـــسىئونېر ـــن(مىس ـــاتقۇچىدى ، الر) تارق
مۇتهئهسسىپ بـايالر، خـۇراپىي ئىـشان 
تۆرىلهر، موللىالرنىڭ ياۋۇز نىيهتلىرىدىن 
ئىزدهپ تېپىپ ئۇنىڭغا قارشـى كـۈرهش 



 . قىلغان
ــولالم  ــدۇقادىر دام ــشىدا 45ئاب  يې
ــدى ــپ كهل ــقهرگه قايتى ــۇ . قهش ــۇ ش ئ

ــال  ــا چاڭگ ــقهر زېمىنىغ ــتالردا قهش ۋاقى
ىپ سېلىۋالغان چهتـئهل قـوللىرىنى كېـس

تاشــــالش، مۇتهئهســــسىپ بــــاي ۋه 
چلىرىگه ۈئۆلۈماالرنىـــڭ چهت ئهل كـــ

تايىنىپ تىكلىگهن نوپـۇزلىرىنى قىرقىـپ 
. تاشالش ئۈچۈن قهتئىي كۈرهش قىلىدۇ

 ئابـدۇقادىر دامـولالم بىز بۇ مهقسهتنى 
نهســىھهتى «ئــۆز قــولى بىــلهن يازغــان 



شـانلىق «. دىـن كـۆرۈۋاالاليمىز»ئاممه
ىقالر يۈرۈشـــــــلىرىمىزگه خۇراپـــــــاتل

ئابرۇيىمىز قولـدىن -ئىززهت. ئارىالشتى
ــى ــاتچى. كهتت ــانگىر(مۇخالىپ  الر)جاھ

. »ۋهتىنىمىزگه قول سېلىـشقا باشـلىدى
ــمهك ــقهردىكى -1920 ،دې ــرى قهش يىللى

. ئهمهلىـــي ئهھـــۋال شـــۇنداق ئىـــدى
ــۇم  ــولالم مهرھ ــدۇقادىر دام ــال ئاب  رېئ

ئهھۋالغــا قارشــى كــۆكرهك كېرىـــپ، 
ــ ــۈرهش قىل ــلهن ك ــداكارلىق بى . دىپى

ئېھـسانالرنى -زاكـات، سـهدىقه-ئۆشـره



ــب ــتىم-غېرى ــۇرۋا، يې ــسكىنلهرگه -غ مى
پ قىلىش، مهكتهپلهر قۇرۇپ ئۇالرغا رسه

تهربىيه بېرىشنى بهجانىدىل تهشـهببۇس 
 . قىلدى

. ئهپسۇسكى، بۇ زات يالغۇز ئىـدى
ئـــۇنى ئـــۇ دهۋردىكـــى ئهكـــسىيهتچى 

چـۈنكى ئـۇالر . ھاكىمىيهت قوللىمايتتى
تۇتۇشــنى ئهۋزهل يــۇرتنى جاھــالهتته 

ـــــي ئۆلىمـــــاالرمۇ . كـــــۆرهتتى دىنى
ـــڭ  ـــۈنكى داموللىنى ـــايتتى، چ قوللىم
تهشهببۇسلىرى بويىچه بولغاندا شـهخس 



ئهۋقــاپتىن . تاپــاۋىتى ئــازالپ قــاالتتى
. كېلىدىغان مهنپهئهت ئۈزۈلۈپ قاالتتى

ــايتتى ــۇ قوللىم ــايالر تېخىم چــۈنكى . ب
بايالرغا نـادان، بـوزهك خهلـق بـازىرى 

ئۇالر خهلقنى بوزهك تېپىپ . الزىم ئىدى
 . جىقراق پايدا تېپىشنى كۆزلهيتتى

ئابــدۇقادىر داموللىــدىن نۇرغــۇن 
ــۇالر . ئهدهبىــي يادىكــارلىقالر قالــدى ئ

ــل «، »ئېرشــادىل مۇســلىمىن« مۇپتاھى
ـــــيه«، »ئهدهپ ـــــد زۆرۈرى ، »ئهقايى

ــسالمىيه« ــادهت ئى ــدايهتۇل «، »ئىب بى



، »ھىــــدايىتى نهھــــۋى«، »ســــهرپ
ئۇنىـڭ . باشـقىالرۋه » شهرھى ئامالى«
نـاملىق ئهسـىرى » جاۋاھىرۇل ئهيقـان«

ــورۇن  ئىــسالم دۇنياســىدا قىممهتلىــك ئ
بهزهن پهلسهپىۋى رىسالىلهرده . تۇتماقتا

ئىسالم ئـالىملىرى قاتارىـدا بـۇ زاتنىـڭ 
تىــرهن مهنىلىــك رۇبــائىيلىرى، شــهۋقى 
گۈلىستان موسهۋۇرىدىكى بېغىشلىمىـسى 

 . ئاالھىده چاقناپ تۇرىدۇ
ــۇم ــدۇقادىر دامولالمئ مهرھ ــڭ اب نى

ـــــدىكى  ـــــاتى ھهققى ـــــاتى، ۋاپ ھاي



ـــزدىن ـــڭ ئېغى ـــا، -ھېكايىلهرنى ئېغىزغ
ــدىن -دىلــدىن دىلغــا كۆچــۈپ يۈرگىنى

كــۆره كــونكرېتراق بولــۇپ قـــالغىنى 
پهقهت بۈگـۈنكى كـۈنگه . ياخشى ئىش

كهلگهندىال مهن بۇ ۋهقهلىكنى تارىخىي 
ئـــوچېرك قىلىـــپ يېزىـــپ چىقىـــشنىڭ 

تابخانالرنىـڭ كى. پۇرسىتىنى تاپالىـدىم
ــلهن  ــرام بى ــال ئېھتى ــشىنى كام تولۇقلى

  )تامام(. ئۈمىد قىلىمهن
  qutlan/com.baidu.hi://http: مهنبه

AAAAAAQQQ(((555444888777)))   


