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دەرتمەننىڭ زارى
زىيا سەنەدى

نەرھۇم ئۇستازىهىس زىيا سەنەدى ئەرلىٌ ئالىپتېمىٌ ئەپەيدىىە توى لەيدۈرنەلتە.
 – 5992يىلى ئالهاتا
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ئەسەر بىلەى تەنىًلىىۈچىًىڭ ئىالۋىسى:
ئەسساالنۇ ئەلەيمۇم ھۆرنەتلىن قېرىًداشلىرىو!
سىس ئوقۇۋاتقاى بۇ لىتاب ،ۋەتەى ئېچى ۋە سېرتىدا تويۇلغاى نەشھۇر يازغۇچى ,جانائەت
ئەربابى ،ھاياتى لۇچىًى ۋەتەى نىللەتًىڭ تەغدىرىىە تۆھبە قىلىپ جاھايدىٌ ئۆتمەى
نەرھۇم ئۇستازىهىس زىيا سەنەدىًىڭ داڭلىق ئەسەرلىرىدىٌ بولۇپ ،ئەسەر -5932
يىللىرى يېسىلىپ تالى  – 5943يىللىرىغا قەدەرنۇ يۇرغۇى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىٌ
بىسىلهاي قالغاى....
بۇ ئەسەر يېقىًدا ئالهۇتا " نىر '' يەشىرياتى تەرىپىدىٌ  ،نەرھۇنًىڭ ئوغلى رىسا
سەنەدىًىڭ نۇھەررىرلىمىدە يەشىروە تاپشۇرۇلۇپ يورۇغلۇققا چىقتى....
ئەسەر ئەسلىدە لېرىل يېسىقى ۋە روس يېسىقلىرىدا يەشىردىٌ چىققاى بولۇپ ،نەى بۇ
لىتابًى نەرھۇنًىڭ ئالهۇتادىمى قىسى بىلقىس سەنەدىًىڭ رۇخسېتى بىلەى لېرىل
يېسىقىدىٌ ھازىرقى زاناى ئۇيغۇر لويا يېسىقىغا ئاياليدۇرۇپ  ،تەھرىرلەپ ،ئىهالسىًى
تۈزۈتۈپ " ،ۋەتىًىو ئۇيغۇر نۇيبىرى” تورىًىڭ نۇلاپاتلىق ئەسەرلىرى تىسىهلىمىىە
لىروۈزۈش نەقسىتىدە تورغا يوللۇدۇم....
ئۇيغۇر لويا يېسىقىغا ئۆزوەرتىش  ،تەھرىرلەش ،تۈزۈتۈش جەھەتتە خاتالىق ۋە
يېتەرسىسلىملەر بولسا ئوقۇرنەيلەريىڭ ياردەم پىمرىًى بىرىشىًى سەنىهىي ئۈنىد
قىلىهەى!
ھۆرنەت بىلەى:
ئابدۇرېشىت ھاجى لېرىهى
شىۋېتسىيە  -ستولخولو
 1155يىل  – 10ئايًىڭ  - 01لۈيى
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بېغىشلىما
رابىك ئىسمايىلوۋ
(فىلولوگىيا پەنلىرىنىڭ نامساتى)

ئازاتلىق كۈيچىسى
-5931يىلى ئۇيغۇر تىياتىرىًىڭ بىًاسىدا (ھازىرقى پوشمىٌ لوچىسىدىمى قوچاق
تىياتىرى) يازغۇچى زىيا سەنەدىًىڭ  21يىللىغى يىشاياليهاقتا .زال ئادەنلەروە لىق تولغاى.
ۋەتەيدىٌ چىققايالرغا تەۋەللۇد ئېىىسى ياخشى تويۇش بولغىًى بىلەى بىس ،نوشۇ تەۋەدە
تۇغۇلۇپ ئۆسمەيلەر ،ئۇيىڭدىٌ تانانەى بېخەۋەر ئېدۇق .ئەنها پرېسىدىئۇندا ،ئەدىپًىڭ
يېًىدا نەشھۇر قازاق يازغۇچىسى غابىت نۇسرېپوۋ ئولتۇراتتى .ئۇ بولسا ،نۇيداق
نۇراسىهلەروە ،ھەتتا لۆريەللىن قەلەنداشلىرىًىڭ يىشايلىق سەيىلىرىىە لاندىٌ-لام
باراتتى .نوشۇيىڭ ئۆزى ئۆتۈلۈۋاتقاى چارە-تەدبىر ئېىىسىًىڭ ئاددىي ئىجاتمار
ئەنەسلىىىدىٌ دېرەك بېرەتتى .شۇ تەۋەللۇدتىٌ ئايچە لۆپ ۋاقىت ئۆتهەي لىتاپخايالر
قولىغا "نايىهخاى" يانلىق روناى تەودى .ئەسەريى ئەدەبىيات نۇخلىسلىرىال ئەنەس،
يازغۇچىلىرىهىسيىڭ ئۆزلىرىهۇ ئوقۇپ چىقىپ ،ئۇيىڭدىٌ ئالغاى تەسىرىًى ،زوقىًى
يوشۇرالهىدى .تىلشۇياس ئالىهالر تىلىهىسيىڭ يەقەدەر بايلىغىغا ،ئۇيىڭ ھەيراى
قالدۇرىدىغاى بوياقالرغا ئېىە ئېمەيلىىىىە لۆز يەتمۈزدى .ئەيدى ئەسەر ئاساسىدا يازغاى
ناۋزۇنىس -پۈتۈيلەي يېڭى بولۇپ ،ھەر بىر ئوقۇغۇچىدا پەخىرلىًىش ھىسسىياتلىرىًى
ئويغىتاتتى .يازغۇچى بىر ئەسىر ئىلىىرى يۈز بەروەى ۋاقىئەلەر سەھىپىلىرىًى ۋاراقداپ،
نۇستەقىللىق ئۈچۈى يۈروۈزۈلىەى لۈرەشًى تەسۋىرلەيتتى .باشقىالر قاتارىدا شۇ
لۈرەش بايرىغىًى لۆتەروەى نايىهخاى ئوبرازى بولسا ،ھەنهىهىس ئۈچۈى لەشپىيات
بولدى" .نايىهخاى" رونايى ه .نۇسرېپوۋيىڭ ئۇيغۇر يازغۇچىسى تەۋەللۇدىغا بېمار
لەلهىىەيلىىىًى ،ئۇيىڭ ئەدىپ ھەققىدە ئېيتقاى سۆزلىرىًىڭ يەقەدەر چىًلىغىًى
تەستىقلىدى .ۋاقىتًىڭ ئۆتۈشى بىلەى قازاق ئەدەبىياتىدا ه.نۇسرېپوۋ قايداق ئورۇى
ئالغاى بولسا ،ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا زىيا سەنەدى شۇيداق ئورۇى ئالدى" .نايىهخايدىمى"
http://www.wetinim.org/

ئىمالسي كەنجي كوررېكتوردا تۈزىتىلدى

4

دەرتهەيًىڭ سارى

لۈرەش ،نىللىي-ئازاتلىق ھەرىمەت ،يازغۇچى ئىجادىًىڭ باش ناۋزۇسىغا ئاياليدى.
ئەدىپًىڭ قەلىهىىە نەيسۈپ ھەر بىر ئەسەر جاپالەش ،ئەنها ،نەغرۇر خەلقىهىس بېسىپ
ئۆتمەى يولدىمى ئەڭ نۇھىو باسقۇچالر ،بىسيىڭ تارىخىهىس ،شايلىق ئۆتهۈشىهىسدۇر.
ئۇيىڭ بىلەى يازغۇچى ئۆزىهىسوە ئۆزىهىسيىڭ ئەسلى لىو ئېمەيلىىىًى لۆرسەتتى،
ئەجداتلىرىهىسيىڭ ئەڭ ئېغىر شارائىتالردىهۇ ئۆز ئازاتلىغى ئۈچۈى لۆتۈرۈلىەيلىىىًى،
پەقەت لۈرەش ،نۇستەقىللىق تۇغىًى لۆتەروەيدىال ئىسوۈ نەقسەتمە يېتىش نۈنمىًلىىىًى
ھەر بىرىهىسيىڭ ئېڭىغا سىڭدۈردى .بۇيىڭ ھەقىقەتەى شۇيداق ئېمەيلىىىىە بىرال نىسال
لەلتۈرەي.
س س س ر ۋە خىتايًىڭ نۇياسىۋەتلىرى قايتىدىٌ ياخشىلىًىشقا باشاليغايدا-91 ،
يىللىرىًىڭ بىرىًچى يېرىهىدا ئالهۇتىدا بولغاى ئۈرۈنچىلىن ئالىهلىرىهىسيىڭ بىرى
"نايىهخاى" رونايى ئاساسىدا چۈشىرىلىەى "ئەجدىھار يىلى" يانلىق بەدىئىي فىلهىًى
لۆرۈپ" :شىًجاڭ خەلقىًى ئۆز ئازاتلىغى ئۈچۈى لۈرەشمە لۆتۈرۈشًىڭ تەشۋىقىتىًى
يۈروۈزۈشًىڭ ھاجىتى يوق .ئۇيغۇرالر نوشۇ لىًويى لۆرسىال بولىدۇ" دېىەى .زىيا
سەنەدى يازغاى ھەر بىر ئەسەر ئەيًە شۇيداق تەسىرلىن ،تەشۋىقاتلىق لۈچمە ئېىە …
لەڭ ئانهىًىڭ لۆتۈرىلىشى يەتىجىسىدە -5911يىلى ئۈچ ۋىاليەت ئىًقىالۋى غالىبىيەت
قازايغايدا ،ئۇيىڭ پۈتمۈل ئۆلمە بويىچە قايات يېيىشىغا يول قويهاي ،خىتاي
لونهۇيىستلىرى -5919يىلى ج خ ج يى ئېالى قىلغايدا ،شەرقىي تۈرلستاى -
ئۇيغۇرستاى خەلقى بىس ئەڭ بولهىغايدا ،خوشًا لېڭەشلەر ئىتتىپاقى يولى بىلەى ناڭىهىس،
قازاقستاى ،ئۆزبەلستاى ۋە باشقىالر ئوخشاش نۇختەرىيەتمە ئېىە بولىهىس ،دەپ ئۈنۈد
قىلغايىدى .لېمىٌ دۆلەت تۈزۈنىًى خەلق جۇنھۇرىيىتى دەپ ئېالى قىلغاى خىتاي رەھبەرلىرى
ئۆزلىرىًىڭ خەيسۇالردىٌ باشقىالرغا بولغاى سەياسىتىًى ئۆزوەرتهەيدۇ .بۇيىڭ يېهە
ئېمەيلىىىًى باشقىالر قاتارىدا يازغۇچى زىيا سەنەدىهۇ ئۆز بېشىدىٌ لەچۈردى .ئۈچ
ۋىاليەت ئىًقىالۋىًىڭ پائالىيەتچاى ئىشترالچىلىرىًىڭ بىرى ،روداىيەت نىًىسترى،
يازغۇچىالر ئىتتىپاقىًىڭ رەئىسى ئوچۇق تەقىپمە ئۇچرايدۇ ۋە ئويدۇرنىالريى بويًىغا
ئالهىغايالرغا يىسبەتەى قوللىًىدىغاى قىيىٌ-قىستاقالر ئازاۋىًى ،سۈروۈى نەشىقىتىًى
تارتىدۇ .لۆزوە لۆرۈيىەى جەنئىيەت ئەربابى ،ئەسەرلىرى تۈپەيلى پۈتۈى خەلققە لەڭ
تويۇلغاى بۈيۈك يازغۇچى شۇيچىلىن دەرت-ھەسرەتمە ئۇچرىغاى يەردە ،ئاددىي
پۇخرايىڭ يەقەدەر ئېغىر ئەھۋالغا دۇچ لەلىەيلىىىًى ئېيتىشًىڭ ھاجىتى بولهىسا لېرەك.
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لېمىٌ لىشىلەر ھەنهىىە چىدايدۇ ،بەرداشلىق بېرىدۇ .ھەنهىدىٌ نۇھىهى -نوشۇيىڭ
ئۆزىًى دەرتهەيلەر لۈرەش ،لەلىۈسىدىمى ئازاتلىق لۆتىرىلىشلەر ئۈچۈى سىًاق،
چىًىقىش ،دەپ چۈشىًەتتى .زىيا سەنەدىًىڭ "بىر تال پاپىروس"" ،دەرتهەيًىڭ زارى"
يانلىق پوۋېستى ۋە پاجىئەلىن قىسىسىًى ئوقۇغايدا ،بىس ئۇيغۇر قەھرىهايلىرى سەلەي،
وۈلباھار ،ئىبرايىهالريىڭ تارتقاى ئازاپلىرىغا ،ھېچ قاچاى لۆرۈلۈپ باقهىغاى خۇرۇش ۋە
دەپسەيدىلىملەروە دۇچ لەلىەيلىىىىە ھەيراى قالىهىس .بىس لىًوالردا لۆروەى ۋە ئۇرۇش
ھەققىدىمى لىتاپالردا ئوقۇغاى فاشىستالريىڭ ئەيًە شۇيداق ئېمەيلىىىًى بىلەتتۇق .
ئاتالشهىش پوۋېستالردىمى جالالتالر  -يېڭى دەۋىريىڭ فاشىستلىرىدۇر…
خىتاي نۇستەنلىمىچىلىرىًىڭ ئۇيغۇر خەلقىىە قارىتا خىتايالشتۇرۇش ،ئاخىرىغا بېرىپ
يوقۇتۇشتەك ۋەھشىيايە سۇيقەستلىرى قايچىمى چېمىدىٌ ئاشهىسۇى ،ئازاتلىققا ،ئۆز
ئەرلى-ھوقۇقىغا تەشًا ئۇيغۇرالريىڭ ئىرادىسىًى سۇيدۇرالهىدى .ئۇيىڭ نۇستەنلىمىچى
خىتاي ھۆلۈنرايلىرىغا قارشى غەزەپ-يەپرىتىًى ،يارازىلىغىًى بارغايچە لۈچەيتهەلتە،
قۇدرەتلىن لۈچمە ئاياليدۇرناقتا.
-1119يىلى -2ئىيۇلدا ئۈرۈنچىدە يۈز بەروەى قايلىق ۋاقىئە ھەنهىهىسيىڭ ئېسىدا.
ئۆزلىرىًىڭ ئېغىر ھوقۇقسىسلىق ئەھۋالىًى ھۆلۈنەتمە يەتمۈزۈش ئۈچۈى تېًچىلىق
يانايىشقا چىققاى نىڭلىغاى ئۇيغۇر ياشلىرىغا قۇراللىق ھەربىيلەر قارشى قويىلدى ،قايلىق
قىرغىٌ ئورۇى ئالدى .شۇيىڭ بىلەى تەڭال قايخور نۇستەنلىمىچى خىتايالر يانايىشقا
قاتًاشقايالر ۋە شۇالرغا تىلەلداشلىق بىلدۈروەيلەريى قاناققا ئېلىپ ،ئۇالرغا قارىتا
ۋەھشىلىمًىڭ ھەنهىسىًى قولاليدى ،سوتسىس ئۆلۈم ۋە نۇددەتسىس قاناق جازاسى
بېرىشًى داۋانالشتۇرناقتا.
"دەرتهەيًىڭ زارىًى" ۋە "بىر تال پاپىروسًى" ئوقۇپ چىققايدا ،نۇستەنلىمىچى خىتاي
ھۆلۈنرايلىرىًىڭ نەقسەت ،يىيەتلىرىًىڭ تۈپ ناھىيىتىىە يېتىشمە بولىدۇ .بۇ
ياشلىرىهىسغا ئىًتايىٌ نۇھىو ھەم زۆرۈر .شۇيىڭ ئۈچۈيهۈ پوۋېستالر ئىممى تىلدا -
ئۇيغۇرچە ۋە رۇسچە بېرىلدى.
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زىيا سەنەدى
بۇ كىتاپ بىسىلماً قالدى.سىياسەت دەخلىسي ۋە تەھرىر جاناپنىڭ كاشىلىسي تۈپەيلي
بۇ ئەسىرىم بىسىلمىدى.
مەيلي ،كۈنلەر كىلەر .....
خەپ ،تەھرىردە قىلچە ۋەتەنپەرۋەرلىك ھىسيات بولسا ئىدى  ،بۇ كىتاپ ئاللىقاچان
يورۇق كۆرەر ئىدى  .دە!
 -6791يىل
زىيا سەمەدى
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دەرتمەننىڭ زارى
- 1قىعىو

ئۈچ قىشىل بايزاق
لْنهۇيىفا جەم بْلذۇق،
پْالت تاۋالؼتا يەم بْلذۇق.
"ظەلزەپ ئىلىىزىلەػ" چاـذا،
قْپالهاط لۆتىزەم بْلذۇق…
بۇ خەلق قْؼىفى  -خەلقًىڭ َەظزەت -پىفايى ،ئاَۇ -سارى…
خەلقىهىشيى پارالەيذىچىلىممە ظېلىپ ،خايۇ-ۋەيزاى قىلفايهۇ،ئاچارچىلىق-بَْزايچىلىققا نۇپتىال قىلفايهۇ ،ئەؼۇ لەيىتى "ئۈچ
قىشىل بايزاق"- ،دەپ باؼلىذى پاجىئەلىن ظەروۈسەؼتىعىًى
ئىبزاَىو .ئۇ وەپ قىلىذېمەى ،چىزايى ئاپپاق تاتىزىپ ،لۆسلىزىذە
ـەسەپ ئەلەڭىىعى چاقًاپ ،ئْڭ قْلىًىڭ بارناقلىزى ئۆسلۈوىذىٌ
تۈرىلىؽمە باؼلىذى ۋە چْڭقۇر يەپەط ئالذىذە ،ظەروۈسەؼتىعىًى
داۋام قىلذى:
 - 1958يىلًىڭ قار يېفىپ ،ظْؿ چۈؼمەى نەسوىلى ئېذى .
ئۆيذىمىلەر َەنهىهىش يېتىپ قالفاى بْلعاقهۇ ،تېخى ئۇخلىهىفاى
ئېذۇق" .لايايفا يْق ،ظۈيەيىە يەدە" ،دېىەى تەنعىل نىعالى،
چىزاق يېقىؾ بۇ ياقتا تۇرظۇى ،لېۋىهىشيى نايلىفىذەلهۇ ياؿ
بْلهىفاچقا ،ئەتىىەيىزەك يېتىؽقا تەرەددۇت قىالتتۇق .ئۇيىڭ
ئۈظتىىە ،ئائىلىذىمى ئەنىەك قىلىؽقا يارىفىذەللەريىڭ َەنهىعى
تاڭ يْرىؽى بىلەى ئىؽقا لەتمەيلىمتىٌ ،لەچمىچە ئْت
http://www.wetinim.org/
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قااليهىفاى ئۆي ئىچىذە بْراى ئۇچۇپ تۇرىذىفاى .ؼۇڭا تۇرـاى
تۇرقىهىش بىلەيال ئْرۇى-لۆرپە ئىچىىە لىزىۋېلىؽقا ئالذىزايتتۇق .
ئادەم قايچىلىن َارـىًى بىلەى ،قْظاق ئاچ بْلعا ،ئاظايلىقچە ئۇيقا
لەلهەيذېمەى .وۇڭؽې  -خەلق لْنهۇيىعىًىڭ "ئۇنۇنىي قاساى"
دەپ ئاتىلىذىفاى ئاؼخايىعىذا قۇرۇق ظۇـا لېپەك ئۇيىًى چېلىپ
"ئاتىال" يالى قىشىلچا يْپۇرناقلىزىفا لۆنۈقْياق تالقىًىًى
ئارىالؼتۇرـاى "ؼايىپەتتار" ئْخؽىفاى "تائانلىزىذىٌ" باؼقا
يەيذىفاى َېچ يېهىعى يْق ،تاڭ يْرۇـايذىٌ تارتىپ ،لۆس
باـاليفىچە ئېفىز ئەنىەك قىلىپ ،يْرنا بْيىچە ئەؼۇ ظۇيۇق-
ؼەلەڭذىٌ ئىممى َېجىز ئىچمەى ئادەنًىڭ ئاياق ئۆرە تۇرنىفى
بەظى نۈؼمۈلفۇ! ..قىؾ لۈيى ئْت قااليهىفاى ئۆي ظىياقى ،قۇرۇق
قْظاقتىًهۇ بْراى ئۇچۇپ ،يە ئۇيقىًىڭ ،يە ئارانًىڭ نەسىعى
بْلهايذېمەى…
تۈى يېزىو بْلعىهۇ ،تېخىچىال ئۇخلىهىذۇق .دادام پات-پاتال
يۆتىلىذۇدە ،ئارىالپ ـىڭؽىفايذەك ،تْۋالپ قْيىذۇ ،يېهىلەريىذۇ
ـۇدۇڭؽۇيذۇ .بەلمىو ،قېزىفايذا بېؽىفا چۈؼمەى لۈلپەتلەردىٌ
سارلىًىذىفايذۇ؟ تۇـۇلفىًىفا پۇؼايهايهۇ قىلىذىفايذۇ؟ ئايام بْلعا:
"َايۋايذىٌ يېهە ئىال-پەرقىهىش قالذى ،ئات-ئۇالقالرـا قْؼۇپ،
بىشيىهۇ قْتايفا ظْالۋەتعە ،بۇ لاپىزالر "…دەپ لْنهۇيا باؼلىفىذىٌ
ئۆسى ئېتىًى بىلىذىفاىتارتىپ ،تالى ناۋسېذۇڭفىچە
باؼلىقالريىڭ َەنهىعىًى قارـاپ ،ئۇالرـا ساۋاللىق تىلەيتتى .ئايانًى
يۈرەللىن ،قْرقۇنعىش دېعىهۇ بْلىذۇ .لْنهۇيا يېڭى قۇرۇلفايذا
بْلعا ،خەلقًىڭ نال-نۈلمىًى ،قاساى-قْنۇچىًىَ ،ەتتا تْخۇ-
تۇنايلىزىًىهۇ قْيهاي لْنهۇيا ظەرنايىعىفا يىفىؽتۇرـاى چاـذا،
ئايام ئېفىلًىڭ ئىؽىمىىە تْـزا تۇرۇۋېلىپ" :ناڭا نال تېپىپ
بېزىؽىۋېذىڭهۇَ ،ە! بىشيىهۇ نال-نۈلمىهىشدىٌ ئايزىپ ،ئەۋۇ
لۇلىذىٌ لەلىەى خىتايلىزىڭفا ئْخؽاػ پاقا يېىۈسنەلچىهۇ،
يائىًعاپالر؟ "..دەپ َاقارەتلىىىًى ئۈچۈى ئْى لۈيىىچە ظْالپ،
ئايذىٌ لْنهۇيا ئەسالىزى ئالذىذا "تْۋۋا" ئْقۇتقايذىٌ لېيىٌ
"ئەنىەك ئۈظتىذە ظىًاػ" ؼەرتى بىلەى بْؼاتقاى ئېذى .لېمىٌ
http://www.wetinim.org/
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ئايانًى جىعهايىي جەَەتتىٌ چەللىمەى بْلعىهۇ ،تىلىفا چەك
ظېلىؽالهىذى .ئايام ئىؾ ئۈظتىذىهۇ ،تاناقلىًىؾ ۋاقتىذىهۇ
لْنهۇيايىڭ چْڭ-لىچىن باؼلىقلىزىفا سەَەر چاچقىًى چاچقاى.
ئەوەر بىشوە ،خۇظۇظەى ئىًىو ئىممىهىشوە بىزەر "ئېؽەك
ظۈرەتلىن باال" لېلىؽىذىٌ تەؼۋىؽلەيهىعە ،ئېُتىياتچاى دادانًىڭ
يەظىُەتى بْلهىفايذا ،يېهە ئىؽالريى قىالرىذېمىٌ قْرقۇنعىش
ئايام ...ظەل-پەل چەتًەپ لەتهىىەيذىهەى؟
داۋانالؼتۇرۇڭ ،ئىًتايىٌ ئىشچىل ظۆسلەۋاتىعىش .بۇيى ئەدەبىياتتا:بەدىئىي چېمىًىؾ ،دەپ ئاتىؽىذۇ- ،دېذىو نەى.
قْػ -قْۋۇقًى لىهذۇ  -بىزظى تاقىلذاتقايذاك قىلذى.پۈرلىًىپ ياتقاى دادام بېؽىًى يْتقايذىٌ چىقاردى ،ئەتىهالىو،
ظْؿ َاۋا تەظىزىذە چىڭقىلىپ يۆتىلىؽمە باؼلىذى.
دادا ،ظەى قىهىز قىلهاي ياتىۋەر ،نەى چىقىپ ئىؽىمًى ئاچاي- ،دېذىو دادانفا لۆيۈيۈپ.
ئْريۇڭذىٌ قىهىزلىفۇچى بْلها ،باالم ،تايىًلىق َېلىقى خىتايوەيذىعىًى يېىەى َېۋىش ئْت قۇيزۇق .ئۇ رّدۇپاي ئەۋرەسيىڭ
ئىؽتىفا ئْخؽاػ ئۆيهۇ-ئْي تىهىعقىالپ يۈروەيذۇر- ،دېذىذە،
ئْريىذىٌ تۇرۇؼقا باؼلىذى ئايام.
ئاچ ،ئاچ دەيهەى!- ..دېىەى ئەنىزايە تاۋۇػ ئاڭاليذى.نەى ئايانًىڭ" :چىقها ،ؼۇيچە ئەيعىزەيذىفاى قْتايذا نېلىڭ،
ظايذۇقتا پۇلۇڭ بارنېذى! "..دېىىًىىە قارىهاي ،ئۆيذىٌ ئۇچۇپ
دېىىذەك چىقتىهذە ،قْػ-قْۋۇقًى تىتىزەك قْللىزىو بىلەى ئاراى
ئېچىؽىهفا ،قْل چېزىفىًى لۆسۈنىە يْرۇتقاى لىؽى:
ئېيىقالردەك ،ئۈيمىزىڭمە لىزىؽهىىەيعەى ،قاالق ئۇيعۇرالر!..دېىەيًىڭ ظىزتىذا ،ئېفىشـا ئېلىؽقا بْلهايذىفاى تىلالر بىلەىتىللىذى .ئايانًىڭ دېىىًى تْـزا چىقتى -ئالذىهذا تۆت قۇراللىق
چېزىمًى ئەوەؼتۈروەى َېۋىش لۆيذۈروە ،ظاتزاؼًىڭ ئىۋرىفىذەك
دىڭىىيىپ تۇراتتى.
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َېلىقى ئۆلۈنتۈك ئىممى دەللەڭ ئۆيذىهۇ؟ َ-ېۋىشيىڭ بۇسەَەرخەيذىلىىى لۆلعۈنىە پىچاق ئۇرـايذەك قەلبىهًى تىلىپ
ئۆتمەچمە ،ئْريۇنذا قېتىپ قاپتىهەى.
يېهە داردىيىپ تۇرىعەى؟ ئۆيىە باؼال ؼۇنتەك! -ئەنىز قىلذىَېۋىش دۇيجاڭ .نەى َېۋىشيىڭ ئالذىفا چۈؼۈپ ناڭذىو.
ئۆيهۇ بۇ يالى ؼانىۆرنۇ؟ يېهىؽمە چىزاق يېقىؽهىذىڭ؟ -دېذى بْظۇـىذىٌ ئاتال-ئاتلىهاي َېۋىش ۋە قْل چېزىفى بىلەى ئۆي
ئىچىًىڭ بۇلۇڭ-پۇؼقاقلىزىفىچە يْرۇتۇپ چىقتى.
تەروەى-تەلمىًىهىش ظەى تْيهاظالريىڭ وېلىذىٌ ئاؼهىعا،يەيىڭ يېفىفا چىزاق يْرۇتهاقچىهىش؟ ناۋۇ خْتەك پاچىفى ئْخؽاػ
بىز يېهەڭًى لۆسۈنىە تەڭلىهە دەيهەى ،ئْت قۇيزۇق! -دېذى ئايام.
ئۆسەڭ وۆردىٌ َېلىال چىققاى ئەرۋاـا ئْخؽاپ قاپعەيۇ ،تېخىظۆسدىٌ قالهايعەى ،قېزى دەللە! ئەيذىمى ظايزىفىًىڭًى لۆرەي...
ۋاي-ۋۇي ...ناۋۇ خىتاي ـالچىعىًىڭ پْپۇسىعىًى تېخى!..دېذىويەدىمى يْقىالڭ وەپًى قىلىۋەرنىىىًە ،ئاپا،چېزىملەريىڭ ئاپانفا سىيايمەؼلىن قىلىؽىذىٌ قْرقۇپ.
قْرقۇؼها ،تْؼقاى يۈرەللەر! ئىعىت ئەرلەك يانىًى لۆتىزىپيۈروىًىڭىە! ..ظەيلەريىڭ ئۆلەنەيلىىىڭذىٌ لۆروەى لۈيىهىش
نْؼۇ!..
"ئاپا ،جېًىو ئاپاَ ،ەقًى ظۆسلىذىڭ ،ئاپا بىش ئۆلەنەى بْلهاي يېهە؟!"
دەپ پىچىزلىذىو ئىچىهذە ،ئايانفا ئاپىزىًالر ئْقۇپ.دايىؽهەيلىىىڭًى ظەيىۇڭفا بارـايذا لۆرظىتىهەى ،تۇرئْريۇڭذىٌ ،قېزى! -دېذى خېلىفا ظْسۇلفاى ظۈلۈياتتىٌ لېيىٌ
َېۋىش ۋە چېزىملەروە ئىؽارە قىلذى.
ظەيىۇڭفا؟! -ئەيذىمىپ ظْرىذىو نەى .چۈيمى ظەيىۇڭدېىەى جايذا ئەنىەك الوېزى بارلىفىذىٌ ،ئۇ يەردىمى ؼارائىتًىڭ
دەَؽەتلىن ئېفىز ئېمەيلىىىذىٌ ،بارظا -لەلهەط جايلىفىذىٌ
خەۋىزىو بار ئېذى.
ظەيىۇڭ بْلهاي ،بېجىڭفا ئاپىزىذۇ دەپهېذىڭ بۇ دەللەڭًى؟يېهە وۇياٍ قىلفىًىفا ظەيىۇڭفا ئاپارناقچىعىلەر؟http://www.wetinim.org/
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 -ئاياڭ بىلەى ئاتاڭًى ؼۇ يەروە

يۇقۇرىًىڭ لۆرظەتهىعىيۆتمەيهىش.
نەيچۇ ،نەى! ..يېهە بْلعاق َەنهىهىش بىز يەردە بْاليلى.ئالذىزىها ،ظېًىڭهۇ بارىذىفاى يېزىڭ چىقىپ قاالر.ئْى نىًۇتقا قالهاي لىچىممىًە بْخچىعىًى لۆتىزىؽمەى ئايام
بىلەى دادانًى ئالذىفا ظېلىپ َايذاپ ناڭفاى چېزىملەريىڭ
لەيًىذىٌ خېلە يەروىچە ئەوىؽىپ باردىو .ئايام لْچىًىڭ
ئايلىًىذىفاى دّخهۇؼىفا يەتمەيذە تْختاپ ،لەيًىىە لەظمىٌ
بۇرۇلذىذە ،ناڭا تىمىلىپ تۇرۇپ:
َۇي ،نْسايذەك لەيًىهذىٌ ئەوىؽىپ ناڭفىًىڭ يېهىعى؟ بىزلۈى بْلعىهۇ قۇتلۇق ئۆيۈڭًى پاياالپ ياتعاڭچۇ! -دېذى.
ئايام قايچىلىق ـەيزەتلىن بْلعىهۇ ،ظۆسىًى ئاياقالؼتۇرالهىذى.
ئۇيىڭ ئۆپمىعى ئاـشىفا تېقىلىپ ،قەلبى ئاساپلىًىۋاتقايلىفى
تىتىزەك تاۋۇؼىذىٌ نەلۇم ئېذى .نەى يېهە دېيىؽىهًى بىلەلهەي،
لْچا ئْتتۇرىعىذا قاققاى قْسۇقتەك داڭقېتىپ قاپتىهەى.
قۇالقلىزىهذا ئايانًىڭ "ظەيلەريىڭ ئۆلەرنەيلىىىڭذىٌ لۆروەى
لۈيىهىش نْؼۇ "...دېىەى َەظزەتلىن ظۆسى تېخىهۇ لۈچلۈوىزەك
جاراڭلىًاتتى.
دەرت ئۈظتىىە دەرت  -دېىەيذەك ،ؼۇ لەيىتى لېچىعى لىچىن دادام
ئىعهايىل ،لىچىن ئاپام نەريەم ۋە َەدەم خېلىچەم بىلەى ئېزى
قۇربايًى ئۇؼؽاق بالىلىزىذىٌ تىزىن ئايزىپ ،ظەيىۇڭ الوېزىفا
ئېلىپ لېتىؽى .ـەم-ـۇظعەنًى تېخىهۇ ئېفىزالؼتۇردى ۋە يېهە
قىالرىهًى بىلهەي واڭىىزاپ قالفاى ئېذىو .ئاتام-ئايام ۋە قْنۇ-
قېزىًذاؼلىزىهًى ظەيىۇڭ الوېزىفا يۆتمەپ لېتىؽىىە ئۇ قەدەر
تەئەججۈپ قىلهىذىو .چۈيمى ئْيلىفاى ئەنىەك الوېزلىزى نېًىڭ
ئاتام-ئايانفا ئْخؽىفاى ئاددىي ئادەنلەر بىلەى تْلفاى ئېذىمى ،بۇ
ئادەنلەر "ئۈچ قىشىل بايزاققا" ئەظتائىذىل ئىخالط قىلهىفايالر،
ناۋجۇؼىفا قەلبىًى تاپؽۇرنىفاى "ظىًىپى يات ئۇيعۇرالر"،
"وۇنايلىق ئۇيعۇرالر" َېعاپلىًاتتى يالى "خىتاي ئالىلىزىفا"
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ؼەك-ؼۈبُە لەلتۈروەى ۋە باػ ئەوهىىەيلەر؛ َەنذە ئۆي-
جايلىزىًى دەرَال بْؼىتىپ بەرنىىەيلەر ئېذى...
وۈلذۈرنْنىذەك
داقا-دۇنباقالريىڭ
يْرۇناظتىًال،
...تاڭ
وۈلذۈرلىىەى ظاداظى ياڭزاؼقا باؼلىذى .بۇ ـەيزى-تەبىئىي
ظۈرەى -ؼاۋقۇى ئەپعايىۋىي چۆچەللەردىمى "جىًالر ئۆتمۈلىًى"
ئەظلىتەتتى.
"تۆت سىيايذاػ" دەپ ئاتىلىذىفاى جايىۋارالريىڭ َەنهىعى دېىىذەك
قىزىپ تاؼاليفاى ئېذى .قارـىالر بْلعا ئاللىقاچاىَ ،ەتتا دەل-
دەرەخلەردىمى چاڭىىلىزىًىهۇ قْيهاي بۇسۇپ تاؼلىفاى .بىز يەچچە
لۈى ئىلىىزى "چاؼقايالرـا تەلزار َۇجۇم" دېىەى وەپ بْلفايذەك
قىلىۋېذى ،بەلمىو ،قار ئاظتىفا يْؼۇرۇيفاى چاؼقايالريىڭ
ئىًلىزىًى لْلىؽانذېمىٌ؟ ئۆتمەى َەپتىذە "تارباـاتاي" وېشىتى
دّربۇيجىٌ ياَىيەظىذە تۆت ياؼلىق بىز باال چاؼقاى ئۇۋۇظىذىٌ
ئىممى خْ بۇـذاي تېپىۋاپتېمەى ،ئۇيى نەدَىيىلەپ "ئىًقىالۋىي
سّر ـەلىبە" دەپ يېشىؽقاى ۋە ؼۇ لىچىن بالىذىٌ "ئۈلىە" ئېلىؽًى
دەۋەت قىلىؽقاى ئېذى .چىۋىٌ ئۆلتۈرۈؼتىهۇ خۇددى ؼۇيذاق
"ئۈلىىلىن" تەؼۋىقاتالر يېشىلىپ تۇراتتى .چىۋىًًى بەلىۈلەيىەى
يْرنىذىٌ ئارتۇق ئۆلتۈرۈپ "يەنۇيىچى" بْلفايالريىڭ خېلىعًى
بېجىڭفىچە ظەياَەتمە ئاپپبىزىپ" ،ئۇلۇؿ داَى" ناۋجۇؼىًىڭ
"يۇرلۇق ظىهاظىًى" لۆرۈؼمە ،بىللە رەظىهىە چۈؼۈؼمە ظاساۋەر
بْلۇؼقايىذى .ؼۇالريىڭ قاتارىذا "چىۋىٌ سەربىذارى" بْلفاى بىشيىڭ
يۇرتذىٌ بارات تاسنۇ بار ئېذى.
نەى قارا باظقايذەك ئاالنەتلەريى خىيالەى لۆس ئالذىهفا لەلتۈرۈپ،
بۇيذىٌ لېيىٌ يەيە قايذاق ئەجايىپ-ـارايىپ َادىعىلەر بېؽىهىشـا
لېلىؽىًى ئْيلىفىًىهچە تۇرۇپ قاپتىهەى .نېًىڭ تەؼۋىؽلىن
نۇالَىشىلىزىهًى لىهًىڭذۇ "ئىبزاَىو!" ،دېىەى ئۈيلۈك تاۋۇؼى
بۇسۇۋەتتىَْ ،دۇققايلىفىهذىٌ ،قاراڭفۇدا ظىيپاؼتۇرۇپ يۈرۈپ
جْتۇيى تاپتىهذە ،ئۆسەنًى تاالـا ئاتتىو.
ئەڭ ئالذىذا ئْيچە چْڭ-لىچىن دۇنباقالريى لۈچىًىڭ بارىچە
چېلىپ لېلىۋاتقاى دۇنباقچىالر .ئۇالريىڭ لەيًىذە خىتاي ،ئۇيفۇر،
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نْڭفۇل ،قاساقالر نىللىي لىيىهلىزىًى لىيىؽىپ ،دۇنباقالريىڭ بىز
خىل "وۇپپاڭ-وۇپلىزىفا" ناظالؼقاى َالذا خىتايچە لْچا
ئۇظۇلىًى ئْيًىؽىپَ ،ەر ياى تايتاڭلىؽىپ لېتىۋاتقايالر،
لېيىًمى ظەپتە" :پْالتقا يۈرۈػ"" ،ياؼىعۇى ئۈچ قىشىل بايزاق"،
"ظەلزەپ ئىلىىزىلەػ"" ،ياؼىعۇى ئۇلۇؿ داَى ناۋجۇؼى" ...ؼۇ
خىلذىمى يەيزەڭلەر يېشىلفاى بايزاق -پاللاتالريى لۆتۈرۈؼمەى ۋە
ئەظمەرلەرچە ظەپ -ظەپ تىشىلىؽقاى پېتى ،ؼۇئار تْۋلؽىپ دەۋرەپ
لېلىۋاتقاى ئادەنلەر .ئەڭ لەيًىذە ئْسۇق-تۈلۈك ،يەم-خەؼەللەر
ئارتىلفاى چاياَ ،ارۋا ،ئات-ئۇالقالر قاتارلىؽىپ لېلىؽهەلتىمى ،بۇ
"چْڭ يۈرۈػ" دە ،ئاتالهىؾ ناال-ناتاڭًىڭ ئالذى -لەيًى
لۆرۈيهەتتى .نېًى ئۆيذىٌ َايذاپ چىققاى سۇجاڭ ظەپمە تۇرۇؼۇنًى
ئىؽارە قىلذىذە ،ئۆسى تْپىالڭ ئارىعىفا لىزىپ لەتتى .نەى يەوە،
يېهىىە لېتىپ بېزىؽىهًى ظۈرۈؼتىهۇ قىلهاي ،يْل ئۈظتىذە پادىفا
قْؼۇلفاى نْساي ظىياقى ،ئادەنلەر لارۋىًى ئىچىذە لېتىۋەردىو.
ئادەتتە ،قاتاردىمى ئادەنلەر بۇيزۇـايًى قىلىؾ لېزەك ئىذى،
ظْراپ -ظۈرۈؼتە قىلهاظلىفى السىو ئىذى ،ئۇيذاى قىلهىفايالر،
ئەلعى َالذا دّدەى -چاتاقچى ئاتىلىؽى چْقۇم ئىذى.
بىش ؼەَەردىٌ بۇرۇلۇپ تۈسلەڭىە چىقىؽىهىشـا ،ؼىهال تەرەپتىٌ
ؼۇيذاق ظْؿ ؼانال ئۇردىمى ،بەدەيلەر تىمەيلىؽىپ ،لۆسلەردىٌ ظْؿ
ياؼالر ئېقىؽقا باؼلىذىَ .ەنهىهىشيىڭ لىيىهلىزى ياالڭ ،يىزتىق،
لېمىٌ "ئىًقىالۋىي" ئىزادىهىشيى بْؼاؼتۇرناي ،ؼىذدەتلىن قەدەنلەر
بىلەى ئالفا ،پەقەت ئالفىال قەدەم تاؼالػ سۆرۈردە! ..تەبىئەت ئۆس
قۇدرىتىًى لۆرظەتتى ،ئەتىهالىو ،يۆتىلىؽلەر بارـايچە لۆپىيىؽمە،
لۈچىيىؽمە باؼالپ ،بارا-بارا "ئىًقىالۋىي" دۇنباقالر ظاداظىًى
يۆتەل ئاۋاسى بېعىپ چۈؼتى .ؼۇيذاقتىهۇ ،ظەپتىٌ ئۈسۈلۈپ قالفاى
يالى دات -پەرىيات ئْقۇـاى بىزنۇ ئادەم بْلهىذى  -دۇنباق ۋە
يۆتەل ظاداظى ئاظتىذا ئالفا قاراپ نېڭىۋەردۇق.
ـاردىٌ ـۇلىفاى قادىز
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ئىممىًچى لۈيى لەچقۇرۇى نەيشىلىە يەتتۇق" .چْڭ يۈرۈؼمە"
لەلىەى-
يېتىپ
تۈوەل
َەنهىعى
قاتًاؼقايالريىڭ
لەلهىىەيلىىىًى بىلهەيهەيۇ ،ۋەلىمىٌ ،ياؼايفايىزاق ۋە لىيىو-
لېچىىى ياالڭىزاقالريىڭ يەچچىعى ئاق قار ئۈظتىىىال دۈنىچە
دۇيجاڭالريىڭ
سۇجاڭ،
ئۇالريى
يىقىلفايلىفىًى،
دۈؼمەللىىەيلىىىًى لۆرۈپ ناڭذىو .تاققا ئاناى-ئېعەى يېتىپ
لەلىەيلەريىڭ ئىچىذە خېلىعىًىڭ ئۆپمىعىىە ظْؿ تېىىپ بىز
َالذا يېتىپتۇ.
پْالت تاۋالػ َەرىمىتى َەربىي تۈسۈم بْيىچە ئېلىپ بېزىلذى.
بىشيىڭ چْڭ تْپًى بىز پْلن قىلىپ تەؼمىللىذىذە ،ئۇيىڭ
ق ارىهىفىذا پْلن ؼتابى ،لْنبات ،لْنزّتا ،لْنۋسۋّدالر تەؼمىل
قىلىًذى .نېڭىؾ -تۇرۇػ ،يېتىؾ -قْپۇػ ،ئىؽلەػ ۋە
تاناقلىًىؽالريىڭ َەنهىعى َەربىي ئىًتىشام بْيىچە ،ئىؾ
ظۈرئىتىهۇ ئىًتايىو جىذدىي ۋە ئېفىز ئېذىَ .ەر بىز لۈيمى ئىؾ
يەتىجىعىًى لەچتە نەجلىغ ئېچىپ خۇالظىلەػ بىلەى بىللە ،ناڭا
ئْخؽاػ "ظىًاقتىمىلەريى"" ،ئْڭچى  -نىللەتچى" قالپىفىًى
لىيىەيلەريى "ياخؽى ئىؽلىهىذى" دەپ رَّىي سەربە بەروىًى
بەروەى ،چْقىلىفىًى چْقىلىفاى ،لْچىلىفىًى  -لْچىلىفاى...
بىشيىڭ پەيجاڭ َېلىقى بېجىڭفا بېزىؾ "بەختىىە" ظاساۋەر بْلفاى
بارات چىۋىٌ .ئۇ لەقىهىىە اليىق وېپى ظېعىق ،قىلىفى تېتىقعىش،
خۈيۈك ئادەم ئېذى .چىۋىٌ يىجاظەتًى ئەوىىەيذەك ،باراتهۇ
ئەتىذىٌ لەچمىچە ئەتزاپىهىشيى ئايلىًىپ يۈروىًى يۈروەى.
لېچىلىزى بْلعا ،ئىممى  -ئۈچ قېتىو ياتقاى ئْريىهىشيى
تەلؽۈرۈپ ،ظاياپ-
تۈوەيلەيذىفاى .ئۇ بىشيى ئۆس ئىعهىهىش بىلەى ئەنەط ،ئۇظتاسلىزى
ئۈوەتمەى" :نىللەتچى"" ،رېۋىشىئْيىعت"" ،جاَىل ئۇيعۇر" ...يەيە
ؼۇ خىلذىمى قەبىِ ئىبارىلەر بىلەى ئاتايذىفاى" .ظەى نىللەتچىلەريى
پۇتۇڭفا ئْى قاداق لىؽەى ظېلىپ ئىؽلىتىؾ لېزەك .ناۋجۇؼى
ئاتىهىش ئىلتىپات قىلىپ ،ئْچۇق َاۋادا يۈروىًىڭىە خْؼال بْلۇػ،
ئەپەيذىچاقالر! نېًىڭ ئەرلىهىە قْيۇپ بېزىؽعە ،ظەيذەللەريى
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لۈيذۈسى َارۋىفا قْؼۇپ ،لېچىعى نۇس چْقۇتاتتىو "...دەپ َاقارەت
قىالتتى...
بىش خەتەرلىن جايذا ئىؽلىىىًىهىش ئۈچۈى ،جېًىهىشيى ئانايەت
قْيفايذەلال َىغ قىلىؽاتتۇق .قىيا تاؿ باـزىذىٌ رّدا قېشىپ،
تالذىٌ تْقۇلفاى بادااڭ-ظېۋەتلەروە قاچىالپ يەلمىهىشدە يۈدۈپ،
تىن يايتْدىٌ تۆۋەيىە  -پْالت ئېزىتىذىفاى ئْچاقالرـا تۆلەتتۇق.
بىز لۈيى َاياتىهذا سادىال ئۇيتۇلهايذىفاى ،نايا ؼۇ تاپتىهۇ لۆس
ئالذىهذا ئەيًەى لۆرۈيۈپ تۇرـاى ئېچىًىؽلىق َادىعە يۈس بەردى.
ئەيذىال تاڭ يْرۇؼى بىلەى چېلىًفاى پۇؼتەك ئاۋاسى قۇالققا
ئاڭلىًىؽى بىلەى تەڭ َەنهىهىش ئْريىهىشدىٌ چاچزاپ تۇردۇق –
دە،ئۆسىهىشيى ظىزتقا ئاتتۇق .ظەپمە تىشىلىؽىپ ،ظاياقتىٌ
ئۆتمەيذىٌ لېيىٌ:
جەڭىىۋار ۋەسىپە :بۈوۈى ئەتىىەيلىن چايفىچىلىق ئىممىقېتىو قاتًايعىلەر! يْرناڭالر ظەلعەى جىڭذىٌ يۈس جىڭفا
ئاؼۇرۇلذى- ...دېذى بارات چىۋىٌ.
ئەيذى سّرۇقۇپ ئۆلىذىفاى بْلذۇق -دە- ،دېذى يېًىهذا تۇرـاىقادىز نېًى ئاظتا يْقۇپ .نەى "جىو تۇر" دېىەيذەك ،ئۇيىڭ قْلىًى
قىعتىو .قادىز ئْچۇقتىٌ -ئْچۇق قارؼى چىقىؽتىٌ قايتهايذىفاى
ئْت يۈرەك ياػ باال ئېذى .ئۇ باراتقا يەچچە قېتىو قادىلىپ تۇرۇپ
رەددىيە بەروەيلىىى ئۈچۈى ئىممى قېتىو ئۇنۇنىي يىفىًذا
لۈرەؼمە تارتىلىپ ،پۇتىفا لىؽەى ظېلىًىپ ،بىز َەپتىىىچە
تاـذىٌ رّدا تْؼۇـۇسـايتى .ئْى ظەلمىش ياؼقا ئەيذىال ئۇالؼقاى
قادىز ،چۆچەك ؼەَەرلىن ئْتتۇرا نەلتەپًى تۈوىتىؽىىىال" ،يەرلىن
نىللەتچىلىممە قارؼى لۈرەػ" َەرىمىتىًىڭ قۇربايى بْلفاى ۋە
نىللىي
"بىشيىڭ
ئۇ:
لىيىەى.
قالپىفىًى
"نىللەتچى"
بۇ
بْلذى
تۈوىتىذىفاى
بىز-بىزلەپ
باؼلىقلىزىهىشيى
پىعەيذىلەر "...دېىەى ظۆسى ئۈچۈيال نْؼۇ "ئېؽەك ظۈرەتلىن" باالـا
وىزىپتار بْلفاى .قادىزدەك ياػ ئۆظهىلەر بىشيىڭ "پْلمتا" ئاس
ئەنەط...
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لۇچار ظەتەڭلىزىذەك بېلىڭًى تْلفاؼهاي ،راۋ -رۇط نېڭىؾ!خىتاپ قىلذى بارات.بۇيذاق ظېعىق جىٌ ئۆسەڭًىڭ ئىچىذىٌ چىقىۋاتانذۇ يالىبْلهىعا ئەۋۇ جاڭىۇدىلىزىڭ قاريىڭفا قاچىالپ قْيۇؼقايهۇ؟ -
دەۋەتتى ئەلەنىە چىذىهىفاى قادىز.
َەي ،ظەى تېخىچىال َۇؼۇڭًى تاپهىذىڭها ،ؼۇنتەك! ظەىَارىهىًىڭ بْيى بىز ـېزىچتەك بْلفىًى بىلەى ،جېًىڭ سّر
ئْخؽىهانذۇ؟
بارات ۋايعىفاى پېتى لەلذىذە ،قادىزيى ظەپتىٌ ظۆرەپ يېزى ئېلىپ
چىقىپ ،ئاـشىذىٌ ؼالىًى چاچىزاتقاى َالذا- :ناۋۇ ؼْۋەلًىڭ
پۇتىفا ئْى جىڭلىق لىؽەيذىٌ بىزيى ظېلىڭالر! -دەپ بۇيزۇق
بەردى ياردەنچىلىزىىە.
بىش ئارا بْاللهىذۇق ...ـەسەپ  -يەپزىتىهىشيى ئىچىهىشوە ظىڭذۈرۈپ
ظۈلۈت قىلىپ جىو تۇردۇق .قادىزيى ياقالپ بىز ئېفىشدىٌ ظۆس
قىلىذېمەيهىش ،بىشيىڭهۇ پۇتلىزىهىشـا لىؽەى ظېلىًىؽى َەتتا
"تەؼمىللىن قارؼىلىق قىلذى" دېىەى چْڭ قالپاقًى لىيەتتۇقتە،
"چۈؼعە چىقهاط" يانىًى ئالفاى خاڭ تېىىىە چۈؼۈپ لېتىؽىهىش
چْقۇم ئېمەيلىىىذىٌ قْرقاتتۇق.
ئەيذى ئەقلىهىە لېلىپ ئْيلىعام ،نْؼۇ لەنىىچە لىؽەى-
ظەۋەۋى،
تۈپ
قېلىؽىهىشيىڭ
قۇتۇاللهاي
سەيجىزلەردىٌ
قْرققۇيچاقلىق ئېمەى ...ظىشچە قايذاق؟
قْرققۇيچاق  -خائىٌ ،ۋىجذايعىش  -ظاتقۇى ،دەپ بېمارئېيتهىفايذە ئۇلۇؿ داياالر- ،دېذىو نەى.
ئىبزاَىو بۇ ظۆسلىزىهًىڭ نەياظىًى قْـالؼتىهۇ يالى قىععىعىًىڭ
يۆيىلىؽىًى تەخهىًلىذىهۇ خېلىفىچە ئْياليذىذە ،ئايذىٌ ظۆسىًى
داۋام قىلذى.
 - ...قادىز ئېفىز لىؽەيًى ؼاراقلىتىپ ،ظەپًىڭ ئەڭ ئالذىذا
ناڭذى .ئۇيىڭ پۇتىذىمى لىؽەيًىڭ َەر بىز ؼاراقلىؽى يۈرەلمە
نىق قادالفايذەك ظېشىلەتتى .قادىزيى قىيًاػ ئۈچۈى بارات ۋە ئۇيىڭ
ياردەنچىلىزى بىشيى ئەتتەي ئىلذام نېڭىؽقا نەجبۇراليتتى .رّدا
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قاسىذىفاى يەر تاـًىڭ باـزىذا بْلفاچقا ،تىن يْل بارـايچە يۇقۇرىفا
لۆتىزىلەتتى -دە ،نېڭىؾ قىيىًلىؽاتتى .بۇ َالذا قادىزيىڭ َالى
تېخىهۇ قىيًلىؽاتتى ،ئۇ ئارىالپ نۈدرەپ يىقىلفايذا ،باراتًىڭ" :قْپە،
ؼۇنتەك ،ظەپتىٌ لېيىٌ قالعاڭ ،تىزىن پېتىڭچە جىزاـا
تاؼلېۋىتىهەى!" -دېىەى قەبىِ ئاۋاسى ئاڭلىًاتتى .قادىز تۆت قېتىو
ظۈرۈلۈپ يىقىلذى ۋە تۆت قېتىو باراتًىڭ قاباَەتمە تْلفاى دىل
ئاسارلىفى تاؿ ئىچىذە ياڭزىذى.
بىش رّدا تېؽىًى قاسىذىفاى يەروە يېتىپ بارـىًىهىشدا تاڭ يْرۇدى.
قادىزنۇ بىشيى ظْڭذىؽىپ يېتىپ لەلذى .ئاظهاى ظۈپتەك ئْچۇق.
تاـًىڭ قارلىق چْققىلىزىًى ظەللە يۆوىىەيذەك ئاق نانۇق بۇلۇتالر
قاپالۋاپتۇ .قۇياؼًىڭ دەظلەپمى يۇرىذا تاـًىڭ ئېىىش چْققىلىزى
قىشىل رەڭذە بْيالفايذەك قىشىزىؽقا باؼلىذىَ .ايال قالهاي
قۇياؼًىڭ ؼْلىعى تاؿ لۆلعىذە ئۆظمەى ئارچا -قارىفايالرـا
تېىىپ ،تاؿ ئىچى رەڭهۇ-رەڭ يۇر بېزىپ ياظالفاى ظەًَىىە
ئْخؽاپ لەتتى .چْـذەك بۇلۇتالريى ئارىالپ ظەيلە قىلهاقچىذەك،
قىزاى بۈرلۈت تاؿ چْققىعىًى بْيالپ پەرۋاس قىلذى ۋە ئۇيىڭ
لۈچلۈك قاياتلىزى قۇياؼًىڭ ئالتۇى لىزپىملىزىذە يالىلذاپ،
لۆسلەريى قاناؼتۇردى .بۇ ئەجايىپ وۆسەل نەيشىزىذىٌ بەَزىهەى
بْلۇپ ،لۆڭۈل َۆسۈراليفىذەك لەيپىيات بىشدە يْق  -ئۆس
ئاۋارىىەرچىلىىىهىش بىلەى بەيت.
ئْى بەػ نىًۇت ۋاقىت بېزىهەى .ؼۇڭفىچە باداڭالريى قاچىالپ،دەقەنتە بْالػ! -بۇيزۇق بەردى بارات قْل ظائېتىفا قاراپ- ،
ئېيتىپ قْياي ،يْرنا -يۈس جىڭ- ،ئۇ يەيە ظائېتىفا قارىذى.
ناۋچىالر تەرىپىذىٌ ظْۋـا قىلىًفاى بۇ لەيىتى بۇسۇق ظائەت َېهىؽەم
بىشيىڭ سىيىًىهىشـا "ظەلزەپ ئىلىىزىلەپ" ناڭىذىفاى .ظاۋاتعىش
جاَىل بارات چىۋىٌ ظائېتًىڭ رەقەنلىزىًى ئاڭقىزالهىفاچقا ،بىز
ئاظهايذىمى قۇياؼقا ،بىز ظائېتىفا قاراتتىذە ،ۋاقىتًى تەخهىًىە
بەلىۈلەيتتى.
ئادەتتىمى لۈيلەردەك جْتۇالريى قْلفا ئالذۇقتە ،ئىؽقا چۈؼتۇق.
قادىزنۇ پۇتىذىمى لىؽەيًى ؼاراقالتقاى َالذا رّدا قېشىؽقا
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لىزىؽتى .ئۇ جْتۇيى ئېىىش لۆتىزىپ ،ـەسەپ بىلەى خۇددى
دۈؼهەيًىڭ لاللىعىفا وۈرسە ئۇرـايذەك ،بار ظالهىفى بىلەى تاؼقا
ئۇراتتى .ـەسەپتىًهۇ يالى لۈچەؼتىًهۇ ئۇيىڭ ياػ بالىالرـا خاط
يېقىهلىق نەڭشى پْلايذەك قىشىزىپَ ،ېهىؽەم لۈلۈنعىزەپ
تۇرىذىفاى لۆسلىزىذىٌ يەپزەت ئۇچقۇيلىزى چاچىزىفايذەك قىالتتى
ۋە يېپىش لەۋلىزىًى ئەظەبىي چىؽلىىەى َالذا لەيەت ئْقۇـايلىفى،
ناڭا يېقىٌ بْلفاچقا ،قۇلىفىهفا چېلىقاتتى" :نايا بۇ -ناۋ ليۇ
ئۈچۈى ،بۇظى  -ناۋيىڭ نىذىعى ئۈچۈى ...بۇيىعى بْلعا -
نىللىي نۇياپىقالر ئۈچۈى "...دەيتتى ئۇ َەر بىز جْتۇ ئۇرـايذا.
َەي ،ؼۇنتەك ،چىللىذە تۇـۇلفاى لۈچۈلتەك ـىڭؽىهاي،تۈسۈك ئىؽلە! -سەردە قىلذى يېزىزاقتا ظەپ ظېلىپ تۇرـاى بارات.
ئىزادىلىن ئادەنًىڭ رَّىًى َەر قايذاق خېيىو  -خەتەر ۋە سۇلۇم -
ظىتەم ظۇيذۇرۇلهايذېمەى .تېخى ئەيذىال ئْى ظەلمىش ياؼقا
لىزوەى ،ئىععىق -ظْـًى لۆرنىىەى ،ئۇظتىخېًى قاتهىفاى
قادىزجاى رَّىي ،جىعهايىي قىيًاؼالرـا بەرداؼلىق بېزىپ ،رەقىپلەر
ئالذىذا قەددىًى پۈلهىذىَ ،ېهىؽەم بېؽىًى ئېىىش لۆتىزىپ،
نىللىي ـۇرۇرىًى يانايەى قىلذى.
نەى چىللىذە تۇـۇلفاى بْلعام- ،دېذى قادىز باراتقا تىمىلىپتۇرۇپ- ،ظەى خىتايالريىڭ چاـىًىذا تۇـۇلفايذە!
بارات قادىزيىڭ تەيىعىًى ياخؽى چۈؼەيهىذىهۇ يالى خىتاي
بْظۇـىعىذا تۇـۇلذۇڭ دېىەى ظۆس خىتاي بْاللهاي يۈروەى
نۇرتەديىڭ لۆڭلىىە ياقتىهۇ ،ئۇ قادىزيى دۈؼمەلىهىذى .ياَايىتى:
ۋاالق تەلمۈر ؼۇنتەك ،ئىؽىڭًى قىل ،دېيىؾ بىلەيالچەللەيذى.
جْتۇ بىلەى تاػ قاتالنلىزىذىٌ يۈس جىڭ رّدايى قېشىپ ،باداڭالرـا
قاچىلىفىچە قارا تەروە چۆلۈپَ ،ېچ نادارىهىش قالهىذى.
ۋۇجۇدىهىشدىمى لۈچ-قۇۋەت ؼۇ ئاچچىق تەروە قْؼۇلۇپ چىقىپ
لەتمەيذەك ،پۇت-قْلالردا قىلچىلىن دەرناى قالهاي ،ئۆوە-
ئۆوىلەريى ظْؿ تىتىزەك بېعىپ ،لۆسلەر قاراڭفۇلىؽىپ لېتەتتى:
"ئۆلهىىەى جايذا ئۈنۈد بار" دېىەيذەك ،ؼۇ ئۈنۈد-ئارسۇ ۋە
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لېلەچەلمە تەلپۈيىەى ئىشوۈ تۇيفۇالر َايات تْنۇرلىزىڭذا لۈچ-
ـەيزەت َاظىل قىلىذېمەى .ئەيە ،ؼۇ ـەيزەت ،ئىزادە َەر قايذاق
ئېفىزچىلىقالريى يېڭىؽًىڭ نەيبەظى بْلىذېمەى.
بىشيىڭ ئارىهىشدا ئەڭ تېتىن ۋە ـەيزەتلىن قادىز ئېذى .ئۇ رَّىي-
جىعهايىي سەربىلەروە پىعەيهۇ قىلهايَ ،ەنهىهىشدىٌ لۆرە رَّلۇق،
ئىؽلەيلى.
ئالىالر،
"ئىؽلەيلى،
ئىؽلەيذىفاى.
تېتىن
جاڭىۇدىلەردىٌ يەر -ظۈيىهىشيى ئايىهىذۇق ،ئەيذى َارام
لۈچىهىشيى ئايانذۇق »...دەپ لۈلذۈرەتتى بىشيى.
لۆنۈر يۈللەيىەى ئېؽەك لارۋىًى ظىياقى ،باداڭالريى يۈدۈپ ،ياى
بېفىزالپ لەتمەى تىن يْلذىٌ تۆۋەيلەؼمە باؼلىذۇق .يايتۇ يْلذىٌ
تۆۋەيلىىەيذە يۈلًىڭ ئېفىز ظالهىفى پۇتقا لەلىەچمە ،ظەلال
تەڭپۇڭلۇقًى يْقاتعاڭ ،نْلالق ئاتقىًىڭچە ـارـا چۈؼۈپ لېتىؾ
خەۋپى َەر قەدەنذە بار ئېذى .ؼۇڭا َەنهىهىش ئۆسىهىشدىٌ لۆرە
ئْتتۇسچە لىؽى دۆڭذىٌ
قادىزدىٌ تەؼۋىؽلىًەتتۇق .بىش
چۈؼۈۋالفىچە ،قادىزيىڭ پۇتىذىمى لىؽەيًى ئېلىپ تاؼالؼًى بارات
چىۋىًذىٌ ئىلتىهاط قىلعاق:
ئاپاڭًىڭ بىلەيشۈوى ئەنەظتە ،خېهىز يۇـارـايذا ظېزىپئېلىۋېتىذىفاى .بۇ نەپمۇرە تۈسەيذىفاى قۇرال ،بىلىؽەنعەى؟ -دەپ
سەَەرخەيذىلىن بىلەى قاقاخالپ لۈلذى بارات.
بارات راظتىًى ئېيتتى :بۇ لىؽەى ناۋجۇؼى «ئاتىهىش» ئۇيفۇرخەلقىىە ئاتاپ نەخعۇط ياظاتقاى تەۋەرۈك بْلفاچقا ،سىببۇ-سېًەت
ئْريىذا ئاظزايهىشدە! -دېذى قادىز .ئۇيىڭ بۇ ئۆتمۈر لىًايعىذىٌ
قەلبىهىش ظۇ ئىچىپ ،ـەػ لۆڭلۈنىش يْرۇپ لەتمەيذەك بْلذى.
ئالذىزىها ،ؼۇنتەك ،ئاـشىڭفىهۇ لىؽەى ظېلىًىپ قاالر تېخى،دېذى دّق قىلفاى بارات.
َەر لۈيى يەچچە قېتىو قاتًىفاچقا ،بۇ ئارىلىق بىشوە تْيۇػ يەيە
ظەلعەى قەدەنچە ناڭعاق ظايفا يېتىهىش ،ئۇيىڭ يېزىعى تۈس يْل.
ئاخىزەتتىمى قىلذىٌ ئىًچىمە ،قىلىچتىٌ ئىؽتتىن «ظىزات
لۆرۈوى» دەپ ئاتىلىذىفاى ئۆتمۈلذىٌ تېيىلهاي ئۆتۈػ نْيۇڭفا
يىعبەتەى ئاظايىزاق بْلعا لېزەك .چۈيمى قۇربايلىققا ظْيفاى
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قْي-قْؼقارالر ظېًى لۆتىزىپ «ظىزات لۆرۈوىذىٌ» ئۆتۈپ
لېتەرنىؾ .ناۋيىڭ «ظىزات لۆرۈوىذىٌ» يەلمەڭذىمى ئېفىز يۈك
بىلەى ئۆتۈػ بەظىي نۈؼمۈلذە!
يەيە ظەلعەى قەدەنچە! َەر قەدەم -بىز ئەجەل ئۆتمۈلىَ ...ەر
قەدەم لۈرەػ ظىًىفى .ئەؼۇ لۈرەػ ظىًىفى ئادەنًىڭ ۋۇجۇدىذىمى
يْؼۇرۇى لۈچ-ـەيزەتًى جەنفۇرظا لېزەك ،ئەتىهالىو ،بىش خەتەر
ئۆتمۈلىًى بْيالپ قەدەم ظاياپ لېلىۋاتىهىش؛ يەتهىؾ تْققۇس،
يەتهىؾ ظەلمىش...
قادىز ،قادىزجاى!..ۋۇجۇديى پارە -پارە قىلىذىفاى پىفايلىق يالە -سارـا  ،ـۇلىفاى
تاؼالريىڭ ؼاراقالؼلىزى قْؼۇلۇپ ،تاؿ ئىچىذە دەَؽەتلىن ئەلعى
ظادا َاظىل بْلذىمى ،يۈرەك قىًىذىٌ قْسـۇلۇپ لەتمەى ئېذى .ؼۇ
پىفايلىق ظادا َاسىزـىچە قۇلىفىهذىٌ لەتهەيذۇ...
ئۇ چاـذا ظاي تېىىىە قايذاقالرچە چۈؼمىًىهًى َېلىفىچە تەظەۋۋۇر
قىاللهايهەى .قادىزجاى تىتهۇ-تىت بْلۇپ لېتىپتۇ .ئۇيىڭ
تەبەظعۈم لەتهەيذىفاى يېقىهلىق يۈسىذە رەقىپلەروە يىعبەتەى
يەپزىتى ،لىًايە لۈلمىعى ؼۇ پېتىچە قېتىپ قالفايذەك.
"ئىؽلەڭالر ،ئالىالر ،ئىؽلەڭالر ،جاڭىْدىالردىٌ يەر -ظۈيىهىشيى
ئايىهىذۇقَ ،ارام لۈچىهىشيى ئايانذۇق "...دېىەيذەك قىالتتى.

قەلبى پاك نْڭفۇل يىىىتى

تاؼقا چاپىهىش جْتۇ،
ئاچلىقتىٌ بْلذۇق وْتۇ.
يېپىًچا يْق ،لىيىو يْق،
ناۋـا قىلىهىش لاتۇ..
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بۇ قْؼاق ئاتالهىؾ "چْڭ ظەلزەپ ئىلىىزىلەػ" دەپ ئاتالفاى
َەرىمەت ۋاقتىذا تْقۇلفاى .خەلق قْؼاقلىزى َەر دەۋىزيىڭ ئۆسىىە
خاط نەياظى ۋە رَّىي َالىتىًى ،خەلقًىڭ نەيىۋىي لەيپىياتىًى
تْـزا ئۆلچەيذىفاى نىشايذىٌ ئىبارەت ئېمەى.
لۈيلەريىڭ بىزىذە نۇيذاق بىز ۋاقىئە يۈس بەردى :ظەَەردە ظەپمە
تىشىلىپ ،ناۋيىڭ تېمىهەت لىىىشدەك چْڭ ظۈرىتىىە قاراپ ئۈچ
قېتىو باػ ئېىەتتۇق ،ئايذىٌ ئىؽقا چۈؼەتتۇق .لەچتە بْلعا ،يەيە
ؼۇ ظۈرەت بۇتقا چْقۇيفايذىٌ لېيىٌ ،ئۇخالؼقا رۇخعەت قىلىًاتتى.
َارـاى-تالفاى ئادەنًىڭ بېؽىفا تاػ ،ئاظتىفا ؼېخىل ظېلىپ
بەرظەڭهۇ راَەتلىًىپ ئۇخالۋېزىذېمەيعەى .وەنە ظىهاى ئْرىذەك
ياتاقتا ،ئاظتىهىشـا ئارچا قارىفاي ؼاخلىزىًى ظېلىپ،
لىيىهلىزىهىشيى يەؼهەي ئۇخلىؽىهىش .نۇؼەقەتلىن بىز لۈيًىڭ
ئەڭ راَەت ۋە ئەڭ خاتىزجەم پەيتى ئۇيقا ۋاقتى ئېذى .ؼۇ
لۈيلەردىمى ئۇيقىًىڭ قەدىز -قىههىتىًى دېهەنعىش ...ئۇيقىذىٌ
بېذارلىق سۇلۇنًىڭ ئەڭ ئېفىز بىز تۈرى ئېمەى! ..چاال ئۆلۈك
ئادەنذەك قاتتىق ئۇخالپ لەتعەم لېزەك ،ئەتىهالىو ،نېًى
ظىلمىؽلەپ ئاراى دېىەيذە ئْيفااتقاى نْڭفۇل يىىىتى ئېزدە:
َْؼۇڭًى يْقاتهىفايعەى ،سادىال ئْيفاايهايعەيا! -دېذى .بىشئارىهىشدىمى تېڭ-تىڭچىالردىٌ پەخەظلىًىپ ،لېچىلىزى قۇالقًى
قۇالققا يېقىپ ظۆسلىؽەتتۇق.
يېهە بْلذى؟ يېهىؽمە ئۇخلىهايعەى؟ئاڭال! -دېذى ئېزدە پىچىزالپ.َېچ يېهىًى پەرىق قىاللهىذىو- ،دېذىو ئېزدىًى ئاظتا يْقۇپ.ياخؽىزاق تىڭؽا ،بىزظىًى قىيًاۋاتىذىفۇ دەيهەى...تاؿ يىىىتى ئېزدە الچىًذىًهۇ تۇيفۇى ئېذى .ئۇ قاتتىق ئۇيقىذا
ياتعىهۇ ،تېزىق قىلفاى تاۋۇػ قۇلىفىفا لىزوەى َاناى بېؽىًى
لۆتۈرۈپ ،ئەتزاپىفا ظەپ ظالىذىفاى .ئۇيىڭ لۆسلىزى ئۆتمۈر،
قۇالقلىزى دىڭ ئىذى.
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ئەيذىفۇ ئاڭلىفايعەى ،پاڭقاي؟ -يەيە يْقۇدى نېًى ئېزدە.راظتىًال ،ئەيذى قۇالقًى يارـىذەك يالە-سار ئْچۇق ئاڭلىًىؽقا
باؼلىذى.
قايعى ؼْرى قۇرـۇر بېچارىذۇر؟ -دەپ ئېزدىًى نەلمەمقۇچاقالۋالذىو .ئېزدىهۇ تىتىزەك قْللىزى بىلەى نېًىڭ بْيًۇنًى
قۇچاقلىذى.
يۈرە ،چىقىهىش.نەى وەپ-ظۆس قىلهايال ئېزدىفا ئەوەؼتىو .ئاقتۈللەروە
تۇيفۇسناظلىق ئۈچۈى ئۆنۈلەپ تاالـا چىقتۇقَ .اۋا ؼۇ قەدەر ئْچۇق
تىًىق ئېذىمى ،يۇلتۇسالريى ظايىفىلى بْالتتى .ئاظهاى چىزاقلىزى
ئەيًەلتەك پاقىزاپ لېتىپتۇ .ياپ-يېؽىللىفىًى دايىو ظاقاليذىفاى
ئارچا قارىفايالرنۇ تىًىق َاۋادا تاۋلىًىپ تاؿ نەسىزىعىًى تېخىهۇ
سېًەتلەپ قاتار-قاتار نەـزۇر تۇرۇؼىذۇ.
ظاي تەرەپمە قارا- ،تەلزارلىذى ،ئېزدە .دەرۋەقە ،ظاي تەرەپتىٌدۆڭىە ئۆرلەپ لېتىۋاتقاى يالىڭاچ ئادەم لۆرۈيذى .ئۇيىڭ قْللىزى
لەيًىىە تارتىلىپ باـاليفاى بْلۇپ ،ئاـانچىًىڭ بىز ئۇچىًى بىزظى
تۇتۇۋاپتۇ ،يەيە بىزى ظۇـا چىاليفاى ئارقاى بىلەى يالىڭاچ ئادەنًى
ظاۋاپ لەلهەلتە .ؼۇ سانايذا لۇلىذىٌ -ئىچمى خىتايذىٌ چىققاى
خىتايالريى "لادىز" دەپ ئاتىؽىذىفاى .چۈيمى ئۇالريىڭ َەنهىعى
دېىىذەك چْڭ-لىچىن نەيعەپ ئېىىعى ،ئۇالر يەرلىن خەلقًى
ئىذارە قىالتتى .يالى "نەظلىُەتچى" ظۈپىتىذە ياسارەت قىلىؽاتتى.
نەى َېلىقى يالىڭاچ ئادەنًى قىيًاپ لېلىۋاتقاى ئىممى "لادىزيى"
لۆرۈػ بىلەى خەلقًىڭ نْيۇ قْؼىفى يادىهفا چۈؼتى:
ئاؼلىقًىڭ يانىًى دادۇر،
ئادەنًىڭ يانىًى لادىز.
لەتهەيًى چاپىذۇ ظادىز،
ئاق يايًى يەيذۇ لادىز.
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يىىىزنىًچى ئەظىزيىڭ ئىممىًچى يېزىهىذا دۇيىيايىڭ قايعى
بۇلۇڭ -پۇچقاقلىزىذىٌ نْؼۇ خىل سۇلۇم-ئاساپًى تاپقىلى بْالر؟..
ئىبزاَىهًىڭ بْـۇسىفا بىز يەرظە تىقىلىپ قالفايذەك ،پاجىئەلىن
قىععىعىًى داۋانالؼتۇرالهىذى .لۆسلىزىذىٌ تارام-تارام ياػ
ئېقىؽقا باؼلىذى.
يۈرە ،سالىهالريى ئۇجۇقتۇرۇپ ،ئايذىٌ لۆروىلىمًى لۆرەيلى- ،دېذى ئېزدە ،نېًىڭ قْلۇنًى تارتىپ.
ئىبزاَىو يەيە َېمايىعىًى داۋانالؼتۇردى.
ئۇالر قۇراللىققۇ؟..قْرققۇيچاق ،دەپ ناڭا يەپزەتلىًىپ قارىذىذە ،ئالفا قاراپ ناڭذىئېزدە .نايا دەل ؼۇ ئاى َېلىقى بېچارىًى ظۆرەؼتۈرۈپ ،يايذىمى
وەنىىە لىزىپ لەتتى لادرالر.
* * *
ئېزدە ناڭا وەپهۇ قىلهاي لەظمىٌ بۇرۇلذىذە ،ياتاق تەرەپمە
ناڭذى .ئۇ بىزەر ئىؽقا تۇتۇػ قىلىذېمەى ،ئۇظتىزا بىلەى تىلىپ
قْيفايذەك قىعىق لۆسلىزىذە قەتئىيەتلىن چاقًاپ لېتەتتىذە ،ئۇيى
باظقاى ئىشىذىٌ قايتۇرۇػ تەط ئېذىَ .ېلىزاقتا ئۇيىڭ رايىچە
بْلۇپ ،ئارىفا چۈؼهىىەى بْلعام ،ئۇ يۈوزەپ بارـىًىچە قۇراللىق
ناۋچىالرـا ئېتىلىؽتىٌ قايتهايتتى.جۈرئەتلىن-قەيعەرلىمًىڭ ئۆس
ئْريى بارـۇ! نەى نْؼۇ تەرىپىًى ئْيالپ ،ئېزدىًىڭ پېؽىفا
ئېعىلىۋالفاى ئېذىهذە! لېمىٌ ئېزدىًى رەيجىتىپ قْيذۇمَ .اقارەت-
لەنعىتىؽمە تەى بېزىپ َايات لەچۈروىچە ،قارؼىلىق لۆرظىتىپ
َاالك بْلۇؼًى ؼەرەپلىن َېعاپلىفايذۇ ئۇ نْڭفۇل يىىىتى...
ئۆسەنذە ؼىجائەت-ـەيزەت يْق ئېمەى ،يېهە ظەۋەپتىٌ ئېزدىىە
پۇتلى-لاؼاڭ بْلذۇم نەى پالەچ!
" -يەتتە قاراقچى" يالى "تاراسا" يۇلتۇسلىزىًى ظەياَەت قىلفۇڭ
لېلىۋاتانذۇ ،ئاظهايفا تىمىلىپ قاپعەيا ،ئەپەيذىچاق؟!
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بارات چىۋىًًىڭ سەَەرخايذىلىن ئاۋاسى ئىچمى لەچۈرنىلىزىهًى
لېعىۋەتتى.
َاجەت ئۈچۈيهۇ تاال -تۈسوە چىقىؽقا بْلهانذېمەى؟ -دېذىو.َېلىقى قىيىق لۆس ياجىًغ نېًى لۆرۈپال ،ـىپال قىلىپ لۆسدىٌـايىپ بْلذا!
" -قىيىق لۆس" دېىەى لىهۇ؟ -بىلهەظمە ظالذىو.
ناڭا جىًىًىڭ بارىچە تْۋالپ ،ۋۇ ! دۈؼهەى پۇؼتىذىٌ بْلفاىَارىهى!ئالذىهفا چۈؼۈپ ناڭ! -دېذى بارات ئاۋاسىًىڭ بارىچە.
ئېزدە ئىممىهىشيى "قْنايذايلىق ؼتابى" -پْالت تاۋالؼقا رەَبەرلىن
قىلىذىفاى باؼقارنىفا ئاپىزىؽتى .ئىؽلەپ چىقىزىؽتىٌ لۆرە
َەربىي نەَمىهىًى ئەظلىتىذىفاى بۇ بۆلهىذە قۇراللىق چېزىملەر
لۈسەتتە تۇرۇؼاتتى.
نايا- ،دېذى بارات بىشيى لۆرظىتىپ.يېهە؟! -باراتًىڭ ظۆسىًى ئاڭقىزالهىذى ،ئەتىهالىو ،ئۈظتەلىەپْلىًىًى چاپالپ ئْلتارـاى خىتاي ئْريىذىٌ دەط تۇردىذە،
ئالذىهىشـا لېلىپ چىزايىهىش ،ئۈظتى -بېؽىهىشـا ظىًچىالپ قاراؼقا
باؼلىذى .ئۇيىڭ خۇى چاچىزاپ تۇرـاى لۆسلىزىذىٌ ؼەپقەتعىشلىن،
ۋەَؽىلىن ئەلىغ ئېتىپ تۇراتتى.
بۇسۇق - ،تەلزارلىذى ئۇ خىتايچىالپ ۋە بىزدىٌ باراتقا لەظمىٌبۇرۇلۇپ ،ئۈيىًى بارىچە چېقىزاپ -خۇى دەى! -دەپ ئىؽىمًى
لۆرظەتتى .ئۇيىڭ "يْقال" دېىەى ظۆسىًى چۈؼەيهىىەى بارات ،يېهە
قىلىؽىًى بىلهەي ،دەم بىشوە ،دەم خىتايفا ئاالقشادە قارىفىًىچە
تۇرۇپال قالذى.
خۇى دەى! -تەلزارلىذى خىتاي لادر ،بۇ قېتىو التا خەيلىيىۋالفاى ئىًچىمە پۇتلىزى بىلەى يەريى تېپچەللەپ،
قْرققىًىذىٌ لۆسلىزى ئاالق-جاالق بْلفاى بارات چىۋىٌ بىشيى
ئالذىزاػ ظىزتقا باؼالپ چىقتى.
جاڭىۇيذەڭ بىشيى قْبۇل قىلهىذى ،ئەيذى يەوە ئاپارناقچىعەى؟-دېذى لىًايە قىلىپ ئېزدە.
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بۈوۈيمى لۆرظەتمەى "خىشنىتىڭ" بەدىلىىە "خۇى دەى" دېىەىنۇلاپاتقا ظاساۋەر بْلذۇڭذە ،بارات! -دېذىو.
ظېًىڭ قارىهىفىڭذا ئىؽلەيذىفايالردىٌ تۆتى تاـذىٌ ـۇالپ،ظەلمىشى لېعەل بْلۇپ ئۆلىەى بْلعا ،ئْى تْققۇسى تىزىن
پېتىچە خاڭ تېىىذە قالذى .ؼۇيذاقتىهۇ ،ظەى "پاليًى" ئاؼۇرۇپ
ئْرۇيلىهىفاچقا ،دۈيجاڭلىق دەرىجىىە يېتەلهەي يۈرىعەيذە!
دەل ئۈظتىذىٌ چۈؼتىڭ- ،دېذى ئېزدە ،نېًىڭ تەيەنًىقۇۋەتلەپ- ،ئەبلەخ بېؽەم ئۆس ظىڭلىعى خەلىچەنًىڭ ئۈظتىذىٌ
ؼىمايەت قىلىپ ،ظْالتقايًىڭ ظىزتىذا ئالىعى ئۆنەريى خاڭ
تېىىذە ئىؽلىتىپ ئۆلتۈرىۋەتتى .نايا "ظاداقەتلىن" دېىەى.
بْلذى ،بۇسۇق ئۇيعۇرالر!بىشيىڭ ئۈظتۈيلىىىهىش ئۇسۇيفا ظْسۇلهىذى .لەيًىهىشدىٌ قْـالپ
لەلىەى ئىممى قۇراللىق چېزىن بىشيى قايتۇرۇپ ؼتابقا ئاپاردى.
باراتًى َايذاپ چىقىزىۋەتمەى َېلىقى خىتاي بۇ قېتىو لۆرظەتمۈچ
بارنىفىًى بىشوە بەتلەپ تۇرۇپ:
يا-چۈ! -دەپ بۇيزۇق بەردىذە ،باراتقا لًْپما باظقايذەكبارنىفى بىلەى بۇريىًى بېعىپ ؼاالققىذە نىؽقىزىۋەتتى .رَّى
لۆلمە لۆتىزىلىەى بارات چىۋىٌ بىشيى يەر تېىىذىمى ظْالقخايىفا
يەتمۈسۈپ بارـىچە يەتهىؾ پۇؼتىهىشيى چاال قْيهاي تىلالپ باردى.
* * *
يەر ئاظتى ظْالقخايا دېىىًىهىش ،پْالت تاۋالػ ئۈچۈى يەريى ئْيۇپ
ياظالفاى ئْرا ؼەللىذىمى ئْچاق .بىز قېتىو پْالت ئېزىتىؽتىال
لاردىٌ چىقىذىفاى بۇ ئْچاقالردىٌ ۋاقىتلىق "وۇياَمارالريى"
قىيًاػ-ئاساپالػ ئۈچۈى پايذىلىًىذىفاى .بۇ تار ـىهعىذا پۇت-
قْلۇڭًى ظْسۇپ ئْلتۇرۇىؾ بۇ ياقتا تۇرظۇى ،يەپەط ئېلىؾ ئۈچۈى
َاۋا يېتىؽهەتتى.
خە-پ!- ..ئېزدىًىڭ ئاـشىذىٌ چىققاى بۇ َەظزەتلىن پىفاىناڭا تەيە قىلفايذەك تۇيۇلذى.
قْرققۇيچاقلىقًىڭ ئاقىۋىتى نايا نْؼۇ … -ئېزدە ـەسىۋىًىئىچىىە ظىفذۇرالهاي قىيًىالتتى ،ئۆسىًى َەر ياى ئۇراتتى.
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قْرقۇنعىش بْلعاڭ ،يېهە قىلهاڭچىذىڭ ،قىعىق لۆس؟ -دېذىبارات .ئۇ ناراپ تۇرـاى ئېمەى.
ۋاي ،ئادەم ظۈرەتلىن ئىبلىعەي ،ۋايَ ،ىععىياتعىشنەخلۇقەي! ..بىشيىڭ يەپەط ئااللهاي ،قىيًىلىپ ئْلتۇرۇؼىهىشيى
تاناؼؽە قىلىؾ ئۈچۈى ناراپ يۈرۈپعەيذە ،خاالجايًىڭ چىۋىًى! -
ئېزدە بۇ ظۆسيى قىلفىچە ۋۇجۇدىذىمى بارلىق قۇۋىتىًى ظەرىپ
قىلفايذى .چۈيمى ئۇ وېپىًى تۈوىتىپ خېخىزىفىًىچە نْلال
چۈؼتى.
ئىپالط! نۇياپىقًىڭ نۇياپىفى! -نەى ئاراى ؼۇ وەپًى قىاللىذىو.باتۇرلۇـۇڭًى ،ظۆسنەى-چېچەيلىىىڭًى لۆرەيَ ،اَ ،اَ ،ا! -بارات سەَەرخەيذىلىن بىلەى لۈلذى .ئْرىًىڭ ئۈظتىًى َاۋا لىزنەط
قىلىپ ياپتى ۋە لىهىىذۇ يېهىلەريىذۇ جېمىذى ئۇ.
دّظتۇم ئىممىهىش ئْرىذىمى َاۋايى تاالؼقايذەك چْڭقۇر يەپەط
ئاالتتۇق .بارا-بارا دەم ظىقىال-ظىقىال َالعىشلىًىپ َْؼىهىشدىٌ
لېتىپتىهىش…

ؼەپقەت نەلىمىعى

قايچىلىق ۋاقىت ئۆتمىًىًى بىلهەيهەى ،لۆسۈنًى ئاچعام ،ئىععىق
چېذىز ئىچىذە يېتىپتىهەى .چېذىزيىڭ ئْتتۇرىعىذىمى نەؼتە قۇرۇق
قارىفاي ؼاخلىزى چارظىلذاپ لۆيۈۋېتىپتۇ .بىز بۇلۇڭذىمى
لىچىممىًە ئۈظتەل ئۈظتىذە َەر تۈرلۈك دّرا-دەرنەللەر تىشىقلىق.
"قايذاقالرچە بۇ يەردە ياتىهەى؟ لىو نېًى بۇ يەروە ئېلىپ لەلذى؟ -
دەپ ئەجەپلەيذىو- ،ئېزدىچۇ ،ئۇ يەدە؟" -چېذىزيىڭ بۇلۇڭ-
پۇؼقاقلىزىًى قْيهاي ظەپ ظالذىو ،ئېزدە يْق ئېذى ...ئۇيى
ظۈرۈؼتە قىلهاق بْلۇپ ئْريۇنذىٌ تۇرۇؼقا تەنؽەلذىهۇ ،قىهىز
قىاللهىذىو -پۇتۇنذىٌ ،قْلۇنذىٌ ،بېلىهذىٌ ياـاچ لارىۋاتقا
ناتالفاى ئېمەيهەى.
http://www.wetinim.org/

ئىمالسي كەنجي كوررېكتوردا تۈزىتىلدى

28

دەرتهەيًىڭ سارى

قىهىزلىهاڭ ،ظىشوە تېًچلىق لېزەك- ،دەپ لىزىپ لەلذى ئاقخاالت لىيىەى قىش .ئۇ لۆسۈنىە ئاظهايذىٌ چۈؼمەى ئەپعايىۋىي
نەلىمىذەك لۆرۈيۈپ لەتتى.
تىزىن قالفىًىڭىشـا ؼۈلزى دەڭ ،تۆنۈردىًهۇ نەسنۇت يىىىتئېمەيعىش- .ئاق خاالتلىق قىش تەؼۋىؽلىًىپ ظىزتقا قارىذى .نەى
ؼۇ لەنىىچە ،بەلمىو ئۇيىڭذىٌ لېيىًهۇ ئەؼۇ قىش لەبى ئىللىق
ۋە
لۆرنىىەى
ئىًعايًى
تەبىئەتلىن
يەپىغ
چىزاي،
لۆرنەظهەيهېمىٌ...
ئېزدىچۇ ،ئۇ قېًى؟بىلهىذىو- ...قىش لۆسىًى نەيذىٌ يْؼۇردى.ئېزدە - ،دەپ ۋاقىزىۋەتتىو  .بۇ ئېفىز جۇدالىققا بەرداؼلىقبېزەلهىعەم لېزەكَ ،ەنؽىزەقىش بۇريۇنفا قايذاقتۇ دّرا پۇرۇتۇپ
َْؼۇنفا لەلتۈرۈپتۇ.
تْال پەرىؽاياليهاڭ ،نْيۇ دّرىًى ئىچىڭ ،دّرىًى ئاـشىهفاتەڭلىذى ،نېُزىۋاى قىش دّرىًى ئىچىزىپ ،پېؽايەنًى
ظەبىًىڭمىذەك يۇنزاى قْللىزى بىلەى ظىالپ ،چاڭىىالؼقاى
چاچلىزىهًى تاراپ قْيذى .قىشيىڭ ئىععىق قْلى بەدىًىهذە
يېقىهلىق َارارەت َاظىل قىلذى  -دە ،تْنۇرلىزىهفا لۈچ-ـەيزەت
قۇيۇلفايذەك بْلذى.
 نېًى قۇربايلىققا ظْيىذىفاى قْيذەك ناتاپ قْيۇپ ،يەيەداۋالىفىًىڭالر يېهىعى؟
قېچىپ لەتهىعۇى دەيذۇ  -دە- ،دېذى لۈلۈنعىزىىەى قىش.تْۋۋا ،ئْيلىهايذىفىًى يْقتە بۇ جاڭىۇدىالريىڭ...تېًچ! -دەپ تااليى ئىها قىلذى قىش ۋە ئىلذام بېزىپ ،ئۈظتەلئۈظتىذىمى دّرىالريى يىفىؽتۇرۇؼقا لىزىؽتى.
چېذىز ئىچىىە ئېزدە ئىممىهىشيى جاساالؼقا بۇيزىفاى َېلىقى پاياق
خىتاي ،ؼاپاؼالپ لىزدىذە:
نْيۇيى بۇ يەردىٌ چىقىزىؾ لېزەكَ ،ېلىها خېلە ياتتى بۇنەخلۇق- ،دېذى خىتايچىالپ.
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ئىؾ قىلىؾ بۇ ياقتا تۇرظۇى ،ئاياققا ئۆرە تۇرارلىق نادارى يْق،نەى ئۇيى دّرا بىلەى ئاراى َْؼىفا لەلتۈردۈم.
ظاڭا ئىًقىالۋىي تاپؽۇرۇق  -بۇ نەخلۇقًى ئەتىىىچە ئۆرەتۇرـۇسىعەى! -دەپ قىشـا بۇيزۇق بەردى.
ؼۇيذاق قىلىپ - ،دېذىو خىتاي چىقىپ لەتمەيذىٌ لېيىٌلۆسۈنًى ئېچىپ- ،ئىًقىالۋىي تاپؽۇرۇقًى قاچاى ئىجزا قىلىعىش؟
خىتايچىًى بىلىذېمەيعىشدە؟تْلۇق بىلهىعەنهۇ ،نەسنۇيىًى چۈؼىًىهەى.لۆردۈڭىشـۇ ،ظىشيىڭ تەـذىزىڭىشيى ناڭا تاپؽۇردى- ،دەپلۈلۈنعىزىذى ظەلىهەم ۋە ئۇيىڭ يېقىهلىق چېُزىعى تېخىهۇ
ئْناقلىؽىپ لەتتى.
تەـذىزىو ئۆس ۋەتەيذىؽىهفا تاپؽۇرۇلعا ،يېهە ئارناى- ،دەپئۇلۇؿ -لىچىن تىًذىو .ناۋچىالر ناڭا رەَىو قىلىپ داۋاالتقىًى
يْق .نېًى ئەتىذىٌ قالهاي ئېفىز ئىؽقا ظېلىؽى يالى باؼقا بىز
لۈلپەتمە وىزىپتار قىلىؽى ئېًىق َالەت .قىيًايذۇ ،داۋااليذۇ ،يەيە
قىيًاپ داۋااليذۇ -بۇ ئۇالريىڭ جاساالػ ئۇظۇلى.
باؼقىالريىڭ يۈرىىىًى نْجۇػ ئۈچۈى ظىشيى ئىبزەت بْالرلىقجاسالىؽى نۈنمىٌ.
دېهەك ،ظىش ناۋچىالرـا ئەظتائىذىل تەى بەروىًىڭىشنۇ؟يېهە ،يېهە؟! -ظەلىهەنًىڭ يۈسى تانذەك تاتىزىپ لەتتى.لەچۈرۈڭ ،ظەلىهەم ،نەى باؼقىچە نەيادە ظۆس قىلهاقچىذىو...قارؼىلىق لۆرظىتىؽًىڭ َەر خىل يْللىزى بارلىفىًى نەيذىٌياخؽى بىلەرظىش؟
َە-ئە- ،دېذىهۇ ،لېمىٌ ئۆسەنًىڭ تېخى تەجزىبىعىش خاملالال ئېمەيلىىىهىە ئىچىهذە ئىقزار بْلۇپ ،چېچەى قىشيىڭ ئالذىذا
خىجالەتچىلىمتە قالذىو.
 نەى ظىشيى بىز ئانال قىلىپ قاچۇرۇۋېتىؽمە تىزىؽىهەى- ،دېهەظهۇ َەنؽىزە قىش ،لۈتۈلهىىەى يەردىٌ بۇ تېزىقە ظۆسيىڭ
چىقىؽىذىٌ واڭىىزاپ قالذىو .ؼۇڭالؼقا يېهە دېيىؽًى بىلهەي
تۆرەپ قاپتىهەى.
http://www.wetinim.org/

ئىمالسي كەنجي كوررېكتوردا تۈزىتىلدى

30

دەرتهەيًىڭ سارى

ظىشيى ئىممى لۈيىىچە ناۋچىالريىڭ قْلىفا بەرنەظًىڭ ئانالىًىقىلىهەى .ؼۇڭفىچە ناـذىزىڭىش ئەلعىىە لېلىذۇ- ،دېذىذە،
نېًىڭ جاۋاۋىهًى لۈتهەيال ،ئىلذام چىقىپ لەتتى ظەلىهەم .ئۇيىڭ
لەظمىٌ قىياپىتىذىًهۇ ،ظۆسَ-ەرىمەتلىزىذىًهۇ جەسم ۋە
قەتئىيلىن ئەلىغ ئېتىپ تۇراتتى.
قېچىؾ! بۇ چْڭ َادىعىفۇ! لېمىٌ يەوە قاچىهەى! ئېلىهىشيىڭ
َەنهە بۇلۇڭ -پۇچقاقلىزىذا ناۋچىالر بار  -سۇلۇم بارَ .ەتتا ئۇالر
دەؼتى باياۋاى تەللىهالايفىهۇ ئۇۋا ياظاپ بْلذىفۇ! نېًى بىز
لۆرۈؼى بىلەيال ظىًىهاي -تەلؽۈرنەي ،قېچىؽقا دەۋەت قىلىذۇ بۇ
قىش .يالى باؼقىچە بىز ظىز بارنۇ؟ "يەرلىن نىللەتچىلىممە قارؼى
تۇرۇػ" َەرىمىتى نەسوىلىذە ئۆس ئىچىهىشدىٌ چىققاى ئىزادىعىش،
قْرققۇيچاق ،ظاتقۇى ،ئىممى يۈسلىهە ئادەنلەر ئاس بْلذىهۇ؟
تەجزىبىعىشَ ،ەر لىو يېهە دېعە ،ؼۇيىڭفا ئىؽىًىپ ئەوىؽىذىفاى
ياداى وۆدەللەر بۇ ياقتا تۇرظۇى ،يەچچە دەۋىزيى بېؽىذىٌ
لەچۈروەى خىتاي ئەنەلذارلىزىًىڭ پەيلى -خۇلقىًى ياخؽى
بىلىذىفاى نىللىي رەَبىزىي لادىزالر ،ئالىهالر ،ياسـۇچى ،ؼائىزالرنۇ
بىز -بىزىًىڭ لاۋىىىًى لْلىؽىپ ،تېزە -پېزەڭ بْلۇؼتىذە،
ئاخىز يەتمەى يېزىهىش نْؼۇ بْلذىفۇ!..
ئۇخالپ قالهىفايعىش؟ -ظەلىهەنًىڭ دىلمەػ ،يېقىهلىق ئاۋاسىنېًىڭ وۇناى-ئەيذىؽىىە تْلفاى ئىچمى نۇالَىشىلىزىهًى
بۆلۈۋەتتى.
يەڭ ،يەڭ! يېهىؽمە تىمىلىپ قالذىڭىش چاپعايىزاق يەۋېلىڭ،دەپ سّرلىذى ظەلىهەم ئاـشىهفابىزظى لۆرۈپ قالهىعۇى،
قْؼۇقًى تەڭلەپ .نەى ظەلىهەنًىڭ رايىفا بېقىپ ،ئاـشىهفا
ظېلىًفاى ئاؼًى يۈتۇؼقا باؼلىذىو ۋە ظەلىهەنًىڭ چاقًاپ تۇرـاى
يۇرايىي لۆسلىزىذىٌ لۆس يۈسنەي قاراتتىو" ...قەلبى دەريا ،ۋىجذايى
پاك ئېمەيلىىىىە خۇنا لۆسلىزى وۇۋالىق بېزىپ تۇرۇپتىفۇ! بۇ
قەلبى پاك ئىًعايفا بەديىيەت وۇناى قىلىؾ جىًايەتقۇ!"..
-يېهە بْلىذىڭىش ،يەڭ .ئاػ ظْۋۇپ قالىذۇ.
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رەخهەت ،ظەلىهەم ،ئاۋارە بْلذىڭىش- ،دېذىو ئارتۇقچە تىمىلىپقالفىًىهذىٌ ئۇيۇلۇپ.
يْق وەپًى قْيۇڭَ ،ەر بىز لْقها تائام ظىش ئۈچۈى ئىًتايىٌ سّرنەدەت.
بۇ بىز چىًە ئاؼًى بۆرىلەريىڭ ئاـشىذىٌ يۇلۇپ چىققىًىڭىشـالۆسۈم يېتىذۇ ،ظەلىهەم.
بۇ وەپًى قْيايلى ،ئېيتىڭا ،قېچىؽقا قارار قىلذىڭىشنۇ؟نەى قېچىپ قۇتۇلعانهۇ ،نەى ئۈچۈى ظىش تۇتۇلعىڭىش!....لىچىن بالىًىڭ خىيالىًى قىلهاڭ .ظىشيى قاچۇرۇؼًى بىلىەىئېمەيهەى ،ئۆسەنًى َىهايە قىلىؽقىهۇ چانىو يېتىذۇ .يالى ناڭا
ئىؽەيهەنعىش؟
ئىؽەيهەظمىهۇ َەققىو بار .ۋاَالەيمى ،نەۋجۇت نۇَىت ؼۇيىتەلەپ قىلىذۇ .ئەنها ،نېًىڭ تْظاتتىٌ ـايىپ بْلۇؼۇم ،ظىشيى
سالىهالر قْلىفا ،وۆرۈوە قْيۇؼتىٌ ئىبارەت...
قېچىۋاتقايالر ظْۋېت ئىتتىپاقىذىٌ پايا تاپهاقتا ،ظىش...ئەپەيذىلەريىڭ پەظەيذىعى ئۆلهەي قالفىًىفا َەيزايهەيذە! -دېىەى پېتى لىزىپ لەلذى بارات .ئۇ ئْـزى نۆؼۈك بەسوە
ئىًتىلفايذەك ،ظەلىهەنىە ئاچ لۆسلىزىًى تىمتىذە ،قىش قاپاقلىزىًى
تۈرۈپ ،ئْچۇق چىزاي لۆرظەتهىىەچمە ،نېًىڭ قېؽىهذا تْختاپ:
ئاياڭ بۆلەپ قْيفايذەك بىخزاناى يېتىپعەيذە ،ئەپەيذىچاق!َېلىقى قىيىق لۆس ياجىًغ جەَەيًەنىە ظەپەر قىلذى ،ئۇسىتىپ
قْيهانعەى!
لە-يى-تى!- ..بۇ ئىبارە ئاـشىهذىٌ چىققىًىًى بىلىهەى،ئۇيىڭ يېزىعىًى بىلهەيهەى- .تېلىپ قاپتىهەى...

قْؼاقچى يىىىت
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نېًى لەيًىهىە تىزەك قْيفايذەك ،لەڭ ظەيًاـا يۆلەؼتۈرۈپ
ئاپارـاى چاـذا ،پْالت تاۋلىفۇچىالريىڭ َەنهىعى دېىىذەك جەم
بْلفاى ئېمەى .تالى لۆس باـاليفىچە نۈؼمۈل ئەنىەلمە نەَمۇم
بۇ پْالت "جەڭچىلىزى" ناـذىزىذىٌ لەتمەىَ ،ارـاى-ئاچقاى َالذا
ئاراى-ئارايال ئۆرە تۇرۇؼىذۇ .نەجلىعًىڭ "جەڭىىۋار" رَّىًى
چۈؼەرنەط ئۈچۈى ئۇالر ئۆرە تۇرۇؼى ۋە رَّىي لەيپىياتًى
بْؼاؼتۇرناظلىفى ؼەرت .ئەتىذىٌ لەچمىچە ئېفىز ئەنىەك
قىلىؽتىٌ لۆرە تۆت -بەػ ظائەتلەپ نْؼۇ تېزىقىذە ئۆرە تۇرۇػ
يەقەدەر نۇدَىؾ سۇلۇنلىفىًى قىياط قىلىؾ بەظىي نۈؼمۈل
دېعىڭىشچۇ!..
نېًى ظەًَىذەك ياظالفاى ئېىىشىزەك تەلچىىە ئېلىپ چىقىؽتى.
ؼۇ ئاى ئالذىٌ -ئاال تەيياراليفاى ئايزىو ئادەنلەر تەرىپىذىٌ:
يْقالعۇى نىللەتچىلەر!..نىللەتچىلەروە ئارىهىشدا ئْرۇى يْق!..يەيە ؼۇ خىلذىمى ئەى بْلۇپ قالفاى ؼىۇئارلىزى ياڭزاپ لەتتى.
يْلذاؼالر! -دېىەى تاۋۇؼى ئاڭاليذى بىز َاسادا َېۋىش ئْتقۇيزۇقًىڭ- .پْلن بْيىچە چْڭ يىفىًًى ئْچۇق دەپ ئېالى
قىلىهەى!..
بۈوۈيمى لۈرەػ يىفىًى ئىًتايىٌ نۇَىو ئەَهىيەتمە ئېىە- ،داۋام قىلذى َېۋىش- ،ئارىهىشـا يْؼۇرۇيفاى خەتەرلىن دۈؼهەيلەريى
جىًايەت ئۈظتىذە قْلفا ئالذۇق .بۇ بْلعا ،ئۇلۇؿ داَىهىش
ناۋجۇؼىًىڭ دايا تەلىهاتىًىڭ يەيە بىز سّر ـەلىبىعى...
ياؼىعۇى ئەڭ ،ئەڭ ،ئەڭ ئۇلۇؿ داَى ناۋجۇؼى!ياؼىعۇى ئالەنًى يْرۇتۇپ تۇرـاى ناۋسېذۇڭ نەپمۈرىعى!يەيە ؼۇ ئۈوىتىلىەى ئادەنلەر ۋاقىزىفاى ؼۇئارالردىٌ لېيىٌ َېۋىش
ئالذىٌ-ئاال تەيياراليفاى "يۇتقىًى" خېلە ئۇسۇى ئەسنىلەپ ئْقۇپ
بەردى .ئىممى ظۆسيىڭ بىزظىذىال ئىالَىالؼتۇرۇلفاى ناۋ يانىًى
ئاتايتتى.
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نْيۇ ئەؼەددىي نىللەتچىلەر- ،دېذى َېۋىش ظۆسىًىڭ ئاخىزىذابىشيى قْلى بىلەى جْيۇپ- ،تۆبە ئْقۇپ تۈسىلىؽًىڭ ئْريىفا،
ناۋجۇؼىفا ،خەيشۇ ئالىالرـا َاقارەت ،تەتۈر تەؼۋىق قىلفاى...
تۈسەلهەط ئۇيعۇرالرـا ئۆلۈم!..بۇ ؼۇئارالر تېخىهۇ ظۈرلۈك ،دەَؽەتلىىىزەك ئاڭاليذى ناڭا.
نْيۇ- ،دەپ لۆرظەتتى َېۋىش يېًىهذا تۇرـاى ياػ بالىًى- ،ئۈچ قىشىل بايزاق -باػ يْل ،باػ ۋەسىپە ،خەلق لْنهۇيىعى ۋە
چْڭ ظەلزەپ ئىلىىزىلەػ ئۇلۇؿ ئىًقىالۋىي ظىياظىتىهىشوە قارؼى
قْؼاقالريى تْقۇپ ،لاپىتالىشم يْلىفا باؼلىهاقچى بْلفاى...
بېزى چىقعۇى!َەربىي لىيىهلىن چېزىن قْؼاقچى بالىًى ياقىعىذىٌ تۇتۇپ ،نْم
ياـاچقا ئېعىلفاى واسّۋّي النپىًىڭ يْرۇـىفا ئېلىپ لەلذى .نەى
لۆسۈنًىڭ قىزىذا قاراپ ئۇيى تْيۇدۇم ،يۈرىىىو قېپىذىٌ چىقىپ
لەتمەيذەك لْقۇلذاپ لەتتى .ئۇ -ياخؽىچى ،قْؼاقچى ظاتتار
ئېذى .ظاتتاريىڭ ناۋيى ۋە ناۋچىالريى ،خۇظۇظەى نىللىي
نۇياپىقالريىڭ ئەپتى -بەؼىزىعىًى ئېچىپ تاؼلىفاى ئۆتمۈر
َەجۋىي قْؼاقالريى تْقۇـايلىفىذىٌ خەۋىزىو بار ئېذى .ئالذىًقى
لېچىعى ظْـاقذا ناۋچىالر يالىڭاچ قىيًىفاى نْؼۇ ظاتتار
ئېمەيلىىىًى ئەيذى بىلذىهذە ،ئۆسەنًىڭ بېؽىفا چۈؼمەى ۋە
چۈؼىذىفاى لۈلپەتًى ئۇيتۇپ ،يىىىزنە ياؼلىق ظاتتارـا ئىچىو
ئاـزىؽقا باؼلىذى.
نايا بۇ ئېشىتقۇيىڭ ياسـايلىزى- ،دەپ قْيًىذىٌ ئۈچ ۋاراققەـەسيى ئېلىپ ،لۆپچىلىممە لۆرظەتتى َېۋىش.
ئۆسى ئْقۇپ بەرظۇى! -دېىەى ئاۋاس ئاڭاليذى.بۇ ئاۋاسالر ئاقتۈللەريىڭ بْلهاي ،لۆپچىلىمًىڭ ئېمەيلىىى
بىلىًىپ تۇراتتى .لۆپچىلىمًىڭ نْؼۇ بايىذا ظاتتاريىڭ قْؼاقلىزىًى
ئۆس ئاـشىذىٌ يەيە بىز قېتىو ئاڭالػ بىلەى ناۋچىالريىڭ يىفىٌ
ئۈظتىذە نەظقىزە بْلۇؼىًى خاالتتىَ .ېۋىش يېهە قىلىؽىًى بىلهەي،
نەدەت لۈتمەيذەكَ ،ەربىي لىيىهلىن خىتايفا يېهىلەريىذۇ
دېۋىذى ،ئۇنۇ َْدۇقۇپ قالذى .ناۋچىالر خەلق قەلبىذىٌ ئْرۇى
http://www.wetinim.org/

ئىمالسي كەنجي كوررېكتوردا تۈزىتىلدى

34

دەرتهەيًىڭ سارى

ئالفاى قْؼاقالريىڭ لەڭ تارقىلىپ لېتىؽىذىٌ قْرقۇؼى تەبىئىي
ئېذى .ئۆسلىزى ئېالى قىلىپ قْيفايذىمىٌ ،ئەيذى لۆپچىلىمًىڭ
تەلىۋىىىهۇ ئېتىۋار بەرنەظلىن نۈنمىٌ ئەنەظتە! خىتاي لادىز
يائىالج َېۋىشـا" :ئْقۇپ بەر" دېىەيذەك ئىها قىلذىَ .ېۋىش تىتىزەك
ئاۋاسدا ئاراى-ئاراى يانىذاپ ئْقۇؼقا باؼلىذى:
يۇرتتىٌ َەروىش لەچهەيهىش،
دەرت چەلعەلهۇ ،دات ئېيتهايهىش.
باظقۇيچىالرـا قالذۇرۇپ،
ۋەتەيًى َەروىش خار ئەتهەيهىش.
َېۋىش قْؼاقًىڭ ئاخىزىًى ئْقۇؼقا جۈرئەت قىاللهىذى ،ئەتىهالىو،
لايىيىفا يْـاى ئۇظتىخاى لەپلىؽىپ قالفاى ئىؽتقا ئْخؽاػ،
تېقىلىپ ئۇ ياى-بۇ ياى تْلفايذى .ؼۇ ئارىذا لۆپچىلىمًىڭ لۈلمە
ظاداظى ياڭزاپ لەتتى .بۇ ظادا قْؼاقتىمى ئۆتمۈر لىًايىلەروە
ئاَاڭذاػ ظادا ئېذى .ناۋچىالر تېلى بىلەى ئېيتقايذا :نەجلىغ
لەيپىياتى بۇسۇلۇپ" ،لۈرەػ نەجلىعى" پاظعىۋ َالەتمە چۈؼۈپ
قالذى .ئەيذى ناۋچىالر رَّىي سەربىذىٌ جىعهايىي سەربە بېزىؾ،
پْپۇسا قىلىؾ تەرەپمە ئۆتتىذەَ ،ەربىي لىيىهلىن خىتاي
تاپايچىعىًى چىقىزىپ ،ئاظهايفا قارىتىپ ئىممى-ئۈچ پاي ئْق
ئاتتى ۋە لۆپچىلىممە قْلىًى ؼىلتىپ:
ۋاالقالؼها! -دەپ خىتاپ قىلذى ئۈيىًىڭ بارىچە ۋە ظاتتاريىلۆرظىتىپ- :بۇ ئىفۋاوەروە قاتتىق جاسا بېزىلىذۇ...
نىللەتچى ئىفۋاوەرلەروە يْل قْيهايهىش! -دېىەى پېتى ئىممىئاقتۈك ظەًَىىە يۈوزەپ چىقىؽتىذە ،ظاتتاريىڭ ياقىعىذىٌ ظۆرەپ
ظەًَىًىڭ قىزـىفىفا ئېلىپ لېلىؽتى.
ظاڭا لىو رەَبەرلىن قىلىذۇ ،ئۆس ئاـشىڭ بىلەى ئىقزار قىل!ظاتتار تېًىهىذى ،تەيتىزىهىذى ،دّقالرـا پىعەڭهۇ قىلهىذى.
ظْئالالرـا جاۋاپ بەرنەي لۆلعىًى لېزىپ بېپەرۋا تۇرىۋەردى.
الپهىًىڭ يْرۇـىذا ئۇيىڭ لۆسلىزىذىٌ ـۇرۇر ۋە ؼىجائەت ،يەپزەت ۋە
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قىعاط ئْتلىزى چاقًاپ تۇرـايلىفىًى بايقاپ ،قەلبىو يْرۇپ لەتتى.
لەيًى -لەيًىذىٌ بەػ-ئالتە وۇپپاڭچى ئاقتۈللەر ظەًَىىە
چىقىؽىپ ،ظاتتاريى جْيۇپ ،ظىلمىؽلىذىَ ،ەتتا بەسىلىزى ياػ
بالىًىڭ بېفۇبار يۈسىىە تۈلۈرۈپ تۇرۇپ ،ظْئال-ظْراق بېزەتتى،
جاۋاپ تەلەپ قىالتتى .ظاتتار ئۇالرـا جاۋاپ بېزىؾ ئْريىفا ،يەپزەتلىن
يەسەر تاؼالتتىذە ،بېؽىًى ئېىىش لۆتەروەى َالذا نەـزۇر تۇراتتى.
ئىؽتالر تالىؽىًى ئەظلىتىذىفاى بۇ ئۇظۇل يەتىجە بەرنىىەچمە،
ئەيذى "پەدە" يۆتمەؼًى قارار قىلذى ناۋچىالر.
بۇ جاَىل ئۇيعۇريى يېهە قىلىؾ لېزەك ،يْلذاؼالر! -دەپنۇراجىئەت قىلذى نەجلىعًىڭ رەئىعلىىىًى َېۋىشدىٌ تارتىۋالفاى
َەربىي لىيىهلىن خىتاي.
قاناققا ئېلىًعۇى!پۇتىفا قْػ لىؽەى ظېلىپ ،خاڭًىڭ تېىىذە ئىؽلىتىؾ لېزەك!" -ؼەرنەيذە" َارۋۇظىفا قْؼۇپ ئىؽلىتىؾ نۇۋاپىق بْلىذۇ دەپ
ۋاقىزاؼتى بىز يەچچە ئاقتۈللەر .بۇ ئېيتىلفاى جاسا چارىلىزى
چەلعىش ئېفىز ئېذىمى ،نۇيذاق َاقارەتًى تارتىؽتىٌ ئْـا ئىچىپ
ئۆلۈؼًىڭ ئۆسى يېًىن ئېذى .ظاتتار ؼۇ دەقىقىلەردە جېًىذىٌ
لەچمەيذۇ ،بەلمىو.
ظاتتاريىڭ جىًايىتى ئېفىز- ،دېذى َەربىي لىيىهلىن خىتاي.بىش بىلىهىش ،ظاتتار تېخى ياػ تۇرۇپ نۇيذاق قىلهايذۇ .ئۇيىڭ
لەيًىذە ئۇظتاسلىزى بار .ؼۇ يْل لۆرظىتىذىفاى ئۇظتاسلىزىًى
ئېيتىپ بەرظىال...
ياَەقتىٌ-ياَەق قىيًاپ-ئاساپلىفىًىڭالر ئاسلىق قىلذىهۇ؟ئەيذى بىشيى لۈػ -لۈؼمە ظېلىپ ،ئىؽت تالىؽىفا ظالهاقچى
بْالنعىلەر؟ -ظاتتار يەيە يېهىلەريى دېهەلچىذېمىٌ ،بىزاق ئۇيى
ئاـشىًى نەلمەم يېپىپ ،ئۇرـاى پېتى ظەًَىذىٌ ئېلىپ لېتىؽتى.
ظاتتاريىڭ پاك قەلبىذىٌ ئْرـۇپ چىققاى َەققايىي ظۆسلەر
ئادەنلەروىال ئەنەطَ ،ەتتا تىلعىش تاـۇ-تاؼالرـىهۇ چْڭقۇر تەظىز
قىلفايذەك ،ئەتزاپ ظىزلىق ظۈلۈياتقا چۆنۈلىەيذەك بْلذى.
ظاتتاريى يەچچە قېتىو قىيًاپ ،لۆپچىلىن ئالذىذا تْۋۋا ئْقۇتهاق
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بْلفاى ناۋچىالر ئۆسلىزى رەظۋا بْلۇؼتىذە" ،لۈرەػ" نەجلىعىًى
باؼقۇرالهاي قېلىؽتى.
خەلق ئىچىذە" :ناۋسېذۇڭ ئْڭذا يېتىپ بىز ظىياظەت ،دۈم يېتىپ بىز
ظىياظەت ئْيالپ چىقىزىذېمەى" دېىەى ظۆسلەر تارالفاى .ئەيە ؼۇ
ظىياظىي ؼۇئارالريىڭ بىزى" :ئۈچ ظېعىق تېزە ئۇظتىعى -بىز
جۇوْلياڭ" بْلىذۇ دېىەيذىٌ ئىبارەت .جۇوْلىيڭ دېىەى ئادەم
خىتاي تارىخىذا ئىًتايىٌ تەدبىزچاى ،چېچەى َېعاپلىًىذۇ .بۇ يەردە
ئۈچ ظېعىق تېزە ئەيلىىۈچى ئادەنًىڭ ئەقلى قْؼۇلعا ؼۇ
جۇوْلىياڭذەك بىز ئادەم َاظىل بْلىذۇ دېهەلچىهىؾ .ناۋيىڭ نْؼۇ
"ظىياظىي لۆرظەتهىعىًى" قىبلەيانە َېعاپاليذىفاى ناۋچىالر ئۇيى
َەر ئىؽتا دەظتەك قىلىؽىذىفاى .لۈرەػ نەجلىعىذىٌ يەتىجە
چىقىزالهىفاى ئەنەلذارالر "ئۈچ ظېعىق تېزىچىذىٌ بىز جۇوْلىياڭ
چىقىزىؾ" ئۈچۈى ئۆس ئارا نۇسالىزە قىلىؽقا لىزىؽىپ لېتىؽتى.
"پالتا لۆتەروىچە ،لۆتەك دەم ئاپتۇ" دېىەيذەك ،بىز دەم بْلعىهۇ
ئارام ئالذۇق .ظاتتاريى قاياقالرـا ئېلىپ لەتمەيلىىىًى بىلەلهىذىو.
نېًى چېذىزـا قايتۇرۇپ ئەلىزىؽتىيۇ ،بۇ قېتىو ئىؽىن تۈۋىىە
قۇراللىق لۈسەتچى قْيۇؼتى .ظەلىهەم لۆرۈيهىذى ،ئۇيىڭ لۈنۈچ
قْڭفۇراقتەك يېقىهلىق ئاۋاسىًىهۇ ئاڭاللهىذىو .چېذىز تەرەپمە
َايذاپ نېڭىؽقايذا ظەلىهەنًى يەيە لۆرىذىفاى بْلذۇم دەپ،
يۈرۈوۈم قىًىفا پاتهىفايذەك خْؼُال ئۇرۇؼقا باؼلىفاى ۋە ظاتتار
َەققىذە ظەلىهەنىە ظۆسلەپ بېزىؽمە ئالذىزىفاى ئېذىو.
ئەپعۇظمى ،ظەلىهەنًى ؼۇ لۈيىهۇ ،ئۇيىڭذىٌ لېيىًهۇ
لۆرەلهىذىو ...لېيىًىعىىە تۇتقۇيذا ۋە قېچىپ يۈروەى چېفىهذىهۇ
ظەلىهەنًى ظۈرۈؼتە قىلذىو ،بەخىتمە قارؼى ئاق خاالتلىق ئْناق
قىشيىڭ َېچ بىز دېزىىىًى ئااللهىذىو .وۆسەل ،پاك ،سېزەك،
ئىزادىلىن ظەلىهەنًى ئۆس ئايا يېزىهىش قْيًىفا ئالذىهۇ يالى ناۋچىالر
يۈتۇپ تاؼلىذىهۇ ،ئۇ تەرىپى ناڭا قاراڭفۇلۇقَ ،ەر َالذا ئْى
نىڭالپ َاالك بْلفايالريىڭ قارا تىشىهلىمىذە ظەلىهەنًىڭ بْلۇؼى
ؼۈبُىعىش...
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ئەجەبا ،ظەلىهەم َەققىذە ئەتزاپلىفىزاق ظْراپ بىلهەپعىشا! -دېذىو نەى ظەلىهەنًىڭ تەـذىزىىە چەلعىش ئېچىًىپ.
ئۇ دېىىًىڭىش راظت- ،دېذى چْڭقۇر ئۇٍ تارتىپ ئىبزاَىو.ظەلىهەنذەك يانى ئۆچهەط قىشلىزىهىش ئاس ئەنەط ،ئىبزاَىو.بىشيىڭ ۋەسىپىهىش ؼۇ لەبى لۈرەؼچاى ۋەتەيپەرۋەرلەريى
نەڭىۈلەؼتۈرۈؼتىٌ ئىبارەت -دېذىهذە ،ئىبزاَىهذىٌ قىععىًى
داۋانالؼتۇرۇؼًى ئىلتىهاط قىلذىو.
دېذى ئىبزاَىو ،خېلىفا ظْسۇلفاى ئېفىزئەتىعى،ظۈلۈياتتىٌ لېيىٌ- ،قاراڭفۇ -ناراڭفۇدا ظاتتار ئىممىهىشيى
"ؼەرنەيذە" َارۋۇظىفا قْؼۇپ ،رّدا تْؼۇؼقا ئەۋەتتى .ناۋچىالر "رىٌ
بيەيچىڭ وۇي" -ئادەم جىٌ-ؼەيتايالرـا ئايلىًىذۇ- ،دەپ
تەؼۋىق قىلىؽىذۇ" .بەي ناۋ ييۇ -ئاق چاچلىق قىش" يانلىق نەؼُۇر
تزاوېذىيەظىذىهۇ بۇ پىمىزيى ئالفا ظۈرۈؼىذۇ .نەى ؼەخعەى بۇ
تەبىزوە ئىؽىًىهەى .چۈيمى ظاتتار ئىممىهىشيىڭ بْيۇيلىزىهىشـا
ئېؽەللەروە لىيىۈسىذىفاى بْيۇيتۇرۇقالريى لىيىۈسۈپ ،ئىممى
چاقلىق َارۋۇيىڭ ئىچىىە بىزىهىشيى ،تېؽىفا (يايذاققا) بىزىهىشيى
قْؼۇۋېذى ،خۇددى ئىممى ئاياقلىق َايۋايًىڭ ئۆسىىىال ئاياليذۇق،
پەرقىهىش پەقەت ؼۇيىڭذىمى ،ئېؽەك تۆت پۇتلۇق ،بىش ئىممى،
ئېؽەلًىڭ تۆت پۇتى تاقىالـلىق ،بىشيىڭ تاقىهىش يْق ،خاالط!
ئەنها ،لېمىٌ پۇتلىزىهىشدا ئۆلىەى ئاتًىڭ تېزىعىذىٌ تىمىلىەى
ؼىز چْرۇق بار.
يەيە بىز ئايزىهچىلىق ؼۇيىڭذىمى ،ئېؽەللەروە يەم -خەؼەك
تْيفىچە بېزىلعە ،بىشوە ئاـشىهىش يەم بْلفىذەلال چەللىن
بېزىلىذۇ .ئېؽەك يۈلًى تارتالهىفايذاَ ،ايذىفۇچى َارۋۇيىڭ
لەيًىذىٌ يۆلەپ نەدەت بېزىذىيۇ ،بىش تارتالهىعاق  -ئاَايەت،
دەؼًەم يەيهىش ۋە يۈك ئۈظتىىە يەيە قْؼۇنچە يۈك قْؼۇلىذۇ...
"ؼەرنەيذە َارۋا" دەپ ئاتىلىؽىذىهۇ ظەۋەپ بار .لۈيذىلىن ئەنىەك
يْرنىعىًى ئْرۇيلىيالهىفايالريى "داسىباۋ -چْڭ خەتلىن وېشىتقا"
ئاالَىذە "ؼەرنەيذە" دېىەى بەديام بىلەى َەجۋىي ظۈرىتىًى ظىشىپ
چىقىزىذىفاى .ناۋچىالريىڭ ئاظاظىي تەؼۋىق قۇراللىزىًىڭ بىزى
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بْلفاى "داسىباۋيىڭ" يەتىجىعى ئۈيۈنلۈك بْلهىعا لېزەك ،ئاس ۋاقىت
ئۆتهەيال نْيۇ "ؼەرنەيذە" َارۋۇظىًى لەؼىپ قىلىؽتى .بۇ
"لەؼپىيات" ئەظلىذە ئىلىًىڭ ئۈچ لەپتەر دېىەى يېزىذە ظىًاقتىٌ
ئۆتمەى ئېمەى ۋە ؼەرقىي تۈرلعتاى بْيىچە ئۇنۇنىي يۈسلۈك
قْللىًىلفاى" .ؼەرنەيذە َارۋۇ" ئاظاظەى بىشدەك ياسارەت ئاظتىذا
ئىؽلەۋاتقايالريى جاساالؼًىڭ بىز تۈرىىە ئاياليفاى ئېذى.
ئىزادىلىن ئادەنًىڭ ـەيزىتىهۇ سّر بْلىذېمەى .ظاتتار تېخى ياػ،
ئۇظتېخىًىى قاتهىفاى لىچىن بالىلىفىفا قارىهايَ ،ارۋۇيى نەيذىٌ
لۆرە لۈچەۋىزەك تارتىؽقا تىزىؽاتتى .رّدېًى قاچىاليذىفاى يەردىٌ
رّدا تاۋاليذىفاى ئْچاق -پەچمە يەتمىچە ئارىلىق ئۈچ-تۆت يۈس
نېتزچە نۇظاپە .بىزاق بارـايچە ئۆرىىە لۆتىزىلىعەى .تىن قىيا جايفا
لەلىەيذە يۈللۈك َارۋۇ لەيًىىە يايذاپ ،ظاتتار ئىممىهىش خېلىال
داجىپ لەتتۇقتە ،بْيًىهىشدىمى بْيۇيتۇرۇق وېمىتەلًى قىعىپ،
جېًىهىش چىقىپ لېتىؽمە ئاسال قاالتتى .ئىممىهىش َارۋۇيى ئاراى
ئْريىذىٌ قْسـاپ ،داۋاى ئاؼقاى ئاتالر ئْخؽاػ ،يەيە تىزەجەپ سّرـا
ئالفا ظىلجاتتۇق .ئىممى ئارىلىقًى َەر بىز قاتًىفىًىهىشدا بْۋاق
چېفىهىشدىمى ئْـۇس ظۈتىذىٌ تارتىپ بەدەيىە ظىڭىەى لۈچ-
قۇۋۋەت تەروە ئايلىًىپ تېًىهىشدىٌ چىقىپ لەتمەيذەك تۇيۇالتتى.
َارۋۇيى ظۆرەپ ئْچاق تۈۋىىە يېتىپ لېلىؽىهىشوىال:
َاڭۋېقىپ تۇرۇؼهايَ ،ارۋۇيى بْؼىتۇػ! -دەپ ۋاقىزايذۇ بىشدىٌبىز قەدەنهۇ ئايزىلهاي ،ظْڭىهىشـا چۈؼۈۋالفاى بارات چىۋىٌ.
ئۆس ئىتائىتىذىمى قىزىقچە ئادەنًى ياسارەت قىلىؽًى باؼقىعىفا
تاپؽۇرۇپ ،ظاتتار ئىممىهىشيى ئەوىپ يۈروەى باراتًىڭ نەقعىتى
بىشوە نەلۇم ئېذى .ئۇ بىز تەرەپتىٌ ،بىشيى َادۇق ئالذۇرناي
قىيًىهاق بْلعا ،يەيە بىز تەرەپتىٌ ،بىشوە لۆس -قۇالق بْلهاقچى.
بىش "چىۋىًًىڭ" نەقعىتىًى ظەسوەى َالذا ئْؼۇق-تْؼۇق وەپ
قىلىؽهايهىش .بارات يەچچە قېتىو ئەظەبلىزىهىشوە تېىىپ ،بىشيى
"ظايزاتهاقچى" بْلذىيۇ ،بىش ظىز بەرنىذۇق ،پىعەڭ قىلهىذۇق .ئۇيىڭ
لۆسىچە ظاتتار ئىممىهىش بىز-بىزىهىشوە ئۆچهەى ئادەنلەردەك
قىياپەتمە لىزىۋالذۇق .ئەتىىەى بْيًىهىشـا بْيۇيتۇرۇق لەپلەۋاتقاى
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چاـذا ،ظاتتار ئاظتا پىچىزالپ" :چۈؼمىچە وەپ قىلىؽهاي بۇتًاپ
يۈرەيلى .بەلمىو ،نْيۇ "چىۋىٌ" بىشدىٌ سېزىمىپ ،باؼقا ياققا
ئۇچۇپ لېتەر" ،دېىەى ئېذى.
باؼقا قارا لۈى چۈؼمەيذە نەۋجۇداتًىڭ َەنهىعىال ظاڭا
قېزىؽقايذەك ظېشىلىذېمەى .ئەرلىٌ چېفىهىشدا لۈيًىڭ قاياقتىٌ
چىقىپ ،قاياققا پېتىپ لېتىذىفايلىفىًى ظەسنەي قاالتتۇق .بۈوۈى
بْلعا ،قۇياػ دېىەى يەرظە بېشەڭلىن قىلىپ ،ئْريىذىٌ ظىلجار
ئەنەط .قۇياؼقا تەلهۈرۈپ قارىفايعىزى ،ئەتتەي لەيًىىە داجىپ
لەتمەيذەك ظېشىلەتتى.
ئات َارـايذا قۇالق تۈۋى ،ئادەم َارظا لۆس چايىفى تەرلەيذۇ ،دېىەيًى
ئاڭلىفىًىو بار .ظاتتارـا قىيا لۆس تاؼلىۋېذىو ،ئۇيىڭ َەر ئىممىال
لۆس چاياقلىزىذىٌ تەر دېىەى قۇيۇلۇپ ،بۇريىًىڭ تۆؼۈللىزى
لېزىلىپ لېتىپتۇ .ؼۇيذاق بْلعىهۇ ،ئۇيىڭ چىزايىذىٌ ئەرلىن
ـەيزىتى چاقًاپ تۇراتتى.
ئاخىزى چۈؼلۈك ـىشالىًىؽقا پۈؼتەك چېلىًذى .پۈؼتەك چېلىًفاى
چاـذا ،بىش ئاخىزقى پەللىىە لېلىپ قالفاى ئېذۇق .ؼۇڭا دەم
ئېلىؽقا تېىىؽلىن بىز نىًۇت ۋاقىتًىهۇ بېمار لەتمۈسنەظلىن
ئۈچۈى ئىلذانىزاق نېڭىؽقا قايچىلىن لۈچىعەلهۇَ ،ارۋۇ لەيًىىە
ظْقچىفايذەك ،ئۆسى بىلەى قْؼۇپ بىشيىهۇ ظاي تەرەپمە ظۆرەپ
لېتىۋاتقايذەك تۇيۇالتتى .لېمىٌ ظاتتار ئىممىهىش قىيىًچىلىققا
تەى بەرنىذۇق .ئەرلىن ـەيزىتىهىش بىلەى خەتەرلىمًى يەڭذۇق.
ئْرۇلفاى بۇـذايًىڭ ئېڭىشىفا قْيفاى قارـىالردەك ،لىچىن-
لىچىن تْپ بْلۇپ ئْلتۇرۇىؽقاى پْالت "جەڭچىلىزى" ئۆلچەم
ئْناؼًىڭ بىز تانچىعىًىهۇ سايە قىلهاظلىق ئۈچۈى تۈيۈلە
قاچىلىزىًى ئېُتىياتلىق تۇتۇؼۇپ ،ئاچ لۆسلۈك بىلەى ئىچىؽهەلتە.
تاناق ئۈظتىذىهۇ ياسارەتًى بْؼاؼتۇرنايذىفاى "لْنايذىزالر" تْپًى
ئارىالپ ،لىهلەروىذۇ تەيبىِ بېزىپ ،لىهلەروىذۇ ئاَايەت
قىلىؽاتتى .دەم ئېلىؾ ۋاقتىًى ـېًىهەت بىلىەيلەر تېىىؽلىن
يەپ بْلۇؼۇپ ،ئْلتۇرـاى يېزىىىال
يْرنىعىًى ئىچىپ -
قىڭفىيىؽىپ ،لۆس ئىلىۋېلىؽقا ئالذىزىؽاتتى.
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ظاتتار ئىممىهىشيى تْپقا قْؼهاي ،يېزىزاق چەتمە ئْلتۇرـۇسدى.
ئىممىهىشيىڭ ئارىلىفى ئْى نېتزچە پاظىل .بىشيىڭ "ؼەرنەيذە"
بْلهىفىًىهىشـا
َاالك
دّنۇالپ
قْؼۇلۇپال
بىلەى
َارۋۇ
تەئەججۈپلەيىەى بْلعا لېزەك يالى بْلهىعا ئاخؽانقى "لۈرەػ
نەجلىعى" داۋانىذا جاظارەتلىن بىلەى ناۋچىالرـا قارؼى ظۆسلەپ،
ئۇالرـا رَّىي دەلمە بەروەى ظاتتارـا ئاپىزىٌ ئْقۇؼۇپ ،نەنًۇيىيەت
َەنهە نەَمۈم قېزىًذاؼالريىڭبىلذۈرنەك بْلۇؼعا لېزەك
لۆسلىزى بىش تەرەپمە تىمىلىەى بْلۇپ ،يۈسلىىەى بۇ خىيالچاى- ،
نۇڭلۇق لۆسلەردىٌ تۆلۈلىەى َەم يەپەطَ-ىعذاؼلىق تۇيفۇالر
ۋۇجۇدۇنىشيى ئىللىتىپ ،قەلبىهىشدە ئىؽەيچە ظەنىهىيەت ۋە ـەيزەت
َاظىل قىالتتى .پْالت تاۋالؼتا بېُۆددە جەۋىز-سۇلۇم چېمىۋاتقاى
ئەؼۇ خەلق ئانهىعىًى يېهە دەپ ئاتاؼقىهۇ نۇۋاپىق يام تاپالهايهەى:
"نەَبۇط" دېعەم ،خەلق لْنهۇيىعىًىڭ ئەسالىزى "لْنهۇيا
ئەسالىزى" دېعەم ،ئْريىفا چۈؼهەيذۇ ،چۈيمى َەنهىعىال ياسارەت
ئاظتىذا ئەنىەك قىلىؽىذۇ .ئۇ ئادەنلەريىڭ ؼۇ لۈيلەردە ئائىلىعى
قەيەردە ،يېهە ئىؾ بىلەى نەؼفۇل ،ئائىلىذە ،يۇرتتا يېهە ئۆسوىزىؾ
بْلۇۋاتىذۇَ ،ەنهىذىٌ بېخەۋەر! بۇ ئادەنلەر تاـذىمى تاؼالريى يېزىپ
چىقىذىفاى "قْسا ئاياق" وىياظى ئْخؽىفاى ،ناۋيىڭ "قۇدرەت
لانالىذا" تاـذىٌ ئۈيۈپ چىققاى ۋە يْرۇق ئالەنىە لۆس ئاچقايالر
ئېذىمى ،ناۋـا چْقۇيۇػ ،ئەنىەك قىلىؽتىٌ باؼقىًى بىلهەيتتى ۋە
پاراظەت قىلىؽقىهۇ َەققىَْ-قۇقى يْق ئېذى...
نەيهۇ ئۆسەنىە نۇۋاپىق باَا بېزەلهەيتتىو" :ئاساتلىقًىڭ" دەظلەپمى
ئىخالط
ناۋـا
لْنپارتىيېعىىە،
خىتاي
نەسوىللىزىذە
باـلىفايلىفىهًى يْؼۇرالهايهەى .ئۇالر بىشوە ظْتعىئالىشنًى ۋە
ئاخىزقى َېعاپتا لْنهۇيىشنًى جارىي قىلىؽقا ئىؽەيذۈروەيفۇ!
نېًىڭ ئالذىهذا نۈلچىيىپ ئْلتارـاى ظاتتارنۇ ئىممى يىل بۇرۇى
ئۆسىًىڭ دەظلەپمى ؼېئىزىًى "ئۇلۇؿ داَى ناۋسېذۇڭفا بېفىؽالپ،
ئۇيى قۇياؼتىًهۇ ئۇلۇـالپ نەدَىيىلىىەى .نايا ئەيذى ناۋچىالر ئاتا
قىلفاى "ئاظهايذىمى ـاسيىڭ ؼْۋىعىفا ياى چىالپ" قْلىذىمى قۇرۇق
قاچىًىڭ تېىىًى تېؽىۋەتمىذەك ياالپ ئْلتۇرىذۇ .ئىممىهىش يەيە
http://www.wetinim.org/
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ئْى نىًۇتتىٌ لېيىٌ "ؼەرنەيذە" َارۋۇظىفا قېتىلىهىش .لۈى
پاتقىچە بەرداؼلىق بېزەلەيهىشنۇ يالى يۈك َارۋۇظىًىڭ تېىىذە
َاالك بْلىهىشنۇ ،جايًى لاپالەت قىلىؽًىڭ ئْريى يْق .تېخى ياػ
ئۆظهۈر تۇرۇپ سۇلۇم-ظېتەم ،دەرد-ئەلەم بىلەى قۇچاقلىؽىپ ،بۇ
دۇيىيادىٌ لۆسىهىش ئْچۇق لېتىهىشنۇ؟..
* * *
ظاتتار ئىممىهىش يەيە َارۋۇـا قېتىلذۇق .چۈؼتىٌ ئاۋال
نۈرىهىشوە
ئىممى
يۈك
لىيىۈسۈلىەى
بْيۇيلىزىهىشـا
پاتقايلىقتىٌ ،نۈرە تېزىعى ظْيۇلۇپ ،جاراَەت َاظىل بْلفاى.
ئەيذى جاراَەتمە بْيۇيتۇرۇق تەلمەيذە جېًىهىش قاخؽاپ،
سىڭىلذىفاى ئاـزىقتىٌ تْلفۇيۇپ لىتەتتۇق .ؼۇيذاقتىهۇ ناۋچىالر
ئالذىذا ئۆسىهىشيى تەنمىٌ تۇتۇؼقا تىزىؽىپ" ،ۋاي" دەپ ئۈى
چىقارنىذىفۇ ،ئەنها دەردىهىش ئىچىهىشدە! باراتًىڭ ئْريىفا باؼقا
بىزظى يۆتمەلهىىەيذە ئىؽلەؼًى رەت قىلىپ ،بېؽىهىشـا يېهە
لەلعە لۆرۈؼمە قايىل بْلفاى ئېذۇق .نايا ،ئالذىهىشدا چىؽلىزىًى
َىڭىايتىپ ،قۇراللىق چېزىن تۇرىذۇ.
چۈؼتىٌ لېيىٌ ئىممى قېتىو قاتًاپ ،تانالا چېمىؾ ئۈچۈى
َارۋۇـا قېتىقلىق پېتىهىشچە يْـاى تاؼقا يۆلەيذۇق .بۇ بىز
جەَەتتىٌ يېڭى ياسارەتچىًىڭ تْنۇرىًى تۇتۇپ بېقىؾ .لۆرنەظمە
ظاالنذۇ يالى بارات چىۋىًفا ئْخؽاػ ۋاقىزاپ-جاقىزاپ،
َايذاقچىلىق قىالنذۇ.
ئىًعاۋىفا ئْت لەتهىىەى يەرظە ئْخؽايذۇ ،قارىفىًا ،لۆرنەظمەظېلىپ تەتۈر قاراۋالذى- ،دېذى ظاتتار ياسارەتچى چېزىمًى ئىها
قىلىپ:
لىو بىلىذۇ ،ناۋچىالردىٌ دىلى قايتقاى ئادەم بْلعا...سۇلۇم-ظېتەم يالفۇس خىتايالريىال ئەنەطَ ،ەنهە ئېشىلىەىنىللەتلەريى ئىختىيارىي بىزلىؽىؽمە ،بىزلىؽىپ قارؼىلىق
لۆرظىتىؽمە ئاپارناي قْيهايذۇ.
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يىىىزنىًچى ئەظىزدە ،تېخًىما تەرەققىياتى يۈلعەك پەللىىەلۆتىزىلىەى دەۋىزدە قېذىهىي ئْچاقالريى ئەيًىىە لەلتۈرۈپ" ،پْالت
تاۋاليهەى!" دەپ جار ظېلىۋاتقاى ناۋ ۋە ئۇيىڭ وۇپپاڭچىلىزى راظتىًال
"خۇى بەڭىىلىزى" دېىىًە! -دېذى ظاتتار "ؼەرنەيذە" َارۋۇظىفا
قاراپ.
بىشيى "لْيعېزۋاتْرالر" دەپ ئەيىپلەيذۇ تېخى بۇ ياالقچىبېؽەنلەر .ئۆسلىزى داقىيايۇط سانايىعىذىمى ئاداظقىلىزىًى "نىللىي
لەؼپىيات ،نىللىي ئەيئەيە" دېيىؽىپ ،پەلەلمە لۆتىزىپ
ناختىؽىذۇ!..
ئەيذى قْسـىاليلى- ،دېذىو -لۆپىزەك تۇرۇپ قالعاق،ياسارەتچىًىڭ ئاچچىفىًى لەلتۈرۈپ قْيىهىش.
ئىعىت ،دەظلەپتە بۇ يالفاى نارلعىالرـا ئېتىقات باـلىفىًىو...يەيە قايًاؼقا باؼلىذى ظاتتار.َەنهىًى بىز قاتار تاظقاپ چىقتۇق- ،دېذىو نەى تىزەجەپلېتىۋېتىپ- ،ظېًىڭچە بْلفايذا يېهە قىلىؽىهىش لېزەك؟
ئىممىال يْل بار- ،جاۋاپ بەردى ؼۇ ئاى ظاتتار- ،بىزىًچىعى،ناۋچىالرـا ئېتىقات باـالپ تەظلىو بْلۇػ -يەيى پەظەيذى،
ظەسوۈظىش نەخلۇققا ۋە ئىتائەتهەى قۇلفا ئايلىًىؾ؛ ئىممىًچىعى
بْلعا -ۋىجذايًىڭ ئەنزى بْيىچە قارؼىلىق لۆرظىتىؾ ،قارؼىلىق!
قار-ؼى-لىق...َە-ئە! ناۋئىشم ۋە ناۋچىالرـا قارؼى ؼەپقەتعىش لۈرەؼمەئاتلىًىؾ لېزەك!
 بىشوە خالىغ َەنمارلىؽىذىفاى ،تايايچى لۈچىهىش يْق َالذاقايذاقهۇ قارؼىلىق لۆرظەتمىًى بْالر؟..
ئەنعە- ،دېذى َارۋۇيى تْختاتقاى ظاتتار- ،ئەنعە ،ئاظهايذىٌقۇرال تاؼالپ ،يەردىٌ ئەظمەر ئۈيذىزىپ بېزىذىفاى باػ-پايارىڭ
بارنېذى؟ قارا ظېًى؟ ظەى ،نەى ،يەيە بىشدەك ئەنەت-نەنەتلەر
نْؼۇيذاق ظۆرەلهىلىن قىلىپ ،باػ پۈرلەپ ياتايلى ،باؼقىالر
چەتتىٌ لېلىپ بىشيى ئاسات قىلعۇى ،ؼۇيذاقهۇ؟
نەى ئۇيذاق دېهەلچى ئەنەظهەى ،ظاتتار.http://www.wetinim.org/
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ئْريۇڭذىال چۆوىلىهەي،َاي ،تارىهًىڭ تاؼپاقىلىزى!چاتېزىقىڭًى لېزىپ نېڭىؾ! -ئۆلۈك جەظەتًى ئەوىيذىفاى
قۇسـۇى ظىياقى ،پىت-ئۈچەي،قاى خۇنار ،بارات چىۋىٌ يەيە پەيذا
بْلذى.
نەى ظاتتاريىڭ لۈرەػ يىؽايى يېهىذىٌ ئىبارەت ۋە بۇ لۈرەؼتە
لىهلەر بىلەى نۇياظىۋىتى بار يالى يْقلۇـىًى بىلەلهەي ئارنايذا
قالذىو.
وېپىڭ ئۆسەڭذىًهۇ ظېعىق نەخلۇقتە ظەى! -دېذى ظاتتارتْختاپ.
ئېيتىؽها ،پايذىعى يْق- ،دېۋىذىو ،ظاتتار ئېتىۋار قىلهايتېخىهۇ لەظمىًىزەك:
ئەوەر ئىؽلەؼًى رەت قىلعاق ،قْلۇڭذىٌ يېهە لېلەتتى؟ بىلىپقْي ،چىۋىٌ ،ظېًىڭذەك ؼەرنەيذىچىلىممە بۇلفۇيۇپ لۈى
لەچۈرىذىفاى نىللىي نۇياپىقالردىٌ َېعاپ ئالىذىفاى ساناى يىزاق
ئەنەط جۇنۇ!
ظاتتاريىڭ قەلبىذىٌ قايًاپ چىققاى ظۆسلىزى باراتًىڭ لۆلعىىە
ئْق بْلۇپ تەوعە لېزەك ،ئۇ يە رەددىيە بېزەلهىذى ،يە يۈوزەپ
لېلىپ ظاتتاريى ئۇرالهىذى -تاؿ ئۈظتىذە قېتىپ قالفايذەك
دىڭىىيىپ قالذى...
بىش َارۋۇدىمى يۈلىهىشيى تۆلۈپ بْلۇپ ،قايتىپ ناڭفىچە بارات
چىۋىٌ ؼۇ تۇرـاى جايذىٌ قْسـالهىذى.
دەرۋەقە ،بۇالريىڭ َەنهىعى نەۋجۇت سۇلۇم ،خەلق يادانەتلىزى،
ؼەخعىي
جەنىئيەتتە
بْلهىفاى
ئەرلىًلىن
ئىجتىهائىي
ئەرلىًلىمهۇ بْلهايذېمەى .ؼەخعىي ئەرلىًلىن بْلهىعا ،ئادەنًىڭ
قەدرى-قىههىتىهۇ قالهايذېمەى .ؼەرقىي تۈرلعتاى خەلقى نْؼۇ
َالەتًى باؼتىٌ لەچۈرنەلتىمى ،ئاقىۋىتى يېهىىە ئاپىزىپ
ظْقىذۇ ،پەرەس قىلىؾ دەَؽەتلىن...
نەى ئىممى ئايًىڭ ئىچىذە ئىممى قېتىو ئۆلۈنذىٌ قۇتۇلۇپ
قالذىو:
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بىزظى ،ئېزدە بىلەى بىللە تۇيجۇقۇػ؛ يەيە بىزظى" ،ؼەرنەيذە
َارۋۇ"َ .ەر ئىممىلىعىال ئۆلۈم بىلەى يەلهۇ-يەك ئېلىؽىؽتىٌ
ئىبارەت ئېذى .خەلقًى دەم ئۇ لْيفا ،دەم بۇ لْيفا ظېلىۋاتقاى ناۋ
ۋە ئۇيىڭ دەيذەيچىلىزى يەيە قايذاق نايهۇى ئْيۇيىًى ئْيالپ
چىقىذىفايلىفىًى ،خەلق تەـذىزى بىلەى قايعى يْظۇيذا
ئْيًۇؼىذىفايلىفىًى لىو بىلعۇى!
نېًى يېڭىۋاؼتىٌ ئۆس وْرۇپپانفا قْؼۇۋېتىؽتى .ظاتتار ئىؽلەؼًى
قەتئىي رەت قىلذى .بۇ دېهەك -ئىعىياى! ئۇيى لۆپچىلىمًىڭ
لۆسىچىال پۇتىفا لىؽەى ،قْلىفا لْيشا ظالذىذە ،ئىممى ئات
قْؼۇلفاى َارۋۇـا ئْلتارـۇسۇپ ،قۇراللىق چېزىملەر ياسارىتىذە
ؼەَەروە ئېلىپ لېتىؽتى .بۇ قېتىههۇ ناۋچىالريىڭ دېىىًىذەك
بْلهىذى .تْپاليفاى خەلق تەۋرەيهىذى ،بېپەرۋالىق ئېچىذە
تۇرۇۋېلىؽتى  -بۇ ئۈيعىش قارؼىلىقتىٌ ئىبارەت ئېذى .ناۋچىالريىڭ
َەيۋىعىىە پىعەڭ قىلهىفاى ظاتتار:
يۇرتذاؼالر ،قېزىًذاؼالر! بۇ نەلمەر نۇظتەنلىمىچىلەريىڭَېيلە-يەيزەڭلىزىىە ئىؽەيهەڭلەر! ئەرلىًلىن ،ئاساتلىق ئۈچۈى
لۈرەػ قىلىڭالر! -دېذى.
ظاتتار باؼقا وەپ قىلىؽقا ئۈلىىزەلهىذى .چېزىملەر ئۇيى َارۋۇـا
بېعىپ ،ئۈظتىذە ئْلتىزىۋالذى .باياتىٌ ئۆلۈم ظۈلۈياتىذا جىو
تۇرـاى خەلق ظاتتاريىڭ ظۆسىذىٌ نەدەتلەيىەيذەك ،داۋالفۇپ لەتتى.
خەلقًىڭ بۇ لەيپىياتىذىٌ تەؼۋىؽلەيىەى ناۋچىالر قۇراللىق
چېزىملىزىًى َەرىمەتمە ظېلىپَ ،ەنهىًى ئىؾ ئْرۇيلىزىفا
قايتۇرۇؼقا ئالذىزاؼتى .نەى َەم لۆپچىلىمًىڭ بىزى ظۈپىتىذە ئەؼۇ
ئېذىو.
پۈلىۋالفاى
لۆڭلۈنىە
نۇراجىئەتًى
يالقۇيلۇق
ظەرظايچىلىق ،نەَمۈنلۈق جەرىيايىذا قەلبىهذىٌ ئْرۇى ئالفاى ئۈچ
يەپەر ياػ ۋەتەيذاػ :قادىز ،ئېزدە ،ظاتتارالر َاياتىو بىلەى
يۇـىزىلىؽىپ لەتمەيلىمتىٌ ،ئۇالريىڭ يارقىٌ قىياپەتلىزىًى لۆس
ئالذىهفا لەلتۈرىذېمەيهەى ،لۆڭلۈم رّؼەيلىؽىپ ،ۋۇجۇدۇم
لۈچ-ـەيزەت ۋە ئىؽەيچىىە تْلفايذەك َىععىياتقا چۆنۈلىهەى.
قەَزىهايلىقًىڭ ئۆلچىهى يېهىذىٌ ئىبارەت ئېمەيلىىىًى ياخؽى
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بىلهەيهەى .لۆروەيال ئادەم قەَزىهاى بْلىۋەرنىعە لېزەك .نەلۇم بىز
تارىخىي ؼارائىتتا َايات-نانات لۈرىؽى جەرىيايى ۋە ؼۇ قايلىق
لۈرەػ قايًىهىذا قەَزىهاى يېتىؽىپ چىقعا لېزەك .نۇبادا قەَزىهاى
بەلىۈلەػ نېًىڭ قاسىۋەيلىىىهىە َاۋالە قىلىًىذېمەى ،نەى :قادىز،
ئېزدە ،ظاتتارالر نىللىي قەَزىهايالر دەپ َېتىقىهاظتىًال جالاالر
ئېذىو .چۈيمى ئۇالريىڭ باؼلىزىذا سالىهًىڭ قىلىچى ،تەَلىمىعى
قادىلىپ تۇرـاى دەَؽەتلىن پەيتلەردە رەقىپلەروە باػ ئەوهەي
نەردايىلىق لۆرظەتتى .ئەؼۇ ئۈچ ياؼًىڭ قەلبى ۋەتەيىە نۇَەببەت،
نىللەتمە ظاداقەتلىق نېُزى بىلەى تْلفاى ئېذىمى ،ئۇالر
ئەرلىًلىن ،تەڭلىممە تەؼًا ئېذى .ئۇالريىڭ ظۆسَ-ەرىمەتلىزىذە
ؼۇ ئىًعايپەرۋەرلىن خىعلەتلەر ئْرۇى ئالفاچقا ،ناۋچىالر ئۇالريى
"خەتەرلىن" َېعاپالپ خەلقتىٌ ئايزىۋېتىؽمە ئالذىزاؼتى .قادىز،
ئېزدە ،ظاتتار ۋە ؼۇالر نىعالى َەقىقىي ئىًعايالريىڭ "بىشنۇ ئىًعاى
ئىًعاى قاتارىذا ياؼاؼقا َەققىهىش بار!" دېىىًىذىٌ باؼقا يېهەوۇياَى بار؟!
* * *
"ئادەم َەنهىذىٌ ئۇلۇؿ ،ئادەم َەنهىذىٌ ئەال" دېىەى ظۆس -
ظۈپەتلەريى لىتاپتىٌ ئْقۇپ ،لىؽىلەر ئاـشىذىٌ ئاڭلىفىًىو بار.
بۇ يەردە "ئادەم َەنهىذىٌ ئۇلۇؿ ،ئەال" دېيىؾ خانۇؼلۇق بْالر ئېذى.
تەڭعىشلىن ،نىللىي لەنعىتىؾ ،تەقىپ ،ظۈروۈى ،تۈرنە،
قاؼاقلىق -ئاساپ ۋە ئْقۇبەتًىڭ بارلىق تۈرى َۆلۈم ظۈروەى بۇ
ئەلذە ئادەنًىڭ قەدرى-قىههىتى بْلعۇيهۇ؟ نەى ،ؼەخعەى ئۆسەم
ناۋچىالردىٌ رايىو قايتقايلىفىذىًال ئەنەط ،بەلمى ئۇنۇنىي يۈسلۈك
پاجىئەيىڭ بېۋاظىتە وۇۋاچىعى بْلفايلىفىهذىٌ ،بۇ خىل جەسنە
قىلىؽقا َەقلىن ئېمەيلىىىهًى قەيت قىلىهەى.
...چېمىذىٌ ئاؼقاى لەخهىلىن ۋە بېئارانلىق تۈپەيلى پۇتۇنذىٌ
تۇتۇپ ظۆرەپ ،تاالـا ئېلىپ چىققايلىفىًى تۇيهاپتىهەى .ظالقىٌ
ؼانال تەظىزىذە لۆسۈنًى ئاچعام ،بارات بىلەى چېزىن ئىممىعى
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بېؽىهذا ئۆرە تۇرۇؼىذۇ .ئۇالر نېًىڭ جۆلۈؼىهًى ،ئاـشىهذىٌ بىزەر
ظەۋەى وەپ چىقىؽىًى پايالپ تۇرظا لېزەك ،جىو تۇرۇؼاتتى .لېۋرال
ئېيىًىڭ نۇس قىلتىزىق ؼانىلى جايفا ظايچىالتتى .بىز دەنًىڭ
ئىچىذىال بەدىًىو تىمەيلىؽىپ قېتىؽقا باؼلىذى" .تْڭالپ
ئۆلىەيذىٌ لۆرە ،قانچا يەپ ئۆلەي "...دېىەى قارارـا لەلذىهذە،
ئْريۇنذىٌ دەط تۇرۇپ:
يېهە قىلىؽهاقچىعىلەر؟ -دېذىو جاى ئاچچىفىهذا.لالىزىها ،ئەپەيذىچاق! يەيە ـىڭ قىلعاڭ ،ئۆسەڭًىجەَەيًەنًىڭ تېىىذە لۆرىعەى! -دەپ ظْيا چىؽلىق قانچىعىًى
بېؽىهذا ئْيًاتتى بارات.
 ظېًى بىز دەم ظاپ َاۋا يېعۇى دەپ تاالـا لۆتىزىپ چىقتۇق،رەخهىتىڭ باردۇر؟ َ-ۆپۈپ پىخىلذىفايذەك ،تەيىلىن لۈلذى
"چىۋىٌ" .ظەۋىز-تاقەتًىڭهۇ چېمى بارـۇ ،بۇ قېتىو باراتًىڭ
َاقارىتىىە چىذاپ تۇرالهىذىو .نىللىي نۇياپىقًى ئۇرناق بْلۇپ ئالفا
ئىًتىلذىهيۇ ،لېمىٌ تىزىڭڭىذە يىقىلذىو...
ئارىذا يېهە بْلذى ۋە قايچىلىق ۋاقىت ئۆتمەيلىىىًى بىلهەيهەى،
لۆسۈنًى ئاچعام ،ظەلىهەم نېًى داۋالىفاى چېذىز ئىچىذە
يېتىپتىهەى .وۆسەل ظەلىهەنًىڭ ئْريىذا رېپىذە يۈس ،قىيىق لۆس،
بۇريىًىڭ تۆؼۈللىزى ئاظهايفا قاراپ تۇرىذىفاى لالتە چاچ بىزظى
ئْلتۇرۇپتۇ .ئۇ نېًىڭ ئۆلهەي تىزىن قالفىًىهفا رەيجىىەيذەك،
قاپاقلىزىًى نۇؼتۇنذەك تۈوۈپ ،دّنعۇيىپ قارايذۇ.
"تْۋۋا- ،دېذىو ئىچىهذە ،ظەلىهەنًىڭ يۇرايى قىياپىتىًى نْيۇ "بۆ
قاپاققا" قىياظەى ظېلىؽتۇرۇپ- ،بىزى قۇياؼتەك يۇر چېچىپ
ئارانبەخؾ بېفىؽلىعا ،بىزى جۇدۇى-چاپقۇيذەك قەلبىڭًى
نۇسلىتىذۇ"...
يېهە دەپ پىچىزالۋاتىعەى ،جىو يات!" -يا ،پزى ...يېهە دېىەى ظْؿ يەپەط نەخلۇق" دېذىو ئىچىهذە بۆ
قاپاقتىٌ يۈسۈنًى ئۆرۈپ.
دّرا ئىچەنعەى؟قايذاق دّرا ،يېهىؽمە دّرا ئىچىهەى؟http://www.wetinim.org/
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يېهە دّرىهىؽا! ظېًى ظەوىتمەى ؼۇ دّرىفۇ! بْلهىعا بۇ چاققىچەوۆردە ياتاتتىڭ.
ئىچەي ،ئىچەي- ،دېذىو ئالذىزاػ ،بۆ قاپاقًىڭ ظْؿ يەپەظىًىئاڭالؼتىٌ بېشار بْلۇپ.
دېذىذە ،لالپۇللىزىهًى قارىپ دّرىًى ئاـشىهفانە!ظېلىۋەتتى؛ دّرىًىڭ ئاچچىقلىفىذىٌ ئەنەط" ،بۆ قاپاقًىڭ"
قاڭعىق يەپەظىذىٌ قەي قىلىۋەتمىلى تاظال قالذىو.
چىىىؾ نۇرەلمەپ لەچۈرنىلەروە بەيت بْلفايلىفىهذىٌ ،چېذىز
ئىچىىە ؼىذدەتلىن َالذا لىزىپ لېلىؽمەى ئىممى چېزىمًى
بايقىهاپتىهەى .ئۇالر:
تۇر! -دەپ بۇيزۇق بېزىؽتى خىتايچىالپ ۋە تەخىز قىلهاي نېًىظۆرەپ دېىىذەك ئېلىپ چىقىپ لېتىؽتى .لۈى ئْلتارـاى بْلعىهۇ،
ئادەنلەر ئاي يْرۇـىذا ئىؽلەۋاتاتتى .ئۇالر ئاراى-ئاراى
قىهىزالؼقايذەك قىلىؽىذۇَ :ارظا لېزەك ،تالعا لېزەك ،ئاچ قْظاق
بْلعا لېزەك.
نېًى چۆچەللەردە تەظۋىزلىًىذىفاى يەر تېىى سىًذاى ؼەللىذىمى
چْڭقۇر قۇدۇققا ئېلىپ لىزىؽتى .قاچاى ياظاپ ئۈلىىزىؽتېمىٌ ،بۇ
يەر تېىى ئاۋاقتا ئىچىذە يۇرـۇيلىفاى تار بۆلهىلەر بارلىفى نەلۇم.
تۆنۈر بىلەى قاپاليفاى قاتار ئىؽىملەردىٌ ئۆتۈپ ،ئەڭ ئاخىزقى
لاتەلچىًىڭ ئىؽىىىًى ئېچىپ ،نېًى ئىؽتىزىپ ئىچمىزى
لىزوۈسدىذە ،تۆنۈر ئىؽىمًى يېپىپ ،قۇلۇپ ظېلىؽتى .ؼۇ لۈيلەردە
ناۋچىالريىڭ لۆسىذىٌ يېزىزاق بْلۇؼًى ،بىز دەم بْلعىهۇ ؼۇالريىڭ
خۈيۈك ئەپتى-بەؼىزىعىًى لۆرنەظلىمًى ،ئۇالريىڭ ياسارىتىذىٌ
خالى بْلۇؼًى قايذاقتۇ ئارام ۋە خاتىزجەنلىن َېعاپاليتتۇق .ئۆسەم
تىزىملەر وۆرىىە بەيت بْلعانهۇ ،پۇت-قْلۇنًى ظْسۇپ ،ئارانخۇدا
ئۇخالػ پۇرظىتىىە يەتمەيلىىىو ئۈچۈى خْؼُال بْلفاى ئېذىو.
داق يەروە لۆلعۈنًى يېقىپ ،ئۇيقۇـا لەتتىو.
بىز لۈى ئۇخلىذۇنهۇ ،ئىممى لۈى ئۇخلىذۇنهۇ ،ئېًىقبىلهەيهەى .ئەيذى تىزىملەر وۆرىىە چۈؼمەيذىٌ لېيىٌ نېًىڭ
ئۈچۈى :لۈيىهۇ -تۈى ،تۈيىهۇ -تۈى بْلفاى ئېذى .ئەط-
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َْؼۇنهۇ خانۇؼلىًىپ ،ئەقىلذىٌ ئاسـايذەك َالەتمە يەتمەى ئېذىو.
پىمىز-خىيالىهذا بىزال يەرظىًى يېًىؽالپ-يېًىؽالپ سىمىز
قىالتتىو.
قۇياػ يۇرى ،قۇياػ يۇرى ،قۇياػ يۇرى!..تۆنۈر ئىؽىمًى جاالقلىتىپ ئاچقاى قۇراللىق نۇَاپىشەتچى:
چىلەي ،ظىڭمْ – (تۇرَ ،ايۋاى) -دەپ ۋاقىزىذى .لەيًىذىًال:يېڭى تۇققاى خْتۇيذەك الپچايهاي تۇرە! -بارات چىۋىًًىڭ ئاۋاسىئاڭاليذى .نېًىڭ بۇ َالىتىهًى "جاَىللىق قىلىۋاتىذۇ" دەپ پەرەس
قىلفاى بارات پۇتۇنذىٌ داقىزىتىپ ظۆرىىەى پېتى ظىزتقا ئەپچىقتى.
قاراڭفۇ وۆردە ياتقىًىهذا قۇياػ يۇرىًى ئارسۇ قىلفاى ئېمەيهەى،
ئەيذى چاپعايىزاق جېًىهًى تېًىهذىٌ جۇدا قىلىؽًى تىلەيتتىو.
نېًى "پْلن ؼتابى" دەپ ئاتالهىؾ بىز يەچچە ئېفىشلىق بۆلهىلەريىڭ
بىزىىە ئېلىپ لىزىؽتىذە ،بىز باؿ چىفًى لەنپىىە تاؼلىفايلەك
تاؼالۋېتىؽتى.
قارا بۇ نىللەتچى نۇـەنبىزيى ،يالفايذىٌ ئەتتەي قىهىزلىهايئْلتارـىًىًى! -دەپ نېًى تېپەللەؼمە باؼالۋېذى بارات ،ئۈظتەل
بېؽىذا ئْلتارـاى خىتاي:
تْختات! -خىتاپ قىلذى باراتقا ۋە- :بار ،ئىؽىڭًى قىل! -دېۋىذى ئېىىعىذىٌ تېپەك يېىەى لۈچۈلتەك ـىڭؽىفاى پېتى
چىقىپ لەتتى بارات چىۋىٌ.
نۇَاپىشەتچى نېًى يۆلەؼتۈرۈپ ئْرۇيذۇققا ئْلتارـۇسدى .باراتًى
ئىؽت ئْريىذا َايذاپ چىقىزىۋەتمەى خىتايفا يىعبەتەى لۆڭلۈنًىڭ
بىز يېزىذە راسىهەيچىلىن پەيذا بْلفايذى.
قىشىق قايلىق قىلها! ئۇنۇنەى ،ئۇيفۇرالر قىشىق قايلىق- ،دەپباؼلىذى ظۆسىًى خىتاي- ،ظىلەر نەظىلىًىڭ باػ-ئۇچىفا
يېتەر-يەتهەيال لېعىو قىلىعىلەر- ،دېذىذە ،بۆرە چىؽلىزىًى
َىڭىايتىپ َېجايذى ظْراقچى خىتاي .قىزىق ياؼالردىمى بۇ ئادەم
تۇيفۇسناي جايًى ئالىذىفايالريىڭ بىزى ئېمەيلىىى چىزايى ۋە
نۇئانىلىعىذىٌ بىلىًىپ تۇراتتى.
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ظەى تْۋۋا قىلىؽًىڭ ئْريىفا ،ظاتتار ئْخؽاؼالر بىلەى تىلبىزىمتۈرۈپ...
ظاتتاريى تْيۇنايهەى ،بىلهەيهەى .پەقەت "ؼەرنەيذە َارۋۇـا"بىللە قْؼۇلۇپ بىز لۈى ئىؽلىذۇق .قايذاقالرچە تىل
بىزىمتۈرىذېمەيهەى- ،دېذىو رەددىيە تېزىقىعىذە.
ظاتتار َەق-يا َەقًىڭ چېىارىعىًى ئايزىؾ قابىلىيىتىىە ئېىەئاڭلىق ياؼالريىڭ جۈنلىعىذىٌ بْلفاچقاَ ،اسىز قىلهىؽلىزىفا تْۋۋا
قىلىؽًىڭ ئۈظتىذە ،ئۆس تەؼمىالتىفا نۇياظىۋەتلىن لىؽىلەريى
لۆرظەتتى .ظەى ؼۇالريىڭ بىزى ئېمەيعەى...
يېهە؟ يېهە؟ -ۋاقىزاۋەتتىو نەى.تىڭىزقىها! -دېذى نۇاليىهلىق پېتىًى بۇسنىىاى ظْراقچى- .خاتالىق ئۆتمۈسوەى ئەيىپ ئەنەط ،خاتالىقًى ئىقزار قىلهىفاى
ئەيىپ ،دەپ لۆرظەتمەى ناۋجۇؼى .ظەى ناۋجۇؼى نەپمۈرىعىًى
ياخؽى ئۆسلەؼتۈرنىىەيلىىىڭ ئۈچۈى خاتالىق ئۆتمۈسدىڭ.
يېفىز
قۇالق-نېيىلىزىهًى
پەيذى-يېعىُەتلەر
خىل
بۇ
قىلىۋەتمەى .ؼۇڭالؼقا ظْراقچىًىڭ ئەسنىلىىىىە ئايچە ئېتىۋار
قىلهىذىهۇ ،ئەنها ظاتتاريى "تْۋۋا قىلذى" دەپ يالفايًى قارىتىپ
تۇرۇپال تْقۇۋاتقاى ظْراقچىفا يەپزەتلىن يەسەر تاؼلىذىو.
بەلمىو- ،دېذىو ئۇيىڭ لۆسىىە تىمىلىپ- ،داۋانلىققىيىٌ-قىعتاققا بەرداؼلىق بېزەلهەي ،ئاـشىفا لەلىەيًى
جۆيلىىەيذۇ...
قىيىٌ-قىعتاق؟ -ئْريىذىٌ چاچىزاپ تۇردىذە ،نەى تەرەپمەؼىهايلىپ تۇرۇپ قالذى ظْراقچى .ئۇيىڭ خىتاي ئەنەلذارلىزىفا خاط
ظىزلىق ياـاق يۈسىذە ئىبلىعايە رەَىهعىشلىن ئەلىغ ئېتىپ
تۇراتتى.
دېهەك ،ظەى نْؼۇيذاق ظۆَبەتًىهۇ "قىيىٌ-قىعتاق"دېهەلچىهۇ؟ -ئْق ئىاليذەك بېؽىًى ؼىڭتايتىپ ،يۈسىىە جىذدىي
تۈط ئالذى خىتاي.
ئەلۋەتتە! يْق يەرظىًى "بار" قىلىؾ بەسىذە قىيىٌ-قىعتاقئارقىلىق بْلىذېمەيفۇ...
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راظتىًال ئْق ئىالى ئېمەى ،ئۇچقايذەك ئالذىهفا لەلذىذە،
لۆرظەتمۈچ بارنىفىًى لۆسۈنىە تەڭلەپ- :ئېيت ،بۇ وەپلەريى
لىهذىٌ ئۈوەيذىڭ؟ -دەپ قادالذى.
قار ئۈظتىذە يالىڭاچ ناڭفۇسۇػَ ،ايۋاى قاتارى َارۋۇـا قْؼۇػ،ئْرىفا دۈنلەپ يەپەظًى بْـۇػ ،يەر تېىىىە ظْالػ ،يەيە ؼۇ
خىلذىمى قىيًاػ-ئاساپالػ "تەلىو-تەربىيە"" ،نەپمۈرە يېڭىالػ"
ئىچىهذىمى ئاداپ بْؼىفايذەك
دېذىو ۋەبْالنذېمەى؟
يېًىملىؽىپ قالذىو.
بۇ ظېًىڭ پىمزىڭ ئەنەط ،ياق-ياق ،ظېًىڭ پىمزىڭ ئەنەط!ظاتتاريىڭ يالى ؼۇ ظىياقىي ئەؼەددىي نىللەتچىلەريىڭ تەظىزىذە
ؼۇيذاق دەۋاتىعەى ،ؼۇيذاقهۇ؟ َە ،تۇرىعەيفۇ ،ظەى پەقەت
ئەوەؼمۈچى!
ظاتتار ئىقزار بْلذى- ،دېذىڭىش ،ؼۇيذا قتا ظاتتار يېهىلەريىدېذى؟
تْختا ،وەپًى باؼقا قىًفا ظالها! ظەى پىمىز ئْـزىالؼًى يەدىٌئۈوەيذىڭ ،ئاۋال ؼۇيى دېىىًذە!
بىشنۇ ئەقىل ئېىىعى ،ئادەم ساتىفۇ! ظىلەر بىشيىڭ بېؽىهىشيىئْناؼتەك قْچۇپَ ،ەر ظەيەنىە ئْيًىتىۋاتقىًىڭالريى ظەسنەيهىشنا؟
َارانشادە! -ۋاقىزاۋەتتى خىتاي .ئۇيىڭ ظۆرۈى چىزايىذىٌ:"َەجەباَ ،ېچ ئىؽىًىپ بْلهايذىفاى َالەتقۇ ...بىشوە يىعبەتەى
ـەسەپ-يەپزەت ؼۇ دەرىجىىە يەتمەيذىهۇ؟ نْيۇ قْرققايچاقتەك
لۆرۈيىەى چەيتۇچاق ؼۇيچىلىن پىمىز قىلىؽقا قادىز ئېمەى،
چْڭزاقلىزى يېهە دەيذېمىٌ "...دەپ ئىچ-ئىچىذىٌ تىت-تىت
بْلۇۋاتقايلىفى بىلىًىپ تۇراتتى.
دېهەك- ،خېلىفا ظْسۇلفاى ظۈلۈياتتىٌ لېيىٌ ظۆس باؼلىذىئۇلۇؿ داَى ناۋجۇؼىًىڭ رەَبەرلىىىذەخىتاي ئەنەلذارى،
ئاساتلىققا چىققىًىڭالرـا پۇؼايهاى قىلىذىمەيعىلەردە؟؟!
ئاساتلىق نْؼۇيذاق تۈوىهەط سۇلۇنذىٌ ئىبارەت بْلىذېمەى ،بۇخىل ئاساتلىقًىڭ بىشوە لېزىىىهۇ يْق!..
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سىۋاسا! -دېىەى پېتى تاپايچىعىًىڭ تۇتقىعى بىلەى بېؽىهفابىزيى ئۇرۇۋېذى تىزىڭڭىذە يىقىلذىو ،ئۇيىڭ يېزىعىًى ظەسوىًىو
يْق.
* * *
بۇ قېتىو باؼقا وْرۇپپىفا يۆتمەؼتى .ئەڭ بْلهىفايذا بارات
چىۋىًًىڭ ئېچىفاى چىلەدەك ظېعىق وېپىًى ئاڭلىهايهەى .يەيە بىز
ياخؽىلىق تەرىپى -يۇرتذىؽىو قاظىهجاى بىلەى بىللە ئىؽلەيهەى،
بىز وەنىذە قاتارلىؽىپ ياتىهەى .بۇ يىىىت چېۋەر ظاسەيذە ۋە
ـەسەلخاى بْلفايلىقتىٌَ ،ەنهىهىش ئۇيى ئەتىۋاراليهىش .قاظىهجاى:
«خىتايالردا ئۇظعۇل يْق ،چەيباؼچىلىق بار .ئۇالر ئۇيفۇر
ئۇظعۇللىزىًى ئۆسلەؼتۈرۈپ ،ئۆسلىزىًىڭ قىلىۋېلىؽقا َەرىمەت
قىلىۋاتىذۇ »...دەپ «ظايزىفايلىفى» ئۈچۈى بىشيىڭ قاتارىهىشدا
پْالت تاۋلىهاقتا .قاظىهجايًىڭ قْلى ئەپلىن بْلفايلىقتىٌ ،ئۇيىڭ
باؼچىلىفىذا ئْچاق-پْالت تاۋاليذىفاى پېچ ياظايهىش.
نېًى ظىلەروە يېهە ظەۋەپتىٌ قْؼتېمىٌ ،قاظىهجاى؟ -دەپظْرىذىو بىز لېچىعى ئاظتا پىچىزالپ .چۈيمى ظْراقچى ئالذىذا
قىلفاى ظۆسلىزىو قاتتىق جاساـا اليىق ئېذى .ۋاَالەيمى ،جاسا
قْللىًىؾ ئْريىفا يېًىىىزەك ئىؽقا يۆتمەؼتى .نەى نْؼۇ
"چارىًىڭ" تۈپ-ظەۋەۋىًى قْـلىؽاتتىو.
نەيچە بْلفايذا- ،دېذى قاظىهجاى قۇلىفىهفا پىچىزالپ- ،ئەؼۇظېًى ظْراق قىلفاى خىتاي ظاڭا َەنًەپەظلىن قىلفاى بْلۇؼى
نۈنمىٌ.
ياقە ،ئۇيذاق قىلىؽى ئەقىلىە ظىفهايذۇَ .ەنًەپەط ئادەم نېًىَْؼۇنذىٌ لەتمىچە ئۇرانذۇ ،ظاددە!
باؼقىالر ئالذىذا ظېًى ئۇرـاى بْلۇپ ،يەر ئاظتى ئاۋاقتا يالى خاڭتېىىذە ئىؽلەؼتىٌ قۇتۇلذۇرـاى.
نەى ئْيلۇيۇپ قالذىو.
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قاظىهجاى خْرەك تارتىؽقا باؼلىذى .نەى خېلىفىچە ئۇخلىيالهىذىو.
نېًى بىز-بىزىىە قارىهۇ-قارؼى پىمىزلەر ئاۋارە قىالتتى.
ۋەتىًىهًىڭ ،خەلقىهًىڭ پارالەيذىچىلىن ئەَۋالىًى لۆس ئالذىهفا
لەلتۈرۈپ ناۋـا ئۆچهەيلىىىو قْسـىالتتى ،يەپزەت-ـەسىۋىو
ئۆرلەيتتى .ئاخىزى" :تەڭلىن-ئەرلىًلىن ئْريىتىلهىفىچە،
سۇلۇم-ظېتەمَ ،اقارەت ،لەنعىتىؾ تۈوىهىىىچە ئۇالرـا
ئىؽەيهەيهەى ...ئىؽەيهەيهەى" ،دېىەى خۇالظىىە لەلذىهذە،
لۆسۈنًى يۇنذۇم.
...ئەتىعى نەيزەم لۈيىًى ئەظلىتىذىفاى داـذۇـا بىلەى ئىؾ لۈيى
باؼاليذى .بارلىفىهىش بايزاق تىمىلىەى ۋە ناۋيىڭ ظۈرىتى ئېعىلفاى
نەيذايفا تْپاليذۇق .دۇنباقالر وۈنبۈرلەپ ،ظۈيەيلەر چېلىًهاقتا
ئېذى .پاللاتالرـا" :بۈوۈى ظۈيئىي َەنزا چىقىزىهىش!"" ،لۆچهە
تۇـًى ئالىهىش!" ۋا َالاسا جاراڭلىق ئىبارىلەر يېشىلفاى .باؼلىقالريىڭ
يۈرۈػ-تۇرۇؼىفا قارىفايذا ،بىزەر جىذدىي ۋاقىئە يۈس بېزىذىفايلىفى
نەلۇمَ" .اۋايىڭ وۈلذۈرى بار ،يانفۇرى يْق" دېىەيذەك ،ناۋچىالر
ئەنەلىيەتتىٌ ،يەتىجىذىٌ لۆرە قۇرۇق داـذۇـىفا َېزىغ ،ۋەسىپە-
رەقەنلەردىٌ لۆرە جاراڭلىق ئىبارىلەريىڭ خۇؼتارنەيلىزى ئېذى.
َەربىي تۈسۈم بْيىچە :پْلن ؼتابى قارىهىفىذىمى ئۈچ باتالىئْى رّدا
قاسـۇچىالر ،لۆنۈر لْلىفۇچىالر ،پْالت تاۋلىفۇچىالر ۋە يْل-
قاتًاػ ،نالىيەوە ئائىت ئايزىو ئىممى رّتىفا تېىىؽلىن
"جەڭچىلەر" ئۆس بايزاق يىؽايلىزى بْيىچە ظەپ-ظەپ تىشىلىؽىپ
تۇرۇؼىذۇ .پْالت تاۋالػ يېڭى باؼاليفاى چاـذا ،بۇيىڭذىٌ ئۈچ ئاي
نۇقەددەم ،نەسلۈر "پْلن" قارىهىفىذا ئىممى نىڭذىٌ ئْؼۇق ئادەم
بْلىذىفاىَ .اسىز ئەيذى يېزىهالپال لېتىپتۇ .بۇ ؼاالڭالػ خاڭ
تېىىذە ئۆلىەيلەر ،ئاـزىپ ئۆلىەيلەر ،تاـذىٌ ـۇالپ ئۆلىەيلەر،
قىيًىلىپ ئۆلىەيلەر ۋە جاسا الوېزلىزىفا يْلاليفايالر َېعاۋىفا
بْلۇؼى ؼۈبُىعىش ،ئەلۋەتتە! ئەيذى قارىفىذەك بْلعاق ،بۇ ئادەنلەر
وۆردىٌ يېڭىال چىققاى ئەرۋاالرـا ئْخؽاپ لېتىپتۇ.
لۆردۈڭهۇ- ،دېذى ئاظتا پىچىزالپ قاظىهجاى- ،بۇ ئادەنلەرناۋجۇؼى دەۋرىًىڭ ئىؽچى-جەڭچىلىزى.
http://www.wetinim.org/

ئىمالسي كەنجي كوررېكتوردا تۈزىتىلدى

53

دەرتهەيًىڭ سارى

قاظىهجايًىڭ لىًايىعىىە ئىچىهذە لۈلذۈم .ؼۇ ئارىلىقتا قْپال
تاؼالردىٌ قْپىزىلفاى ظۇپا ئۈظتىىە َەربىيچە لىيىًىەى بىز
خىتاي بىلەى َېۋىش ئْت قۇيزۇق لۆتىزىلذىَ .ېۋىشيى لۆرۈؼۈم
بىلەى يۈرىىىو قارظال قىلفايذەك ئېفىپ لەتتى .ئۇيىڭ ئاتا-
ئايانًى تۈى ئىچىذە َايذاپ لېتىؽى ،ئايانًىڭ" :ظەى
ئۆلەرنەيلەر "...دەپ نېًى جېهىلىىىًى ئېعىهفا چۈؼۈپ "جېًىو
ئايا ،يەدە يۈرىذىفايعەى "...دەپ پىفاى چىقارـايلىفىهًى ظەسنەي
قاپتىهەى .ظەپتە قاتار تۇرۇؼقايالر نەى تەرەپمە قاراؼتى .قاظىهجاى
تەؼۋىؾ ئېچىذە:
ئۇخالپ جۆلۈۋاتانعەى يېهە؟ -دېذى ۋە ظۆسىًىڭ ئاخىزىًىئەتتەي چاق-چاققا ئاياليذۇرۇپ- ،ظەيهۇ ،لْنهۇيىًىڭ قىزى
چاڭفۇ ئاتلىزىفا ئْخؽاػ ئۆرە تۇرۇپال ئۇخاليذىفاى بْلۇۋاپعەى.
قاظىهجايًىڭ چاقچىفىفا ئەتزاپتىمىلەر ئىختىيارظىش لۈلۈؼتى.
بارات چىۋىٌ ۋە ئۇيىڭ لەيًىذىٌ ئەوىؽىذىفاى ئاق تۈللەر ظەًَە
ئەتزاپىذا يۈروەيلىمتىٌ ،بۇ ئەَۋالذىٌ خەۋەر ئېلىؽالهىذى.
يْلذاؼالر! -دەپ باؼلىذى ظۆسىًى َەربىي لىيىهلىن لادىز(ئۇيىڭ ظۆسىًى َېۋىش تەرجىهە قىلذى)- ،ناۋجۇؼىًىڭ ئالەنؽۇنۇل
دايالىفىًىڭ تەظىزى ،لۈچ-قۇدرىتىذە بىشلەر ـەلىبىذىٌ-
ـەلىبىىە قاراپ ئالفا ئۆرلەپ لېتىۋاتىهىش .ئالەنًى يْرۇتقاى ئۈچ
قىشىل بايزاق -باػ يْل ،باػ ۋەسىپە ،چْڭ ظەلزەپ ئىلىىزىلەػ ۋە
خەلق لْنهۇيىعى پۈتمۈل ئالەنذىمى خەلقلەروە نەؼئەل
بْلفۇظىذۇر...
"ياتىق" ظەددىچىًذىًهۇ ئۇسۇى ظۆسلىذى .ظۆسىًىڭ ئاخىزىذا بۇ
دۇيىيادا ئەڭ بالذۇر خىتايذا "جەيًەت" قۇرۇؼًى ۋەدە قىلىپ ،ؼۇيىڭفا
ئىؽەيچە-ئېتىقات قىلىؽًىهۇ چاال قْيهىذى.
بۈوۈى- ،دېذى ئۇ ئاخىزىذا دېهەلچى بْلفاى نەقعىتىىەتْختىلىپ- ،بۈوۈى بىش ظۈيئىي َەنزا قْيۇپ بېزىهىش .بۇ ئۈچ
ئايلىق جاپالىق لۈرەؼًىڭ يەتىجىعى بْلىذۇ .بىش ئۆسىهىش دەرىجىلىن
ئْى ئۈچ پْلن بىلەى نۇظابىقە قىلىؽقاى .بىش ئۈسۇپ چىقىؽىهىش
السىو .ئەوەردە لىهذە-لىو ئىًقىالۋىي ۋەسىپىىە ظەل قاراپ،
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تْظالفۇلۇق قىلىذېمەى ،ئۇيذاقالريى ئەلعىلئىًقىالپچى ظۈپىتىذە
باظتۇرىهىش" .ياتىق" ظائېتىفا قارىذى ۋە َ-اسىز ظائەت ئالتە ،ئەتە
ظائەت ئالتىفىچە ئىؽلەيهىش .يْلذاؼالر ،ظۈيئىي َەنزايى ـەلىبىلىن
قْيۇپ بېزەيلى!..
َەربىي لىيىهلىن لادىزيىڭ ؼۇيچە ئۇساق ظۆسلىىەى ظۆسى يەروە
ظىڭىپ لەتتىهۇ يالى َاۋاـا ئۇچۇپ لەتتىهۇَ ،ېچ لىو
تەۋرەيهىذى ،قْل ئۇرۇپ چاۋالهۇ چالهىذى (ئەلۋەتتە ،ئاق تۈللەردىٌ
باؼقىعى) .لۆپچۈلىن باؼلىزىًى تۆۋەى ظاڭىىالتقاى پېتىچە ؼۈك
تۇرۇؼًى داۋام قىلذى .ئادەنلەر ؼۇ قەدەر خانۇػ ،بېپەرۋادەك
لۆرۈيەتتى.
نۇيذاق چاـالردا ظىياظىي ئەيذاسىچىلىققا ئائىت ئالذىٌ-ئاال
تەييارلىًىذىفاى ظېتىلها -نىللىي نۇرتەدلەردىٌ بىزى ظۇپىفا
چىقىپ:
بۇ چْڭ ئىًقىالۋىي ظىًاق ،لىهذە-لىو ناۋجۇؼىًىڭئۇلۇـۋارلىفىفا ئېتىقات قىلعا ،بۈوۈيمى چاقىزىققا ئاۋاس قْؼىذۇ!
قېًى ،يْلذاؼالر ،ئىؾ نەيذايىفا قاراپ ئالفا!- ..دەپ ئۈيىًىڭ
بارىچە لالىزىذى.
* * *
تاؿ ئىچى ئْت لەتمەى ئْرنايلىقًى ئەظلىتەتتى .ئْتتۇسدىٌ ئْؼۇق
چْڭ-لىچىن ئْچاق-پەچلەردىٌ تۈتەك -تۈرتەللىًىپ چىقهاقتا
ۋە ئىغ بۇلۇت پارچىلىزىفا ئايلىًىپ ،تاؿ ئېتەللىزىًى قاپلىهاقتا.
ئېزىتىلفاى رّدالەردىٌ ياَايىتى ئاس ۋە ئاظتا ؼىزـىپ چۈؼۈۋاتقاى
"پْالت" ئېزىتهىلىزى خۇددى قېپىذىٌ ئېزىًىپ چىقىۋاتقاى قْلۇلە
پْتلىعىفا ئْخؽايتتى .بۇ "پْالت" ئېزىتهىلىزىًى ئايالىًىڭ تۇيجا
تۇـۇتىًى تەؼۋىؾ ئېچىذە لۈتۈپ ئْلتۇرـاى ئاتا نىعالى،
تاقەتعىشلىن ئېچىذە لۈتۈپ تۇرۇؼقاى ئەنەلذارالريىڭ لۆسلىزى
ئْچاقالريىڭ يْرىفا تىمىلىەى .ئۇالر دەم ئېزىتها َارارىتىًى ،دەم
رّدايى ئۈظتىلەپ قۇيۇؼًى بۇيزاتتى ،ئارىالپ ئۆسلىزى وۈجەللەريى
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قْللىزىفا ئېلىؽىپ ،ؼىذدەتلىن ئىؽلەؼمە لىزىؽەتتى .لۆنۈر،
رّدا ،تاػ تْؼۇػ ؼۇ قەدەر جىذدىي ئېذىمى ،سەنبىل ـەلتەللەريى
لۆتىزىؽمەى ئادەنلەر چۈنۈلە لۆچىًى ئەظلىتەتتى ...ياسارەتچىلەر
ئاـشى بېعىلهاي "ناڭ"" ،تۇر!"" ،چاپعاى بْل" دېيىؽىپ
َايذاقچىلىق قىلىؽىذۇ .باؼلىقالرـا ياخؽىزاق لۆرۈيهەك بْلفاى ئاق
تۈللەر "ـْجام لۆرظۇى" قىلىؽىپ ،باؼقىالردىٌ ئىلذانىزاق
نېڭىؽاتتى ۋە يۈلًىهۇ ئېفىز لۆتۈرىؽەتتى.
ئالتە ظائەت ئىؽلىىەيذىٌ لېيىٌ چۈؼلۈك "تاناق" بېزىلذى .لىو
قەيەردە ئىؽلىىەى بْلعا ،ؼۇ يەردىال چاال-پۇال تاناقلىًىپ ،ئْى
نىًۇتتىٌ لېيىٌ يەيە ئىؾ باؼلىًىپ لەتتى .چۈؼتىٌ لېيىٌ ئىؾ
ظۈرئىتى پەظىيىؽمە ،ئادەنلەريىڭ نېڭىؽىَ ،ەرىمەتلىًىؽى
ظۇظلىؽىؽقا باؼلىذى .پەقەت بىشيىڭ وزۇپپىذىال يېؽى چْڭىزاق ۋە
ئاـزىقچايالردىٌ ئْى يەچچىعى ظەپتىٌ چىقتى .ئۇالريىڭ بەسىلىزى
ئۈظتىىە ئارتىلفاى لۆنۈر ،رّدا تېؽى ئاظتىذا قېلىپ ،ياتقاى
يېزىذىٌ قْپۇؼالهىذى .ياسارەتچىلەريىڭ دّقى َەتتا قانچىالؼلىزى
تەظىز قىلهىذى .لۆتىزەم ئاتالردەك قْل-ئاياقلىزى يىفالهاي
ظۈپۈرۈپ
ئەخلەت-چْواالريى
يېتىؽقايالريى
ظۇيايلىًىپ
تاؼلىفايذەك ،لۆسدىٌ يېزىزاق جايفا ظۆرەؼتۈرۈپ تاؼلىؽاتتى ۋە
ئۇالريى "ئىًقىالۋىي چاقىزىققا قارؼى چىققۇچى ئۇيعۇرالر" قاتارىذا
تىشىهفا ئىلىپ ،داسىباۋيىڭ لۆريەللىن جايىفا ياساتتى.
ئەتىعى ظائەت ئالتىذا ئىؾ تْختىذى .ئادەنلەريىڭ قاى تەرىًى
يۇتقاى ئْچاق-پەچلەرنۇ جاى ئۈسوەى ئادەنذەك ،چىپ تْختىذى.
جاپا-نۇؼەقەتًىڭ ئۈظتىذە تۇرۇپ ،ئۇنۇنىي سۇلۇنًى تەؼمىللىىەى
باؼلىقالر ۋە ئۇالريىڭ قْل چْقهاقچىلىزىهۇ جىهىپ قېلىؽتى.
ئىًتايىٌ چْڭ الپالريى ئاتىذىفاى لۈيذىلىن ،ظائەتلىن نەلۇناتالريى
خەۋەر قىلىپ تۇرىذىفاى "پْلن" تەؼۋىقاتچىلىزىًىڭ لايەيلەر
ئارقىلىق ۋاقىزايذىفاى جارچى ئاۋاسلىزى تْختاپ قالذى -ئۈچ ئايذىٌ
بۇ ياى ئىؾ قايًىهىفاَ ،ەرىمەت قايًىهىفا ئاياليفاى تاؿ ئىچىذە
بىزدىًال َايات تْختىفايذەك وۆرظتاى جىو-جىتلىفى َۆلۈم
ظۈروەيذەك بْلذى.
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وەنىلەريىڭ ئىؽىن ئالذىلىزىذا ،پْالت تاۋاليذىفاى َەر بىز
ئْچاقًىڭ بېؽىذا ،نەيذايچىالردا ئېعىقلىق تۇرىذىفاى چْڭ "ئىؾ
ئۈيۈنى" يېشىلفاى ۋە لېلەچەك "ئىعتىقبالًى" لۆرظىتىذىفاى
رەقەنلەر پاللاتلىزى ئىشا-يْنۇظقا پاتقايذەك بْلۇؼۇپ قاپتۇ .ئۇالر
َەتتا" :بىشيى ئۆچۈرۈپ تاؼالڭالر "...دېيىؽمەيذەك چېلىقىذۇ" .بۇ
تېزىقە َالەتًىڭ تۈوۈيى يەدە؟" -دەپ ظْرىفۇچىالرـا بىز ظۆس بىلەى
نۇيذاق دەپ جاۋاپ بېزىؽمە بْلىذۇ:
ناۋچىالر پْالت ئْريىفا داؼقال ئالذى! ..نايا ،ناۋچىالريىڭ ئالەنىەجار ظالفاى "ظەلزەپ ئىلىىزىلەػ" ظىياظىتى .بۇ ۋاقىئە خەلق
تەنعىللىزىذىمى- " :پاقا بىز ظەلزەر ،ئىممى ظەلزەر،
ئۈچىًچىعىذە ئْرىفا چۈؼەر" دېىىًىذەك بْلۇپ چىقتى- ،ناۋچىالر
ظەلزەپ ئىلىىزىلەؼتە ئۆسلىزى لْلىفاى ئْرىفا ئۆسلىزى پۈتۈى
پېتىچىال دّنۇالپ چۈؼتى ...يەريىڭ ظۈيئىي َەنزايىًى لْظهْظقا
چىقارـاى ظْۋېت ئىتتىپاقىفا تەخلىت قىلىؽىپ ،پْالتًىڭ ظۈيئىي
َەنزايىًى قْيهاق بْلفاى تەۋەلمۇلچىلەر ئاخىزىذا قْللىزىًى
چىؽلەپ قېلىؽتى...

- IIقىعىو

بۇسۇلفاى ئۇۋا

ئۆي-نالاى تاالى بْلذى،
باـلىزىهىش ـاساڭ بْلذى.
يائىالج قېچىپ خەلقلەر،
ئۆس يۇرتىذىٌ راۋاى بْلذى...
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يەيە بىز سّر باال-قاسادىٌ قۇتۇلۇپ ،قايتىپ لېلىۋاتىهەيۇ ،لېمىٌ
قەيەردە
بارىذىفايلىفىهًى،
يەوە
ئېيتعام،
راظتىًى
تۇرىذىفايلىفىهًى بىلهەي تەۋەلمۇلىىە لېلىۋاتىهەى...
ئەجەبا! لىًذىن قېًىو تۆلۈلىەى ،ئەر يېتىپ ،بْيۇم قاتقاى قۇتلۇق
ئۆيۈنىە ئىؽەؼلىن دەظعەپ لىزەلهەيهەيە؟ بْۋام َۇلىًى قۇرۇپ،
دادام ئۆرە تۇرـۇسـاى ئۆي-ئىهارەتلىزىهىش ،ئۆي بېعات-نۈلمىهىش،
تەر تۆلۈپ پەرۋىؾ قىلفاى بېفىهىش سّرلۇق بىلەى تارتىۋېلىًىپ،
ئىچمى خىتايذىٌ چىققاى "چْڭ ئالىالرـا" بېزىلىەى ئېذىمى ،تاال
نۆؼۈوى ئۆي نۆؼۈوىًى قْـالپ چىقارـايذەك ،بىشيىڭ ئائىلىهۇ ئەل
قاتارى ئۆس نالايىهىشدىٌ قْـاليذۇق .ناۋچىالر نال-نۈلمىهىشيى
تارتىۋېلىؾ بىلەى قايائەتلەيهەي ،بىشيى تېزە-پېزەڭ قىلىۋەتتى.
ئاتا-ئايام "ظەيىۇڭ" جاڭشا الوېزىذا سۇلۇم دەظتىذىٌ قاسا تاپقاى.
ئالام بىلەى َەدەنلەر ظْۋېتلەر ئىتتىپاقىفا قېچىپ لېتىؽمەى،
ئىًىو داۋۇت ئالتاي-ظارظۈنبىذە نەى ظىياقى نالايعىش ظەروەيذاى
يۈرەرنىؾ .قْنى-قېزىًذاؼلىزىهذىٌ لىو بار ،لىو يْقلۇـىًى
بىلهەيهەى.
نەى ئۆيذىٌ چىقىپ لەتمىًىهىە تۆت يىلچە بْلذى" .پْالت تاۋالػ"
ئاياقلىؽىپ ،بىز تۈرلۈم "نىللەتچىلەريى" ئەنىەك بىلەى
ئۆسوەرتىؾ الوېزىفا يۆتمەپ لېتىؽمەى .بۇ جەرىياى ئىچىذە
خىتاي جالالتلىزى نېًى خېلە يەرلەريى "ظەيلە" قىلذۇردى .ئاخىزى
بېزىپ چاـايتْقاي تەرەپتىمى نەَبۇظالر الوېزىذا "ئىعتىقانەت"
قىلذىو .نايا ئەؼۇ ئەجەل وىزىپتارلىفىذىٌ ئۆلهەي-ئۆچهەي،
تىزىن قايتىپ لېلىۋاتىهەى .ئۆلۈم خەتەرلىىىذىٌ قايذاقالرچە ئاناى
قالفايلىفىهًى ئېًىق تەظەۋۋۇر قىاللهايهەى .تىزىن قېلىؽىو
تەظادىپىهۇ؟ ياؼلىق ،تەيتەللىن بېپەرۋالىفىهۇ؟ يالى بىعاتىهذىمى
چىذانلىق ،ئىزادەنًىڭ لۈچلۈللۈوىهۇَ ،ەر َالذا يەچچە خەتەردىٌ
ئاناى قالذىوَ .ايات ئۈچۈى لۈرەػ َ-اياتلىقتا تۈپ نەظىلە
ئېمەى .نەى َاياتلىقًىڭ تۈپ نەياظىًى جەۋىز-سۇلۇم قايًىهىذا،
خۇظۇظەى ئىًعاى َاياتى ،ظائادىتى ئۈچۈى جەظۇرايە قۇرباى بْلفاى
ۋە چىٌ نەيادىمى َايات ئۈچۈى تەۋرەيهەظتىٌ لۈرەؼمەيلەريى ئۆس
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لۆسۈم بىلەى لۆروەيذە ،جايلىق وۇۋاچىعى ۋە َەنًەپەط بْلفاى
چېفىهذىٌ تارتىپ چۈؼىًىؽمە باؼلىذىوَ .اياتقا يىعبەتەى لۆس
قارىؽىو ،نۇياظىۋىتىو ئۆسوەردىَ .اياتًىڭ وۆسەللىىىًىَ ،ايات
ئۈچۈى لۈرەؼًىڭ َاياتلىقتا يەقەدەر ئۇلۇـۋارلىفىًى دىلىهذا
نۇقۇنالؼتۇردۇم.
قايذاق ئۇؼتۇنتۇت قاناققا ئېلىًفاى بْلعام ،ؼۇيذاق ئۇؼتۇنتۇت
قاناقتىٌ بْؼايذىو .سىًذاى ،تۇتقۇيذىٌ قۇتۇلۇػ ئىًعاى َاياتىذا
ئەڭ خْؼاللىق پەيت ئېمەيلىىىًى ؼۇ باالـا وىزىپتار بْلفاى ئادەم
ئۆسى ياخؽى چۈؼەيعە لېزەك .ئەرلىًلىن ،ئىختىيارىي يۈرۈػ-
تۇرۇػ ،دەخىلعىش نۇياظىۋەت -ئىًعايًىڭ َۆرلىمى ،نەئىؽەتًىڭ
لەسسىتىفۇ! لېمىٌ نېًىڭ خْؼاللىفىو ئۇسۇيفا ظْسۇلهىذى.
چۆچەلمە يېقىًالؼقايعىزى ،لۆڭۈل ؼاتلىفىهًى ـەنفۇظعە
قاپلىۋالذى .ئائىلەم تْسـاقتەك تْسۇپ لەتعۇيۇ ،يۇرتۇم قايفۇ-
َەظزەتمە چۆنعۇيۇ ،نېًىڭذە يېهە قىلفاى ؼادىهايلىق بْلعۇى؟..
چۆچەلمە بارـايعىزى يېقىًالپ ،ئالذىزاپ لېلىۋاتىهەى.
َەر لىو ئۆسىًىڭ تۇـۇلۇپ-ئۆظمەى يېزىًى قەدىزلەيذۇ .نېًىڭهۇ
تۇـۇلفاى يېزىهًى ناختاپ ،قەدىزلەؼمە َەققىَْ-قۇقۇم بار.
چۆچەك لىچىممىًە ؼەَەر .لۆسوە ئىلىًفىذەك نۇظاپىذىٌ
قارايذىفاى بْلعاڭ ،ئايفىزيىڭ يايلىذەلال لۆرۈيىذۇ .ئۆسى لىچىن
بْلفىًى بىلەى ،يانى جاراڭلىق ،داڭقى چْڭ ؼەَەر .ئۇيفۇر ئېلىفا،
ئۇيىڭ قېذىهىي تارىخىفا نۇياظىۋەتلىن نەؼُۇر "ئىپەك يْلىًىڭ" بىز
ؼېخى چۆچەلًى تىلىپ ئۆتۈپ رّظعىيەوە لەتعە ،لېيىًمى
ئەظىزلەردىٌ بۇ يايقى ظْدا لارۋايلىزى دەل نْؼۇ ؼەَەرچە ئارقىلىق
ؼەنەي ،ئىزۋىت ،قاسايالرـا قاتًىؽىذىفاى ئۆتمۈل ئېذى .لېيىًمى
يىلالردا ياتقۇسۇلفاى تاػ يْل بْلعا ،ئىممى ئەلًى باـالپ تۇرىذۇ.
چۆچەللىملەر ئْرتاق تىلذا ظۆسلىؽىذۇ .بەلمىو ؼۇ ئاالَىذىلىن
تۈپەيلىهېمىٌ ،ئۇالر :ئۇيفۇر ،قاساق ،ئۆسبەك ،تاتار ئەَلى ئىًتايىٌ
ئىتتىپاق ،قۇۋياق َايات لەچۈرۈپ ،قىش بېزىپ ،ئْـۇل ئۆيلەؼمەى
ئۆوىيى يْق ،ئۆسوىعى يْق ئىًاق-ئىتتىپاق ياؼاپلېلىؽمەى...
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ئايا نالايىو -ئۇچۇم بْلفاى قەدىًاط ئۇۋانًى ظېفىًىؽىو،
چۆچەلمە
ؼۇڭالؼقىهېمىٌ،
بېقىياط.
لۆرۈؼۈم
يېقىًالؼقايعىزى ،يۈرىىىو ئْيًاپ ،تْنۇرلىزىهفا ئىععىق قاى
قۇيۇلفايذەك بْلذىذە ،قەدەنلىزىو ئىؽتىملەپ لەتتى.
قاراڭفۇ تۈيًى يېزىپ ،ئۇپۇققا لۆتىزىلىەى تْلۇى ئاي نەى
دىلخەظتىًىڭ يْلىًى يْرۇتهاقچىذەك ،يەر-سىهىًًى يۇرـا ـەرىق
قىلىۋەتتى .باَاريىڭ دەظلەپمى ئىللىق پۇراقلىزىًى ئېلىپ لەلىەى
ئەتىياس ظەلمىًى لۆڭۈل ـەؼلىىىًى تۈوۈتۈپ  ،نېُزىۋاى
ئايىالردەك ،يۈس-لۆسۈنًى يېًىممىًە ظىيپاپ ،تېًىهىە ئارانلىق
بېفىؽالتتىَ .اياتىهذا خۇددى ؼۇيذاق باَار ؼانىلى ،ؼۇيذاق ئايذىڭ
لېچىلەريىڭ پەيشىًى يۇرـۇى قېتىو لۆروەى ،تېتىفاى بْلفىيذىو،
ئەنها،ئەؼۇ بېقىياط وۆسەل لېچە قەلبىهىە نەڭىۈ ئۆچهەط خاتىزە
بْلۇپ ئْرياؼقاى ئېذى ۋە ؼۇ دەم قاياقتىًذۇر َاظىل بْلفاى ئىشوۈ
تۇيفۇالر تېزىقىعىذە ياخؽا باؼالۋەتمىًىهًى ظەسنەي قاپتىهەى:
ئەتىياس پەظلى خْؼاللىق پەظلى،
قىؾ ئاساۋىذىٌ قۇتۇلۇػ پەظلى.
َەنهە جايلىقالر ؼات-خْرانذۇر،
خْيها خْؼاللىق ئەتىياس پەظلى...
بۇ ياخؽىًى ئۈچىًچى ظىًىپتا ئْقۇۋاتقاى چېفىهذا ئۈوەيىەى.
ؼېئىزى نەرۈپ ظەئىذىيًىڭ .خەلق ئىچىىە لەڭ تارالفاى بۇ
ياخؽىًى ئىًتايىٌ ظۆيۈپ ئېيتاتتىوَ .اسىزنۇ يەچچە قېتىو
تەلزارلىذىو .نەلتەپ ،ظاۋاقذاؼالر ،نۇئەللىهلەر ئېعىهفا چۈؼۈپ،
يەيە خاتىزە قْـلۇؼۇپ لېتىپتىهەى.
خىتاي نۇظتەنلىمىچىلىزىًىڭ ؼىًجاڭذا َۆلۈم ظۈروەى ئاتاقلىق
جاللىتى ؼېڭ ؼىعەي دەۋرىذە سىًذاى ،ظۈروۈى ئاساۋىذىٌ َاالك
بْلفاى يۈس نىڭلىفاى بېىۇيا خەلقىهىش قاتارىذا ئاتاقلىق ئەدىپ-
ؼائىزلىزىهىشدىٌ :نەرۈپ ظەئىذىي ،خېلىل ظاتتارىي ،ئايۇپ
نەڭعۈرىي ،ئابذۇرېُىو (ئۇيفۇر) ،لۇتپۇلال نۇتەللىپ ۋە يەيە
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يۈسلىىەى نىللىي ئىپتىخارلىزىهىشيىڭ ئۆلهەط قىياپەتلىزى
لەيًى -لەيًىذىٌ لۆس ئالذىهذا يانايەى بْلۇؼقا باؼلىذى ۋە
ئاـشىهذىٌ "ئاٍ" دېىەى يادانەتلىن پىفاى پارتالپ چىقتىذە ،بېؽىو
قايفاى پېتى تېلىپ قاپتىهەى...
رَّىي ،جىعهايىي ئاساپالريىڭ تەظىزى بْلعا لېزەك ،لېيىًمى
لۈيلەردە ئەرسىهەط رەيجىؽلەروە ئەظەبلىزىو قْسـىلىپ ،بېؽىو
قېيىپ ،ظائەتلەپ ئۆسەنًى يْقۇتۇپ قْيىذىفاى لېعەلىە نۇپتىال
بْلفايذىو .ئارىذا قايچىلىن ۋاقىت ئۆتتېمىٌ ،ئېعىهًى يىفىپ،
لۆسۈنًى ئاچعام ئاي ئۆس ئۇۋىعىفا لىزىپ ،ئەتزاپًى قاراڭفۇلۇق
بېعىۋاپتۇ .قْرظاقًىڭ ئېچىؽى ،تاؿ تەرەپتىٌ ئۇرـاى ظْؿ ؼانالًىڭ
تەظىزىذىٌ جاالقالپ تىتىزەپ لېتىپتىهەى .ئىممى لۈيىە َېعاپالپ
بېزىلىەى ئۈچ وۆلەڭ نْنىذىٌ قالفاى يېزىو نْنىًى ئالذىزاػ
ئاـشىهفا ظېلىۋېذىو ،ظْؿ تىتىزەلتىٌ چىؽالر ئۇرۇلۇپ ،نْنىًىڭ
يىعپى يەروە چۈؼۈپ لەتهەظهۇ ،ۋاي يادانەتەي ...بىز بۇردا ياى -
لۈيذىلىن َاياتًىڭ بىز ئۈلۈؼىذە! يەريى ظىپاؼتۇرۇپ يۈرۈپ ئاخىزى
بۇردىًى تاپتىهذە ،قېچىپ لەتهىعۇى دېىەيذەك ،ئالىقىًىهفا
نەلمەم قىعقاى پېتىو دّڭفاظالپ نېڭىپ لەتتىو.
"قارا ئۈڭمۈر" دېىەى لۆرۈلمە يېتىپ لەلىەيذە تاڭ بْسىزىؽقا
باؼلىذى .وۆردىٌ چىققاى ئەرۋادەك نْيۇ ئىعمەتىو بىلەى ئەل-
يۇرتًىڭ لۆسىىە لۆرۈيۈؼتىٌ قاچاتتىو .ؼۇڭالؼقا ئادەنلەر
ئۈسۈلهەي قاتًايذىفاى چْڭ يْلذا ناڭهاي ،چىفىز ظْقهاقالر بىلەى
نېڭىپ ،قاراڭفۇ لېچىذە چۆچەلمە لىزىۋېلىؽًى يىيەت قىلفاى
ئېذىو .ئۆس ئەل-يۇرتۇڭفا ئىؽەؼلىن قْؼۇاللهاي ،يْؼۇرۇيۇپ،
ياتعىًىپ يۈروەيذىٌ ئېفىز َەظزەت بْلهىعا لېزەك...
تاڭ يْرۇۋاتىذۇ ،ئەتزاپ يْرۇۋاتىذۇ .چۆچەك ئۈظتىذىمى تۈى پەردىعى
لۆتۈرىلىپ ،ؼەَەر ئۆيلىزى ،تۇرخۇيالردىٌ لۆتۈرىلىەى ئىعالر
ئْچۇق لۆرۈيۈؼمە باؼلىۋېذى ،تىًەػ تەظىزىذىٌ تېلىققايذەك
قاراپ قاپتىهەى .ئايا نالايىهًىڭ يۈرەك بېفىهفا باـاليفاى رىؽتىعى
نېًى ئۆس قْيًىفا تارتقايذەك ،ئۆيلەر ئىؽىملەريى ئېچىؽىپ" :لەل،
يېهە َاڭۋېقىپ تۇرىعەى ،چاپعاى لەل!" دېىەيذەك لۆرۈيەتتى.
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نەى چىذاپ تۇرالهىذىو" :چۆچەك ،ئايا نالايىو چۆچەك!" دېىەى
پېتىو ئالفا ئىًتىلذىو...

لۆچ-لۆچ

ئەلۋىذا ،دەپ بىش لېتەرنىش ،ئىلى ؼەَىزى ،ياخؽى قال ،نۈلۈك-
ئىهارەت ،جاي -نەڭشىل ،ئەرس -ئۇ بەَزى ياخؽى قال .قىلفاى
ئەتمەى ،لەتىئى ئىلىهىش قىلذى جۇدا بۇ يەرلەردىٌ ،لۆس ئېچىپ
لۆروەى بۇ جايالر ،بىشدىٌ ئەيذى ياخؽى قال…
َەظزەت -يادانەت ،جۇدالىق ۋە ئايزىلىؾ دېفى بىلەى يۇـۇرۇلفاى بۇ
نىعزاالريى نەى لىچىىىهذىًال يادقا بىلەتتىو .ئۇيفۇر ئەدەبىياتىًىڭ
ئىپتىخارلىزىذىٌ ظېيىت نۇَەنهەد قاؼىي ئۆسىًىڭ "ؼەرَى
ؼىمەظتە" يانلىق داظتايىذا -1882يىللىزى ؼەرقىي تۈرلعتايًىڭ
ئىلى ۋىاليىتىذىٌ رّظعىيەيىڭ يەتتىعۇ ئۆلمىعىىە لۆچۈپ
چىقىؽىًى ،لۆچ-لۆچًىڭ تۈپ ظەۋەپلىزىًى ،ئۆس ئايا نالايىذا
ئايزىلىؽًىڭ يەقەدەر ئېفىز جۇدالىق ،ظاقايهاط داؿ ئېمەيلىىىًى
چىٌ نەياظى بىلەى تەظۋىزلەپ بېزىؾ بىلەى بىللە ،ئۇيفۇرالر
َاياتىذا ،تارىخىذا رّي بەروەى سّر پاجىئەيىڭ بايايىًى بىشوە
قالذۇرۇپ لەتمەى ئېمەى .ئەيذىلىمتە-1962 ،يىلى ناۋسېذۇڭ
باؼچىلىفىذىمى خىتاي ئىعتىبذاتچىلىزىًىڭ ئۆتمەى ئەظىزدىمى
بْـذاخايالريىڭ سۇلۇنىذىًهۇ ئېفىز ،نۇدَىؾ جەۋىز-جاپالىزى
دەظتىذىٌ پايا ئىشدەپ َەر ياى قاچقاى خەلقىهىشيىڭ پاجىئەلىن
ظەروۈسەؼتلىزىًى لىو ،قاچاى داظتاى قىلىپ ،يېشىپ ،قاؼىيفا
ئْخؽاػ ئەۋالتلىزىهىشـا قالذۇرار ئېمەى…
بىز ئەنەط ،ئْيلىفاى داظتاى-قىععىلەريىڭ يېشىلىؽى ،يەؼىزقىلىًىؽى ۋە يېڭى قاؼىيالريىڭ ئۆظۈپ چىقىؽى نۈنمىٌ .نايا،
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ظىشيىڭ ظەروۈسەؼتىڭىش ؼۇ قىععىلەريىڭ باؼلىًىؽى بْلۇؼقا
تېىىؽلىن ،دېذىو ئىبزاَىهًى ئىؽەيذۈرنەك بْلۇپ.
لاؼمى ؼۇيذاق بْلعا- ،ئارناى قىلذى ئىبزاَىو- ،سىًذاىتېىىذە ياتقاى چېفىهذا ئۆسەنًىڭ َەنذەردنەيلىزىهًىڭ نۇڭ-
سارلىزىًى ئەپمار-ئانهىفا يەتمۈسىذىفاى پەيتلەر لېلەرنۇ ،دەپ
ئارناى قىالتتىو.
ئارناى قىلفاى پەيتلەر لەلذى دېىەى نْؼۇدە!ئۇـۇ ؼۇيذاقتۇ .لېمىٌ … -ئىبزاَىو ئەيهەيذىهۇ ،دېهەلچىبْلفاى ظۆسىًىڭ ئاخىزىًى لېعىۋەتتى .نەى ئۇيىڭ دېهەلچى بْلفاى
پىمزىًى تەخهىًەى ئۇالؼتۇردۇم:
َاي ،جاَاى ئەَلى! َاي ،ئاق يىيەت ئىًعايالر! ئاَۇ سارىهىشـاقۇالق ظېلىڭالر! ناۋ باؼچىلىفىذىمى خىتاي جالالتلىزى ئېلىهىشيى
خايۇ  -ۋەيزاى قىلىپ ،خەلقىهىشيى دەپعەيذە قىلهاقتا.
نىللىتىهىشيى نۇيقەرىش قىلىپ ،تارىخ بېتىذىٌ ئۆچۈرۈپ تاؼالػ
قەظتىًى قىلهاقتا …ئىًعاى ،ئىًعاى ئەرلى ،ئىًعاى پەسىلىتى بۇ
تېزىقە پايهال قىلىًىپ ،نۇيقەرىشلىن َالەتمە يەتعە ،ظۈلۈت
قىلىپ تۇرانعىلەر؟ قېًى َېهىؽەم جار ظېلىًفاى ئىًعايپەرۋەرلىن؟
قېًى ئىًعايىي َەنذّظتلۇقَ ،ەنًەپەظلىن؟ ..دەپ تْلۇق ئاۋاس بىلەى
نۇراجىئەت قىلعام ،جاَاى ئاڭلىعا دېهەلچىعىشـۇ؟
ئەيە – نۇراد  .ئەيە ؼۇيذاق بْلفايذىال جىهىمى تارتقاى ئاساپ -ئْقۇبەتلىزىو ئۇيتۇلۇپ ،جاراَەت قەلبىو قايتىذىٌ ياؼًايتتى- ،
دېذى -ئىبزاَىوَ ،اياجاى ئېچىذە .ئۇيىڭ چىزايىذا قايذاقتۇ
ئۈنۈديى ئىپادىلەيذىفاى تەبەظعۈم ئەلىغ ئەتمەيذەك بْلذى.
ئاظاظىي نەسنۇيذىٌ چەتًەپ لەتهەيلى ،ئىبزاَىو ،قىععىڭىشيىداۋام قىلعىڭىش!
ظەل چەتًەپ لەتعەم سەرىزى بْلهاط .ئاس بْلعىهۇ ئىچىهذىمى
دېذى ئىبزاَىو نېًىڭدەردىهًى تۆلۈۋاالي دېهەلچىهەيذە!
ظۆسۈنىە قايائەت َاظىل قىلهىفاى بىز لەيپىياتتا- ،ظۆس ئارىعىذا
دېهەلچى بْلفۇيۇم :ئۆتمەى ئەظىزدىمى لۆچ-لۆچلەر بۇ
قېتىهذىمى لۆچ-لۆچتىٌ تانانەى پەرىقلەيعە لېزەك؟
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دەۋىز ،ؼارائىت ،ظىياظىي-ئىجتىهائىي تۈسۈم ۋە ناَىيەتجەَەتتىٌ ئېلىپ قارىفايذا ،ئىممى ئەظىزدىمى لۆچ-لۆچلەريىڭ
ئۆسىىە خاط ئۆسوىچىلىىى بار ،ئەلۋەتتە .بىزال ئْخؽاؼلىق -ئۇ
سالىهالريىڭ سۇلۇنىذىٌ قېچىپ ،پايا ئىشدەؼتىٌ ئىبارەت.
نايجۇر  -خىتاي ئىعتىالچىلىزى - ،دېذى تارىخىي دااللەتلەريىؼەرقىيقەيت قىلىؽًى نەيشۇر بىلىەى ئىبزاَىو،
تۈرلعتايىهىشيى ئىعتىال قىلفاى  -1758يىلذىٌ  -1863يىلفىچە
 105يىل ئارىلىقتا  17قېتىو لۆتۈرۈلىەى چْڭ نىقىياظلىق ئاساتلىق
لۈرەؼلىزى نەـلۇبىيەتمە ئۇچزاپَ ،ەر قېتىهذا قىعاط،
قەتلىئانذىٌ قېچىپ ،چەت ئەلذىٌ پايا ئىشدىىەى خەلقىهىش َاسىزقى
لۈيذىهۇ ؼۇ تېزىقە قىعاط ،قەتلىئانىذىٌ خالى بْلهىعا جاى
لۆيۈپ ،ۋىضداى ئاساپاليهاي يېهە قىلعۇى؟..
ئەيًەى ؼۇيذاق - ،نەيهۇ تەظىزاتقا بېزىلىپ لەتتىو -تۆۋەيذىمى دەلىللەر َەر قاچاى ئىشياظىًى يْقاتهايذۇ .نەظىلەى،
 -1763يىلقى ئۈچ -تۇرپاى قْسـۇلىڭىذا- 23 - 26- 1819 ،
يىلالردا قەؼقەررقْسـىالڭلىزىذا 1846 ،1830 ،ۋە  -1855يىلالردا يەيە
قەؼقەرىيە قْسـىالڭلىزىذا- 78- 1864 ،يىلفا قەدەر َۆلۈم
ياقۇپبەه دۆلىتى نەرلەسلەؼمەيىە ۋەظۈروەى بەدەۋلەت
ئاـذۇرۇلفايفا قەدەر ئْى تۆت يىل جەرىياى ئىچىذىمى چەت ئەللەروە
قاچقاى ئۇيفۇرالريىڭ ظايى بەػ يۈس نىڭذىٌ ئاؼىذۇ…
ئۇٍ…پىفاى نېًىڭ دايىهلىق َەنزايىو بْلۇپ قاالنذېمىًتاڭ،ئۇلۇؿ-لىچىن تىًذى ئىبزاَىو.
چۆچەلًىڭ لۆچ -لۆچىًى ظۆسلەپ بەرنەلچى ئەنەظهېذىڭىش؟دېذىو ظەروۈسەؼتىًى ئۆس قىًىفا ظالهاق بْلۇپ.َە-ئە! -دەپ باؼلىذى پىمزىًى جەنلىىەيذەك ،پېؽايىعىًىبىز ئْچۇنلىفايذىٌ لېيىٌ ئىبزاَىو - 1963 ،يىلقى لۆچ-
لۆچًىڭ جايلىق وۇۋاچىعى بْلفايهەى.
ئادەنلەر لۆچۈۋاتىذۇ .ياق ،قېچىۋاتىذۇ .تْپ-تْپى بىلەى ،يالفۇس-
يېزىو قېچىؽهاقتا .ئۇقۇپ قېچىۋاتقايالرنۇ بارَ ،ېچ يەرظىذىٌ
بېخەۋەر ،تەۋەلمۇلىە قېچىۋاتقايالرنۇ بار .ئاتلىق ،پىيادە ،يۈللۈك،
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يۈلعىشىهۇ بار .لْچىالرـا چىقعاڭ ئۇۋا-چۇۋا لېتىۋاتقاى ئادەنلەر.
لىو قېلىپ ،لىو لېتىۋاتقايلىفىًى ئىال-پەرىق قىلهاق تەط.
قىيا -چىيا ،يىفا -سارە .لەتمەيهۇ يىفالپ ،قالفايها يىفاليذۇ -
لۆلًى لۆتۈرۈپ ،يالە-سار قىلىؽىذۇ ،قايلىق ياػ تۆلۈؼىذۇ.
ئەوەردە جايفا تىمىلىپ لەلىەى خەتەر ،قارارى يْق سۇلۇم ،چەلعىش
َاقارەت َۆلۈم ظۈرنىىەى بْلعا ،نْؼۇيذاق قاچ-قاچ ظادىز
بْالرنېذى؟ نەى ؼۇ لۈيى قېچىۋاتقاى خەلقًىڭ رَّىي-
لەيپىياتىفا قاراپ ۋەتەيذىٌ ،قۇتلۇق نالايىذىٌ ،ئەل-يۇرت،
قْنى-قېزىًذاػ ،يارۇ -بۇرادەرلىزىذىٌ ئايزىلىؽتەك ئېفىز
جۇدالىق ،پاجىئ ەلىن ناتەم بْلهىعا لېزەك ،دېىەى خۇالظىعىە
لەلذىو.
قېچىۋاتقايالر بىزدىٌ ئۈسۈلۈپ لېتىؽەلهەي ،ئۆي-رّسـارلىزىًى
يەچچە-يەچچە قېتىو ئايلىًىپ ،تىمىپ ئۆظتۈروەى دەل-
دەرەخلىزىًىڭ يْپۇرناقلىزىًى ،ئۆي-ئىهارەتلىزىًىڭ ظۇۋاقلىزىًى،
بْظۇـىالريىڭ تْپىلىزىًى التىالرـا تۈوىؽىۋېلىؽاتتىيۇ ،بەسىلىزى
بْلعاَْ ،يلىًىڭ ئْتتۇرىعىذا باـزىًى يەروە يېقىپ ،تۆوىلەر
بْسلىفايذەك ،دات ظېلىپ يىفلىؽاتتى .قْيۇڭچۇ ،ئۇ َالەتًى
ئەظلىهىىىًىو ياخؽى…
نەى يۇرتذاؼلىزىهًىڭ خېلىعى بىلەى ئەلۋىذالىؽىپ ،رائۇك دېىەى
تاتار دّظتۇنًىڭ ئۆيىىە باردىو .رائۇك ئىممىهىش نەؼُۇر نەرىپەتچى
َېعانذىٌ ئەپەيذىذە تەلىو ئالفاى ،لىچىىىهىشدىٌ بىللە ئۆظمەى
ۋە ناۋچىالريىڭ ئۆتمەنىعىذىٌ بىللە ئۆتۈپ ،ـەلۋۇرىذا
تْختىفايالردىٌ ئېذۇق.
يْل بْلعۇى ،خالىغ نىللەتچى  -دېىەى پېتىو لىزىپلەلذىو .رائۇلًى "خالىغ نىللەتچى" دەپ ئاتىؽاتتۇق .رائۇك
"ئۇيفۇرظتايچىالريىڭ" بىزى ئېذى .ئۇيى لۈرەؼمە تارتىپ ،جاسا
الوېزىفا ئەۋەتىؽمەيذىهۇ ئۆس پىمزىذىٌ قايتهاي ،ناۋچىالريىڭ
ظاختا نىللىي ظىياظىتىىە قارؼى تۇرـاى ئېذى ئۇ" :نەى "تاتارظتاى"
تەلەپ قىلفىًىو يْق" ،ئۇيفۇرظتاى" بْلۇؼقا تېىىؽلىن
دېهەلچىهەى" دەپ ،ئۆس پىمزىذە ئاسناظتىٌ تۇردى.
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ظەى پااللەت ئۇيفۇرالريىڭ ياقىعىًى يىتىهەى دەپ يەتمەى يېزىونْؼۇ- ،دېذى رائۇك نېًىڭ چاقچىفىهفا جاۋاۋەى- ،ئەيذى نايا،
ئات ئايلىًىپ ئۆس قْسۇـىًى تاپىذۇ دېىەيذەك ،ئۆس يۇرتذاؼلىزىهًىڭ
نالايىًى يىڭىۋاؼتىٌ تىپىؽتىٌ باؼقا ئانالىو قالهىذى.
تاتارظتايفا قاراپ رەپتەم دېىىٌ .قايچە قىلفاى بىلەى ظىلەريىڭظتايىڭالر باردە ،رائۇك! -بۇ ظۆسلەريى قىلىذېمەيهەى ،لۆڭلۈنًىڭ
بىز يېزىذە دّظتۇنفا يىعبەتەى رەؼىقَ-ەظەت پەيذا بْلفايذەك
َىغ قىلذىو.
ظېًىڭ بار ،نېًىڭ يْق ،دېىەيًى قْيايلى .بىشلەر تارىختىٌتارتىپ تەـذىزداػ خەلقلەرنىشلى ،راَەت-خْؼاللىفىهىش ،قايفۇ-
َەظزىتىهىش بىز بْلۇؼقا تېىىؽلىن.
تەـذىزىهىش بىز… نەى بۈوۈى قارام پەلەلًىڭ وەردىؽىذىٌ يائىالج بۇ ظۆيۈنلۈكئەلًى تاؼالپ لېتىؽمە نەجبۇر بْلذۇم .ئەنها ،قەلبىو َەر دايىو
ظىلەر بىلەى بىللە…
ياخؽى لەۋسىڭىە رەخهەت ،دّظتۇم .ئادىل يىيەت -نەدەتًىڭئىؽارىعى ،ئەلۋەتتە!
ظەى ئۆسەڭ يېهە قىلهاقچىعەى؟ -ظْئال بەردى رائۇك.ۋەتىًىهذىٌ رىؽتىو ئۈسۈلەر ئەنەط …ئىؽلەػَ ،ايات لەچۈرۈػئىهمايىيىتى قالهىفايذا ظېًىڭ ئىشىڭًى باظارنەى ،بەلمىو.
پەيتًى قْلذىٌ بېزىپ قْيها .خىتايالر بۈوۈى قېچىۋاتقايالريىلۆرنەظمە ظېلىپ ،چېىارايى ئْچۇق قْيفىًى بىلەى ،ئەتىال
بىمىتىپ ،ئۆسى بىلىەيًى قىلىؽى چْقۇم- ،دېذى رائۇك ۋە ئاـشىًى
ئْرۇظالريىڭ پېؽىًىقۇلىفىهفا يېقىٌ تۇتۇپ پىچىزلىذى:
تۇتعاق ،ياناى لۈيىە قالهايهىش.
نەى رائۇلًى ئۇسىتىپ قْيۇپ ،ئۇيىڭ لەيًىذىٌ يىتىهعىزاپ
تەلهۈرۈپ قالذىو.

نالايىذا نالايعىش
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نەى ئۆس ئېلىو ،ئۆس نالايىهذا پاياظىش بىز نۇظاپىزـا ئاياليذىو .ؼۇ
لۈيلەردە نېًىڭ َالىهًى يېهىىە قىياط قىلعام بْالرلىٌ .چۆلذە
تېًىىەى ـاسـىهۇ؟ تەيُا ئۇچقاى تۇريىفىهۇ؟ يالى ئۈس يىزىذىٌ
ئايزىلىپ قالفاى قۇلۇيفىهۇ؟
نەى تېًەپ يۈرىيهەى .يەوە بېزىؽىهًى ،يېهە قىلىؽىهًى بىلهەي،
تەلۋىلەردەك لْچىهۇ-لْچا تەيتىزەپ يۈرىهەى .ئۈرلۈپ قاچقاى
يۇرتذاؼلىزىهًىڭ تاؼاليذۇق ئۆي-ئىهارەتلىزى قەبىزظتايذىمى
ئاـشى ئْچۇق قالفاى وۆرلەريى ئەظلىتەتتى .ئېىىعىش قالفاى
ئىؽتالر سالىهفا ساۋاللىق تىلىىەيذەك ئاظهايفا قاراپ َۇۋلىؽىپ ،قارا
تۈيًىڭ نۇدَىؽىًى تېخىهۇ ئۇلفايتايتتى .ئەؼۇ ئېىىعىش ئىؽتالر
قاتارى ئاچ قْرظاق ظْقۇلۇپ يۈرىهەى .ئاچارچىلىق ئاپىتى
بْظۇـىذىٌ ئاتالپ ،ئەجەل ئْقى دېزىشىذىٌ ئېتىلىپ لىزىۋاتقاى
خەۋپلىن بىز نەسوىلذە بىزىًىڭ بۇردا يېًىفا قايذاقهۇ
ئْرتاقلىؽىعەى؟ يالفۇس نەيال ئەنەط ،ناڭا ئْخؽاػ "تانفىلىق"
ظەروەيذايالر ئاسنېذى؟ بىزظىىە ظۈرلىلىپ لەتعەك لاظاپىتىهىش
تېىىذۇ .ؼۇڭالؼقا يۇرتذاؼالردىٌ چەتًەپ يۈرىهىش .دّظتۇم رائۇك
قالذۇرۇپ لەتمەى ئالتە جىڭ ئاؼلىق بىلېتى "قاساى تېىى" ئْسۇقالردا
بىز يەچچە لۈى جاى باقتىو .بۈوۈى رائۇلًىڭ ئۆيىًى ئىچمى
خىتايذىٌ چىققاى "ئالىالر" ئىؽفال قىلفاچقا ،نەى يەيە لْچىذا
قالذىو .ئەتزاپىهذا قېچىپ لەتمەيلەريىڭ بْػ ئۆيلىزى بارۇ ،لېمىٌ
ئەتە-ئۆوۈى ئۇالريىهۇ "ئالىالر" ئېىىلىؽى ،بىشدەللەريى ظۈرۈپ
چىقىؽى چْقۇم بْلفاچقا ،ئۇ ئۆيلەروە يېقىٌ يْلىهىذۇم .ئاٍ ،ئۆس
يۇرتۇڭذا پاياظىش تېًەػ ئۆلۈنذىًهۇ ئېفىز ئاساپ ئېمەى … -
ئىبزاَىو تْختاپ قالذى .ئۇ ؼۇ پەيتتە جىعهايەى نېًىڭ ئالذىهذا
تۇرـىًى بىلەى ،رَّەى لىچىممىًە وۆسەل ؼەَەر چۆچەلتە
ئېذىمى ،ياۋۇس خىتاي ئەنەلذارلىزىًىڭ َاقارەتلىزىًى ئەظمە ئېلىپ،
ئىچ-ئىچىذىٌ ئۆرتىًىۋاتقايلىفى ،ئاساپلىًىۋاتقايلىفى ئۇيىڭ
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بْسارـاى يۈسى ۋە ـەسەپ ئەلەڭىىعى چاقًىفاى لۆسلىزىذىٌ ئەلىغ
ئېتىپ تۇراتتى .نەى ئىبزاَىهًىڭ رايىچە بْلۇپ ،جىو ئْلتاردىو.
يېهە دەۋاتاتتىها؟ -بىزدىٌ ناڭا يەسەر تاؼلىذى ئىبزاَىو ۋە نەىجاۋاپ بەروىچە ئۆسى ظۆسلەپ لەتتى- .ؼۇ لېچىعى ئەقلىذىٌ
ئاسـاى تەلۋىذەك تاؼاليذۇق ئۆيلەر ،بالذۇرىزاق ئېىىعىش لېلىپ،
ئەظمى تانلىققا ئايلىًىۋاتقاى قْرا-جايالريى ئارىالپ يۈرۈپتىهەى.
ئىؽىًىڭمى ،ؼۇ لېچىذىمى يالفۇسلۇق ،ـېزىپلىق ،جۇدالىقًىڭ
تەظىزىذە ظۆسلەپ قالفىلى ئاسال قالذىو" .ئىعىت ئادەنلەر! ئىعىت
باـالر! ..ئىعىت ئۆي-نالايالر! "..دەپ يالە قىالتتىو ،تۈى لېچىذە
ـەم باظقاى چۆچەلًى ئايلىًىپ يۈرۈپ .نېًىڭ يالە-پەرىيادىو،
َەظزەتلىن خىتاپلىزىهًى تاؼاليذۇق ئۆيلەر ،ئەظمى تانالر ،پْالت
تاۋالؼتا قىزقىلفاى چْالق دەرەخلەردىٌ باؼقا لىهها ئاڭلىفاي،
لىهها قۇالق ظالفاي .ئاخىزى بېؽىو قايفايذەك بْلذىذە ،چْالق تانفا
يۆلەيىەى پېتىو ئْلتۇرۇپ قالذىو…
ئىلىچە تۇناـىڭًىڭ
قىزىًى بۇسۇۋەتهە.
بۇ ئالەم ئۇسۇى ئالەم،
ئۈنۈديى يۈسۈۋەتهە!..
نۇڭلۇق ياخؽا ظاداظى بىزدىًال ۋۇجۇدۇنفا نەدەت قۇيذىهېمىٌ،
لۆسلىزىهًى ئېچىپ ،ئەتزاپقا قۇالق ظالذىو .ياخؽىًىڭ
باؼلىًىؽىذىمى نىعزالىزىًى چاال َْؼعىش ئاڭلىفايذىهەىَ ،ەر
َالذا ياخؽا تەظىزىذە ئېعىهًى يىققايذەك قىلذىو" .بۇ ئالەم ئۇسۇى
ئالەم ،ئۈنۈديى يۈسۈۋەتهە" ئاتىالر ۋەظىيىتى ،ئايىالر ئىلتىجاظى بۇ
نەدەتمار ئىبارىلەريى يەچچە رەت تەلزارلىذىو ۋە ئْريۇنذىٌ ئىزـىپ
تۇرۇپ ،ئىلذام نېڭىپ لەتتىو.
* * *
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ظەَەروە يېقىٌ بۇلۇتالر قْيۇقلىؽىپ ،يانفۇر ظىهىلذاپ يېفىؽقا
باؼلىذى .يېهىؽمىذۇ ،بەلمىو ،نۇسلىفايلىقتىًذۇ ،دىلىو ئۆس
ئۆيىهىشوە تارتقايذەك قىلذىذە ،بېئىختىيار ؼۇ تەرەپمە قاراپ
ناڭذىو.
ئۆس سانايىعىذا "ئۇيفۇر ئۇيۇؼهىعى" ئىذارە قىلفاى بېًايىڭ ئالذىذىٌ
ئۆتۈپ ،ئْڭفا بۇرۇلۇؼىهفا چىق ئارتىلفاى ئېؽەلًى يېتىلەپ
لېلىۋاتقاى ئادەم ئالذىهذىٌ چىقىپ قالذىَ .ەر ئىممىهىش بىز-
بىزىهىشدىٌ ئەيهىًىپ تْختاپ قېلىؽتۇق.
ۋاقىزاۋەتتىو ئۆسەنًىَۇي ،رېُىو ئالىفۇي نْيۇ!تۇتالهاظتىٌ ،ئالذىهذا داڭقېتىپ تۇرـاى ئادەنًى تْيۇپ.
ئىبزاَىههۇظەى؟ -تىلفا لىزدى تْيۇؼۇم- ،تاڭ ئاتهاظتا يېهەقىلىپ يۈرىعەى؟
ظەَەردە ظاپ َاۋا يەپ ،لْچا ظەيلىعى قىلىپ يۈرىهەى- ،دېۋىذىو ئەسەلذىٌ خۇػ چاقچاق رېُىو ئالا بېئىختىيار لۈلۈۋەتتى.
راظت .ئەۋۇ َۇۋالۋاتقاى ئاچ ئىؽتالردەك لْچا تىهىعقىاليذىفاىبْلۇپ قالذۇق .يانفۇردا چۆپ-چۆپ بْلۇپ لېتىپعەى ،يۈر ئۆيىە
باؼالپ باراي.
رەخهەت ،رېُىهما…نېًى ئاياپ تۇرـىًىڭهۇ؟ ئايايذىفاى جاى قالهىذى .بىز لۈىبْلعىهۇ دىذارلىؽايلى .ئەتىمىىە خۇدا ئېىەم .يۈر ،قىعىًها- ،بۇ
تېزىقە ئەقىذە-ئەظزارلىقتىٌ ظۇيۇق دىلىو يْرۇـايذەك ظېشىو
ئېچىذە رېُىو ئالىًىڭ لەيًىذىٌ ناڭذىو .ئاتهىؾ ياؼتىٌ
ئالقىفاى بۇ ئادەم ناَىز نْسدۇس ئېذى .رېُىهمام تىممەى ئۆتۈك َېچ
قاچاى تىمىؽىذىٌ لەتهەيذىفاى .ئۇيىڭ نْسدۇسخايىعى ئادەنذىٌ
خالى ئەنەطَ ،ەر قاچاى لۈلمە-چاقچاق ئاۋاسى ئاڭلىًىپ
تۇرىذىفاى .ؼەَەردىمى يېڭىلىق خەۋەرلەريىڭ بىز قىعهى نْؼۇ
نْسدۇسخايا ئارقىلىق تارقىلىذىفاى .ؼۇ ظەۋەپتىٌ بْلعا لېزەك،
ئەتىهالىو ،رېُىو ئالىًى چۆچەك ئەتزاپىذا تْيۇنايذىفاى ئادەم ئاس.
ئۇخلىهاظتىٌ ،يْلۇنفا قاراپ ئْلتۇرۇپعەيذە ،خْتۇى- ،دېذىقْػ قْۋۇقًى ئېچىپ بەروەى ئايالىفا رېُىو ئالا.
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ۋاي ،خۇدايىهەي ،چۆپ-چۆپ ظۇ بْلۇپ لېتىپتىال ،چاپعاىئۆيىە لىزظىلە! -دېذى ئېؽەلًىڭ چۇلۋۇرىًى قْلىفا ئالفاى
ئايال.
چۇلۋۇرـا ئېعىلها ،خْتۇى .دەرَال نەؼمە ئْت ياق ،ئىععىقچايًىڭ ئانالىًى قىل.
خْپ! -ئايؽىخاى ئايال ئۆيىە لىزىپ لەتتى.لەل ،ئْـلۇم ،قْل-قْلچە نْيۇ جايىۋاريى ئۈظتىذىمى يۈلتىٌقۇتۇلذۇرايلى.
رېُىو ئالا ئىممىهىش چىفًى لەنپىًىڭ ئاظتىفا تەخلەپ ،ئېؽەلًى
ئېفىلفا باـالپ لىزوىچە ئايؽەم ئايالم نەؼمە ئْتۇى قاالپ
ئۈلىىزىپتۇ.
ئۈظت لىيىهىڭًى يېؽىپ ،نەؼمە قاخال .نەيهۇ ئۆسەنًى بىز قاتارئْڭالپ چىقاي.
رېُىو ئالا ئىچمەرلى ئۆيىە لىزىپ لەتتى .خېلىذىٌ بېزى نۇيذاق
ظەرەنجاى ئۇيفۇر ئۆيىًى لۆرنىىەچهېمىٌ ،ئايؽىخاى ئايالنًىڭ
پالىشە بېعىقتۇرۇلفاى ئەپچىلىىًە خايىعى لۆسۈنىە بۆلەلچىال
ئىللىق لۆرۈيۈپ ،ئايانًىڭ ئۆي تۇتۇؼلىزى يادىهفا يەتتىذە،
لۆڭلۈم بۇسۇلۇپ لەتتى .ؼۇ تاپتا ،بەدەظتىز َېزىپ-ئاچقاى
چېفىهذا ،ئۆس ئايام بْلعا ،نەؼًىڭ قېؽىذا ظۇيايلىًىپ يېتىپ،
ئاپانًىڭ تىشىفا بېؽىهًى قْيعام ،راَەتلىًىپ ئۇخالر ئېذىو…
بېچارە ،قېقىلىپ ،ظْقۇلۇپ يۈرۈپ تۈسەلمىًە ئارام ئالهىفايذە!ئْيفاتهىعىال ،بىز تاتلىق ئۇخالۋاتىذۇ.لۆسلىزىو ئىلىًفايذەك قىلفىًى بىلەى بْۋاي-نْنايًىڭ نېُىز
ؼەپقەت يېفىپ تۇرـاى ظۆسلىزى قۇلىفىهفا لىزوەچمە ،وْيا ئاتا-
ئايانفا ئەلىلىىەيذەك ،بىز دەم بْلعىهۇ لۆسۈنًى ئاچهاي
يېتىۋالذىو.
ئىبزاَىو ،ئْـاقهۇظەى ،باالم؟ -نۈرەنذىٌ ظىلىققىًە ظىلمىذەرېُىو ئالا.
-ئۇخلۇنۇدۇم ،لۆسۈم ظەل ئىلىًىپ لېتىپتۇ.
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نْيۇيى ئىععىق-ئىععىق ئىچعەڭ ،تەر چىقىپَ ،اردۇـۇڭچىقىذۇ ،باالم ،ئايىالرچە نېُزىۋايلىق بىلەى دەظتىخايًى يېيىپ،
ئالذىهفا بىز ئاپقۇر ئْناؼًى قْيذىذە ،ئۆسى ـىپپىذە ئىچمىزى
لىزىپ لەتتى نْناي .ؼۇ قېتىو ئىچمەى ئْناؼًى يېهە دەپ ئاتىعام
بْالر؟..
ؼىپالىق ئېؽى.نايا ،نايا! -خْؼال بْلذى ئىبزاَىو لْخها ظالفىًىهفا- ،ؼۇئاػ ناڭا ؼىپالىق بْلفايذى .ئاؼچانفۇر قْؼۇپ ئېتىلىەى ئْناػ
بەدىًىهًى تەرلىتىپ ،تېزەم لەڭىيىپ ،خېلىال تېتىملىؽىپ قالذىو.
قىشالر لۆرۈيهەيذىفۇ ،تاـا؟ -دېذىو َېچ قاچاى ئۇيتۇلهايذىفاىنېُهايذارچىلىققا رەخهەت ئْقۇـايذىٌ لېيىٌ.
قىشالرنۇ؟ -تىڭىزقىپ قالذى بْۋاي- ،وەپ نايا ؼۇ قىشالردابْلۇۋاتىذۇ ،ئْـلۇم!
قايذاقچە؟قىشالريىڭ ئۆيذە بْلهاظلىفى پۇت -قْلىهىشيى باـالپ قْيذىئەنەظهۇ ،قىشالر ئۆيذە بْلفايذا ئاللىقاچاى ئۇ قاتتا ئْلتىزاتتۇق.
قىشالر يەدىذى؟ئۈرۈنچىذە .بۇيذاق تەپزىقە بْلۇؼىًى بىلىەى بْلعام،بْظۇـانذىٌ يېزى چىقارناط ئېذىو.
رېُىو ئۇظتىًىڭ چىزايلىق قىشلىزى بْلىذىفاى .ئىممى قىشىًىڭ
لىچىىى ناَىًىعايىڭ تىًىق َاۋادەك ظۈسۈك چېُزىعى لۆس ئالذىهذا
ئەيًەى يانايەى بْلذىذە ،يۈرىىىهًىڭ بىز يېزى ئېچىؽقايذەك،
ناَىًىعايى ئۆسوىلەردىٌ لۈيلىىەيذەك َىععىياتقا چۆلتۈم.
ؼۇ لۆس يۇرلىزىهىشَ ،ايات بايلىفىهىش ئىممى قىشىهىشيىقايتۇرۇپ ئەلىۋېلىؾ لْيىذا نْناي ئىممىهىشيىڭ وېلىذىٌ تاناق،
لۆسىهىشدىٌ ئۇيقا لەچعۇيهۇ.
بېزىپ ئېلىپ لېلىؽًىڭ ئانالىًى قىلىپ لۆرنىذىڭالرنۇ؟ نەى قايذاق بارااليهەى؟ ئۇساـىزاق ناڭعام دېهىو ظىقىلىذۇ- ،ساراليذى بْۋاي .ئۇيىڭ لۆسىذە ياػ ئەوىىەيًى بايقاپ ،ئۆسەنًىڭ
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دەردىًى ئۇيتىفاى َالذا بْۋاي بىلەى نْنايًىڭ ـېهىًى قْـلىؽىپ
لېتىپتىهەى.
ئىهمايىيەت تېپىلعا ،ئۈرۈنچىىە بېزىپ ،قىشلىزىڭىشيىيەتمۈسۈپ لېلىؽمە ياردەم قىالي- ،دېىەى ۋەدە ئاـشىهذىٌ
قايذاقالرچە چىقىپ لەتمەيلىىىًى ئۆسەنها ظەسنەي قاپتىهەى.
ئاتاڭفا رەخهەت ،ئْـلۇم! -خْؼاللىفىذىٌ قْسـىلىپ لەتتىرېُىو ئۇظتا- ،ظېًىڭ بېؽىڭذىٌ ئىععىق-ظْؿ خېلە ئۆتمەى،
ظەى بىز ئانالىًى قىالاليعەى .يْل خىزاجەتلىزىًى جايالپ بېزىؽمە
چانىو يېتىذۇ…
ئۆس نالايىهىشدا نالايعىش تېًەپ يۈروەى لۈيلەريىڭ بىزىذە
ئۈرۈنچىىە ناڭذىو .نېًىڭ نەقعىتىو رېُىو ئالىًىڭ قىشلىزىًى
چۆچەلمە يْلفا ظېلىۋېتىپ ،ئۈرۈنچىىە "ظىڭىپ" لېتىؾ ئېذى.

ظاختا لەڭچىلىن

"چْڭ ظەلزەپ ئىلىىزىلەػ"" ،خەلق لْنهۇيىعى"" ،باػ يْل -
باػ ۋەسىپە" يانى ئاظتىذا تەرلىپ تاپقاى ۋە ظىياظىي يۆيىلىؾ
جەَەتتە" :ئۈچ قىشىل بايزاق" دەپ ئاتالفاى يۈوەيعىش لانپايىيا
ئاقىۋىتىذە يۈس بەروەى ئىختىعادىي بَْزايچىلىق ،رَّىي قاؼؽاقلىق
تۈپەيلى َايات يْلى قىًىذىٌ چىقىپ ،ئەيذىلىمتە ناۋچىالريىڭ
ظاختا ۋەدە ئىًئانلىزىًىڭ تەظىز لۈچى قالهىفاى ئېذى .ئۇالر
ناۋسېذۇڭًىڭ "قۇدرەت ئىالَى" ئىبارىلىزىًى ئىؽقا ظېلىپ ،خەلق
ئانهىعىًى قايچىمى رىفبەتلەيذۈرنىعۇى يالى "پارالق" ئىعتىقبالفا
دەۋەت قىلهىعۇى ،چارچىفاىَ ،الىذىٌ تايفاى خەلقًىڭ ئْريىذىٌ
ظىلجىفىذەك نادارى قالهىفاى ئېذى .يۈس نىللىئْيلىفاى خەلق
نېڭىؽتىٌ ،ئالفا ظىلجىؽتىٌ تْختىذى .ئەظەبلەريى ـاجىالپ،
سەردەوەػ ۋە جايذىٌ بېشار قىلفاى چۇقاى-ظۆرۈيلەر ،جاراڭلىق
الپالر ،ئىچى لاۋاك ظىياظىي ؼۇئارالر بىز نۇددەت جىهىپ قېلىؽتى.
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دەرۋەقە ،جەنىيەت قىياپىتى ؼۇيذاق بىز َالەتمە لەلىەى ئېذىمى،
وْيا قايلىق نۇَارىبەدىٌ يالى بْلهىعا تەبىئىي ئاپەتتىٌ لېيىًمى
نۇدَىؾ نەيشىزە َاظىل بْلفايذى.
َااللەتًىڭ ظەۋەپمارى لىو؟ باػ جىًايەتچى لىو؟ بۇ تېزىقە
قايۇيىي ظْئالالر جاۋاپعىش قالذى ،جاۋاپًى ظۈرۈؼتە قىلىؽقىهۇ َېچ
لىهًىڭ َەققىَْ-قۇقى يْق ئېذى …ئەنها َالىهىيەت قۇرالىفا
ئېىە َۆلۈنذارالر خەلقًىڭ لۆسىًى تېڭىپ ،ئۆس جىًايەتلىزىًى
يىقاپالػ ئارقىلىق باؼقىالرـا دۆڭىەػ ئۈچۈى يْچۇق ئىشدەؼمە
لىزىؽتىذە ،ئاخىزى" :خاتالىقالريى تۈسەػ" دېىەى ظاختا
اليىُىعىًى ئىؽلەپ چىقىؽتى ۋە بىز قاتار "لەڭچىلىملەروە" يْل
قْيفايذەك بْلذى .دەظلىۋىذە "چْڭ ظەلزەػ ،پْالت تاۋالػ" ئۈچۈى
تاؿ-چۆللەروە لەتمەى ۋە ياسارەت ئاظتىذا ئەنىەك قىلىۋاتقاى
سىيالىالر ئاۋالقى ئىؾ ئْرۇيلىزىفا قايتۇرۇلذى .نْؼۇ ئارىلىقتا ،يەيى
بىز ئاس جىو-جىتلىق َۆلۈم ظۈروەى نەسوىلذە ئۈرۈنچىىە
لەلىەى لۈيۈنال ظتۇدېًتالر بىلەى ئۇچزاؼتىو .ـۇلجا ۋە چۆچەللەردە
يۈس بەروەى ـۇل-ـۇال ۋە قاچ-قاچالردىٌ ظتۇدېًتالر خەۋەردار
ئېمەى .ناۋئىشم ،خىتاي َۆلۈنذارلىفىفا قارؼى لەيپىياتتىمى
ياؼالر ظْۋېتالر ظْيۇسىفا لېتىؾ ئۈچۈى جىذدىي َەرىمەت
قىلىؽىپ ،قاتًاػ بېمەتلىزىىە بېزىپ بىلېت ئېلىؽاتتى .ئانهىۋىي
تۈط ئېلىۋاتقاى بۇ ئْچۇق ياراسىلىق َەرىمەتًىڭ ئاقىۋىتىذىٌ
چۆچىىەى ناۋچىالر جىذدىي چارە لۆرۈؼمە باؼلىذى-1962 .يىلى
-24ئاپزېلذىٌ باؼالپ قاتًاػ ۋاظىتىلىزىًىڭ َەنهە تۈرى
تْختىتىلذى .ئۈرۈنچى ؼەَىزىذىمى يىىىزنىذىٌ ئْؼۇق پْلىتعىيە
بۆلۈنلىزى ،ئالىي بىلىو يۇرتلىزىًىڭ نەنۇرىيەتلىزى ۋە ناۋچى-
ئۈرۈنچىًى
لېلىؽىپ،
َەرىمەتمە
بىزلىمتە
چْناقچىالر
تىهىعقىالپ ،تىًەپ تارىلىپ لەتمەى ظتۇدېًتالريى ،ئىؽچى-
خىشنەتچىلەريى لْچىالردىمى ئېىىعىش ئىؽتالريى تۇتقايذەك تۇتۇپ،
ئۇرۇپ -ظْقۇپ نەخعۇط ناؼىًىالرـا باظقاى َالذا قاياقالرـىذۇ
ئېلىپ لېتىؽمە باؼلىذى .ؼۇ "تۇت-تۇت" قااليهىقايچىلىفىذا
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رېُىو ئۇظتىًىڭ ئىممى قىشى بىلەى وەسلەؼتىو .سّر بىز َانىي -
يۆلەيچە تاپقايذەك ئۇالر ناڭا يېپىؽتى.
ئىبزاَىو ئالا ،بىشيى چۆچەلمە ئېلىپ لەتعىڭىشچۇ؟- ..يالەقىلىؽتى قىشالر .قىشالريىڭ لۆڭلى تىًفىذەك ۋەدە بېزىؽمە ناجالىو
يەتهەتتى .ؼۇ لۈيلەردە ئىممى قىشيى ئەنەط ،ئۆسەنًىڭ چۆچەلمە
ئاناى-ئېعەى قايتىپ لېتىؽىهىە ئىؽەيهەتتىو .نۆتىذىل
لۆرۈيىەيذەك قىلفاى ظىياظىي ۋەسىيەت بىز لۈيذىال يەيە
ئۆسوىزىپ ،ئۈرۈنچى ئىچى ئْڭتەي-تْڭتەي بْلۇپ لەتمەيذى.
 نايا ،نايا بۇ دادانًىڭ خېتىذە ئىبزاَىو ئالاڭالر ظىلەريى ئېلىپلېلىذۇ دەپتىفۇ!..
ظانْلېيۇت ،ناؼىًا -قاتًاػ ئْرۇيلىزى بىمىتىلىەى .بۇ َالەتتەظىلەريى قايذاق قىلىپ ئەپمېتەلەيهەى جېًىو ظىڭىللىزىو؟
قىشالرـا ئۇستۇرا بْاللهاي يەروە قاراۋالذىو .ئىچىهذە" :ئاپام داقاق
قىلىذىفاى ئۆلەنەيلىزىًىڭ بىزىهەى .ئۆسەنًىڭ َالىفا باقهاي رېُىو
ئۇظتىًىڭ قىشلىزىًى چۆچەلمە يەتمۈسۈپ لېلىؽمە ۋەدە بەردىها
نەى َاناقەت!" دەپ ئۆسەنذىٌ-ئۆسەم يەپزەتلىًىهەى .راظتىهۇ ؼۇدە!
قْلذىٌ لەلهەيذىفاى ئىؽقا تەيتەيىلىن ۋەدە بېزىپ ،لىؽىلەريى
ئۈنۈدلە باـالپ قْيۇؼتىٌ ئارتۇق رەظۋاچىلىق بْالرنۇ؟
ئەڭ بْلهىفايذا- ،دېذى نەيذىمى تەڭلىمًى بايقىفاى چْڭقىش ،نْيۇ لىچىىىهىش ،لەيجىهىش ناَىًىعايى بْلعىهۇ ئېلىپ
لەتعىڭىش ،ئىبزاَىو ئالا.
خْپ ،ناقۇل .جېًىو چىقىپ لەتعىهۇ بىز ئانالىًى قىالي ،ۋەدەقىلذىو ،قىشالريىڭ يۈرەلًى ئېشىذىفاى ئىلتىهاظىًى رەت قىاللهاي.
قىشالر بْلعا نىًًەتذارلىق ئېيتىؽقا اليىق ظۆس تاپالهىذى ،ئەتىهالىو،
نېًى قۇچاقالۋېلىؽتى…
* * *
نېًىڭ ئالذىهذا ئەيذىىىًە ئْى يەتتە ياؼقا تْلفاىَ ،اياتًىڭ
ئاچچىق-چۈچۈوىًى تېتىپ ئۈلىەرنىىەى ،ظەبىلىن بىلەى
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ئۆظهۈرلۈك پەللىعىًى بېعىپ ئۆتۈپَ ،ايات-نەئىؽىيەت يْلىفا
قەدەم باظقاى ناَىًىعا ئْلتۇرىذۇ .ئۇيىڭ نۇڭ ياراؼقاى بېفۇبار
يۈسىذىٌ ،قاتار لىزپىملىزىًى ظايىۋەى قىلفاى خىيالچاى تۇم قارا
لۆسلىزىذىٌ ئۈنۈد ۋە تەؼۋىؾ ئەلىغ ئېتىپ تۇراتتى.
ئىبزاَىو ئالا- ،دېذى ئۇ تْظاتتىٌ ناڭا تىمىلىپ قاراپ- ،چاچلىزىهًى ظېزىپ چۈؼىزىپ ،ئەرەيچە لىيىًىۋالعام نېًى َېچ
لىو تْيالهاط دەيهەى.
ئىممى ئۆرۈم چېچىڭىش ؼۇيچە ياراؼقايمىَ ،ۆظًىڭىشوە َۆظۈىقْؼۇپ تۇرۇپتۇ .ؼۇيذاق لۆرلەم ،تاپايفا چۈؼۈپ تۇرـاى چاچًى
قىزقانذېمەى ،ظىڭلىو؟ ئەرەيچە لىيىًىؽًىڭ َاجىتى يْق .قايذاق
بْلهىعۇى ،ظىشيى چۆچەلمە يەتمۈسىهەى ،خاتىزجەم بْلۇڭ،
دېذىو نەظۈنە قىشيىڭ تەؼۋىؽىًى بېعىپ،ناَىًىعا،
لۆڭلۈنذە ،يېهىؽمىذۇ ،بۇ ۋەدەنىە ئايچىال ئىؽەيىۈم لەلهىذى.
بۈوۈيال يْلفا چىقارنىش َە ،ئالا؟ -تەلهۈروەيذەك قارىۋېذى،قىشيىڭ ئۈنۈدۋار لۆسلىزىىە تىمىلىپ قارالهىذىو.
ئاۋال ظىشيى ئىؽەؼلىن يەروە ئْرۇيالؼتۇرۇپ ،ئايذىٌ ناؼىًائىشدەيهەى…
ۋاي ،خۇدايىهەي يەيە لۈتۈػ لېزەلها؟بۇ يەردە لۆپ ئْلتارنايلى- ،دېذىهذە ،ناَىًىعايى ئەوەؼتۈرۈپلْچىفا چىقتىو" .ظاي باؿ" تەرەپتە بىز يۇرتذاػ بْلىذىفاى ،ؼۇيى
يىؽايالپ لېتىۋاتىهەى .ناَىًىعا بْلعا ،قْلذا باققاى ئْـالقتەك،
لەيًىهذىٌ ئىش بېعىپ لەلهەلتە .تۆت يىل نۇقەددەم ئۈرۈنچىىە
سّر
چېلىقىذىفاى
لۆسوە
دەررۇ
ؼۇيذىٌ
لەلىەيهەى.
ئۆسوىزىؽلەريىڭ بىزى ؼەَەريى لەلىۈيذىلەر قاپعاپ لېتىپتۇدە،
يەرلىن ئاَالى ئاؼقا پْچاق ظالفايذەلال بْلۇپ قاپتۇ .ئىممىًچى سّر
پْيىش يْلىًىڭ لېلىؽى .بىش ظاي بْيىفائۆسوۈرۈىؾ
يېقىًالؼقىًىهىشدا "ؼىخابا" تەرەپتىٌ پاراۋّس بۇقىعىًىڭ َۈلۈرىىەى
ئاۋاسى ياڭزىذى .ئۇ" :ئاوا بْلۇڭالر ،ئىتائەتهەى پۇخزاالر! ئىچمى
خىتايذىٌ ئادەم بېعىپ چىقتىو ،قايتىؽىهذا ؼىًجاڭًىڭ
بايلىفىًى ،ئْسۇق-تۈلۈك ،جايلىق نېلىًى يۈللەپ لېتىهەى!"..
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دېىەيذەك ظۈرلۈك وۈلىزەپ ،يەرلىن خەلقلەريىڭ يۈرەك-باـزىًى
يەيە بىز قېتىو سېذە قىلىپ ئۆتمەيذەك بْلذى.
يۇرتذىؽىو تۇدۇؼًىڭ ئۆيىىە خالى لْچىالر ئارقىلىق بىز ئانالالپ
لەلذۇق .قاپقىًى يەچچە قېتىو قاققايذىٌ لېيىٌ،
يېتىپ
ئىچمىزىذىٌ ئېزىًىپ چىققاى لىؽى ،قاپقا يْچۇـىذىٌ قاراپ
ظْرىذى:
لىو لېزەك؟تۇدۇؼهۇ ظەى؟تۇدۇػ ئۈى قاتهىذى.
ئىؽىىىڭًى ئاچعاڭچۇ ،قېزىًذاػ!ئىلفۇر ؼاراقلىذى .بىشيى لىچىممىًە َْيلىفا لىزوۈسوەى تۇدۇػ
تېچ-ئانايلىق ظْراؼهايال ،لْچىفا چىقىپ ئۇ ياق بۇ ياققا ظەپ
ظېلىپ قاراپ ،ئىؽىمًى بىمىتتى ۋە قېؽىهفا لېلىپ ،ئەپۇ
ظْرىفايذەك ظۆسلىذى:
خاپا بْلها ئاداػ ،سانايەڭ نْؼۇيذاق بْلفايذىمى ،ئۆسەڭذىًهۇوۇناى قىلىذېمەيعەى- ،ئۇ ناَىًىعاـا قاراپ- ،لەچۈرىعىش،
ظىڭلىو- ،دەپ ئاالَىذە خۇؼچىزاي بىلەى لۆرۈؼتى.
ئەلعىچە ،ظىش بىشيى لەچۈرۈڭ ،لېچىذە ناالل قىلذۇق- ،دېذىناَىًىعا نىًًەتذارلىق بىلەى.
تۇدۇػ ناَىًىعا ئىممىهىشيى ئۆيىە باؼالپ لىزدى .ئىممى
ئېفىشلىق ئۆيًىڭ دالىًىذا قاتارىفا تۆت باال يېتىؽاتتى.
يۇقۇرى ئۆتەيلى- ،ئىچمەرلى ئۆيىە تەللىپ قىلذى ،تۇدۇػ،يېقىلفۇيى تېجەيهىش دەپ تْخۇالر قْيذاققا چىققايذا بىش تەڭالياتىهىش.
 ناَىًىعا ئۆس ظىڭلىهذىٌ چارى بْلفاچقا ،ظېًىڭ ئۆيۈڭىەئىؽەؼلىن باؼالپ لەلذىو .راظتال ،سېًەتخاى لۆرۈيهەيذىفۇ؟
َەي- ،تۇدۇػ تىمىؽلىزى ظۆلۈلىەى دّپىعىًى قْلىفائېلىپ ،ياػ تۇرۇپال ئاقارـاى بېؽىًى قاؼلىذى- ،قْظاق ـېهى …
سېًەت بىز يېهە تېپىپ لېلەي دەپ ئەتىىەى چىقىپ لېتىۋېذى،
تېخىچىال لەلهىذى!
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يۇرتذاؼالر نېًى ئۈرۈنچىىە يْلفا ظالفايذا ،بىزئاس ئْسۇق ،ئاؼلىقبىلېتى يىفىپ بېزىؽمەى ،بارىًى تەڭ لۆرەرنىش.
ئْسۇقًىڭ وېپىًى ئاڭلىفاى تۇدۇػ قاتار يېتىؽقاى بالىلىزىفا قاراپ
قْيذى.
بالىالريى ئْيفات ،يايفا تْيفۇساي ،ئاداػ- ،دېذىو تۇدۇؼًىڭلۆڭلىذىمىًى تاپقايذەك.
نەى چاي قايًىتاي- ،دەپ ئْريىذىٌ تۇردى ناَىًىعا.ظەت بْالنېمىٌ…ظەتى يېهىعى؟ بىش ئۆسـۇ .ناَىًىعا ظىڭلىهىش چاي قايًاتقىچەئىممىهىش لەڭمۇؼادە نۇڭذىؽىهىش- ،دېذىو.
ناَىًىعا تۇدۇؼًىڭ تْختىتىؽىفا قارىهاي ،تاؼقارقى خايىذا چايفا
تۇتۇػ قىلذى .ئۇخلىفاى بْلۇپ يېتىؽقاى بالىالر يايًىڭ تىۋىؽىًى
ئاڭالپ ،باؼلىزىًى لۆتىزىؽتى .ئۇالريىڭ چْڭىزاقى قىش ئېمەى،
ناَىًىعاـا ياردەم قىلذى.
ئىهاى ظىزىڭًى ئېيتقىًا ،بۇ يەردە يېهىىە دەلذەڭلەپ يۈرىعەى؟پىچىزالپ ظْرىذى نېًىڭ قېؽىهفا ظىلجىفاى تۇدۇػ.
نەى بېؽىهذىٌ لەچمەيلەريى قىعقىچە باياى قىلىپ ،دېذىو:
قاتًاػ ناؼىًا تاپقىچە ناَىًىعايى يْؼۇرۇپ تۇرۇػ لېزەك.يْؼۇرۇػ؟ قايذاق يْؼۇرااليعەى؟ -چۆچۈپ لەتتى تۇدۇػ.ئاظتا ،ئۆپمەڭًى باط.َەر لۈيى دېىىذەك ئۆيلەريى تەلؽۈرەيذۇ .ظىزتتىٌ لەلىەىلىؽىلەريى ظاقچى بۆلۈنىىە خەۋەرلەپ ،تىشىهىفا ئالذۇرنىعا
جاسالىًىذۇ.
بۇ قاتاڭ تۈسۈنًى ظەى دېهىعەڭهۇ ياخؽى بىلىهەى .ئانالتېپىلهايذىفاى ئىؾ يْققۇ ،ئاداػ! -خىتاپ قىلذىو رەيجىىەى
قىياپەتتە" .ئالىالر" ئۆيىهىشوە لىزىۋېلىؽتى .ئۆسىهىش يەتتە جاى
لاتەلتەك ئىممى ئېفىش ئۆيذە تىقىلىپ ياتىهىش .ياى خْؼًىالر
خەتەرلىن َ-ەر قەدىهىهىشيى پاياليذۇَ- ،ال ئېيتىؽقا باؼلىذى
تۇدۇػ.
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خىجالەت بْلها ،ئاداػ .ئۇؼؽاق بالىلىق ظەيذەك ئادەنىەئېفىزچىلىق ظېلىؾ ئىًعاپتىٌ بْلهاط.
تْختا ،تْختا! -دېذى يېهىذۇ ،ئېعىفا لەلىەى تۇدۇػ تىشىهفاقْلىًى قْيۇپَ- ،ېلىهە ئايالم بۇ قىشىڭًى ظىڭذۈرۈپ لېتەلەيذۇ.
بۇلتۇ ئىممى ئْقۇـۇچىًى يْؼۇرۇپ ،نْيۇ وېشەيذىلەريىڭ سۇلۇنىذىٌ
قۇتۇلذۇرۇپ قْيفاى.
ظاڭىال ئىؽەؼلىن بْلعا بْلذى- ،دېذىهذە ،ئْرۇى تېپىلفىًىفاخْؼاللىفىهذا خْرجۇيًى ئېچىپ ،ناَىًىعايىڭ ئايىعى يېقىپ
بەروەى تْـاچتىٌ ئْيچىًى ،ئىممى يىڭچە ظۈرلەيىەى جەرەيًىڭ
وۆؼىًى ۋە ئْى جىڭ ئاؼلىق بىلېتًى تۇدۇؼًىڭ قْلىفا
تۇتقۇسىۋېذىو ،ـايىپتىٌ چۈؼمەى بۇ رىعقىفا َْدۇققاى تۇدۇػ
رەخهەت ئېيتىؾ ئْريىفا نېًى نەلمەم قۇچاقالپ يۈسۈنًى ؼْپۇؼالپ،
ئاال قْيهاي ظۆيذى ۋە ئۆپمىعىًى باظالهاي ناچىلذاپ يىفالۋەتتى.
چاي قايًاتقاى ناَىًىعا َەنهىهىشيى جْسا چۆرىعىىە جۇـىجەم
قىلذى .تۆت باال -ئۈچ ئْـۇل ،بىز قىش .ئالذى ئْى ،لەيًى ئىممى
ياؼتا ئېمەىَ .ەنهىعىال بىز قېلىپتىٌ چىققايذەك ئْرۇق-ئاۋاق،
لۆسلىزى وىزتەيىەى ،قْللىزى چْقىذەك ئىًچىمە پۈۋ دېعە ئۇچۇپ
لەتمىذەك رەسوى .بالىالر جْسا ئۈظتىذىمى تْـاچالريى ،پىؽقاى
وۆؼًى لۆرۈػ بىلەى لۆسلىزىًىڭ ئاق پاختىعى چىقىپ
تەلهۈروەيچە ،جْسىذىٌ لۆس يۈسنەي بىز دەقىقە داڭقېتىپ
تۇرۇؼتىذە ،بىزدىٌ َەنهىعى تەڭال يايفا چاڭ ظېلىؽتى.
يايًى ئْريىفا قْيۇػ ،ئۆسەم بۆلۈپ بېزىهەى! -ۋاقىزىذى تۇدۇػ.بالىالر ئاڭالر ئەنەط" .ئۆلتۈرظەڭهۇ يايًى بەرنەيهەى" دېىەيذەك،
ئاتىعىفا ـىالم قارىؽاتتىذە ،قْللىزىذىمى يايًى ئالذىزاػ چاال-پۇال
چايًاپال يۇتۇؼقا باؼلىذى .ئەڭ لىچىىى وېلىىە تۈرۈلۈپ قالفاى
بۇردىًى يۇتالهاي تېلىقىپ قېلىۋېذى ،تۇدۇػ بالىًىڭ دۈنبىعىىە
بىزيى ئۇرـايذا ،ئۇيىڭ ئاـشىذىٌ تْڭمەيذەك ياى ئْرـۇپ چىقىپ،
جْسا ئۈظتىىە چۈؼتى .بېچارە باال ،ؼۇ تېلىققاى َالەتتە تۇرۇپ،
قْلىًى ئاـشىذىٌ "قاچقاى" يايفا ظْسناظهۇ …بۇ ئېچىًىؽلىق
َالەتمە بەرداػ بېزەلهەي تەتۈر قاراۋالذىو .ناَىًىعايىڭ
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لۆسلىزىذىٌ تارام-تارام ياػ لەتتى ۋە ئىممى ياؼلىق بالىًى
قۇچىفىفا ئېلىپ ،يېزىو تْـاچًى چايفا چىالپ ،بالىفا يېىۈسۈؼمە
باؼلىذى.
نْؼۇظى ئەلەم قىلىذۇدە! -پىفاى چىقاردى ،تۇدۇػ .ئۇ ئەيذىبالىلىزىًىڭ ئىختىيارىفا قْيۇپ بەردى .نەى پىؽؽىق وۆؼًى
ئۇؼؽاق تْـزاپ بالىالرـا بۆلۈپ بەردىو.
ئەل ياتقۇدىٌ لېيىٌ تۇدۇػ بىشيى َېلىهە ئايلىًىڭ ئۆيىىە باؼالپ
باردى.
باَاريىڭ تىًىق َاۋاظى دىهاققا يېقىهلىق ئۇرۇالتتى .ئاظهايذىمى
يۇلتۇسالر بىشيىڭ يْلىهىشيى يْرۇتهاقچىذەك چاقًاپ لېتىپتۇ.
َاياتبەخؾ باَار تۈيىذە قەلبلەر ياؼارـايذەك بْلۇپ ،دىل ؼاتلىفى
قْسـىلىپ لەتمەى ئېذى .بىز يەپەط بْلعىهۇ ـەنفۇظعىذىٌ خالى
بْلۇپ ،ظاپ َاۋايى ئەرلىٌ يۇتۇپ لەلهەلتىهىش .يېهەك-ئىچهەك
ۋە لىيىو-لېچەك ظېلىًفاى ئىممى باـلىق خالتىًىڭ بىز بېفىًى
نەى ،ئىممىًچى بېفىًى ناَىًىعا تۇتۇپ ،بىز-بىزىهىشوە قىيا
بېقىؽىپ قْيىهىش .ؼۇ پەيتتە ئىممىهىشيىڭ ئىچمى َىععىياتىهىش
جْػ ئۇرۇپ ،ئەرلىًلىممە ئىًتىلىؾ ،وۆسەل َاياتقا تەلپۈيۈػ
لەبى ئىشوۈ ئارسۇالرـا تْلفاى ئېذىمى ،قايذاقتۇ ـايىۋايە خْؼاللىق
بەؼارىتى ئىلمىذە تەپمەى ئْيًاقىي قْػ يۈرەللەر ظاداظى ئاڭلىًىپ
تۇراتتىَ .اياتتا ئاسدىٌ-ئاس ئۇچزايذىفاى ؼادىهايلىق ظېشىو تەظىز
قىلفاى پەيتتە بۇالق ظۈيىذەك ئْرـۇپ چىققاى دىلمەػ ئىبارىلەر
ئۆنۈرۋايەت ئېعىڭذا ظاقلىًىپ قالىذېمەيذە ،ئاقىۋەت .خۇظۇظەى،
بېؽىڭفا ئېفىز لۈلپەت چۈؼمەيذە ظۈيعىًىپ ئەظلەيذېمەى.
نەى ئۈچۈى- ،دېذى َاياجاى ئېچىذە ناَىًىعا ناڭا يالت ئېتىپقاراپ- ،بەخىت ـايىپ يەرظە ئەنەط .ؼۇ تاپتا ئەۋۇ ئاظهايذىمى
يْرۇق يۇلتۇسدەك بەخىت يۇلتۇسۇنًىڭ يْرۇؼىفا ئىؽىًىهەى.
بەخىتلىن بْلۇػ ئۈچۈى ئىًعايىي ئەرلىًلىن لېزەك،ناَىًىعاـا بەخىتًىڭ چىٌ نەياظىًى ئۆسەنچە چۈؼەيذۈرنەك بْلۇپ.
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نەى ئىهماى تېپىلعا ،تىببىي دارىلمۇيۇيذا ئْقۇيهەىَ .اياتلىقتائەڭ قىههەت يەرظە -ئىًعايالريىڭ جېًىًى ئاظزاپ قېلىؽقا ئۆسەنًى
پۈتۈيلەي بېفىؽاليهەى…
" -ئادەم ئۈنۈد-ئارسۇ بىلەى ياؼاػ لېزەك" دېىەيذەك ،بىش َەم
لېلەچەلمە ئۈنۈدلۈك قاراپ ،ئىؽەؼلىن دەظعەپ نېڭىؽىهىش
لېزەك ،ظىڭلىو ناَىًىعا!
نايا ؼۇ تاپتا َېچ يەرظىذىٌ ئەيهەيهەي ،ئىؽەؼلىن دەظعەپناَىًىعايىڭ ظۆسىذىٌ ئۆسىىە ئىؽەيچە،لېلىۋاتىهەيفۇ!
قەتئىيلىن ئىپادىلىًەتتى .ئەيذىال ئْى يەتتە ياؼقا تْلفاى بىز
قىشيىڭ ظۈرلۈك َايات قايًىهىذا قېقىلىپ-ظْقۇلۇپ چىًىقىؽقا
باؼلىفايلىفىذىٌ تەظىزلەيىەى ئېذىو .ئەيًى پەيتتە ناَىًىعا ناڭا
باؼقىچىال لۆرۈيۈپ لەتتى .ئايالالر جىًىعىفا تەئەللۇق جىهىيمى
وۆسەل خىعلەت-خۇلۇقالريىڭ ئۆلعەرىيىتى ناَىًىعاـا بەخؾ
ئېتىلىپ ،قالفاى قىعهى باؼقىالرـا تەخعىو قىلىًفايذەك ظېشىلذى
ناڭا…
ظۆَبەتذىؽىو ظەل ئْڭايعىشاليفايذەك بْلذىيۇ ،لېمىٌ
قىععىعىًى تېخىهۇ ئىشچىل باياى قىلىؽقا تىزىؽتى.
َەر ئىممىهىش باَار يەپەظى تەظىزىذە جْؼقۇى تۇيفۇالريىقْـلۇؼۇپ لەتمەچمە ،ئېُتىياتًىهۇ ،خەتەريىهۇ ئۇيتۇپ
لېتىپتىهىش .خەيزىيات ،بىش ظىياقى قْيالفۇ ئىشدىىەى ،ئىؽتىٌ
لەچ قايتقاى ۋە ئاچ قْظاقًىڭ ـېهىًى قىلىپ يۈروەى
ئۈرۈنچىلىملەرَ ،ەنهە يەر جاَايًى تىهىعقىالپ يۈرۈؼمەى "قارا
يْپۇظالردىٌ" باؼقىالر يْلۇقهىذى .تۇدۇػ بىشيى ؼەَەريىڭ
چېتىذىمى وۆرظتايلىققا چېتىالػ بىز ئۆيىە ئېلىپ لەلذى.
چۆرىعى چىتتە قاؼااليفاى َْيلىًىڭ قاق ئْتتۇرىعىذا بىز ئېفىشلىق
ئۆي ،سّڭشىيىپ ئْلتارـاى ئادەنذەك ،چْقچىيىپ تۇرۇپتۇ .تۇدۇػ
چىتتىًىڭ ئاراػ قىلىًفاى يېزىذىٌ يايچىالپ لىزدىذە ،ئىؽىمًى
ئاظتا تاقىلذىتىپ ،ئىؽىمًىڭ نْجۇـىفا ئاـشىًى يېقىپ تۇرۇپ بىز
يېهىلەريى دېۋىذى ،ئىؽىن ؼۇ ئاى ئېچىلذى.
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ئالالٍ دېذىو …يەيە ئىممىعى دىڭىىيىپ تۇرۇپتۇ! بۇ يېهەقىلىفىڭ تۇدۇػ؟ -دېذى ئىؽىمتىٌ چىقىپ بىشوە يەسەر تاؼلىفاى
ئايال.
لېلىۋېزىڭالر! -دەپ قْلىًى ؼىلتىذى بىشوە ،ئايالًىڭ ظۆسىًىئاڭلىهاظقا ظېلىپ تۇدۇػ .ؼىۋاق ظۈپۈروە ئْخؽاػ بېلىًى
نەلمەم باـلىفاى لىچىممىًە ئايالًىڭ ئۆيىهۇ ئۆسى ئْخؽاػ
لىچىن ئېمەى.
ئۆيًى تار لۆرۈۋاتانعەى ،قىشىو؟ بۇيىڭذىٌ لەڭىزەك بْلعىچۇئەۋۇ لەلمۈيذى جاڭىۇدىالردىٌ ئاناى قالهاتتى .ئْلتار ،قىشىو،
تارتىًهىفىٌ- ،ناَىًىعىفا ئْرۇى لۆرظەتمەى َېلىهە ئايال.
ناَىًىعا يالت ئېتىپ ناڭا قارىذى ۋە ئەدەپ بىلەى تىشلىًىپ
ئْلتاردى.
نْيۇ قىش…بْلذى ،بىلذىو- ،تۇدۇؼًىڭ ظۆسىًى بۆلذى َېلىهە ئايال- ،بەػ -ئْى لۈى ظۇقىپ قْيهاقچىعىلەرـۇ؟ وىپى بْلهىعا بىز يىل
تۇرظىها چېڭىًى چىقارنايهەى.
ظۈتتىٌ پاك باال…تْال وەپ ظاتها ،تۇدۇػ! ئاـشى يېًىن ،لۆپ ظۆسلۈك ئادەنىەخْؼام يْقلۇـىًى بىلىعەيفۇ!
بۇ قىشيى تۆت -بەػ لۈى ظاڭا ئانايەت قىلهاقچىهىش.ئانايەت ئېهىؽا! ئانايەت قىلىذىفاى ئاپپاقفْجىًىڭئەڭىۈؼتەرىهېذى؟
َېلىهە ئايلىًىڭ ظۆسىىە َەنهىهىش بېئىختىيار لۈلۈؼتۇق.
قىشىهىش ظاڭا ،ئايذىٌ خۇداـا ئانايەت- ،دېۋىذى تۇدۇػ ،ئۇيىڭظۆسىًى ياقتۇرنىفايذەك ،قْؼۇنىعىًى تۈروەى َېلىهە ئايال:
خاتىزجەم بْالػ! -دەپ قىعقىال جاۋاپ بەردى.قاتًاػ تاپتىهال ،لېلىهەى- ،دېذىو ناَىًىعا بىلەى خْؼلۇؼۇپۋە خالتىذىمى يېهەللىزىًى ،يەيە ئْى جىڭچە ئاؼلىق بىلەتىًى
نْناي ئىممىعىىە تاپؽۇردۇم.
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ئەتىلىممە َەدەم بىلەى لۆرۈؼعىڭىش نْيۇ خەتًى بېزىپقْيارظىش دېذى ناَىًىعا ؼۇ ئارىلىقتا قەـەسوە يېهىلەريىذۇ يېشىپ.
بىش خْؼالؼتۇق .لېمىٌ ؼۇ بىز خْؼلىؽىؾ نەسوىلىذە ئىممىهىشيى
بىز-بىزىهىشوە چېتىپ تۇرـاى تىلعىو يىپ ئۈسۈلىەيذەك،
يۈرىىىو قارظال قىلىپ لەتتى…
ئەتىعى نەى لىزنىىەى تۆؼۈك ،چىقهىفاى ئىؽىن قالهىذى:
ؼەَەردىمى َەنهە قاتًاػ ئْرۇيلىزىًى ،نېُهايخايىالريى ئارىالپ،
چۆچەلمە يۈرۈػ ناؼىًا تاپالهىذىو .ۋەدىهىش بْيىچە خەلق
تېئاتىزىًىڭ ئالذىذا ناَىًىعايىڭ َەدىلىزى بىلەى ئۇچزۇؼۇػ
ئۈچۈى ظائەت ئالتىفا ئۈلىىزىپ لەلذىو .قىشالر لەلهىذى .دېهەك،
ئۇالر تەقىپ ئاظتىفا ئېلىًفايلىفى ئېًىق.
ئىممى ظائەتچە لۈتۈپ ،ئەيذىال قايتىپ نېڭىؽىهفا:
تْختا! -دېذى ئالذىهذا لەڭڭىذە پەيذا بْلفاى ئادەم .نەى جاۋاپقىلفىچە ،يەيە بىزظى پەيذا بْلذىَ :ەر ئىممىعىال پۇخزاچە
لىيىًىەىَ ،ەر ئىممىعىال ئىؽت لۆسلەر:
يۈر!يەوە؟بارـايذا بىلىعەى."ظاختا لەڭچىلىن" دېذىهۇ ،لېمىٌ خىتاۋىهًى ئۆسەنذىٌ باؼقا
لىؽى ئاڭذىهىذى…

تْقىلەيەت

ئىممى تىڭچى ،ظاقچى خادىهى ،قْلۇنفا لْيشا ظېلىپ ناڭذى.
ئىلىىزىهۇ نۇيذاق َادىعىلەر ظادىز بْلفاچقىهېمىٌ ،لْيشىفا ۋە
تىڭچىالريىڭ نۇئانىلىعىىە ئايچىال پىعەڭ قىلهىذىو .نېًىڭ ئْي-
خىيالىو ناَىًىعادا ئېذى .خەتەر ئۈظتىذە قالفاى ياػ قىشيىڭ
َالىفا لۆيۈيەتتىو ،تەؼۋىؽىو بارـايچە ئۇلفايفايعىزى ،ئىچ-
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ئىچىهذىٌ تىت-تىت بْالتتىو" .ناَىًىعا نېًى بىز لۈى لۈتەر ،بىز
َەپتە لۈتەر ،بەلمى بىز ئايهۇ لۈتەر ،يْلۇنفا ئىًتىشار بْلۇپ
تەلهۈرەر …ئايذىٌ يېهە قىلهاقچى ،يەوە بارناقچى؟."..
ئْلتار ،ئىبزاَىو! -بۇيزۇق قىلذى ئۈظتەل لەيًىذە ناڭاتىمىلىپ قاراپ تۇرـاى بىزظى .نايا ؼۇ چاـذىال چىزناػ خىيالالردىٌ
ئْيفايفايذەك ،ئەتزاپىهفا ظەپ ظالذىو.
قْرقها ،ئېعىڭًى يىق ،يېهە ؼۇيچە ئاالقشادە بْلىعەى؟ -دېذىئەتتەي لۈلۈنعىزىىەى ظْراقچى.
جىًايەت قىلهىعام ،يېهىذىٌ قْرقاتتىو؟تۇرـاى-پۈتمىًىڭ جىًايەت! -ۋاقىزىذى ظْراقچى.راظت ،تۇـۇلفايذا "جىًايەتچى" بْلۇپ تۇـۇلفاى ئېمەيهەى.ظۆسنەى يېهە ئْخؽايعەى ،قەيەردە ئْلتارـايلىفىڭًى بىلەنعەى؟نەى يەدىٌ بىلەي- ،بىلهەظمە ظالذىو.نۇـەنبىزلىىىڭًى چۆچەلتە قىل ،بۇ ئۈرۈنچى .چۆچەلتىٌ يېهەنەقعەت بىلەى لەلذىڭ؟ لىهلەر بىلەى لۆرۈؼۈپ ،يېهە ئىؽالريى
قىلذىڭ ،يْؼۇرناي ظۆسلە! -ظْراقچى تەلەپچاى تۈظمە لىزدى .ئۇ
ظْئال قْيۇۋاتقايذا ،نېًىڭ ئېعىهفا ناَىًىعايىڭ َەدىلىزىىە
ياسـاى خېتى چۈؼتىذە ،يۈرىىىو ئەيعىش تېپىؽمە باؼلىذى .ئْڭ
قْلۇنًى پەؼهىتىهًىڭ ياى يايچۇـىفا ئاظتا ظېلىپ ،خەتًى
نىجىفالپ يىتىؽقا لىزىؽتىو.
َە ،ئۈظتۈڭذىٌ چۈؼتۈنهۇ ،سۇۋايىڭ تۇتۇلۇپ لەتتا!ئْقۇۋاتقاى ئىًىهًى لۆروىلى لەلذىو…چۆچەلتىٌ لىهًىڭۋاقىزىذى ظْراقچى،يالفاى!تاپؽۇرۇـى بىلەى لەلذىڭ؟
ئىًىهًى…ئىپالط! ظاڭا يېهە دەۋاتىهەى؟!وۇياَعىش ئادەنًى ظْالػ" ،ئاظاظىي قايۇيذا" بارنېمىٌ؟ -َۇجۇنفا ئۆتۈپ باقتىو.
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ناَىًىعا خېًىهچۇ ،بْس يىىىت؟ -نْلۇى لۆسلۈك ظْراقچىًىڭبۇ ظْئالى ئْق بْلۇپ يۈرىىىهىە ظايچىلذىيۇ ،ئېعىهذىٌ لەتمىًى
تاظال قالذىو.
ئەيذىفۇ رەت قىاللهاظعەى ،قەَزىهاى؟ -سەَەرخەيذىلىن بىلەىلۈلذى نْلۇى لۆس .ئۇيىڭ خۇى تېهىپ تۇرـاى قەبىِ ئەپتىذىٌ لالال
لېعەرلىن ،يىزتقۇچلۇق ئەلىغ ئېتىپ تۇراتتى- .ناَىًىعا
دېىەيًى تْيۇنايهەى- ،قەتئىي رەت قىلذىو ،ئۆسەنًى ئْڭؽاۋېلىپ.
جاَىل ئۇيعۇر … -يەيە ئادەم ئاـشىفا ئېلىپ بْلهايذىفاى تىلًىياـذۇرـاى ظْراقچى ئىلذام لەلىەى پېتىچە لاچىتىهفا ؼۇيذاق
ئۇردىمى ،لۆسلىزىهذىٌ ئْت ئۇچقۇيلىزى چاچىزاپ ،ظەيتۈرۈلۈپ
بېزىپ ،خىؾ ئېذەيىە يىقىلذىو.
ئۈچىًچىىە! -قىعقىعىال بۇيزۇق بەردى نْلۇى لۆس ئىؽىنتۈۋىذە تۇرـاى وۇيذىپايفا .جۈظەيًى تْال يەپ ئەرۋەسدەك ظېعىپ
لەتمەى ئىممى وۇيذىپاي پۇت-قْلۇنًى يەروە تەلمۈسنەظتىٌ
ظۆرەپ ئاپىزىپ ،تۆنۈر چەنبەر ئىؽىمًى ئېچىؽتىذە ،ئەخلەت
تۆلمەيذەك وۇيذىخايىفا تاؼالۋېتىؽتى .سەي ،ظېعىقَ ،اؼارەتلەر
ئۆنۈلەپ يۈروەى بۇ تىزىملەر وۆرىىە تاؼاليفاى ؼۇ لېچىعى يەر
بېفىزالپ قايچە ۋاقىت ياتقايلىفىهًى ئېًىق نۆلچەرلەلهەيهەيۇ،
بېؽىهًى لۆتەرظەم ،يېًىهذا ئىممى ئۇيفۇر بىز خىتاي
ئْلتۇرۇؼىپتۇ .ئۇالر بەئەيًى ئەرۋاالريىڭ ئۆسى .پەقەت لۆسلىزىذىال
َايات بەلىۈظى پىلذىزلىفايذەك قىلىذۇ…
بۈوۈى نەؼەدە تْختاتعاق- ،دېذىو ئىبزاَىهًىڭ ئىچمىپەرىؽايلىفىًى نۆلچەرلەپ .چۈيمى نەى ئۆسەم خىتاي سىًذايلىزىذا
يەتتە يىل ئاساپ چەلمەى ،ئۈچ يىل چۆل-باياۋايفا َايذىلىپ
ظۈروۈى دەَؽىتىًى تارتقاى ئادەنذە! سىًذاى ئەسەلذىٌ ئۆلتەم
َۆلۈنزايالريىڭ ئىًعايالريى قىيًايذىفاى ئەڭئادەنلەر
دەَؽەتلىن قۇراللىزىًىڭ بىزى ئېمەيلىىىًى ،سىًذايفا چۈؼمەى
بىزىًچى لۈى ئەڭ نۇدَىؾ ،قْرقۇيۇچلىق ئېمەيلىىىًى بىلەتتىو.
ئىبزاَىو نېًىڭ تەللىۋىهًى قْبۇل قىلذى .پاجىئەلىن
قىععەظىًىڭ داۋانىًى ئىممىًچى ئْلتۇرۇؼتا ئۇالؼتۇردۇق.
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* * *
ئادەم ئەرلىًلىىىًىڭ لۈؼەيذىعى ،لۆرنەي تۇرۇپ يانىًى
ئاڭلىفايذا يۈرەك جىفىلذايذىفاى ئۈرۈنچى ؼەَىزىذىمى چْڭ
سىًذاى پۈتمۈل ؼەرقىي تۈرلعتايذىمى سىًذايالريىڭ نەرلىشى
َېعاپلىًىذۇ .بۇ سۇلۇم ئْچىفى ناۋچىالر َالىهىيەت تەختىىە
نىًىەى  -1949يىلذىٌ باؼالپ قۇرۇلفاى .نەلتەپ ،للۇب،
ؼىپاخايا ۋە باؼقا خەلق ئېُتىياجىفا لېزەللىن ئەڭ سۆرۈر
قۇرۇلۇؼالردىٌ بالذۇر بېًا ئېتىلىەى "وۇى ئەى تىڭ" (جانائەت
بېخەتەرلىىىًى ظاقالػ) ياسارىتىهۇ ئەؼۇ سىًذايفا چېتىالػ -
ظْراق-تەروْ ،قىيًاػ-ئاساپالػ ،ئېتىؾ-چېپىؾ َەنهىعى بىز
يەروە يىفىؽتۇرۇلفاى ،بۇ نۇدَىؾ نەَمىهە ئۈرۈنچىًى تۆنۈر
پەيجىعى ئاظتىذا بْـۇپ تۇرـايذەك قىياط قىلىعەى .ئەيًە ،ؼۇ چْڭ
سىًذايًىڭ ئالتە يۈرۈػ وۇيذىخايىعىًىڭ بىزىذىمى س-لانېزىفا
ظْاليفاى ئېذىو .دەظلەپمى لۈيلەردە ظْڭۇنًى يەروە تەلمۈسنەي،
پات-پاتال ظْراققا تارتىپ تۇرۇؼتى .بۇ قېتىو يەيە ؼۇ ئەلى يۈظۈپ
دېىەى ظْراقچى ئاچ قالفاى بۆرىذەك نېًىڭ لىزىؽىهًى لۈتۈپ
ئْلتۇرۇپتۇ.
ئْيالؼتىڭهۇ؟ -دېذى ظْراقخايىفا قەدەم قْيۇؼۇنفا ،نېًىتىزىن يۇتىۋېتىذىفايذەك ،ئالفا ؼىهايلىًىپ.
يېهىًى ئْيالتتىو؟ئەب-لەخ! -نْلۇى لۆسلۈك ئەلى يۈظۈپًىڭ ئادەنلەريى تْالئۇرۇپ ،وەدىؾ بْلۇپ لەتمەى نۇؼى تۈوۈلذىيۇ ،لېمىٌ نېًى
ظاڭا ئىممىال ظْئال بېزىهەى .راۋرۇط جاۋاپئۇرنىذى،
بەرنەيذېمەيعەى ،لۆرەرىڭًى ؼۇيذاق لۆرظىتەيمى ،ئْـۇس ظۈتۈڭ
بۇريۇڭذىٌ چىقعۇى.
بىلىذىفىًىهًى بىلىهەى دەيهەى…ظاڭا ظْۋېت رېۋىشىئْيىعتلىزى قايذاق تاپؽۇرۇقالريى بەردى؟يېهە ،يېهە؟ َ-ەيزايلىقتىٌ تىڭىزقاپ لېتىپتىهەى.ظەى ؼۇالريىڭ تاپؽۇرۇـى بىلەى لەلىەى.http://www.wetinim.org/
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تاپقاى ئېمەيعىلەر لىهىە تۆَهەت قىلىؽًى … -دەۋەتتىوـەسەپ ئېچىذە .نېًىڭ بۇ تېزىقە جاۋاۋىهفا َەيزاى قالذىهۇ يالى
ئۆسىًىڭ يالفايچىلىقى ئْرۇيعىش ئېمەيلىىىىە تەى بەردىهۇ ،ئەلى
يۈظۈپ نْلۇى لۆسلىزىًى پاقىزاتقاى پېتى ئْلتۇرۇپ قالذى.
بۇ ئاظاظىي جىًايىتىڭ تېىى-تەتىىە يەتهەي قْيهايهىش- ،دېذى خېلىذىٌ لېيىٌ ،ئۇ- ،ئەيذى ئۈرۈنچىذىمى ظْۋېتپەرەط
ؼۇجىڭيۇيىچىالربىلەى نۇياظىۋىتىڭًى ئېيت.
بۇ َەم ناڭا چاپاليفاى تۆَهەت- ،قىياپىتىهًى بۇسناي تۇرۇپرەددىيە بەردىو.
نْؼۇ يېًىڭذىٌ چىققاى خەتمە يېهە دەپ جاۋاپ بېزىعەى ،تْڭوىزەى! -ظْراقچى قۇراؼتۇرۇلفاى َېلىقى ناَىًىعايىڭ خېتىًى
تەيتەيە قىلفايذەك لۆرظەتتى.
" َ-ەجەپ ئْقۇپ لۆرنەپتىهەى …ناَىًىعا يېهىلەريى
يېشىۋېذېمىٌ- ،دەتتىو ئىچىهذە ئۆسەنًى ئۆسەم ئەيىپلەپ .تېًىؾ،
پەقەت تېًىؽتىٌ باؼقا چارە يْق…".
ئەيذىفۇ ـىڭ-پىڭ قىاللهاظعەى ،جاَىل!بىلهەيهەى ،بىزظى دۈؼهەيلىن قىلىپ يايچۇـۇنفا ظېلىپقْيفايذۇ…
ئەب-لەخ! تېخى بىشيى ئالىىەدەى قىلهاقچى بْلىعەى؟ -ظْراقچى خەتًى لۆسۈنىە يْقۇؼتۇرۇپ" :دەَؽەتلىن لۈرەػ ئالذىذا
تۇرـاى ظىڭلىو ناَىًىعا "…دېىەى ئىبارىلەريى ئۈيلۈك ئْقۇدى،
خْػ ،تايفاق ،خەتًى قايعى تەؼمىالتًىڭ باؼلىفىفائاپارناقچىعەى؟
ظْراقچى ئەلى يۈظۈپًىڭ ئاخىزقى ظۆسلىزى قۇلىفىهفا لىزنىذى.
ئۆتمۈسۈلىەى
تۈپەيلى
َاڭۋاقتىلىق
ئېُتىياتعىشلىق،
خاتالىفىهذىٌ بېؽىو قېتىپ ،ئەطَْ-ؼۇم خانۇؼاليذى.
بىشيىڭ ئەڭ خەتەرلىن دۈؼهىًىهىشيى يْؼۇرۇپ ،ئۆلۈنىە قاراپنېڭىۋاتىعەى .باؼقىالريى ئاياپ-ئاظزاپ ،ئۆسەڭًى تۈوىهەط
تْقىلەيەتمە وىزىپتار قىلهاقچى بْالنعەى ،ئاقهاق!
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" -باؼقىالريى ئاياپ-ئاظزاپ …"-تەلزارلىذىو ئىچىهذە .نْلۇى
لۆسيىڭ بۇ ظۆسلىزى نېًى َْؼىيارالؼتۇرـاى ،ۋىضدايىهًى ئْيفاتقاى
ئېذى .ئاساپًى يالفۇس ئۆسەم تارتىپَ ،ەنهە لۈلپەتمە بەرداؼلىق
بېزىهەى دېىەى قارارـا لەلذىو.
خەتًىهۇ ،ناَىًىعا دېىەيًىهۇ بىلهەيهەى.دا! دەپ ۋاقىزىذى لايىيىًى ظْسـاى نْلۇى لۆس .ؼۇ ئاى ئىممىوەۋىزلىن وۇيذىپاي نېًى تېپەللەپ ،ئۇ ياقتىٌ-بۇ ياققا
دّنۇلىتىؽقا باؼلىذى…
ئىممىًچى لۈيى َْؼۇنفا لەلعەم ،بىللە ياتقاى ئۈچ يەپەر
يْلذاؼلىزىو رَّچىۋىًالردەك بېؽىهذا ئْلتۇرىؽىپتۇ .ئۇالريىڭ بىزظى
نېًىڭ نۈرەنذىٌ يۆلەپ ،يەيە بىزى َېجىزدىمى ئۇظعىۇسلىقًى
تۇتتى ،خىتاي يىىىتى بْلعا ،التىًى َۆلذەپ ئاـشىهفا ظۇ
تېهىتىؽقا باؼلىذى .ئۇ خىتايچىالپ يېهىلەريىذۇ ـۇدۇڭؽاتتى ۋە
بىزظىًىڭ يۈسىىە تۈلەروەيذەك ،ـەسەپ بىلەى يەروە تۈلۈرەتتى.
نەى تۆت لۈيچە يىهجاى َالەتتە ئْريۇنذىٌ قْسـالهاي ياتتىو .ئارىذا
بىز يەچچە قېتىو قاى قۇظتۇم .بۇ َالًى خىتاي يىىىتى جاۋ
تەؼۋىؽلىًىپ ،يەچچە رەت سىًذاى ئىؽىىىًى ئۇرۇپ ،نېًى داۋاالؼًى
تەلەپ قىلذى .ناۋچىالر نېًىڭ ئىزادەنًى ظىًىهاقچى بْلۇؼتىهېمىٌ،
َېچ قايذاق تىببىي ياردەم بېزىؽهىذى.
نېًى سىًذايذىمى يْلذاؼلىزىو پەرۋىؾ قىلذى .دەردىهىە دەرناى،
رەيجىهىە ؼىپا بْلۇؼتى .ئۆسلىزىًىڭ يەپعىًى قىيىپ ،نېًى
تْيفۇسۇؼتى .ئۈچ يْلذىؽىهًىڭ بىزى ـۇلجىلىق ئابلىش .ئالتە
يىلذىٌ بۇ ياى قاراڭفۇ سىًذايذا ياؼلىق دەۋرى ئۆتمەى .ئابلىشيى
تۆنۈر يْل ،لۆنۈر لاى ئىؽچىلىزى ۋە ئۇاليباي نىللىي پْلن بىلەى
بىزلىمتە "ؼەرقىي تۈرلعتاى جۇنُۇرىيىتى" قۇرۇػ تەؼمىالتىًىڭ
وْرۇپپا باؼلىفى دەپ ئەيىپلەيىەى .يەيە بىز يْلذىؽىو -لْرلىلىق
ئىالخۇى" .بىشوە ياردەنىە ئەنەط ،بىشيى بْسەك قىلفىًى لەلىەى"
دېىەيلىىى ئۈچۈى "خىتاي ئالىالرـا قارؼى ئۇيعۇر" دەپ
قاناؼقىًىفا ئىممى يىل بْلفاى .خىتاي يىىىتى جاۋ بْلعا،
ؼاڭخەيذىٌ خىشنىتى يۆتمىلىپ چىققاى ياؼالريىڭ بىزى بْلۇپ،
http://www.wetinim.org/
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ناۋچىالريىڭ نىللىي ظىياظىتىذىمى ظاختىپەس-ئالذانچىلىفىًى پاػ
قىلىپ پىمىز بەروەيلىىى ئۈچۈى "ئْڭچى ئاـهىچى" َېعاپلىًىپ،
سىًذايفا تاؼاليفىًىفا تۆت يىلذىٌ ئاؼقاى .جاۋـا خىتاي
وۇيذىپايلىزى ۋە سىًذاى باؼلىقلىزى بىشوە يىعبەتەى بىز قەدەر
پەرىقلىق نۇياظىۋەت قىالتتى ،سىًذاى ئىچى ،تېؽىذىمى ئەَۋالالردىٌ
جاۋ خەۋەر تېپىپ تۇراتتى .ئۇ سىًذايًىڭ تاڭ ئاتهايذىفايذەك نۇدَىؾ
لېچىلىزىًىڭ بىزىذە چْڭقۇر َالعىزىفاى بىز قىياپەتتە نۇيذاق
دېذى:
بەسى ئادەنلەر ئۇنۇنەى خىتايالرـا ئۆچلۈك قىلىپ ،يەپزەتئْقۇيذۇ .بىز َېعاپتا بۇيذاق قىلىؽقا ئۇالريىڭ َەققىهۇ بار .خىتاي
ئەنەلذارلىزى يەرلىن خەلقًى ئېشىپ ،قاؼؽاقلىققا وىزىپتار
قىلفايلىفى راظت ،ئەلۋەتتە.
ؼۇيذاق ئېمەى ،يېهە ظەۋەپتىٌ يەپزەتلىًىؽمە ،ئۆچهەيلىنقىلىؽقا َەققىهىش يْق؟ -دېذى ياتقاى ئْريىذىٌ قْسـالفاى ئابلىش.
ؼۇ يەپزىتىهىش لۈچلۈك ،تەؼمىللىن قارؼىلىققا ئاياليعېذىلاؼمى- ،نەيهۇ ظۆسوە ئارىلىؽاتتىو.
نەى َەقىقەتًى يېپىؾ تەرەپذارى ئەنەظهەى ،دەپ باؼلىذىخېلىذىٌ لېيىٌ جاۋ- ،خىتاي ئەنەط نىللەتلەريىڭ يېزىًى قۇرال
لۈچى بىلەى بېعىۋالفاى  XVIIIئەظىزدىمى چاڭ لۇڭ-خاى ۋە
ئۇيىڭ قاتىل وېًېزاللىزى جاۋ-خۇي ،ئېخاؼەى  XIXئەظىزدىمى
جالالت سّ سۇڭ-تاڭ XX ،ئەظىزدىمى چاڭ لەيؽى ،ؼېڭ ؼىعەي ۋە
َاسىزقى لۈيذە نارلعىشم-لېًىًىشم يىقابىفا يْؼۇرۇيفاى ناۋ ۋە
ئۇيىڭ ؼايمىعىًىڭ جىًايى قىلهىؽلىزىًى بىز پۈتۈى نىللەتًىڭ
جىًايىتى دېيىؽمە بْالنذۇ؟
ئەلۋەتتە ،پۈتۈى خەلق ،جاۋاپمەر ئەنەط ،ناۋچىالر خىتايالرـىهۇخائىًلىق قىلىۋاتىذۇ .ئەيذى ظېًىڭ ظۆسۈڭىە- ،دېذى ئابلىش
جاۋـا جاۋاۋەى- ،ظەى ۋە ظاڭا ئْخؽىفاى لىؽىلەر نەنلىمەتًى
باؼقۇرـاى چاـذىال ئىؽىًىؽمە بْالر .ؼۇيذىهۇ ۋەدىىە ئەنەط،
ئەنەلىيەتمە قارايهىش- ،دەپ قْؼۇنچە قىلذىو.
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ناۋچىالريىڭ دەؼًىهى ۋە تايىفىًى يېهىىەى بْلعاڭالر ،بەلمىونۇيچىلىن چۈؼەيچىىە ئېىە بْلهاط ئېذىڭالر.
تاياق پىلًىهۇ "نْلال" قىلىذۇ دېىەى ظۆس بار .ئەپعۇظمى ،تېخىـەپلەت ئۇيقىذا ياتقايالر ئاس ئەنەط دّظتۇم جاۋ! -دەپ َەظزەت
قىلذى ئابلىش.
 -1957ۋە  - 1958يىللىزىذىمى نىللىي نەظىلىىە دائىز بەط-
نۇياسىزىذە ظاختا نىللىي ظىياظىتىًى پاػ قىلىپ ،دادىل پىمىز
بەروەى بەسى بىز نىللىي رەَبەردىٌ ئۆسوە بىز نۇيچىلەر ناۋچىالرـا
ئەوىؽىپَ ،ەققايىي ظۆسلىىەيلەريى ئْرىفا ئىؽتىزىپ بېزىؽمەى
ئېذى .ئەيذىلىمتە ئۇالر لۈلپەت ئۆس باؼلىزىفا چۈؼمەيذە پۇؼايهاى
قىلىؽىذېمەى .ئىزادە ۋە چۈؼەيچە نەظىلىعى نۇرەلمەپ نەظىلە
ئېمەيذە!..
نېًىڭ نۇالَىشىلىزىو ئاياقالؼهايال ،تۆنۈر ئىؽىن ؼاراقالپ ئېچىلذى،
قْلچېزاؿ تۇتقاى وۇيذىپاي:
تۇر ،ئْريۇڭذىٌ! -دەپ ۋاقىزىذى.ئەلى يۈظۈپ بۇ قېتىو پۇخزاچە لىيىهذە ئەنەط ،ظاقچى لْرنىعىذا
لىيىًىەيلىمتىٌ ،لۆسۈنىە ظۈرلۈك جالالتًىڭ ئۆسىذەك لۆرۈيۈپ
لەتتى .ئۇ يالفۇس ئەنەط ،بىز چەتتە يۈسى ياـاچ قْؼۇقتەك،
لۆسلىزى بْلعا ،تۈوهىذەك پۇلتىيىپ تۇرـاى خىتاي ئْلتۇرۇدۇ.
ئۇيىڭ ئىًچىمە پۇتلىزىًى الخؽىىىزدەك ئالهاؼتۇرۇپ ،ـْدىيىپ
ئْلتارـىًىفا قارىفايذا ئەلىذىٌ ئۈظتۈى دەرىجە بْلعا لېزەك .ئۇ
ناڭا لىيىو پىچىذىفايذەك بېؽىهذىٌ ئايىفىهفىچە چەيلىىەيذىٌ
لېيىٌ ،يۈسىًى بىز قىعها پۈرۈؼتۈردى ۋە ئەلى يۈظۈپمە:
بۈوۈى نېًىڭ ئالذىهذا راظتىًى ئېيتعۇى- ،دېذى .ئەلىتەرجىهايلىق قىلذى.
يالفايًى قۇراؼتۇرـۇم لەلهەيذۇ- ،دېذىو.بىش ظاڭا ئەنەط ،ظېًىڭ خاتا نەپمۈرەڭىە قارؼى .ظېًى خاتايْلذىٌ قايتۇرۇػ ئۈچۈى داۋالىهاقچىهىش .ؼۇيىڭ ئۈچۈى نەپمۈرە
دېذىذە ،ناڭالېعىلىڭًى يْؼۇرناظتىٌ ئېيتىؽىڭ لېزەك،
تېخىهۇ ظىًچىالپ قارىذى ،قْؼۇق يۈس خىتاي.
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لْچىذىٌ ،اللها ئىؽتالريى تۇتقايذەك ،لېتىپ بارـاى يېزىهذىٌتۇتىۋېلىپ ،ئۇرۇپ-ظْقۇػ "داۋاالػ" بْالنذېمەى؟
بىش ظاڭا ئەنەط ،ظەى بىشوە جاۋاپ بېزىؽىڭ السىو .نۇاليىوبۇ قېتىوبْلهايذېمەيعەى ،جېًىڭًى قىيًاۋالىعەى.
ـاسيىڭمىذەك ئىًچىمە ئۇسۇى بْيًىًى نەى تەرەپمە ظْسۇپ،
دېۋىًفايذەك قىلذى قْؼۇق يۈس.
ئادەم بالىعى بىشدىًهۇ يۇۋاػ ،نۇاليىو بْالرنۇ؟ يېهە دېعەڭالر،ؼۇيى قىلىۋاتىهىشـۇ! -دېيىؽىهىە ،ئْق ئىاليذەك ؼىڭتەيىەى
ظْراقچى نېًى ئۇرناقچى بْلۇپ ئېتىلىپ لەلذىيۇ ،يېهىؽمىذۇ،
ئۇرناظتىٌ ،ئەلى يۈظۈپمە قارىذى.
ئەؼەددىي جاَىل! -ـەسەپ بىلەى قْل ؼىلتىذى ـْجىعىفا ياىباظقاى ئەلى.
ظەى- ،دېذى ئۆسىًى ظالهاقلىق تۇتۇؼقا تىزىؽقاى خىتايظْراقچى- ،ظْۋېتًى ياقاليعەى .ظەى -ؼۇجىڭيۇيىچى!..
ظْۋېتلەر ظْيۇسيى ياقالػ يانايلىقهېمىٌ؟ظەى -جاظۇط! ظەى -رېۋىشىئْيىعت! -قارا-قْيۇق ۋاقىزاؼقاباؼلىذى تەڭپۇڭىًى يْقاتقاى ظْراقچى.
تۆَهەت!ظەى ظىياقى ظْۋېت ظۆيەر سەَەرلىن چۆپلەريى يىلتىشىذىٌقْنۇرۇپ تاؼاليهىش ،بىلذىڭهۇ ،جاظۇط!
نەى تېلىقىپ قالفايذەك ،دېهىو ئىچىهىە چۈؼۈپ لەتتى.
ظْراقچىًىڭ ظْرىفايلىزى نېڭەنىە ظىفهاتتى .خىتاي ئىًقىالۋىًىڭ
ـەلىبە قاسىًىؽى ،ئىختىعادىي قۇرۇلۇؼالريىڭ تىملىًىؽى ظْۋېتلەر
ظْيۇسىًىڭ ياردىهى بىلەى ئەنەلىە ئاؼقايلىفىًى لىو بىلهەيذۇ؟
نْؼۇيذاق ظەنىهىي ـەنخۇرۇػ بەدىلىىە ظْۋېت ئېلىًى قارىالػ،
يانايالؼقا قايذاقهۇ ئېفىش بارار؟
ئاـشىڭًى لىتىلذاتهاي ،ئىچىڭذىمى ظىزتىڭفا چىقار!ئەجەبا- ،دېذىو ،ـەسەپتىٌ ئْيفايفايذەك بېؽىهًى لۆتىزىپ،چْڭ ئالىهىش ،ظْۋېتلەر ظْيۇسىذىٌظْۋېتلەر ظْيۇسى
ئۈوىًىهىش ،دەپ جار ظاالتتىڭالرـۇ ،ئەيذى…
http://www.wetinim.org/
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خې ،ظەى تېخى بىشيى رېۋىشىئْيىعت قىلهاقچىهۇظەىَ ،ارانشادە،دېذى ئىزـىپ تۇرـاى ظْراقچى .ئۇ دەط ئْريىذىٌ ئىزـىپ تۇرۇپلًْپمىعىًى باظتى ،ئەتىهالىو ،ئادەم قىيًايذىفاى بەظتلىن
ئىممى وۇيذىپاي َاسىز بْلذى.
يېهىذۇ بىز يەرظە دەپ بۇيزۇق بەردى ئۇ.
نېًى ئەظمى پاالظًى ظۆرىىەيذەك داقىزىتىپ يەر تېىىىە ظۆرەپ
چۈؼۈؼتى.
ناۋچىالريىڭ ئادەنًى قىيًاػ ئۇظۇللىزىًىڭ خىلهۇ-خىل تۈرلىزىًى
نەَبۇظالريىڭ ئاڭلىفاى ئۆسەنهۇ "پْالت تاۋالػ"" ،ئەنىەك الوېزى"
ئْخؽىفاى ئاساپ لايلىزىذا بەسىلىزىًىڭ "تەنىًى تېتىفاى" ئېذىو.
ئىممى وۇيذۇپاي نېًى ئۇسۇى بەلذىڭىە ياتقۇسۇپ ،چىىە ئاـانچا
بىلەى ناتاؼتى ،ئاـشىهفا لەپلەپ پاختا تىقىؽتى .ئايذىٌ لېيىٌ
ئىممى چېلەك ظۇيى ئۈظتۈنىە قۇيۇۋېذى ،چىىە ئاـانچا
لىزىؽىپ ،بەدىًىهًى ؼۇيذاق قىعىؽقا باؼلىذىمى ،تېًىو يەچچە
يەردىٌ صېزتىلفايذەك بْلذىذە ،دەَؽەتلىن ئاساپتىٌ َْؼۇنذىٌ
لېتىپتىهەى…
نېًى قايتىالپ َْؼۇنفا لەلتۈرۈؼمەيذە ،لۆسۈنًى ئاچعام ،ئىممى
جالالت خىتاي ۋە ئۇيفۇر ظْراقچىلىزى تاناؼە لۆرۈؼمەيذەك قېؽىهذا
تۇرۇؼۇپتۇ.
ئەيذىفۇ يېهە تاپؽۇرۇق بىلەى لەلىىًىڭًى ،ئۈرۈنچىذىمىظەپذاؼلىزىڭًى ئېيتىپ بېزەرظەى؟
نەى تىل قاتهىذىو ،لۆسۈنًى يۇنۇۋالذىو.
ظەى ياداى ئېمەيعەى- ،دېذى ئەلى ئۆسىچە نېُزىۋايلىقئاَاڭذا ،ئْرۇظالريى دەپ ،بېماردىٌ-بېمارـا قىيًىلىۋاتىعەى .قېًى
ظاڭا ئارا بْلۇپ قۇتۇلذۇرۇپ ئالعۇيچۇ؟ ئااللهايذۇ! َېلىفۇ ظەى
ئېمەيعەى ،لْيعۇلخايىذا ئىؽلىىەى تاؼپْالتهۇ بىشيىڭ
قْلىهىشدا…
ظْۋېتلەر ظْيۇسيى يانايالؼقا َېچ لىهًىڭ َەققى يْق! -جېًىهًىڭ بارىچە خىتاپ قىلذىو.
ئْرۇظپەرەط ظېتىلها َ-ەر ئىممى جالالت تەڭال ۋاقىزاؼتى.http://www.wetinim.org/
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نەى وەرچە لۆسۈنًى يۇنۇپ ياتقىًىو بىلەى ئىچىو قايًاپ،
ناۋچىالرـا يىعبەتەى ـەسەپ-يەپزىتىو ئۇلفىياتتى.
بىزال ئېفىش ظۆس بىلەيال ئاساپتىٌ قۇتۇلىعەى ،ئىبزاَىو،ياؼلىفىڭًى ئايا- ،دېذى پەيذى-يېعىُەتمە ئۆتمەى ،ئۆسىًى
نەيهۇ "ئۇيفۇر" دەپ ناڭا يېقىٌ لۆرظەتهەك بْلفاى ئەلى ـالچا.
ئۆسەم يالفايچىلىقًىڭ دەردىًى تارتىۋېتىپ ،باؼقىالرـا يالفاى-تۆَهەت چاپلىهايهەى!
نېًىڭ ئاخىزقى ظۆسلىزىهًى ئاڭالؼقا تاقىتى قالهىفاى جالالتالر
ئۇرۇپ-تېپىؽمە باؼلىذى…
ئىممىًچى قېتىو َْؼۇنفا لەلىىًىهذە ،ئەلى قْؼۇق بىلەى
ئاـشىهفا ظۇ قۇيۇۋېتىپتۇ.
قايچە قىلفاى بىلەى ئىممىهىش قاى قېزىًذاػ .ظاڭا لۆيىًىهەى،ئاـزىًىهەى .ئْرۇط لاپىزالر ئۈچۈى قىيًالفىًىڭفا ئېچىًىهەى.
تْال لاپؽىها…ظات-قۇى …-دەلەلىذىو سّرـا.ئەؼەددىي رېۋىشىئْيىعت -چىذىهىفىًىذىٌ چىقىزىۋەتتى قْؼۇقيۈس ظْراقچى ۋە- :ئالتىًچى ئىؽقا ظېلىڭالر! -دەپ بۇيزۇق بەردى.
ئاساپ وۇيذىپايلىزى بەلذىڭىە ناتالفاى پېتىچە بېؽىهًى تۆۋەى،
ئاياقلىزىهًى يۇقۇرى قىلذى .بىز َېجىز ئْـىذەك ئاچچىق السىجاڭًى
ؼىاليما بىلەى بۇريۇنفا قۇيۇؼقا باؼلىذى …ئاٍ ،يېهە دەپ ،يېهە
دەپ بۇ ئاساپًى تەظۋىزلەي …دىهاقالريى بْيالپ لىزوەى ئْت-
چْـىًىڭ بىز لاريەي ئارقىلىق ئىچىهىە ،يەيە بىز ئۇچى نېڭەنىە،
لۆس چاياقلىزىهفا قاراپ تارقالذىذە ،پۈتۈى ئەسالىزىو الۋۇلذاپ
َايال قىلهاي ،يەيە َْؼۇنذىٌلۆيۈؼمە باؼلىذى
لېتىپتىهەى…
* * *
بىش ،ئۇؼؽاق بالىالر ،نەَەلىهىشدىمى اللها ئاتالفاى بىز ئىؽتًى تاػ
بىلەى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ ،تاؼالر ئاظتىفا لۆنۈۋەتمەى ئېذۇق .ؼۇ
ئۆلذى دېىەى ئىؽتىهىش ئەتىعىىىال خْؼًىهىشيىڭ لاتىىىذىٌ بىز
http://www.wetinim.org/
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قىشىل خْراسيى ئْـزىالپ يېىەيلىىىًى لۆرۈپ َەيزاى قېلىؽقاى.
ؼۇيىڭ ظىڭىزى نېًى قىيًاپ-قىيًاپ ئۆلذىىە چىققاى ناۋچى
جالالتالر ئۆلۈللەريى ۋاقىتلىق ظاقاليذىفاى بۆلهىذە بىز لۈى
ياتقۇسۇپ ،ئەتىعى لېچىعى لۆنۈؼمە ئېلىپ ناڭفاى چېفىذا
بېؽىهًى لۆتەروەى ئېمەيهەى ،سەنبىلًى لۆتىزىپ ناڭفاى ئىممى
وۇيذىپاي "ئەي -يا دەپ ۋاقىزاؼقاى پېتى سەنبىلًى تاؼالپ بەدار
قېچىؽتى .ئايىذىٌ تۇـها َالذا ئْچۇق َاۋادا خېلىفىچە ياتتىو .ظاپ
َاۋا دىهاققا ئۇرۇلفايذا َْؼۇنفا لەلعەم لېزەك ،لۆسۈم يْرىفايذەك
بْلۇپ ،ئۆسەنًى تېتىن َىغ قىلذىو .ئەيًە ؼۇ دەقىقە َېلىقى تاؼقا
لۆنۈلىەى ئىؽت يادىهفا لېلىپ ،ئۆسەنًىڭ ؼۇ اللها ئىؽتتىًهۇ
بەتەر خْراليفىًىهفا ئۆلۈيذۈنذە ،قاتتىق يىفالۋەتتىو.
ئاڭفىچە ناللىهاتاڭ بْلفاى چېزىملەر تْپلىؽىپ لېلىؽىپ،
تىزىلىەيلىىىهىە َەيزاى بْلۇؼتى ،ئەتىهالىو ،بىز قاتار
تېپەللەؼمەيذىٌ لېيىٌ ،ئۆس لانېزانفا ئېلىپ لېلىپ ،داق يەروە
تاؼالؼتى …
نېًىڭ چۆرەنذە يەيە ؼۇ ئۈچ ـەنىۈساؼتلىزىو :ئابلىش ،جاۋ،
ئىالخۇيالر .نەى يارېعىذە ،ئۇالر -ئايا ،نەى نايۇرٍ ،ئۇالر -
َەنؽىزە ،نەى لېعەل ،ئۇالر -تېۋىپ .نايا نْؼۇ تېزىقە نېًىڭ جاى
لۆيەر قەدىًاط يْلذاؼلىزىو نېًى پەرۋىؾ قىلىپ ،قايتىذىٌ
تىزىلذۈردى…
بۇريۇنفا قۇيۇلفاى قىشىل السىًىڭ تەظىزى بْلعا لېزەك ،يۈس-
لۆسۈم ،بەدەيلىزىهًى قىشىل چىققايذەك جاراَەت پۈرلەپ لەتتى.
قْل ئەنەط ،لۆيًىىىو تېًىهىە تېىىذىفاى بْلعا ،پۈتۈى
ئەسالىزىو َۆلۈلذەپ ئېچىؽىذۇ .يە يايچە ،يە ئْڭذا ،يە دۈنچە
ياتالهايهەى .يەچچە ظائەتلەپ تاپايًى بېعىپ ئۆرە تۇرىهەى ،پۇتلىزىو
تېيىلعا تىشلىًىهەى .ؼەپىزەڭ ظىياقى نۇئەللەق تۇرۇپ ئۇخاليهەى.
يْلذاؼلىزىو يۆلەيچە بْلىذۇ ،ناڭا ئارانلىق ئىشدەيذۇ .ئْى لۈى
ئۆتمەيذە جاراَىتىو ظەلعاقىيىپ ئۇخاليذىفاى دەرىجىىە لەلذىو.
ئۇٍ ،قېًىپ ئۇخالؼتىٌ راَەت يەرظە بارنېمىٌ ،دۇيىيادا!
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ئادەم نۇئەييەى نەقعەت ۋە ئارسۇ بىلەى ياؼىعا ،قىيىًچىلىقالرـا دۇچ
لەلىەيذە ئىزادىعىًى بْؼاتهىعا ئاظاى ئۆلهەيذېمەى .نېًى قايچە
يىعبەتەى
نۇظتەنلىمچىلىزىىە
ناۋچى
قىيًىفايعىزى،
ئۆچهەيلىىىو ،ـەسەپ-يەپزىتىو ئۇلفىيىپ ،دۈؼهەيىە قارؼى
يەپزىتىو ؼۇيچە لۈچىيەتتى.
سىًذايذا بىللە ياتقاى بىلىهلىن ،تەجزىبىلىن َەقىقىي
ئىًعايپەرۋەرلەريىڭ ،پْالت ئىزادىلىن لۈرەؼچىلەريىڭ ناڭا بْلفاى
تەظىزى ئىًتايىٌ سّر بْلذىَ .ەق ،ياَەقًىڭ چېمىًى ،لىو دّظت،
لىو دۈؼهەى ،ئەسوۈچى لىو ،ئېشىلىۈچى لىو ئېمەيلىىىًى
بارا-بارا چْڭقۇر چۈؼىًىؽمە باؼلىذىو .جاپا-نۇؼەققەت نېًى
چىًىقتۇردى ،تاۋلىذى .ئەڭ نۇَىهى -ئىًعاى ۋە َاياتًىڭ قەدرىىە
يەتتىو…
ئْى يەتتە ئاي سىًذاى ئاساۋىًى تارتىؾ جەرىيايىذا قىزىق ئىممى
قېتىو ئالذاػ ،قْرقۇتۇػ ئۇظۇلى بىلەى ظْراق قىلىؽتى.
َەنهىعىىە چىذىذىو ،لېمىٌ ناۋچىالرـا تەى بەرنىذىو .لېيىًمى
ئالتە ئاي ئىچىذە يەچچە قېتىو لانېزىذىٌ لانېزىفا يۆتمەلذىو.
لۆپ بىللە ياتعا ظىزداػ-پىمىزداػ بْلۇپ لېتىذۇ دەپ قْرقعا
لېزەك ،نەَبۇظالريى ئالهاؼتۇرۇپ تۇرىذىمەى .لۆپ يۆتمىلىؾ نەى
ئۈچۈى پايذا بْلفايذى.
ئىًعاى ،ئىًعاى بْلىذېمەى ،نۇقۇم بىز ـايە ۋە ئىزادە ئېىىعى
بْلۇؼقا تېىىؽلىققۇ! ئەلعى َالذا نەخلۇقاتتىٌ يېهە پەرقى
بْلفاي؟ نەى سىًذاى ئىچىذە يۇرـۇى لىؽىلەر بىلەى تْيۇؼتۇم .بۇالر
ئەدىپ-
نۇئەللىو-ظتۇدېًت،
ئىؽچى-دىُقاى،
ئىچىذە:
ظەيئەتمار ،ئالىو-لەؼپىياتچىَ ،ەربىي-نۇَاپىشەتچى ،ئەرباپ ۋە
باؼقا ظاَا ۋەلىللىزى بارلى ،بۇالر جىًايەتچى يالى ئْـزى-
قاراقچى ئەنەط!
بۇالر ئۆس خەلقىًىڭ ئەرلىًلىىىًى ،ئىًعايىي َْقۇقىًى َىهايە
قىلفۇچى ئىًعايپەرۋەرلەر .بۇالر ناۋئىشم ۋە ناۋ ئىعتىبذاتىفا تەى
بەرنىىەى َەقىقىي ئىًعايالر .نەى سىًذاى يْلذاؼلىزىهًى دايىو
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ئەظلەيهەى .ئۇالر ئىچىذىمى ئىزادىلىن ۋەتەيپەرۋەرلەريى َايات
يْلۇنذىمى نەدەتمارلىزىو ،ئۇظتاسلىزىو دەپ َېعاپاليهەى.

ؼْباخۇ الوېزى

ئاتام ظْرىعا ،ئايام ظْرىعا،
سىًذايذا دەڭالر.
بىز لۆسى ياػ ،بىز لۆسى قاى،
يىفاليذۇ دەڭالر.
دەرۋەقە ،قاى-ياػ تۆلۈپ يىفالۋاتقايالريىڭ ظايى َېعاپعىش .وۆسەل
ئۇيفۇر ئېلى سىًذاى ،ئاساپ الوېزىفا ئاياليهاقتا…
"ؼْ باخۇ" الوېزى لۆلەنى لەڭ ،نەَبۇظالر ظايى لۆپ ،نەنۇرىي
تەرتىپ ،ئەنىەك ئىًتىشانى ناۋسېذۇڭ دىمتاتۇرىعىفا ناظالؼقاى
الوېزالريىڭ بىزى .بۇ الوېز"ظايجى تۇيىاى ئاۋتْيْم ئْبالظت"
تەۋەظىىە جايالؼقاى .ئالتە نىڭذىٌ ئارتۇق (ؼۆبىلىزىذىٌ باؼقا)
نەَبۇظالريىڭ نىڭفا يېقىًى ئايالالر .الوېز قْرـىًى پۇختا
ئىُاتىلەيىەى ،ظېپىل ظىهاى قْرـايًىڭ تۆت بۈجىىىذە پىلىهۇتالر
قْيۇلفاى پْتەيلەر تىملەيىەى .قْرـاى ئىچىذە ظْالقخايىالر،
جاساالػ لانېزىلىزى ،ظېهۇيتتىٌ قاتۇرۇلفاى نەخعۇط يەر ئاظتى
وۇيذىخايىالر -بۇالريىڭ َەنهىعى نۇدَىؾ الوېز َاياتىذىٌ دېزەك
بېزىپ تۇرىذۇ.
"ؼْ باخۇ" الوېزى ناۋ َالىهىيىتى بىلەى بىز ياؼلىق .ئەللىىىًچى
ئىًقىالپچى"،
"تەتۈر
"پايتۇرلىعت"،
بېؽىذا
يىلالر
"پايئىعالنىعت"" ،سّنىىەر-پْنېؽچىن" ۋە َالاسا دېىەى يام
ئاظتىذا َەر جايذىٌ لەلتۈرۈلىەى تۇتقۇيالر ۋە ئالتاي ،جْڭفار
تاـلىزىذىمى لۆچهەى قاساق خەلقىًىڭ نۆتىۋەر ۋەلىللىزى بۇ جاسا
الوېزىًىڭ دەظلەپمى "ئۇيۇتقىعى" بْلفاى.
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لېيىًمى نەسوىلذە ظاياقعىش ظىياظىي لانپايىيالەر قۇربايلىزىًىڭ
بىز قىعهى نْؼۇ الوېزيى "ئاۋات" قىلفاى .الوېز تەرتىۋى َەربىي
رېجىو ئاظتىذا .ئەتىىەيذە ئىؽقا تىشىلىپ ناڭفاى چاـذا ناۋجۇؼىًى
ئۇلۇـاليذىفاى ؼېئىزالريى ئاَاڭفا ظېلىپ ئْقۇپ" ،ئىًقىالۋىي رٍّ
بىلەى" قۇراللىًىؾ السىو .ظەپتە لېتىۋېتىپ ،ئۈچ قەدەم ظىزتقا
چىققاى لىؽى ؼۇ جايذا ئېتىپ تاؼلىًىذۇ .بەسىذە ئاچ قْرظاق،
يەپعىًى يىفالهىفايالر پىؽقاى بۇـذايًىڭ باؼاقلىزىًى ئۈسۈپ
ئېلىپ ،دېًىًى ئاـشىفا ظېلىؽقا نىلتىق ئْقىذىٌ ئۇچۇپ چۈؼىذۇ.
ئاياقلىزى لىؽەيلەللىن نەَبۇظالر ظەپتىٌ قالهاي نېڭىؽقا
تېىىؽلىن ،ئايزىلىپ ،يېتىؽەلهەي قالفايلىزى ئېتىپ تاؼلىًىذۇ.
بۇ الوېزدىٌ يۈسدىٌ بىزى قۇتۇلۇپ چىقهىعا ،قالفايلىزى جاسا،
ئاساپ ،سّرۇقۇػ ،ئاچلىق ،لېعەللىمتىٌ ئۆلۈپ لېتىذۇ .لېمىٌ
ئۆلىەيلەريىڭ يالى ناۋچىالر ظۆسى بىلەى ئېيتقايذا" :چىقىو
بْلفايالريىڭ" ئْريىًى يېڭى "رېشېزۋالر" تْلۇقالپ تۇرىذۇ.
نېًى يۈسچە لىؽى بىلەى "ؼى وْبى" الوېزىذىٌ -1964يىلى -6
ئايذا" ،ؼْ باخۇ" الوېزىفا يۆتمەپ لېلىؽمەى .ئات-لالىالريى
بېؽى بىلەى تېىىؽمەيذەك ،نەَبۇظالر الوېزىذىٌ-الوېزـا
تېىىؽىلىپ تۇرىذۇَ- ،ايۋايذىٌ َېچ پەرقىهىش يْق .ئەوەر پەرىق
بْلىذېمەىَ ،ايۋايالر بىشدىٌ ئەتىۋالىفىزاق -ئاـزىعا ئەنلىًىذۇ،
َارظا ئارام بېزىلىذۇ.
دّساقتىٌ دّساقًىڭ يېهە پەرقى بْلعۇى ،سىًذايذا يېتىپَ ،ۆلۈم
قىلفاى تۆت يىلًىڭ قالفاى ئىممى يىلىًى بىز ئانالالپ
تۈوىتىؽًىڭ لْيىذا باؼقا چۈؼمەى َەنهە ئاساپقا چىذاپَ ،ايات
قېلىؽقا تىزىؽتىو.
لۈيلەريىڭ بىزىذە چاڭقىفاى ئاپتاپتا ئْنا ئْرۇۋاتاتتۇق .يېًىهىشدىٌ
بىز تۈرلۈم ئايالالريى َايذاپ ئۆتۈؼتى .قْرايذەك ظارـىيىپ ظْلفاى
قېزىًذاؼلىزىهىشيىڭ ،لىؽىلىن َاياتىفا ياسالەت ۋە وۆسەللىن ئاتا
قىلفۇچى دىلزاباالريىڭ بۇ تەخلىت ئېچىًىؽلىق َالىفا لۆيۈيىەى
نەَبۇظالريىڭ لۆسلىزىذىٌ تارام-تارام ياػ ئاقتى .بۇ َالەت ئەرلىن
تۇيفۇظىهۇ يالى ئادەنشاتًىڭ ئايىعى َېعاپلىًىذىفاى ئايالالرـا
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يىعبەتەى چەلعىش نېُىز-ؼەپقەت ،ۋىجذاى ئەنزىهۇ؟ َەر
يەرظىمى ،ئۆس بېؽىهىشدىمى بْـذا تېفىذىًهۇ ئېفىز لۈلپەتلەريى
ئۇيتىفاى َالذا ئايال قېزىًذاؼلىزىهىشيىڭ پۇچۇلفاى ،يايچىلفاى،
َاقارەتلەيىەى ،خارابىالؼقاى تۇرقى-ظىياقىفا قاراپ ،چىذاپ
تۇرالهىذۇق .ئەؼۇ بىز تْپ نەسلۇنەلەر ئىچىذە ئىعهى-جىعهىفا اليىق
وۈلباَاريى لۆرۈپتىهەيۇ ،قْلۇنذا ئْـاق تۇتقاى پېتىو ئْلتۇرۇپ
قاپتىهەى…

وۈلباَاريىڭ ظەروۈسەؼتىلىزى

قاناققا ئېلىًىؽتىٌ بىز لۈى ئىلىىزى ئۈرۈنچىًىڭ "ؼى داچاۋ"
يېًىذىمى ئاؼپۇسۇلفا لىزدىو .چۆچەلتىٌ يېڭى لەلىەچمە،
يېًىهذا ئاؼلىق بىلېتى بْلىذىفاى .بىز تەخعە ظەي بىلەى تۆت
جىڭهْنا ئېلىپ يەپ ئْلتۇراتتىو .ئْى ئالتە -يىىىزنە ياؼالر
ئارىعىذىمى ياػ قىشالردىٌ ئۈچ-تۆت قىش لىزىپ لېلىؽتىذە،
لۆسلىزىًى ئەتزاپقا تىمىؽتى ۋە نېًىڭ ئالذىهذىمى نْنىالريى
لۆروەيذە لالپۇللىزىًى يالىؽىپ ،يېقىٌ لېلىؽتى.
سالىهالر سۇلۇنى ،پەلەلًىڭ وەردىؽىذىٌ ئائىلىعىذىٌ ئايزىلفاى ۋە
ئۆيعىش نالايعىش ،ئىؽعىش يْرنىعىش تېًەپ يۈروەى قىشالر ئاس
ئەنەظلىىى ،ئۇالريىڭ ئارىعىذا َەتتا ئانالعىش تېًىًى ظېتىپ لۈى
لۆرىذىفايالريىڭ بارلىفىًىهۇ ئاڭلىفاى ئېذىو .قىشالريى لۆروەيذە
خىتاي ئەنەلذار پەظەيذىلىزىًىڭ بۇ خىل َاقارىتى ،ئايالالريىڭ
ئىپپەت-يْنۇظىًى دەپعەيذە قىلىۋاتقايلىفى لۆس ئالذىهىشـا
لەلذىذە ،ئاؼپۇسۇلًى تاؼالپ نېڭىؽىهفاَ ،ېلىقى قىشالريىڭ بىزى
ئالذىهًى تْراپ جىلۋە بىلەى نۇيذاق دېذى:
يەوە ئالذىزايذىال ئالىعى؟ تْتىيادىًهۇ ئەتىۋالىق ـىشايى تاؼالپناڭذىلىفۇَ ،ە؟!
ئالذىزاػ ئىؽىو بار…http://www.wetinim.org/
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ياق ،ئالىعى ،ظىلى بىشدىٌ قېچىۋاتىذىال ،يېهىؽمە؟ بىش ؼۇيچەيىزوىًىچلىن نەخلۇقالرنۇ؟
ئۇيذاق ئەنەظۇ ،ئەنها َەر قايچە قىيىًچىلىقالر بْلفايذىهۇ…َە ،نايا! -دېذى قىش ظۆسۈنًى ئْتتۇرىذىٌ بۆلۈپ- ،ئەيذىلۆڭۈلذىمىًى ئېيتتىال .ظىلەر ئەرلەر ئەرلىن لۆرظەتمەى
بْلعاڭالر ،بىشلەرنۇ بۇ لۈيىە قالهاط ئېذۇق!
تەيە ئۇچقۇيلىزىقىشيىڭ يْـاى قارا لۆسلىزىذىٌ رەيجىؾ
چاقًىفايذەك قىلذى .نەى تاقەت قىاللهىذىو -يەروە قاراۋالذىو.
تۇرنۇؼىڭىش ياخؽى ئْخؽايذۇ ،ئالىعى .نْنا-ظەيلەريىئالذىڭىشـا قْيۇۋاپعىش- ،داۋام قىلذى سەَەرخەيذىلىن بىلەى قىش،
ؼۇڭالؼقا بىشوە ئْخؽاػ ئاچ-يالىڭاچالردىٌ بەدارقېچىپعىشدە؟!
ظىلەريى لۆرۈپ ،ۋىجذايىو چىذىهىذى…نەيهۇ ۋىجذاى ئېىىعى ئېذىو … -قىش تەۋرەيىەيلىمتىٌ ،ئۈيىنېًىڭ ۋىجذايىهًى ،ئىپپەت-يْنۇظۇنًىتىتىزەپ چىقتى،
بۇلفاؼتى …نەى ئەيذى ئىًعايچىلىقتىٌ چىققاى ،يْلذىٌ ئاسـاى
بىز نەخلۇقهەى ،ئۆسەنذىٌ َ-ەنهىذىٌ يەپزەتلىًىهەى!..
ئاداؼقاى بْلعىڭىش ،قايتىذىٌ تْـزا يْلًى تېپىؾ نۈنمىًفۇ!" -تْـزا يْل" ئېهىؽا! قەيەردېمىٌ ؼۇ "تْـزا يْل"؟ ئەتزاپًىڭ
َەنهىعى ئالذانچى ،نەلمار ،ظاتقۇيالرـا تْلفاى …
ظاتقۇيلۇق- ،تەلزارلىذىو ،قىشيىڭ َاياتتىٌ قاتتىق رەيجىپ،ئىخالظى قايتقايلىفىًىڭ ظەۋەپلىزىًى بىلىؽمە قىشىقىپ- ،بىش
ئەرلەريىڭ ظاتقۇيلۇـىًى دەلىللەپ بېزەلەنعىش؟
دەلىللەپ بەرنەيچۇ ،ئاڭالؼقا تاقىتىڭىش يەتعىال نەى تەييار! -خىتاپ قىلذى قايذاقتۇ-بىز قەتئىيەتلىن بىلەىَ ،اياتتىٌ
رەيجىىەى قىش.
ئۇيذاق بْلعا ،ظىش نْيۇ ـىشايى يەۋېلىڭ ،نەى ظىزتتا لۈتۈپتۇرىهەى- ،دېذىهذە ،قىشيىڭ جاۋاۋىًى لۈتهەيال ،ئاؼپۇسۇلذىٌ
چىقىپ لەتتىو.
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لەيًىهذىٌ قارانًى لۆرۈپ نېڭىڭ- ،دېذى -لەيًىهذىٌظْڭذىؽىپ دېىىذەك چىققاى قىش ۋە ئالذىهفا چۈؼۈپ ناڭذى" .ؼى
داچاۋ" لۆرۈلتىٌ ئۆتۈپ ،ظْلفا بۇرۇلفايذا تْختاپ ،ئەتزاپقا يەسەر
تاؼلىذىذە ،ئىلذام نېڭىپ لەتتى .نەى ئۇيىڭذىٌ قالهاظقا
تىزىؽتىو .ؼەَەريىڭ ؼىهالىذىمى "يى پْ چىڭىۇڭ" دەپ يام ئالفاى
ۋە ئادەم ئاتىذىفاى ظۈرلۈك جاي -نْيتۇڭشىفا يېقىًالؼقايذا
تەؼۋىؽلەيذىهۇ ،لېمىٌ قىشيىڭ ظەروۈسەؼتىعىًى ئاڭالؼقا
قىشىققايلىفىهذىٌ لەيًىهىە قاراپ لەتهىذىو .بىش خىتايالر
قەبىزظتايلىفىًى ئارىالپ ئۆتۈپ ،دۆڭلۈلتىٌ تۆۋەى جىلفىفا
چۈؼمەيذە قىش تْختاپ ،نېًىڭ يېتىپ لېلىؽىهًى لۈتۈپ تۇردى.
ئاپپاقفْجىًىڭ ظەيلىعىذىًهۇ لۆڭۈللۈوىزەك ظەيلە قىلذۇقتە!دېذىذە ،ؼۇيذاق قاقاخالپ لۈلذىمى ،ئەتزاپ جاراڭالپ لەتمەيذەكبْلذى .نەى قىشيىڭ ـەيزى-تەبىئىي قىلىقلىزىفا َەيزاى بْلذۇم ۋە:
نەؼەدە وەپلىؽىهىشنۇ؟ -دەپ ظْرىۋېذىو ،نېًىڭ ظۆسۈنىەپىعەڭ قىلهىفايذەك لەلىەى تەرەپمە تىمىلىپ تۇرـاى وۈلباَار
بىزدىٌ ظْل قْلۇنًى نەلمەم تۇتتىذە ،ظۆرەپ دېىىذەك ئېلىپ
ناڭذى .بىش ظْقها تانلىزى پۇچۇلفاى تاؼاليذۇق قْراچىًىڭ ئىچىىە
لىزدۇق.
نايا- ،دېذى قْلىًى ؼىلتىفاى وۈلباَار- ،ظىشدەك ئەسىشنېُهايالريى لۈتىۋالىذىفاى نېُهايخايىهىش .نۇيذاقالردىٌ ؼەَەر
ئەتزاپىذا يەچچىعى بار .نەرَەنەت ئْلتۇرۇڭ ،لۆرپە-ياظتۇقالرـا
يۆلىًىڭ.
رەخهەت … -وۈلباَاريىڭ لىًايە ظۆسلىزى ۋە ـەلىتىقىلىقلىزىفا َەيزاى بْلفىًىهچە ،قاراپ قاپتىهەى.
لېلىڭ ،قىعىلهاڭ! -دەپ يېًىذىٌ ئْرۇى لۆرظەتتى ،خۇددىلۆرپە-ياظتۇقتەك تەيلەيىەى سىفىز پاخالىًىڭ ئۈظتىىە ئْلتارـاى
وۈلباَار ۋە ناڭا ئْيًاقى لۆسلىزى بىلەى الپپىذە قاراپ:
يېهىذىٌ باؼاليهىش؟ ئىؽزەتتىًهۇ يالى َەظزەتتىًهۇ؟بىش دەردنەيفۇ ،ظىڭلىو ،ئەلۋەتتە ،دەردلىؽىهىشدە! -دېذىو"ظىڭلىو" ئىبارىعىًى ئاالَىذە تەلىتلەپ.
http://www.wetinim.org/
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َىو … -تېڭىزقىفايذەك خېلىفىچە دېهى ئىچىىە چۈؼۈپلەتتى قىشيىڭ ۋە چْڭقۇر خۇرظۇيفايذىٌ لېيىٌ ،بېؽىًى ئاظتا
لۆتۈرۈپ ،خىيالچاى بىز قىياپەتتە ظەروۈسەؼتىعىًى باؼلىذى:
 نەى يارلەيت ؼەَىزىذە ئۇظتا ئابذۇقادىزيىڭ قىشى بْلىهەى.بالىالريىڭ ئەڭ چْڭى نەى ،ئىممى ظىڭلىو ،بىز ئىًىهًى قْؼقايذا
ئائىلىذە ئالتە جاى -1958 .يىلى لْنهۇيىالؼتۇرۇػ َەرىمىتى
ناڭفايذا  -4ظىًىپتا ئْقۇۋاتقاى ئْى ئۈچ ياؼلىق قىش ئېذىو .بىز
لۈيى بىشيىڭ ئائىلىًى يەر ئاـذۇرۇپ ،ئۈچ خايىلىق ئۆيىهىشيى خىتاي
جاڭىْدىلەروە بەرنەك بْلۇؼقايذا ،دادام تىن تۇرۇپ" :بْظۇـىًى
ئاتلىفاى ئادەنًىڭ لاللىعىًى چاپىهەى" دەپ ئايپالتىًى قْلىفا
تۇتقاى پېتى ئىؽىمتە تْـزىعىفا تۇرۇۋالذى .ئۈچ لۈى ئۆتىپ قۇرال
لۈچى بىلەى بىشيى يېشىفا لۆچۈرىؽتى .دادانًى "بۇسۇق ئۇيعۇرـا"
چىقىزىپ ،قاياققىذۇ ئېلىپ لەتتى .ئايانًىڭ ئەنىەك بەدىلىىە
َايات لەچۈرۈؼمە باؼلىفايلىقتىٌ ،لىچىن بْلعانهۇ ئەنىەك
قىلىؽقا نەجبۇر بْلذۇم .ئەنىەلمە چىذىذىو ،خۇرۇؼقا،
لانعىتىؽقا چىذىهىذىو .قارؼى تۇراي دېعەم ،قْلۇنذىٌ يېهە
خۇرۇػ
ئاچ-سېزىٌ،
نْؼۇيذاق،
ئۆنۈرۋايەت
لەلعۇى؟
لەنعىتىؽالرـا چىذاپ لۈى لەچۈرۈػ لېزەلهۇ؟ -دەپ لۆپ
ئْياليذىفاى بْلذۇم .ئاخىزى بېزىپ ئاساپ لايى لْنهۇيىذىٌ قېچىپ
يارلەيتمە لەلذىو ،نېًىڭ بېؽىهًى ظىلىفىذەك باػ-پايا
چىقهىذى .ئاؼخايىالردا قاچا-قْنۇچ يۇيۇپ بىز ئايچە جاى باقتىو .ئۇ
چاـذا نەى َەقىقەت نەرلەسدىمى چْڭالردا ،تۆۋەيذىمى پارچە-پۇرات
باؼلىقالر ناۋجۇؼىًىڭ يْلىًى بۇسـايالر دەپ َېعاپاليتتىو.
ئۈرۈنچىىە يېتىۋالعام ،تەييار ياتاقتا يېتىپ ئْقۇيهەى دەپ
ئىؽىًەتتىو .ؼۇيىڭ ئۈچۈى نېُزىۋاى ئاتا-ئايانًى ،ظۆيۈنلۈك
ئۇلىلىزىهًى ،قۇتلۇق نالايىهًى تاؼالپ ئۈرۈنچىىە َەقىقەت
ئىشدەپ ناڭذىو .ئائىلىهىشدە بالىذىٌ-بالىفا يالذانا بْلۇپ
لېلىۋاتقاى ئالتۇى سىزە بْلىذىفاى .ؼۇ "ئەڭىۈؼتەيى" ئايام تۇناچە
قىلىپ نېًىڭ بْيًۇنفا ئېعىپ قْيفاى .ئالتۇى سىزىًىڭ نەرىذىٌ
لېچىؾ -جايذىٌ لېچىؾ بىلەى باراۋەر َېعاپلىًاتتى .باؼقا
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چۈؼمەيذە ئالتۇى سىزىًى خىتاي ؼْلېزـا بېزىپ ،يۈك باظقاى
ناؼىًىًىڭ ئۈظتىىە ئْلتۇرۇۋالذىو .يارلەيتتىٌ چىقىپ ،ئۈرۈنچى
يْلىفا بۇرۇلفاى چاـذا نېًى يارلەيتمە باـالپ تۇرـاى لۆڭۈل
رىؽتىو ئۈسۈلىەيذەك بْلذىذە ،ئۆسەنًى يْقاتقاى َالذا دۈم چۈؼۈپ
يىفلىذىو .ئەيًە ؼۇ چاـذىال تۇـۇلفاى-ئۆظمەى يەريىڭ قەدىز-
قىههىتىًى ،قېذىًاظلىفىًى َىغ قىلذىو .يەچچە قېتىو ناؼىًىًى
تْختىتىپ لەيًىهىە قاراپ قېچىؽقا تەنؽەلذىهۇ ،لېمىٌ
لْنهۇيىذىمى سّراۋايالريىڭ دىل ئاسارلىفى لۆس ئالذىهذا تىممە
تۇرۇپ ،قېچىؾ پەيلىهذىٌ يايذىو.
يېزىو لېچىذىٌ ئۆتمەيذە ناؼىًىًى تاػ يْلذىٌ چەتمە بۇراپ ،ظۇ
بْيىذا تْختاتقاى ؼْلېز:
نەؼەدە قْيىهىش- ،دېذى.ياس پەظلى بْلفايلىقتىٌ ،ئېقىٌ ظۇيىڭ ظالقىٌ تەپتى ،ئېزىق
بْيىذىمى يېؽىل نايعىالر ئۆسىىە جەلىپ قىلفايذەك خۇػ
لەيپىيات َاظىل قىالتتى .نەى ناؼىًىذىٌ چۈؼۈپال ظۇ بْيىفا
يۈوەردىو .يۈس-لۆسۈنًى يۇيۇپ ،ظالقىٌ ظۇدىٌ ئْچۇنالپ-
ئْچۇنالپ يۈرىىىو قايفىچە ئىچتىو .ئايا يۇتۇنذىٌ ئايزىلىپ،
ـېزىپلىق ئەظىز قىلفاى پەرىؽايلىق قەلبىهذىٌ لۆتىزىلىەيذەك
بْلذى .ئىممى ؼْلېز خىتاي چىهەيلىممە لۆرپىلەريى يېپىپ،
نېًى قاتار يېتىؽقا تەللىپ قىلذى .نەى ئۇالريىڭ پەيلى يانايلىفىًى
ظەسدىو .يېزىزاق بېزىپ ،ظۇ بْيىذا ئىممى تىشىهًى قۇچاقالپ،
ئۇخلىهاي ،دىڭ ئْلتۇرىهەى.
دۇيىيادا ئەڭ ئەسىش ،ئەڭ قىههەتلىن ،ئەڭ قەدىًاط ئاتا-ئايانذىٌ،
بىز تۇققاى قېزىًذاؼلىزىهذىٌ ،قۇتلۇق نالايىهذىٌ ئايزىلىپ ،بىز
چۆل-باياۋايذا ئْلتۇرىهەى :يېهىؽمىذۇ قْرققۇم لېلىپ ،تىتىزەپ
ئْلتىزىهەى.
بىز َاسادا ئىممى قارا يىيەت ؼْلېز قېؽىهفا لېلىپ ،بىللە يېتىؽقا
سّرالؼتى .قارؼىلىق لۆرظىتىپ ،ۋاقىزاپ داتلىذىو .نېًىڭ دات-
پەرىيادىو تىًىق لېچىذە ئەلىغ ظادا چىقىزىپ يىزاقالرـا
لەتمەيذۇ ،لېمىٌ ياردەم قْلىًى ظْسـاى بىزنۇ ئىًعاى بْلهىذى.
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بۆرە ئْـالقًى يۈدۈپ ناڭفايذەك نېًى لۆتىزىپ ئاپىزىپ ،يْنۇظۇنفا
تېىىؽتى…
نېًىڭ لۆس ئالذىهذا ئىپپەت-يْنۇظى بۇلفايفاىَ ،اقارەتلەيىەى
ئۇيفۇر قىشى وۈلباَاريىڭ نىعلىعىش جەۋىزلەيىەىَ ،اقارەتلەيىەى
ظىهاظى وەۋدىلەيذى ۋە:
لەيىتىلەر! َ-ەظزەتلىن پىفاى چىقارـىًىهًى ئۆسەم ظەسنىذىو.ئۆس دەردىىە وۈلباَاريىڭ دەرت-ئەلەنلىزىًى قْؼۇپ ياػ
تۆلۈۋاتقاى ئىبزاَىو بْلعاَ ،ەظزەت ئېچىذە قىعهەتلىن قىععىًى
داۋانالؼتۇردى:
سارلىذىو ،قاخؽىذىو- ،دەتتى دەرتهەى قىش- ،نېًىڭ ئاٍ-سارىهفا لىو يەتعۇى .سادى بىشدەك خاراليفاى ئاجىشالريىڭ ئاٍ-
سارىًى ئاڭاليذىفاىَ ،ىعذاؼلىق قىلىذىفاى ئىًعايالر بارنۇ بۇ
دۇيىيادا؟ ..ؼْلېزالر پۇت-قْلۇنًى ناتاپ ناؼىًا ئۈظتىذىمى
يۈللەريىڭ ئارىعىفا يْؼۇرۇپ قْيۇؼتى .لېچىلىزى يەروە
چۈؼۈرۈپ ،سّرالپ تاناقاليذۇرۇلفايذىٌ لېيىٌ خْتۇى قىلىؽىذۇ …
ئەتتەي لېچىمتىهېمىٌ ،ئالتە لۈى دېىەيذە ئۈرۈنچىىە يېتىپ
لەلذۇق .ؼەَەر چېتىذە نېًى يەروە چۈؼىزىؽتىذە ،تاؼالپ
لېتىؽتى .بەخىت ئىشدىىەى "بەخىت لەبىعىىە" لېلىپ تېًىذىو.
نەيذەك "ياۋا تْخۇالر" ئۈرۈنچىذە ئاس ئەنەط ئېمەى ،ؼۇالرـا قْؼۇلۇپ
لەتتىو .ئايايذىفاى يېهە قالذى؟ يْنۇظۇم-ۋىجذايىو بۇلفايذى …
ئەيذى نەى لىهىە لېزەك؟ خۇدا نېًى بۇسۇقچىلىق ،پاَىؽە
قىلىؽقا ،ئاػ-ياى ئۈچۈى بىزەۋيىڭ يەپعىًى قايذۇرۇؼقا،
لۆرۈيىەيًىڭ ئاياق ئاظتى بْلۇؼقا ياراتقايهېمەى؟! ئاق ظۈتىًى
بېزىپ ،بۆؼۈوۈم بېؽىذا لېچىلىزى ئۇيقىذىٌ بېذار پەرۋىؾ قىلفاى
ئاتا-ئايام نېًىڭ نْؼۇيذاق پاَىؽە بْلۇؼۇنًى تىلىىەيهېمەى؟
بۇيذاق ؼۇم َاياتقا تۈنەى نىڭ لەيەت! ..ئۆسەنذىٌَ ،ەنهىذىٌ
تْيذۇم ،لۆرەر لۆسۈم يْق ،يْق!..
ؼۇيچە ئەسىيەت چەلمەى ،ۋۇجۇدى دەرت-ئەلەنىە تْلفاى قەلبىىە
ظاقايهاط داؿ ئْرياؼقاى وۈلباَار دەردىًى ئېيتىذېمەى ،بىز تانچا
ياػ تۆلهىذى .بۇ َالەتمە َەيزاى بْلذۇم .بەلمىهبا ،ئەقلى
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بۇلفايفاى ،لۆڭلى قارايفاى بۇ قىش َەنهىىە بېپەرۋا قارايذىفايذۇ.
يالى بْلهىعا ،يىفا-ساردىٌ َېچ يەرظە َاظىل بْلهايذىفايلىفىًى
ئۆس َاياتىذا لۆروەى ،بىلىەى وۈلباَار ـەسەپ-يەپزىتىًى قەلبىىە
جەنفۇرۇپ ،ۋىجذايەى ئىعىياى قىلىذىفايذۇر؟ َەر َالذا نەۋجۇت
سّراۋايلىققا ،تۈسۈنىە ئۆچهەيلىىى چەلعىش ئېذى.
ظىش ئۈرۈنچىىە قاچاى لەلىەى؟ -دەپ ظْرىۋېذىو ،وۈلباَار:لۈى ظاياؼًىڭ يېهە َاجىتى؟ قىؾ-لۈسى ،باَار-يېشىئْخؽاؼال جەۋىز-سۇلۇنفا بۇ جاَايًىڭ! -دېذى ئەظەبىي َالذا ۋە
ناخْرلىًى تىتىزەك قْللىزى بىلەى ئْراؼقا باؼلىذى .ظاناى
قەـەسوە ئْرالفاى ئاچچىق تانالىًى تېش-تېش ؼْراپ ،لۆسلىزىذىٌ
ئاچچىق ياػ چىققىچە يۆتەلذى ،بەلفەم تۈلىزىپ چىزايى لۆلىزىپ
لەتتى" .ئاٍ ،رەَىهعىش پەلەك …وۈل-ـۇيچىذەك بىز قىشيى نْؼۇ
َالەتمە يەتمۈسوەيعەى "…ئۆلۈيذىو ئىچىهذە.
يەدە يېتىپ-قْپۇپ يۈرىعىش؟ -دەپ ظْرىۋېذىو ،ئەجەپلەيىەىوۈلباَار نىيىفىذا لۈلۈپ دېذى:
ئائىلىعىش ،نالايعىش ئادەنًىڭ ياتىفى -ظايذىمى لْداڭلىق،تاللىق-جاڭىاللىق ،ئەظمى تانلىق ،ئېتىشدىمى ظاناى-تْپاى …
ناۋچىالريىڭ قْلىفا چۈؼمىچە ؼۇيذاق جايالردا َەم ظىاياَەتَ ،ەم
تىجارەت قىلىهىشدە!
يۇرتىڭىشـا قايتىپ لەتعىڭىش بْلفاى ئېمەى…بىز يېزىًى
يې-نە؟! -چۆچۈپ لەتتى وۈلباَار ،ئۇيىڭظايچىۋالفايذەك- ،ئەجذاتلىزىهذىٌ نىزاط قېلىپ لەلىەى پاك
قۇتلۇق بْظۇـانًى ئاتالؼقا َەققىو قالهىذى .نېًىڭ نالايىو ئەيذى
نْؼۇيذاق پاظمىًا -پەط جايالرَ .ەنهە باال-قاسا نەى بىلەى
لەتعۇى …ئەۋالدىهفا يەظلىن-لاظاپىتىو تەوهىعۇى…
وۈلباَاردىٌ ناڭا ؼۇ ئېچىًىؽلىق خاتىزە قالذى .ئۆس
قىعهەتلىزىهىە وۈلباَاريىڭ قىعهەتلىزى قْؼۇلۇپ ،قەلبىهىە
ظاقايهاط داؿ بْلۇپ ئْرياؼتى…
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جەللىىۈر نۇئەللىو

"تاـالردىٌ نالاى تۇتتۇق،
باـالردىٌ ئْرۇى تەوهەي.
لۆروەى لۈيىهىش نْؼۇ،
رەقىپمە بْيۇى ئەوهەي…
بۇ ـەسەل ئۇيفۇر خەلقىًىڭ ئاَۇ  -سارىًى ئەلىغ ئەتتۈروەچمە،
پۈتمۈل ؼەرقىي تۈرلعتايفا لەڭ تارالفاى .ئۆس ۋەتىًى ،ئۆس ئېلىفا
ئېىە بْاللهاي تاؿ-تاػ ،چۆل-باياۋايالريى نالايلىفاى ،ئەلُاظىل،
چەت ئەللەروە قېچىؽقا نەجبۇر بْلفاى ئۇيفۇر ئەَلىًىڭ نۇڭ-سارى
قاچاى تۈوەيذۇ دەيعىش…
بىشيىڭ ئارىهىشدا باؼقا جاسا الوېزىذىٌ قېچىپ تۇتۇلفاى يادىز
ئىعىهلىق بىز يىىىت بار .يىىىزنە بەػ ياؼالردىمى ئْتتۇرا بْي،
بۇـذاي ئۆڭ ،دۇنۇالققىًا يۈسىذە تەبەظعۈم ئْيًاپ تۇرىذىفاى بۇ
يىىىت ئىًتايىٌ خۇؼخْي ،ظۆسنەى ۋە دىلمەػ ئېذى .ئۇيىڭ بىلەى
بىللە بْلعاڭ سېزىمتۈرنەيذۇ ،ئېفىز ـەنذىٌ خالى بْلۇپ قالىعەى.
ئۇ بىلهەيذىفاى يېڭى ياخؽا يْق .يۇقۇرىذىمى ياخؽىًى بىزىًچى
قېتىو يادىزيىڭ ئاـشىذىٌ ئاڭلىفايذا ،نەَبۇظالر تەظىزلىًىپ
يىفالؼقاى ۋە الوېزيىڭ جەَەيًەم قارا تۈيلىزىذە َەنهىهىش
يادىزجايًى ئەوىؽىپ ،بۇ نۇڭلۇق ياخؽىًى ئېيتىپ ،پىفايىهىشيى
چىقىزىذىفاى ئېذۇقَ .اياتخۇنار يادىزجاى پۇتىذا ئېفىز لىؽەى ،بىش
بىلەى تەڭ يۈرۈپ ،تەڭ ئىؽلەيذىفاى .قىيًالفايلىفىًى
بىلذۈرنەظمە ظېلىپ ،بىشيى لۈلذۈرۈؼمە تىزىؽىذىفاى.
لىؽەى ئۇظعۇلىًى ئىجات قىلىهەى- ،دەيتتى لەتهەيًىچېپىۋېتىو ،پۇتىذىمى لىؽەيًى ؼاراقلىتىپ- ،لۆردۈڭالرنۇ،
پۇتلىزىفا قْڭفۇراق ئېعىپ ئۇظعۇل ئْيًايذىفاى َىًذ
قىشلىزىذىًهۇ ئەۋرىؽىو جىلۋە قىلفىًىهًى! -ئۇ ئْڭ ،دەم ظْل
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پۇتىًى يېًىن لۆتىزىپ ئۇظعۇل َەرىمىتىىە تەخلىت قىالتتى،
بىشيى لۈلذۈرەتتى.
لۈيلەريىڭ بىزىذە قۇدۇقتىٌ ظۇ تارتىپ ،لۆلتاتلىقًى ظۇـىزىؾ
ئۈچۈى يادىز ئىممىهىشيى تەييارالؼتى .بۇ خىل قۇدۇقالر لۆپ
بْلفاچقاَ ،ەر بىز قۇدۇقتا ئىممىذىٌ ئادەم ئىؽلەيذىفاى .چاڭقاق
چۆلىە تېزىلىەى لۆلتاتالريى قۇدۇقتىٌ ظۇ تارتىپ ظۇـا قايذۇرۇػ
يەقەدەر نۈؼمۈل ئېمەيلىىى ۋە ئۇيىڭ ئۈظتىىە بەلىۈلەيىەى
لۈيلۈك ئىؾ يْرنىهىشيى تۈوىتەلهىعەك َاقارەت ۋە جىعهايىي
جاسايىڭ نۇدَىؽلىفىًى ئەظلىىەيذە قۇيقا چېچىهىش تىن تۇرىذىفاى.
ؼۇيذاق بىز َالەتتە پۇتىذا لىؽەى يادىزيىڭ ئېفىزلىفى ناڭا
چۈؼعىهۇ ،ئۇيىڭ بىلەى بىللە ئىؽلەيذىفىًىهفا خْؼال بْلفاى
ئېذىو .چۈيمى ئۇيىڭ قىشىق-لۈلمۈلىن ظۆسلىزى ۋە لۆڭۈلًى
ئېزىتىذىفاى نۇڭلۇق ياخؽىلىزى تەظىزىذە لۈيًىڭ لەچ
لىزوەيلىىىًىَ ،ارـىًىڭًى ظەسنەي قالىعەى.
 نەى قۇدۇقتىٌ ظۇ تارتىپ بېزەي ،ظەى يْـا قۇيۇپ بەر- ،دېۋىذىو ئاچچىفى لەلىەيذەك بْلفاى يادىز:
ئېفىزىًى ظەى قىلۇ ،يېًىىىًى نەى؟ ياق ئالىعى! -دېذىذە،پۇتىذىمى لىؽەيًىڭ ئىممى تۆڭىىعىًى ئْؼۇقتىٌ يۇقۇرى
ظېزىپ-تارتىپ ،لۆيًىىىًىڭ بىز يېڭى بىلەى ظْل يانپىؽىفا
ناتىذى ۋە لىپپىذە قۇدۇق لْيۇظىًىڭ ئۈظتىىە چىقتى- ،
لۆردۈڭهۇ ،ئەيذى ظېپىل تېهىفىهۇ ظەلزەپ چىقااليهەى.
"پەنعىش لۈچىىە سّرالر ،پەنلىن ئېقىلىفا" دېىەيذەك ،يادىز بىلەى
بىللە ئىؽلىىەى لۈيۈم جاپا تارتهىذىو.
ناۋچىالريىڭ "ۋاقىتًى تېجەػ" دېىەى قائىذىعى بْيىچە ئىؾ
نەيذايىذا تاناقاليذۇق .نەَبۇظالريىڭ تاناقخايىفا لېلىپ-لېتىؾ
ۋاقتىًى "ئىختىعاد" قىلهاقچى بْلفاى ناۋچىالر ،چۈؼلۈك يېهەلًى
ئىؽلەۋاتقاى جايىهىشـا ئەلىلىپ بېزىذىفاى .تاناقلىًىؾ ۋە دەم
ئېلىؾ ۋاقتى بْلعا -ئْتتۇس نىًۇت.
بىشنۇ "ئەڭ ،ئەڭ ئۇلۇؿ داَىًىڭ" لۆرظەتهىعى بْيىچە ۋاقىتًىتېجەيلى ،ئىبزاَىو ئالا- ،دېذى قْلىًى يۇيۇۋېتىپ يادىز.
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ئْتتۇس نىًۇتًىڭ يېهىعىًى تەخعىهلەيعەى؟نْيۇ ـاس تۇخۇنىذەك ئىممى وۆلەڭ نْنىًى ئىممى يالهاپيۇتۇؼقا ئىممى نىًۇت لەتعە ،بىز َېجىز قايًاق ظۈيۈڭىە تْال
بْلعا ئىممى نىًۇت لېتەر .قالفاى ۋاقتىڭًى لەتهەى ظايىعىذا
ئْڭذا يېتىپ ئۇخلىعاڭ ،ظەيذىٌ بەخىتلىن ئادەم بْالنذۇ .قايذاق
دېذىو؟ -يادىز نېًىڭ جاۋاۋىهًى لۈتهەيال دېىىًىًى قىلذى.
َەػ-پەػ دېىىچە يەپ ئىچىپ ،لەتهەيًى تىملەپ بىز تۈرتەك
چۆپًى قْيىۋېذى ،لىچىممىًە ظايىۋەى َاظىل بْلذى.
نېڭەڭذىٌ ئاپتاپ ئۆتهىعىال بْلفىًى- ،دېذىذە ،ظۇيايلىًىپياتتى .نەى ئۇيىڭ يېًىذىٌ ئْرۇى ئالذىو.
قىههەتلىن ۋاقىتًىڭ بەػ نىًۇتىًى "ئەللەيىە" ظەرىپ قىلعاققايذاق؟
ئەللىيىڭ يېهىعى؟ -ظْرىذىو َەيزاى بْلۇپ.ياخؽىذە ،ئۇيقا ظەپىزىىە ئاتاليفىچە بىز قەپەس ظايزىۋەتەيدەيهەيا!
لانال تاپ ،ئۇلا ،لۆڭلۈنذىمىًى تاپتىڭ جۇنۇ!بىشيىڭ يەرلەر تْتىيا،
قۇرۇناتتى وۈل-وىيا.
ناۋسېذۇڭ سانايىذا
ئۈيهەط بْلذى بىز وىيا…
باـالريى قۇرۇت يېذى،
قْيهاظتىٌ ظْرۇپ يېذى.
ناۋچىالرـا بەرنىعەڭ،
ئْلىؽىپ ئۇرۇپ يېذى…
يادىزيىڭ لەرساى ،لېمىٌ نۇڭ-سارـا تْلفاى ياخؽىعى قەلبىًى
يېزىپ چىققاچقىهېمىٌ ،ئېفىز ظەروۈسەؼتىلەريى ئەظمە ظاالتتىذە،
دۈؼهەيلەروە يىعبەتەى ـەسەپ-يەپزەتًى قْسـايتتى.
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نەى چىزناػ خىيالالريى قْـلىؽىپ ،ياخؽىًىڭ تْختاپ قالفىًىًى
ظەسنەي قاپتىهەى.
ئۇخالپ قالذىڭهۇ يېهە؟ئۇخالنذىفاى ،خىياللىزىهًى قْـلىؽىپ لېتىپتىهەى.ئېِ ،ئالذانچى خىيالالر! -خىتاپ قىلذى يادىز ۋە يېهە ئۈچۈيذۇبېؽىًى لۆتىزىپ ،ئەتزاپىفا قاراپ- ،ئېيتقىًا ،قېزىًذاػ ،يېهىًى
خىيال قىلذىڭ؟ -دەپ ظْرىذى بېؽىًى قايتىذىٌ تۈرتەك چۆپمە
قْيۇپ.
ظېًى ئۇلا ،ظېًى…نې-يى؟! -نەى تەرەپمە ئۆرۈلۈپ ،ناڭا تىمىلىپ قارىذى يادىز.َە ،ظېًى .ظەيذەك بىز تۇـها ظەيئەتمار بېُۆددە خارۇساربْلۇۋاتعا…
يالفۇس نەيال ئەنەظقۇ- ،دەپ ظۆسۈنًى بۆلذى يادىز ۋە- :نەيذەكبىز جەللىىۈريى "ظەيئەتچى" دېعەڭ ،ئاـشىڭ قىڭفىز چىقار!
يېهە؟! -چۆچۈپ لەتتىو- ،چاقچىفىڭًى قْي ،ئۇلا! ظەيذەكئادەم قايذاقالرچە جەللىىۈر بْلعۇى؟ ..تىتىزەك قْللىزىو بىلەى
تانالا ئْراؼقا باؼلىذىوَ .ەر ئىممىهىشيىڭ ئەظەبلىزى قْسـىلىپ،
ئارام-ئۇيقىهىش قاچقاى ئېذى.
ئىؽەيهىعەڭ ،ئاڭال! -دېذى يادىز نەى ظۇيفاى تانالىًى بىزؼْرىفايذىٌ لېيىٌ ۋە خىيالچاى بىز قىياپەتتە دەردىًى تۆلۈؼمە
باؼلىذى:
ئۈچ يىل نۇقەددەم نىللەتلەر دارىلمۇيىًى ئەال دەرىجىذە تۈوىتىپ،لْرال ؼەَەرلىن ئْتتۇرا نەلتەپمە تارىخ نۇئەللىهى بْلۇپ
بەلىۈلەيذىو .لىچىىىهذىًال تارىخىهىشيى ئۈوىًىؽمە ئىؽتىياقىو
لۈچلۈك ئېذى .ئۆسەڭ بىلىعەى ،بىش ،ئۇيفۇرالريىڭ ،تارىخى
تەتقىقاتعىش لېلىۋاتىذىفۇ! يە بىز تارىخىهىشيى ئەتزاپلىق يْرۇتۇپ
بېزىذىفاى لىتاپًىڭ يْقلۇـىفا لۆپ ئېچىًاتتىو .نايا ،نْؼۇ تۈپ-
ظەۋەپلەر تۈپەيلى ئۆس َاياتىهًى ،تارىخىهىشيى نۇپەظعەل
ئۈوىًىؽمە بېفىؽلىفاى ئېذىو .تېزىپ-تىًتىپ دېىىذەك،
ئۇيفۇرالر تارىخىفا دائىز خېلە نەلۇنات دااللەتلەريى تْپالپ ،خىتاي
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نەيبەلىزىذىٌ بېۋاظىتە پايذىلىًىؾ نەقعىتىذە ،خىتايچە تىل-
يېشىقًى ئۈوىًىؽمە لىزىؽمەيذىو .ؼۇ تېزىقە بىز تەرەپتىٌ
ئْقۇـۇچىالرـا تارىختىٌ دەرىغ ،يەيە بىز تەرەپتىٌ تارىخىهىشيى
تەتقىق قىلىپ يۈروىًىهذە ،نەلتەپ نۇدىزى جاڭخۇ (ئۇيفۇر
نەلتىۋى بْلفىًى بىلەى نۇدىزىهىش خىتاي بْلىذىفاى) نېًى
بۆلهىعىىە چاقىزىپ:
يېهە قىلىپ يۈرىعەى؟ -دەپ ظْرىذى ظْؿ بىز قىياپەتتە .نەىجاۋاپ بېزىؾ ئْريىفا جاڭخۇيًىڭ ظْؿ تېلەتىىە قارىفىًىهچە،
تۇرۇپ قاپتىهەى.
سۇۋايىڭ لېعىلىەيهۇ ،يېهىؽمە جاۋاپ بەرنەيعەى؟نېًىڭ نەلتەپ ئىچىذە يېهە قىلىپ يۈروىًىو ظىشوە…ۋاالقلىها! -ظۆسۈنًى بۆلذى نۇدىز- ،ظەى تارىخًى بۇرنىالپ،ناۋجۇؼى تەلىهاتىفا قارؼى چىققىًىڭًى يْؼۇرناق بْلىعەى ،بۇسۇق
ئۇيعۇر!
نەى تارىخىي َەقىقەتًىڭ ظىزتىفا چىقهاظقا تىزىؽتىو…تارىخىي َەقىقەت ئېهىؽا! -ظْؿ لۈلذى جاڭخۇ- ،ئالىيقْنايذايلىزىهىش جاۋ خۇي بىلەى سّ سۇڭ-تاڭالريى باظقۇيچىالر
دېيىؽىڭذىٌ تاياالنعەى؟
يالفايهۇ؟! -بۇ ئىبارە ئاـشىهذىٌ قايذاق چىقىپ لەتمەيلىىىًىظەسنەي قالذىو.
يْقال ،يْقال! -ۋاقىزىذى جاڭخۇ.لاچىتىهىە ؼاپىالق تەلمىچە ئۆسەنًى ظىزتقا ئالذىو .جاڭخۇ
لەيًىهذىٌ تىل دېىەيًى نۆلذۈردەك ياـذۇرۇپ قالذى.
نۇئەللىو يېهە بْلذىڭىش ،بىز يېزىڭىش ئاـزانذۇ؟ -دېيىؽىپنېًى ئْراۋېلىؽتى ،ظىًىپقا لىزىؽىهىە ،ؼاوىزتلىزىو.
َېچ يەرظە بْلهىذى ،جايىڭالرـا ئْلتىزىؽىڭالر! -دېذىوئەظەبتىٌ ئۆسەنًى سّرـا تْختىتىپ.
ياقۇپبەه بارىىاٍ تىممەى باـزاػ بْيىذىمى تۇريى قاچاىلۆرىهىش ،نۇئەللىو؟ -دەپ ظْرىذى نېًىڭ دىققىتىهًى جەلىپ
قىلهاق بْلفاى ظىًىپ باؼلىفى .قالفاى ئْقۇـۇچىالر بْلعا ،نېًىڭ
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ئادەتتىمى ئْچۇق-يْرۇق دەرىغ بېزىؽىهًى لۈتۈؼمەيذەك ،دىققەت
ئېچىذە جىو ئْلتىزىؽاتتى.
سّ سۇڭ-تاڭ ۋە جاۋخۇيلەر َەققىذە لىو قىعقىچە ئىشاَالپبېزىذۇ؟ -دېذىو نەى خېلىفا ظْسۇلفاى ظۈلۈياتتىٌ لېيىٌ .ؼۇ
لۈيمى دەرىعمە َېچ بىز نۇياظىۋىتى يْق ظْئالًى بەروىًىهىە
َەيزاى بْلۇؼقاى ئْقۇـۇچىلىزىو بىز-بىزىىە نەيىلىن قارىؽىپ
قېلىؽتىيۇ ،لېمىٌ نېًىڭ نەقعىتىهًى چۈؼەيىەى قەنبەريىعا:
رۇخعەت بْلعا ،نەى ظۆسلەپ بېزەي- ،دېذى.نەرَەنەت ،ظۆسلەڭ!ئْى ظەلمىشىًچى ئەظىزدە نۇظتەقىل ئۇيفۇر دۆلىتىىە تەجاۋۇسقىلىپ ،ئېلىهىشيى خايۇ-ۋەيزاى قىلفاى خىتاي وېًېزالى جاۋخۇي
بْلعا ،ئْى تْققۇسىًچى ئەظىزدە ياقۇپبەه دۆلىتىًى ئاـذۇرۇپ ،يۈس
نىڭلىفاى خەلقىهىشيى قەتلىئام قىلفاى قاتىل وېًېزال سّ سۇڭ-تاڭ
ئېذى.
ئىپارخايًى تۇتقۇيفا ئېلىپ ،چەى لۇڭ-خايفا تۆَپە قىلفاى يەيەؼۇ جالالت جاۋخۇي ئېذىفۇ! -دەپ قْؼۇنچە قىلذى بىز باال.
قىعقىعى- ،دېذى ظۆسىًى خۇالظىلىىەى قەنبەريىعا- ،خىتايخايذايلىزىًىڭ تەجاۋۇسلار خاَىؽلىزىًى ئەنەلىە ئاؼۇرـاى جاۋخۇي
بىلەى سّ سۇڭ-تاڭ لەبى قايخْر قاتىلالرـا يىعبەتەى ـەسەپ-
يەپزىتىهىش َېچ قاچاى ئۆچهەيذۇ .ئۇالر بىشيىڭ قاتىل دۈؼهىًىهىش…
تْـزا! -تەظتىقلەؼتى ئْقۇـۇچىالر.قەنبەريىعايىڭ قىعقىچە ئىشاَى ئىًتايىٌ ئْرۇيلۇق- ،دېذىوؼاوىزتلىزىهًىڭ دەرىعًى ياخؽى ئۆسلەؼتۈروىًىىە نەنًۇى بْلۇپ،
نەظىلە ؼۇيىڭذىمى ،بەسىلەر تارىخىي َەقىقەتًى بۇرنىالؼقا،َەتتا ئۆتهۈؼتىمى نۇظتەقىل ئۇيفۇر دۆلەتلىزىًى يْققا چىقىزىؽقا
َەرىمەت قىلهاقتا…
ئۇيذاق يانۇۋاپىق ظەپىعەتلەروە قەتئىي رەددىيە بېزىؾ لېزەك!بَْتايچىالرـا دەلىل-ئىعپاتالر بىلەى جاۋاپيالفايچىبېزەلەيهىش!
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ياػ ؼاوىزتلىزىهًىڭ بۇ تېزىقە قەتئىي ۋە دەلىل جاۋاپلىزىًى
ئاڭالپ ،ئاس بْلعىهۇ بەروەى تەلىو-تەربىيەم بېمارـا
لەتهىىەيلىىىىە تەۋرىًىپ لەتعەم لېزەك ،ئەتىهالىو،
جاڭخۇيًىڭ دىل ئاسارلىفى لۆڭلۈنذىٌ لۆتىزىلىپ ،خىتاي
نۇظتەنلىمچىلىزىًىڭ خەى ،تاڭ ،ظۇڭ ظۇاللىزىذىٌ تارتىپ ئۇيفۇر
ئېلىفا قارؼى يۈروۈسوەى تەجاۋۇسلارلىق ظۈيىقەظتلىزىًى بايايالپ
لېتىپتىهەى .پەقەت ئىلهىي نۇدىز لىزىپ ،ئْقۇػ ظائېتى
تۈوىىەيلىىىًى ئەظمەرتمەيذىال ظۆسۈنًى تْختاتتىو .ؼۇ لۈيى
بالىالريىڭ ظىًىپتىٌ چىققىعى لەلهىىەيذەك ،نېًىڭهۇ ئۇالرـا
بىلىىًىهًى لۆپىزەك ئېيتىپ بېزىؾ خاَىؽىو لۈچلۈك بْلذىمى،
تا نىالدىذىٌ بەػ ئەظىز ئىلىىزى بۇقا خايذىٌ تارتىپ ،ياقۇپبەه
دۆلىتىىە قەدەر بْلفاى نۇظتەقىل ئۇيفۇر دۆلەتلىزىًىڭ قىعقىچە
نەيشىزىعىًى ظىشىپ بېزىؽمە تىزىؽتىو…
ئەتىعى ئەتىىەيلىىى دەرىعمە لىزىؾ ئالذىذا نېًى بۆلهىعىىە
چاقىزـاى نۇدىز:
بۈوۈيذىٌ ئېتىۋارەى نەلتەپتىٌ بْؼىذىڭ! -دېذى.يېهە دېىىًىڭىش؟ -ئۆس قۇلىفىهفا ئىؽەيهىىەيذەك ،ظْراۋېذىو،ئۇ نېًى ساڭلىق قىلفايذەك ؼۇيذاق َېجايذىمى ،تا بۈوۈيىىچە
ئۇيىڭ ؼۇ قەبىِ ئەپتى لۆس ئالذىهفا لەلىەيذە تېًىو ؼۈرلىًىذۇ.
بْ-ؼاى-دىڭ! -خىتاپ قىلذى سەَەرخەيذىلىن بىلەى ،ئۇيفۇرنەلتىۋىىە ئۆسى خاى ،ئۆسى بەه بْلۇۋالفاى َْقۇقذار.
ظۆيۈنلۈك لەظپىو ،نەلتىۋىهذىٌ ئايزىلىؾ نەى ئۈچۈى
ئۆلۈنذىًهۇ ئېفىز لەلىەچمە ،ئېعىهذىٌ ئايزىلفايذەك تېلىقىپ
قاپتىهەى .ؼۇ َالذا نەلتەپتىٌ چىقىپ ،ئۆيىە قايذاق يېتىپ
لەلىىًىهًى بىلهەيهەى" .يېهە وۇياٍ قىلذىو؟ يېهە ظەۋەپتىٌ
نەلتەپتىٌ قْـالۋەتتى؟" نْؼۇ ظْئالالريى قايتا-قايتا تەلزارالتتىو.
"ئەوەر ئۇيفۇرالر تارىخىًى تارىخىي َەقىقەتلەريى ئۇيفۇر بالىلىزىفا
ئۈوىتىؾ جىًايەت بْلىذېمەى ،ئۇ َالذا يېهە ظەۋەپتىٌ تارىخ
دەرىعًى پزّوزانهىعىفا لىزوۈسۈؼتى؟ ياق ،ياق! بۇ يەردە قايذاقتۇ
چۈؼەيهەظلىن بار …جايخۇ ناڭا ئۆچهەيلىن قىلذى …نېًىڭ
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ئْقۇـۇچىالر ئالذىذىمى َۆرنىتىهًى لۆرەلهەي ،قىتىفۇرلىق قىلذى.
نائارىپ بۆلۈنىىە بېزىپ ،ئەَۋالًى ئېيتىؽىو لېزەك "…دېىەى
خۇالظىىە لەلذىهذە ،لْرال ۋىاليەتلىن نائارىپ بۆلۈنىًىڭ
باؼلىفىفا يْلۇقىۋېذىو ،ئۇ جاياپهۇ:
پارتىيەيىڭ ۋەلىلى .ظېًىنەلتەپ نۇدىزى جاڭخۇنۇئەللىهلىمتىٌ بْؼاتقاى ئېمەى ،دېهەك ،ئۇ َەقلىق .ظەى ئەيذى
لْنهۇيىفا بېزىپ ئەنىەك قىل ،دىُقايالرـا ئۈوەت ،ناۋجۇؼى
نەپمۈرىعى بىلەى قۇراللىًىپ ،ئۆسەڭًى تۈپ-ئاظاظىذىٌ ئۆسوەرت!
دەپ بۇيزۇق بەردى.سّر بىز ۋىاليەتًىڭ تەلىو-تەربىيە ئىؽلىزىًى باؼقۇرىذىفاى ؼەخغ
نەيذەك بىز نۇئەللىهىە يۈس تۇرا ظۆسلىؽىؽمە تاقىتى يْقلۇـى،
ئۇيىڭ تەتۈر قاراپ ناڭا ئەنىز-پەرناى بېزىؽى چىذاپ تۇرۇؼقا
بْلهايذىفاى لانعىتىؾ َاقارەت بْلعىهۇ ،ظەۋىز قىلذىو.
ئىؾَ-ەرىمىتىهذە بىزەر خاتالىق يالى لانچىلىقيەتمۈسنىعەم ،يېهە ظەۋەپتىٌ ئىؽتىٌ بْؼىتىعىلەر؟
نايا ،نايا! -دەپ بىزدىٌ ؼىڭتەيذى تەتۈر قاراپ تۇرـاى باؼلىق -نْؼۇ ظْئالًى بېزىؽىڭ سّر خاتالىق .باؼلىفىڭ يېهىًى اليىق دەپ
بىلعە ،ؼەرتعىش ئىجزا قىلىؽىڭ ؼەرت! ..ئۇ ؼۇيىڭ بىلەى "ظۆسۈم
تانام" دېىەيذەك ،ئىؽىمًى لۆرظەتتى.
نائارىپ بۆلۈنىذىٌ قْـاليفاى بْلعانهۇ ،لۆڭلۈنًىڭ بىز يېزىذە
َەقىقەت بارلىفىفا ئىؽىًەتتىو .راظتىًى ئېيتعام :ؼۇ لۈيلەردە
ناۋسېذۇڭفا ئېتىقاتىو لۈچلۈك ئېذى .چۈيمى بىشدەك ياؼالر
جاراڭلىق ؼۇئارالرـا ،داـذۇـىلىق ۋەدىلەروە بېزىلىپ ،بۇ تېزىقە
ئىبلىعايە نەلمارلىق ،ئالذانچىلىق تەلتىذە رەسىل نەقعەتلەر ۋە
قەبىِ ظۈيىقەظتلەر يْؼۇرۇيفايلىفىًى ظەسنىىەيذە!
نەى يەيە ؼۇ "ئېتىقاتىهفا" ئىؽەيىەى َالذاَ ،ەقىقەت قْـلىؽىپ،
ئۈرۈنچىىە لەلذىو .ؼىًجاڭ-ئۇيفۇر ئاۋتْيْم رايْيى لادىزالر
ياسارىتىًىڭ نۇئاۋىٌ ياسارىفا يْلۇقتۇم .ظىىارېتىًى تْـزا
چىؽلىىەى ياسىز نېًىڭ دادىهًى ئاخىزاـىچە ئاڭلىهاظتىًال:
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قەيەردىٌ لەلىەى بْلعاڭ ،ؼۇ يەروە لەت! -قىعقىچىال بۇيزۇقبەردى.
دېهەكَ ،ەنهىڭالريىڭ وېپى بىز ئېمەيذە؟! -دېذىو بۇ قېتىوتەڭپۇڭىهًى ظاقلىيالهاي.
ناقۇل- ،دېذى ناڭا ؼىڭتىيىپ قارىفايذىٌ لېيىٌ ،ياسىزَەقىقەتًى داۋا قىلىپ لەپعەىَ ،ەقىقەتًىجاياپلىزى،
لۆرظىتەيلى- ،ياسىز ئىلذام ناڭفىچە ئىممىًچى بۆلهىىە لىزىپ
لەتتى .نەى سّر ئۈنۈد ئېچىذە ياسىزيىڭ قايتىپ چىقىؽىًى لۈتۈپ
ئْلتاردىو .ئىچىهذە "نەرلەس دېىەى نەرلەسدە" دەپ ئۈرۈنچىىە
لەلىىًىهىە خْؼُال بْلذۇم .لۆپ ۋاقىت ئۆتهەي نۇئاۋىٌ ياسىز
ئْريىفا ئىممى پْلىغ چېزىىى پەيذا بْلۇؼتى ۋە:
تۇر ،ناڭ! -دەپ خىتاپ قىلىؽتى.يەوە؟ َەيزاى بْلۇپ ظْرىذىو.بارـايذا بىلىعەى ،تۇر!ئىممى لۈيذىٌ لېيىٌ (ظْراق-تەروْظىشال) ئۈچ يىلفا "ئەنىەك
بىلەى ئۆسوەرتىؽمە" َۆلۈم قىلذىذە-7" ،ناي" يانلىق نەَبۇظالر
الوېزىفا يْلاليذىو .ئەيًە ؼۇ لۈيذىٌ ئېتىۋارەى ئالذايفايلىفىهًى،
خىتاي ئەنەلذارلىزىذىٌ ۋاپا ،نېُىز-ؼەپقەت لۈتۈػ -ئۆسىًى
ئۆلۈنىە تۇتۇپ بېزىؽتىٌ ئىبارەت ئېمەيلىىىًى چۈؼىًىؽمە
باؼلىذىو.
"يېهە قىلىؾ لېزەك؟ -دەيتتىو ئۆس-ئۆسەنىە- ،خْرلىعا ،بْسەك
قىلعا ،جاسالىعا باػ ئېىىپ ،تىش پۈلۈپ ياتىۋېزىهىشنۇ؟ قْي
چېفىذا لايىيىفا پىچاق ظۈروەيذە تېپىزاليذىفۇ! "..نْؼۇيذاق
چىىىچ پىمىز-خىيالالر نېڭەنًى چۇلفاپ ،ۋىجذايىهًى
ئاساپاليذىفاى بْلذى.
تارىخىهىشدىمى خىتاي باظقۇيچىلىزىفا قارؼى لۈرەؼمەى
قەَزىهايلىزىهىشيىڭ ،ئەرباپلىزىهىشيىڭ جاظارەت يْلىًى ،لۈرەػ
ئۇظۇللىزىًى تەتقىقلەپ ،ئاخىزى ؼۇالر ئىشىذىٌ نېڭىؽقا قارار
قىلذىو .بۇ پىمزىهًى الوېزدىمى يْلذاؼلىزىهذىٌ ئۈچىىە ئىشاٍ
قىلىپ ،ئۇالريى لۆيذۈردۈم …بىش الوېزدىٌ قېچىپ ،ظىزتتا ناۋ
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ئاظارىتىىە قارؼى َەرىمەت قىلىؽقا قەظەم ياد قىلىؽتۇقتە،
سىزائەتلەروە ظۇ تۇتۇپ يۈروەى لېچە پەردىعىذىٌ پايذىلىًىپ،
قېچىپ لەتتۇق…
ظايجىبىز-بىزلەپ قېچىپ تْپلىؽىذىفاى ؼەرتلىن جاي
دەرياظىًىڭ بْيىذىمى تْقايلىق ئېذى .نەى يْلذاؼلىزىهًى ؼۇ جايذا
ئىممى لۈى لۈتتۈم .لەلهىذى .يْلذاؼلىزىو تۇتۇلۇپ قالعا
لېزەك .قېچىپ لېتىۋاتقىًىهذا جېعەلچىلەريىڭ ظۈرەى-ؼاۋقۇى
لۆتەروەيلىىى ،بىز يەچچە پاي ئْق ئېتىلفايلىفىًى ئاڭلىذىو.
ئەيذى ئۇالريى ئايالپ لەتعەنهۇ لەلهەظلىىىىە لۆسۈم يېتىپ،
يْلفا راۋاى بْلذۇم.
يەوە بېزىؾ لېزەك ،يايچۇقتا پۇل ،تۈوۈؼتە ئْسۇق يْق ،لۈى
لەچۈرۈػ ئۈچۈى ئەڭ سۆرۈر بْلفاى -خۇلۇ (يْپۇط دەپتىزى) يْق.
بىللە ئۈچ يْلذىؽىو :بىزى ئىؽچى ،ئىممىًچىعى دېخاى،
ئۈچىًچىعى ياۋاي بْلىذىفاى .نايا ؼۇ ياۋاي يْلذىؽىهىش بىشيى
ئۈرۈنچىذىمى لەظىپذاؼلىزىًىڭ ياردىهى بىلەى بىز نەسوىل ،خەلق
ئىچىىە ظىڭىىچە ،ئاظزىهاق بْلفاى ئېذىيۇ ،ئۇ ئىهمايىيەتتىًهۇ
نەرَۇم قالذىو.
ئۈرۈنچىىە يېتىپ لەلىىچە تارتقاى ئاچلىق ئاساۋىًى ،يْل
نەؼەقەتلىزىًى ظۆسلەپ ئْلتارنايهەى .ظېزىق بۇيا يىلتىشى بىلەى
سىزىق ئْسۇـۇم بْلذى .ئىممى ئْتالپ يۈروەى ظىيىز پادىعىًىڭ
ئارىعىفا لىزىۋېلىپ ،پادىچىذىٌ ئْـزىلىقچە ظىيىزيى ئەنىەى
يەرلىزىو بْلذى .ئۈرۈنچىىە يېتىؽًى يەتتىهۇ ،ئۆسەنًى
ظىڭذۈرىذىفاى جاي تاپالهاي قالذىو .نەيذەك قاچقۇى قايذاق قىلىپ
بىزظىًىڭ ئىؽىىىًى قاقالىعۇى؟ نېًىڭ نالايىو -لۆرۈك ئاظتى،
تاؼاليذۇق ئۆي ،ئارىالپ نېچىت ئىچى ،پْالت تاۋلىفاى چاـذىمى
تاؼاليذۇق ئْچاق -ئْرىالر ،ئْسۇـۇم بْلعا -ؼەَەر ئەتزاپىذىمى
لْنهۇيىالر لۆلتاتلىفى بْلذى.
بىز لېچىعى "ظاي بْيى" نېچىتىًىڭ قۇتۇب پەؼتىفى ئۈظتىذە
ياتتىو ،دېزىشىًىڭ چېقىلفاى لۆسىذىٌ بىز لىؽى ؼۇيذاق چاققايلىق
بىلەى ئىچمىزى لىزدىمى ،خۇددى ئْـزى نۆؼۈلًى ئەظلەتتى .ئۇ
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قېؽىهفا لەلذى ۋە نېًى لۆرۈپ لەيًىىە يەچچە قەدەم داجىپ بېزىپ
تْختاپ:
قايعىڭ؟ بىشيىڭ "پۇخزا" بْلعاڭ ،تۆۋەى چۈػ! -دېذى.نەى تۆۋەى چۈؼتۈم.
 ظېًى بىشيىڭ تْپ ئىچىذە لۆرنىىەيذىو ،قايذاقالرچە بۇ يەروەلىزىۋالذىڭ؟ -قايذاقتۇ-بىز وۇناى ئىپادىعى بىلەى ظْرىذى،
ظەرەڭىە تۇتىتىپ ،يۈسۈنىە ظەپ ظالفايذىٌ لېيىٌ ئۇ:
" -پۇخزا" دېىىًىڭ يېهىعى؟ -جاۋاپ بېزىؾ ئْريىفا قايتۇرۇپ
ظْئال بەردىو.
پۇخزا دېىەى ظۆسيى بىلهىعەڭ ،بۇ يەردە يېهە پۇتلىؽىپيۈرىعەى؟
نەى ظەروۈسەؼتەنًى يْؼۇرناي ظۆسلەپ بېزىۋېذىو ،يْچۇى يىىىت
ئۇٍ تارتتى ۋە ئْڭ قْلىًى نۈرەنىە قْيۇپ ،قايذاقتۇ-بىز
قېزىًذاؼلىق نېُىز بىلەى دېذى:
ظەى نۇئەللىو ،نەى ئەدلىيە خادىهى .پەرقىهىش ؼۇال ئېمەى.بېؽىهىشـا چۈؼمەى لۈلپەت بْلعا -پەرقى يْق .بىش ظاڭا ،ناڭا
ئْخؽاؼالر ،بىز-بىزىهىشيى "بىشيىڭ پۇخزا" دەپ ئاتىؽىهىش .ناۋچىالر
بىشيى "جەنىيەت ظۈپۈرەيذىلىزى" دەپ َاقارەتلىن ئاتىؽىذۇ.
ئىعهىڭ يېهە؟قاۋۇل! -جاۋاپ بەردى قْلىذىمى تۈوۈيًى يېؽىۋېتىپ ۋە- :قْظىفىڭ ئاچتۇر ،تارتىًهاي يە ئاداػ- ،دەپ تْرّنالًى ئالذىهفا
يايذى.
قاۋۇل بىلەى تْيۇؼۇپ ئۈچ لۈى ئۆتمەيذىٌ لېيىٌ ،نېًى
ؼېزىملىزى بىلەى لۆرۈؼتۈرۈػ ئۈچۈى ؼەَەردىٌ خېلىال يىزاققا
باؼالپ باردى .چاتقاللىقًى خېلىال چْڭقۇرالپ لىزىپ ،ئىؽتىن
ئاقىذىفاى ئېقىٌ ظۇدىٌ ئۆتمەيذە ئەتزاپىفا سەڭ ظېلىپ قارىذى
قاۋۇل ۋە خۇددى ئْـالق نەرىىەيذەك بەلىۈ بېزىۋېذىَ ،ايال قىلهايال
ئەيًەى جاۋاپ قايتۇرۇلذى.
يۈر ،ئۇلا "پۇخزاالر" جۇـىجەم ئْخؽايذۇ -دېذىذە ،ظْلقْلۇنًى تۇتقاى پېتى نېًى چاتقال ئارىلىتىپ باؼالپ ناڭذى.
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وەۋدىلىن قاۋۇلًىڭ چاققايلىفىفا َەيزاى قالذىو .لۈيذۈس لۈيىهۇ
تەظلىمتە يْل تېپىپ ناڭىذىفاى بۇ چىفىتهاق ظْقهاق يْلذا
لېچىعى تەنتىلهەي لېتىۋاتقاى قاۋۇلفا بۇ ئەتزاپ بەػ قْلذەك
ئېًىق ئېمەيذە! بىش بۇ سىزىقلىقتىٌ چىقىؽىهىشـا ؼۇيذاق بىز
نۇڭلۇق ظادا ئاڭاليذىمى ،ئْريۇنذا تْختاپ قالفىًىهًى ظەسنەي
قاپتىهەى.
دۇتا چالىهەى ئۆسەم،
يىفاليذۇ قارا لۆسۈم.
ئۆس يۇرتۇنذا نۇظاپىزنەى،
ئۆتهەيذۇ نېًىڭ ظۆسۈم.
ـەسەلًىڭ ئاخىزقى نىعزاظىفا بىز يەچچە ئاۋاس قْؼۇلفاچقىهېمىٌ،
دەظلەپمى يەپىعلىمًى بۇسـايذەك قىلذىيۇ ،لېمىٌ يۈرەللەريى
يېزىپ چىققاى َەظزەت-پۇـاى تەظىزىذە َاۋا وۈنبىشى جاراڭالپ
لەتمەيذەك بْلذى.
دېذى نېًىڭؼەرىخاى،بۇ ـەسەلًىڭ باؼالنچىعىتەظىزلەيىەيلىىىهًى ظەسوەى قاۋۇل- ،بۇ قىشيىڭ لېۋەى ۋە
دىلمەؼلىىىًى دېهەنعەى…
بىش چْققا ئاياليفاى وۈلخايًى چۆرەدىؽىپ ئْلتىزىؽقايالريىڭ
قېؽىفا بېزىؽىهىشـا ياخؽا تْختىذى .پالاـىًا بىزظى ئْريىذىٌ دەط
تۇرـاى پېتى قاۋۇلًىڭ ئالذىفا بېزىپ:
ظېيىتًى لۆردۈڭهۇ؟ -دەپ ظْرىذى ،قايذاقتۇ-بىز تەؼۋىؽلىنئاۋاسدا.
بىللە لەتمەى ظەى بىلهىعەڭ ،نەى يەدىٌ بىلەي- ،دېذى قاۋۇلئۇيىڭ ظۆسىًى بۆلۈپ ۋە پالا بْي جاۋاپ بەروىچە ئۇيىڭفا تىمىلىپ،
ظېيىتًى يالفۇس تاؼالپ قېچىپعەيذە؟!
يالفۇس تاؼالپ؟! ئاـشىڭًى چايقاۋەت! قاچاى نەى يْلذىؽىهًىتاؼلىفاى؟- ..پالا تېزىمتى .ئۇ قاۋۇلًىڭ ياقىعىفا ئېعىلهاق
بْلذىهېمىٌ ،قْللىزىًى ؼىلتىىىچە قاۋۇل ئۇيى لىچىن بالىًى
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لۆتەروەيذەك ،قْلتۇـىفا قىعىپ ،ئاۋال ئْلتارـاى جايىفا ئاپىزىپ
قْيذى.
تېزىمهە ،لالتەك .ئەوەر ظېيىت قْلفا چۈؼىذېمەى ،نېًىڭذىٌ
ياخؽىلىق لۆرنەيعەى!
ظەرۋاس خاپا بْلهىفاي- ،ظۆسوە ئارىالؼتى چْققا قْيۇلفاىچېلەلتىمى ئاتىالظىهاى تائانًى قْچىۋاتقاى قىزنا ظاقاللىق بىزظى.
ظېيىت "الچىٌ" دەپ بېمار يام ئالهىفاى ،ئۇ ئاظاى قْلفاچۈؼهەط.
ظەرۋاس ئْلتار- ،دەپ ئْرۇى بْؼاتتى يەيە بىزظى.نېُهاى ئۆرە تۇرۇپ قالهىعۇى ،نەرَەنەت! -دېذى راۋاپ تۇتقاىقىش ۋە يېًىذىٌ ناڭا ئْرۇى لۆرظەتتى.
بىش- ،دېذى ـەنمىٌ قىياپەتتە قاۋۇل- ،بىز-بىزىهىشوە ئەسىشۋە قەدىزلىنَ .ەر قايذاق ؼارىئىتتا بىللە بْلۇؼىهىش ؼەرت!
ؼېمەر لەۋلىزىذىٌ ،ظەرۋاسىهىش ،ؼۇ دېىەيلىزىىە راۋاپًى بىزظايزىتاي- ،دېذىذە ،راۋاپًى چېلىؽقا باؼلىذى ؼەرىخاى:
ظۆسلىعەڭ ياناى دەيذۇ،
ناختىفىٌ َاناى دەيذۇ،
چْڭ-لىچىن ياالڭفىذاق،
ياى ئەنەط ،وۆلەڭ يەيذۇ…
ؼەرىخايًىڭ راۋاپ ظاداظىفا تەڭمەػ ئىًتايىٌ يېقىهلىق ،يۈرەك
قېتىذىمى َىغ-تۇيفۇالريى قْسـاػ لۈچىىە ئېىە نۇڭلۇق ئاۋاسى
لېچە ظۈلۈياتىًى بۇسۇپ ،يۇلتۇسلۇق َاۋا وۈنبىشىذە ياڭزاؼقا
باؼلىذى.
ئاٍ ،يەقەدەر يەلىغ ۋە تەۋرەتمۈچ لۈچمە ئېىە يەپەط …يۈرەك
دېفىًى قْسـايذىفاى ياخؽىًىڭ نۇڭ-سارىفا ـەرىق بْلۇپ لەتعەم،
ئەتىهالىو ،ئۆسەنًىڭ ئەلەمَ-ەظزەتلىزىهًى ئۇيتىفاى َالذا
بۇلهاقتەك ئاپپاق ؼەرىخايًىڭ قايفۇظىفا پېتىپ ،نْؼۇيذاق تۇـها
قابىلىيەتلىن ،ئىًعاى بالىعىفا رَّىي ۋە ئىلُام بېفىؽلىفۇچى
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دىلزابا قىشـا لۆيۈيذۈم ،ئېچىًذىو ،ؼەرىخاى ۋە ؼەرىخاى نىعالى
نىڭلىفاى قىش-جۇواى َەنؽىزىلەريى خىتاي باظقۇيچىلىزىًىڭ
قْلىذا ئاياق ئاظتى بْلۇۋاتقايلىفىفا باػ-پايا بْاللهىفايلىفىهىش
ئۈچۈى ئۇيالذىو .خۇؼًەپەط قىشيىڭ ياخؽىلىزىًى ئاڭالؼًى يْنۇط
َېعاپلىذىو ۋە يْنۇظتىٌ لېچىپ ئۆسەنًى ئاظتا چەتمە ئالذىو.
يەيە بىز يەچچە لۈى ظۇقىًىپ-نۆلۈيۈپ يۈردۈم .نەيذەك بىز
الوېزدىٌ قاچقاى "تانفىلىق"ئادەنىە لىههۇ باػ-پايا بْاللىعۇى؟
لىههۇ نېًى خىشنەتمە ئېلىپ ،قْلتۇـىفا قىعالىعۇى؟ ئاخىزى بىز
لۈيى قاچقاى جايىهفا -جاسا الوېزىفا قايتىپ لېتىؽًى جەسم
قىلىپ ،نېڭىؽىهفا قاۋۇل يْلۇقۇپ قالذىذە ،ئۇيىهىفىًىهفا قْيهاي،
ئۈرۈنچىًىڭ ـەربىذىمى خۇڭعەيشى تەرەپمە باؼالپ ناڭذى.
بۇ نېًىڭ قىؽلىق "ئْردام" -دېذى ،نېًى ـار ئىچىذىمىئۆڭمۈريىڭ ئىچىىە باؼالپ لىزوەى قاۋۇل- ،ئْلتار ،نېُهاى
قىلىهەى ،بۈوۈى تاپاۋىتىو جايىذا.
قاۋۇل نْنؽانًى يېقىپ ،چىزاقپايعىهاى تاؼقا ئْرياتتى .قْلتۇـىفا
قىعىۋالفاى تۈوۈيچەلًى يېؽىپ ،جْسا ۋەسىپىعىًى ئۆتەيذىفاى
ياپىالق تاؼًىڭ ئۈظتىىە ئىممى يىڭچە پىؽقاى وۆػ ،بەػ وىزدە
ياى ،بىز ؼىؽە جۇى َ-اراقًى قْيذى ۋە قْللىزىًى ئۇوىالؼتۇرۇپ:
" -يەك يەپەط َۆسۈر -دۆلىتى ظۇاليهىًى" دېىەيذەك ،بىز دەقىقە
بْلعىهۇ ـەنًى ظىلمىۋېتىپ ،لۆڭۈل ئاچايلى .لەل ،ئۇلا ،بارىفا
دەتتىمام!
ئاچ-سېزىٌ ئادەم ياى ،وۆؼًىڭ ئالذىذا تاقەت قىلىپ تۇراالنذۇ؟ نەى
وۆؼًىڭ نايلىق يېزىذىٌ بىز پارچىًى ئاـشىهفا ظېلىپ ،چايًىهايال
يۇتۇۋەتتىو.
تْختا ئۇلام! َەنهىًى بىز ئۆسەڭ يېعاڭها يېىىٌ ،لېمىٌ پۈتۈىيۇتها.
لەچۈر ،قاۋۇل ئالا ،يەپعىهًى باظالهىذىو… نْيۇڭذىٌ بىزيى پەلەنها قىلىۋالعاڭ ،تېخىهۇ ئىؽتىُا بىلەىيەيعەى- ،دېذىذە ،ئالذىهفا لىپهۇ-لىپ بىز پىيالە َاراقًى قْيذى
قاۋۇل.
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نەى بۇ يەرظىًى سادىال ئىچىپ لۆرنەپتىمەيهەى…لىهًى َاراقمەػ دېۋىذىڭ؟ -رەيجىىەيذەك ناڭا تىمىلذىقاۋۇلَ- ،اراق ئەنەط ،دەرت ئىچىهىش جۇنۇ .دېذىهفۇ بىز دەقىقە
بْلعىهۇ ـەنذىٌ خالى بْاليلى!..
قاۋۇل پىيالىذىمى َاراقًى دەم ئالهاي ئىچىۋەتتى.
نەى قىيًالعانهۇ قاۋۇلًىڭ رايىچە بْلذۇمَ ،اراقًى ئىچىۋەتتىو.
ئىممىًچى ،ئۈچىًچى قەدەًَى سّرلىهىعىهۇ ،ئۆسەم تەلەپ قىلىپ
ئىچتىو…
نەى ظېًى جەللىىۈرلۈلمە ظايى قىلهايهەى- ،دېذى خېلەقىشىۋالفايذىٌ لېيىٌ قاۋۇل ظاپال- ،ئۆسەنهۇ ،بۇ پەظمەؼىلىمتىٌ
جاق تْيذۇمَ .ەر قېتىو بىز لىؽىًىڭ يايچۇـىفا قْل ظېلىپ پۇلىًى
ئالفىًىهذا ،ئۇيىڭ يۈرىىىًى ظۇـىزىپ ئالفايذەك َىغ قىلىهەى…
قاۋۇل ظاپال ظۆسلەيذېمەى ،ئەيذىممەيذەك ،ئۆپمىذىىەيذەك،
ئۇيىڭ ئۈيى تىتىزەك ئارىالػ چىقاتتى.
نەى ئۈى قاتهىذىو .لېمىٌ ئىچىهذە قاۋۇلفا َەنًەپەظلىن ئىشَار
قىلذىو .دەرۋەقە- ،دەيتتىو ئۆس-ئۆسەنىە- ،تاؼًى تالقاى
قىالرلىق لۈچ-قۇۋەتمە ئېىە نْيۇ ظاـالم يىىىت جىعهايىي
ئەنىەلتىٌ قاچارنېمىٌ؟ َايات لەچۈروىذەك قىلچە ئىهمايىيەت،
باػ تىققىذەك پايا بْلعا نْؼۇ َالەتمە قاالرنېذى :ئۇ ؼۇ تاپتا
قىلىۋاتقاى "ئىؽىذىٌ"َ ،ەتتا ئۆسىذىًهۇ يەپزەتلىًىذۇ ،ئىًعاى
بالىعى ئۆسىذىٌ-ئۆسى يەپزەتلىًىؾ دەرىجىعىىە يېتىؽتىٌ ئېفىز
پاجىئە بْالرنۇ؟
 بېؽىڭفا ظايە بْلفىذەك جاي ،قْظاق تْيفىذەك ئْقەت تاپالىعاڭئۇلا ،بىشوە يېقىٌ يْلىها! -خىتاپ قىلذى نېًىڭ ئىچمى
لەچۈرنىلىزىهًى ظەسوەيذەك قاۋۇل.
يْـۇظى ،نەى ظىلەردىٌ َەروىش يەپزەتلەيىىًىو يْق- ،دېذىوئالذىزاػ.
خالىعاڭ- ،دېذى خېلىفا ظْسۇلفاى ظۈلۈياتتىٌ لېيىٌ قاۋۇل،خْؼًا ئەللەريىڭ بىزىىە ئۆتۈپ لېتەيلى…ياق ،ياق! يېهە بْلعام ،ئۆس ئېلىهذا بْالي!..http://www.wetinim.org/
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دەپبىقىًىڭفا يەؼتەر ظايجىفايذەك تْلىذىڭا ،ئۇلا!لۈلۈۋەتتى قاۋۇل ۋە ناڭا تىمىلىپ تۇرۇپ- ،بۇ جەَەتتىٌ
ئىممىهىشيىڭ لۆس قارىؽى ئْخؽاػ ئېمەى .نېًى بىللە لېتىؽمە
دەۋەت قىلفايالرـا" :يات ئەلذە ظۇلتاى بْلفىچە ،ئۆس ئېلىڭذا ئۇلتاى
بْل" دېىەى دايا تەنعىل بىلەى جاۋاپ بەروەيهەى .ئۇلا" ،ئۇلتاى"
بْلعاقهۇ ،ئۆس ئېلىهىشيى دەظعەپ تۇرـىًىهىش ئەال جۇنۇ!
قاۋۇل ئىممىهىش
ؼۇ لېچىعى ـىهعا ئۆڭمۈريىڭ ئىچىذە
نۇڭذاؼتۇق ،ظىزداؼتۇق .ـۇلجا ۋىاليىتى ،يىلقا ياَىيەظىًىڭ
ئەدلىيە بۆلۈم باؼلىفى قاۋۇل "نىللەتچى" قالپىفىًى لىيىپ "ئۈچ
لەپتەر" دېىەى جايذا رّدا قاسـاى يېزىذىٌ سۇلۇنفا چىذىهاي قېچىپ
لەتمەى.
نەى ظاڭا ئېيتتىو ،ئۇلا ،دەرتعىش ئادەم يْق .قېًى دەرتًى تارتىپتۇرايلى ،ئاخىزى بىز يەردىٌ چىقار- ،دېذى ئەظًەك ئارىالػ قاۋۇل،
تاڭهۇ ئېتىپ قالذى ،لۆس ئىلىۋااليلى.بىز يەردىٌ چىقار … -ـۇدۇڭؽىذىو نەى ۋە سۇلۇنفا قارؼىئْچۇق ياراسىلىق لۆرظەتهەيَ ،ەرىمەتعىش ياتقىًىهىشـا سەردەوۆػ
بْلعانهۇ ،لېمىٌ يېهە قىلىؽًى ،يېهىذىٌ باؼالػ سۆرۈرىيىتىًى
ئْچۇق ئاڭقىزالهاي بۇرۇقتۇم بْالتتىو…
ئەتىىەيلىىى قاۋۇل ئْريىذىٌ تۇرۇپال ئۆڭمۈريىڭ بىز بۇلىڭىذىٌ
بىز بْالقًى ئېلىپ يەؼتى ۋە ئْيچە قاتقاى وىزدىًى نېًىڭ ئالذىهفا
قْيذى.
نايا ،ئۇلام ،ئەوەر بىشدىٌ بۆلەك بْلۇؼًى خالىعاڭ نْيۇيىئالذە ،يْلۇڭفا راۋاى بْل .ئاناى بْلعاق ،يەيە لۆرۈؼۈپ قاالرنىش.
تْؼقاى بالىعى بۆجەيىە" :ـايجۇـىذا لۆرۈؼەرنىش" دەپ ئېيتقايذەك،
سانايىڭ نْؼۇيذاقال بْلعا ،بىشنۇ الوېز يالى سىًذايًىڭ بىزىذە
ئۇچزىؽىپ قاالرنىش تېخى.
ياق! -دېذىو قاۋۇلفا جاۋاۋەى- ،ئەيذى يېهە بْلعاق ،بىللەبْلىهىش…
ؼۇ لۈيىال قاۋۇل ظاپال نېًى "َۈيەر" ئۈوىتىؽمە ؼەرىخايفا
تاپؽۇردى.
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يادىزجايًىڭ- ،دېذى ؼۇ لۈيىال ؼېزىملىزى ئالذىذا ؼەرىخاى- ،قْل ظۆڭەللىزى ئەۋرىؽىو ئېمەىَ .ەر قايذاق "پەدىىە" ئْڭاي
لېلىذۇ .ئْى بەػ لۈى ئىچىذە تەييار قىلىهەى!..
ئۈچ لۈيذىٌ لېيىٌ "ئەنەلىيەت" باؼاليذى .نېًى بىز قاتار
لْچىالريى ئاياليذۇرۇپ لەلىەى ؼەرىخاى قايتىپ ئۆڭمۈروە
لىزىۋاتقىًىهىشدا چىزپاپ ئۆتمەيذەك بْلذىذە ،ناڭا قاراپ
لۈلۈنعىزەپ:
يايچۇـىڭىشـا قاراڭا- ،دېذى .نەى ئىچ يايچۇـۇنفا قْلظالعام ،قاۋۇل بەروەى ئْى يۈۋەى ئاخچا يْق.
راظتىًال چېۋەر ئېمەيعىش ،ؼەرىخاى.لاؼمى نْؼۇ چېۋەر ،ئەۋرىؽىو قْلالردا يەقىؾ ئْيۇپ ،وۈلچەلعەم يالى راۋاپ ئْيًاپ قەلبلەريى تەۋرەتعەم ،يادىزجاى- ،
ؼەرىخاى بۇ ئىبارىلەريى ؼۇيذاق بىز ـەنمىٌ ،نەَشۇى قىياپەتتە
ئېيتتىمى ،نېًىڭ ئىچىو ظېزىلىپ ،ئۇيىڭفا قارىيالهىذىو.
وايىذا- ،دېذى ئۇؼؽاق قْللىزىًى ئەيذى لۆرۈۋاتقايذەك ظىلىقئۇوىالپ تۇرۇپ ؼەرىخاى- ،ئۆس ئْريىًى تاپالهىفاى بۇ قْلالريى
لەلە بىلەى لىعپ ،قىزقىپ تاؼلىفىو لېلىذىيۇ يەيە قايذاقتۇ
ـايىپ ئۈنۈد-ئارسۇالر تەظىزىذە پەيلىهذىٌ قايتىهەى!- ..
ؼەرىخايًىڭ يەپعى قىعىلذى ،ئەتىهالىو ،ياقىعىًىڭ تۈوهىعىًى
يۇلۇپ دېىىذەك ئېچىۋېتىپ ،ناڭا تىمىلىەى پېتى ظۆسىًى داۋام
قىلذى- ،ئېيتىڭا ،قېزىًذاػ ،نەى ظىياقى قىشالر نْؼۇيذاق ئىپالط
ئىؽالريى قىلىؾ ئۈچۈى يارالفايهېمەى؟ بىشيى نْؼۇيذاق
پەظمەؼلىممە وىزىپتار قىلفاى ،نەجبۇرلىفاى لىو سادى؟ خىتاي
ئەبلەخلىزىهۇ يالى ئۆسىهىشيىڭ ؼْرىهۇ؟ يېهىؽمە ؼۈك تۇرىعىش،
سۇۋاى چىقارنايعىش؟..
نەى ؼەرىخايًىڭ ظْئاللىزىفا چاك باظقايذەك جاۋاپ بېزىؽمە
ئاجىشلىق قىلذىو :راظتىًى ئېيتعام ،ؼۇ پەيتتە ئۆسەنًى ؼەرىخايذىٌ
ئاجىش ،چارىعىش بېچارە َىغ قىلذىو .ئۇيفۇر يانىًى لۆتىزىپ
يۈروەى نەيذەك بىز ئۆلەرنەيًى يەچچە لۈيذىٌ بۇ ياى ؼەرىخاى
بېقىۋاتىذىفۇ! ؼۇ لۈيى ،ؼۇ پەيتتە ؼەرىخايًىڭ ظْلفاى ،پۇچۇلفاى
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ۋە ئەيًى ۋاقىتتا وۆسەللىن ئەلىغ ئەتمەى قىياپىتىذىٌ ئەيهىًىپ،
َايات نەئىؽىيىتىًىڭ لۆرلى -وۆسەللىىى بْلفاى لۈللى ئايال
َەنؽىزىلىزىهىشيىڭ ئالذىذا خىجالەتچىلىممە پاتتىو" .ئەوەردە- ،
بىش ،نْؼۇ سانايًىڭ ئەرلىزى،دەيتتىو ئۆس-ئۆسەنىە،
ئەجذاتلىزىهىش لەبى جاظارەت-ؼىجائەت ئېىىلىزى بْلعاق ئېذۇق،
ئايا نالاى ۋە ئايال-ئايىالر دۈؼهەيلەريىڭ ئاياق ئاظتىذا پايهال
بْلهاط ئېذى …".نەى بۇ لەچۈرنىلەريى ؼەرىخايذىٌ يْؼۇرۇپ،
ئۆسەنىىال خىتاپ قىلذىو ،خاالط!
ئىممى لۈيذىٌ لېيىٌ ؼەرىخاى ئىممىهىش "ظەيلىىە" چىقتۇق.
ؼۇ لۈيذىٌ باؼالپ ،نېًىڭهۇ "ناَىزلىفىو" لۈيذىٌ-لۈيىە
ئېؽىپ ،باي خىتايالريىڭ يايچۇـىفا چۈؼۈپ ،لۈيىهىشيى لۆرۈؼمە
باؼلىذۇق…
دېذى يادىزجايًىڭ ظەروۈسەؼتىعىًى يەيە قەيتنايا،قىلهاقچىذەك ئىبزاَىو بىزدىٌ ناڭا بۇرۇلۇپ ،پەلەلًىڭ
وەردىؽىذىٌ ئاق يىيەت ،پاك ۋىجذاى بىز ئىًعاى ئْـزى-
جەللىىۈروە ئايلىًىپتۇ .ئاٍ ،قايعى بىزظىًى ئېيتاي…
ناۋئىشم ۋە ناۋچىالر لالال لېعەرلەر ئادەنلەريى ظەسوۈظىشنەخلۇقاتقا ئاياليذۇرناق ئۈچۈى جىذدىي َەرىمەت قىلهاقتىمى،
بۇيىڭ ئۈچۈى ئۇالر ئەڭ ئالذى بىلەى ئىًعاى پەسىلىتى ،ئەدەپ-
ئەخالقى ۋە ۋىجذاى پاللىفىًى بۇلفىهاقتا .وۈلباَار ،يادىز ،قاۋۇل،
ؼەرىخاى ۋە ؼۇ لەبى نىڭلىفاى ياؼالر ئەيًە ؼۇيذاق رەسىل
ظۈيىقەظتلەريىڭ قۇربايلىزىذۇر .بۇ تېزىقە ۋەَؽىلىن پەقەت خىتاي
ئەنەلذارلىفىفا ،ناۋچىالرـا خاط خۇظۇظىيەت ،ئەلۋەتتە! -دېذىو
نەى ظۆَبەتذىؽىو ئىبزاَىهًىڭ يادىز َەققىذىمى نۇالَىشىلىزىًى
قۇۋەتلەپ ۋە يادىزيىڭ لېيىًمى َاياتىًى ئېيتىپ بېزىؽىًى
ئىلتىهاط قىلذىو.
خْپ- ،دېذى ئىبزاَىو ۋە پىمىزىًى جەنلىىەيذەك بىز دەقىقەخىيال ظۈرۈپ ،ظۆسىًى داۋام قىلذى- ،يادىز لۆپ ئۆتهەي قايتىالپ
"تْرـا" چۈؼىذۇ ،ئۇ ؼۇ ئارىلىقتا بېؽىذىٌ لەچمەى َادىعىلەريى
جەنلەپ ،نۇيذاق ظۆسلەپ بەروەى:
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نېًىڭ جەللىىۈرلىىىو ئۇسۇيفا ظْسۇلهىذىيۇ ،لېمىٌ يايچۇـۇمئاخچىفا خېلىال تْنپۇيۇپ قالذى .بۇ ئارىلىقتا قاۋۇل باؼلىق ئىممى
يېىىتىهىش قْلفا چۈؼۈپ ،ئىشظىش يْقاپ لېتىؽتى.
ئۈرۈنچىذە نەى ظىياقى ظەروەردايالريىال ئەنەط ،ئىؾ ئىشدەپ لېلىپ
قالفاى ۋە يەيە ئۈرۈنچىذىمى ئىذارە-جەنىيەتلەردىٌ ؼالىًىپ
قْـاليذى بْلفاى "وۇنايلىق" ئۇيعۇرالريى يىفىؽتۇرۇػ َەرىمىتى
باؼاليذى.
بۇ خىل "جەنىيەت ظۈپۈرەيذىلىزىًى" لۆروەى يەردىال تۇتۇپ-قاناپ،
ئۈظتى يېپىق ناؼىًىالرـا "قاچىالپ" ،تەللىهالاى ئەتزاپىذىمى
ئەنىەك الوېزلىزىفا ئېلىپ لېتىؾ باؼاليذى .خەتەر لۈچەيذى.
ؼېزىملەر ظېپىهۇ لۈيذىٌ-لۈيىە ؼاالڭلىؽىؽقا باؼلىذى.
يېهە قىلىؾ لېزەك ،ؼەرىخاى؟ تەللىهالاى چۆلىذە قاقدېذىو ؼەرىخاىبْلىهىشنۇ يالى باؼقا ئْقەت قىلىهىشنۇ؟
ئىممىهىش يالفۇس قالفايذا .راظتلىفىًى ئېيتعام ،ؼەرىخايفا ؼۇيذاق
ئىجىللىؽىپ لەتتىهمى ،ؼۇ َالەتتە ئۆسەنذىٌ لۆرە راۋاپچى قىشيىڭ
ـېهىًى تْلىزاق يەيتتىو.
چۆلًى خۇدا لۆرظەتهىعۇى ،خەلق ئارىعىذا بْلفىًىهىش ئەال!بۇ دۇرۇط ؼەرىخاى ،ئاخىزقى يەپەظمىچە ئېلىؽىپ لۆرەيلى.ظْـۇرۇلۇپ-ظْـۇرۇلۇپ تۆتەيلەى قاپتىهىش .ئەيذى ئۈرۈنچىذەبىز لۈيهۇ تۇرۇؼقا بْلهايذۇ ،ئْرۇى يۆتمەػ لېزەك- ،دېذى
ؼەرىخاى .ئۇيىڭ ئەپتىىە قارىفايذا جەسنىعى لۈچلۈك ئېذى.
قەيەروە ظْقۇيعاق بْالر؟قۇنۇلفا! -ئْيلىهايال جاۋاپ بەردى ؼەرىخاى.قۇنۇلًى دەڭا…َە-ئە! سىًذاى ،الوېزدىٌ قاچقاى بىز تۈرلۈم ياؼالر قۇنۇلتېفىفا يْؼۇرۇيفايلىفى نەلۇم .قايذاق قىلىپ بْلهىعۇى ؼۇالرـا
قْؼۇلۇۋېلىؾ لېزەك.
ناۋچىالريىڭ سۇلۇم-ظىتەنلىزىىە قارؼى ئۇ يەر-بۇ يەردە ئۇچقۇى
چاچىزىفايذەك لىچىن-لىچىن ياراسىلىق-قارؼىلىقالر پاللىذە
يېًىپ ئۆچۈپ قالفىًى بْلهىعا ،چْڭ لۆلەنلىن ۋە تەؼمىللىن
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قْسـىالڭ تېخى رّي بەرنىىەى .بىش تەـذىزىذىٌ رەيجىىەى بىز
تۈرلۈم ياؼالر خىتاي نۇظتەنلىمىچىلىزىىە ،نەۋجۇت نەنۇرىي
تۈسۈنىە قارىتا ـەسەپ-يەپزىتىهىش لۈچلۈك بْلفىًى بىلەى
يەلمىهىشوە نىًىۋالفاى َۆلۈنذارالريى قايذاق قىلىپ ئىزـىتىپ
تاؼالؼًى ئۇيۇؼۇپ َەرىمەت قىلىؾ ئۇظۇل-چارىلىزىًى بىلەلهەي
باػ قاتۇراتتۇق .بىشدەللەريى ئۇيۇؼتۇرىذىفاى ،باؼالپ ناڭىذىفاى
تەدبىزچاى رەَبەرلەريىڭ بار-يْقلىفىذىًهۇ َاسىزـا بېخەۋەر ئېذۇق.
 بىز تۈرلۈم ياؼالر قۇنۇل تېفىفا يْؼۇرۇيفاى دېذىڭىشنا؟ لىهذىٌئاڭلىذىڭىش؟ -ئېًىقلىهاقچى بْلذۇم.
نۇيذاق نىؾ-نىؾ قاۋۇل "تْرـا" چۈؼهەظتە باؼاليفاى .بىش ئايچەئىؽەيهىىەچمە لۆڭۈلهۇ بۆلهىىەى…
لْيا وەپ ئېمەيذە!ظەۋىز قىلىڭ ،وېپىهًى بۆلهەڭ- ،دېذى رەيجىىەى ؼەرىخاى،تۈيۈوۈى ئايعىخاى ئايالنذىٌ ئېًىفىًى ئۇقتۇم.ئۈرۈنچىًىڭ "خْتەيىەي" لْچىعىذا ئايعىخاى ئايالنًىڭ ئىممى
ئۆيى بْلىذىفاىَ .ېچ لىو لۆسوە
ئېفىشلىق لىچىممىًە
ئىلهايذىفاى بۇ قېزى ئايالًىڭ ئۆيى بەسىذە قاچقاى-نۆلمەيلەروە
بىز-ئىممى لۈيلۈك پايا بْلۇپ لەلىەيلىىىًى بىلەتتىو.
ئايعىخاى ئايالم ؼەرىخايًىڭ يېقىٌ تْيۇؼى ،ؼەرىخاى ئۇيىڭذىٌ
َېچ يەرظىعىًى ئايىهايذۇ .بىش ئۆس ئارا بۇ ئۆيًى "ياۋدەى" ("ئۆتەڭ")
دەپ ئاتىؽاتتۇق .ئايعىخاى ئايالم بْلعا ،لەلىەى-لەتمەيلەردىٌ
بەسى خەۋەر ئەَۋالالريى ئېلىپ تۇرىذىفاى .ؼۇڭالؼقا ؼەرىخايًىڭ
ظۆسىىە چىًپۈتتۈم.
ئايعىخاى ئايالم دېىەى بْلعا ،راظت خەۋەر .ئەيذى تەخىز قىلهاييْلفا چىقىؽىهىش لېزەك- ،دېذىو قايذاقتۇ تاقەتعىشلىن ۋە
خْؼاللىق ئېچىذەَ- ،اياتىهىشيىڭ بىز لۈيىًى بْلعىهۇ ،ياخؽى
ئىؽقا بېفىؽاليلى ،قەدىزلىن ظىڭلىو!
سّردۇى بىلەى ئاۋۇتالريى بىللە لېتىؽمە ظايە قىلىؽىهىش لېزەك.-ئەلۋەتتە ،قايچە لۆپ بْلعاق ،ؼۇيچە ياخؽى ئەنەظهۇ؟
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ؼۇ لۈيى لېچىعى لەظىپذاػ ؼېزىملەردىٌ "تْرـا" چۈؼهەي ئاناى
قالفايالر :ؼەرىخاى ،سّردۇى ،ئاۋدۇى تۆتىهىش نۇظۇلهايالر
وۆرظتايلىفىذىمى "خىلۋەت" نالايىهىشـا يىفىلذۇق .لۈيذۈسىهۇ
ئادەنًىڭ تېًى ؼۈرلىًىذىفاى لْيا لەبىز-پۇچۇق وۈنبەسيىڭ
ئىچىذە پىلذىزالپ يايفاى ؼانًىڭ ـۇۋا يْرۇـىذا چۆرەدەپ
ئْلتىزىؽىپ ،نەظلىُەتًى پىؽىزىۋالذۇق .قۇنۇل تېفىذىمى سۇلۇم-
َاقارەتمە قارؼى باػ لۆتەروەيلەر ظېپىفا قْؼۇلۇؼقا قەظەم ياد
قىلىؽتۇقَ .اياتىهىش ئۆسىهىش ئۈچۈيال ئەنەط ،بەلمىو باؼقىالرـىهۇ
لېزەك ئېمەيلىىىًى َىغ قىلىپ ،قۇنۇلفا چاپعايىزاق يېتىؽمە
ئىًتىلذۇق.
نەيچە بْلفايذا- ،دېذى ؼىهاياليفاى سّردۇىَ- ،اسىزال يْلفاچىقىؽىهىش لېزەك ،قْرقىذىفاى يېهىعى بار؟
َاسىز تەپتىؾ-تەلؽۈرۈػ ئىًتايىٌ لۈچلۈك ،يْلخەتعىشقايذاق ناڭىهىش؟ -دېۋىذى ،ئارىهىشدا يېؽى چْڭىزاق ئاۋۇت ئۇظتا،
نەى جاۋاپ بەروىچە:
پۇل بْلعا ،يْلخەت تېپىلىذىفۇ- ،ئىؽەؼلىن جاۋاپ بەردى.راظت دەۋاتانعىش؟..قاچاى نەتەم تۇتۇرۇقعىش وەپ قىلفىًىو بار؟ -رەيجىپ جاۋاپبەردى ؼەرىخاىَ- .اسىزقى سانايذا َەنهىًى پۇلفا ظېتىۋېلىؽقا
بْلىذۇ .قېًىَ ،ەر قايعىڭالر ئەللىن يۈۋەيذىٌ بېزىڭالر- ،دېذى
ئىؽەؼلىن َالذا ؼەرىخاى.
نايًىمام ،ئاپپاق ظىڭلىو! -دەپ ئەللىن يۋەيًى ظاياپ بەردىئاۋۇت .بىشنۇ ئاۋۇتقا ئەوەؼتۇق.
بەخىت-ظائادەت ظەپەروە ناڭفايذەك،بىش چْڭ ظەپەر
خْؼُال-خْرام يْل تەييارلىفىًى قىلذۇقَ .ەر ئېُتىهالفا قارؼى،
ئىممىىە -ؼەرىخاى بىلەى نەى ،سّردۇى بىلەى ئاۋۇت بۆلۈيۈپ
ناڭهاقچى بْلذۇق…
* * *
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ئاخؽانذىًال ظىو-ظىو يېفىؽقا باؼلىفاى يانفۇر ئەتىىەيلىىى
ئۇۋاق قارـا ئاياليذى .ؼەرىخاى ئىممىهىش لېچىچە پېتىقًى لېچىپ
يْل ناڭذۇق .بەسىذە ئارتۇقچە ئېُتىياتًىڭ سىيىًى لۆپ بْلىذېمەى.
بىش "ئىش ئۆچىزىؾ" نەقعىتىذە ئۈرۈنچىذە پْيېشـا ئْلتارناي ئْى
ظەلمىش لىلْنېتز يېزىذىمى ظەيىپْ ئعتايىيېعىىىچە پىيادە
ناڭهاقچى بْلذۇق .ناياَ ،ېهىؽەم تىًىو تاپهايذىفاى ظەيىپْيىڭ
ظْـاق ؼانىلى قار ئارىالػ ئۇؼؽاق تاؼالر بىلەى يۈس-لۆسلىزىهىشيى
ظاۋىهاقتا .لاؼمى ،لىيىهلىزىهىش پۈتۈى بْلعىچۇ …َْدىمانذەك
ئۇ يەر ،بۇ يېزى بۆظۈلىەى ياناق چاپايذىٌ ئۆتمەى ظْؿ ؼانالذا
بەدەى تْڭۇپ ،ياـاچتەك قېتىؽقا باؼلىذى .ؼانال قارؼىعىفا
ناڭفاچقا ،يە لۆسلەريى ئاچقىًى بْلفاي.
ؼەرىخايًىڭ تۇنؽۇـىًىڭ يېزىلىپ لېتىؽى بەلهۇ ئاۋارە قىلذى.
پات-پاتال تْختاپ ئەظمى التىالر بىلەى تۇنؽۇـىًى چۈڭمەپ
نىڭىؽىًى داۋانالؼتۇراتتى .ؼۇيذىهۇ ـەيزەتلىن قىش راۋاۋىًى باـزىفا
نەلمەم بېعىپ ،نېًىڭ ئالذىهذا ناڭىذۇ .خېلە يىزاقتىًال پْيېش
ئىعتايعىعىذە نىفىلذىفاى ئادەنلەريى لۆرۈپ تْختىذۇق.
قۇرۇتتەك
ئېذىمى،
ؼۇيچىلىن
لۆپلىىى
ئادەنلەريىڭ
نىفىلذىؽاتتى.
بۇ ؼۇيچە قاياقتىٌ پەيذا بْلفاى ئادەنلەرلىًە!قارا يْپۇظالر- ،دېذى ؼەرىخاى.دەرۋەقە ،ؼەرىخاى ئېيتقايذەك ،قارا يْپۇظالر ئۆلمىهىشيى قاپالپ
لەتمەى ئېمەى .ئىچمى خىتايذىٌ ؼەرقىي تۈرلعتايفا قىياى
ظۈيىذەك ئېقىپ لىزوەى بۇ خىتاي ئەَلىًى يەرلىن خەلقلەر "قارا
يْپۇظالر" دەپ ئاتايذىفاى .يېزىو ئاچ ،يېزىو يالىڭاچ بۇ بېچارە قارا
يْپۇظالريى پْيېشـا لېعەك قاچىلىفايذەك" ،ؼىًجاڭ خاۋ
دېماڭفا"ئەلىلىپ تۆلۈؼەتتى .قارا يْپۇظالر بْلعا ،يەرلىن
خەلقلەريىڭ ئۆي-ئارانلىزىفا تەڭ-ئْرتاق بْلۇؼاتتى .لۆسوە
لۆرۈيىەيًىڭ بارلىفىًى يەپ ،باؼقا ياققا راۋاى بْالتتى يالى
جايلىؽىپ قېلىؽاتتى…
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پْيېشيىڭ لېلىؽىىە بىز ظائەتتىٌ ئْؼۇق ۋاقىت بْلفاچقا ،قْظاق
تْيفۇسۇپ ،ئىععىًىۋېلىؾ ئۈچۈى ئاؼپۇسۇلفا لىزدۇق .ئاؼپۇسۇلًىڭ
ئەتزاپىذا قۇرۇق قاخؽال بْلۇپ قالفاى بالىلىزىًى يېتىلىىەى،
بەسىلىزى ـْجۇى-خالتىلىزىفا ظېلىۋالفاى ۋە َاظا تاياقلىزىًى
تايىًىپ ئاراى-ئاراى چانذايذىفاى قارا يْپۇظالريىڭ بىز تۈرلۈنى
چۇۋىلذىؽىپ يۈرۈؼىذۇ .بۇالر يەر قاتلىهىذىٌ يېڭىال قېشىۋېلىًفاى
ئۇالر
لۆرۈيەتتى.
قْرقۇيۇچلۇق
ظۈيەللىزىذىًهۇ
نۇردا
رَّچىۋىًالردەك تىهىعقىالپ ،ئْسۇق ئىشدىؽىذۇ .ئۆتمەى-
لەچمەيلەريىڭ ئالذىًى تْراپ ،تىلەنچىلىن قىلىؽىذۇ .ظەل
ناـذىزى بارىزاقلىزى بْلعا ،ئاؼپۇسۇلًىڭ ئىچىىە ئۈظعۈپ
لىزىؽىپ ،ـىشا يەۋاتقايالريىڭ چىًە-تەخعىلىزىىە قْللىزىًى
ظېلىؽىپ "ئْرتاقلىؽىذۇ" يالى ئالذىفا تارتىۋېلىپ يەۋېزىذۇ .بۇ
بەيذىلەر ظېًى تىزىمال يۇتۇۋېتىذىفايذەك قىياپەتتە ئېذىمى ،ئۇالريى
لۆرظەڭ َەم يىزلىًىعەىَ ،ەم ئىچىڭ ظېزىلىپ ،قەلبىڭ
ئاساپلىًىذۇ…
"لەڭ دىيار ،تْق يۇرت" دەپ ئۆس يەرلىزىذىٌ لۆچىزىلىپ
تېپىپ
ئْسۇق-تۈلۈك
يْپۇظالرـا
قارا
بۇ
ئەلىلىًىەى
بېزەلهىىەچمە ،ناۋچىالر باؼقۇرۇۋاتقاى َۆلۈنەت ئْرۇيلىزىفا،
ئۆسلىزىًى نەجبۇرەى لۆچەروەى باؼلىقالرـىهۇ ئۇالر نىڭالرچە
لەيەتلەر ئْقاتتى .لېمىٌ قاراپ تۇرۇپ ئۆلهەط ئۈچۈى قْلذىٌ
لەلىەى ئانالالريى قىلىپ لۆرەتتى ،جاى تارتىؽاتتى…
ؼەرىخاى ئىممىهىشيىڭ بۇيزۇتقاى تانىفى لەلىىچە ئەتزاپقا ظەپ
ظېلىپ ئْلتاردىو .ئالذىهىشدىمى جْسىذا ئْلتارـاى تۆت لىؽىًىڭ
َېلىقى
چۈؼمەيذەلال
ئاظهايذىٌ
لېلىۋېذى،
تانىفى
تىلەنچىلەردىٌ ئۈچى لەلىەى پېتى ئەيذىال قْيۇلفاى ئاؼقا قْل
ظېلىؽتى ۋە تەخعىذىمى ئاؼالريى ئېلىپ قېچىؾ ئْريىفا ،لىز
قْللىزىًى ئاؼقا چىالپ ،وىزتەيىەى يۇرظىش لۆسلىزىًى
پاقىزاتقايلىزىچە تۇرۇؼتى.
خەپ ،ئاؼًى بۇلفاؼتىذە!- ..دەپ ئْريىذىٌ تۇردى ئاػبۇيزۇتقايالريىڭ بىزى.
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ئاػ ئېىىلىزى چىقىپ لېتىؽىىە جْسا ئۈظتىذىمى تۆت تەخعە
ئاؼقا باؼقا تىلەنچىلەرنۇ قْل ظېلىؽتى ،تاالػ-تارتىؾ باؼاليذى.
بىش ئاػ يېذۇقهۇ ،ئاػ بىشيى يېذىهۇَ ،ەر َالذا ئىًتايىٌ ئېفىز
تەظىزاتقا پاتقاى َالذا ئاؼپۇسۇلذىٌ چىقتۇق .ئەؼۇ ئىًعاى
پەسىلىتىذىٌ ئايزىلفاى ،لۆروەيال يەريى تىهىعقىالپ يۈروەى "قارا
يْپۇظالردا" يېهە وۇيا بار؟ ..ئۇالريى ؼۇ َالەتمە ،ؼۇ يىزوىًىچلىن
قىياپەتمە ظالفاى ،ئۇالريىڭ باال-چاقىلىزىًى ئاچ-سېزەيلىمتە
قىيًاۋاتقاى لىو؟ ..ئۇالريىڭهۇ ئۆسىىە اليىق ئىععىق ئْريى،
نەئىؽەتلىزى بار بْلفېذى؟ ..يالى تۇـۇلفايذا نْؼۇ ئەپتى بىلەى
تۇـۇلفايهۇ ،بېچارە خەلق…
پْيېشيىڭ وۇدّوى ئىممىهىشيىڭ َەظزەتلىن لەچۈرنىلىزىهىشيى
يۈسۈۋەتتى .بىش يەظىللىن ئات ۋە لالىالريى باظقاى ۋاوْيالريىڭ
بىزىىە جايلىؽىۋالذۇق .بۇ ئۈرۈنچىذىٌ ؼەرىققە ،ئىچمىزى خىتايفا
يْل تۇتقاى پْيېش .ئەيذى ؼەرىقتىٌ -ئىچمى خىتايذىٌ چىققاى
پْيېش لېلىپ تْختىۋېذى ،ئىچىذىٌ ظاپ خىتاي ئەَلى يانزىؽىپ
چىقىؽتى.
ئاٍ َ-اي …لۆردىڭىشنۇ ،ؼەرىخاى ،لېلىؽتە ئادەم قاچىالپلېلىذۇدە ،لېتىؽتە ۋەتىًىهىش ؼەرقىي تۈرلعتايًىڭ بايلىفىًى
تْؼۇپ لېتىؽىذۇ .ناڭا ،بۇيىڭذىٌ ئارتۇق ؼەرنەيذە نۇظتەنلىمىچى
جاَايًىڭ قايعى قىتئەظىذە بارلىٌ؟!
پْيىش بۇقىعى "ؼەرقىي تۈرلعتايلىقالريى پۈتۈيال يۈتۇۋېتىهەى!"
دېىەيذەك ،دەَؽەتلىن َۆلۈرەپ ئْريىذىٌ ئېفىز قْسـالذى ۋە
پۇؼۇلذاپ ،بۇط پۇرقۇپ ،ئالفا ظىلجىذى .يېهە ئۈچۈيذۇ ؼەرىخاى
ئىممىهىشيىڭال لەيپىياتىهىش خىزەلىؽىپ ،جىهىپ قېلىؽتۇق.
لېچىچە ي اققاى قار ئارىالػ يانفۇر ،ظْؿ ؼانال ۋە يْل ئاساۋى لەخهە
قىلىۋەتتىهۇ يالى رَّىي ئاساپهۇَ ،ەر َالذا ،ئىممىهىشدە ظەپەر
ئالذىذىمى َاياجاى ،قىشـىٌ لەيپىيات يْق ،قايذاقتۇ چۈؼىًىمعىش
تەؼۋىؾ ،چىزناػ خىيالالر ئىلمىذە ،پْيىش چاقىًىڭ بىز خىل "تاق-
تۇق ،تاق-تۇقىفا" تەڭمەػ لىڭؽىپ لېتىۋاتىهىش.
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تۇرپايفىهۇ يېقىًالؼتۇق ،لېمىٌ ؼەرىخاى ئۈى قاتار ئەنەط.
َېهىؽەم قۇۋياق ،خۇػ پېيىل قىشـا يېهە بْلفايذۇر …قىشيىڭ
تەبەظعۈم ئْيًاپ تۇرىذىفاى يۈسى بىز لۈيذىال ظْلىؽىپ ،ظارـىيىپ
قالفايذەك لۆرۈيۈپ لەتتى لۆسۈنىە .دايىهلىق يْلذىؽى قەؼقەرر
راۋاۋىًى قېچىپ لېتىذىفايذەك باـزىفا نەلمەم بېعىۋالفاى ؼەرىخاى
يېهىًى ئْيالپ ،يېهىًى ئارناى قىلذېمىٌ؟..
ئەيًە تۇرپايًىڭ دەرەخلىزى لۆرۈيذى ،قاراڭا ،ؼەرىخاى!تۇر-پاى؟! -ظەظمىًىپ لەتتى قىش ۋە ئْريىذىٌ دەط تۇرۇپ،ظْـذا َْداؼقاى رّيەلتىٌ تۇرپاى تەرەپمە قارىذىيۇ ،ؼۇ ئاى قايتىپ
ئْريىفا ئْلتاردىذەَ ،ەظزەتلىن ئۇٍ تارتىپ ،راۋاۋىًى قْلىفا ئالذى.
ئايا جەَەتتىٌ تۇرپايلىق قىشيىڭ راۋاۋى تۇرپاى پەدىعىىە چېلىًذى:
قاتار-قاتار تىشىلفايالر -
لارىش دەرىقى ،لارىش دەرىقى.
بىشيىڭ ياريى لۆرظەتهىىەى
يْلًىڭ يىزاقى ،يْلًىڭ يىزاقى.
ؼۇ دەم ناڭا ؼۇيذاق تۇيۇلذىهۇ يالى ؼەرىخاى راۋاۋىًى ئەنەط ،يۈرەك
تارىًى چالذىهۇ ،نۇڭلۇق ياخؽا تەظىزىذە بار-يْقىهًى ئۇيتۇپ
لېتىپتىهەى ۋە َەتتا پْيېشيىڭ ظىلمىًىپ تْختىفىًىًى ظەسنەي
قاپتىهەى…
تْختاپ قالذىفۇ ،ئۇلام يادىز؟ ئاخىزى يېهە بْلذى؟ -دەپظْرىذىو تاقەتعىشلىن بىلەى.
ئايىفىًى ئېيتىؽقا تىلىو بارنايذۇ ،تاقىتىهها يەتهەيذۇ ،ئىبزاَىوئالا!..
نەى يادىزجايًىڭ رايىچە بْلذۇم .دەم ئېلىؾ ۋاقتى تۈوەپ ،ئىؽقا
چۈؼتۇق .ئىممى لۈيذىٌ لېيىٌ يەيە ؼۇيذاق ئىممىهىش بىللە
لۆلتاتلىقًى ظۇـارـاى چېفىهىشدىال ،ظەروۈسەؼتىعىًىڭ ئاخىزىًى
ئېيتىپ بەردى يادىز:
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تۇرپاى پْيىش ئىعتايعيىعىىذە "تْـزا" چۈؼتۇق .نېًى ؼۇ يەردىالپۇت-قْلۇنًى ناتاپ ناؼىًىفا باظتىذە ،ئۈرۈنچىىە ئېلىپ
لېلىؽتى.
ؼەرىخايچۇ ،ؼەرىخاى؟..چېزىملەر ۋاوْيفا بېعىپ لىزىؽىىە ۋاوْى دېزىشىعىذىٌ ئۆسىًىظىزتقا ئاتقاى ؼەرىخايًىڭ نىفىلذىفاى "قارا يْپۇظالر" ئارىعىفا
لىزىپ لەتمىًىًى ـىل-پال لۆرۈپ قالذىو.
ئۇيذاقتا ،ؼەرىخاى ئاناى قاپتۇدە!بىلهىذىو قېزىًذاػ ،بىلهىذىو .ئاس ئۆتهەي ئىممى-ئۈچ پايئْق ئېتىلفايذەك قىلفاى…
يادىز ئارتۇق ظۆس قاتهىذى .پاجىئەلىن ظەروۈسەؼتىهىش بىز-
بىزىهىشدىٌ قېلىؽهايذىفاى ئىممى دەرتهەى ـەنفۇظعىفا پاتقاى
َالذا چْڭقۇر قۇدۇقتىٌ ظۇ چىقىزىؽقا باؼلىذۇق…

ئاخىزقى جاى تالىؽىؾ

نېًىڭ جاسا قەرەلىو ئاخىزىلىؽىپ قالفاى ئېذى" .جاى َەلقىىە
لەلذى" دېىەيذەك ،جېًىههۇ بىز يەروە بېزىپ قالفاى ،پۈۋدىعە
تىزىڭڭىذە ئۇچۇپ لېتەرلىن ئەَۋالذا ئېذىو .پەقەت" :چىذا ،ئاس
قالذى چىذىفىٌَ ،ايات قېلىؽىڭ لېزەك "…دېىەى ئىزادە لۈچۈم
بىلەى بارچە سۇلۇم ۋە ئېفىز نېًُەتمە چىذىذىو ،بەرداؼلىق بەردىو،
ئاياق ئۆرە يۈردۈم ،ئۈنۈد بىلەى ياؼىذىو.
ئېفىز جاسا لۈيلىزىذە بىز-بىزىهىشوە نەدەت بېزىؽىپ ،ظىزداػ-
نۇڭذاػ يْلذاؼلىزىهىشيىڭ تْلىعى جىعهايىي ئاجىشلىق ۋە
لېعەلذىٌ ئۆلۈپ لېتىؽتى ،بەسىلىزىًى باؼقا ياقالرـا يۆتمەپ
لېتىؽتى .بىللە ئىؽلەيذىفاى جېىىزىو ،رَّىي نەدەتمارىو
يادىزدىًهۇ ئايزىلىپ ،تېخىهۇ يىتىهعىزەپ قالذىو .يادىزيى "ۋۇچى
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تۇؼىڭ" (نۇددەتعىش َۆلۈم قىلىًفايالر) قاتارىذا ئالتاي لايلىزىًىڭ
بىزىىە يۆتمەپ لېتىؽتى.
نارت ئايلىزىًىڭ باؼلىزىذا ظۇ ئانبىزى قۇرۇلۇؼى باؼاليذى.
رەسوىلىؽىپ ،ئاراى-ئاراى ئاياق ئۆرە تۇرارلىق چانىعى بار نەَبۇظالر
ئۈچۈى ظْؿ-تْڭفىالقتا لْداڭ قېشىپ ،ئۈچ نېتز ئېىىشلىممە،
ئەللىن نېتز يىزاقلىققا ظىۋەت -باداڭذا تْپا لۆتىزىپ تْؼۇػ
يەقەدەر نۈؼمۈل ئاساپ ئېمەيلىىىًى تەظەۋۋۇر قىلىپ لۆرۈڭ …ؼۇ
َالەتتە ئىؽلەػ بۇ ياقتا تۇرظۇى ،بەػ لىلْنېتز يىزاقلىقتىمى ظۇ
ئانبىزىفا قار لېچىپ بېزىپ لېلىؽًىڭ ئۆسى ئېفىز ئەنىەك ئېذى.
ظۇ ئانبىزى ئەنەط ،ئەجەل ئانبىزى َېعاپاليفاى بۇ نۈؼمۈالت
تۈپەيلى لۈيذە دېىىذەك ظەپتىٌ چىقىؽالر لۆپىيىؽمە
باؼلىذىمى ،ئەنىەلتە سّرۇققاى ،ئۆپمىىە ظْؿ تەلمەى ،بەدەى
ئىؽؽىپ ،ئاياقالر ئۈؼؽىىەى لېعەلًىڭ تۈرى لۆپەيىەيعىزى،
ئۆلۈم لۆپەيذى .ئاساپقا چىذىهاي ،سۇلۇنفا بەرداؼلىق بېزەلهەي،
ئۆسىًى ئۆسى ئۆلتۈروەيلەر لۆپەيذى .خىتاي نەنۈرلىزى بۇ تېزىقە
پاجىئەوە پىعەيهۇ قىلهاي ،ئۆلۈللەريى نارجاى تىشـايذەك دّوا
قىلىپ ،لېزّظىٌ چېچىپ لۆيذۈرىۋەتتى ،خاالط!..
بىز لۈيى ئەجايىپ بىز ۋاقىئە رّي بەردى :بىشيىڭ ئارىهىشدا ئادىل
ئىعىهلىق تۇرپايلىق لام ظۆس يىىىت بْلىذىفاى .بۇ يىىىت
لىؽىلەروە ئارىالؼهاي ،ئۆسىًى چەتمە تارتىپ يۈرەتتى .ئۇيىڭ
"جىًايىتى" ئۆسى ئْخؽاػ ئاددىي :پْيىش ئىعتايعىيېعىىە بارـىًىذا
خىتاي "ئالىالر" ئۇيىڭ ئىممى ظېۋەت يۈسۈنىًى تاالپ لېتىذۇدە ،بىز
تىيىٌ بەرنەيذۇ .ئاۋال َەيزاى بْلفاى ۋە لەيًىذىٌ ـەسەپمە لەلىەى
ئادىل بۇالڭچىالريىڭ بىزظىًى تۇتۇۋېلىپ "ئاتاڭًىڭ بېقىپ
ئۆظتۈروەى يۈسۈنى بارنېذى ،بىشيىڭ يۇرتتا؟!" دەپ تەلەپ قىلىذۇ .ؼۇ
ئارىلىقتا ۋاوْيذىٌ بەػ-ئالتە خىتاي "ئالىالر" چىقىپ ،ئادىلًى
ۋاوْى ئىچىىە ظۆرەپ ئەپمىزىپ لېتىؽىذۇ .ئۈرۈنچىذە "قايۇى"
ئْرۇيلىزى" :ئالا نىللەتًى َۆرنەت قىلهىفاى" دېىەى جىًايەت
قالپىفىًى لىيذۈرۈپ ،ئىممى يىل قاناق جاساظى بەروەى .ؼۇ ئادىل
ئۆلىەى نەَبۇظالريى لېزّظىٌ چېچىپ لۆيذۈروەى لېچىلەريىڭ
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بىزىذە ئاظتا يەر بېفىزالپ ئۆنۈلەپ لْداڭ تۈۋىىە بارىذۇدە ،لۈسەتتە
تۇرـاى چېزىمًىڭ ئاۋتْناتىًى تارتىۋېلىپ" :قىعاط ،قىعاط!" دەپ
ـەسەپلىن ۋاقىزىفاى پېتى ئاۋتْناتًىڭ تەپمىعىًى باظىذۇ ۋە ئىممى
چېزىمًى دّنۇلىتىپ ،ئۆسىًى لۆيۈپ لۈلىە ئايلىًىۋاتقاى
ۋەتەيذاػ-قېزىًذاؼلىزىًىڭ ئۈظتىىە تاؼالپ ،ئْتتا لۆيۈپ
لەتتى…
نابادا جاسا نۇددىتىو پۈتهەي ،يەيە بىز-ئىممى ئاي ظْسۇلفاى
بْلعا ،نېًىڭ جەظىذىههۇ ئەؼۇ نىڭلىفاى ۋەتەيذاؼلىزىهًىڭ
قېؽىذىٌ ئْرۇى ئالفاى بْالر ئېذى .ئاخىزقى جاى تاالؼقاى
لۈيلەريىڭ بىزىذە نېًى الوېز باؼلىفىًىڭ بۆلۈنىىە چاقىزىپ
لىزىؽتى.
بْؼايذىڭ- ،دېذى لۆس ئەيًەك تاقىفاى چىزايى ياچىۋەوذەك بىزئەنەلذار.
نەى ؼۇ بۆلهىذىٌ قايذاق چىققىًىهًى نْؼۇ لۈيىىچە تەظەۋۋۇر
قىاللهايهەى .چۈيمى خْؼاللىقتا بېؽىو واڭىىزاپ قاپتۇ…

 -3قىعىو
"سىًذاى بالىعى"

چەتتىٌ لەلىەى لەلىۈيذى،
َەنهىًى بۇالپ ئالذى.
خاراپ بْلفاى خەلقىهىش،
ئاؼقايًى ياالپ قالذى.
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دەرۋەقەَ ،ەنهىًى تارتقۇسۇپ قْيفاى خەلقىهىش ئاؼقايًى يەپ،
لەلىۈيذىلەريىڭ قْلىفا قاراپ ،قالفايلىفى راظتقۇ!
-1966يىلىًىڭ بېؽىذا تۆت يىللىق جاسا قەرەلىًى تۈوىتىپ،
ئىممىًچى قېتىو چۆچەلمە ئۆلهەي قايتىپ لەلذىو .بۇ تۆت يىل
ئىچىذە چۆچەلًىڭ ئۆسوىزىپ لەتمەيلىىىًى يېهىىە تەخلىت
قىلعام بْلىذېمىًتاڭ! نەى بىز يېقىٌ تْيۇػ ،بالىلىزى لۆپ،
ئائىلىىە لىزىپ ،ئۇالريىڭ ئْريىفا باؼقا يات ئادەنلەريى لۆرۈپ
َەيزاى بْلفاى ئادەنذەك ،چۆچەلًىڭ بۇرۇيقى ئْلتىزاقلىق
ئادەنلىزىًىڭ ئْريىفا ظاپال خىتاي ئەَلىًى لۆرۈپ َەيزاى قالذىو.
ؼەَەردىمى ئۇيفۇر ،تاتار ،ئۆسبەك ،قاساق قېزىًذاؼلىزىًى يەر يۇتۇپ
لەتمەيهېمىٌ ،لۆرۈيهەيذۇ .ئۇ يەر ،بۇ يەردە بىزەرظى لۆسوە
چېلىقىپ قالىذۇ .خۇللەط ،سىزائەت ئْريىفا لەلىۈيذىلەر
تېزىلذىهېمىٌ دېىۈڭ لېلىذۇ.
نەى الوېزسىًذايذىٌ بْؼىفىًىو بىلەى چۆچەك دائىزىعىذىٌ چىقىپ
لېتىؾ َْقۇقىو يْق .بىزەر ئىذارە-جەنىيەت ،لەظپى ئىؽخايا
يالى لْنهۇيىفا ئىؽقا ئېلىًعام نەيلىذىفۇ ،نەيذەك "تانفىلىق"
ئۇيعۇريى َېچ ئْرۇى يْالتهاتتى .بۇ ئەَۋالذا يېهە قىلىؾ لېزەك؟
قايتىذىٌ الوېزيالى سىًذايفا "قْبۇل" قىلىؽًى ئىلتىهاط قىاليهۇ؟
خۇدا لۆرظەتهىعۇى ،ئۇيىڭذىٌ لۆرە بْـۇلۇپ ئۆلۈۋالفاى
يېًىىىزەكَ .ايات ئۈچۈى ياى لېزەلقۇ ،ياى! نەى بىز رّدۇپاي
بْلذۇم .قْلۇنذا يە ئاؼلىق بىلېتى ،يې پۇل بْلعا!..
ئۇرۇق-ئەۋالدىهذىٌ يالفۇس داۋۇت نېًى پاياَىفا ئالذى -ئۇيىڭ
ئاؼلىق يْرنىعىفا ؼېزىن بْلذۇم .راظتىًى ئېيتعام ،داۋۇتًىڭ
ئاؼلىق يْرنىعىًى ئەنەط ،ئۆسەنًىڭ وۆؼىًى ـاجىالۋاتقايذەك َىغ
قىالتتىو .ئۇيالفىًىهذىٌ ،خىجالەت بْلفىًىهذىٌ ،ئاـزىفاى بْلۇپ
بىز-ئىممى لۈى يېهەي يېتىۋالذىو .ئەنها نېًىڭ لەيپىياتىهًى
ظەسوەى داۋۇت َەر قېتىهذا نېًى جېهىلەپ ،قېزىًذاؼلىق نېُزى
بىلەى" :ئۆلۈپ-ئۆچۈؼًىڭ يېهە لېزىىى؟ خىجالەت بْلۇؼًىڭ يېهە
َاجىتى؟ باريى تەڭ لۆرۈپ ،ئۆلعەك بىللە ئۆلۈنىش "…دەيتتى ۋە
ئىععىق يېؽىًى تۆلمەى َالذا بىز ساـزىًى ئىممىىە تەڭ بۆلۈپ
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ئالذىهفا قْياتتى" .ئەريى يْنۇط ئۆلتۈرەر ،تْؼقايًى قْنۇچ"
دېىەيذەك ،يْنۇط لۈچى ياناى ئېمەى .ئىًىو داۋۇتقا بىز سەنبىل
يۈك بْلفىًىهفا يْنۇط قىالتتىو .ئۇ يەپعىًى يىفىپ ،ئاـشىذىٌ
يۇلۇپ ناڭا بەروەى يايًىڭ َەر بۇردىعىًى يۇتقايذا سەَەر يۇتقايذەك
قىيًىالتتىو .نەى يْنۇط قىلفايعىزى ،داۋۇتًىڭ قېزىًذاؼلىق نېُزى
لۈچىيىپ ،نېًى تېخىهۇ قەدىزلەيذىفاى ،ئاساليذىفاى بْلذى .وْيا
ئەنىەك-نېًُەت ئۈچۈيال تۇـۇلفاى بۇ ئىؽچاى ئىًىو چاال
قْظاقلىفىفا قارىهاي ،لام دېىەيذە ئىممى لىؽىًىڭ ئىؽىًى
قىلفاچقىهېمىٌ ،بۇ خىل تەييار ،يۇۋاػ ،ظاۋاتعىش بْيتاق ئەنىەك
لۈچىًى لْنهۇيا باؼلىقلىزى ئايچىال چەللىهەيذىفاى .ئىتائەتهەى
ئىًىهًىڭ ئەنىەك لۈچى تۈپەيلى ئۇيىڭ ظايىعىذا بىز نۇددەت لۈى
لۆرەلىذىو -ئاچتىٌ ئۆلهىذىو…
-1966يىلى لۈس ئايلىزىذىٌ باؼالپ وېشىتالردا "نەدەيىيەت
ئىًقىالۋى" دېىەى بىز يېهىًىڭ باؼاليفايلىفىًى ئېالى قىلىؽتى.
جاراڭلىق ئىبارىلەر ،ظۈرلۈك خىتاپالر ،دەَؽەتلىن ظىياظىي بْراى-
چاپقۇى رّي بېزىؽىذىٌ ،جەنىيەت تېخىهۇ قاتتىق ظىلمىًىؽى،
ئاظتىٌ-ئۈظتۈى بْلۇؼىذىٌ دېزەك بېزەتتى .ؼۇ دەظلەپمى ؼانالذا
نېًى يېشىلىق َۆلۈنەتمە چاقىزىپ ئاپىزىپ" ،رېۋىشىئْيىعت -
يەرلىن نىللەتچى" ظۈپىتىذە تۆت يىل ظْالقتا بْلذۇڭ .ئەيذى يېڭى
ظىياظىي َەرىمەت باؼاليهاقچى ،ظەى پۈتمۈل قىلهىؽلىزىًىڭ
ئۈظتىذە يەيە بىز قېتىو ئۆسەڭًى تەلؽۈرەيعەى" دېيىؽتىذە،
ئالذىٌ-ئاال َاسىزلىق قىلىؽعا لېزەك ،ؼۇ يەردىال قىهىزالتهاي
تۇرۇپ "لۈرەػ نەجلىعى" ئېچىپ ،نېًى "لۈرەػ" قىلىؽتى .نەى
يېهە دېيىؽىو لېزەك؟ ئاچ-سېزىٌ تېًەپ-تەيتىزەپ يۈروىًىهًى
ئېيتايهۇ؟ الوېز سىًذايلىزىذا تارتقاى ئاساپلىزىهًى ظۆسلەپ بېزەيهۇ؟
بېقىًذى ـالچىالر "ئاق تۈللەر" (بۇ چاـذا جاَاى ئەَلىىە نەلۇم
"ساۋلەى پەي"" ،خۇڭۋەيبىٌ" دېىەى ؼۇنتەك ،ؼۇنفەرەسلەر تېخى
ؼەلىللەيهىىەى) چۇقاى-ظۈرەى ظېلىؽىپ يْقۇؼتى -چْقۇؼتى،
چاچلىزىهًى يۇلۇؼتىيۇ ،لۆنعە لۆنۈلهەط نەى ظىياقى لاداڭ
"سىًذاى ئْـلىذىٌ" َېچ ظۆس ئېلىؽالهىذى .نەى" :الوېزدا
http://www.wetinim.org/

ئىمالسي كەنجي كوررېكتوردا تۈزىتىلدى

133

دەرتهەيًىڭ سارى

وۇياَلىزىهًى "يۇيۇپ" لېلىپ ،تېخى وۇياٍ قىلىؽقا ئۈلىەرنىذىو"
دېىەيذىٌ باؼقا ظۆس قاتهىذىو.
"بۇ ئۆسوەرنەط جاَىل ئۇيعۇريىڭ ئْريى سىًذاى!" .بۇ سىًذايفا اليىق
سىًذاى بالىعى" .لىو بْلعا ،ؼۇ بْلعۇى "سىًذاى بالىعى" دېىەى
ئادەم پەيتتىٌ پايذىلىًىپ ،ناۋچىالرـا لىًايە-تەيە قىلىۋالذىو.
ناڭا بېزىلىەى تەخەللۇظًىڭ ئْريىفا چۈؼمىًىىە ئىچىهذە
لۈلذىو .ئىؽًى نەيذىٌ باؼالپ "رېپىتىغ" قىلهاق بْلفاى ناۋچىالر
نېًىڭذىٌ ظادا چىقهاظلىققا لۆسى يەتتى ،ئەتىهالىو ،قاراڭفۇ
چۈؼمەيذە "لۈرەػ نەجلىعى" يېپىلذى .ؼۇ لۈيى لېچىعى ئىًىو
داۋۇتقا دېذىو:
ئەيذى بۇ يەردە تۇرۇؼقا ئىهمايىيەت قالهىذى .قىيالهاي،تارتىؽىپ يۈروەى قۇتلۇق نالايىهًى تاؼالپ لېتىؽمە نەجبۇرنەى.
يەوە لەتهەلچىعەى ،يەوە؟! -داۋۇت يىفالنعىزاپ ،ناڭاتەلهۈردى .ئىًىهًىڭ نېُزىۋاى تەلهۈرۈؼىذىٌ لۆڭلۈم ئېزىپ ،ئۈى
ظېلىپ يىفالؼقا تاظال قالذىو.
يەوە بْالتتى ،ئىًىو ،داۋۇتجاى ،ناڭا ئْخؽاؼالر پايا تېپىۋاتقاىخْؼًا ئەلىە!
يەيە ؼۇ يۈرەلًى يەلپارە قىلىذىفاىنەيچۇ ،نەى؟قېزىًذاؼلىق نېُىز-ئېچىذە ،ئىًىو بۇـۇلذاپ يىفلىذى .ئەڭ
نۇدَىؾ قىيىٌ-قىعتاقالرـا بەرداؼلىق بەروەى ئەظەبلىزىو نْؼۇ
تاپتا بْؼىذى ،دىلىو ئېزىذى" .دۇيىيادا ئەڭ ئېفىز دەرت -
جۇدالىق! "..پىچىزلىذىو ئىچىهذە.
ئانال بْلعىال ،قۇتلۇق نالايذىٌ ئايزىلهىفايفا يېهە يەتعۇى .بىزلۈى بْلعىهۇ ،ئەسىش دىياريى دەظعەپ تۇرظاڭ سّر بەخىتقۇ! ظەى
ئىؽلەيعەى ،بېؽىڭذا ئەظمى بْلعىهۇ نْيۇ پايارىڭ -ئۆيۈڭ بار،
ئىًىو ظەى قېلىؽىڭ لېزەك…
تىمەيذەك يالفۇس قالىهەيهۇ؟ ياق ،ظەى قاياققا لەتعەڭ ،نەيهۇؼۇ ياققا لېتىهەى…
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ئىًىهًىڭ يادانىتىذىٌ ئۆي ئىچى تىتىزىىەيذەك بْلذى .نېًىڭ
ئۆپمەم ئۆرۈلۈم تەۋرىًىپ لەتتىو .ئاخىزى ئۇسۇيفا ظْسۇلفاى ئېفىز
تەڭقىعلىقتىٌ لېيىٌ ئۆسەنًى قْلۇنفا ئېلىپ دېذىو:
ظېًى قالذۇرۇپ لېتىؾ -يۈرىىىهًى يۇلۇۋېلىپ تاؼالپ لېتىؾبىلەى باراۋەر ،لېمىٌ بىشيىڭ ئائىلە دەرىفىًىڭ بىز يىلتىشى بْلفاى
ظەى نەؼەدە يىلتىش تارتىپ قېلىؽىڭ لېزەك .بەرىبىز ئايلىًىپ-
ئايلىًىپ لېلىذىفاى "ئالتۇى قْسۇق" نەؼە ،ئاتا نىزاط نْؼۇ قۇتلۇق
جاي!
ئالا-ئۇلا ئىممىهىش تاڭ ظۈسۈلىىچە نۇڭذاؼتۇق .ئۆسىهىشوە
ئۆسىهىش تەظەللى بېزىؽىپ ،لېلەچەك ئەرلىًلىن -بەخىتلىن
لۈيلەروە ئۈنۈد باـلىذۇق.
ئەتىعى داۋۇت نېًى ئۈچ لۈيلۈك ئْسۇق بېزىپ ئۇسىتىپ قْيذى .ؼۇ
ئايزىلىؾ پەيتىًى ئەيًەى تەظۋىزلەپ بېزىؽمە تىلىو ئاجىشلىق
قىلىذۇ…
* * *
بۇ چاـالردا ـەربمە -ظْۋېتلەر ظْيۇسى چېىارىعى تەرەپتىمى يېشا-
قىؽالقالرـا ناڭفايالريى قاتتىق تەپتىؾ-تەلؽۈرۈؼتىٌ ئۆتمۈسۈپ،
"يْلخەت" بېزىذىفاى .ؼەرىققە قاراپ ناڭفايالريى ئايچە ظۈرۈؼتە
قىلهايذىفاى .نەى ؼەرىققە ،دۆربۈجىٌ تەرەپمە قاراپ يْل ئالذىهۇ،
نەيشىلىە يەتمەيذە ئىؽەؼلىن يْلۇقىذىفاى ئادىهىهًىڭ تايىًى يْق
بەختەػ تەۋەلمۇل قىلىپ ناڭذىو .ئىممى لېچە "ئالالًَىڭئۆيى" نېچىتًى نالايالپ ،ئۈچىًچى لۈيى ئاـانچىذەك ظْسۇلفاى
لىؽىلەر ظەرەڭىىىە يْۋەتمە تۇرۇؼقاى يەردە تْيۇؼۇم ئايتياى
بىلەى ئۇچزىؽىپ قالذىو.
ظېًى نېُهاى قىالي دېعەم ،ئۆسەڭ لۆرۈپ تۇرىعەى…ئايتجاى خىجالەتچىلىمتىٌ پْلايذەك قىشىزىپ لەتتى .ئۇيىڭ
تۇرقىذىٌ ،ئۈظتىذىمى لىيىهىذىٌ ئۆسەنذىٌ پىچاق بىعى ئْؼۇق
ئەنەط ئېمەيلىىىًى ظەسدىو.
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يېهە دېىىًىڭ ،بۇ سانايذا ئادەم ئادەنذىٌ رەيجىؽمە بْالنذۇ؟خېلە ئاساپالريى چەلمىًىڭًى ئاڭلىذىو ،ياخؽى ،ئاناى قاپعەى.َەي قْيعاڭچۇ ،لىهًى ظْرىعاڭ "تۈرنە ،الوېز ،ظۈروۈيذە" ،دەپ
جاۋاپ بېزىؽىذۇ.
ؼۇيذاق ،قېزىًذاػ ،ؼۇيذاق .ئادەنًىڭ قىلچە قەدىز-قىههىتىقالهىذى .بۈوۈى بار ،ئەتە يْقعەى.
راظت ئېيتىعەى ،ئىبزاَىوَ ،ايات نەئىؽىيەتمە لاپالەتلىنقالهىذى .ئۇيقىًىهۇ پۇتۇڭًى ظْسۇپ خاتىزجەم ئۇخلىيالهىعاڭ …
خْػ ،قاياقتىٌ لېلىۋاتىعەى؟
چۆچەلتىٌ.يْلۇڭ يەوە؟ئۆيعىش-نالايعىش ،ئىؽعىش-تەنىًاتعىش "ۋىتۋالذاق" يەوەباراتتى؟
نەيهۇ ظەى دېىەى "ۋىتۋالذاق" .ئۇراى-يۇراتىو -1962يىلقىقاچ-قاچتا ظْۋېتمە ئۆتۈپ لەتمەى .نەى ئۈرۈنچىذە
بْلفايلىفىهذىٌ ،لۆچتىٌ ئايزىلىپ قالذىو .ؼۇيىڭذىٌ بېزى
"وۇوۇ-وۇك ،بىز لۈى ئاچ ،بىز لۈى تْق"َ ،ەظزىتىًى تۆلتى
ئايتياى.
لەچ لۈسلۈوى دەل-دەرەخًى ظىلمىپ قْيعاڭ ظېزىق يْپۇرناقلىزى
دۈررىذە تۆلۈلىەيذەك ،ؼەرقىي تۈرلعتاى خەلقىًىڭ قايعى-بىزظى
بىلەى ظۆسلەؼهىىىٌ ،دەرتَ-ەظزىتى يېفىپ تۇرىذۇ .ئايتياى
ئىممىهىش بەظلىؽىپ دېىىذەك دەرت تۆلۈؼتۇق .ئەوەر
ئىممىهىشدىٌ بىزظى باؼقا بەخىتلىن ئەلًىڭ پۇخزاظى بْلعا ،ئادەم
بالىعىًىڭ بېؽىفا بۇ تېزىقە دەرت-ئەلەم لېلىؽىىە ئىؽەيهەط
ئېذى .ظىز ئېيتىؾ ئارقىلىق لۆڭۈلذىمى ظىزيى ئېچىؽتۇق -
ظْۋېت ئىتتىپاقىفا بىللە قېچىؽقا ۋەدىلەؼتۇق.
دۆلەت بايزىهى لېچىعى قاچعاق! ناۋچىالريىڭ جار ظېلىپ،تەؼۋىق قىلىۋاتقىًىفا قارىفايذا ،داـذۇـىلىق ئۆتمۈسظە لېزەك.
بۇنۇ ياخؽى پەيت .لېمىٌ ئالتە لۈيىىچە يېهە قىلىهىش؟ئاۋۇلذىٌ ئايالىهًى ئېلىپ لېلىؽىو لېزەك…http://www.wetinim.org/

ئىمالسي كەنجي كوررېكتوردا تۈزىتىلدى

136

دەرتهەيًىڭ سارى

ئايالىڭ لۆيهىعىچۇ؟ -تەؼۋىؾ ئېچىذە ظْرىذىو.ئايالىهًىڭ ئاتا-ئايىعى ئۆتۈپ لەتمەىَ .ەر لۈيى لېتەيلى دەپبېؽىهًى قْچۇيذۇ.
ئىممىهىش قېچىؾ نەظلىُىتىًى پۇختا قىلىؽىپ خْؼالؼتۇق.
دىلىهذىمى بىز تۈوۈچ يېؽىلىەيذەك ،يېًىملىؽىپ قالذىو .لْيا
نېچىتتىمى نالايفا لەلذىهذە ،بىز ئىؽًى تۈوىتىپ خاتىزجەم
بْلفاى ئادەنذەك ،پۇت-قْللىزىهًى ئۇسۇى ظْسۇپ ياتقاى پېتىو
ئۇيقىفا لېتىپتىهەى .چۈؼۈنذە نېۋىشارلىق بىز باـًىڭ ئىؽىىىىە
لېلىپ ،ؼۇيذاق لىزىؽىهىە ئالذىهذىٌ َۈرپىيىؽىپ قارا ئىؽتالر
چىقىپ لەلذى .ئۇالردىٌ قْرقۇپ لەيًىهىە قاراپ ،بەدەر قاچتىو .قارا
ئىؽتالر تۇرۇپال چېزىملەروە ئايلىًىپ ،نىلتىقلىزىًى تەڭلەؼتى.
ئەتزاپ قاراڭفۇالؼقايذەك بْلۇپ ،نۇدَىؾ سۇلهەت ئىچىذە لىهلەر
بىلەيذۇ َەپىلىؽىپ يۈرىهەى .يۈوزەپ ئالفا باظالهايهەى ،ناڭعام
ئاياقلىزىو َەرىمەتمە لەلهەيذۇ .ۋاقىزاي دېعەم ،ئاۋاسىو چىقهاي
قىيًىلىهەى…
"سىۋاسا!" بۇ ئاۋاس قەيەردىًذۇ ،يەريىڭ تېىىذىٌ چىققايذەك
ئاڭلىًىذۇ .يەيە تەلزاراليذىذە ،يْتانفا يەچچە تېپەك تەلمەيذەك
قىلذى .لۆسلىزىهًى تەظلىمتە ئاچعام …يا ،پىزىمانىلالر! بېؽىهذا
ئىممى جالالت چېزىن تىمىلىپ تۇرۇپتۇ.
ئاياڭًىڭ قۇچىفىذا ياتقايذەك َۆسۈر قىلىپ ئۇخاليعەيا ئْرۇطظېًى ظْتعىئالدېذى ئۇيفۇر جالالتلۈچىىى!
جاَايىىزالريىڭ ئېلىفا لېتىذىمەى دەپ ئاڭالپ ،ئۇساتقىًى لەلذۇق.
نەرَەنەت ،ناؼىًىفا ئْلتارظىال- ،بىز قْلىذا لۆلعىًى تۇتۇپ ،بىز
قْلىذا تااليى لۆرظەتتى نېًى ساڭلىق قىلفاى َالذا .بىز لۆسى ئالفاي
دۆدەػ نىعال بۇ ئەبلەخًى قەيەردىذۇر لۆروەى يادىهذا بار.
تۇر! -ۋاقىزىذى .بۇ قېتىو ئالفاي لۆسىًىڭ پاختىعىًىچىقىزىپ ،ؼۇيذىال ئۇيىڭ پەتتارر لۆيذۈروە ئېمەيلىىى يادىهفا
چۈؼتى .ؼۇ ئارىلىقتا قْللىزىهفا لْيشا ظېلىپ" ،ظەرەنجاى" بْلفاى
خىتاي جاللىتى:
جىًايەت ئۈظتىىە تۇتۇلذۇڭ- ،دەپ خىتاپ قىلذى.http://www.wetinim.org/
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"جىپ" ناؼىًا چۆچەلمە قاراپ يْل ئالذى .ئىممى يېًىهذا
تاپايچىلىزىًى يالىڭاچالپ ئىممى جالالت ئْلتىزىؽىذۇ .بۇ يېهە
دېىەى لاج تەلەي ،يېهە دېىەى بەخىتعىشلىنَ ،ە؟! الوېزدىٌ
بْؼايفىًىهفا يېزىو يىل ئۆتە-ئۆتهەي يەيە ؼۇ ئاساپ ئْچىفىفا
لېتىۋاتىهەى .ئەيذى يْرۇق دۇيىيايى يېًىپ لۆرەلهەيهەى .بۇ قېتىو
سىًذايذىٌ تىزىىىو ئەنەط ،ئۆلۈوۈم چىقار…
ئْرۇط ئالىلىزىڭفا يېتەلهەي َەظزەت چېمىۋاتانعەى يېهە؟ -تەيە قىلذى پەتتارر ئالفاي.
تاپتىڭ ،ظېًى ۋە ظېًىڭ خْجايىًلىزىڭًى نْؼۇ ناؼىًىفائْلتارـۇسـاى ،لۆسۈڭًى ئېچىپ ،ئاياق-ئۆرە تۇرـۇسـاى ئْرۇط
خەلقى ئېمەيلىىىًى ئۇيتۇپ قالذىڭهۇ؟ -دېذىو.
نېًىڭ خْجايىًىو لىو ئېمەى ،ئْرۇط وەيذىعىًى يېىەىئەبلەخ! -پەتتارريىڭ يېفىزىفا دەل تەوذىو ،ئۇ قْل لۆتىزىپ
ئۇرناق بْلۇپ ،تْختاپ قالذى.
يېًىڭذا ياچىۋەوذەك ـْدىيىپ ئْلتارـاى ـْجايىًىڭ بْلهاييېهە؟ -دېذىو پەتتارر ئالفايًىڭ دّقىفا پىعەڭ قىلهاي .ئەيذى
ناڭا ئېُتىيات ،پەخەظلىمًىڭ لېزىىى يْق ،بْالر ئىؾ بْلذى،
ناۋچىالر بىلەى ظۆسدە ئېلىؽقىًىو ئېلىؽقاى.
سەَەر تىللىق ئەبلەخ ئېمەيعەى .تېخى لۆرىذىفىًىڭ بار…بىلىهەى ،ئايىفىذەك جايهۇ قالهىذى .ؼۇيى بىلىپ قْيمى ،ظاڭائْخؽىفاى نىللىي نۇياپىقالردىٌ پايذىلىًىپ بْلفايذا ،ظەيلەريى
يۇيذا لارىشىفا تاؼلىؽىذۇ…
ۋاالقلىها! -ۋاقىزىذى باياتىٌ ئۈوذەپ لېلىۋاتقاى ظْيا چىؾ،ياپها قاپاق خىتاي .پەتتارر جىهىپ قالذى .نەى ئېفىز لەچۈرنىلەروە
چۆنذۈم" .نېًىڭ ظْۋېتمە قاچهاق بْلفىًىهًى لىو نەلۇم قىلذى،
لىو؟ نْؼۇ دەَؽەتلىن ظْئالًى تىًهاي تەلزارلىذىو .ئۆسەنًىڭ
خانۇؼلىفىهًى ،ئْرۇيعىش لۆڭۈلچەللىىىهًى تاپا قىالتتىو.
پەخەظعىشلىىىهًى ئەظلىىىًىهذە ئۆسەنذىٌ ئۆسەم يەرپەتلىًەتتىو.
نېًىڭ ؼۇ ناؼىًىذا ئىممى چېزىمًىڭ ئْتتۇرىعىذا لېلىۋاتقايذىمى
َالىهًى ئېيتىپ بېزىؾ بىلەى چېمىىە يەتمۈسۈلهەيهەى .چېمى
http://www.wetinim.org/
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يْق دەرت-ئەلەنًى ،خۇظۇظەى پۇؼايهايًى ئېيتىپ ،يېشىپ
تۈوىتەلهەيهەى…
* * *
ئەتىعىىىال تېزوەۋ باؼاليذى .نىعمەيىڭ داڭقىلىذەك دىڭىىيىپ
ئْلتارـاى پەتتارريىڭ ئەپتى لۆسۈنىە بىز لۆسى يْق ظۇر ئىاليفا
ئْخؽاپ لەتتى .ناۋـا تېۋىًىپ ،چەلعىش ئېتىقات باـلىفاى بۇ
نىللىي نۇياپىقًى سىًذايذىمىلەر "قارـۇ ئىالى" دېيىؽىذېمەى.
چۈيمى ئۇ چاققاى (ظْراق قىلفاى) نەَبۇط ئۆلۈم يالى يىىىزنە
يىلذىٌ ئارتۇق تۈرنە جاساظىفا َۆلۈم قىلىًارنىؾ .نەى پەتتارريىڭ
داڭقىًى ئۈرۈنچى تۈرنىعىذە ئاڭلىفىًىو بار .ئۇ لۆپلىىەى
ظتۇدېًتالريىڭ ،خۇظۇظەى نەدەيىيەت ظاَاظىذىمى سىيالىالريىڭ
َاياتىفا سانىٌ بْلفايلىقتىٌ ،قارـىؾ تەلمۈر بۇ ظېشىهعىش
نەخلۇقًىڭ "ئْت قۇيزۇق"" ،لۆيذۈروە"" ،قارـۇ ئىالى" دېىەيىە
ئْخؽاػ بەديانلىزى خەلق ئىچىىە يېيىلفايمى ،ئۇيىڭ يانى
يەپزەتلىن ،ئۆسى يىزوىًىچلىن ئېذى.
دەظلەپمى ظْراق ئۈظتىذە پەتتارريىڭ قەبىِ ئەپتى-بەؼىزىعىًى
لۆرۈپ ،نْيۇ تەنعىل ئېعىهفا چۈؼتى:
نەئىؽەتتە ئۈچ يەرظىذىٌ ئېتىزاس -بىزى قارـۇ ،بىزى تْلۇ ،بىزى
تاس.
تزرواۋ ئىؽىذا ئۆلمىًىڭ َەنهە ۋىاليەتلىزىًى ئايلىًىپ ،ؼۇم
ئايىفى َەنهە يەروە يېتىذىفاى پەتتارر "ئىالى" نېًىڭ ئالذىهذا
ئۆسىًى ئىًتايىٌ نۇاليىو ،خەيزىخاٍ ،ئۆتمەى لېچە ئارىهىشدا َېچ
يەرظە ئۆتهىىەيذەك بىز قىياپەتتە قىعقىچە تەرجىهە َالىهًى
ظْرىذى.
جىًايەت قىلفايذىٌ لۆرە ،جىًايەتًى يْؼۇرـايلىق ئېفىز وۇياَېعاپلىًىذۇ .بىش ئۇيفۇرالردىهۇ" :قىلىؽًى قىلذىڭهۇ ،دەردىًى
ئْـۇل بالىذەك تارت" دېىەى وەپ بارـۇ! -ظەپعاتا بىلەى باؼلىذى
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يْؼۇرىذىفاى

ئەيذىپەتتارر
ئىبزاَىهجاى؟
ؼۇيذاق دەڭ ،پەتتاررجاى- " ،جاى" قْؼۇنچىعىًى ئاالَىذە ئۇرـۇبىلەى دېذىو- ،جىًايىتىڭىە ئىقزار بْل دېهەلچىفۇ؟
ئەلۋەتتە ،بارىًى جْسا ئۈظتىىە قْيۇپ ،خاتىزجەم بْلۇػلېزەك…
جْسا ئۈظتىىە قْيۇػ لېزەك؟ -تەلزارلىذىو.َەنهىًى بىلىەى ،لۆروەى -يەيى َەنهە تۆؼۈلمە لىزىپچىقتىڭىش .نەى ؼۇالريى يەسەردە تۇتقاى َالذا ظْئال بەردىهذە؟
نەى نْيۇ ظْئالًى بەرنەلچىهەى :تۈرنە ،الوېز نۇددىتىًىتۈوەتمەى ئادەم ئالتە ئاي ئىؽعىش ،تەنىًاتعىش تېًەپ يۈرظە ،بۇ
َالەتًى يېهە دېيىؾ نۈنمىٌ؟ ئاظاظىي قايۇيذا نْؼۇيذاق ئادەم
تەـذىزى بىلەى ئْيًىؽىؾ قەيت قىلىًفايهېذى؟ -دېيىؽىهىە
"قارـۇ ئىالى" تْلفىًىپ لەتتى .ئۇچاك باظقىذەك جاۋاپ تاپقىچە
يەيە بىز چىهاق ظېلىپ ئۈلىەردىو- :ئۆس ئېلى ،ئۆس يېزى ،ئۆس
يۇرتىذا نالايعىش ،ئىؽعىش ،تەنىًاتعىش قالفاى ئادەم يېهە قىلىؽى
لېزەك؟
َەنهىىە نەپمۈرە قْنايذايلىق قىلىذۇ .ظىش ظْۋېترېۋىشىئْيىعتلىزىفا ئېتىقات قىلفاچقاَ ،ەنهە َادىعە -
ؼەيىئىلەريى ؼۇالر پىچىهىذا پىچىعىش- ،دەپ ظۆسىًى باؼقا قىًفا
ظالهاق بْلذى ئۇ.
يەلاؼمى ظْۋېت خەلقىذەك ئاڭ-ظەۋىيەوە ئېىە بْلۇپ،ؼۇالردەك نۇالَىشە قىاللىعاق…
نايا ،نايا! -ئْريىذىٌ چاچىزاپ تۇردى پەتتارر ئالفاي لۆسىًىڭپاختىعىًى چىقىزىپ- ،ظْۋېت ،ظْۋېت! دەپ يەتمەى يېزىڭالر
نْؼۇـۇ! ظْۋېت ئېلىًى قۇرۇق ناختاۋېزىعىلەر.
ئْرۇظالر ئۇيفۇرالرـا قاچاى نەرَەنەت قىلفىًى بار؟ ظْۋېتًىڭ ظاختا
لىتاپ-جۇرياللىزىًى ،نۇبالىفە لىًْلىزىًى لۆرۈپال باػ
قْيىعىلەر ،ئۇالريىڭ ئىچى لاۋاللىفىًى بىلهەيعىلەر.
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ناقۇل ،بىز نىًۇت ظىشچە بْالي .خْػ ،خىتاي ئالىلىزىڭىش يېهەقىلىپ بەردى؟ ئىممى يۈس يىل نابايًىذا بۇالپ-تاالپ ،ئۆلتۈرۈپ-
قىزىؽتىٌ ،سااللەتتە سەَەرلەؼتىٌ باؼقا يېهە قىلذى؟..
بەط ،بْلذى…ئۇلۇؿ ئْلتەبىزيىڭ تەظىزىذە ئْيفايفاى خىتاي خەلقىًىڭئىًقىالۋىي لۈرىؽىىە ياردەم قىلفاى ،ـەلىبىىە ئېزىؽتۈروەى
ظْۋېت ئېلى ،ظْۋېت خەلقى ئېمەيلىىىًى ئۇيتۇػ دۇيىيا خەلقى
ئالذىذا جىًايەت ئەنەظهۇ؟ باؼقىًى قْيايلى ،ئۈظتىڭىشدىمى ظارجا
چاپاى ،بېلىڭىشدىمى "تېتې" ياواى ،ئالذىڭىشدىمى ئاق قەـەس
ظْۋېتًىڭفۇ َە؟!
ئاـشىڭًى يۇم! -چىذىهاي ۋاقىزىذى پەتتارر .ئۇيىڭ لۆسلىزىتېخىهۇ ئاالق-جاالقلىؽىپ ،يەنعىش يۈسى ظۈرلەيذى.
ئۆس ۋاقتىذا ناۋ ظْۋېت َۆلۈنىتىًىڭ ياردىهىىە تەى بەروەىئېذىفۇ؟
ئْرۇظالريى قايچە ناختىفىًىڭ بىلەى ئۇالر ظېًى بىشيىڭئۆسى نۇياسىزە باؼالپ،قْلىهىشدىٌ قۇتۇلذۇرۇپ ئااللهايذۇ،
َەقىقەت ئالذىذا وەپ تېپىپ بېزەلهەظتىٌ دّق قىلىؽقا باؼلىذى
"قارـۇ ئىالى".
ئەرىمعىش ئېشىلىەى خەلقلەروە ياردەم ،خەيزىخاَلىق قىلىۋاتقاىظْۋېت ئېلى نەۋجۇت ئېمەى ،دېهەك ،ئۈنۈديى يۈسۈػ خاتا بْالر…
ظەى ظىياقى بېخۇد ظْۋېتىْي تەلۋىلەردىٌ باؼقا َېچ لىوئىؽەيهەيذۇ- ،دەپ ئالذىهفا ئېتىلىپ لەلذى "قارـۇ ئىالى"- ،
نْؼۇ دېىەيلىزىڭ يەق جىًايەت بْلهاي يېهە؟ َە" ،ظايزاتتىهۇ"
ئەبلەخ!
ظەيلەر ئۈچۈى َەقىقەت -جىًايەت ئېمەيذە! -خىتاپ قىلذىو.ئەوەر پەتتارر وۇيذىپايًى دەرَال چاقىزىپ ،نېًى ئايزىو قاراڭفۇ
لانېزىفا ظْالؼقا بۇيزۇق بەرنىىەيذە ،نىللىي نۇياپىقًىڭ چاۋىعىًى
چىتقا ياياتتىو…
نېًى ئۆس خاَىؽلىزىفا تەى بېزىؽىهىە لۆسى يەتهىىەى پەتتارر ۋە
ئۇيىڭ قْل چْناقلىزى لېيىًمى بىز ظْراقتا:
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ئايتياى بىلەى ظْۋېتمە قاچهاق بْلفىًىڭًى يْؼۇرالهايعەى؟ -دېذى .بۇ قېتىو پەتتارر تەرجىهاى بْلذى .ئەنەلذار ئاـشىذىٌ چىققاى
بۇ دەَؽەتلىن ظۆسيى ئاڭالپ ،پەرۋايىو پۇر بْلۇپ ،الظعىذە
بْؼىؽىپ لەتتىو .پۈتۈى بىز ئەل نىعلى لۆرۈلهىىەى سۇلۇم-
ظېتەم ئاساپ چېمىۋاتقاى بىز ۋاقىتتا َەنهىًى لۆرۈپ ،بىلىپ تۇرۇپ،
يەيە بىز-بىزىهىشيى ظېتىؾ ،جاساـا تۇتۇپ بېزىؾ ،ئۆلۈنىە َۆلۈم
قىلىؽتىٌ ئارتۇق نۇياپىقلىق ،خائىًلىق بْالرنۇ؟ َەنهىىە ئۆسىهىش
سانىٌ ئېمەيهىش ،پەيىل-خۇلقىهىش بۇلفىًىپ ،رەسىللىؽىپ ؼۇ
دەرىجىىە يەتمەى ئېمەى ،ئەيًە ؼۇيذاق بااليۇ-ئاپەتلەروە وىزىپتار
بْلۇؼىهىش نۇقەررەر َالەتقۇ! ئاٍ ،يادايلىق ،ئىزادىعىشلىن…
نىللەتچى" قالپىفىًى لىيىپئاۋالقى قېتىهالردا "ئْڭچى
جاسااليفاى ئېمەيهەى ،بۇ قېتىو "رېۋىشىئْيىعت" قالپىفىًى
لىيذىو .جاسا َۆلۈنىهۇ ئېفىز بْلۇؼىذا ؼۈبُە يْق .چۈيمى
لېيىًمى يىلالردا ظْۋېت َۆلۈنىتىىە ئاظىلىق قىلفاى ناۋ وْرۇَى
ؼەرقىي تۈرلعتايذا ظْۋېت تەظىزىًى يْقىتىؾ لىؽىلەريى،
خۇظۇظەى ياؼالريى "ظْۋېتپەرەط رېۋىشىئْيىعت" دېىەى بايە بىلەى
تەقىپ ئاظتىفا ئالذى .جاساالػ لْنپايىياظى بارـايچە جىذدىي تۈط
ئالذىمى ،ظْۋېتلەر ئىتتىپاقىفا بېُۆددە بَْتاى چاپالپ،
ئۇياتعىشالرچە َاقارەتلەؼًىڭ ظىزتىذا ظْۋېتلەر ئىتتىپاقى دېىەى
ئىبارىًى تىلفا ئالفۇچىالر تەقىپ قىلىًذى .نايا ؼۇيذاق ظْۋېتمە
قارؼى َەرىمەت -لْنپايىيا يۈرۈۋاتقاى بىز نەسوىلذە نېًىڭ
"رېۋىشىئْيىعت" قالپىفىًى لىيىؽىپ چْڭ "جىًايەتچى" بْلۇؼۇم
ئېذى .ئۆلهەي تۇرۇپ ئۆلۈنىە نەَمۈم ئېمەيلىىىڭًى بىلعەڭ،
يەقەدەر دەَؽەت! ئادەم يانىًى ئېلىپ ،دۇيىياـا لېلىپَ ،اياتلىقًىڭ
راَىتىًى ،قىشىفىًى لۆرنىعەڭ ،بىلهىعەڭ ئادەم بْلفىًىڭ قېًى؟
بىز ئۆنۈر سۇلۇم-ظېتەم ،قايفۇ-ئەلەم! ..يالى ؼەرقىي
تۈرلعتايلىق بْلفىًىو وۇيا -جىًايەتهۇ؟ ..ياق! ياَەقتىٌ-ياَەق
ئۆلىۈم لەلهەيذۇ! َايات لەچۈروۈم لېلىذۇ .نەى ئۆلهەيهەى،
ئۆلهەيهەى!
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"ظْۋېت نەظىلىعى" بىلەى قانالفايالر ئاالَىذە ياسارەت ،قاتتىق رېجىو
ئاظتىفا ئېلىًفايمى ،ظىزت بىلەى َېچ قايذاق نۇياظىۋەت قىلفىًى
بْلهايذۇ .سىًذاى جېًىهفا پاتتى".سىًذاى بالىعى" بْلۇپ ئۆنزۈم
ئۆتەرنۇ دېعەم ،ئۆسەنًى قْيار جاي تاپالهايهەى .ئاساپ ئېچىذە لۈيذە
بىز ئۆلىەيذىٌ لۆرە قېچىپ ئْقتا ئۇچۇپ ئۆلىەيًى ئەۋسەل لۆردۈم
ۋە قېچىؽًى جەسم قىلذىو .لېمىٌ تام ،لۈچلۈك لۈسەت ،ئْۋچارلا
ئىؽتالريى يېزىپ ئۆتۈؼمە لۆسۈم يەتهەي ،قۇتۇلۇؼًىڭ باؼقا
ئانال-چارىعىًى ئىشدىذىو .ئەڭ نۇۋاپىق چارە -يالفاى ظاراڭ
بْلۇۋېلىؾ .ظاق ئادەم ظاراڭ بْلۇپ ،ظاراڭلىق رّلىًى ئْيًاػ
ئْڭايهېمەى دۇيىيادا .ئەڭ نەلمار ،ئىبلىعتىٌ پەيؽەنبىلىن
ئېلىؽًى بىلىذىفاى ناۋچىالريى ظاراڭلىققا ئىؽەيذۈرۈػ بۇ ئەيذى
نۈؼمۈلًىڭ -نۈؼمۈالتىفۇ! لېمىٌ "ظاراڭ" بْلۇؼقا قەتئىي بەل
ئەۋالت-
ۋەتىًىهًى،
قايتهاظلىققا،
ئىزادەنًى
باـالپ،
ئەجذاتلىزىهًى ،يارۇ-بۇرادەرلىزىهًى ؼىپىي لەلتۈرۈپ ،قەظەم ياد
قىلذىو!
بىزىًچى خۇرۇػ
( ظاراڭلىق ،تۇتقاقلىق دېىەى نەيىذە -ت)
نېًىڭ "ظاراڭلىفىو" لېچىعى باؼاليذى .ياتقاى ئْريۇنذىٌ چاچىزاپ
تۇردۇنذە ،ئۇچانذىمى لۆيًەلًى يۇلۇپ ،پارچىالپ تاؼلىۋەتتىو.
چاچلىزىهًى چۇوۇپ ،لۆسلىزىو ؼا ،ئاـشىهذىٌ "پۇۋٍ ،پۇۋٍ "…
لۆۋۈك چىقىزىپ ،لەلىەى پېتىهچە لۈچلەپ تۇرۇپ ئىؽىمًى
جاالقلىتىپ تېپىؽمە باؼلىذىو .چاي ئىچىذىفاى قاچىالريى تاؼالپ،
لانېزا ئىچىًى ئْڭتەي-تْڭتەي قىلىۋەتتىوَ ،اناى تْختىهاي
پېقىزاؼقا باؼلىذىو .بىللە ياتقىًىفا ئۈچ لۈى بْلفاى خىتاي
ئارتىعتى ظْ يايجىڭ "يېهە بْلذى ،ئىبۇاليىڭ؟" -دەپ ئېچىًفايذەك
يىذا قىلذى ،بىز بۇلۇڭفا تىقىلىپ تىتىزەپ ئْلتاردى .وۇيذىپايالر بۇ
خىل َالەتلەروە لۆيۈپ قالعا لېزەك ،رّجەلتىٌ قاراپ قْيۇپال،
وەپ قىلهاي لېتىؽتى .نەى ئەيذى "پەدە" يۆتمەپ ،ئىزـىپ
http://www.wetinim.org/

ئىمالسي كەنجي كوررېكتوردا تۈزىتىلدى

143

دەرتهەيًىڭ سارى

خىتايًىڭ يەلمىعىىە نىًىۋالذىو .خىتايًىڭ وەجىىعىًى بْـۇؼقا
باؼلىۋېذىو" ،ئەي -يا! ئى -بۇ -اليًىڭ نەيذە ياناى يْق "…دەپ
سارالؼقا باؼلىذى خىتاي .ئۇيىڭفا ئىچىو ئاـزىپ ،دىلىو لۆيعىهۇ،
"ظاراڭ" بْلفايذىمى ظاراڭلىق قىلىؾ لېزەلتە!
ئادەم ئۆلذى! ظاراڭ نېًى ئۆلتۈرىذىفاى بْلذى! -دەپ ظْ يايجىڭظاراڭذىٌ ئەيهەيىەى
َەر قايچە دات-پەرىيات قىلعىهۇ،
وۇيذىپايالر لانېزىفا بېعىپ لىزىؽهەلهىذى .نېًىڭ راظت "ظاراڭ"
ئېمەيلىىىهىە ئەڭ ئالذى بىلەى بىللە ياتقاى ئارتىعت خىتاي
ئىؽىًىؽى السىو .ؼۇڭا ئۇيى دەم چاڭىىلىهذىٌ بْؼىتىپ ،دەم يەيە
ئاظتىهفا بېعىۋاالتتىو ۋە َۈۋ-چۇۋ بىلەى بېچارىًى تاڭ ئاتقىچە
قىيًاپ چىقتىو .ئەتىىەيلىىى تاناق بېزىؾ ئۈچۈى ئىؽىمًى
ئاچقاى ئاؼپەسيى ئْڭذىعىفا يىقىتىۋېتىپ ،قېپ-يالىڭاچ پېتىو
ظىزتقا قاراپ يۈوزىذىو .لېۋرالًىڭ باؼلىزى ظْؿ ،قار تْڭفىالقًى
لېچىپ ظىزتقا ،قاپقا تەرەپمە قاراپ ناڭذىو .قْرـاى ئۈظتىذىمى
لۈسەتچى "تْختا ،ئاتىهەى!" دەپ ئاۋتْناتىًى بەتلەپ َەيۋە قىلذى.
ظاراڭ ئادەم نىلتىق-ئاۋتْناتتىٌ قْرقانذېمەى؟ ئۆلۈم بىلەى
ظْـًى ،جايًىڭ قىيًىلىؽىًى ظەسظە ،ظاراڭ بْالنذۇ؟ لۈسەتچى
چېزىن ئْق ئاتهىذىيۇ ،لېمىٌ "قاچقۇى" قاچقۇيًى تۇتۇڭالر!" دەپ
ۋاقىزاؼقا باؼلىذى .ئىچىهذە چاپعايىزاق تۇتۇۋالعېذى دەۋاتىهەى.
چۈيمى ظْؿ ظۈيەك-ظۈيىىىهذىٌ ئۆتۈپ ،بەدىًىو تىمەيلەؼتى،
پۇت-قْللىزىو قېتىؽقا ،لۆسلىزىهذىٌ ظْؿ ياػ ئېقىؽقا باؼلىذى.
يەيە ئْى نىًۇت تۇرظام ،قېتىپ قاالتتىو .ئۆسلىزى لېلىپ
تۇتۇۋېلىؽتىٌ قْرققاى وۇيذىپايالر نەَبۇظالر ئىچىذىٌ بەػ-ئالتە
بەقۇۋەتلىملىزىًى ئېلىپ چىقتى ،نېًى تۇتهاق بْلۇؼتى .نەَبۇظالر
ياۋا ئاتًى قْرؼاۋـا ئالفايذەك ،نېًى دۆرە قىلىؽتىذەَ ،ەنهىعى تەڭال
ناڭا قْل ظېلىؽتى .نەى ،ـەيزى-تەبىئىي بىز ئاۋاسدا ،ئْـالق
نەرىىەيذەك چىقىزاپ ،تۇتهاق بْلفايالرـا ئېتىلذىو .بىزظىًىڭ
نۈرىعىىە قايذاق چىقىۋالفىًىهًى بىلهەيهەى ،بېچارىًىڭ
وەجىىعىًى چىؽلىذىو .ئۇ جاى ئاچچىفىذا دۈم چۈؼتى .ؼۇ
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ئارىلىقتا قالفايلىزى يىقىتىپ،
لانېزىفا ئېلىپ لىزىؽتى.
ؼۇ لۈيذىٌ ئېتىۋارەى "ظاراڭ" بْلذۇم .ئىلىىزى تارتقاى
ئاساپلىزىهذىٌ يەچچە َەظعە ئېفىز ئاساپًى بېؽىهفا لىيىەى
ئېمەيهەى ،ئەنها چېمىًىؽًى ئۇيىڭذىًهۇ دەَؽەتلىن پەرەس قىلذىو
يەيى ناۋچىالر ئالذىذا چېمىًىپ ،ئۇالرـا تەظلىو بْلۇؼًىئۆلۈنذىًهۇ ئېفىز َېعاپلىذىو ،ئىزادەنذىٌ قايتهىذىو.
لۈى-تۈيى سەي ،ظْؿ يەريى يالىڭاچ بېعىپَ" ،ۇۋَ ،ۇۋ "…دەپ
لۆۋۈك چىقىزىپ ،خۇرۇػ قىلىؽًى تْختاتهىذىو .ئىممى لۈى
ئاـشىهفا َېچ يەرظە ئالهىذىو .تەئەججۈپمى ،قْظاق ئېچىؽًى
ظەسنەپتىهەى .بىللە ياتقاى يْلذىؽىو تاناققا سّرالپ وەپ قىلعا،
ئۇقهاظقا ظېلىپ ،پاقىزاپ تۇراتتىو .تۇرۇپال ئۇيىڭ يەلمىعىىە
نىًىۋېلىپ "پْػ ،يْلًى تْرىها ،چۆچەلمە ناڭذۇق!" دەيهەى.
خىتايًى ئات-ئېؽەلمە ئْخؽىتىپ يانپىؽىفا ئۇرىهەى .ئارتىعت
ظْ يايجىڭ "لالالنًى چاپعاڭالرنۇ ظاراڭ بىلەى بىز لانېزىذا
ياتهايهەى" دەپ قەتئىي ياراسىلىق بىلذۈروەيلىمتىٌ ،ئۈچ نەَبۇط
بار لانېزىفا يۆتمەؼتى .ئەيذى ئۈچ لىؽىًى "ظاراڭ"
ئېمەيلىىىهىە ئىؽەيذۈرۈؼۈم لېزەك .ئالذى بىلەى ئۈچىىە
تەلۋىلەرچە يەسەر تاؼالپ ،بىزدىٌ ئۈيلۈك چېقىزاپ لانېزىًى
پېقىزاپ ،ئۈچ خىتايفا ئېتىلذىو .چېقىزاؼتىًال ئۆڭعۈللىزى
قالهىفاى بېچارىلەر بۆرىذىٌ ئۈرلىىەى قْيالردەك بىز بۇلۇڭفا
ـۇجهەك بْلۇؼتى .ؼۇ قېتىهذا لۈلۈۋەتمىلى تاظال قالذىهۇ ،لېمىٌ
قەظەم ياد قىلفىًىهًى ئەظلەپ ،خۇرۇؼۇم لۈچەيذى ۋە خىتاي
نەَبۇظالريىڭ چاچلىزىًى يۇلۇپ ،قْلۇنفا ئىلەؼمەى چاچلىزىًى
ئاـشىهفا ظېلىپ ،چايًاپ ،خىتايالريىڭ يۈسلىزىىە پۈرلىذىو .جاى
ئاچچىفىذا قارؼىلىق بىلذۈرنەك بْلفاى ئۈچ خىتاي نېًى يىقىتهاق
بْلۇؼتى" .ظاراڭلىفىو" تېخىهۇ لۈچىيىپ ،ئۈچىًى ئۈچ تەرەپمە
دّنۇلىتىپ ،قْلۇنفا لىزوەى يەرظە بىلەى ئۇردۇم! دات ظېلىؽقاى
ئۈچ نەَبۇط خىتاي سىًذايًى لۆتىزىۋەتمىذەك قىلىؽتى .بارلىق
نەَبۇظالر ئۇالرـا قْؼۇلۇپ "ئادەم ئۆلذى" دەپ ئاال-تْپىالڭ
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لۆتىزىؽتى .وۇيذىپايالر نەَبۇظالريى تەرتىپمە چاقىزىپ ،دّق
قىلىؽعىهۇ ظۈرەى-چۇقاى بارـايچە لۈچەيذى .ئاخىزى سىًذاى
باؼلىفى پەيذا بْلۇپ ،ئىؽىن ئېچىلىؽىفا "دا!" دېىەى پېتىچە
ئۇيىڭفا ئېتىلذىو .جالالتالر باؼلىفى ئىؽىمًى قايتا ياپقىچە
ياڭىفىفا ؼۇيذاق ئۇردۇنمى ،ئىؽەيعىڭىش ،ؼۇ ئۇرۇؼىهذىٌ َاسىزنۇ
پەيشى قىلىهەى .نېًىڭ نۇػ سەربىهذە قالپاقتەك ئۇچۇپ چۈؼمەى
سىًذاى باؼلىفىًىڭ ؼىللىعىىە نىًهەك بْلۇؼۇنفا وۇيذىپايالر نېًى
بېعىۋېلىؽتىذە ،پۇـايلىزى چىققىچە ئۇرۇپ تەپمىلەؼتى…
َْؼۇنفا لەلعەم ،پۇتۇنذا لىؽەى ،سەي لانېزىذا يېتىپتىهەىَ .ېچ
يېزىهًىڭ ظاقلىفى يْق ،پْال قْـۇيذەك بْپ لېتىپتىهەى،
قىهىزلىفىذەك جاى يْق .تۆتىًچى لۈيى سىًذاى باؼلىفى
وۇيذىپايلىزىًى باؼالپ لىزىپ ،نېًى ئېلىپ چىقىؽقا بۇيزىذى .بۇ
قېتىو يەر ئاظتى ظْراقخايىذا پەتتارر نېًى "لۈتۈپ" ئالذى .ئۇ:
 ظەى يالفاى ظاراڭ ،ظەى ئەيذى ظاراڭ بْلۇۋېلىپ ،ناۋجۇؼىفا،پارتىياوە چىؾ-تىزيىفىڭ بىلەى قارؼى ئېمەيلىىىڭًى
دېذىذە ،ئىؽىن تۈۋىذە تۇرـاى بېؽەملۆرظىتىۋاتىعەى!
وۇيذىپايفا ئىها قىلذى ،ئۇ ياى ئىؽىمًى ئېچىۋېذى ،تْپاقتەك بىز
ئىؽت چىقىپ ،ناڭا ئېعىلذى .نەى ظاق ئادەنذەك ،ظەظمىًىپ
چۆچىهىذىو ،بەلمى ئىؽتًىڭ لايىيىذىٌ بْـۇپ ،لۆسلىزىىە
بارناقلىزىهًى تىقىپ ،ؼۇيذاق جەَىل ۋە ئەظەبلىن لۈلذۈنمى،
پەتتارر ئالفاي لەيًىىە داجىپ بېزىپ ،وۇيذىپايًىڭ لەيًىىە
ئۆتۈۋالذى .ئىؽت قْلۇنذىٌ بْؼاپ ،ظْل بىلىىىهًى بۆظۈپ
چۈؼمەيذە قاى ئْرـۇپ ئېقىؽقا باؼلىذى .نەى "ظاراڭ" قايفا قاراپ
قاقاخالپ لۈلذۈم .ۋە بىز دەقىقە ئۆتهەي ئىؽتًىڭ ئاظتىفا
يىقىلذىوَْ .ؼۇنفا لەلعەم ،پاالسـا ئْراقلىق يېتىپتىهەى.
ۋاي ،جايًىڭ تاتلىقلىفى …جېًىڭ قىيًالفايعىزى ،تېخىهۇ تاتلىق،
قەدىزلىن بْلىذېمەى .جېًىڭ چەلعىش قىيًالفاى چاـذا -ئۆلۈم
بىلەى ئۆنۈر چايقاؼقاى چاـذا جايًىڭ تاتلىقلىفىًى ئەظلى نەياظى
بىلەى چۈؼىًىذېمەيعەى .نېًىڭ َالىو تەڭ ئېذى .ؼۇ ئۆلۈم
بْظۇـىعىذا ياتقىًىهذا ئەقلىهىە لەلىەيذىٌ بۇ يايقى ئىؽلىىەى
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ئىؽلىزىو ،ياخؽى-يانايلىقلىزىو ،باؼتىٌ لەچمەى بارلىق
ئاالنەتلەريى لۆس ئالذىهفا لەلتۈرىذېمەيهەى ،قېزىًذاػ-
جىىەرلىزىو بىزىًىڭ لەيًىذىٌ بىزى تىشىلىؽىپ ئۆتەتتى .نەى
بْلعامَ ،العىش ئىڭىزاپ" :ئەلۋىذا ،قېزىًذاؼلىزىو …ئەيذى ظىلەر
بىلەى لۆرۈؼەلهەيهەى .ئەلەمَ-ەظزەت ئېچىذە ئاساپلىًىپ،
خارلىًىپ ئۆلىەى نەى دەرتهەيًى ئۇيتىهاڭالر …ئارسۇ-ئارنىًىو
ظىلەروە ئانايەت "…دەيتتىو ؼْرالؼقاى لەۋلىزىهًى ئاراى-ئاراى
قىهىزلىتىپ .ئەل-يۇرتًى ،يارۇ-بۇرادەرلەريى ئەظلىىەيذە ،ئۇالر
بىلەى ۋىذاالؼقايذا ،لۆسلىزىهذىٌ قايلىق تانچىالر ئاقعا لېزەك،
قايعىزىفاى يۈسۈنًىڭ يەنلەؼمەيلىىىًى ظەسدىو.
ئۇسۇى نۇددەت لېعەل تارتقاى ئادەنذەك دەرنايعىش ظۇيايلىًىپ
ياتىهەى .ئۈچ لۈى تاناق يېهەي-ئىچهىعەڭ ،تۆتىًچى لۈيذىٌ
باؼالپ قْظاقًىڭ ئېچىؽىًى ظەسنەيذېمەيعەى .بىزاق تەؼًالىق
ؼۇيذاق قىيًايذېمەيمى ،تاناق قۇرۇپ ،لىًذىن ئىچىىە تارتىذۇ.
بەؼىًچى-ئالتىًچى لۈيلىزى نەيذەڭ لۆپۈپ پەقەت ظۇ تْـزىلىق
ئْياليعەى -ظۇ ،ظۇ! -دەپ سارلىًىعەى ،لۆسلەر جىزىڭلىؽىپ،
لەۋلەر قۇرـاق ؼىلىهلىؽىذۇدە ،بەدىًىڭ قاـجىزاپ ،لۆس يۇرى
ئۆچۈؼمە باؼاليذۇ .لېمىٌ لۆس ئالذىڭذا لۈى-تۈيى ظۇيىال
لۆرىعەى؛ لۆس ئالذىڭذا ظۇ ياػ ياسىًىًالردەك جىلۋە قىلفىًى
قىلفاى…
بىز ئۇتالم ظۇ ئىچهەي ،بىز بۇردا ياى يېهەي ياتقىًىهفا بىز جۈنە
بْپتۇ .ئەيذى لۆرۈؼتىًهۇَ ،ەرىمەتتىًهۇ تانانەى ئايزىلذىو .ئاياق
تەرەپتىٌ ظْؿ ؼانال يەلپۈپ ،پۇتلىزىو ظْۋۇؼقا باؼلىذى -بۇ
جايًىڭ ئاظتا چىقىؽى ئېذى.
تېزواۋچىالريىڭ لىزوىًىًى ظەسوەيذەك قىلذىو ،ئەنها َاياتىهفا
نۇياظىۋەتلىن "ئۆلتۈرنەط "…دېىەى ئىبارىلەريى ئېًىق پەرىق
قىلذىو .ئاـشىهفا ئىزىتقاى يايًى ظېلىؽتى ،ظۈيىًى ظۈسۈپ،
لىزىپ-چىقىؽالر
لانېزىفا
چىقىزىۋەتتىو.
يىزىىىًى
لۆپەيىەيذەك قىلذى .لاڭ دەيمۇ دېىەى نەَبۇط تېۋىپ لىزىپ
تەلؽۈردى .ئۇيىڭ" :ئەتىذىٌ قالهاي ئۆلىذۇ" دېىىًىًى ئاڭالپ،
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ئاراى-ئاراى تېپىۋاتقاى يۈرىىىو لْقۇلذاپ لەتتى .نېًى ؼىپاخايىفا
يۆتمەؼتى .ئايزىو بۆلهىىە ياتقۇسۇپ ،نەخعۇط ياسارەتچىلەر
قْيۇلذىَ .ەر لۈيى بىلەك تْنۇرۇنذىٌ وليۇلْسا ئۇلْل قىلىذۇ.
لېمىٌ ئەتتەيلەپ تاناق يېهەيهەى ،ئۆسەنًى نەظخۇػ ،ظېشىهعىش
تۇتىهەى .ؼۇ ئارىذا لىزىپ-چىققايالريىڭ ئىؽىن ئارقىعىذىمى
"پىعىز-پىعىزلىزىذىٌ" نېًىڭ "ظاراڭ" بْلفىًىهذا قايذاقتۇ
ظىياظىي ظىز بارلىفىًى تەخهىًلەپ نېًى ئۆلتۈرنەظلىممە ،قايذاق
بْلهىعۇى ؼۇ ظىزيى بىلىؽمە قارار قىلىؽقايلىفىًى ئاڭالۋالذىهذە،
ئۇالرـا قارؼى تەيياراليذىو.
وليۇلْسا ئۆس تەظىزىًى لۆرظەتتى -دەرناى لىزىؽمە باؼلىذى.
لۈسەتچى
نەخعۇط
ياخؽىلىًىذېمەى،
ئەَۋالىو
نېًىڭ
َْؼىيارلىفىًى لۈچەيتىپ ،ئىؽىن نْجۇـى ،رّجەك يېزىفىذىٌ
نارايذىفاى بْلۇۋالذى .بەدەيىە قۇۋەت لىزوەيعىزى ،قْرـايعىش
ؼىپاخايىذىٌ قېچىپ لېتىؽًىڭ لْيىفا چۈؼتۈم .ئْى بىزىًچى
لۈيى تْنۇرلىزىهًى تۇتۇپ ،لۆس قاپاقلىزىهًى ئۆرۈپ ،ظىًچىالپ
قارىفاى لاڭ دەيمۇ "ئەيذى ئۆلهەيذۇ" دەپ ئاخىزقى خۇالظىًى
چىقاردى ۋە ؼۇ لېچىعىال سىًذايفا قايتۇرۇؼتى.

ئىممىًچى خۇرۇػ

تەۋرەيهەط ئىزادە ۋە دۈؼهەيىە يىعبەتەى ئۆچهەيلىن قْؼۇلۇپ
لەلعە َەر قايذاق نۈؼمۈل ظىًاقالردىٌ ئۆتۈپ ،ئېفىز ئاساپالرـا
قىيًىفايعىزى ناۋچى -
بەرداؼلىق بېزەلەيذېمەيعەى .نېًى
ـەسەپ-يەپزىتىو ئۇلفىيىپ،
نۇظتەنلىمىچىلەروە يىعبەتەى
ئۆچهەيلىىىو لۈچەيذى ،قارؼىلىفىو ئاؼتى.
يالفاى ظاراڭ بْلفىًىهفا ئىممى ئايچە بْلذى .ئىممى ئايًىڭ َەر
لۈيىَ ،ەر ظائېتى ئاساپ ئېچىذە ئۆتتىمى ،نېًى داۋالىفاى دّختۇر ۋە
َەنؽىزىلەر "تۆنۈر ظاراڭ" دەپ يام بېزىؽمەيىذى .نەى ئۇالريى
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ـەيزى-تەبىئىي چىذانلىفىو بىلەى َەيزاى قالذۇردۇم .تېزواۋچىالر،
سىًذاى باؼلىقلىزى نېًىڭ تۆنۈرلىىىهىە َەيزاى بْلۇؼتىيۇ ،نېًى
ئىقزار قىلذۇرناقچى بْالتتى ،داۋانلىق قىيًايتتى.
نېًىڭ يىؽايىو َەنهىىە چىذاػ ،چىذاػ ئارقىلىق َايات قېلىؾ ۋە
خەلقى ئالەم ئالذىذا جالالتالريىڭ خۈيۈك ئەپتى-بەؼىزىعىًى،
جىًائىي قىلهىؽلىزىًى پاػ قىلىؾ .ناڭا چىذانلىق ۋە لۈچ-
ـەيزەت ئەتا قىلفاى ،ئىزادەنًى تەۋرەتهىىەى ـايەۋىي لۈچ ؼۇ ئېذى.
…نېًى ئىممى ئۇيفۇر ،بىز قىزـىش نەَبۇظقا قْؼۇپ قْيذى .قاپاق
يۈسلۈك ،دّـالڭ لەلىەى بىزظى ناڭا ئايزىهچە خەيزىخاَلىق قىلىپ
ياتقۇساتتى ،تۇرـۇساتتى ،ئۇظعىشلىق بېزەتتى َ-الىهذىٌ خەۋەر
ئاالتتى .نېًىڭ "تىلىهًى چىقىزىؾ" ئۈچۈى خېلە َەپىلىؽىپ
لۆروەى قاپاق يۈس ئارىالپ لۆس يېؽى قىلىپ ،نېًىڭ َالىهفا
ئېچىًىپ ،ناۋچىالريى يېهىلەريىذۇ دەپ قارـىذىَ .العىش يېتىپ
ئۇيىڭ ظۆسَ-ەرىمەتلىزىىە سەڭ قْيذىهيۇ ،لۆڭلۈنىە وۇناى
چۈؼتى .ناۋچىالريىڭ نەَبۇظالر ئارىعىفا جاظۇظلىزىًى "ئۇرۇپ
لىزوۈسۈپ" ،ظىز ئالىذىفايلىفىذىٌ خەۋىزىو بار ئېذى .ئۆسىًى ئەسىش
دەپ تْيۇؼتۇرـاى قاپاق يۈس دەم نېًىڭ باػ-لۆسلىزىهًى ظىالپ ،دەم
بىللە يېتىؽقاى ظېلىو بىلەى قىشىز ئاتلىق قىزـىشيىڭ بىقىًىفا
لىزىۋېلىپ ،ئۇالريى وەپمە ظاالتتى .قىشىز چېچەيىزەك ئېمەى،
ئەسىشيىڭ وېپىًى ئاڭاليتى ،ئۆسىذىٌ وەپ چىقهايتتى .ظېلىو ظەل
لۆرەڭىزەلهېمىٌَ ،ە دېىەيذىال ئالفا چۈؼۈپ ناڭذى .ظْۋېتًى
ناختاپ ،ناۋچىالريى تىللىذى" .ظاراڭ" بْلهىعام ،ظېلىهًى
ظۆسلەتهەتتىو ئانال قايچە ،ئۆس َالىو بىلەى ياتاتتىو.
نايا ،نەى - ،دېذى قاپاق يۈس ئەسىش ظېلىهًىڭ ئالذىذا لۆلعىىەئۇرۇپ- ،ۋەتىًىو ،خەلقىهًى ئاسات قىلىؾ ئۈچۈى جايپىذاالريىڭ
بىزى بْلىهەى!
ؼۇيذا يېهە ئىؽالريى قىلذىڭ؟ -ظْرىذى لام ظۆس ،تەنمىًلىنقىزـىش يىىىتى.
-ئىؽلىذۇقتە! "ئۇيفۇرظتاى" تەؼمىالتىفا لىزدۇقتە …
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قاپاق يۈس ئەسىشيىڭ ئاـشىذىٌ چىققاى بۇ ياظالها ئىبارىلەريى ئاڭالپ
تەتۈر قاراۋالذىو .قىشىزنۇ تەتۈر يايپاؼلىذى.
ظېًىڭچىلىن ئىؽلىىەى بْلعام ،يېهە ئارناى- ،دەيتتىپاراظەتعىش ظېلىو.
ئېِ ،قْيعاڭچۇ بۇ سالىهالريى- ،دەپ ئاٍ ئۇردى ئەسىش- ،تۈرنىىە ظْاليفىًىو بىز َېعاپتا ياناى بْلهىذى ،خېلە تەجزىبىىە
ئېىە بْلذۇم ،چىًىقتىو .ئەيذى چىقعام ،پْالتتەك نەلمەم
تەؼمىالت قۇرۇپ ،قۇراللىق قْسـىالڭفا تەييارلىق لۆرىهەى.
ئۆسىًىڭ ئاـشىذىٌ تْقۇلها ظۆسلەر ظۇدەك قۇيۇالتتى .نەى بۇ رەسىل
نەلئۇيذىٌ قۇتۇلۇؼًىڭ يْلىًى ئْيالپ ،قىهىزلىهاي ياتتىو.
قىزـىشنۇ ئۇيىڭ بېؽەنلىىىذىٌ بېشار بْلعا لېزەك" ،ئۇخاليلى" دەپ
بېؽىًى پۈرلىذى.
ظْۋېتلەر ئىتتىپاقىفا قېچىپ لېتىؾ ئارنىًىفا يېتەلهەي قْلفاچۈؼتۈم .سىًذايذىٌ ئاناى چىقعام ،ظْۋېت-پْۋېتًى قْيۇپ،
ظەيذەك ۋەتەيپەرۋەرلەروە قْؼۇلىهەى- ،دېذى ظېلىو ئەسىشيىڭ
ظۆسىىە ئىؽىًىپ.
لانال تاپ ،ظېلىو! نْؼۇ وېشەيذىلەر ئۇوىعىذا يېتىپ تۇرۇپ،ظېپىهىشيى لەڭەيتىؽمە بْلىذۇ- ،يەيە بىز قەدەم ئالفا ظىلجىذى
قاپاق يۈس .نْؼۇ تەخلىت "ظۆَبەت" ظېلىو بىلەى ئەسىشيىڭ
ئْتتۇرىعىذا بىز يەچچە لۈى داۋام قىلذى .ئەسىش قارا ظۈلۈلتەك
ظېلىهًىڭ لۆڭلىذىمىًى ؼْراپ ئېلىؽًىڭ ظىزتىذا ،ۋاالقتەلمۈر
ظېلىو ئارقىلىق ئۇيىڭ بىز يەچچە يېقىًلىزىًىڭ نەىعىتىًى
بىلىۋالذى .لۆس ئالذىڭذىال بْلۇۋاتقاى رەسىللىممە پاك ۋىجذاى
ظۈلۈت بېزەنذۇ؟ بۇ ئارىلىقتا خېلىال ناـذىزىهفا لېلىپ قالفاى
ئېذىو .ئەسىشدىٌ ئۆچ ئېلىؾ لْيىذا ئەپلىن پەيت لۈتۈپ ياتتىو.
ظاراڭ ئادەم جىو يېتىؽقا بْلهايذىفۇ .ظاراڭلىفى تۇتۇپ ،خۇرۇػ
قىلىؾ لېزەلتە!..
پەيت لەلذى .ئەسىش "ئالىي ظْتقا ؼىمايەت ياسىهەى" دېىەى بايە
بىلەى قەـەس-قەلەم ئالذى .يېهىلەريىذۇ يېشىؽقا لىزىؽىۋېذى،
نېًىڭ خۇرۇؼۇم باؼاليذى :تْظاتتىٌ ئىزـىپ تۇردۇنذە ،جاظۇظًىڭ
http://www.wetinim.org/

ئىمالسي كەنجي كوررېكتوردا تۈزىتىلدى

150

دەرتهەيًىڭ سارى

چېچىًى ئْراپ تۇتۇپ ،يىقتاپ ،دۈنبىعىىە ؼۇيذاق چاپالؼتىهمى،
جاظۇط تېپىزالپ لەتتى .ئاـشىهذىٌ لۆۋۈك چىقىزىپ "َۇۋ،
َۇۋالؼقا" باؼلىذىو .ظېلىو قْرققىًىذىٌ ۋايجايالپ ،ئىؽىمًى
ئۇرۇؼقا باؼلىذى .قىشىز پەرۋا قىلهاي يەروە چېچىلفاى قەـەسلەريى
تەردى .قىشىزيىڭ لۆسى "ظېلىهًىڭ قىلهىؽلىزى" دەپ يېشىلفاى
خەتمە چۈؼعە لېزەك ،ـەسەپىە تْلفاى بۇ يىىىت جاظۇظًى نېًىڭ
قْلۇنذىٌ يۇلۇۋېلىپ ،ؼۇيذاق ئۇردىمى ،ئۇيۇلتاؼتەك قىزـىش
يىىىتًىڭ نۇؼتى سەربىعىذە ئەسىش پْڭشەلتەك قاڭقىپ بېزىپ،
ظۈيذۈك قاچىعىفا بېؽى قاپلىؽىپ قالذى .نەى ئۇيى يەيە
نىًىۋالذىو.
ئىپالط خائىٌ ،ظاتقۇى! -يەيە يېهىلەريىذۇر دەپ تىلاليتتىقىشىز جاظۇظقا لەيەت ئْقۇپ- ،ؼۇيچە ئاساپلىًىۋاتقىًىهىشيى
لۆرۈپ تۇرۇپ ،يەيە جاظۇظلۇق قىلىذا!؟
ؼۇيذاقهېمەى؟! -ئەيذى ۋاقىئەوە چۈؼەيىەى چاال ظاۋات ظېلىوجاظۇظًى نېًىڭذىٌ تارتىۋالذىذە ،تْپًى تەپمەيذەك ،تار لانېزا
ئىچىذە دّنىلىتىؽقا باؼلىذى .ظېلىو َەر تەپمەيذە" ،جاظۇط،
ئىًقىالپچى" دەپ تېپەتتى ،تۈلۈرەتتى.
نېًىڭ "خۇرۇؼىهفا" قۇالقلىزى لۆيۈپ قالفاى وۇيذىپايالر
لانېزىذىمى ۋاراڭ-چۇرۇڭفا پىعەڭ قىلهىفاچقا ،ئىؽىن ئېچىپ
لىزىؽهىذى ،بىشنۇ جىهىپ لېلىؽتۇق .نەى َالعىشلىًىپ ياتتىو.
چاال ئۆلۈك جاظۇظًى ياتقۇسۇپ ،ئۈظتىًى يېپىپ قْيۇؼتى …
لېچىعى َْؼىفا لەلىەى ظاتقۇى ظېلىهًىڭ ئالذىذا تىشلىًىپ
لەچۈرۈم ظْرىذى .يەتهىؾ پۇؼتىًى تىلفا ئېلىپ تۇرۇپ،
ئىممىًچى جاظۇظلۇق قىلهاظقا ۋەدىلەر بەردى .ئەسىش راظتىٌ
پۇؼايهاى يەپ ،تۆبە ئْقىذىهۇ ئۇ تەرىپى قاراڭفۇلۇق" .ۋىجذايعىش -
ظاتقۇى ،قْرققايچاق -خائىٌ!" بۇ َېمهەتًى َەر دەم ئەظتىٌ
چىقارناظلىفىهىش السىو ...ؼۇ لۈيذىٌ ئېتىۋارەى قىشىز بىلەى ظېلىو
َەر ئىممىعى نېًىڭ يالفاى ظاراڭ ئېمەيلىىىهًىهۇ بىلىؽتى.
جاظۇط ۋاقىئەظى بىش ئۈچىهىشيى ئىجىلالؼتۇرۇپ ،بىز جاى ،بىز تەى
قىلىۋەتتى .ئىممى سىًذاى يْلذىؽىو نېًى لىچىن بالىفا ئْخؽاػ
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پەرۋىؾ قىلىؽتى .وۇيذىپايالرـا نېًى ظاراڭ ،لېعەل لۆرظىتىپ،
يەيە بىز تەرەپتىٌ سىًذايذىمى َەر نىللەت نەَبۇظالرـا
نىعلىعىش
لېعەللىىىهًى
ئاجىش
ظاراڭلىفىهًى:
قىيًىلىۋاتقايلىفىهًى خەۋەرلەپ ،ئۇالريىڭ َەنًەپەظلىىىًى ،ظاراڭ
ئادەنًى سىًذايذا تۇتۇػ قايۇيعىشلىق دەپ ياراسىلىق قْسـاؼتى.
قايۇيعىش دۆلەتتە قايۇيىي تەلەپلەروە رىئايە قىلىًعۇيهۇ؟ ناۋچى
جالالتالر لۆپچىلىممە رەددىيە َېعاۋىذا نېًى تېخىهۇ قاتتىق تەرتىپ
ئاظتىفا ئالذى.
نۇدَىؾ سىًذاى لېچىلىزىًىڭ بىزىذە تۆنۈر چەنبەر ئىؽىمًى
جاالقلىتىپ ئاچقاى وۇيذىپاي لەيًىذىٌ پەتتارر ئالفاي لىزىپ
لەلذى .ظاراڭ دېىەيًىڭ ئۇيقىعى بْلهاط لېزەك .نەيهۇ ؼۇ
قېلىپقا لىزىۋالفاى (لۈيذۈسى قىشىز ،ظېلىهًى جېعەلتە قْيۇپ
ئۇخالۋاتاتتىو) .پەتتارريى لۆرۈؼۈم بىلەى "ظاراڭلىفىهًى" يانايىؾ
قىلىؾ ئۈچۈى ئەنەط ،ؼۇ نىللىي نۇياپىققا ئۆچهەيلىىىهًىڭ
چەلعىشلىىىذىٌ جۇدۇيۇم ئۆرلەپ ،ئۇيىڭفا ئېتىلذىهيۇ ،بىزاق ئادەم
قىيًايذىفاى بەظتىلىن ئىممى وۇيذىپاي ئالذىهًى تْظاپ،
قْللىزىهًى لەيًىىە قايزىذى ۋە لۈچەپ يەروە تىشىهچە
ئْلتارـۇسدى .وۇيذىپايالريىڭ دەىعتىلىؽىذىٌ ئۇظتىخايلىزىو
ـىزظىلذاپ لەتتى.
تۆنۈردەك چىذانلىفىڭًى يانايىؾ قىلذىڭ .لېمىٌ تۆت ئاي ئاساپچەلمىًىڭذىٌ يېهە َاظىل بْلذى؟!
نەى پەتتارريىڭ بۇ وېپىًى ئاڭلىهىفاى ،چۈؼەيهىىەى بْلۇپ،
قىياپىتىهًى ئۆسوەرتهىذىو.
ئاخىزقى نۆَلەت :ئەتىىىچە يالفاى ظاراڭلىفىڭًى تاؼالپ،نەقعىتىڭًى ئْچۇق ئېيتىعەى .ئەلعى َالذا ،لۆرنىىەيًى
لۆرىعەى! -دېذىذە" ،قارـۇ ئىالى" ئالذىزاػ چىقىپ لەتتى.
ياۋۇسالريىڭ پەيلى ياناى- ،دېذى ئادەم ئاياقلىزى بېعىلفايذاقىشىز قىزـىش .ظاددە دىل ظېلىو بْلعا ،نېًىڭ قايفۇنًى يەپ،
نىچىلذاپ يىفالتتى.
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ئەوەر نېًى قىيًىفايذا پەتتارر قاراپ تۇرىذېمەىَ ،ەر قايذاققىيىٌ-قىعتاققا چىذايهەى- ،دېذىو يْلذاؼلىزىهًى خاتىزجەم
قىلهاق بْلۇپ.
بۇ قايذاق وېپىڭ؟پەتتارريى لۆرظەم ،ناۋچىالرـا قارؼى ـەسەپ-يەپزىتىو ئىممى
َەظعە ئاؼقايذەك َىغ قىلىهەى.
ياپىزاي- ،دېذى ئْيچاى قىشىز.ئالالٍ ئۆسى يار بْلفاي- ،دېذى يىفا ئارىالػ ظېلىو.* * *
ئەتىعىىە قاياقتىًذۇ پەيذا بْلفاى تاقىز باػ خىتاي تېۋىپ
ئىممىهىشيى بىز بۆلهىىە ظْالؼتى .تاقىز باػ تېۋىپًىڭ چاؼقاى
ظىياقى نىتىلذاق لۆسلىزىذىٌ قۇۋلۇق-ؼۇنلۇق ئەلىغ ئېتىپ
تۇرـاچقا ،بىز لۆرۈپال قايذاقتۇ "يېڭى ئْيۇى" بارلىفىًى ظەسدىهذە،
"ظاراڭلىقًىڭ" تۈرىًى لۆپەيتتىو :يەروىال تەرەت قىلىهەى ،چْقا
بىلەى تاقىز باؼًىڭ لاللىعىًى "ياـزا" قىلىپ چالىهەى ،چايًىفاى
يايًى ئاـشىهفا ظالىهەى .تاقىز باػ ئْى لۈيىە نېًىڭ "ظاراڭ"
قىلىقلىزىهفا چىذىذى .ئاخىزى ئۇيى نەيذىٌ ئايزىفاى لۈيى ،ئۇ
ناڭا ئۇسۇيذىٌ ئۇسۇى تىمىلىپ بېؽىًى لىڭؽىتقايذىٌ لېيىٌ،
نۇيذاق دېذى:
 چەيتۇالر ئىچىذە ظاڭا ئْخؽاػ چىذانلىق ،ئىزادىلىن ئادەنلەريىئاس ئۇچزاتتىو .يالفاى ظاراڭلىققا ظەرىپ قىلفاى ئەظەب-ئىزادەڭًى
باؼقا نەقعەتمە ظەرىپ قىلعاڭ ،بەلمىو ،يەتىجىعى ياخؽى بْالر
ئېذى.
ئادەم َاياتىًىڭ لاپالەتچىعى َېعاپلىًىذىفاى تىببىي خادىو،
تېۋىپ جاظۇظًىڭ دېىەيلىزى يۈرىىىهىە يەؼتەر بْلۇپ
ظايچىلذىيۇ ،ئۆسەنًى سّرـا تْختىتىپ ،تاقىز باؼًىڭ ظۆسىىە
چۈؼەيهىىەيذەك "ظاراڭ" قىياپىتىهًى ئۆسوەرتهىذىو.
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نەلمار ۋە رەَىهعىش تاقىز باػ تېۋىپ" :چەيتۇ ظاراڭ ئەنەط .ئۇيىڭ
نەپمۈرىعىذە قارىهۇ-قارؼى پىمىزلەر نەۋجۇتلۇـى نەلۇم" دېىەى
خۇالظىًى سىًذاى باؼلىفىفا يېشىپ بېزىپتۇ .تاقىز باؼًىڭ خۇالظىعى
ۋە تېزواۋچىالريىڭ وۇناى-پەرەسلىزى بىز يەردىٌ چىققاى ،لېمىٌ
ئىممىًچى تەرەپ ؼىپاخايا دّختۇرىَ ،ەنؽىزىلەر "ظاراڭ" دەپ
دىئاوًْس قْيۇؼقاى.
ئىًعايىي پەسىلەت ۋە ئىجتىهائىي قايۇى-قائىذىلىزىًى پايهال
قىلفاى ،رَّىي ئەخالقى ياۋۇسلۇق بىلەى ظۇـىزىلفاى ناۋ ۋە ئۇيىڭ
ـالچى-وۇناؼتىلىزى ئۈچۈى نەيذەك بىز ئاددىي ئىًعاى چىۋىٌ
قاتارلىقهۇ ئەنەظلىىى بەلىۈلۈلقۇ .ئەنها-لېمىٌ ناۋچىالر نېًىڭ
"ظاراڭ" بْلۇؼۇنًىڭ تۈپ ظەۋەپلىزىًى ،پىمىز خىيالىهذا يْؼۇرـاى
نەقعىتىهًى ۋە يەيە لىهلەروە نۇياظىۋەتلىن ئېمەيلىىىهًى
بىلىۈظى لېلەتتى .ؼۇ نەقعەت ئۈچۈى نېًى دەرنەَەل
ئۆلتۈرنەظتىٌ جېًىهًى قىيًاپ ،ئىقزار قىلذۇرۇػ ئېذى .ئەسىش ۋە
تاقىز باػ تېۋىپ ئْخؽاػ تەجزىبىلىن جاظۇظالريى ئىؽقا ظېلىپ،
"ظىزىهًى" بىلىؽمە ئۇرۇيۇؼعىهۇ ؼۇ نەقعەتمە قارىتىلفاى.
تْنۇس ئايلىزى ئېذى .بۇ لۈيلەردە ئْچۇق ئاپتاپ ئەنەط ،لۈى
چۈؼهەيذىفاى سەي -ظالقىٌ دىهىقتا وۈيذىخايا ئىچىذىهۇ ئىععىق
تىًجىققا تۇرۇپ بْلهاتتى .خاپىلىق ۋە يەپەظًى بْـىذىفاىتىًجىق قْؼۇلۇپ دىشېًتېزىيا پەيذا بْلىذۇدە ،نەَبۇظالر يْپۇرناقتەك
تۆلۈلۈؼمە-قىزىلىؽقا باؼاليذۇ .بۇ "نەۋظۈنذە" ئۆلۈللەريى تْؼۇپ
ئۈلىىزەلهىىەى وۇيذىپايالر جەظەتلەريى يەچچە لۈيلەپ لانېزىالردا
قالذۇرـايلىقتىٌ ،جەظەتلەر ظېعىپ ،پىذېهىيا تېخىهۇ لۈچىيىذۇ.
-1967يىلى ئىيۇل ،ئاۋـۇظت ئايلىزىذا چۆچەك تۈرنىعىذىمى
نىڭلىفاى نەَبۇظالردىٌ ئىممى يۈسچە ئادەم ،ئۇيىڭ ئىچىذە نەى -
"تۆنۈر ظاراڭ" ظاق قاپتىهەى …يېهە دەۋاتاتتىها ،چەتًەپ لەتعەم
لېزەك؟
چەتًىهىذىڭىش .يۇقۇنلۇق لېعەللەر پىذېهىيالەردىٌ قىزىلىۋاتقاىخەلقىهىش ئاس ئەنەظمى ،بۇ َەم ناۋچىالريىڭ جىًائىي
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قىلهىؽلىزىًىڭ بىز تۈرى،
قۇۋەتلەپ.
بايا دېىىًىهذەك- ،داۋام قىلذى ئىبزاَىو- ،يېڭى-يېڭىئۇظۇلالر بىلەى جېًىهًى قىيًاؼقا باؼلىذى" .ئاپتاپ قېقى" -
ئاپتاپقا قاقالؼتىٌ ئىبارەت .پۇت-قْللىزىهًى َۆل لەيذىز ئاـانچىذا
ناتاپ ،سىًذاى َْيلىعىذىمى قۇم ئۈظتىىە ئْڭذىعىفا ،ئىيۇل
قاق ظالذى .ئاپتاپتا قىشىفاىقۇياؼىفا قارىتىپ ياتقۇسدى
قْقاظتەك قۇنذا تېزەم ،قْياق پۇچىلىفايذەك ،پىعىلذاپ ئېتىلىؽقا
باؼلىذى ،تىلىو ئاـشىهفا پاتهاي ،ـېزىؾ ظْسۇلذى ،نېڭەم
ئْرـۇپ ،لۆسلەر چاياقتىٌ چىقتى .ؼۇ ئىچمى-تاؼقى َارارەتتە
قىيًىلىۋاتعام ،ئالذىهفا بىز چېلەك ظْؿ ظۇيى "لْسى-لْساڭ"
قىلفايذەك قْيۇؼتى .ئەؼۇ ظۇيى ئىچعەم ئاپتاپتا لۆيۈپ قاققا
ئايلىًىۋاتقاى بەدىًىو ،يۈرىىىو بىز دەقىقە ،لېمىٌ بىز ئۆنۈروە
تەڭ ياؼًار ،راَەتلىًەر ئېذىو .نەى ظۇيى ئىچەلهەيهەى .ظۇـا قاراپ
ئىًتىلعەم ،يالفاى ظاراڭلىفىو پاػ بْلىذۇ .پاػ بْلۇػ -ياۋۇس
دۈؼهەيىە تەظلىو بْلۇػ ئېذىمى ،بۇ ئەيذى َەنهە ئاساپتىٌ ئېفىز،
دەَؽەتلىن.
نەى َْؼۇنًى يْقىتىؽقا باؼلىفاى چېفىهذا" :چىذىذىو ،يەيە
چىذايهەى "…دەپ پىچىزلىفىًىو َاسىزچە ئېعىهذا بار .ؼۇ چاڭقاقتا
ظىهاپتەك تۇرـاى ئابۇَ-ايات بىز چېلەك ظۇ َاناى لۆس ئالذىهذىٌ
لەتهەيذۇ.
يەيە بىز ئايچە ۋاقىت ئۆتتى .بۇ ئارىلىقتا پۇچۇاليفاى "قاققا"
ئاياليفاى ئۇچانًى داۋاالپ ،وليۇلْسا ئۇلْلىًى داۋانلىق بېزىپ
تۇردى .ياۋۇس قاباَەتلىىىًى يْؼۇرناقچى بْلفاى جالالتالر نېًى
نەَبۇظالرـا قْؼهاي ،ئايزىو تۇتىذىفاى بْلۇؼتى.
َەر ئىؽًىڭ چېمى بارـۇ ،ئىبزاَىو- ،دەپ بېؽىهًى ظىيپىذىپەتتارر ئالفاي .ئۇيىڭ ئىالى نىعال ظْؿ قْلى تېًىهىە تېىىؾ
بىلەى ئەيذىمىپ "يْقال" دەۋەتمىلى تاظال قالذىو.
بىز يەچچە ئاي بْلذى ،بېمارـىال قىيًىلىۋاتىعەى .ظېًىڭنەىعىتىڭًى بىلهەي تۇرۇپ ،بۇ سىًذايذىٌ بْؼاتهايذۇ .ظېًىڭچە
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ئۇيفۇر

ياناى بْلعانهۇ
لۆيىًىهەى.
پەتتارر ظۆسىًى ئاياقالؼتۇرنىذى .نەى قىهىزالپ لەتتىو" .تەظىز
قىلذى" دېىەى بْلعا لېزەك ،ناڭا تىمىلىپ قارىذى .نىللىي
نۇياپىقًىڭ "ئۇيفۇر پۇؼتىذىٌ" دېىىًى يەپزىتىهًى قْسـاۋەتتى.
لېمىٌ ،ئۈى قاتهاي چىذاپ ياتتىو .پەتتارر يائىالج
ئىؽلەۋاتقايلىفىًى ،ئۆسىًىڭ قىل ئۈظتىذە يۈرۈۋاتقايلىفىًى،
خۇظۇظەى ،ظەرظايچىلىققا وىزىپتار بْلفاى "قېزىًذاؼلىزىفا"
لۆيۈيىذىفايلىفىًى ـېزىپعىفاى بىز بېچارە ئْخؽاػ ظۆسلىذى.
ئۇيىڭ َەر بىز ظۆسى قۇلىفىهفا يىڭًە ظايچىلفايذەك تۇيۇلذى.
پەتتارريىڭ ؼۇ "سىيارىتىذىٌ" بىز َەپتە لېيىٌ نېًى يەيە قىيًاؼتى.
ئىممى قْلۇنًى لەيًىهىە قايزىپ ،لىهفا باـالپ ،بْيًۇنفا ئْى
لىلْدەك تاؼًى ئېعىپ قْيۇؼتى" .قەَزىۋا" يانىًى ئالفاى بۇ ئاساپ
باؼقىالردىٌ قېلىؽهاتتى .تۆۋەى ظاڭىىلىفاى تاؼًىڭ ئېفىز
ظالهىفىذا لەيذىز ئاـانچا ظْسۇلۇپ بْيًۇڭًى ئاظتا قىيىؽقا
باؼلىفايذا جاى قاخؽاپ ،ئالذى تەرىتىڭ لېتىذېمەى .ئادەنًىڭ
وۆؼى ظاپ ناي بْلعا لېزەك قاق ظۈڭەك بْلعانهۇ َەنهە
ئەسالىزىهذىٌ ،خۇظۇظەى لۆس چاياقلىزىهذىٌ ئْـىذەك ئاچچىق
ناي-تەر ئېقىؽقا ،بۇ تەر چاڭقاق ئاپتاپتا قايًاق "ؼْۋىفا"
ئايلىًىپ ،تېًىڭىە قىشىق ناي چاچقايذەك ؼۇيذاق لۆيذۈردىمى…
ئىبزاَىو قىيًاػ-ئاساپالؼًىڭ نۇدَىؽلىفىًى ظۆسلىىەيذە تىڭؽاپ
ئْلتارـاى نەى ئۇيىڭفا قْؼۇلۇپ ئاساپاليذىهمى ،قەلبىو ئۆرتىًىپ،
ۋۇجۇدۇم لەرسىىە لەلذى ۋە" :ئاٍ ،جاپالەػ خەلقىو! "..دەپ يىذا
ئەيلىذىو …َەجەبا ،بۇ تېزىقە دەَؽەتلىن ئاساپ-ئْقۇبەتلەريىڭ
َاسىزقى لۈيذە نەۋجۇتلۇـى ۋە پۈتمۈل ئالەم ئەَلىىە" :بىش
ظىلەريىڭ ـەنخْرچىڭالر! ئادالەتَ ،ەقىقەت ،ئەرلىًلىن-
باراۋەرلىن .ئىًعايالر َْقۇقىًى َىهايە قىلفۇچىالر بىش!- ،دەپ جار
ظېلىۋاتقاى ئەل ئىًعاى بېؽىفا نْؼۇيذاق چىذىفۇظىش پاجىئەلەريى
ظېلىۋاتقايلىفىًى ئاڭالپ ،ئەقلىو الل بْلذى! ..نەى ئۆسەم خىتاي
جاساسىًذايلىزىذا ئۇسۇى نۇددەت ياتقايلىفىو ،ظۈروۈيذە
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نەيذايلىزىذا بْلفايلىفىو ئۈچۈى ئىبزاَىهًىڭ َالىفا يېتىهەى،
ئۇيىڭ َەنهە ئېيتقايلىزىفا ئىؽىًىهەى.
نايا ،ؼۇ بْيًۇنفا ئاظقاى "قەَزىۋايىڭ" ئىشياظى- ،دەپبْيًىذىمى بىز ظۈيەم جاراَەت ئىشىًى لۆرظەتتى ئىبزاَىو.
نەيهۇ ئىبزاَىهفا بۇيىڭذىٌ ئْتتۇس بەػ يىل نۇقەددەم
وْنىًذاڭچىالر تۇتقۇيفا ئېلىپ ،بېؽىهفا يىقاپ تارتىپ ،قْللىزىهًى
لەيًىهىە باـالپ ،ـۇلجىذىٌ ئۈرۈنچىىە ناؼىًىفا بېعىپ ناڭفاى
چاـذا ظْل بىلىىىهذىمى قىيىلفاى "تارىخىي تانفىًى"
لۆرظەتتىهذە:
ئېفىز لەچۈرنىلەروە تْلىزاق بېزىلىپ لەتتۇق .يۈرۈڭ ،ظاپَاۋادا ظەيلى قىاليلى- ،تەللىپ قىلذىو.
يەوە بارىهىش؟ -ظْرىذى ئىبزاَىو .پەنىهچە ،ئىچىذىمى ئاساپًىبىزاقال تۆلۈپ يېًىملىهەلچى بْلعا لېزەك.
نېذېئۇ تەرەپتە "قايًار بۇالق" دېىەى بۇالق بار .سىًذايذا قايهىفاىتەؼًالىقًى قايذۇرىهىش.
ئۈچىًچى خۇرۇػ
دۇيىيادىمى ئىًعايالر ظىياقى نەيهۇ ئەرلىًلىمًى ،قۇۋياق َاياتًى
خاتىزجەم نەئىؽەتًى خااليهەى .ئىًعاى ئۈچۈى السىو بْلفاى بۇ
تېزىقە بەخىتلىن َايات قْيًىذا قايعى تەلەيلىن ئادەنلەر
ياؼايذىفايلىفىًى ظۈرۈؼتە قىلىهەيذە ،خىيالەى جاَايًى لېشىپ،
ؼۇ بەختىيار لىؽىلەروە ئۆسەنًى قىياظالپَ ،ەظزەتلىن ئاٍ ئۇرىهەى.
نەى ئاساپ بىلەى خۇرۇؼًى لۆپ لۆروەيعىزى ،راَەت بىلەى
پاراۋەيلىمًى لۆپ ئْياليذىفاى بْلذۇم .ئەرىمعىشلىن بىلەى
نەَمۈنلۈقًىڭ دەردىًى لۆپ تارتقايعىزى ،ئاساتلىق
نۇظتەقىللىمًىڭ قەدىز-قىههىتىًى ۋە ئۇلۇـۋارلىفىًى چۈؼىًىؽمە
باؼلىذىو .بۇ چۈؼەيچىلەر جەنئىعى ئىؽەيچە ۋە ئىزادىىە ئايلىًىپ،
ئۆسەنًى نۇئەييەى بىز ـايە ئېىىعى ،لۈرەؼچىعى نىعالى َىغ
قىلىؽقا باؼلىذىو .بۇ لەبى قۇدرىتى لانىل ئۇيفۇرالر تەظىزىذە
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قاراڭفۇ سىًذاى يْرۇـايذەك بْلۇپ ،لۆس ئالذىهذا بەخىت نەؼئىلى
ئەلەڭىىلەپ ،ئەرلىًلىممە بىؽارەت بەروەيذەك قىالتتى.
نەى َاياتقا تەلپۈيىهەى .نېًىڭ ئىشوۈ-تىلەللىزىهًىڭ بىزى -
ظْۋېتلەر ئىتتىپاقىفا ئۆتۈپ لېتىؾ ئېذى ،تەلەيىە قارؼى ،بۇ
ئارنىًىهفا تېخىچىال يېتەلهەي ،تېخىچىال ئاساپ-جاپا تارتهاقتىهەى.
ظۇ ئاظتىفا چۈؼۈپ قاچىذىفاى لىيىو تېپىپ ،ئىلى دەرياظىًىڭ
تېىى بىلەى يالى ظۇ ئاظتى قْلۋاق بىلەى قېچىؽقا بْالرنېمىٌ؟
يالى بْلهىعا ؼار ياظاپ ،قاتتىق بْرايذا قاچعانهېمىٌ؟ ..بۇالر
ئەنەلىياتتىٌ يىزاق ظەۋدايى خىياللىزىهۇ ،لېمىٌ دىل خۇؼلۇـى،
لۆڭۈل ئارانى .چۈيمى ئۈنۈد ۋە ئىؽەػ بىلەى ياؼاۋاتىهەى ،ؼۇ
تەۋرەيهەط ئىؽەيچىو نېًىڭ رَّىي ۋە جىعهايىي ئْسۇـۇم…
ئارسۇ-ئۈنۈدلە تْلفاى ؼېزىٌ خىياللىزىهًى ئىؽىمًىڭ جاالقالپ
ئېچىلىؽى يۈسۈۋەتتى.
يەيە ؼۇ پەتتارر ئالفاي .ئۇيىڭ يېزىو لېچىذە لىزىپ لېلىؽى -
ئۆلۈنذىٌ دېزەك بەروەچمە" ،ئەجەل ،نايا ئەجەل يېتىپ لەلذى "…
پىچىزلىذىو ۋە يۈرەك-باـزىو يۈسۈلىەيذەك ،تېلىقىپ قاپتىهەى.
بىز نىًۇت نۇَلەت- ،دېذى پەتتار ئادەتتىمىچە- ،جاۋاپبەرنەيذېمەيعەى ،پۇؼهاى قىلىؽقىهۇ ئۈلىىزەلهەيعەى!
"دېهەك ،بۈوۈى ئۆلتۈرنەيذۇ" دېىەى خىيال لەچتى لۆڭلۈنذىٌ.
ئېلىپ نېڭىڭالر! -بۇيزىذى پەتتار نەيذىٌ ئۈى چىقهىفاچقا.ناتاڭالر- ،خىتايچىالپ بۇيزۇق بەردى پەتتار نەيذىٌ لۆس قىزىًىيۈسنەي.
ئالذى بىلەى ئىممى قْلۇنًى يەروە قېقىلفاى تۆنۈر قْسۇقالرـا
لېزىپ باـالؼتى ،پۇتلىزىهًى ياـاچ قْسۇققا ئۆتمۈسۈؼتى ۋە
لىچىممىًە ئۈظتەلچىًى ئالذىهفا ظۈرۈپ ،ظْل قْلۇنًى ئۈظتەل
ئۈظتىىە ئېلىپ ،تاظهاظىهاى رېشىًما بىلەى نەلمەم باـلىذى.
قىيًاػ ئەنەط ،نْؼۇ ظۈرلۈك َاسىزلىقالريىڭ ئۆسى قْرقۇيۇچلۇق
ئېذى .نەيهۇ تەييارئىذىو .نېًىڭ تەييارلىفىو :ئىزادەنًى
ئاخىزىفىچە بەرداؼلىق بېزىؾ ،چىذاػ ،يەيەبْؼاتهاظلىق
چىذاػ…
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باؼالڭ؟ -دېذى پەتتار ؼۇ ئارىلىقتا پەيذا بْلفاى َېلىقى تاقىزباػ تېۋىپقا .جاظۇظًى لۆرۈؼۈم بىلەى ـەسەپ-يەپزىتىو ئۆرلەپ،
قارؼىلىفىو لۈچەيذى ۋە يەيە بىز قېتىو" :ۋەتەى ،خەلقىو ئۈچۈى،
ئۆسەنىە ئْخؽاػ نەَبۇط-نەَمۈنالر ئۈچۈى دۈؼهەيلەروە تەى
بەرنەيهەى "…دەپ قەظەم ياد قىلذىو.
تاقىز باػ تېۋىپ بىز ـېزىچ لېلىذىفاى يىڭًىًى قۇتىذىٌ ئېلىپ،
ئەتتەي لۆسۈنىە تەڭلىذى -بۇ رَّىي َۇجۇم ئېذى ،ئەلۋەتتە .ئۇ
يەيە باؼهالتىفىهًى نەلمەم ظىقىهالپ ،ناڭا قارىذى ۋە قاتهىالؼقاى
چْؼقا بْيًىًى لىڭؽىتىپ قْيۇپ ،تىهاق ئىچىىە ئاظتا تىقىؽقا
باؼلىذى …ئۇٍ ،يېهە دېعەم ،يېهىىە تەڭلەؼتۈرظەنمىٌ،
دۈؼهىًىڭهۇ بۇ خىل ئاساپًى لۆرنىىەي …يىڭًە تىهاق ئارىعىفا
ئەنەط ،يۈرەلًى تېؽىپ ئۆتمەيذەك دەل جايفا ظايچىالتتى.
نۇدَىؽلىفى ؼۇلى ،جاى بىلەى ئْيًاؼقايذەك ،يىڭًىًى تارتىۋېلىپ
يەيە قايتىالپ ظايچىؾ .بىلهىذىو ،يەدىٌ َاظىل بْلفاى چىذانلىق
ئىزادېمىٌ ،ئۆلۈك ئادەنذەك قىهىز قىلهاي لۆسۈنًى پاقىزاتقاى
تاناؼە
پېتىهچە ياتىۋەردىو .ئەجايىپ-ـارايىپ بىز يەرظىًى
قىلفايذەك ،تىمىلىپ قاراپ تۇرـاى جالالتالر نېًىڭ قايعى يېزىهًىڭ
قىهىزلىؽىًى لۈتىؽەتتىَ .ەر قايذاق ظېشىهذىٌ نەرَۇم بْلفاى
ظاراڭ ئادەم يىڭًە ظايچىفايًى ظەسنەي ؼۈك تۇرارنىؾَ ،ېچ ئەساظى
قىهىزلىهاظهىؾ .ناۋچى جالالتالريىڭ نەيذىٌ لۆس يۈسنەي قاراپ
تۇرۇؼىًىڭ بايىعى ؼۇ ئېمەيذە!..
بەػ بارنىفىهفا يىڭًە ظايچىؾ تىببىي قىيًاػ ئاياقالؼهىذى.
ئەيذى "پەدىًى" يۆتمەؼتى جۇۋالذۇرۇسظىهاى يىڭًىًى بۇريۇنًىڭ
لۆنەك ظۈڭىىىىە ظايچىپ ،ئىچمىزى بْيالتتى .يىڭًە بۇرـىذەك
چْڭقۇرالپ لۆنۈچەلمە يەتمەيذە ،نىڭەم لْقۇلذاپ قېپىفا ظىفهاي
لەتتىذە ۋە ؼۇ ئاى َْؼۇنذىٌ لەتتىو…

* * *
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ئادەم يەظلىهۇ يالى دىۋە-نەلئۇى جىًعىهۇ؟ يە ئەيۋەؼمەلەلهەيذۇ ،يە ئۆلهەيذۇ! -پەتتاريىڭ لىهىىذۇ داتالۋاتقايلىفى
قۇلىفىهفا لىزوەيذەك بْلذى.
تۆت لۈيذىٌ بېزى بۈوۈى لۆسىًى ئاچتى .يۈسى-لۆسى خامقاپاقتەك ئىؽؽىپ لېتىپتۇ ،بېچارىًىڭ…
بې-چا-رىًىڭ؟ -سەَەرخەيذىلىن بىلەى تەلزارلىذى پەتتارَەنؽىزە قىشيىڭ ظۆسىًى بۆلۈپ- ،دۈؼهەيىە لۆيۈيۈػ -
ئىًقىالپقا ئاظىلىق قىلىؾ بىلەى باراۋەر!
لەچۈرۈڭ- ،دەپ يېلىًذى قْرققاى قىش .بۇ قىشيىڭ يېقىهلىقئاۋاسى تْيۇؼتەك بىلىًذى ناڭا.
بۇيىڭفا پەخەط بْلۇڭ- ،ئاظتا ،پىچىزالپ دېىىذەك جېمىذىپەتتار- .قاچاى ئېلىپ لېتىعىلەر؟
تۈسەلىەيذە …پەتتاريىڭ ئاخىزقى ظۆسلىزىًى ئاڭلىذىو .ئەنهائۆلهەي ئاناى قېلىپ ،ؼىپاخايىذا ياتقايلىفىهًى بىلذىو.
…قىؾ لېتىپ ،ئەتىياس لەپتۇ .تەبىئەت ئْيفىًىپ ،دېزىشە
رّجەللىزىذىٌ باَار پۇراقلىزى ئۇچۇپ لىزىپ ،جايفا ئارام
لۆللەمبېفىؽاليذۇَ .ىغ-تۇيفۇالر ئْيفىًىپَ ،اياتقا
پەيشىىە تەلپۈيىعەى ،تەبىئەت وۆسەللىىىىە تەلهۈرىعەى ،قاراپ-
قاراپ تْيهايعەى…
نەى ئْريۇنذا يېتىپ ،ؼىپاخايىًىڭ تۆنۈر ظاالظۇيلۇق دېزىشىعىذىٌ
لۆرۈيىذىفاى تال ،ظۆوەتمە قارايهەى .ئەيذى-ئەيذى پۈرتىؽمە
باؼلىفاى يْپۇرناقلىزى باَاريىڭ ،يېڭى َاياتًىڭ باؼلىًىؽىذىٌ
دېزەك بېزىپ ،ۋۇجۇدۇنفا لۈچ-ـەيزەت ،قاى تْنۇرلىزىهفا
تېتىملىن قۇيفايذەك ظېشىهەىَ ،ەر لۈيى باَار تېڭى قەلبىهًى
ياؼا رتىپ ،سەخهىلەيىەى تېًىهفا ؼىپا بْلىذۇَ ،اياتقا نۇَەببەت ۋە
ئىؽەيچىهًى ئارتتۇرىذۇ ،ئىزادەنًى چىڭىتىذۇ ،نەى ؼۇ باَار پەظلىذە
ـايىپتىٌ نەدەت ئالفايذەك ،لۈيذىٌ-لۈيىە تىهەيلىؽىپ،
ئەلعىهىە تېش لېلىؽمە باؼلىذىو.
لۆڭلىڭىش يېهىًى خااليذۇ؟ -ظْرىذى َەنؽىزە قىش .نەى جاۋاپبەرنىذىو .چۈيمى نەى "تىلعىش ،ظېشىهعىش ظاراڭذە!" "پەتتار بىلەى
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ظۆسلەؼمەى نْؼۇ قىش ئېمەيلىىىًى ئىممى لۈى ئىلىىزى بىلىەى
ئېذىو .قارىقۇنچاق ،نەڭشىذىٌ نېُزىۋايلىق تېهىپ تۇرـاى قاساق
قىشىًى ئاتهىؾ ئىممىًچى يىلى ئۈرۈنچىذە ،ئاۋتْۋّلشالذا
لۆروەيلىىىو ،ئۇيىڭفا -يۇرتذىؽىهفا ،ئاؼلىق بىلېتى ياردەم
قىلفايلىفىهًى ئېعىهفا ئالذىهۇ تىًىق چىقارنىذىو.
ظىشيى ؼۇ پېتىڭىشدە ئاتا-ئايىڭىشنۇ تْيۇناط دەيهەى." -ئۇٍ" دېىەى پىفاى ئاـشىهذىٌ قايذاقالرچە چىقىپ
لەتمەيلىىىًى ظەسنەي قاپتىهەى .ئاٍ ،ئاتا-ئايا نېُزى …قاساق
قىشى ظارقىت ئاتا-ئايانًى ؼۇيذاق بىز پەيتتە ئېعىهفا ظالذىمى،
َەنهىًى ئۇيتۇپ ،ئاتا-ئايام پىزاقىذا "ئۇٍ" تارتىپتىهەى .ناۋچى
جالالتالر يەچچە ئايالپ قىيًاپ ،ئاـشىهذىٌ بىز لەلىهە ظۆس يالى ئاۋاس
چىقىزالهىفايذى .لېمىٌ نْيۇ لىچىممىًە قىش قەلبىهًىڭ ئەڭ
َۆرنەتلىن ئْريىذا ظاقالپ لەلىەى يانالريى نىعمىًلىن بىز پەيتتە
ئېعىهفا ظېلىپ ،ظۆسلىهەط "ظاراڭًى" تىلفا لەلتۈردى ،قاراڭ!
خاتىزجەم بْلۇڭ ،ئىبزاَىو ئالا ،ظىزيى يۈرەك قېتىهذاظاقاليهەى.
ظىشوە ۋىجذايەى ئىؽەيذىو .ئىؽەيهەظمىهۇ َەققىو يْق .ئەيًەى
ؼۇ لۈيذىٌ ئېتىۋارەى ظارقىت نېًى ئْـزىلىقچە يېىۈسىذىفاى،
قۇۋەت لىزوۈسىذىفاى ۋىتانىًالريى لۆپلەپ بېزىذىفاى بْلذى.
ئەتزاپقا قاراپ ،تىڭؽايذىفاى جېعەلچىلەر يْق چاـذىال ،قىعقىچىال
وەپلىؽىهىش .وايىذا ئىؽارە-ئىها بىلەى نەقعەتًى ئۇقتىزىهىش.
پەتتاريىڭ ظۆس ئېلىؽقا قْيفاى َەنؽىزە "جاظۇظى" َېچ قايذاق
نېًى "ظاراڭ" دەپ ناۋچىالريى
نەلۇنات بەرنىذى .ئەلعىچە
ئىؽەيذۈرۈؼمە تىزىؽتى .نەى ظارقىت بىلەى پەتتاريى قىياظەى
ظېلىؽتۇراتتىهذە ،وۆَەر ئەخلەت ئىچىذىهۇ وۆَەرلىىىًى ظاقالپ
قېلىؽىًى ظارقىتًىڭ پاك قەلبى ،بېفۇبار ظىهاظىذىٌ لۆرەتتىو…
بىز لۈيى ئەط َ -ۇؼىًى يْقاتقاى َالذا لىزوەى ظارقىت:
ظىشيى تۈرنىىە ئېلىپ لېتىؽمە تەييارلىق قىلىۋاتىذۇ- ،دېذىئاظتا قۇلىفىهفا.
بۈوۈيهۇ؟http://www.wetinim.org/
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َە-ئە!خەپ! -بېؽىهفا چْناق تەلمەيذەك لۆسلىزىو قاراڭفۇالؼتى.َەر لۈيى نېًى پايالپ ياتىذىفاى پەتتار ئىممى لۈيذىٌ بېزى
لۆسدىٌ يْقالفاى .ئۇيىڭ ئْريىفا ناڭا "لۆس-قۇالق" بْلۇؼقا
ظارقىت بىلەى يەيە بىز خىتاي َەنؽىزە لېلىؽمەى .ئۆتمەى لېچە
نېًى قېچىؽقا يەچچە قېتىو دەۋەت قىلفاى ،لېمىٌ نەى ظارقىتًى
باالـا تىقىپ قْيۇؼتىٌ قْرقۇپ لۆيهىىەيذىو .ئۆتهۈؼتە.
ظېلىهەنىىهۇ ؼۇيذاق نۇئانىلە قىلفايهەيۇ ،بىزاق ۋەسىيەت ،ئْرۇى
تانانەى باؼقىچە ئېذىمى ،قېچىؽقا ئىهماى بار ئېذى.
ئېلىپ لېتىؽعە ،لىو بىلىذۇ … -ظارقىت دېهەلچى بْلفاىظۆسىًى ئېيتالهىذى -ئۇيىڭ ئۆپمىعى ئۆرلەپ ،يۈسىًى ياپقىًىچە
چىقىپ لەتتى .نەى پەيتًى قْلذىٌ بېزىپ قْيفىًىهفا نىڭالرچە
پۇؼهاى يېذىو.
وۇوۇم چۈؼتى -تېچ ،لەچ لىزدى -تېچ .بىز َاسادا خْؼًا
بۆلۈنلەردىمى لېعەللەريى تەلؽۈروەچ ،نېًىڭ قېؽىهفا ئانالالپ
لىزوەى ظارقىت:
ئەتىىە قاپعىش ،بۈوۈى ئۆلىەيلەريىڭ قااليهىقايچىلىفى- ،دېذىذە ،تىتىزەك قْللىزى بىلەى ئىچ يايچۇـىذىٌ بىز بْالقچىًى
ئېلىپ ،ؼام پىلىىى ئْخؽاػ يەرظىًى ناڭا بەردى ۋە- :لۈسەتچى
ئۇخلىفايذا بۇريىفا تۇتۇڭ- .ظارقىت چىقىپ لەتتى.
ئاخىزقى خۇرۇػ
ئادەتتە ؼىپاخايىًىڭ چىزاقلىزى لەچمى ظائەت ئْيذا ئۆچىذۇ.
ئاظتا-ئاظتا ظۈرلۈك ظۈلۈيات بېعىلىؽقا باؼلىذى .قەيەردىًذۇ،
يەريىڭ تېىىذىٌ چىققايذەك ئاڭاليفاى َالعىش تاۋۇؼالردىٌ باؼقا
ئاۋاس ئاڭاليهايذۇ .نەى َەر بىز تاۋۇؼًىَ ،ەتتا ظۇط ظەلمىًذە يېًىن
تەۋرەيىەى دەرەخ ؼاخلىزىًىڭ ؼىلذىزلىؽىًى قۇالق ظېلىپ
تىڭؽايهەىَ ،ېچ بىز تىۋىؾ ئاڭاليهايذۇ .بەلمىو َاياجاى ئېچىذە
دۈپۈلذەپ ئۇرۇۋاتقاى يۈرەك تاۋۇؼى َەنهىًى بېعىپ لەتتىهېمىٌ؟
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نەى دىققىتىهًى جەنلەپ ،قۇالقلىزىهًى دىڭ تۇتۇپ ،نېًى لۈسىتىپ
ياتقاى پەتتاريى پايالپ ياتىهەى .بۇ ئەؼەددىي نىللىي نۇياپىق
ئىؽىًىڭ ؼۇيچە لۆپلىىىىە قارىهاي ،ناڭا ؼەخعىي ئۆسى لۆس-
قۇالق بْلۇۋالذى .نېًىڭ نەظىلەنًى يۈسۈل-لېعىل بىز تەرەپ
قىاللهاي ،ئۇسۇيذىٌ بۇ ياى ئۆسى ۋە باؼقىالر والۋاڭ
بْلۇۋاتقايلىقتىٌ ،ـْجايىًلىزى چىذىهىفاى بْلعا لېزەك ،ئۇ
نېًىڭ لېچىلىزى جۆلۈؼۈنًى تىڭؽاپ ،خۇالظە چىقارناقچى
ئېمەيلىىىًى ظېشىپ قالذىهذە ،ئۇخلىهاظتىٌ ئۇيى پايالپ ياتاتتىو.
تۈى خېلىال قىعقىزاپ قالفاى .لىيىهلىزىًى يەؼهەيال ئىؽىممە
يېقىٌ ياتقاى پەتتار ئاخىزى خْرەك تارتقايذەك قىلذىذە ،يەيە
جىهىپ لەتتى .ئۇ ،بەلمىو ،ئۇيقا ۋەظۋىعى بىلەى لۈرىؽىۋاتعا
لېزەك .چْڭ دەَلىشە ئىچىذىمى تاراق-تۇرۇقالر جىهىپَ ،ەنؽىزە
ئارام ئېلىؽقا ياتقايلىفى نەلۇم .لۈتمەى پەيت يېقىًالؼهاقتا .يەيە
بىز يەچچە نىًۇتتىٌ لېيىٌ يە ئۇ ياق-يە بۇ ياق بْلىهەى -
تەـذىزىو َەل بْلىذۇ .ئْى ئالتە ئاي ظاراڭلىق ،ئْى ئۈچ قېتىو
قىيًاؼتىٌ ،ئالتە قېتىو ئۆلۈم ئاـشىذىٌ قۇتۇلۇپ قېلىؽًىڭ
خۇالظىعى چىقىؽقا ئاسال -ظاياقلىقال دەقىقەلەرال قالذى…
لارىۋەتتىٌ ـۇالپ چۈؼمەى بْلۇپ ،پْلذا بىز پەط قىهىزلىهاي
ياتتىو ،پەتتار تۇيهاپتۇ .ئۇ ئىؽت ظىياقى ـىڭؽىپ ،بىز يېقىفا
ئۆرۈلذى.
"لاس-ساپ! يالفاى ئۇخالۋاتعا لېزەك …".لۆڭلۈنذىٌ دەَؽەتلىن
وۇناى لەچذى .باـزىهًى يەروە يېقىپ ،جىو ياتتىو .ئارىذىٌ
ئىممى-ئۈچ نىًۇتچە ۋاقىت ئۆتمەيذە پەتتار يەيە خْرەك تارتىؽقا
باؼلىذى .نەى دەرَال دۈنچە بْلۇپ ،ظارقىت بەروەى "پىلىمًى"
يايذۇرۇپ ۋە نۇياپىقًىڭ بۇريىفا يېقىٌ ئاپاردىو .خانۇػ قىلىذىفاى
ئىغ تەظىزىذە پەتتار ئالفاي قاتتىق بىز چۈؼمەردىذە جىو بْلۇپ
قالذى" .ياخؽى پەيت ،بېهاالل ئۆچ ئېلىؽقا بْلىذىفاى پەيت،
خائىًًىڭ پْلىًىفا بېعىپ ياتقاى تاپايچىعىًى ئالىهەيذە،
ئېتىۋېتىهەى!" ئىممىلىًىپ تۇرۇپ قاپتىهەى" .قارانلىقًىڭ ئْريى
ئەنەط" دېذىهذە ،پەيلىهذىٌ يايذىو.
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ئاظتا ئۆنۈلەپ دەَلىشوە چىقتىو .يەيە ،يەيە تىڭؽىذىو .پەتتاريىڭ
ئۇيقىفا ـەرىق بْلفايلىفىفا لۆسۈم يەتتى .قْلۇنفا ظۆرەۋالفاى
پەؼهەتًى لىيذىو ۋە "تەۋالمۇل "…دەپ خىتاپ قىلذىهذە ،قْراـا
جىو-جىتلىق .ئىلذامچىقىپ ،ئەتزاپىهفا ظەپ ظالذىو
بارـىًىهچە ؼىپاخايىًىڭ ئارقا تېهىفا ياناؼتىو ۋە قاساـا دۇچار بْلفاى
تاالي-تاالي قاچقۇيًى ئۆلۈنذىٌ قۇتقاسـاى قاراڭفۇ تۈيًىڭ قْيًىفا
لىزىپ لەتتىو…
* * *
قارالر ئېزىپ ،ظاي-ظايالردىٌ ظۇالر ئېقىپ ،يەر لۆلعىىە جاى
لىزوەى لۆللەم لېچىعى قاچتىو .يەر بېتىذىمى يېپىش قەـەسدەك
قىيىًذى نۇسالر ياالڭ پۇتۇنفا تىمەيذەك ظايچىلىؽىفىهۇ ،ظْؿ ؼانال
بېؽىهفا نۇسدەك ئۇرۇلۇؼىفىهۇ پەرۋا قىلهاي ،يۈوزەپ
لېتىۋاتىهەى…
تۇتۇلۇپ قېلىؾ خەۋپى ئاظتىذا ۋۇجۇدۇنذىمى قالذۇق لۈچ-
ـەيزىتىهًى ظەرىپ قىلىپ ،جاى تالىؽىپ ،دەم يىقىلىپ ،دەم تۇرۇپ،
ئْي-دۆڭ دّڭفىالققا ظۈرۈيۈپ لېتىۋاتىهەى .ئالذىهذا تانلىزى
ـۇلىفاى باؿ دۇچ لەلذى .خېلىفىچە ؼۇ باـذا تۆرەپ يۈرۈپ ،ئاخىزى
بىز ؼْرۇدىٌ چىقىپ َارۋۇ يْلىفا چۈؼتۈمَ .ەنهە لۈچۈنًى باؿ
ؼْراۋالعا لېزەك ،پۇتلىزىهذا ناـذىز قالهاي ،ئْلتىزىپ قالذىو .تاڭ
ئېتىپ قېلىؽىذىٌ تەؼۋىؽلىًىپ لۈچەپ تۇرۇپ ناڭذىو .ئاسىزاق
ناڭهايال،ئېلېمتز النپْچمىلىزى لۆرۈيهەظهۇ" ،لەپتىهەى!" دەپ
ۋاقىزاۋەتتىو خْؼاللىفىهذا .تېًىهىە باؼقىذىٌ لۈچ-ـەيزەت
لىزىپ ئۆسلىىىهذىٌ ئىلذام نېڭىپ لېتىپتىهەى .نايا ،چْڭ
لۆرۈك .لۆرۈك ئۈظتىىە چىقىپ سەڭ ظېلىپ قارىعام …ۋاي يادانەت!
َېلىقى يْرۇقالر لْچا ظتْلبىلىزىذىمى ئېلېمتز النپْچمىلىزى
ئېمەى -ئۆسەم قاچقاى ؼىپاخايىفا يېقىًال لېپ قاپتىهەى…
تاڭ ظۈسۈلهەلتە ،ئەيذى يېهە قىلىؾ لېزەك؟ يەوە نۆلۈػ ،يەوە
قېچىؾ نۈنمىٌ؟ "قايچە تىزىؽقىًىو بىلەى ئەجىلىو نْؼۇ
http://www.wetinim.org/

ئىمالسي كەنجي كوررېكتوردا تۈزىتىلدى

164

دەرتهەيًىڭ سارى

سالىهالريىڭ قْلىذا ئېمەيذە!" ئۆلۈيذۈم ،لاي تەلىيىهًى قارـىذىو،
َەظعىلەپ پۇر بْلۇپ ،الظعىذە بْؼاپ لەتتىو.
نْتْظىملىت ئاۋاسى ئاڭاليذى .ئەيە ،نەى قاڭقىيىپ تۇرـاى لۆرۈك
تەرەپمە لەلهەلتە .نەى لۆرۈك ئاظتىفا لىزىۋالذىو .ئىممى
نْتْظىملىت ؼىذدەتلىن َالذا لۆرۈك ئۈظتىذىٌ ئۆتۈپ ،چېىارا
تەرەپمە لېتىؽتى .ئەيذى چېىارا تەرەپمە قاراپ نېڭىؽًىڭ
ئىهمايىيىتى قالهىذى -قْـلىفايالر ئالذىهذىًال چىقىذۇ .ؼەَەر
ئىچىىە بىز يەروە نۆلۈيهەك بْلذۇم .ئاياق ئىشىهًى يْؼۇرۇػ
ئۈچۈى لۆيًىىىهًىڭ ئىممى يېڭىًى يىزتىۋېلىپ ،پۇتلىزىهًى
ئْرىذىو .ئىممى قېتىو ئاتلىق چېزىملەر ئات چېپىؽىپ
ئۆتۈؼمەيذە ،دەرەخ يالى تام دالذىعىفا ئۆسەنًى يْؼۇردۇم .نېًى
قْـلىفۇچىالريىڭ َەنهىعى چېىارا تەرەپمە قاراپ ؼىذدەتلىن
لېتىؽەتتى.
يۇرى ئاقعاقالًىڭ ئۆيىىە لەلذىهيۇ ،قاپقىعىًى قاقهاي ،خېلىفىچە
ئارىعالذا بْلۇپ تۇردۇم .ئاخىزى ئاظتا بېزىپ دېزىشىًى چېمىۋېذىو
ئۆي ئىچىذىٌ "قايعىڭ" دېىەى ئاۋاس چىقتى.
ئىؽىمًى ئېچىڭا ،ئاقعاقال ،بْلۇڭ چاپعايىزاق ئېچىڭ…ئۆسەڭ لىهعەى؟ -تەؼۋىؽلىن ظْرىذى.نەى -يېقىًىڭ!..يۇرى ئاقعاقال ظەل جىو تۇردىذە ،ئىؽىمًى ئېچىؽقا باؼلىذى.
ئىؽىن ئېچىلىؽىفا ئۆسەنًى ئۆيىە ئاتتىو .ئاقعاقال قْرقعا لېزەك،
لەيًىىە داجىپ لەتتى.
نەى تۈرنىذىٌ قاچتىو .قْرقهاڭالر تاـا ،قْرقهاڭالر!بْۋاي بىلەى قْلىذا ؼام تۇتقاى نْناي ئىممىعى ئالذىذا تۇرـاى
"ئەرۋايى" لۆروەيذە ،ئەقىللىزى الل بْلعا لېزەك ،قېتىپال قېلىؽتى.
تْيىهىذىڭالرنۇ ،نەى ئىبزاَىهفۇ!..راظتال ئىبزاَىههۇظەى؟ ياَ ،ەسرەت! بۇ يېهە ـارايىپ! -دېذىئاپپاق ظاقىلىًى ئْچۇنلىفاى يۇرى ئاقعاقال.
ئۇچانًى ياپقىذەك لىيىو ،ئىممى لۈيىە يەتمىذەك ئْسۇقبېزىڭالر ،يۇرى تاـا.
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ناقۇل ،ناقۇل ،ئْـلۇم .بارى ظەيذىٌ ئۆروەلعۇى .ئْلتاردېهىڭًى ئال .ئىععىققىًا چاي ئىچ- ،دېيىؽتى َالىهفا ئىچىذىٌ
لۆيۈيىەى قېزىالر .يۇرى تاـام" :تْۋۋا ،تْۋۋا قىلذىو خۇدا" دېىەى
ئىبارىلەريى يەچچە قايتۇرۇپ ئْقۇدى.
ئاچ-سېزىٌ قالفاى ئادەم بىزدىٌ لۆپ يېعە بْلهايذۇ ،باالم- ،دېذى يۇرى بْۋاي چاي قۇيفىچە بىز ساـزىًى يالهاپ يۇتۇۋەتمىًىهًى
لۆرۈپ ۋە قاياققا يْل ئالفىًىهًى ظْرىذى.
بىش ئۈچۈى َاسىز بىزال يْل بار -ئۇ ظْۋېتمە لېتىؾ! -دېذىوچايًى يۇتۇپ.
بىز لۈيىە يْؼۇرۇپ قْيۇؼقا چانىهىش لېلىذۇ…نەى بْۋايًىڭ ـەنخْرلۇـىفا لۆيهىذىو .ئۇالريى بىز باالـا وىزىپتار
قىلىپ قْيۇؼتىٌ قْرقتۇم.ئۇالر بەروەى لىيىهًى لىيىپ ،ئۈچ
ساـزىًى قْيًۇنفا ظېلىپ ،خْؼالؼتىو.
خۇدا ئۆسىىە ئانايەت ،ئْـلۇم- ،دۇئا بېزىؽتى بْۋاي بىلەىنْناي ئىًتايىٌ نەَشۇم َالذا.
ـەرىپمە ئەنەط ،ؼەرىق تەرەپمە قاراپ ناڭذىو .نۆلچەرىهذە تاڭ
ئېتىؽىفا ئىممى ظائەتچە ۋاقىت بار .ئۈچ لىلْنېتز يىزاقلىقتا
لىچىن ظەڭىۇڭ دېىەى يېشا بار بْلۇپ ،ئۇ يېشىًىڭ چېتىذە قادىز
تانچىًىڭ ئۆيى بار .ئىممى ظائەت ئىچىذە ؼۇ تانچىًىڭ ئۆيىىە
يېتىۋېلىؽىو لېزەك .ناـذىز ئاس ،لېمىٌ ـەيزىتىهىە ئېلىپ،
يْلعىش ئْيهاى-دۆڭ يەرلەريى بېعىپ لېلىۋاتىهەى .نايا،
ئاظهايذىمى يۇلتۇسالر ؼاالڭلىؽىؽقا ،تاڭ ظۈسۈلۈؼمە باؼلىذى.
ظەڭىۇڭ بْلعا ،يېزى قېچىپ لېتىۋاتقايذەك تېخىچىال لۆرۈيهەيذۇ.
َالىو تەڭ :لۆسلىزىو قاراڭفۇلىؽىپ ،يەريى لۆرنەط دەرىجىىە
يەتعەنهۇ ،تىزىؽىپ-تىزەجەپ لېلىۋاتىهەى .يۇرى بْۋاي يەپعىًى
قىيىپ بەروەى ئۈچ ساـزىًىڭ بىزظىًى يەپ ،بىز ئاس لۈچمە
لىزىؽًى يىيەت قىلذىو .ظەل تىًىۋالذىهذە ،ئاخىزقى ،ئەڭ ئاخىزقى
لۈچۈنًى ظەرىپ قىلىپ نېڭىپ لەتتىو .ئۇٍ ،نايا ظەڭىۇڭ…
قادىز تانچىًىڭ ئىؽىىىًى قاقتىهيۇ ،تىزىڭڭىذە ئۇچۇپ لەتتىو -
لۈچۈم يۈسۈلذى .قەدىزداى تانچى نېًى تْيۇپ ،ياتقاى يېزىهذىٌ
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لۆتىزىپ ئۆيىە ئەلىزىپتۇ .نەؼمە ئْت قاالپ ،ئىععىق چاي
بېزىپتۇ .ئەيە ؼۇ چاـذىال تېًىهىە جاى لىزىپ ،لۆس ئېچىپ،
ظۆسلەؼمە َالىو لەپتۇَ .الىو ؼۇيچىلىن ئېفىز ئېذىمى ،تىزىن
قېلىؽىهفا ئىؽەػ قىلهاتتىو .ئىممى پۇتۇم لۈپتەك ئىؽؽىفاى،
َەرىمەتمە لەلهەتتى .چەلعىش َارـىًلىق ۋە ئەظەبىيلىمتىٌ
َْػ-لاالم خانۇؼلىؽىپ ،بېؽىو لۆتەروۈظىش ئېفىزلىؽىپ
لەتتى .لۆسلەرنۇ تْرلىؽىپ ،ظەل يېزىذىمى يەرظىلەريى ئْچۇق
لۆرەلهەيهەى .قىعقىعى ،قىڭفايعانال قايتا تۇرالهاظلىق بىز َالەتتە
ئېذىو.
نېًىڭ بْالرىو بْلذى .ئۆلۈوۈم ظىشيىڭ ئۆيىڭىشدىٌ چىقعا،خېيىو-خەتەروە دۇچار بْلىعىش .نەى لېتەي ،ئۆنۈلەپ بْلعىهۇ،
ئۆيذىٌ يېزىزاق باراي …ئۆلۈوۈنًى تېپىپ ،لۆنۈپ قْيارظىش…
جۆيلىهە ،باال! -خاپا بْلذى قادىز تانچى- ،ظېًى بۇ َالذاقْيۇپ بەرنەيهەى .پۇت-قْلۇڭ ظاقايفىچە ظاقاليهەى.
قادىز تانچى نېًى قاسياققا يْؼۇردى .لۈيىىە ئىممى قېتىو
تاناقاليذۇرۇپ ،جاراَىتىهىە ئۆسى بىلىەيچە دّرىالر ظېپىذۇ ،ئەپلەپ
تاڭىذۇ ،ئۆسى لۈيذۈسى لْنهۇيىذا ئىؽلەيذۇ ،لېچىلىزىال
نۇڭذىؽىهىش.
بۈوۈى- ،دېذى بەػ لۈى ئۆتمەيذىٌ لېيىٌ َْدۇقىۋاراقظۆسلىىەى قادىز تانچىَ- ،ەنهە لْنهۇيا ئەسالىزىًى يىفىۋېلىپ،
ظېًى لۆروەى يەردە تۇتۇػ يالى ظاقچىفا خەۋەر قىلىؽًى
ئۇقتىزىؽتى.
ئۇيذاق بْلعا ،بۈوۈيذىٌ قالهاي لېتىؽىو لېزەك!ناڭفىذەك َالىڭ بارنۇ؟بْلهانذىفاى- ،دەررۇ جاۋاپ بەردىو ۋە -نۇساتتىًهۇ ئۆتۈپلېتەلەيهەى- ،دەپ َەسىل قىلذىو .راظتىًال خېلە ئۇبذايال قۇۋەتمە
لىزىپ قالفاى ئېذىو.
ئۇيذاق بْلعا -نەيلى- ،قارؼىلىق قىلهىذى قادىز تانچى .يْلتەييارلىفىًى قىلذۇق.
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ؼۇ لۈيى تانچى ئەتىىەيىزەك قايتىپ لەلذى .ظېزىق ياـذەك ظاقالپ
يۈروەى بىز پارچە قۇرۇتقاى وۆؼًى پىؽىزىپ ،نېًى ياخؽىالپ
تْيفۇسدى .بْؼاپ لەتمەى بەدىًىو وۆػ يەپ ،ؼْرپىًى ئىچىپ
راَەتلەيذى ،تېًىو قىشىپ ،ئىععىق تەر چىقتى .لېچىعى ظائەت
ئْيالردا پۇتقا چْقاي لىيىپ ،ئىممى لۈيلۈك ئْسۇقًى بەلىە تۈوۈپ
خْؼالؼهاققا تەييار بْلذۇم.
ئەۋۇ ئاظهايذىمى ئۈلەريى ئْڭ قْلۇڭفا ئېلىپ ناڭ .ئۈلەرئْلتارـىچە چېىارىفا بەَۆسۈر يېتىپ بارااليعەى.
خْػ ،ئەنعە ،قادىز تاـا!قادىز تانچى قْللىزىًى ئاظهايفا لۆتىزىپ ،لەيًىهذىٌ دۇئا-تەوبىز
ئْقۇپ قالذى .بۇ لېچە ئىؽەؼلىن لېتىۋاتىهەى .دەظلەپتە سىڭىلذاپ
ئاـزىفاى پۇتۇنذىمى جاراَەت ئاسىزاق نېڭىپ قىشىؽقايذىٌ لېيىٌ
پەظلەپ قالذى .ئۈلەريى ئْڭ قْل تەرىپىهىە ئېلىپ ناڭذىو.
"قۇراللىق دىُقايالر" يېڭىذىٌ چاپقاى-قۇرـاى ئېزىق-ئۆظتەڭلەر،
ئْرنايلىق -دېُقايچىلىقالر ۋە يېڭى تاػ يْلالريى لېعىپ ئۆتتۈم.
قايذاقتۇ بىز قۇرۇلۇؼقا يېقىٌ لەلىىًىهذە ،قْللىزىذا لەيەرالر تۇتقاى
بىز تْپ خىتايالر ئالذىهذىٌ چىقىپ قالهاظهۇ -يە قېچىؽًى ،يە
نېڭىؽًى بىلهەي تۇرۇپ قاپتىهەى .ئۇالر بْلعا ،يېقىًالپ
لېلىۋاتىذۇ .ؼۇ ئارىلىقتا ئېعىهًى يىفذىهذە ،يېڭىال لېعىپ
ئۆتمەى ئېزىققا ئۆسەنًى ئاتتىو .خىتايالر نېًىڭذىٌ بەػ-ئالتە
نېتزچە يېقىٌ يەروە لېتىپ ،يېهىلەريىذۇ دېيىؽىپ ،تْختاپ
قېلىؽتى .ئىممىعى ئالفا قاراپ لەتتىذە ،قالفايلىزى نېًى لۈسەت
قىلفايذەك ،ئْريىذا تۇرۇپ قېلىؽتى" .ئىممىعى چېزىن چاقىزـىلى
لەتتى" دېىەى تەؼۋىؽلىن وۇناى لەچتى لۆڭلۈنذىٌ" .يېهە
بْلعا ئالذىهفا قاراپ ناڭاي" .ئېزىقًى ئۆنۈلەپ ناڭذىو .ئېزىق
تېىىىە ياتقۇسۇلفاى ياپىالق تاؼالريىڭ قىيىًذىلىزى ئالىقايلىزىهًى
تېؽىۋەتتى .ئاـزىقتىٌ ئۆلۈم دەَؽەتلىن بْلفاچقا چىذىذىو .يۈس
نېتزچە يەروە بارـايذا ئېزىقتىٌ ئاظتا بېؽىهًى لۆتىزىپ قارىعام،
خىتايالر ئېزىق تْظهىعىذا بىز يېهىلەريى قىلىۋېتىپتۇ .ئەيذى
يۈرىىىو ئْريىفا چۈؼۈپ ،ئالفا قاراپ لېتىۋەردىو.
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ئْيهاى-دەؼت ،ئېتىش-ئېزىق تْظالفۇالر تۈوەپ ،بْس-يېشىققا
چىقتىو .ئاظهايفا قارىعام ،ئۈلەر يانپاؼلىًىپ ،پېتىؽقا ئاسال قاپتۇ.
قايذاقتۇ ـايىپ ظادا "ئاس قالذى ،چىذا ،چىذا!" قۇالقلىزىهذا
جاراڭلىفايذەك قىلذى .نەى "چېىارا!" دەپ پىچىزلىذىو ۋە بْلۇؼىهچە
ئالفا يۈوەردىو .يۈرىىىو ئْيًاپ ،ئۆپمەم ئاـشىهفا تىقىلىپ،
َاظىزاپَ-ۆنۈدەپ ،خۇدۇنًى ئۇقهىفايذەك لېتىۋەردىو .بىز َاسادا
نۈدرەپ بېزىپ تْظها ظىهفا ئىلىًىپ قاپتىهەى.
بۇ قېتىو َْؼۇنفا لېلىپ ،لۆسلىزىهًى ئاچعام ،خىتاي چېزىملىزى
يايذارنىعى ئەنەط ،ؼاپمىعىذا ئْـاق-بْلقا بەلىۈظى بارئىممى قىشىل ئەظمەر قېؽىهذا لۈلۈنعىزەپ تۇرۇپتۇ…
نېًىڭ پاجىئەلىن ظەروۈسەؼتىو ؼۇيىڭ بىلەى ئاياقالؼتى.
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