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  .ئهتتىگهن ئاۋغۇست،-20يىلى، -1992
ــاراقۇرۇم     ــۇزاقتىكى قـ ــى، ئـ ــۈز ئهتىگىنـ ــادەتتىكى كـ ــنىڭ ئـ ئۇششاقباشـ
تاغلىرىـــدىن ئهســـكهن ســـالقىن دەرەخ شـــاخلىرىنى مهيىـــن لىڭشـــىتىپ،  

ا ئوخشـاش  غـ ىنىغشـىۋىر قىل -ۇددى سانسىز قۇشـالرنىڭ ئـۇزاقالردا شـىۋىر   خ
ــى  ــاۋاز چىقىراتت ــىۋىرلىغان ئ ــارام   . ش ــا ئ ــالقىنى جانغ ــهھهرنىڭ س ــپ س بېرى

ــۈمۈرۈپ  ــياقاتتىكى، ســ ــۇنچىلىك خۇشــ ــۈمۈرۈپ نهپهسلهنگۈســــىنى -شــ ســ
  . كهلتۈرەتتى

ــادەتتىكىچه دىهقــان ئائىلىلىرىنىــڭ بىرىــدە   ئهتتىگهنــدە شــۇ يهرنىــڭ ئ
كۈندىلىك تىرىكچىلىكـى ئۈچـۈن ئۆيـدىن چىققـان ئىدرىسـخان دەرۋازىنىـڭ       
قىســـــىلچىقىدا كىچىككىـــــنه قهغهز باغـــــاقچىنى كۆرگىنىـــــدە يـــــۈرىكى 

ــارت« ــدى »قـ ــپ قالـ ــدە قىلىـ ــۇ. تىـ ــتۇرۇپ   نىبـ ــپ قىسـ ــامالالر ئهكىلىـ شـ
قويغانمىـــدۇ؟ يـــاكى ئاخباراتمىـــدۇ؟ ئـــۇ ئارقىســـىدىن قـــاراپ تۇرغانالرنىـــڭ 

ــنىگه شــارتتىدە قارىۋېتىــپ، ئانــدىن   ىيوقلۇق غــا ئهمىــن بولــۇش ئۈچــۈن كهي
ــاچتى  ــاقچىنى ئ ــۈرىكى  . باغ ــاچتىيۇ، ي ــۇررىدە«ئ ــى  »ش ــپ كهتت ــۇنى . قىلى ب

ــكىمۇ،  ــان دېيىشـ ــدى   ھاياجـ ــاس يوقىـ ــكىمۇ ئاسـ ــۇچ دېيىشـ پهقهت، . قورقۇنـ
بۇنـداق تونـۇش    .باغاقچىغا يېزىلغـان ئۇچۇرنىـڭ پۇچۇركىسـى تونـۇش ئىـدى     

ئاسـانال  تهكرارلىقـى  پۇچۇركا بىلهن بىرال كىشى تهرىپىدىن يېزىلغـان ئۇچـۇر   
ئـۇ باغـاقچىنى سـىقىمداپال يانچۇقىغـا     . سېزىلىپ قېلىشى مـۈمكىن ئىـدى  

ئارقىســـىدىنال ھويلىغـــا چىققـــان ئىنىســـى قولىـــدىكى  چـــۈنكى . ســـالدى
  .شۇڭا دەرھال قازناققا ماڭدى. نهرسىنى كۆرۈپ قېلىشى مۈمكىن ئىدى

ئـــــۇ تاســــــادىپىي كــــــۆرۈپ قالغــــــان بىــــــر كىنــــــودا يهر ئاســــــتى  
دېگهننـى   »شـىفىر «پائالىيهتچىلىرىنىڭ شىفىرلىق يېزىشىدىغانلىقى، بـۇ  

باشـقىالر كـۆرگهن تهقـدىردىمۇ    تهرجىمه قىلىپ ئانـدىن ئوقۇيـدۇغانلىقىنى،   
ــگه       ــان لهرزى ــۈك ھاياج ــر تۈرل ــۇدىنى بى ــۇپ، ۋۇج ــدىغانلىقىنى ئۇق ئوقۇيالماي
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شــۇ شــىفىر دېــگهن قانــداق نهرســىدۇ؟ كاشــكى بىزمــۇ  «. كهلتــۈرگهن ئىــدى
شۇنى بىلگهن بولسـاق قانـداق ياخشـى بـوالتتى؟ سـاۋاتنىڭ تۆۋەنلىكىـدىن       

ۇتۇلـۇپ، خىتاينىـڭ قولىـدا    قىلغان ئىشىمىزنىڭ تايىنى يـوق ھه دېمهيـال ت  
شــۇندىن كېــيىن ئــۇ  »!نــابۇت بولــۇپ كېتىۋاتقــان نهۋقىــران باللىغــا ئېســت

ــته كـــۆپ گهپ قىلـــدى  ــۇ ھهقـ ــلىرىغا بـ ــاالقه  «. سهبداشـ ــر ئـ ــۇنداق بىـ مۇشـ
ئۇسۇلىنى تېپىپ چىقىـش يولىـدا ئىزدىنىـپ بېقىشـقا تىرىشـىپ باقـايلى،       

ممـــا كۆڭـــۈل  ، دەپ قاخشـــىدى، ئه»مۇناســـىۋەتلىك كىتـــاپالرنى تاپـــايلى  
دېگىنىمـۇ تالىـپ بالىالرغـا     »كىنـودىن كـۆردۈم  «ھهتتا ئۇنىـڭ  . قويۇشمىدى

ــدى ــته ئاڭالنـ ــۇرۇدۇكهن   «. غهلىـ ــپ تـ ــۇ بېرىـ ــخان كىنوالرغىمـ ــوۋا ئىدرىسـ تـ
ئــالال «ئهممـا ئىدرىسـخان ئۇالرغـا    . دېيىشـىپ، ئـۇنى ئهيپلهشـتى    »ئهمهسـما؟ 

سـىلهر نـېمه   رىزاسى ئۈچۈن نىيىتىمنـى چۈشـۈنۈڭال، مهن نـېمه دەۋاتىـمهن،     
ــىلهئاڭال ــدى »؟ۋاتىسـ ــاپ كهتكهنىـ ــالىپالرمۇ  . دەپ قاخشـ ــۇنداق تـ ــا شـ ھهتتـ

ــۇالر باشــقا پهننىــي كىتــاپالرنى ئوقۇشــنىمۇ خــاالپ كهتمهيتــى    . بارىــدىكى، ئ
  .يامان دېيهلمىسىمۇ، ھهر ھالدا تۇمشۇقلىرىنى پۈرۈشتۈرەتتى

شـۇالر  ئۇچـۇردا  . چىقىرىـپ ئـاچتى  باغـاقچىنى  ئاندىن  قازناققا كىرىپئۇ 
  :يېزىلغان ئىدى

ــكه داخىــل بولغانالرنىــڭ ھهممىســى   « ــدىكى ھهركهت شــاھيار ئهتراپلىرى
ســىز ئۆزىڭىزمــۇ شــۇنىڭ ئىچىــدە، . ئــۆزىنى چهتــكه ئېلىشــقا مهجبــۇر بولــدى

قالغانالر سىزنى ئىزدەپ بـارغۇچه سـىز قاتنـاش مهسىلىسـىنى ھهل قىلىـپ      
ــۇرۇڭ ــچه   . ت ــېقىن يهرگى ــا ئهڭ ي ــولغىنىچه چېگرىغ ــۈمكىن ب ــدىغان م باراالي

ســىلهرگه باشــالمچىلىق   K. سهبداشــلىرىڭىز ســىزنى ئىزدەيــدۇ  . بولســۇن
ــدۇ ــوق    . قىلىـ ــاج يـ ــا ئىهتىيـ ــاچ پارولغـ ــلىرىڭىز بولغـ ــى تونۇشـ . ھهممىسـ

  . »كۆرۈشۈش بۇرۇنقى يهردە
كىمكىنــا؟ ئــۇ بىــز تونۇمايــدىغان بىــرى بولســا       Kشۇغۇنىســى ئاشــۇ  

  .ته-ېلىنمىغان گهپكېرەك، شۇڭا ئىهتىيات يۈزىسىدىن ئىسمى تىلغا ئ
ئــۇ . بۇنىڭغــا ئارىســالدىلىق قىلىشــقا بولمــايتى   . بــۇ بــۇيرۇق ئىــدى  

  :تاپشۇردى ۋەئۆي ئىشلىرىنى زۆرۈر ئىنىسىگه قايتىپ چىقىپ ھويلىغا 
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ــر       — ــدى، بى ــپ قال ــىم چىقى ــدىغان زۆرۈر ئىش ــاھىيىگه بارى ــڭ ن مېنى
  .دېدى —بولسا ھايالشىپ قالىمهن، بىر بولسا قايتىپ كېلىمهن، 

ئاساسىي ئۆيلهرگه يۆلهپ باغ تهرەپكه سـېلىنغان ئـايرىم ئىككـى    ئاندىن 
ــالى بــۇ چاغــدا بــۇدرۇق  . ئۆزىنىــڭ ھوجرىســىغا كىــردى —ئېغىــز ئــۆيگه  ئاي

. بۇ ھـال ئۇنىڭغـا بهكمـۇ ئـازاپلىق بىلىنـدى     . ئوغلىنى ئىمىتىپ ئولتۇراتتى
ــدى     ــان ئى ــۇزۇن بولمىغ ــۆيلهنگىلى ئ ــى ئ ــۇ تېخ ــىرلىق  . ئ ــڭ س مۇھهببهتنى

زىــدا پىلــتىڭالپ ئۈزۈۋاتقــان مهزگىلــى ئىــدى؛ ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئــالالھ  ىڭدې
ئۇنىڭغــا شــۇنداق ئومــاق بىــر ئوغــۇل ئاتــا قىلغانىــدىكى، ئۇنىــڭ جــانلىق،   
ھهركهتچــانلىقى، دايىمــال شــۈك تۇرماســتىن دىــرىڭالپ تۇرۇشــى، ھهتتــا يــاش 

ئۇنىـــڭ . دادىنىمـــۇ ھـــارغۇزۇپ قويۇدۇغـــان دەرىجىـــدە تىنىمســـىز ئىـــدى     
مۇ دەل ئاشۇ شوخلۇقىدا بولۇپ، شوخ قـارا كۆزلىرىنىـڭ مهسـۇمانه    تاتلىقلىقى

چاقنىشى، ئۈچبۇرجهك بولـۇپ كۆرۈنۈدىغـان ئاغزىنىـڭ ئوماقلىقىغـا چىـداپ      
ــايتى ــماق    . بولمـ ــلهن ئويناشـ ــڭ بىـ ــتىدە ئۇنىـ ــان ئۈسـ ــاملىرى يوتقـ ئاخشـ

شۇنچىلىك كۆڭۈللۈك ئىدىكى، ئۇ ئالالھقا بولغـان شـۈكرانلىرىنى شـۇنداق    
ئىه ئـالالھ، ماڭـا مۇشـۇنچىلىك چوڭلۇقتـا     «: شقا ئادەتلهنگهنىدىئىپادە قىلى

 »!ئــالتۇن بهرگهن بولســاڭمۇ، مېنــى بۇنچىلىــك بهختىيــار قىاللمــاس ئىــدى  
  .بهرگۈسىز باال ئىدى غائالتۇن —ھهقىقهتهنمۇ شۇنداق دېگۈچىلىكى بار 

مانا ئهمدى بۇيرۇق بويىچه ئۇ بىر قـانچه سهبدىشـىنى ئېلىـپ چهتـئهلگه     
يــاش ۋە تىپىــك ســهھرا گــۈزىلى بولغــان  ! كېتىشــى كېــرەك ئىــدىچىقىــپ 

 !ئوغلىنى تهرك ئېتىشـى كېـرەك ئىـدى    »ئالتۇنغا بهرگۈسىز«، ئاشۇ نىئايالى
ــى      ــۇ؟ راســتىنى ئېيتىش ــداش كېرەكم ــرەك؟ ئال ــى كې ــېمه دېيىش ــا ن ئايالىغ

ئــۇ ھىجــرەتكه كهتســه قايتىــپ . كېرەكمــۇ؟ ئۇنىــڭ بېشــى پىرقىــراپ كهتتــى
ــۇ په ــدۇ؟ بـــ ــۈمهت  كېلهلهمـــ ــتىالچى ھۆكـــ ــۇدھىش ئىســـ ــۇ مـــ قهت مۇشـــ

ئاغدۇرۇلغانــدىال مــۈمكىن بولۇدۇغــان ئىــش ئىــدى؛ ئــۇ تېــنچ ئامــان چىقىــپ  
ــۇت تىــرەپ تۇرغىــدەك ئىمكانغــا ئېرىشســه،     ــدە پ كېتهلىســه، بارغــان يهرلىرى
ــاغلىق ئىــش     ــۇالرنى ئىلىــپ كېتهلهرمــۇ؟ بۇمــۇ خىتايالرنىــڭ ئىنســاۋىغا ب ب

جۇدالىــق كهمكوتىســىز جۇدالىــق  بــۇ: ئومــۇمىي جهمئىــي شــۇ ئىــدى. ئىــدى
  .ئاخىرىغا كۆز يهتكۈزگىلى بولمايتى !ئىدى
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  .ئۇنىڭ بوسۇغىدىال مهڭدەپ تۇرۇشى ئايالغا بهكمۇ يوچۇن تۇيۇلدى
؟ گاڭسـا ئادەمـدەك تـۇرۇپال كهتـله، ھهمـزە      اسىلىگه بىر نـېمه بولـدىم   —

پ هسـىلىگه ئۆمتۈلـۈپ، ئۆمتۈلـۈپ، جـاۋاپ بولمىغاچقـا نهچـچه كـالپۇك چـۆج        
  .غالمسىراپال كهتتىيى

ــاالم، .... ھه، — ــۇ ئوخشاشــال ئاشــۇ تۇمــانلىق روھىــي    —كهل ب ــدى ئ دې
ســــىله مېنىــــڭ  ،نــــېمه —ھــــالهتتىن قۇتۇلــــۇپ كېــــتهلمىگهن ھالــــدا، 

  مغا دىققهت قىلىپ قالدىڭال؟ۇرۇتۇرۇقل
-دىققهت قىلمىغۇلۇقمـا ئهمىسـه؟ شـۇندا ئاجـايىپال تـۇرۇپ كهتـتىله       —

  يا؟
ــداقمۇ . ھهقىقهتهنمــــۇ قىــــيىن مهســــىله ئىــــدى  بــــۇ ئىشــــالرنى قانــ

ــدىكىن؟ ماڭغــان    ــادەم نېمىشــكىمۇ ئۆيلهن ــداق ئ چۈشــهندۈرگۈلۈككىنه؟ ئۇن
يولۇڭ بارسا كهلمهس يول تۇرسا، ئاقىۋىتىـڭ بىـر كـۈنى مۇشـۇنداق بولۇشـى      
كۆڭلـــۈڭگه ئايـــان تۇرســـا، خهقنىـــڭ قىزىغـــا ئـــۇۋال قىلىـــپ، بىگۇنـــا بىـــر 

ئـى ئــالالھ، ماڭــا  «قىلىـپ نېمىشــكىمۇ ئۆيلهنــدىڭكىنه؟  نارەسـىدىگه ئــۇۋال  
ئـۆزەڭ يــاردەم قىــل، بــۇ مېنىــڭ ماڭغــان يولۇمــدىن پۇشــايمان نــالهم ئهمهس،  

دېگهنلهرنـى ئويلىـدى    »مۇشۇ قىيىن مهسىلىدىن چىقىشـىمغا يـاردەم قىـل   
ــۇ ــا     . ئ ــۈزەللىكلهرنى تاماش ــي گ ــدىكى تهبىئى ــىز يۈزى ــڭ پهدازس ــاش جۇۋاننى ي

ئايالنىڭ يوغـان كـۆزلىرى ئۈسـتىدە    . ازابى تېخىمۇ ئارتتىقىلغىنىدا ئۇنىڭ ئ
قايرىلما كىرپىكلىرى كۆز بۇالقلىرىغا سـايه تاشـالپ، خـۇددى سـۈزۈك بـۇالق      
سۈيىگه بۇالق بويىدىكى مهجنۇنتـالالر سـايه تاشـالپ تۇرغانـدەك بىلىنهتتـى؛      
ئىلىپتهك ئىنچىكه ۋە قۇسۇرسىز تۈز قاڭشىرى بۇ كـۆزلهرنى خـۇددى ئىككـى    

ئېغىزلىرىـدىكى  . ك كۆلچهكنى ئايرىغـان قىرلىـق ئىـدىرغا ئوخشـايتى    سۈزۈ
نهپســلىك دەل ئاشــۇ ئومــاق ئوغۇلنىــڭ ئاغزىــدا ئهكســىنى تاپقــان ئېرســىي  

ئانىســى مانــا مۇشــۇنداق بىــر -قىزنىــڭ ئاتــا. ئاالھىــدىلىكتىن بىــرى ئىــدى
پهرىزاتنى ئىدرىسخاننىڭ ئىمـانى كـامىللىقى، ئهخالقىـي پهزىلىتـى، دىنىـي      

ئــانچه يۈكســهك بولمىســىمۇ، ئــالالھ سۆيگۈســى ئۈچــۈن ياشــايدىغان ئىلمــى 
  .پاك روھىنى دەپال بهرگهن ئىدى
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ــانچه       ــۇ ئ ــائىله ئهزالىرىم ــا ئ ــڭ كىشــىلهر، ھهتت ــاك يىگىتنى ــۇ پ ــا ب ئهمم
ئـۇ ئـالالھ سۆيگۈسـى ئۈچـۈن ياشـىغان      . بىلمهيدىغان بىـر تهرىپـى بـار ئىـدى    

ــايت     ــاش تارتالم ــتىن ب ــان ئىش ــالالھ بۇيرىغ ــكهن، ئ ــاۋۇزچى  . ىئى ــدە تاج ۋەتهن
خـاتىرىجهم نامـاز ئوقـۇش بىلهنـال مهشـغۇل بولـۇپ،       -خىتاي بارىكهن، ئۇ تېنچ

ئۇنىـڭ تېخىمـۇ مـوھىم بـۇرچى،     . دىنىي بۇرچـۇمنى ئورۇنـدۇدۇم دېيهلمهيتـى   
ۋەتهننــــى تاجاۋۇزچىــــدىن قۇتۇلــــدۇرماق، بهنــــدىنىڭ قۇللۇقىــــدا قالغــــان 

ــدى     ــاق ئى ــازات قىلم ــۇللىرىنى ئ ــڭ ق ــۇ يو. ئالالھنى ــۇنداق  ب ــڭ ئهنه ش لنى
كـۆز يۇمـۇپ ئـاچقۇچه    . شهرىپى بارىـدى، ئهممـا ئهنه شـۇنداق خهتىـرى بارىـدى     

  .ئايال تۇل، باال يىتىم بوالتتى
ــدا ئىشــىم چىقىــپ     — ــاھىيه بازىرى ــاراڭال، مېنىــڭ ن ــا ق زىلهيخــان، ماڭ

قالدى، مهن دىككىدا شۇ يان چىرىپ چىقـاي، ئۇزۇنىمـۇ سـهپهر، قىسقىسـىمۇ     
دېــگهن گهپ بــار ئهمهســما، ئهگهر ھالىمــادىس   »دېــگهن خهتهرســهپهر «ســهپهر، 

ــېلىڭال،        ــۇرۇپ ق ــدە ت ــۇ ئۆي ــاڭال مۇش ــا، خالىس ــۇپ قالس ــه بول ــر نهرس ــا بى ماڭ
ــا       ــدىكىن قايت ــاش بوغان ــى، ي ــهڭالمۇ مهيل ــۆزەڭالرنىڭكىگه كهتس ــا ئ بولمىس

بـــۇ گهپلهرنـــى ئـــۇ بىـــر يـــولىال . دېـــدى —يــاتلىق بولســـاڭلىمۇ مهن رازى،  
ه بۇنــداق دېگهنلىكىنــى ئۆزىمــۇ بىلمهيــدۇ، ئهممــا شــۇنى نېمىشــك. دەۋەتتــى

بىلهتتىكـى، يهنه ئىككىلىنىـپ، تىـل چاينـاپ تۇرسـا، ئايـالى تېخىمـۇ يامـان         
ــوالتتى  ــۇپتىال ب ــا م ــدىراپ . گۇمانالرغ ــۇ ئال ــدىغىنىنى  -شــۇڭا ئ ســالدىراپ دەي

  .دەۋەتتى
قــارا بېســىپ شــت پــوق يىمهســته؟ ىنىمانــداق گهپلهرنــى قىلىــال، ئ —

يامان چۈش كـۆرۈپ قالغـان بولسـىال باشـلىرىدىن بىـر نـان ئـۆرۈپ         يا؟-قاپتۇ
ئاخشـام ھىـچ خهۋىـرى يـوق ئىـش، ئهتـتىگهن قوپقانـدا        . دىۋانىغا بېرىۋېتىلى

ــا    ــش، تاالغ ــان ئى ــرى بولمىغ ــى خهۋى ــى؟     ب ــن چىقت ــرىپال نهدى ــپ چى چىقى
ئۇنىڭغىمــۇ خــوپ، ئهممــا نــېمه شــۇم ئېغىزلىــق قىلىــپ كهتــتىله؟ خــۇددى 

خوتۇننىـڭ نېپىـز    —! ىق بازىرىغـا بېرىـپ باقمىغانـدەك؟   بۇرۇن ھىچ قـاغىل 
لهۋلىرى ئـۆمچهيگىلى تۇرۇۋاتـاتتى، كىيىـك كۆزلىرىـدىمۇ يـاش دۇردانىلىـرى       

  .لىغىرالپ، ھېلىال تۆكۈلۈشكه تهييار تۇرغاندەك ئىدى
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ئهممـا ھـازىر دېـگهن    . بۇرۇنمۇغۇ باغان، تـوغرا، بامىغـان يهر ئهمهسـتى    —
ــۇرۇنقى     ــدۇق، ب ــادەم بول ــوڭ ئ ــهك بو  چ ــالالدەك كېتىۋەرس ــاياق ب مايــدۇ، مس

ــوق، يامىنىغــا ئهپ كهتمهڭــال،   ... شــۇڭا ئــۇ شــۇنداق  —باشــقا بــى تهرىپــى ي
ئانــدىن . نىــڭ قولىــدىن تارتىــپ ئورنىــدىن تۇرغــۇزدى الىدېــگهچ كېلىــپ ئاي

بۇنــداق . كه بېلىنىـدىن ئـۆزىگه تـارتتى   ىچئىــنخـۇددى مـودا ئارتىسـلىرىدەك    
شــهھهرلهرنىڭ خېنىملىــرى مىڭــالرچه ســوم پــۇل ئهۋرىشــىم بهلــلهرگه چــوڭ 

خهجــلهپ، گۈزەللىــك گىمناستىكىســىغا خهتلىنىــپ، ھهم ۋاقىــت ھهم پــۇل  
بــۇ گــۈزەل قــامهت نــاۋايى  .زايـا قىلىپمــۇ ئېرىشــهلمهيدىغان گۈزەللىــك ئىـدى  

ــدا ــل  «: تىلىـ ــاد ئهيلىگىـ ــدا شهمشـ ــامىتىڭنى باغـ ــۇن قـ ــالى مهجنـ  دەپ »تـ
ئهۋرىشـــىمدەك بويالرىڭغـــا  «ىدا تهرىـــپلهنگهن بولســـا، خهلـــق داســـتانلىر   

  .كۈيلهنگهن ئىدى دەپ »چىرماشىپ ئۆلسهم كاشكى
 نازۇك قامهت يىگىتنىڭ بىجىـرىم قـامىتى بىـلهن يۆگهشـكهندە، ئۇنىـڭ     

لهۋلهر . لهۋلىــرى ئۆمچۈيۈشــكه باشــلىغان نېپىــز لهۋلهرگه جۈپلهشــتى     تــوم
ئېمىزگىنىـــڭ  خـــۇددى ھهتتـــا دەم تارتىلغانـــدەك ئۇنىـــڭ ئـــاغزى ئىچىـــگه 

قۇۋۋەتلىـك قـوللىرى بولسـا    . غىزلىقىدەك شورۇلۇپ كىـرىپال كهتكهنىـدى  ئې
ئايالنىــــڭ . سىالشــــقا باشــــلىغانىدى دىنئارقىســــى —نــــازۇك بهدەننــــى 

ــدىن       ــۋا بهل ــالپ، زىل ــدىن باش ــوللىرى مۈرىلىرى ــىالۋاتقان ق ــىنى س دۈمبىس
ــڭ       ــان ۋە گۈزەللىكنىـ ــدە تولغـ ــبهتهن ئاالھىـ ــگه نىسـ ــۋا بهلـ ــدە، زىلـ ئۆتكهنـ

ــۆلچىمىگه ئاج ــاق،     ئ ــدە يۇمش ــىغا كهلگهن ــگهن ساغرىس ــپىس كهل ــپ جى ايى
ــر       ــر ئېلىكتى ــۈك بى ــۆتكهن كۈچل ــارقىلىق ئ ــولى ئ ــاغرىالردىن ق ــان س تولغ

بــۇ چاغــدا بولســا ئىدرىســخاننىڭ . ئېقىمــى يــۈرەكلىرىنى جىغىلــدىتىۋەتتى
ــپ،      ــه قىلىنى ــدىن ۋەسۋەس ــوت تهرىپى ــر ئ ــۇدى ئهســهبىي بى ــك ۋۇج يىگىتلى

ئهمما ئۇ يهنه بىـر ئـاز كۆڭۈلنىـڭ    . ئىدى تىنىقلىرى تېزلىشىشكه باشلىغان
ــدىن       ــڭ لهۋلىرى ــلهپ، ئايالىنى ــىنى پهم ــېمىلهر بولۇش ــه ن ــگه بېرىلس مهيلى

ئىتتىــــك ئىككــــى مهڭــــزىگه ئۇزۇتــــۇپ، -ئاجراتقــــان ئــــاغزىنى ئىتتىــــك
ھهر ئىككـى كـۆزدە   . چوكۇلـدۇتۇپ سـۆيۈپال، ئايـالنى ئۆزىـدىن يىراقالشـتۇردى     

لگىلــى بولمايــدىغان شــهھۋانىي ئــوت خــۇددى يانارتاغــدەك قــۇدرەتته، بهس كه
  .يېنىپ تۇراتتى
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ــالالھ    — كۆڭلــۈڭلىگه ھهقىســما يامــان ئــوينى كهلتــۈرمهڭال، خوتــۇن، ئ
ــانچىلىق،  ــا ئامــ ــۇپا   —ساقلىســ دەپ ئىڭهكلىرىــــدىن ئهركىلىتىــــپال، ســ

ھهمـزە، ھهمـزە، كهل بـاالم،     —ئۈستىدە ئۆمۈلهپ يۈرگهن ئوغلىنى چـاقىردى،  
  !بىر سۆيۈۋېتهي
ى بىلهن ئوينۇشۇپ كۆنۈپ قالغاچقا دەرھـال بـۇ ياققـا ئۆمـۈلهپ     باال دادىس

ــدى ــۇنلىرىنى،   . كهلـ ــڭ بويـ ــپ، ئۇنىـ ــا ئېلىـ ــوغلىنى قولىغـ ــخان ئـ ئىدرىسـ
كــۆزلىرىنى پــۇراپ چىقتــى، ئانــدىن يهنه شــۇ يوســۇن بىــر –چــاچلىرىنى، يــۈز 

ئانـدىن  . خىل ئاچكۆزلۈك بىلهن ئۇتتـۇر كهلـگهن يهرلىـرىگه سـۆيۈپ چىقتـى     
  :قولىغا بېرىپ نىڭىبالىنى ئان

ــال،  — ــا قىلىڭـ ــدى  —دۇئـ ــى –دېـ . دە، ھوجرىســـىدىن چىقىـــپ كهتتـ
ئــۇ چانــاقلىرىنى . شــۇنداق تېــز، تۇيۇقســىزال، ئېتىلغانــدەك چىقىــپ كهتتــى

ئېچىشـــــتۇرۇۋاتقان جۇدالىـــــق ياشـــــلىرىنىڭ لىغىرلىشـــــىنى ئايالىغـــــا  
كۆرســـۈتۈپ، ئـــاجىزلىق ئىپادىلهشـــنى خالىمىغانـــدىمۇ؟ بۇنـــداق قىلىـــش 

ــئهنىلهر   ئۇيغــۇر ئهر كهكلىــرىگه ئهســال ياراشــمايدىغان قىلىــق بولغاچقــا، ئهن
قېنىغا سىڭىپ كهتـكهن يىگىتنىـڭ غـۇرۇرى بۇنىڭغـا يـول قويمىغانمىـدۇ؟       
ياكى چىرايلىق ئايالنىـڭ، ئومـاق ئوغۇلنىـڭ كۆزلىرىـدە ئهكـس ئېتىۋاتقـان       
تهئهججۈپكه، سوئالالرغا تولغان گۈزەل نىگاھالرغـا بهرداشـلىق بېـرەلمهي بهل    

ــى مــۈمكىن     قو ــاللىق بولۇش ــدۇ؟ ھهمــمه ئىهتىم ــىدىن قورققانمى يۇۋېتىش
  .ئىدى

. ئهمدى بۇ ئائىلىنىـڭ ئاساسـىي ئۆيلىرىنىـڭ ئىشـىكىگه قـاراپ ماڭـدى      
ــا ــدى   -ئاتـ ــرەك ئىـ ــى كېـ ــلهن خوشلۇشۇشـ ــى بىـ ــۇددى  . ئانىسـ ــى خـ دادىسـ

ئىدرىســخانغا ئوخشــاش بهقــۇۋۋەت، جاپاغــا بــوي بهرمهيــدىغان بىجىــرىم ئــادەم 
نىـڭ تـوغرا يولـدا ئىكهنلىكىـدىن گۇمـان قىلمىغاچقـا، نهگه       ئۇ ئوغلى. ئىدى

ــۋېرەتتى    ــپ قېلىـ ــا قىلىـ ــىمۇ دۇئـ ــارىمهن دېسـ ــۇ  . بـ ــدىن بهكمـ ــۇ ئوغلىـ بـ
يــۇرت ئالدىــدا يېشــىغا باققانــدا ھــۆرمىتى چــوڭ  -پهخىرلىنىــدىغان دادا، ئهل

ــڭ  ــان ئوغلىنى ــائهتكه      ،بولغ ــۇم جام ــىدا چوق ــۇپ مېڭىش ــىنى قوي ــۆي ئىش ئ
شــۇڭا سۈرۈشــته قىلىپمــۇ   . ر دەپــال بىلهتتــى پايــدىلىق بىــر مهخســهت بــا   

  :بۈگۈنمۇ شۇنداق بولدى. كهتمهيتى
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ــاالم،     — ــۇن، ب ــوڭ قىلس ــىڭنى ئ ــالالھ ئىش ــڭ   —ئ ــۇ ئوغلىنى ــدى ئ دې
  .مۈرىسىگه ئۇرۇپ قويۇپ

ئهمما ئانىنىڭ تۇيغۇن كۆڭلى ئۇنىڭغـا نېمىلهرنـى شـىۋىرلىدىكىن، ئـۇ     
ــىچه چىڭگىســـلىك قىلىـــپ كهتتـــى   ــۇن كىشـ ــاز خوتـ ــر ئـ لىنىـــڭ ئوغ. بىـ

  .يۈزلىرىنى سىاليتى، كۆزىگه مۆلدۈرلهپ قارايتى، سورىمىغىنى قالمايتى
ــى  — ــال، ئانىســـ ــدى قىلىڭـــ ــڭ   —! بولـــ ــى ئۇنىـــ ــدى ھهمرىيـــ دېـــ

ــانچىۋاال قىلىــپ   —قىلىقلىرىــدىن ئىچــى پۇشــۇپ،   ــگه ئ ــاال دېگهن ئوغــۇل ب
  .ئاقيول تىلهپ دۇئا قىلىڭال، ماندا! كهتكۈلۈك ئهمهس

ئـــانىمۇ ئوغۇلنىـــڭ پىشانىســـىدىن  ئوغـــۇل ئانىنىـــڭ پىشانىســـىدىن،
بــۇ ھــال دادىغــا تــازىمۇ مىجىــمهرۇق قىلىقــتهك      . سۆيۈشــۈپ خوشالشــتى 

چـۈنكى، ئىلگىرىلىـرى    .تۇيۇلۇپ، مهسخىرىلىك كۈلـۈپ، ئـۇ ياققـا قارىۋالـدى    
ــپ چىقىــدىغان ئىشــالر ئۈچــۈن نه ئىدرىســخان، نه     ــاغىلىق بازىرىغــا كىرى ق

ــۈرمهيتى  ــۈپ يـ ــداق ئۆمچۈيۈشـ ــى بۇنـ ــۈن. ئانىسـ ــۇ قهدەر   بۈگـ ــاال، بـ ــېمه بـ نـ
  !مىچىلداش

ــتىم    ــاخىرقى قېـ ــخان ئـ ــوش«ئىدرىسـ ــى  »خـ ــكتىن چىقتـ . دەپ، ئىشـ
ھويلىــدا ئىشــهكنى توقــۇپ، تىرىكچىلىــك ئىشــى ئۈچــۈن جابــدۇنۇۋاتقان       

ئۇمـۇ ئىنىسـىغا خـۇددى    . ئىنىسى ئۇنىڭغا بهكال يوچۇن قارىغانـدەك قىلـدى  
ــدىمكىن؟  « ــىلهرنى يهنه كۆرەلهم ــدى س ــارقىراپ    »ئهم ــته پ ــدەك غهلى دەۋاتقان

ــز      ــورايدىغاندەك ئېغىـ ــرنېمه سـ ــدىن بىـ ــى ئۇنىڭـ ــدى، ئىنىسـ ــان ئىـ قارىغـ
ــڭ   . ئۆمهللىـــدى ــوال، ئۇنىـ ــىدىنمۇ تـ ــوراپ ۋاقىتنـــى ئېلىشـ ئۇنىـــڭ گهپ سـ

كـــۆڭلىگه يوشـــۇرۇۋاتقان ســـىرىنى ئېچىۋېتىدىغانـــدەك تۇيۇلـــۇپ كېتىـــپ، 
دىن دەرۋازا تـــا ئارقىســـى . دەرھـــال دەرۋازىنىـــڭ ســـىرتىغا ئـــۆزىنى ئالـــدى    

ئهمــــدى نېفىتلىكنىــــڭ ماشــــىنىلىرىغا . دېــــدى »ئــــۇھ«يېپىلغانــــدىال 
  .ئۇچقۇشۇۋېلىش ئۈچۈن يولغا چىقتى

  
2  
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ــۇراپ       ــد ت ــان مهجى ــاپ تۇرۇدۇغ ــيولىدا قاتن ــبهت تاش ــاغىلىق تى ــم ق دايى
ئىدرىســــخان بىــــلهن يېڭــــى تونۇشــــالردىن ئهمهس، خېلــــى گېپىنـــــى      

ــنالردىن ھىســاپلىناتتى  ــۇراپ ئىدرىســخان ۋە  مهج. ئېلىشــىدىغان يېقى ــد ت ى
ئۇنىــــڭ يولداشــــلىرىنىڭ نــــېمه ئىشــــالر بىــــلهن مهشــــغۇل بولــــۇپ       

ــانلى ــدى  قيۈرۈدۇغــ ــالردىن ئهمهس ئىــ ــۇدەك قاپاقباشــ . ىنى پهرەز قىاللمىغــ
قورقـۇپ تۇرسـىمۇ ئۇنىـڭ    . شـۇنداق بولسـىمۇ يهنىـال ئـۇنى ياخشـى كـۆرەتتى      

ئهممـــا ھىـــچ زامـــان ئۇنىـــڭ     . بهزى ئىشـــلىرىغا ياردەملىشـــىپ تـــۇراتتى  
ــى   ــلىرىنىڭ تېگ ــايتى   -ئىش ــتۈرۈپ باقم ــى سۈرۈش ــاكى . تهكتىن ــۇ «ي مهنم

جهمىيهتـته ئهنه شـۇنداق نۇرغـۇن    . دېيىشكه جـۈرئىتى يـوق ئىـدى    »قېتىالي
ــقا      ــۆزى قاتنىشىش ــىمۇ، ئ ــلىق قىلس ــا ھىسىداش ــىلهر ئىنقىالپچىالرغ كىش

  .جۈرئهت قىاللمايتى
ئاپىرىــپ مهجىــد تــۇراپ ماشــىنا ســېتىۋېلىپ، تىــبهتكه بۇغــداي، گــۈرۈچ  

تهسهك ئېلىـپ كېلىـپ سېتىشـتىن خېلـى پايـدا      -سېتىپ، ئۇ ياقتىن تېرە
كۆپتۇر ئېشىنچا ھاسىل بولۇشـقا باشـلىغاندىن بېـرى،    -كۆرۈپ، قولىدا ئازدۇر

مـۇنچه ئىئـانه بېرىپمـۇ تۇرۇدۇغـان بولـۇپ      -ئىدرىسخاندەك دوسـتلىرىغا ئـانچه  
  .قالغان ئىدى

دەپ سـورىغان ئىـدى ئىدرىسـخان     —نېمىگه بېرىۋاتىسـىله ئـادېش؟    —
، ، ئـــۇنى ســـىناش ئۈچـــۈندەســـلهپته ئـــۆزىگه پـــۇل تهڭلىـــگهن مهجىـــددىن 

ســهدىقهڭلىمۇ؟ زاكىتىڭلىمــۇ؟ مېنــى بىرســىنىڭ قولىغــا قــاراپ قالغــان       
  نامرات كۆرۈپ قالمىغانسىله؟

ــا — ــۈن      ...ئ ــى ئۈچ ــالالھ رىزاس ــۋېرىڭال، ئ ــالماڭال، ئېلى ــكه س ــوال گهپ ، ت
  .ئىدى مهجىد تۇراپدېگهن  —ئىشلىتىسىله، 

دېــمهك، ئۇنىــڭ بهزى . ئىدرىســخان ئــارتۇقچه كــوچىالپ يــۈرمىگهن ئىــدى
ــار      ــان تهييـ ــقا ھهرقاچـ ــاردەم قىلىشـ ــدىغانلىقىنى، يـ ــالرنى پهرەز قىلىـ ئىشـ

ــدى   ــگهن ئىــ ــى بىلــ ــا    . ئىكهنلىكىنــ ــتىن يولغــ ــۇ ئۇششاقباشــ ــۇڭا ئــ شــ
ــگهن ئىــدى   ــدىال مهجىــدنى كــۆڭلىگه پۈكــۈپ كهل ئهگهر مهجىــد . چىقىۋاتقان

ېڭىال ســهپهردىن قايتىــپ كهلــگهن بولســا قانــداق قىلىــش كېــرەك؟ ئــۇنى  يــ



 10

باشـقا  . شاپىال جابدۇتۇپ، يهنه بىر قېتىم ئاتالنـدۇرۇش كېـرەك ئىـدى   -ھاپىال
  . ئهمما بۇنىڭغا بىرنهچچه كۈن ئارتۇق ۋاقىت كېتهتتى شۇ. يول يوق

ئىدرىسخان ئۇنىڭ يېنىغا كهلگهنـدە مهجىـد تـۇراپ ماشىنىسـىغا گـۈرۈچ      
يـــا «ئۇنىـــڭ پىالنـــى ئهتىســـى ئهتتىگهنـــدە    . پ قويغـــان ئىـــكهن بېســـى

ــمىلالھ ــكهن  »بىسـ ــش ئىـ ــا چىقىـ ــاڭالپ  . دەپ يولغـ ــۇنى ئـ ــخان بـ ئىدرىسـ
دەپ  »بهلكىم بۇ بىـر خـۇش بىشـارەتتۇر   «شۇنچىلىك خوش بولۇپ كهتتىكى، 

  .ئويلىدى
ــا بولمــاي بىــر   — شــىككى كــۈن تــۇرۇڭال، مهنمــۇ ســىلى   -ئــادېش، خاپ

  .دېدى ئۇ —بىلهن ماڭىدىغاندەك تۇرۇمهن، 
  يا؟-چاخچاقمۇ —
مېنىــڭ تهييــارلىقىم . چاخچــاق ئهمهس، راســت دەۋاتىــمهن... يــا، يــا، —

  پۈتكىچه ساقالپ تۇراسىله؟
ــاڭىلى، ن     — ــال م ــاڭال ئهتى ــدىغان بولس ــدى؟ ماڭى ــقا ئهم ــنېمىش يهت ى

 ؟الزىمـى ئهمهس، شـىككى كۈننىـڭ نـېمه    قىلغان يولدىن قېلىشمۇ ياخشى 
  نېمه جىق تهييارلىق بۇ سىلىدىكى؟

  .تىبا لىرىممهنغۇ تهييا، مېنىڭ يهنه بىرقانچه ھهمرا —
  نهگه بارىسىله؟ تىبهتكه تىجارەتكه بارمايدىغانسىله؟ —
  ...ياق، تىبهتكه ئهمهس، يولنىڭ يېرىمىغىراق، —
  قهيه ئۇ؟ —
  .داۋاندىن ئۆتكۈزۈپ قويساڭال بولدى مازا —

قاراقۇرۇمنىـڭ بـۇ   . مهجىد تۇراپ بۇنىڭ نېمه ئىش ئىكهنلىكىنى بىلـدى 
قاقاس تاغلىقلىرىدا سهيلى قىلغـۇدەك سـهيلىگاھ بولمىسـا، بىـر تـوپ يـاش       
ــاغالردا ئوتۇنچىلىــق        ــدىغان بــۇ ت ــاراتتىمۇ؟ گىيــا ئۈنمهي ــاال ئــوينىغىلى ب ب

ــ    ــۇ؟ مهجىــد تۇراپنىــڭ ئىچى نارېســىدە . گه بىــر قورقۇنــۇچ چۈشــتى  قالتتىم
ــا    ــان ئات ــپ قالغ ــالىنى، قېرى ــاۋان ئاي ــالىلىرىنى، نات ــاي  -ب ــىنى ئويلىم ئانىس

شـۇڭا  . ئهمما بۇ ئىشتىن بـاش تارتىشـقىمۇ ۋىجـدانى چىـدىمايتى    . تۇرالمايتى
  .دوستىنىڭ تهلىپىنى جاۋاپسىز قالدۇرۇپ ئولتۇرۇپال قالدى

  .خىرىدا بۇرۇنلىرى تهرلهپدېدى ئۇ ئا —بۇ يامان تهس ئىش جۇما،  —
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ــادېش تهســلىكىنى مهن بىلمهيمهنمــا — ؟ بىلىــمهن، باشــقا چــارىمىز  ئ
  ئۆلهمنى ساقالپ ئولتۇرۇمىزما؟. يوق

  زۆرۈرما؟يامانمۇ شۇنچىۋاال  —
  .يا، ئۆلهمنى ساقالپ تۇساق بولۇدۇ شۇ-دېدىم —
  ئالالھقا تهۋەككۈل قىپ باقىلى، ئادەم سانىچۇ؟... نچىۋاال بوسا، ائ —
  .ئهڭ كۆپ بولغاندا يهتته —
ــته — ــۇمهن؟ ئهنه    !يهتـ ــادەمنى قهيهگه قويـ ــته ئـ ــىله؟ يهتـ ــاراڭمۇ سـ ؟ سـ

ىمهن؟ يـــول تىـــژ كـــۆدۈڭال، ماشـــىنىدا ژۈك، يهتـــته ئـــادەمنى نهگه ســـىغدۇر 
①①①①ئهمهس، ئاقازدىن باشالپ ھهر دوبهنـدە 
چېگـرا خېتـى   . تهكشـۈرۈپ ئۆتكۈزىـدۇ   

  ئاالممايسىله، قاندا قىلىمىزكى؟
  .بى چارىسىنى تاپامىز، سىله ماقۇ دەڭال بى —
  ھه ماقا، نېمه چارە قىلىمىز ئهمىسى؟ —
ــۇرۇپ، ئوتتۇرىغــا بىــر كــاۋاك     — ــكه ئهپ ت كېچىســى تاغــاالنى بىــر تهرەپ

چىقاساق، شـۇ كاۋاككـا چىرىـپ ياتسـاق، ئۈسـتىگه يهنه چهلـله قىلىـپ تاغـا         
  باسۇرۇپ يېپىۋەتسهك بومماسما؟

— ...  
دېـگهن جـاۋاپنى    »بولـۇدۇ «ق ئىشقا ئېنىـق قىلىـپ   بۇنداق قورقۇنۇچلۇ

ــدى  ــمۇ تهس گهپ ئىـ ــىنى    . بېرىشـ ــۈك تۇرۇشـ ــڭ شـ ــد تۇراپنىـ ــۇڭا مهجىـ شـ
ــاقۇل« ــا»مـ ــوالتتى  غـ ــقا بـ ــاپ قىلىشـ ــيىن  . ھىسـ ــهلدىن كېـ ــۇ سـ ــا ئـ ئهممـ

  :ئهندىشىسىنى ئېيتماي تۇرالمىدى
م ەچــاقىلىق ئــاد-كېــيىن چــاتىقى چىقىــپ قاســا، مهن دېــگهن بــاال  —
  ...ەپ قۇتۇلغىلى بولۇدىكى؟نېمه د... تۇسام،

ئالالھ سـاقال، ئـادېش، تـوال ئهنسـىرىمهڭال، ياخشـى كۈننىـڭ يـامىنى         —
كىشـى  ‹مهن دېـگهن تىجـارەتچى، پـۇل تېپىشـقا تۇغـان ئـادەم،       «بولۇپ قالسا، 

                                            

نىــڭ بۇزۇلغــان شــهكلى بولــۇپ، يــول ئاســراش نۇقتىســىنى        )道班(خىتــايچه  —دوبهن  ①   
 .ئا—بىلدۈرىدۇ، 
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ــىغا  ــز  200بېش ــدىن بېرىمى ــوقنى يهپ    ›كوي ــۇ پ ــپ ش ــا قىزىقى ــه، پۇلغ دېس
  دەسىله، قانداق قىلىمىز ئهمدى؟ »ساپتىمهن

ئهمىســه شــۇندا دەيلــى، بىــر ئىــش بــوالپ قاســا ســىلىمۇ شــۇندا          —
  .دېيىشسىله

ــدى   ــۇ ئىشــنى شــۇنداق ھهل قىل ــدىن  . ئىدرىســخان ب ئىــش ھهل بولغان
يېڭــى -دەپ تىنىــپ، مهجىــد تــۇراپ بىــلهن بىــردەم كونــا     »ئــۇھ«كېــيىن 

ــدى  ــارڭالرنى سېلىشــىپ ئولتــۇرۇپ قال ــانال  . پ چــۈنكى ئىشــى تۈگــۈگهن ھام
شــۇنداقال . ســهت تۇرۇدۇغانــدەك بىلىــنگهن ئىــدى قوپــۇپ كېتىــپ قالســىمۇ

نورمالدا ئۇچرۇشۇش يېرىگىمۇ كهچرەك بارىدىغان ئىـش بولغاچقـا بىـردەم بـۇ     
. مهجىـــد تـــۇراپ ئايالىغـــا تامـــاق بـــۇيرۇتتى. يهردە ۋاقىــت ئۆتكهزمهكچىـــدى 

ــدى   ــپ ئولتۇرمى ــۇپ قىلى ــپ،  . ئىدرىســخانمۇ ياســالما تهكهلل شــۇنداق قىلى
  .پاراڭلىشىدىغان ۋاقىت چىقتىتاماق پىشقىچه ئۇالرغا 

ــا چېگــرا قاراۋۇلخانىســى يوققــۇ؟ شــۇنچىۋاال     — ــدىغان ئارىلىقت بىــز بارى
دەپ سـورىدى ئىدرىسـخان پـاراڭ ئارىلىقىـدا      —كېرەكما؟ قىپ كېتىشىمىز 

  .قىزىقىشىنى يوشۇرالماي
ــۇرۇدۇ،      — ــارىغىلى ت ــدە ق ــار، ھهر دوبهن ــلهر ب ــدىمغۇ، دوبهن ــدى  —دې دې

  .مهجىد تۇراپ
  ىڭ تاشيول ئاسرايدىغان خهق بىلهن نېمه ئاالقىسىكى؟بۇن —
ــۇڭال، دەپ       — ــاراپ قويـ ــۇمچه قـ ــۇدۇ، قوشـ ــاراپ قويـ ــۇمچه قـ ــۇالر قوشـ ئـ

  .دە–تاپشۇرۇلغان 
  ۋاي توۋا، قوشۇمچه قاراپ قويغانغا قوشۇمچه ھهق ئاالمدىغاندۇ؟ —
ــۇ خهقنــى؟    — ــادېش؟ بىلمهمســىله ب  »خــو«قوشــۇمچه ھهق بېرەمــدا، ئ

ــدىغان گهپ ۋاي، ســىلهرنىڭ خىــزمىتىڭالر بهك «. دەپ قويغــانغىال قىلىۋېرى
نامســىز  مــوھىم، ۋەتهننىــڭ چېگــرا ئالــدىنقى ســېپىدىكى قاراۋۇلســىلهر،     

دېگهنـــدەك ماختـــاپ،  »... قهھرىمانالرســـىلهر، فورمىســـىز جهڭچـــى ســـىلهر،
دېگهنگىـــال مانـــا شـــۇنداق  »ئىشـــتىن ســـىرت قوشـــۇمچه قـــاراپ قويـــۇڭال«

  .يهتكۈزۈپ، تولۇقى بىلهن ئورۇندايدىغان گهپ ھهقدادىغا
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سىله ھهپتىدە بىر بوممىسـىمۇ ئايـدا ئـۈچ قاتنـاپ تۇرۇسـىله، تونـۇش        —
  بوالپ كهتكهنسىله؟ سىلىنىمۇ تهشكۈرۈپ ئولتاماس؟

نېمه دەيدىغانسىله، ئادېش؟ بىـز خهقنـى بىلمىسـهڭلىكهن، ئـى بـى       —
دەيـمهن، كـۆزىگه    »نىـدۇ كۆكتاشـقا مى «دەپ ئاتنى قوياپ قويغانغا  »بهنجاڭ«

  .ھىچنېمه كۆرۈنمهيدا
  بۇيان ئۆتكىچه بى نهسىله ئالغاچ بارىدىغانسىله؟-ئۇيان —
ھه، ئالغــاچ بارمــامتۇق، ھهر قېتىمــدىال قــۇرۇق بامــايمهن، ئۆزلىرىمــۇ  —

ــۇنى ــۇرۇدۇ  -ئ ــۇپ ت ــۇنى بۇرۇت ــىنىمۇ    . ب ــالۇدۇ، ئىش ــهڭ ئ ــىمۇ بهس ــۇندا بوس ش
  .ئوخشاشال قىلىۋېرىدۇ

ئۆچمهنلىـك؟ خىتـاي ئاتـا    بىزدىكـى  ھه؟ قېنـى  -خهلقمىـز توۋا، قانداق «
ــدۇ    ــۇنداق قىلىدىغان ــۈن ش ــۇقالر ئۈچ ــى خوۋل ــان قايس ــۇ  قىلغ ــكى ب ق؟ كاش

؟ ياخشـىغۇ بـۇ تاغالرنىـڭ    !تاغالرنىڭ ئارىسىدىكىلهرنى ئادەم قاتارىـدا كۆرسـه  
ئارىسىدا ئىشـلهيدىغان بىرمـۇ خىتـاي يـوق، ھهممىسـى ناھىيىـدە ئولتـۇرۇپ        

ــك‹ ــ ›رەھبهرلىـ ــامهت    قىلىـ ــك خوشـ ــا قانچىلىـ ــۇپ قالسـ ــى بولـ دۇ، بىرەرسـ
قىلىشـــــىپ كېتهتتىكىنـــــا؟ تېخـــــى ئاڭلىســـــام قـــــاراقۇرۇم تاشـــــيولىدا 

ــلهيدىغانالر  ــاۋا      50ئىش ــۇرى ھ ــدىكهن، يوق ــۈر كۆرەلمهي ــارتۇق ئۆم ــتىن ئ ياش
دېگهنلهرنـى   »شـۇنىڭغا شـۇنچىۋاال قىالمدىغانـدۇ؟    .شـۇنداقمىش  تهسىرىدىن

  .ئويالپ كهتتى ئىدرىسخان
باشـقا يولداشـلىرىنى   ىن كېيىن ئۇ دوسـتى بىـلهن خوشلۇشـۇپ،    تاماقت

  .غا قاراپ كهتتى»بۇرۇنقى جاي«ئىزدەش ئۈچۈن 
  

3  
  

مىـگهن  مكه ئهگهر باشـقا ھهمـراال  «ئىدرىسخان بازارغا قاراپ كېتىۋېتىـپ،  
ــ  ــ   دبوســا دىككى دېگهنلهرنــى   »ســهممىكىچىپ اا ئــۆيگه چىقىــپ بىــر قون

دېگهن بىلهن، ئـۇ تېخـى يـاش، كـۈچ قـۇۋۋىتى ئۇرغـۇپ       . كۆڭلىدىن ئۆتكۈزدى
ــان يىگىـــت ئىـــدى  ــۆزى  . تۇرغـ ــرىگه كـ ــائىله ھاياتىنىـــڭ لهززەتلىـ تېخـــى ئـ

تويمىغــان تۇرســا شــۇنداق ئويلىمــاي قاالمــدۇ؟ نىمىلىكــى بولمىســۇن ئۇمــۇ  
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 ئىنســان دېــگهن نهپــس بىــلهن . دە-قــان بىــلهن گۆشــتىن پــۈتكهن ئىنســان 
 هنيارىتىلغــان تۇرســا ســېغىنماي قــاالتتىمۇ؟ ئــۇ ھېلىمــۇ ھېلىقــى ئهتــتىگ  

ئايـــالى بىـــلهن خوشلۇشـــۇۋاتقان چاغـــدا ئۇنىـــڭ ئـــارقىلىرىنى سىالشـــتىن 
ھاســىل بولغــان ھــارارەت تهســىرىدە يېنىۋاتــاتتى؛ ئاشــۇ تهخىرســىز ئىســتهك  

  .ئۇنى ئىنتىلدۈرۈپ تۇراتتى
بىــر كهچلىــك دۇكــان بولــۇپ، بــۇ يهردە پىــۋا، ھــاراق، ۋە  »بــۇرۇنقى جــاي«

تـــالىپالر ئۈچـــۈن بۇنـــداق بىـــر يهردە . ســـوغۇق ئىچىملىكـــلهر ســـېتىالتتى
ــدى     ــۈن ئى ــك ئۈچ ــهت بىخهتهرلى ــتىن مهخس ــۇالرنى  . ئۇچرۇشۇش ــىلهر ئ كىش

ئـۇ كىرىـپ   . كهن دەپ ئـويالپ قېلىشـى مـۈمكىن ئىـدى    ىھاراقكهش بالىالر ئ
ۇڭ تهرىپىـدىكى شـىرەنى چـۆرۈدەپ ئولتۇرۇشـقان     كهلگهندە پىۋەخانىنىڭ بۇلـ 

ــتى  ــۆزى چۈشـ ــتلهرگه كـ ــوغۇق   . يىگىـ ــۇق سـ ــدا قۇتۇلـ ــڭ ئالدىلىرىـ ئۇالرنىـ
ئهممــا ئــۇالر ئــۆزلىرىنى پىــۋە ئىچىۋاتقــان لــۈكچهكلهرگه . ئىچىملىــك بارىــدى

ئىدرىسـخانمۇ  . تهقلىت قىلىپ تهرتىپسىزرەك شهكىلدە ئولتۇرۇشـقان ئىـدى  
  .لىپ، شۇالرغا قاراپ كهلدىبىر قۇتا سوغۇق ئىچىملىك ئې
، خېلىــل ئــالتۇن، مــۇھهممهد )ھهمىــد تالىــپ(ئــۇالر ئابدۇلههمىــد قــارى 

ــدۇۋەلى      ــۇھهممهدئېمىن ئاب ــىيىت، م ــۇھهممهدئېمىن س ــۇس، م ــېمىن يۇن ئ
بۇالرنىــڭ ھهممىســى كۇچــارلىق يىگىــتلهر بولــۇپ، ئــۇالر  . قاتــارلىقالر ئىــدى

ــدا ب   ــۇ ئهتراپلىرىــ ــاھيار، توقســ ــرلىكته شــ ــرى بىــ ــىلىق ئىلگىــ هزى قارشــ
ئىنقىالپنىــڭ  ،پــۇل. ھهركهتلىــرى، پــۇل بــۇالش ئىشــلىرىنى قىلغــان ئىــدى

بـۇالردىن ئابدۇلههمىـد قارىنىـڭ    . مهبلىخى قىلىش ئۈچۈن زۆرۈر الزىـم ئىـدى  
ــۈك 27يېشــى  ــۇپ، ئۆيل ــان، خــۇددى ئىدرىســخانغا   -لهردە بول ــاقلىق بولغ ئوچ

تـــوي  باشـــقىلىرى تېخـــى. ئوخشـــاش يـــېڭىال دادا بولغـــان يىگىـــت ئىـــدى
ئـــۇالر خـــۇددى كۈنـــدە بىـــرگه ئىچىشـــىپ  . قىلمىغـــان نهۋقىـــرانالر ئىـــدى

  .تۇرۇدۇغان لۈكچهك بالىالردەك نايناق ھهركهتلهر بىلهن كۆرۈشتى
دەپ  —؟ قاچــان كهلگهنــتىڭال؟ ا يــاســىله كــۆپ ســاقالپ كهتتىڭالمــ —

ئهممــا شــۇئان ئۇنىــڭ  . ســورىدى ئىدرىســخان كۆرۈشــۈپ بولغانــدىن كېــيىن 
ھه؟ شـۇئاندا  -نهقهدەر نـادان خهلقمىـز  «: ھىمه ھۇجۇم قىلـدى كۆڭلىگه بىر ۋە

ئــالته ئهركهك تۈگىـــدى،  ئۈســتۈمۈزدىنال باســىدىغان بولســا بىـــرال نــۆۋەتته     



 15

يـــالغۇزدىن  -مۇشـــۇنداقمۇ قـــاراملىق بوالمـــدۇ؟ يـــالغۇز    ! ته-دېـــگهن گهپ
ــكهندۇق  ــۈدىغان ئىشـ ــرى  . كۆرۈشـ ــازىرى، غهيـ ــاغىلىق بـ ــازىر قـ ــرى -ھـ غهيـ

ــۋانىله‹ ــله‹، ›دىـ ــارەتچىله، ، ›دەرۋىشـ ــاالھىيهتتىكى تىجـ ــداق سـ يهنه ئاللىقانـ
  .»اپ كهتكهن تۇسا، ھېلىمۇ ئالالھ ساقالپتتىڭچىال بىلهن توال-تىڭ

ــۇپ      — ــر يولۇق ــۇ يهرگه بى ــپال ب ــۈن كېلى ــدۇق، تۈنۈگ ــۈن كهل ــز تۈنۈگ بى
 —بېقىپ، سارايغا كهتكهن، بۈگۈن يهنه بىـر كهپ باقـايلى دەپ كهلگهنتـۇق،    

  .لههمىد قارىدەپ جاۋاپ بهردى ئابدۇ
  ھهممىڭالر بىلله كهلدىڭالرمۇ؟ ياكى بۇ يهردە تېپىشتىڭالرمۇ؟ —
  .كۇچاردا تېپىشىپ، بىلله كهلدۇق —
  بىلله يېتىۋاتامسىلهر؟ —
  .ساددا بالىالر ھىچنهرسه ئويلىمايال جاۋاپ بېرەتتى —ھهئه،  —

بۇ بالىالرنىڭ ئىچىدە يېشـى چـوڭراق بولغـاچمىكىن     خانئهمما ئىدرىس
ــانچه   يـــاكى كىچىكىـــدىن تـــوال ئوياليـــدىغان، بولغـــاچمىكىن، يـــاكى بىرقـ
كىتاپنى ئارتۇق ئوقۇغاننىـڭ خاسـىيىتىمىكىن، دايىمـال تهپهككـۈر قىلىـپ      

كىتى، سۆزى توغرىسىدا ئـويالپ، ئۇنىڭـدا خاتـاالر، يوچـۇقالر     ىھهر ھهر. تۇراتتى
ــار ــۇراتتى يوقلــۇقى ھه-ب ــۇپ  . ققىــدە پىكىــر يۈرگــۈزۈپ ت ــۇ قورق شــۇئان يهنه ئ

قارىمامســىلهر، بــۇالرنى خىتــايالر ئىــزدەپ يۈرۈۋاتســا، كۇچــاردىال      «. كهتتــى
بـۇ يهردىمـۇ توپلۇشـۇپ    ! يهنه تېخـى بىلـله يېتىپتـۇ   ! تېپىشىپ، بىلله كهپتۇ

ــۇ ــالالھ، ســۇبهان ۋ ! ئولتۇرۇپت ــاھ ئ ــق   ەئ ــزلهرگه ئىشــىمىزغا الزىملى ــاال، بى تائ
  »!...لىم ئاتا قىلغايسهن، دۈشمهنلىرىمىزنى غهپلهتته قالدۇرغايسهنئى

ــرىڭالر،      — ــقا بې ــۇ ئادرېس ــام ب ــۈن ئاخش ــىپ تــۇرۇپ    —بۈگ ــۇ ئېڭىش ئ
ــدىغانالر گهپ   —پىچىرلىـــدى،  ــدا چاراليـ ــېچه بولـــۇپ كهتســـه كوچىـ بهك كـ

سـوراپ قالسـا، كۇچـاچه گېــپىڭالر دەرھـال چېنىـپ قــالۇدۇ، ھـازىر بـۇ يهردىــن        
ۇپتهن ۋاقتىنــى خــ، ئانــدىن خــاالدىمۇ، بىــريهلهدە يهرگه بېــرىڭالچىقىــپال شــۇ 

ــۆيگه   ــدىن ئ ــرىڭال، چئۆتكــۈزۈپ، ئان ــر     —ى ــاز تهدبى ــر ئ ــۆزىچه بى ــۇ ئ ــدى ئ دې
  .قىلىپ
  ھازىر ماڭايلىمۇ؟ —
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 يهنه بىـــر ھهمرىيىمىـــز بـــا، شـــۇ كهلســـۇنمىكىن، ھه، يـــاق، ســـىله  —
  .دېدى ئۇ —مېڭىۋېرىڭال، مهن ئۆزەم ساقالي، 

بۇرادەرلهرنىڭ چىقىپ كېتىشىنى كۈتۈپ تۇرغانـدەك بىـردىنال بىـر چـاال     
  :تونۇش يىگىت پهيدا بولدى

ــاالمۇئهلهيكۇم، ئىدرىســخان،   — ــا ئېڭىشــىپ     —س ــدى ئــۇ قۇلىقىغ دې
بــۇ يهردە ىمۇ؟ لنــى ئــادا قىلــدىلىرىۋەزىپى. بولــۇمهن Kپىچىــرالپ، مهن ئاشــۇ 

  .بهك ئۇزاق تۇغىلى بوممايدا جۇما
  .قىلدىم، ئهته سهھهردە ماڭساق بولۇدۇ —
  ئهمىسه مهن باشقا تهييارلىقنى قىالي، قهيهردە؟ —

  .ئىدرىسخان ئادرېسنى پىچىرلىدى
ئــۇ شــۇنداق  —لى، ىبولــۇدۇ، ســىلى كېتىۋەســىله، ئاشــۇ يهدە كۆرۈشــ —

  .دە دەرھال چىقىپ كهتتى-دېدى
يولـدا كېتىۋېتىـپ ئاشـۇ    . ئىدرىسخان ئادىتى بويىچه يهنه خىيالغا كهتتى

ئـۇ ھهقىقهتهنمـۇ بىزنىـڭ    «. ئىسمىنى مهلۇم قىلمىغان يىگىتنـى ئويلىـدى  
ئادەممىــدۇ؟ يــاكى مهلۇمــاتتىن يوچــۇق چىققــان بولســا، ئۇنىــڭ ئورنىغــا       
ــىنىپ    ــالال ئىشــ ــهپلىنىۋالغانمىدۇ؟ ئهجهپ دەرھــ ــادىمى ســ ــڭ ئــ خىتاينىــ

ۋاي، ئــالالھ، شــۇ بىــز خهقنىــڭ مۇشــۇ ســاددىلىقىمىز شــۇنچه ! نــاكېتىپتىمه
ــدىكهنمىزغۇ  ــىمۇ يهنه ئۆزگهرمهي ــىمىزغا چىقس ــاڭ-بېش ــاتونۇش   .»ت ــۇ ن ــۇ ب ئ

يىگىتنىـــڭ بـــۇ قېتىمقـــى ســـهپهردە يېتهكچىلىـــك قىلىدىغانلىقىـــدىكى  
ئىلگىرىلىـــرى سهبداشـــالردىن . ســـهۋەپنى چۈشـــۈنۈپ بېقىشـــقا تىرىشـــتى

ــئهلگه قاچۇرۇ  ــلهر چهت ــدى بهزى ــان ئى ــش  . لغ ــاغالردىكى مى ــۇ چ ــالردا -ش مىش
ئــۇ تاغــدا كــۆپ . قــاغىلىقلىق بىــر يىگىــت يــولالرنى ئوبــدان بىلهرمىشــكهن

ئانــدىن ئــۇ يهنه كــۆپ ھهركهتــلهرگه . يــۈرگهچكه خېلــى تهجرىبىســى بــارىكهن
بهلكىـم بـۇ   . قاتنىشىپ، ئامان قالغان، بىردىن بىر قورقۇمسـىز يىگىـتمىش  

ــرەك   ــت بولۇشــى كې ــ. ئاشــۇ يىگى ــرى  چ ــڭ ھىچبى ــۇ گورۇپتىكىلهرنى ۈنكى ب
كۆكيانىـڭ ئــۇ يېقىغـا ئۆتــۈپ باقمىغـان تۇســا، بـۇ ھىســابى يـوق تاغالرنىــڭ      

  ئارىسىدا ئېزىپ قالماستىن چېگرىنى تېپىشى مۈمكىنما؟
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ــدى   ــاراڭغۇ چۈشــكهن ئى ــان ق ــاالدا ئاللىقاچ ــجىدته  . ت ــۇ خــۇپتهننى مهس ئ
يـــاق،  «: ئهممـــا دەرھـــال  . قانـــداق دەپ بىـــردەم ئىككىلهنـــدى  -ئوقۇيمـــۇ

ــال  مبو ــۈپ تۇمىســام، مهجىــد ب ــدىكهن، مهن مهجىــدنىڭ ئۆيىــدە كۈت نى لىماي
دېگهنلهرنـى كۆڭلىـدىن كهچـۈرۈپ،     »تونۇمايدۇ ئهمهسما، چاتـاق چىقمىسـۇن  

ــدەك  . دەرھــال دوســتىنىڭ ئــۆيىگه يــول ئالــدى  مهجىــد ئــۇنى كۈتــۈپال تۇرغان
ئۇنىـــڭ ساراســـىمىلىك چىرايىـــدىن . چهكمهيـــال ئـــاچتى-ئىشــكنى چـــېكه 

تىـت بولـۇپ، قـولى ئىشـقا بارمـاي،      -تىـت . قۇۋاتقانلىقى چىقىپ تـۇراتتى قور
اڭسـادەك چۆگـۈلهپ يـۈرگهنلىكىنى قىيـاس قىلىـش تهس ئهمهس      گئوتتۇرىدا 

ــدى ــۇچ چۈشــتى خانئىدرىســ. ئى ــگه قورقۇن ــدا  «. نىڭمۇ ئىچى ــاداش نىمان ــا ئ م
ــد ــېمه؟-؟ يېنىۋاالمــدۇاقىلىدىغان تېــزراق ۋاقىــت بولســا، يولغــا چىقىــپ    »ن

  !دە-ئىش تۈگهيتى، مانا مۇشۇنداق كۈتۈش جاننى سىقىدۇكهتسه 
خـــۇپتهنگه ئهزەن ئېيتىلىـــپ، بـــۇ ئىككهيـــلهن بىـــرلىكته نامـــازلىرىنى 

ــا     ــك ئارق ــدىن ئىش ــيىن، ئان ــدىن كې ــۇپ بولغان ــپ،  -ئوق ــدىن چېكىلى ئارقى
مهجىد تۇراپنىڭ بۇيرۇتمىسـى بىـلهن ئايـالى بىـر     . بالىالر كىرىپ كېلىشتى
ــازان ســۈيقاش قىلغــان   ــان. ئىــدىق ــان چىــالپ ئىچىۋېلىشــتى -ن ــدىن . پ ئان

  :ئىدرىسخان ئۇالرغا
 —ئوقـۇۋېلىڭال، ئانـدىن ئىشـىمىز بـا،      بولساڭال نخۇپتهن ئوقۇمىغا —

  .دېدى
ئۇالرنىـــڭ ســـاالھىيىتى نـــامهلۇم سهبدىشـــىمۇ  ،ئـــۇالر نامـــاز ئوۇۋاتقانـــدا

  .ئۇنىڭ قولىدىمۇ ئېغىر بىر سومكا بارىدى. كىرىپ كهلدى
ــيىن  ــازدىن كې ــپ،     نام ــدا ماشــىنا ئۈســتىگه چىقى ــۇالر تىۋىشســىز ھال ئ

يېرىمىنى ئېلىۋېتىـپ، ئانـدىن قالغـان    . گۈرۈچ تاغارلىرىنى پهسكه چۈشۈردى
ئىككـى  . تاغارالرنى كوزۇپنى ئايالندۇرۇپ تىزىـپ، ئوتتـۇرىنى بىكـار قويۇشـتى    

قاتار تاغار تىزىلىپ بولۇنغانـدىن كېـيىن بىـرنهچچه تـال كـالتهكنى ئىككـى       
ــى  ــهكلىدە  تهرەپتىكـ ــى شـ ــلىتىپ، ئىشكبېشـ ــا چىشـ ــدىن  تاغارالرغـ قويغانـ

كېيىن، ئۈستىگه قالغان تاغارالرنى قويۇپ، ھېلىقـى بوشـلۇقنىڭ ئۈسـتىنى    
ــتى ــلهن     . يېپىشـ ــار بىـ ــر تاغـ ــاتقۇدەك، بىـ ــادەم پـ ــر ئـ ــتىن بىـ ــدى تهرەپـ ئالـ
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يېپىلغۇدەك كىرىش ئېغىـزى قالدۇرۇلغانـدىن كېـيىن، ئىدرىسـخان مهجىـد      
  :تۇراپقا

  .دېدى —؟ اىرىۋالىمىزمچىمىز؟ ھازىرال قانداق قىل —
ــازىرال — ــنىالرمۇ    . ھهئه، ھـ ــدىغىنىمنى قوشـ ــۇپال ماڭىـ ــداتنى ئوقـ بامـ

ــاق    ــا يهنـــى ئوچـــۇق قويسـ ــاغقىچه مـ ــرەك، ئـــۇ چـ بىلىـــدۇ، مېڭىشـــىم كېـ
  .دېدى ئۇ —، اھالىمادىس بىرەسىنىڭ كۆزى چۈشۈپ قالسا بوممايد

  :ئۇالرغا Kشۇنىڭ بىلهن 
ئۇنىــڭ . دېـدى  —دەيـدۇ، تېچلىـق ئهۋزەل ھـازىرال كىرەيلـى،      راسـت   —

. بـۇ ســهپهردە ئهمىــر ئىكهنلىكىنــى بىلگهچـكه ھىچكىــم ھىچنــېمه دېمىــدى  
ئـۇالر سـومكىلىرى بىـلهن بىلـله تۆشـۈكتىن ئىچىـگه كىرىـپ، ئاسـتىدىكى         
ئاشۇ باشنى كۆتـۈرگىلى بولمايـدىغان، پهقهت سـوزۇلۇپال يېتىشـقا بولۇدۇغـان      

ــۇ قهدەر يوغــان ســومكىالر  Kئهمىــر  —، دىغانىشــكه باشــلىتارچۇققــا كىرى ب
بىلهن ھهم بـۇ كىچىككىـنه بوشـلۇققا يهتـته ئادەمنىـڭ پاتمايـدىغانلىقىنى،       
ھهم ئۇزاققــا ســوزۇلغان تــاغ يولىــدا بۇنچىــۋاال يــۈك بىــلهن پىيــادە مېڭىشــمۇ   

ــاتتى،   ــالىالرنى توخت ــۇ   —مۈشــكۈللۈكىنى بىلگهچــكه، ب ــالال، ب ــاڭال، ب توخت
ــالىمىز،    ــدە تىقىلىــــپ قــ ــڭ ئىچىــ ــلهن بۇنىــ ــومكىال بىــ ــالر ســ ھهممهڭــ

ــۈڭال، مهن نېمىنىـــــڭ الزىـــــم، نېمىنىـــــڭ الزىـــــم    ــومكاڭالرنى تۆكـــ ســـ
ئهمهســلىكىنى ئېيتىــپ بېــرىمهن، الزىــم بولمايــدىغان نهرســهڭال ھهرقــانچه   

  .دېدى —! قىممهتلىك بوسىمۇ تاشاليسىله
ــدى،   ــى گهپ قىلمىـ ــم قارشـ ــدى ھهم  ھىچكىـ ــۇيرۇق ئىـ ــۇ بـ ــۈنكى بـ چـ

  :ئۆزىنىڭ سومكىسى ھهققىدە ئىزاھات بېرىپ Kئاندىن . زۆرۈرىيهت ئىدى
مېنىڭكىســىدە ھهممهيلهنــگه كېرەكلىــك نهرســىله بــا، شــۇڭا بــۇ        —

  .دېدى—نېمىشقا ئۆزى بىكا قىممايدىغاندۇ دەپقامماڭال، 
قېـتىم  يهتته ئاەم ئۈچۈن بۇ يهر تولىمۇ تارلىق قىالتتى، بىـراق ئىككـى    

بــۇ . توشۇشــنىڭ ئىمكــانى بولمىغاچقــا ئــۇالر بــۇ يهرگه توغرىســىغا تىزىلــدى 
قولنى يىغىپ تۈگۈلـۈۋېلىش كېـرەك ئىـدى، شـۇندىال ئـاران      -تىزىلىشتا پۇت

ئۇالر كىرىپ بولغانـدىن كېـيىن مهجىـد تـۇراپ، ئۇالرنىـڭ بـۇ ئـۇزۇن        . پاتاتتى
  .ىپ كهتتىسهپهردە قانچىلىك قىينىلىشىنى تهسهۋۋۇر قىلىپ ئىچى ئاغر
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دەپ ســـــورىدى ئـــــۇ  —بولـــــدىمۇ، بـــــالال؟ ئـــــاغزىنى ئېتهيمـــــۇ؟  —
  .قىيمىغاندەك ئاۋازدا

ــا بو   — ــا خاپ ــىله، ئهمم ــۇزۇراپ    مئهتس ــت ئ ــىال، ۋاقى ــازىرال ماڭس ــاي، ھ م
  .Kدېدى  —كهتسه بىز بۇنىڭ ئىچىدە ئۆلۈپ قالىدىغاندەك قىلىمىز، 

بولغـــان ئۇالرنىـــڭ نـــېمه بولۇشـــىنى ئاللىقاچـــان ئهقلىـــگه كهلتـــۈرۈپ 
ــۆرە يولغــا        ــارتۇق ئازاپلىغانــدىن ك ــۇالرنى ئ ــۇراپ ئهتــتىگهنگىچه ب ــد ت مهجى

شـۇڭا دەرھـال مېڭىشـقا مـاقۇل     . چىقىپ كېتىشـنى ئۆزىمـۇ ئـويالپ تـۇراتتى    
ــارنى ــۇپ، تاغــ ــيىن،   بولــ ــدىن كېــ ــۇپ ئېتىۋەتكهنــ ــۇق يهرگه يۇمۇلۇتــ ئوچــ

ــهپهردە كېرەكلىــــك   ــۆيىگه خوشلۇشــــۇش ۋە ســ ــۈپ، ئــ ماشــــىنىدىن چۈشــ
  .ى ئېلىش ئۈچۈن كىرىپ كهتتىنهرسىلىرىن

  
  قان قىرغاق

1  
  

ــاغىلىق   ــولىنى ئاســاس قىلىــپ ياســالغان ق -قهدىمىــي الداق كــارۋان ي
ــڭ ئهڭ    ــار خهتهرلىــــك يولالرنىــ ــى بــ ــادا داڭقىســ ــيولى دۇنيــ ــبهت تاشــ تىــ

يايـاق   ،ئۇزاق قهدىم زامانالردا بـۇ يـولالردا ئـاتلىق   . ئالدىنقىسى بولسا كېرەك
ھىندىستانغا، كهشمىرگه، ئهرەبىستانغا ھهجـگه ماڭغـان ئهجـداتلىرىمىزدىن    

ئـۇ چـاغالردا يـول    . قانچىالر مانا مۇشۇ يولالردا شېهىت بولـۇپ كهتـكهن ئىـدى   
دېگۈدەكقــۇ يولمــۇ يوقىــدى، پهقهت كــارۋان ئۇالغلىرىنىــڭ مېڭىۋېرىشــىدىن  

ــز   ــهكىللهنگهن تۇتـــۇق ئىـ ــاتىالتتى —شـ ــول دەپ ئـ ــۇ. يـ ــا شـ ــزالردا  مانـ ئىـ
ــىز،       ــانالرنى يهرلىكس ــا يىقىلغ ــپ، يارغ ــا مېڭى ــتىن ئهۋالتق ــانالر ئهۋالت ئىنس

ــۈپ   ــلهن كۆم ــدى تاشــالر بى ــۋەرگهن ئى ســۇلتان ســۇتۇق تهخــتكه  . داۋام قىلى
  ...چىقىپ، كهشمىرگه قوشۇن تارتقاندا مۇشۇ يولدىن ماڭغان

دەپ سـۈپهتلىۋالغان   »خهلقنىـڭ غهمگـۈزارلىرى  «ئهمدىلىكته ئۆزلىرىنى 
ســـوتيالىزمنىڭ داغـــدام «كوممۇنىســـت خىتـــايالرمۇ بـــۇ يهردە ھىچقانـــداق 

يولنىــڭ خهتهرلىــك ئهگىملىــرى، تىكلىــك  . ياســىۋەتكىنى يــوق نــى »يــولى
ــلهن     ــال ئهجهل بى ــول يهنى ــا، ي ــداق ئۆزگــۈرۈش بولمىغاچق گرادۇســىدا ھىچقان
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ــته  ــدانى بولۇشــــنى داۋام قىلىــــپ كهلمهكــ ــا. ئېلىشــــىش مهيــ يالق قوزايــ
ــىدىن  ــك    ئوچاستىكىس ــقان تى ــا تاقاش ــنال بۇلۇتالرغ ــزدىن كېيى چىققىنىڭى

داۋاننىــــڭ . داۋان باشـــلىنىدۇ، بـــۇ ئاقــــاز داۋىنـــى دەپ ئاتىلىـــدىغان داۋان    
ــدىن  ــۇ     10تىكلىكى ــۈلهپ ب ــلهن تاشــپاقىچه ئۆم ــق ســۈرئهت بى كلومېتېرلى

ئهگىلىـپ، ھهر مىنـۇت    يىالننىـڭ سويلىشـىدەك  ياماشـقاندا، خـۇددى   داۋانغـا  
داۋاننىـــڭ . يۇمـــۇالپ چۈشـــۈش خهۋپـــى ئاســـتىدا داۋانغـــا چىقىـــدىغان گهپ 

ــاقتىن چۈشــــمهك تهس     ــۇكى، ھهرزامــــان چىقمــ ــىيىتى شــ يهنه ! خۇسۇســ
نهچچىنـــــى ئهگىـــــپ، خـــــۇددى ئاشـــــۇنداق تـــــۈگىمهس ئهگىشـــــلهردىن 

پىلســــىراتتىن ئۆتۈۋاتقانــــدەك قورقۇنــــۇچ ۋە ئىهتىيــــات بىــــلهن تــــۆۋەنگه 
ــكىنىڭىزدە  ــىغ  چۈش ــاز ئوچاستىكىس ــىزئاق ــى  . ا كېلىس ــاز ئوچاستىكىس ئاق

خاالســتان دەرياســىنىڭ بويىــدا بولــۇپ، دەريــا ئاقــاز داۋاننىــڭ غهربىــي جهنــۇپ  
ــدۇ   ــلهن ئاقىـ ــىددەت بىـ ــدە شـ ــراش   . ئېتىكىـ ــول ئاسـ ــيىن يـ ــۇندىن كېـ شـ

نۇقتىلىرى دەريانى بويالپ، خۇددى دەريا ۋە يـولنى ئېشـىپ قىلىنغـان يىپقـا     
ــۇداق   ــۈدە، جـ ــانالردەك، كـ ــۈزۈلگهن مارجـ ــۇقتىلىرى   ئۆتكـ ــۆۋرۈك نـ ــارا كـ ، قـ

يــول دەريــادىن ئايرىلىــپ غهرپــكه ئهگىــپ، تهخمىــنهن ئــونبهش   . چېلىقىــدۇ
ــومېتېر  ــويىچه  (كىل ــىزىق ب ــۈز س ــلهن   )ت ــرى بى ــاغ ئهگىملى ــته ت ، ئهمهلىيهت

ئهنه شـۇ بۇرۇلۇشـنىڭ   . يهنىمۇ ئۇزۇنراق مۇساپىدىن كېيىن جهنۇپقا بۇرۇلـۇدۇ 
ــول ئاســراش نۇقتىســى    ــدۇ دوقمۇشــىغا جايالشــقان ي . ســېرىق داۋان دېيىلى

  .دېگهن ئاجايىپ نامىمۇ بار »قان قىرغاق«ئهمما بۇ يهرنىڭ يهنه 
. قانلىق قىرغاق، قان بىلهن بويالغـان قىرغـاق دېمهكتـۇر   ! قان قىرغاق

ــىدا ئاالھىــدە بىــر ھىكايىســى بــار        ــۇ يهرنىــڭ بــۇ نــامنى ئېلىش -1980 . ب
نــى ئاڭلىغــان »ســىقوتــاز ۋەقه«يىلالرنىــڭ بېشــىدا ۋەتىنىمىــزدە تارقالغــان  

بولغىيدىڭىز؟ بىـر خىتـاي ئهسـكىرى يهرلىكنىـڭ قـوتىزىنى ئېتىپتـۇ، ھـاي        
ــا شــۇ     ــۇ، دەپ ئاڭلىغــان بولســىڭىز مان دېگىنــى ئۈچــۈن ئىگىســىنى ئېتىپت
ۋەقهدە بـۇ يهر ئهنه شــۇنداق دەھشــهت چېچىــپ تۇرۇدىغـان بىــر نــامنى ئالغــان   

 —پ، قۇربــان ۋەقه ئــاڭلىغىنىڭىزدىن تېخىمــۇ دەھشــهتلىكراق بولــۇ. ئىــدى
ھاپىز ئابـدۇلالھ بىـزلهرگه ئۇقۇلغىنىـدەك ئۆزىنىـڭ كالىسـىنى دەپ ئهمهس،      

نىـڭ كالىسـىنى دەپ قۇربـان    )ئهمهلىيهتته خىتـاي ھۆكـۈمىتى  (كوللىكتىپ 
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بولغــانلىقى مهســىلىنىڭ ئىنتــايىن مــۇرەككهپ پىســخولۇگىيىلىك مهنــا      
  .قاتالملىرىنى شهكىللهندۈرگهن ئىدى

كۇچــــاردا تۇرۇشــــلۇق يــــۈك ئــــاپتوموبىلى     ،تىــــبهتكه قاتنايــــدىغان 
ــكهن تاشــيولدا     ــۇپ كهت ــداش بول ــنهمگه مهنى ــا ئاشــۇ جهھهن قىســىملىرى مان

ــاتتى ــرىالتتى  . ماڭـ ــدىن ئاسـ ــچىالر تهرىپىـ ــۇر ئىشـ ــيول ئۇيغـ ــۈنكى . تاشـ چـ
خىتايالر بۇنـداق يهردە ئىشلهشـنى خاالمـدۇ؟ بـۇ يهرلهردە      »ياردەمگه چىققان«

ــا  رتۇق ئۆمــۈر كــۆرەلمهيتى؛ ئىگىــز ھــاۋا  ئىشــلهيدىغانالر ئهللىــك ياشــتىن ئ
ــۇراتتى    ــۇپال ت ــتىم بول ــۈم يى ــۈپهيلى ئۆل ــېگىن كئو. بوشــلۇقى كېســىلى ت س

ــاغزى ــۈش، كــۆز يۇمــۇپ   -يېتىشمهســلىكتىن، ئ ــان كېتىــپ ئۆل ــدىن ق بۇرنى
بۇنـداق بىـر يهردە خىتـاي ئىشـلهمدۇ؟     . ئاچقۇچىلىك ئارىلىقتـا روي بېرەتتـى  

ــانالر     ــدە ئىنسـ ــاغلىرى دېگهنـ ــاراقۇرۇم تـ ــداق تـــاغنى    قـ ــدىغا قانـ ــۆز ئالـ كـ
كهلتۈرىــدىكىن؟ بــۇ تــاغالردا باشــقا تاغالردىكىــدەك تــاغ چاتقــاللىرى، ئارچــا،   
قارىغــــاي دېگهنــــدەك دەرەخــــلهر، ئومــــۇمهن ياغــــاچ غوللــــۇق ھىچنهرســــه  

ــدا  ــمهيدىغان، ئانــ ــامان غوللــــۇق     -ئۆســ ــاق كېلىمــــات ســ ســــاندا قۇرغــ
اق ئـارىلىقالردا  ئـۇز -ئۆسۈملۈكلىرى ئۆسۈدىغان، شۇندىمۇ بهك شـاالڭ، ئـۇزاق  

تاغنىـڭ  . سـىدام، كۆيـۈك تۇپراقلىـق بىـر تـاغ     -بىرەر تال ئۇچرايدىغان، سىپ
ــارا   ــدەك ق ــۈپ كهتكهن ــۇددى كۆي ــك  . تاشــلىرىمۇ خ ــىداملىقى، تى ــڭ س تاغنى

بولماســلىقى، تاغنىــڭ يانباغرلىرىــدا بىــر قاغــا بولســا  ... قىيــاالر، ئۆڭكــۈرلهر،
  .ك بېرەتتىئۇزاقالردىنمۇ كۆرۈنۈپ تۇرۇدۇغانلىقىدىن دېرە

ــايۋانالرال    ــقان ھـ ــۇ يهرگه ماسالشـ ــارائىتتا، شـ ــي شـ ــر تهبىئىـ ــداق بىـ بۇنـ
ــىيااليتى ــاس     . ياش ــارائىتىغا ئهڭ م ــاۋا ش ــۇ ھ ــازال ب ــاز، پهقهت قوت ــۇ قوت بولۇپم

ــدى  ــايۋان ئى ــدىغان ھ ــاغىلىق  . كېلى ــۇڭا ق ــۇ   -2ش ــدانى ب ــارۋىچىلىق مهي چ
شـچىلىرىغا ئوخشـاش   قوتاز باقىـدىغانالرمۇ تاشـيول ئى  . يهرلهردە قوتاز باقاتتى

ــپ تاپــاتتى    ــاپال ئۇيغــۇرالردىن تهركى ــازالر    .س ــا شــۇ قوت -2يىلــى -1982مان
ــازاتلىق ئـــــارمىيه«ئاۋغۇســـــتتا  . ئىـــــدى »ئوۋالنغـــــان«تهرىپىـــــدىن  »ئـــ

ــى    ــىنىغا بېس ــپ، ماش ــازنى ئېتى ــكهرلهرنىڭ قوت ــۇزاقتىن قلىۋاتقانئهس ىنى ئ
نـى قوغـداش ئۈچـۈن جـان پىـدالىق بىـلهن       »دۆلهت مۈلكى«كۆرگهن پادىچى، 

شـۇڭا ئـۇ ئـاتلىق    . ئاتالنسىمۇ، ماشىنىغا يېتىشهلمهيدىغانلىقىنى بىلهتتـى 
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تۈز كېسىپ، قىسقا يولدىن ئـۇدۇلالپ چېپىـپ، سـېرىق داۋان يـول ئاسـراش      
ــۇ نۇقتىنىــڭ مهســئۇلى ئونبېشــى    ــاپىز ) بهنجــاڭ(نۇقتىســىغا كېلىــپ، ن ھ

ساپ نىـيهت، سـاددا دىللىـق بـۇ ئـادەملهر      . ئابدۇلالھقا ئهھۋالنى بايان قىلدى
 »تاغار باينىڭ، ئېشـهك باينىـڭ، يىقىلسـا يۆلـۈمهيمهن، ئۆلسـه تۆلـۈمهيمهن      «

قوتازمۇ خىتاينىڭ، ئوغۇرلىغـانمۇ خىتـاي، ماڭـا    «دېگهن پوزىتسىيه تۇتسىمۇ، 
ــېمه؟ ــان  »نـ ــىمۇ بولۇدۇغـ ــڭ    «. دېسـ ــۇرۇپ كارىـ ــاراپ تـ ــكه قـ ــهن نېمىشـ سـ

ــدۇ؟ ــىدا  »بولماي ــدىغان بېش ــا      دەي ــدى، ئهمم ــوق ئى ــاي ي ــان خىت ــاراپ تۇرغ ق
ساددىلىقى تۈپهيلى، كوللىكتىپنىـڭ مـۈلكىنى قوغـداش سـاداقىتى بىـلهن      

يهنه كېلىـــپ، ھـــاپىز ئابـــدۇلالھ   . مهيدىســـىنى كېرىـــپ چىقىشـــقانىدى  
دېيىشـكه تامـامهن ھهقلىـق     »قوتاز بىلهن نـېمه ئىشـىم؟  «تاشيولچى ئىدى، 

 »كوللىكتىــپ«نىڭغــا گويــا بــۇ ئهممــا، ئاشــۇ ئونبېشــىلىق ئهمهل ئۇ. ئىــدى
قىلغــان  »ئــۆز«دېــيىلگهن تاجــاۋۇزچى گــورۇھنى  »ھۆكــۈمهت«دېگهننــى، بــۇ 

ئۆزىنى بـۇ ئاتـاقنى ئىلتىپـات قىلغـان بـۇ ھۆكـۈمران گورۇھنىـڭ بىـر         . ئىدى
ــاددا ھى  ــىدەك س ــىپارچىس ــدىس ــاق   . ياتقا كهلتۈرگهنى ــر ئات ــۇنچىلىك بى ئاش

. ئۇنىڭغا جاننى ئالقانغا ئېلىشقا يهتكـۈدەك مهسـئۇلىيهت يـۈكلىگهن ئىـدى    
ــا «ئــۇ نهدىــن بىلســۇنكى، بــۇ خىتــاي دېگهننىــڭ نهقهدەر رەزىللىكىنــى؟    خات

خاتـــا   ،دەپ قىلىـــپ ســـالغان بولســـا    ›يـــاۋا قوتـــازنى ئوۋلىـــدۇق   ‹ھالـــدا 
ھامـان، ئهپـۇ سـوراش     قىلغىنىنى، بۇنىـڭ يـاۋا قوتـاز ئهمهسـلىكىنى بىلـگهن     

ــگهن       ــۇالر دېـ ــۈنكى، ئـ ــدۇ، چـ ــپ كېتىـ ــۈرۈپ بېرىـ ــازنى چۈشـ ــارىالش قوتـ ئـ
  . دەپ ئويالپ قالغانلىقى چوقۇم »تۇرسا ›جهپاڭجۈن‹

 .ھــاپىز ئابــدۇلالھ بــايراقنى چىقىرىــپ ئهســكهر ماشــىنىلىرىنى توســتى 
ھـاپىز بهنجـاڭ ئـۆزىگه خـۇددى     . ئارقا تىزىلىپ توختاشتى-ماشىنىالر ئارقىمۇ

قومانـــدان ئىـــدى، ئۇنىـــڭ بـــۇيرۇقىنى ھىچكىـــم يىرالمايدىغانـــدەك،  بىـــر 
يىرغـــانالرغىمۇ تېتىيااليدىغانـــدەك ئهخمىقـــانه بىـــر ھىســـمۇ يـــوق ئهمهس 

چــۈنكى ئــۇ ئــوياليتىكى، ئــۇ ھهق تهرەپتــارى ئىــدى؛ كوللىكتىپنىــڭ، . ئىــدى
ھۆكۈمهتنىــڭ مــۈلكىنى قوغــداش ئۈچــۈن ھهركهت قىلىۋاتــاتتى؛ بۇنىڭغــا      

يتى؟ شۇڭا ئىشهنچ بىـلهن، قوتـاز يـۈكلهنگهن گـاۋ شـۈينىڭ      كىم غىڭ قىالال
ــۇ       ــلهن ب ــى بى ــاال خىتايچىس ــڭ چ ــپ، ئۆزىنى ــنالپ كېلى ــىغا يېقى ماشىنىس
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ئــازاتلىق ئــارمىيه جهڭچىســىنى ســاالملىدى ۋە ئۇنىــڭ خاتــا ھالــدا يــاۋا قوتــاز  
دەپ ئاتقىنى ئهمهلىيهتـته كوللىكتىپنىـڭ ئىكهنلىكىنـى، ئاتقىنىغـا بوپتـۇ      

ــدىغا ــى   قىلىۋېتىـــ ــۈرۈۋېتىپ كېتىشـــ ــازنى چۈشـــ ــا قوتـــ نلىقىنى، ئهممـــ
  .كېرەكلىكىنى ئېيتتى

كىــم بىلســۇن، خىتــاي، خىتايغــا خــاس كىبــرى بىــلهن دىمىقىنــى        
ــدۇرۇپ،       ــوت ئال ــرار ئ ــىنى تهك ــادىلهپ، ماشىنىس ــلىق ئىپ ــپ، ياراتماس قېقى

جهپاڭجۈننىــڭ ئىچىــدىمۇ «ھــاپىز بهنجــاڭ، كۆڭلىــدە . مېڭىشــقا تهمشــهلدى
دەپ ئـــويالپ، دىككىـــدە ســـهكرەپ،  »يـــا؟-قـــۇالقلىرى بـــاكهنمانـــدا ياغـــاچ 

كاپىنكىگه چىقىدىغان باسقۇچقا چىقىپ، گـاۋ شـۈي بىـلهن روبىـرو كهلـدى      
ــۇغ    ــدىكى ئۇلـ ــۈلكى ھهققىـ ــڭ مـ ــگه كوللىكتىپنىـ ــۋاش جهڭچىـ ــۇ بهڭـ ۋە بـ

ــدىغانلىرىنى   ــۆزى بىلى ــرىيىلهردىن ئ ــته   نهزى ــدا مهكتهپ ــك ۋاقىتلىرى ، كىچى
ــارم  ــازاتلىق ئـ ــۈلگهن ئـ ــىلىرىدىن ئۆگۈتـ ــزام،  «ىيه ناخشـ ــوڭ ئىنتىـ ــۈچ چـ ئـ

-ئاممىنىــڭ يىــپ«نــى ئهســلىتىپ، بۇنىــڭ ئىچىــدىكى »ســهككىز دىقــقهت
ــلىق  ــىنىمۇ ئالماسـ ــاددىنى  »يىڭنىسـ ــگهن مـ ــل   دېـ ــۇنى قايىـ ــۆزلهپ، ئـ سـ

قىلمـــــاقچى بولۇۋىـــــدى، كىـــــم بىلســـــۇن، گـــــاۋ خىتـــــاي يېنىـــــدىكى  
هپـاڭجۈن  ج«. نى ئېلىـپال ھـاپىز ئابـدۇلالنىڭ ئاغزىغـا تاقىـدى     ①①①①كىالشىنكوۋ

دېــگهن خهلقنىــڭ ئهســكىرى، خهلــق جهڭچىســى خهلقنــى قۇتقۇزۇدۇغــان       
دېگهنـگه قهتئىـي ئىشىنىشـكه ئۆگۈتـۈلگهن ھـاپىز       »تۇرسا، خهلقنى ئاتامدۇ؟

ــۆرۈپ،       ــابىدا ك ــاق ھىس ــىنى چاخچ ــۇ قىلمىش ــڭ ب ــاڭ، گاۋنى ــى بهنج ئېڭىك
ــدا     ــان ھال ــتۋولى تاقالغ ــنىكوۋنىڭ س ــتىغا كىالش ــى   ئاس ــۆز گېپىن ــال ئ يهنى

  .لىدىتهكرار
ــۆزىگه      ــداپ، ئـ ــوتالر الۋۇلـ ــت ئـ ــدىكى شوۋىنىسـ ــڭ دىلىـ ــاۋ خىتاينىـ گـ

                                            

ــنىكوۋ اك ①    ــنىكوۋ   —الشـ ــۋىچ كاالشـ ــل تىموفىيـ ــدا  -1919 —مىخائىـ ــاي رايونىـ ــى ئالتـ يىلـ
قــورال مۇتىخهسىســى، بــۇ يهردە ئــۇ كهشــپ قىلغــان   ســابىق ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ  . تۇغۇلغــان

بىـرنهچچه قېتىملىـق   . دەپمـۇ ئاتىلىـدۇ    AK-47بـۇ تـۈردىكى ئاپتومـات   . ئاپتومات كۆزدە تۇتۇلـۇدۇ 
ئهللىكىنچـى يىلـالردا   . ئـاخىرقى شـهكلىنى ئالغـان   يىلـى  -1947ئىسالھ قىلىشالردىن كېـيىن  

بارلىق كوممۇنىست دۆلهتلهر قورال تۈرلىرىنى بىرلىككه كهلتۈرۈشنىڭ ئۇرۇش پهيتلىرىدە ئۆزئـارا  
ماسلىشىشــقا پايــدىلىق بولۇدۇغــانلىقىنى نهزەردە تۇتــۇپ، بــۇ خىــل قورالنىــڭ ئىشــلهپچىقىرىش  

ۇ خىتــاي ئارمىيىســـىنىڭ ئاساســـلىق  بـــ كېـــيىن ھوقــۇقىنى خىتـــايغىمۇ بهرگهن، شــۇنىڭدىن  
 .ئا —قوراللىرىدىن بىرى بولۇپ قالدى، 
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ــۈمهت تهرى  ــاۋۇزچى ھۆك ــۆز    پتاج ــيه ئ ــتلىق تهربى ــرىلگهن شوۋىنىس ــدىن بې ى
رولىنى كۆرسۈتۈپ، كـۆز يۇمـۇپ ئاچقۇچىلىـك ۋاقىـت ئىچىـدە بىـر جاسـارەت        

دە، ئاشــــۇ جاســــارەت تۈرتكىســــىدە ئاپتوماتنىــــڭ تهپكىســــىنى  -ئۇرغــــۇدى
تال ئـوق سـىغىدىغان دىسـكىدا قوتـاز ئېتىشـتىن ئېشـىپ        30! بېسىۋەتتى

ــدى  27قالغــان  ــوق بارى ــاي ئ ــالالش كونۇپكىســى ئۈلگــۈجه   .پ ئاپتوماتنىــڭ ت
 قا يهتــمهي ســېكونتئىككــى پــاي ئــوق   27ئېــتىش نۇقتىســىدا بولغاچقــا   

ــدى  ــپ بول ــدى «. ①چىقى ــپ بول ــاددىي گهپ »!چىقى ــپ -نهقهدەر ئ ھه؟ چىقى
ــدى ــلۇقىغا   ! بول ــاۋا بوش ــا ھ ــڭ   ئهمم ــدۇلالھ بهنجاڭنى ــاپىز ئاب ئهمهس، دەل ھ

ئــاغزى تهرەپــتىن كىــرگهن ئــوقالر ئۇنىــڭ بــاش ســۆڭىگىنى پاختــا  ! بېشــىغا
ســـېرىق داۋان ! ئاتقانـــدەك ئېتىـــپ، پۈتـــۈن ئهتراپقـــا توزۇتـــۇپ چېچىـــۋەتتى

شيول ئاسراش نۇقتىسى بهنجاڭنىڭ قان، مېڭىسـىنىڭ قېتىقـى، گـۆش ۋە    ات
ھهر ! لىرى بىــلهن بويۇلــۇپ كهتتــى  ئۇســتىخانلىرىنىڭ ئۇگۇتۇلغــان پــارچى  

تاش، يولنىڭ ھهر سانتىمېتېر يـۈزى، ئىشـچى ياتاقلىرىنىـڭ تـاملىرى مـېڭه      
ــدى    ــلهن بويالــ ــان بىــ ــل قــ ــى ۋە قىزىــ ــدۇلالھ  ! قېتىقــ ــاپىز ئابــ ئهگهر ھــ

كوللىكتىپنىڭ مۈلكىنى بىـرەر ئۇيغـۇر بـۇزۇق ئۇنسـۇردىن قوغـدايمهن دەپ      
بولــۇپ گېــزىتلهردە تهشــۋىق ، ئــۇ قهھرىمــان ئىــدى بــۇ ھالغــا كهلــگهن بولســا

. دىـن قوغـدىماقچى بولـدى   »ئـازاتلىق ئـارمىيه  «ئهمما ئـۇ  . قىلىنغان بوالتتى
  ئهمدى نېمه بوالر؟

گاۋ شۈي خىتاي ھاپىز ئابـدۇلالھنىڭ باشسـىز گهۋدىسـى يـول ئۈسـتىگه      
خــاتىرىجهم ھالــدا ماشىنىســىنى خوتقــا   ،ئوڭدىســىغا يىقىلغانــدىن كېــيىن

ئهســـلىدە ئىنتـــايىن قورقۇنچـــاق، جۈرئهتســـىز ! ســـېلىپ، يولغـــا ئاتالنـــدى
كېلىــدىغان خىتاينىــڭ ئــادەم ئۆلتۈرۈشــكه جــۈرئهت قىلىشــىنى بىــر چهتــته  

ــتىن    ــان ئۆلتۈرۈش ــال بولمىغ ــۇ نورم ــۇرايلى، ب ــۇپ ت ــڭ  قوي ــۆرگهن ئادەمنى ، ك
ېلىشـــىنى تهســـهۋۋۇر قىلغىلـــى ئـــۆزىنى تۇتۇۋتېنىنـــى شـــۈركهندۈرۈدىغان، 

بولمايدىغان پهۋقۇلئاددە ۋەھشىيلىك سهھنىسـىدىن ھىـچ قانـداق ئهقلىنـى     

                                            

    
ــا    ① ــىچه مىنۇتتـ ــىدە كۆرسۈتۈلىشـ ــتىش فونكىسىيىسـ ــنىكوۋنىڭ ئېـ ــن  600كاالشـ  650دىـ

 .ئا —تالغىچه ئوق چىقىرىدۇ، 
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خــۇددى ھىــچ ئىــش بولمىغانــدەك    مهڭــدەپ كهتــمهي،  يوقۇتــۇپ قويمــاي،  
ــۇ      ــان تېخىمـ ــتىدا ياتقـ ــڭ ئاسـ ــىدىن بۇنىـ ــدەپ كېتهلىشـ ــىنىنى ھهيـ ماشـ

خىتاينىــڭ ئۆلگــۈچى : قورقۇنۇچلــۇق بىــر مهنــانى چۈشۈنۈۋېلىشــقا بــوالتتى 
  !نهزىرىدە ئادەم ئهمهس ئىدى

ــراش    ــيول ئاســ ــۇ تاشــ ــدۇ؟ بــ ــر تهرەپ قىلىنغانــ ــداق بىــ ــۇ ۋەقه قانــ بــ
ــداق    —نۇقتىســىدىكىلهر  ــدىن قان ــلىرى بۇنىڭ ــڭ ئىشداش ــاپىز بهنجاڭنى ھ

  ساۋاق ئالغاندۇ؟
ــۇمىي مهنـــتىقه بـــويىچه پهرەز       ــى ســـوئالنىڭ جـــاۋاپلىرىنى ئومـ ئىككـ

ئـــادالهت تۇيغۇســـىدىن مهھـــرۇم، خىتايـــدەك بۇنـــداق . قىلغىلىمـــۇ بولـــۇدۇ
يىرتقــۇچ تهبىــئهت، نومۇســنى بىلمهيــدىغان بىــر مىللهتنىــڭ مهنتىقىســى   
بويىچه ھهر كىم ھىـس قىالاليـدۇكى، ئومۇمنىـڭ مـۈلكىنى قوغـداش يولىـدا       
ئۆزىنى پىدا قىلغان ھـاپىز بهنجـاڭ بىـر چىۋىنچىلىكمـۇ قهدىـر قىممهتسـىز       

خــۇددى چىــۋىننى ئۆلتــۈرگهن مۇ غىكهتــكهن بولــۇدۇ، ئــۇنى ئۆلتــۈرگهن قــاتىل
  .قىلىنىدۇ هئادەم قاتىل ھىساپالنمىغاندەك مۇئامىل

ھــاپىز ئابــدۇلالھنىڭ باشســىز . ئهمهلىيهتتىمــۇ خــۇددى شــۇنداق بولــدى
. گهۋدىســىنى كۆتــۈرۈپ نامــايىش قىلىشــالرنىڭ ھىچقانــداق رولــى بولمىــدى

بــۇ ئهســلىدە . ھهتتــا خىتــايالر گاۋشــۈينى ھهربىــي ســوتتىن ئېلىــپ قــاچتى  
خىتاي ھهربىـي سـوتىغا قىلىنغـان ھاقـارەت بولـۇپ، ئۇنىـڭ قـاتىللىقى بىـر         
ــارەت     ــاتىلنى ســوتتىن ئېلىــپ قاچقــانالرنىڭمۇ ســوتقا ھاق ــدا تۇرســۇن، ق يان

ئهممـا نـېمه ئامـال؟    . كهلتۈرگهن جىنايىتى ئۈچۈن جازالىنىشى كېرەك ئىدى
لهت نومۇس، ۋىجدان دېگهنلهرگه نـاتونۇش بولغـان بـۇ مىلـ    : خىتاي دېگهن شۇ

بــۇ ئىشــتا بېزىرىـــۋېلىش، داۋانــى كونارتىـــپ، قىزغىنلىقنــى پهســـهيتىش،     
ــتى   ــى ئىشلىتىشـ ــۈرۈش تاكتىكىسـ ــى زېرىكتـ ــقهر  . داۋاگهرلهرنـ ــا قهشـ ھهتتـ

ــۇخرالىرى نامــايىش قىلىشــتى  ــادالهت ئۈچۈنمــۇ؟ . يېڭىشــهردىكى خىتــاي پ ئ
ئۇالرنىـڭ  ! قاتىلنى جازالىماسلىق تهلىپـى بىـلهن  يهنى، ! قاتىل ئۈچۈنياق، 

ئۇيغــۇرالرنى يوقۇتــۇش ئــاخىرقى نىشــانىمىزغۇ؟ بىــر ئــاز : شــۇئارى شــۇ ئىــدى
  بۇرۇن قول سالسا نېمىسى خاتا؟

ــۈرۈپ،     ــهكلى ئۆزگـ ــنىڭ شـ ــاتىلنى جازاالشـ ــپ، قـ ــۇنداق قىلىـ ــا شـ  مانـ
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ــى « ــاقى تهربىيىســ ــلهر ئىتتىپــ ــاقى  «، »مىللهتــ ــق ئىتتىپــ ــارمىيه خهلــ ئــ
تــوال ئىشــلىنىپ، پهقهت خىتــاي مىللىــتىگىال خــاس بولغــان    »ســىتهربىيى

ــلهن، ھـــاپىز      ــقاقلىق بىـ ــتهك بۇدۇشـ ــرىكمهي زېرىكتۈرۈشـ ــك، زېـ بىزەڭلىـ
لىش ۋېرىئابـــــدۇلالھنىڭ ئانىســـــى قهمبهرخاننىـــــڭ بېشـــــى ئـــــاغرىتى    

نهتىجىســــىدە، ئىــــزا دېگهننىــــڭ نېمىلىكىنــــى ھىــــچ بىلمهيــــدىغان       
 -5يىلـــــى -1985 »شـــــىنجاڭ گېزىتـــــى«كوممۇنىســــت خىتايالرنىـــــڭ  

ــى ئۈچــۈن      ــۇرى پهللىس ــىزلىقنىڭ ئهڭ يوق ــانىدا نومۇسس ــتتىكى س ئاۋغۇس
مىســـال بولـــۇپ، جىـــنىس رېكـــورد قامۇســـىغا ئېلىشـــقا ئهرزىيـــدىغان بىـــر 

ھاپىز ئابـدۇلالھنىڭ ئانىسـى قـاتىلنى ئۆلتۈرمهسـلىكنى     «: يالغاننى باستى
  !»تهلهپ قىلدى، ئۇنى ئۆز ئوغلى ئورنىدا بېقىۋېلىشنى تهلهپ قىلدى

ھــاپىز بهنجاڭنىــڭ ئىشداشــلىرى يــاكى   —ئهمــدى ئىككىنچــى ســوئال 
ــاۋاق   شـــۇنىڭدەك بـــارلىق خىزمهتتىكـــى ئۇيغـــۇرالر بۇنىڭـــدىن قانـــداق سـ

خهلــق . ئالغانــدۇ؟ دېگهنــگه كهلســهك، بۇمــۇ ئــۆز مهنتىقىســى بــويىچه بولــدى
ــاددا ئىــدى  ــولغىنى ئۈچــۈن   س ــۆز خهلقىمىــز ب ــاددا دېــدۇق، ئهســلىدە    ، ئ س

خىتـاي  «بۇنىڭـدىن  . دېسهك تېخىمۇ ئۇيغۇن كېلهتتـى  »ائهخمهق بولغاچق«
ال دەپ ›ھه‹دېگهن بهرىبىـر بىـز خهقنـى ئـادەم ھىسـاپلىمايدىكهن، بـۇ خهقـقه        

قويــۇپ ئىشــىمىزنى قىلســاق بولــۇدۇكهن، ئۇنىــڭ ئىشــىغا جــان كۆيــدۈرۈپ  
دېگهن ساۋاقنى ئېلىشـى مۈمكىنمـۇ؟ ھىـچ     »كهتكهنننىڭ پايدىسى يوقكهن

  . مۈمكىن ئهمهسىدى
ــ ــر    ئـ ــتىكىغا بىـ ــۇ ئوچاسـ ــلهن بـ ــرى بىـ ــلهپكى قىزغىنلىقلىـ ۇالر دەسـ

گهرچه ھاپىز ئابدۇلالھ يۇرتىغـا ئاپىرىـپ دەپـنه    . سىمۋوللۇق قهۋرە قاتۇرۇشتى
قىلىنغان بولسىمۇ، بۇ ۋەقهنـى ئۇنۇتماسـلىق ئۈچـۈن، قـان بىـلهن بويالغـان       

شــۇنداقال بــۇ يهرنىــڭ ئىســمىنى . تاشــالردىن قهۋرە قاتۇرۇشــقا كــۈچى يهتتــى
ــاق « ــان قىرغـ ــتۇردى »قـ ــداق   . دەپ ئالماشـ ــگهن ھهرقانـ ــاي دېـ ــا خىتـ ئهممـ

ــاق  ــىز نهزەردە قارىمايـــدىغان   –ئۇششـ چۈششـــهك ئىشـــالرغىمۇ ئهھمىيهتسـ
ــى     ــۇ ۋەقهنـ ــىمنىڭ بـ ــى ئىسـ ــا، قهۋرە ۋە يېڭـ ــلهت بولغاچقـ ــس مىلـ چىڭگىـ
ئهســـلىتىپ، مىللىـــي ئۆچمهنلىـــك تهربىيىســـى بېرىـــدىغان، ئهۋالتالرنـــى  

ــدى ــى . غان رولىنــى بايقىمــاي قالمــايتى ئۇنۇتماســلىققا چاقىرى شــۇڭا قهۋرىن



 27

ــۋەتتى  ــۇرىي چېقى ــاش. مهجب ــدى  -ياس ــتىم تهكرارالن ــرنهچچه قې ــېقىش بى . چ
ئاخىرىـــدا بۇالرغىمـــۇ بىـــر خىـــزمهت گورۇپپىســـى كهلـــدى ۋە ئـــۇالرنى تـــوال  

ــكه زورالپ،   ــادە بىلدۈرۈشــ ــتاپ، ئىپــ ــرار  ... قىســ ــى تهكــ ــدا قهۋرىنــ ئاخىرىــ
ن نـامنى تهكـرار قوللۇنۇشـقا، قـان قىرغـاق      ياسىماسلىققا، سېرىقداۋان دېگه

ــادىلىرىنى    ــا ئىپـ ــۈرۈپ، يازمـ ــا كهلتـ ــلىققا ماقۇلغـ ــا ئالماسـ دېگهننـــى تىلغـ
ــته قهســهميات قىلــدۇرۇپ كېتىشــتى   ــازدۇرۇپ، ئهمهلىيهت ــاغزاكىي . ي مۇشــۇ ئ

شــهپقهتلهر، خىــزمهتلهر نهتىجىســىدە ئهمهلىــي بىــر ۋەقه تېــزال خــاتىرىلهردىن 
  !ئۆچۈرۈلدى

خىتـاي دېگهنـگه مهڭگـۈ نهپرەتلىنىشـكه يېتىـپ       —بـۇ ئهخمهق خهلق، 
ئاشىدىغان مۇشۇنداق بىـر مىسـالدىن كېيىنمـۇ ئوخشاشـال ئهخمهقلىقىـدە،      

بىــر ئېغىــز  . چۆگۈلۈتــۈپ قويــۇپ بېرىلگهنــدەك گاڭســالىقىدا قېلىــۋەردى    
ماختاشـــــقا، ھېلىقىـــــدەك پوققـــــا ئهرزىمهيـــــدىغان ئونبېشـــــىلىقالرغا     

  !شاپاشالشتىن ھىچ توختاپ قالمىدى
ئاۋغۇســـتىغا كهلگهنـــدە بولســـا، بـــۇ ئـــاچچىق     -21يىلىنىـــڭ -1992

ســـاۋاقالردىن ھىـــچ ئىزنـــامۇ، ئهســـهرمۇ قالمىغاچقـــا ھـــاپىز ئابـــدۇلالھنىڭ  
ــى« ــق »ئونبېشـ ــىپى«لىـ ــاڭ   »مهنسـ ــى بهنجـ ــان يېڭـ ــلىق قىلغـ گه ۋارىسـ

  :يىراقتىن قارىسى كۆرۈنگهن ماشىنىنى كۆرۈپال
دېــدى  —ۋاتىــدا، تۇغۇنــاخۇن، بــايراقنى ئاچىقســىال، ماشــىنا كېلى    —

  .جىددىي ئهستايىدىللىق بىلهن
دېــدى تۇرغۇنــاخۇن ماشــىنىنى  —مهجىــد تۇراپنىــڭ ماشىنىســىغۇ،  —

  .يىراقتىنال تونۇپ
مهجىد تۇراپنىڭ بوسا نىم بولۇدا؟ دادامنىڭ بوسـىمۇ بـى پهقـى يـوق      —

  .دېدى بهنجاڭ —تۈزۈم دېگهن تۈزۈم، ! يا
. بـايراقنى ئېلىـپ چىقتـى    تۇرغۇناخۇن ياتاققا كىرىپ كېتىپ چاپسـانال 

  :شۇنداق بولسىمۇ يهنىال غۇدراپ قويدى
ــۆرت      — ــاز ت ــدا ئهڭ ئ ــدىال، ئاي ــى بىلمهم ــۇراپ دېگهنن ــد ت ــتىم قمهجى ې

  ئۆتهۋاتقان ئادەم تۇسا، ئۇ دېگهن يامان ئىش قىلىدىغان ئادەممۇ ئهمهسقۇ؟
مانـدا مهسئۇلىيهتسـىزلىك   ! ماندا دېمهيمىـز، تۇغۇنـاخۇن، جۇمۇسـۇال    —
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دېـدى بهنجـاڭ    —هشكىلگه قاسى يۈزۈمىز بىلهن جـاۋاپ بىيىمىـز؟   قىساق ت
اش بايرىقىنىــڭ قىزىــل رەڭلىكىنــى كۆتــۈرۈپ، ماشــىنىغا توختــاش      نــقات

  .پۋېتىئىشارىسى قىلى
  

2  
  

گــۈرۈچ تاغارلىرىنىــڭ ئاســتىدا ياتقانالرغــا گويــا مۇشــۇ تاپنىــڭ ئۆزىــدىال   
ــدى   ــدەك ئى ــامهت بولغان ــىنا   . قىي ــدا ماش قوزغالغانــدىال كېچىنىــڭ يېرىمى

ــا    مۇشــۇنداق بولۇشــى بهلگىلىــك بولســىمۇ، كېچىنىــڭ ســالقىنىدا ئالالھق
ــدۇق   ــكه بولۇدۇكهن ــان ئهمهس دېيىش ــۈكرىكى، يام ــدىال   . ش ــۇ چاغ ــۇ ش ئۇالرغ

  : الرغا مهدەت بېرىپىقاقشىغىلى تۇرغان، ئهمما ئىدرىسخان بال
ــڭ     — ــېچه، كېچىنىـ ــى كـ ــازىر تېخـ ــالال، ھـ ــال، بـ ــۈكرى دەڭـ ــا شـ خۇداغـ

ھېلــى كــۈن چىقىــپ، چۈشــكه يــېقىن بولغانــدا  . دا مۇشــۇنچىلىكســالقىنى
بولــدى جــان «قانــداق قىلىمىــز؟ مانىڭــدىن ۋايســىغىلى تۇســاق ئــۇ چاغــدا  

  .دېدى —دەپ چىقىپال كېتىمىزما؟  »ئالساڭمۇ ئال
شـــۇندىال ھهممهيـــلهن بـــۇ تهرىپىنـــى كـــۆز ئالـــدىغا كهلتـــۈرۈپ، جىـــم   

ــۈرۈپ   . بولۇشــتى ــادەم خــۇددى ياپســا كهلت ــته ئ ــدەك جىپىســال يهت قاچىلىغان
تاغارنىـــڭ، . تولـــدۇرۇلغاچقا، ئارىلىرىـــدا ئـــازراقمۇ بوشـــلۇق يـــوق ئىـــدى     
نهپهســـلهرنى گۈرۈچنىـــڭ، يهنه كـــوزۇپ ياغىچىنىـــڭ ئـــۆزىگه خـــاس پـــۇرىقى 

بۇغـــۇ تېخـــى ياخشـــىدى، بىـــر ئـــازدىن كېيىـــنال تهرلهش       . قاقشـــىتاتتى 
ــۇال    ــۇراق ئـ ــىز پـ ــان چىدىغۇسـ ــدىن چىققـ ــڭ تېنىـ ــلىنىپ، بهزىلهرنىـ ر باشـ

ــا شـــۇنىڭ بىـــلهن ئۇالرنىـــڭ  ! نهپهســـلىنىدىغان ھـــاۋانى تولـــدۇرۇۋەتتى مانـ
ئــۇالر كــۆزى تېڭىــپ قويۇلغــان . قىيىنچىلىقــى رەســمىي باشــالنغان بولــدى

ــى   ــۇ بىلمهيتـ ــقاندەك نهگه كهلگهنلىكىنىمـ ــارىغۇ چاشـ ــۆزلىرى . قـ پهقهت ئـ
نىـــڭ ئىچىـــدە ئهمـــدى ئۆلۈدىغـــان »ئۆلـــۈك ســـاندۇقى«قاچىالنغـــان ئاشـــۇ 

ــى        ــۈش ۋاقت ــا، چ ــدا بولس ــان چاغ ــامهن ھازىرالنغ ــۈمگه تام ــدۇق، دەپ ئۆل بول
ئهتــــتىگهنال ۋايساشـــقا باشــــلىغانالرنىڭ بــــۇ  . بولغـــانلىقىنى بىلىشــــتى 

ــرەك      ــا كې ــدا تهس بولمىس ــش ھهر ھال ــهۋۋۇر قىلى ــالىنى تهس ــى ھ . ۋاقىتتىك
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اق يـورۇق كـۆرۈنهتتى،   كوزۇپ ئاستىدىكى شـالنىڭ بهزى يېرىقلىرىـدىن ئـازر   
ــى      ــۇۋا بىلىنهتت ــول غ ــان ي ــكه ئۆتۈۋاتق ــا تهرەپ ــداپ ئارق ــۇنداقال غۇيۇل ــان . ش ي

ــر  ــڭ بىـ ــۇ تاغارالرنىـ ــان  -تهرەپلهردىنمـ ــدە قالغـ ــقان يهرلىرىـ ــرىگه ئۇچراشـ بىـ
ئهممـــا ئـــۇ يهردىـــن . كىچىـــك يوچـــۇقالردىن ئـــازراق يورۇقلـــۇق كـــۆرۈنهتتى

  . ھىچنهرسىنى كۆرگىلى بولمايتى
ــ  — دېــدى بىــرى بوغۇلغــان    —دىغان ئوخشــىمامدۇق؟  ســاق بارالماي
دېـدى ئـۇ نـاله     —شۇئاندا بۇ يهردە خېمىر بولسا چوقـۇم پىشـاتتى،    —ئاۋازدا، 
  .قىلىپ
دېــدى يهنه ئىدرىســخان مهدەت  —ئالالھقــا شــۈكرى قىاليلــى، بــالال،  —

بـۇ دوزاق ئۈچـۈن بىــر كهففـارەت، ئـالالھ بىزنىـڭ ئهجرىمىزنــى       —ئىيتىـپ،  
دوزاقتىنمـۇ   ،بـۇ ئىسسـىق  . بېرىۋاتقان بىـر پۇرسـهت، بـالال    كۆپهيتىش ئۈچۈن

ــالال، بىاللنــى  ①①①①ئىسســىقمىتى؟ ئــويالڭال، ب
ئــويالڭال، ئهرەبىســتاننىڭ ئاشــۇ   

تۇخـــۇم پىشـــىدىغان ئىسســـىقىدا قىزىـــپ كهتـــكهن تاشـــالرنى بىاللنىـــڭ  
يالىڭــاچ قورســۇقىغا ئېلىــپ قويــۇپ قىينىغــان ئهمهســمىدى؟ بــۇ ئىسســىق  

  ۇ؟شۇنىڭدىنمۇ يامانمىد
ــدى    ــم بول ــر دەم جى ــتلهر بى ــاش يىگى ــالالش   . ي ــر ت ــقا بى ــدىماي باش چى

پهقهت ئۇالر ھۇشىدىن كهتـكهن بولۇشـى مـۈمكىنكى،    . ئىمكانىمۇ يوق ئىدى
چېگـرا رايـون تهۋەسـى ھىسـاپلىنىدىغان     . ۋايساشالر تامـامهن توختـاپ قالـدى   

ــۇپ      ــالقىنلىغاندەك بولـ ــاز سـ ــر ئـ ــا يهنه بىـ ــقاندا بولسـ ــا ياماشـ ــاز داۋانغـ ئاقـ
ــتىق ــىۋاتقاندا . ېلىشـ ــا يامىشـ ــدەك داۋانغـ ــىنىنىڭ كۈچۈنۈۋاتقانـ   ماشـ

ــك      ــك تىـ ــڭ قانچىلىـ ــى داۋاننىـ ــتا مېڭىشـ ــپاقىدەك ئاسـ ــداپ، تاشـ غىڭىلـ
تاغــار . تــاغ ھاۋاســى ھهرھالــدا ســالقىن ئىــدى. ئىكهنلىكىنــى چۈشــهندۈرەتتى

تېگىـــــدە ياتقـــــانالر ئۈچـــــۈن ئاالھىـــــدە راھهتـــــتهك بىلىنگىنـــــى پهقهت  
بولمىسـا بـۇ   . ئىلگىرىكىگه قارىغانـدا بىـر ئـاز پهرقلىـق بولغـانلىقىال ئىـدى      

قنىڭ ئىچىدىكى ئاللىقاچان سېسـىپ كهتـكهن ھـاۋانى سـالقىن     تىقىنچىلى

                                            

نهبهۋىـي مهسـجىدىنىڭ   . قارا تهنلىك مۇسۇلمان. رەسۇلىلالھنىڭ ساھابىلىرىدىن —بىالل  ①   
 .ئا—ھايات ۋاقتىدىال جهننهتتىن خۇشبىشارەت بېرىلگهن ساھابىنىڭ بىرى، تۇنجى مۇئهززىنى، 
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ــۇرۇن تۆشــۈكلىرى   . دېگىلــى بولمــايتى ــاغ ئۈســتىگه يېقىنالشقانســېرى ب ت
-ئېچىشىپ، نهپهس سىقىلغاندەك بولۇۋىـدى، بـۇ تهرەپـلهر ھهققىـدە بىـردىن     

  :ھهمرالىرىنى ئاگاھالندۇردى Kبىر مهلۇماتى بولغان 
پ قالســاڭالر تــۈتهك ئېلىــپ كېتىــدۇ،  بــۇ يهرلهردە تــۈتهك بــار، ئــۇخال  —

  .ھهرگىز ئۇخلىماڭالر
ــڭ       ــم ۋاقىتنى ــۇ؟ ھهر كى ــۇخلىغىلى بوالتتىم ــا ئ ــۇ دوزاقت ــىمۇ ب دېمىس
ــا غهرق بولۇشــقان     ــۆز خىياللىرىغ ــدە ئ ــېىش ئۈمىدى ــۇپ قل ــۆتكىنىنى ئۇنت ئ

ــدى ــېرىن     . ئى ــدە ش ــالىلىرى ھهققى ــالى ب ــانالر ئاي ــالى بولغ ــى، ئاي تهبىئىيك
ــلىرىنىڭ ۋاراقل ــى   كهچمىشــ ــار دەملىرىنــ ــالپ، ئهڭ بهختىيــ ــى ۋاراقــ ىرىنــ

ــوزۇر بېرىشــكه تىرىشــاتتى    ــۆزىگه ھ ــدىن روھهن باشــتىن كهچــۈرۈپ، ئ . قايتى
ــاتىرىلىرى     ــېرىن خـ ــلۇق شـ ــۆزىگه چۇشـ ــۇ ئـ ــۆيلهنمىگهن يىگىتلهرنىڭمـ ئـ

ئېلىشــقا پۈتۈشــكهن اليىقلىــرى، مهكــتهپ ھاياتىــدا بىلــله ئوقۇغــان . بارىــدى
ن قىــزالر؛ يــاكى ئىــنقىالپ ســېپىگه چاغلىرىــدا كــۆزىگه ئىسســىق كــۆرۈنگه

قانــداق قوشــۇلغانلىق جهريــانىنى ئهســلىگىنىدە، ئۆزلىرىنىــڭ بىلگىســىز،  
نــادان بىــر ســاياق بالىــدىن قانــداق ھىــدايهت تاپقــانلىقى، ئىمــانى قانــداق   
كـــۈچلهنگهنلىكى، قانـــداق قىلىـــپ ئۆزىنىـــڭ مۆمىنلىـــك ۋە ئىنســـانلىق 

ــارلىق سىياســـ  ىي ھايـــاتى ئىچىـــدىكى بـــۇرچىنى تونـــۇپ يهتكهنلىكـــى قاتـ
بۇرۇلــــۇش نۇقتىلىرىــــدىمۇ تــــاالي ھاياجــــانلىق مــــومېنتالرنى باشــــتىن  

ــدى ــۈرگهن ئىـ ــدۇپ   . كهچـ ــا جابـ ــمهس يولغـ ــا كهلـ ــۇنداق بارسـ ــدى مۇشـ ئهمـ
ئانىســىغا، يــۇرت ماكانىغــا، ســۆيگهن ۋە ســۆيۈلگهن -كېتىۋاتقانــدا بولســا ئاتــا

. ىـدى كىشىلىرىگه قىيماسـلىق تۇيغۇسـى قىسـمهن بـاش كۆتۈرمهيمـۇ قالم     
چۈنكى ئادەم دېگهن قـان بىـلهن گۆشـتىن پـۈتكهن تۇرسـا، ماشـىنا بولمىسـا،        
ــولى ھهققىــدە قايتــا    ــدە ماڭغــان ي ــۈم تهھلىكىســىگه دۇچ كهلگهن جاپاغــا، ئۆل

ئهجهبـا،  «كۆزدىن كهچـۈرۈش ئېلىـپ بارمايـدۇ دېگىلـى بوالمـدۇ؟ ئهممـا ئـۇالر        
ھ بۇنىـڭ جازاسـى   خاتا يولغا ماڭغانمىدىم؟ قىلغانلىرىم خاتا بولغاچقـا ئـالال  

 »ئۈچۈن بېشىمغا بۇ دىشـۋارچىلىقنى، غـۇربهتكه سۈرۈلۈشـنى سـالغانمىدۇر؟    
: دېگهنلىرىنــى ئويلىغىنىــدا دەرھــال جــاۋاپلىرى كهســكىن تــۈس ئــاالتتى      

يــاق، بــۇ ھهق يــول، بــۇ ئــالالھ رازى بولۇدۇغــان يــول، ئــالالھ ئــۆزى بۇيرىغــان «
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ــول ــڭ خ  . ي ــۇ يولۇمىزنى ــكۈالتنىڭ بولۇشــى ھهرگىزم ــىدىن ئهمهس، مۈش اتاس
ئالالھنىڭ ئهڭ ياخشى كۆرگهن بهندىلىرىنىڭ ئهجرىنـى كـۆپهيتىش ئۈچـۈن    

  .»مۈشكۈل سىناقالرغا مۇپتىال قىلىدىغانلىقىدىن
ئـۇالر ئاقـاز داۋانـدىن    . ئوي ئويالش بىلهن ۋاقىـت ھهر ھالـدا تېـز ئـۆتهتتى    

. ئېشىپ، ئـۇ تهرەپـكه ئاقـاز يـول ئاسـراش نۇقتىسـىغا چۈشـۈپ بولغـان ئىـدى         
ــ ــد تۇراپنىـــڭ  بـ ــىنىنىڭ توختىغانلىقىـــدىنال ئهمهس، مهجىـ ــۇالر ماشـ ۇنى ئـ

. ئـۇرۇپ قويۇشـىدىنمۇ بىلـگهن ئىـدى     »توك-توك«كابىنكىنىڭ ئارقىسىنى 
ماشىنا يېنىغا كهلگهن بىرلىرىنىـڭ مهجىـد تـۇراپ بىـلهن سۆزلهشـكهنلىرى      

  :ئاڭالندى
ھه، مىجىتاخۇن يهنه ماڭغان ئوخشـىمامدۇق؟ پايـدا دېـگهن ئـادەمنى      —

  ھه؟-ئوتتاغۇزمايدا
تىرىكچىلىك، قانـدا قىلىمىـز؟ تىرىكچىلىـك دېمىسـهك باللىنىـڭ       —

ئىسسىق قوينىـدىن ئارىلىـپ، مۇشـۇ يـولالدا مېڭىـپ ژۈگـۈمىز بامـا، دەڭـال،         
  سىلىنىڭ مۇشۇ تۈتهكته، تاغ ئارىسىدا ئىشلهپ ژۈگۈڭال باما؟

جاھاننىــڭ قــاتتىقچىلىقى . راســت دەيســىله، ئــادې، راســت دەيســىله —
قىسـقا ھاللىشىشـالردىن كېـيىن يـول ئىشچىسـى رەسـمىي گهپـكه         —شۇ، 

  ھه، مىجىتاخۇن، ماشىناڭلىدا غهيرى ئادەم يوقتۇ؟ —ئۆتۈپ، 
  كۆرەۋاتقانسىله، ئاينا؟ —
ــا، مــ    — ــۇرۇدۇ، ئاينىك ــۇرۇق ت ــنكهڭال ق ــۆرەۋاتىمىز، كهبى ا كۆرەشــنىغۇ ك

  تاغانىڭ تېگىدە بىر نېمه يوقتۇ؟
ــك — ــك-چىـ ــدىن    ... چىـ ــمهيدىغان ئادەملىـ ــى بىلىشـ ــز بـ ــادې، بىـ ئـ

بوممىســاق، شــۇندامۇ دېيىشــىپ كېتىمىزمــا؟ تاغانىــڭ تېگىــدە نــېمه بــوال   
  سىلىنىڭچه؟

ــڭ      — ــما؟ پۇلنى ــا ئهمهس ــگهن گهپ ب ــهيتان دې ــس ش ــا، نهپ ــاق، دەيمىن ي
  !ى دەيمىناكهينىگه چىرىپ بى يامان پوق يهپ قالدىڭلىمىك

ئاينــا ماشــىنا، مهن تىقىۋاممىــدىم، ئاينــا تــۇرۇدۇ، ! قــارىۋېلىڭال، ئــادې —
  .ئوبدانراق تهشكۈرۈڭال
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ــا ياماشــقىنى بىلىنــدى   -غــاراس ــاۋاز بىــلهن بىرىنىــڭ كوزۇپق . غــۇرۇس ئ
ئىچىدىكىلهرگه يورۇق چۈشۈدىغان تۆشـۈكلهردىن بىـرى ھېلىقـى ئادەمنىـڭ     

. بىر كـۆزى ئاشـۇ تۆشـۈكته كۆرۈنـدى    ئۇنىڭ . بېشى تهرىپىدىن توسۇۋېلىندى
ئىچىدىكىلهر ئۇنىـڭ كـۆزىنى كـۆردى، ئهممـا تېشىدىكىسـى قـاراڭغۇلۇقتىن       

ئىدرىســخان يهنه بايىقىـدەك خىيــالالرنى كۆڭلىــدىن  . ھىچنـېمه كۆرەلمىــدى 
مۇشۇ خهققه نـېمه يـوق؟ كىـم ئۈچـۈن شـۇنچه جـان كۆيـدۈرۈپ        «. ئۆتكۈزەتتى

ــىنىڭ ئىشــ    ــوڭ دادىس ــۇددى چ ــدىكىنا؟ خ ــدەككېتى ــا ! ىغا كۆيگهن بوممىس
ــۇ  ــۇقى بــ ــان خوۋلــ ــز . كۆرۈۋاتقــ ــزا، ھهجهپ خهقكهنمىــ ! ھهجهپ خهقكهنمىــ

  .»ئالالھنىڭ ئۆزىگه ئامانهت، بىز خهقكه ھېلىمۇ تېخى ئاز ئوخشايدا
ئاقاز داۋان نۇقتىسىدىن قوزغۇلۇپ ماڭغاندا خـۇددى چىـڭ تارتىلغـان تـار     
ئــــۈزۈلهي دەپ قالغانــــدا بىــــردىنال بوشــــۇتۇلغاندەك بىــــر ھــــال تاغــــار       

. دېيىشـــىپ كهتتـــى »ئـــۇھ، ئـــۇھ«ھهممىســـى . تېگىـــدىكىلهردە روي بهردى
ئۇالرنىـــڭ ئالدىـــدا يهنه كـــۈدە، . ئهممـــا بـــۇ تېخـــى قۇتۇلـــۇش ئهمهس ئىـــدى

ئانـدىن ئـۇالر   . ان، جۇداق، قارا كۆۋرۈك دېگهن نـۇقتىالر بارىـدى  سۆگهتلىك داۋ
خاالســـتان دەرياســـىغا خـــۇددى يىپقـــا تىزىلغـــان مارجـــانالردەك تىزىلغـــان  

كلـومېتېرچه   15غهرپـكه قـاراپ   . نۇقتىالردىن ئايرىلىـپ، غهرپـكه بۇرۇلۇشـتى   
بــۇ  . ماڭغانــدىن كېــيىن ماشــىنا يهنه تاشــيولچىالر تهرىپىــدىن توســۇلدى     

نىڭ دەل جهنۇپقا ئهگىلگهن دوقمۇشـىدىكى سـېرىق داۋان نۇقتىسـى    تاشيول
ئىدى؛ سېرىق داۋان دەل بىز ھهققىدە يـېقىن ئۆتمۈشـنىڭ ئهڭ پاجىئهلىـك    

  .شۇ ئىدى »قان قىرغاق«ھىكايىسىنى ئاڭالتقان ئاشۇ 
قـــان قىرغاقتـــا ئـــۇزاقتىن مهجىـــد تۇراپنىـــڭ ماشىنىســـى كۆرۈنۈشـــى  

بـايراقنى ئاچىقتۇرغانلىقىـدىن خهۋىرىمىـز    بىلهنال بهنجاڭنىڭ تۇرغۇناخۇنغـا  
  .ئۇالر ئۆز ئارا ياخشى تونۇشاتتى. ماشىنا كېلىپ توختىدى. بولغانىدى

ــۇ دا؟     — ــار ب ــېمه ب ــىنىدا ن ــدۇقما؟ ماش ــادې، يهنه ماڭ ــورىدى  —ھه، ئ س
  .بهنجاڭ
ئــۇ . دېــدى مهجىــد تــۇراپ —نىــم بولــۇدۇ دەيســىله، ئــادېش، گــۇرۇچ،   —

ــىنىڭ تې ــىدىن  ئىچىـــدىكى قورقۇنچىسـ ــىغا تېپىـــپ بىلىنىـــپ قېلىشـ شـ
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بهكمــۇ ئهنســىرەپ تۇرغاچقــا، ئىــالج قىلىــپ، تهبىئىيــرەك كۆرۈنــۈش ئۈچــۈن  
  .ئۇالرنى گهپكه تۇتۇشقا تىرىشاتتى

ــا بهنجـــاڭ، مهجىـــد تۇراپنىـــڭ    شـــۇنداق بولســـىمۇ ئـــۆز ئىشـــىغا پۇختـ
سۆزلىرىگه جـاۋاپ بېـرىش بىـلهن بىـرگه ماشـىنىنى تهكشۈرۈشـنىمۇ جايىـدا        

  :بېجىرىۋاتاتتى
ــدا    — تۇغۇنــاخۇن، ماشــىنىنىڭ تــېگىگه چىــرىڭال، قــاراپ چىقىڭــال مان

  .دېدى ئۇ يېنىدىكى ھهمراھىغا —بى، 
دېـدى مهجىـد تـۇراپ ئـۇنى جىملىگهنـدەك قىلىـپ ھهم        —يائالالھ،  —

ــارقىلىق ئېســىگه ســېلىپ،   شــۇنچىۋاال قىــپ  —يېقىنلىقىنــى قېيــداش ئ
 —... تىــك، -تىــك ... كهتمىســهڭال مهن بــى يــات ئــادەم بوممىغانــدىكىن،    

ــى     ــتىنىڭ تهكشۈرۈلۈشـ ــىنا ئاسـ ــۈن ماشـ ــۇراپ ئۈچـ ــد تـ ــته مهجىـ ئهمهلىيهتـ
ــۆرۈپ . قورقۇنۇچلــۇق ئهمهس ئىــدى ــال  –پهقهت تاغــارنى ئ ــاالرمۇ دەپ چــۆرۈپ ق

  .يۈرىكى سۇ ئىدى
 —دە، ئـادې،  -نۈسـىله شۇندا بوسىمۇ، خىزمهت ئهمهسما، تـوغرا چۈشۈ  —

ئــۇ يهنه مهجىــد تۇراپنىــڭ توختىمــاي گهپ قىلىشــلىرىغا     . دېــدى بهنجــاڭ 
. قــۇالق ســېلىپ تۇرۇپمــۇ ماشــىنا ئۈســتىگه چىقىــپ بېقىشــنى ئۇنۇتمىــدى

ــدىن      ــاي، يېنىـ ــتىگه چىقمـ ــلهردە ئۈسـ ــۇقتىالردىكى تهكشۈرۈشـ ــاۋالقى نـ ئـ
مانـا ئهمـدى   ئېسىلىپ، بىـر ئـاز كۆتۈرۈلـۈپال ئۈسـتىگه قـاراپ باققـان بولسـا،        

مهجىـد تۇراپنىـڭ يـۈرىكى قېپىـدىن چىقىـپ      . رەسمىي ئۈستىگه چىقىشتى
بهنجـــــاڭ تاغارالرنىـــــڭ ئۈســـــتىدە لهڭ ئـــــۇرۇپ، . كېـــــتهيال دەپ قالـــــدى

قانـداق دېگهنـدەك   -ئېغىرلىقىنى سېلىپ، بىـرەر يهر ئولتۇرۇشـۇپ كېتهمـدۇ   
قىلىـــپ، ھهمـــمه تاغـــار ئۈســـتىدە يۈرگهنـــدىن كېـــيىن، ئـــارىلىقالردىن       

ئـۇ ئۈسـتىگه   . دەپـال ئويلىـدى   »!ئۆلـدۈم «مهجىد تۇراپ شـۇئان  . ىدىسىنچىل
يېپىلغـــان تاغـــارالرنى كېچىـــدە ياپقـــانلىقلىرىنى نهزەردە تۇتـــۇپ، كېچىـــدە  

بولمىغىنىغا ئـانچه ئهمىـن بـولغىلى بولمـايتى،     -ئارىلىقالرنىڭ ھىم بولغان
ــدۈزى قارىســا   ــۈپ قاالرمــا «ئهمــدى بۇنىڭغــا كۈن دەپ قورقۇشــى  »كامــار كۆرۈن

شــۇڭا ئـۇ بهنجاڭنىــڭ دىققىتىنـى ھىــچ بولمىغانــدا   . تهبىئىـي ئهھــۋال ئىـدى  
ــۇردى    ــپال ت ــالغىتىش ئۈچــۈن داۋاملىــق گهپ قىلى ــا بولســىمۇ چ ــرىم يات . يې
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قــاغىلىقتىكى يــېڭىلىقالر، ھهتتــا ئايــالالر ھهققىــدە ئــۇ قهدەر بهتقىلىــق       
 ھىكايىالرنى توقۇپ سۆزلىدىكى، گويـا شـۇ بهتقىلىقالرنـى ئـۆزى قىلغانـدەك     

  .دەپ بېرىۋاتاتتى
ــال،  جمى! ۋې — ــدى قىلىڭـ ــاخۇن، بولـ ــاخىرى   —ىتـ ــاڭ ئـ ــدى بهنجـ دېـ

نىمانــداغ يالغــان گهپلهنــى قىلىــدىغان بــوالپ كهتــتىڭال؟   —چىــدىيالماي، 
سىلىنى بىـز بىلمهمـدۇق يـا؟ سـىلى دېـگهن بـى بهش نامـاز ئـادەم تۇسـاڭال،          

  ېپىڭالغا ئىشىنهمىزما؟گئاشۇ 
نـېمه دەپ بۇنچىـۋاال تـاپتىن    «. دەپ ئويلىدى ئـۇ  »!ئىم، مانا تۈگهشتىم«

چىكهتتىمكىنه؟ خۇدۇمنى بىلمهي، چهتـنهپ، مانـا ئهمـدى رەسـمىي گۇمانغـا      
  .»قالىدىغان بولدۇم، جۇما

ئــۇ ماشــىنا  . ئهممــا بهنجــاڭ باشــقىچه گۇمــان قىلغانــدەك قىلمــايتى     
  . كوزۇپىدىن چۈشتى

پ سـورىدى ئـۇ   دە —بىزگه ھىچنېمه ئاغاچ كهممىدىڭلىماۋا ئـادېش؟   —
  .ئىشىنى تۈگۈتۈپ بولۇپ

ــز،      — ــان بى ــۇرۇق كهپ باقق ــى ق ــان ب ــىلىگه قاچ ــۆڭلى   —س ــدى ك دې
تىنغان مهجىد تـۇراپ يىـنىكلهپ ۋە كابىنكىـدىن بىـر تۈگـۈنچهكنى ئېلىـپ       

ئۇنىڭـدا بازارنىـڭ گىردىلىـرى ھهم ئـازراق قـۇرۇق يىمىـش       . بهنجاڭغا ئۇزاتتى
ــدى ــدى،  . بارىـ ــۇن ئېلىۋالماقچىـ ــلىدە قوغـ ــپ  ئهسـ ــدا يىيىلىـ ــر يولـ بهرىبىـ

  .كېتهتتى
دېـدى تۇرغۇنـاخۇنمۇ ئهمـدى مهجىـد      —جۈڭال، بىـردەم ئوتتۇراسـىله،    —

  .تۇراپنى تهكلىپ قىلىپ
ــتىگرەك      — ــدىم، ئىشـ ــدىراپ قالـ ــتىم ئالـ ــا قېـ ــاي، مـ ــاق، مهن ماڭـ يـ

دېــدى مهجىــد تــۇراپ ئۇالرغــا  —كهلمىســهم بولمايــدىغان ئىشــىم بېيىــدى، 
  .ئىگىلىپ تۇرۇپ خوش ئېيتىپ

مانا شۇنداق قىلىپ، ئالالھ نېسىپ قىلغـان بولسـا، مهجىـد تـۇراپ ئهڭ     
ــدىن   .يامــان توســاقتىنمۇ قۇتۇلــدى  ــكه بۇرالغــان يول ــۇپ تهرەپ ــۇ ئهمــدى جهن ئ

ئىچىـــدە ئالالھقـــا ھهمـــد ئېيتىشـــقا، تهســـبىه ئېيتىشـــقا  . يـــۈرۈپ كهتتـــى
مــازار داۋان قالغــان  —ئهمــدى ئۇنىــڭ ئالدىــدا ئــاخىرقى توســاق  . باشــلىدى
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مـــازار داۋانـــدىن ئۆتـــۈپال ئاشـــۇ ئېغىـــر يـــۈكلهردىن قۇتۇلۇۋالســـىال،  . ئىـــدى
ــۆز   ــدىغانغا ئـ ــۈلچهكلىكنى قىلمايـ ــداق كۆڭـ ــى بۇنـ ــۆزىگه ۋەدە -ئىككىنچـ ئـ

ــۋەتتى ــوقنى       «. قىلى ــدا پ ــدى بۇن ــاپتىمهن، ئهم ــوق يهپ ق ــى پ ــتىم ب ــا قې م
  .دەپ ئويلىدى ئۇ »!ئىككىنچى يىمهسمهنا

. كلـومېتېرچه يـول ئىــدى   20بـۇ ناھـايىتى شــۇ   . مـازار داۋانغىمـۇ كهلــدى  
يېرىم سائهت ئۆتكهندە ئۇنىڭ نېرۋىلىـرى ئىككىنچـى قېـتىم چىڭقىلىشـقا     

ــر   . باشــلىدى ــۇ يهردە بى ــۇنى تېخىمــۇ ئهندىشــىگه ســالغىنى ب  »بېيجىــڭ«ئ
جىــپ توختۇتــۇپ قويۇلغــان بولــۇپ، ئــادەتته بۇنــداق جىــپالردا يــا باشــلىقالر  

ــ ــدە    ئولتـ ــپه ئۆتىگهنـ ــددىي ۋەزىـ ــۇم جىـ ــاقچىالر مهلـ ــا سـ ــا بولمىسـ ۇراتتى، يـ
ــهتتى ــم     . مىنىشـ ــى نىمىلىكىـ ــاپ تۇرۇشـ ــۇ يهرلهردە توختـ ــڭ بـ ــۇ جىپنىـ بـ

  .بولمىسۇن ياخشىلىقتىن بىشارەت ئهمهس ئىدى
دەپ سـورىدى مهجىـد    —ىڭال بـا ئوخشـىمامدا؟   ىنھه، بهنجاڭ، مىهم —

ماشـىنىنىڭ كىملىكىنـى   تۇراپ جىپنى ئىشارە قىلىـپ، ئۇسـتۇلۇق بىـلهن    
  .ئېنىقالشقا تىرىشىپ

سـهككىز كــادىر چىقىپـتىكهن، مـا تاشــقوغان    -ھه، ناھىيىـدىن يهتـته   —
بىـــلهن ئـــارىمىزدىكى يـــايالق ماجراســـىنى ھهل قىلىشـــقا، ماشىنىســـىنى 

بهش كــۈن -بۈگــۈن تــۆرت. چېگــراغىچه بــارىمىش. قويــۇپ پىشــادە كېتىشــتى
  .بولۇپ قالدى

دېــــدى مهجىــــد تــــۇراپ ئۇالرنىــــڭ  —كۈرەمدىكهن؟ شــــيــــايالق ته —
  .ساالھىيىتى ھهققىدە گۇمانلىنىشنىمۇ، ئىشىنىشنىمۇ بىلهلمهي

ــىنا ــۇ     ماشـ ــدۇرۇلۇدۇغانلىقىنى ئۇالرمـ ــۈرۈپ ماڭـ ــا تهكشـ ــان قىرغاقتـ قـ
كلــومېتېردىن كېــيىن يهنه ئۇنچىــۋاال قــاتتىق      20بىلگهچــكه، ئارىــدىكى  

بــۇ يهردىكىــلهر بىلهنمــۇ ئهنه شــۇنداق  مهجىــد تــۇراپ. تهكشــۈرۈپ كهتمهيتــى
. خوشلۇشـــۇپ، ئهمـــدى شـــهرق تهرەپـــكه بۇرالغـــان يولـــدىن يـــۈرۈپ كهتتـــى 

بــۇ يهر ئــاالھىزەل مــازاردىن ئــون كىلــومېتېر . كهچقــۇرۇن بولغانــدا توختىــدى
كهچ كىرىـــپ قالغاچقــا يولۇچىالرنىـــڭ بولۇشــى مـــۈمكىن   . ئۇزاقتــا ئىــدى  

مانـا بـۇ يهردە   . قارىسـىنى كـۆرەلمهيتى  مازاردىكىلهرمۇ ئۇالرنىڭ . ئهمهس ئىدى
  .ئۇ يىنىك تىن ئېلىپ، ماشىنا كوزۇپىغا چىقتى
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كهلـدۇق، تېگىـدىن    —دېـدى ئـۇ،    —بامۇ يا سىلى؟  —! بالال، بالال —
ــۈتهك،      ــا، مهۋە تـ ــايمهن جۇمـ ــهڭال مهن كۇچۇيالمـ ــۈپ بهمىسـ ــانى يۆلۈشـ تاغـ

  !كۇچۇغىلى بوممايدا، ھه مانا ماۋۇ باشتىكى تاغا، تهڭ كۇچايلى، ھه
ئــۇالر شــۇنداق قىلىــپ بىرىنچــى تاغــارنى ئۈســتىگه ئــۆرۈپ، كاۋاكنىــڭ   

ــاچتى  ــاغزىنى ئ ــىدىن    . ئ ــرى ئارقىس ــتلهر بى ــكهن يىگى ــدىراپ كهت ــرى ئال بى
ئۇالرنىـڭ پـاكىز ھـاۋانى قانـداق ئـاچكۆزلۈك بىـلهن       . ئالدىرىشىپ چىقىشتى

 .لتۇرۇشــقا ھــاجهت بولمىســا كېــرەك ودەم تارتىــپ كېتىشــكهنلىكىنى دەپ ئ
ــان  . ســۇ ئىچىشــتى. ئــۇالر خېلــى ئــۇزاق ئېســىنى ئالــدى  بىــرەر بۇردىــدىن ن

  .ئاندىن مهجىد تۇراپنىڭ ئالدىرىتىشى بىلهن ئىشقا كىرىشتى. يىيىشتى
قـــول تاغـــاالرنى ئـــۆرۈپ، كامـــارنى -بـــالال، كـــېلىڭال ئهمـــدى قولمـــۇ —

يــۈك چۈشــۈگهن يهدىكىــلهر، نىــم كامــادۇ بــۇ دەپ گۇمــان    »تىنــدۇرۇۋېتىلى«
  .قىپ قاممىسۇن

ئۇالر ئۈستىگه ياپقان تاغارالرنى ئاغـدۇرۇپ تـۇرۇپ، ئـاۋال ئاسـتىغا بالـداق      
ئاسـتىدىن تىزىـپ    ئانـدىن تاغـارنى  . قىلىپ قويغان كالتهكلهرنى ئېلىۋەتتى

مهجىـد تۇراپنىـڭ رازىلىقىنـى ئـالغۇچه ئوڭشـاپ بولـۇپ، ئانـدىن        . چىقىشـتى 
  .ماشىنىدىن چۈشتى

دېدى مهجىد تـۇراپ دوسـتلىرىغا ئـاخىرقى تاپىالشـلىرىنى      —بالال،  —
پهر جىـــــپ تـــــۇرۇدۇ، نـــــېمه  »بېيجىـــــڭ«مـــــازاردا بىـــــر  —تهكـــــرارالپ، 

ــايالق       ــادەم ي ــورۇپ ئ ــر گ ــان؟ بى ــىله ھهقىچ ــكهنلىكىمنى ئاڭلىغانس دېيىش
ئـالال بىلىـدۇ،   . كۈرۈش دەپ كهپتۇمىش، چېگـرا بويلىرىغـا كهتتـى دەيـدۇ    شته

ئالالغــا ئامــانهت، دىقــقهت قىلىڭــال، ! ئــۇ خهقنىــڭ نــېمه تهشــكۈرىدىغىنىنى
  .ئاشۇ خهقتىن كۆڭلهم تازا خاتىرىجهم ئهمهس

. ۇالر مهجىت تۇراپنىڭ بۇ سهمىمىي ئاگاھالندۇرشـىغا رەخـمهت ئېيتتـى   ئ
رەخمهتقـــۇ ئېيتتـــى، ئهممـــا بـــۇنى كۆڭۈللىرىـــدە بىـــر دىقـــقهت نۇقتىســـى  

  .سۈپىتىدە تۇتتىمۇ؟ ياكى دەرھالال ئۇنتۇپ كهتتىمۇ؟ بىلىپ بولمايتى
بالىالرنىــڭ تهرەپ تۇيغــۇلىرى . ئــۇالر ئــۆز ئــارا قۇچاقلىشــىپ خوشالشــتى

ان بولۇپ كهتكهچـكه ماڭىـدىغان يۆنۈلۈشـىنىمۇ بىلمهلـمهي بېشـى      قااليمىق
. مهجىــد تــۇراپ ئۇالرغــا غهرپ تهرەپنــى كۆرســهتتى     . چۆگــۈلهپ كهتكهنىــدى  
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ــاتتى     ــويالپ كېتىۋات ــىنى ب ــان دەرياس ــول زەرەپش ــۇئانكى ي ــا  . ش ــڭ دەري يولنى
ــلىناتتى    ــازاردىن باش ــۆلىكى م ــۇ ب ــان ب ــوڭ  . ياقىلىغ ــى چ ــۇ ئهتراپالردىك –ب

ــېقىن دەرياالرنىــڭ ھهممىســىال يهكهن دەرياســىنىڭ شاخچىســى  -كىچىــك ئ
ــدى ــۇقى    . ئى ــدىكى ئهڭ غولل ــۇالرنىڭ ئىچى ــى بولســا ش ــان دەرياس ــۇ زەرەپش ب
ــدى ــىددەتلىك    . ئى ــىدەك ش ــتان دەرياس ــى خاالس ــۈكرىكى، بۇنىس ــا ش ئالالھق

  . ئهمهس، يېيىلىپ ئاقاتتى
يىگىـــتلهر تـــاڭ ئـــاتقۇچه تاشـــيول بويىـــدىن ئۇزاقلىشـــىپ كهتمىســـه  

ئانـــدىن . شـــۇڭا دەريانىـــڭ ســـاياز يهرلىرىـــدىن كېچىـــپ ئـــۆتتى. يتىبولمـــا
دەريانىڭ غهربى ياقىسىنى بـويالپ دەريـا بىـلهن پاراللېـل سـوزۇلغان تاغـدىن       

تاغ بارلىق قارا قـۇرۇم تاغلىرىـدەك كۆيـۈك    . ئېشىپ كېتىش ئۈچۈن ياماشتى
 بىر ئادەمنى يوشـۇرغۇدەكمۇ دالدىسـى يـوق   . تۇپراقلىق، سىدام، قاقاس ئىدى

ئۇالرنىڭ ئۇھ دېگۈدەك ماجالى بولمىسـىمۇ، غهيـرەت قىلىـپ تاغـدىن     . ئىدى
  .ئارتىلىپ ئۆتمىگىچه ئارام ئېلىشى مۈمكىن ئهمهس ئىدى

  
  مهندمۇ؟ىقهھرىمانمۇ؟ قهھر

  
بىـرىگه  -ئۇزاق چېگرىلىرىمىزنىڭ كهشمىرگه تۇتاشـقان يهرلىرىـدە بىـر   

-ناھىيىســىنىڭ ئــانچهيانــداش چېگرىســى بولغــان تاشــقورغان ۋە قــاغىلىق  
بـۇ يهرلهر يهكهن  . مۇنچه كۆرۈلۈپ قالىدىغان يـايالق جېـدىلى بولـۇپ تـۇراتتى    

ــلهن      ــاغ ســۈيى شــىددەت بى ــۇپ، ت ــۇقتىلىرى بول دەرياســىنىڭ باشــلىنىش ن
ــاتتى ــدى  . ئاقـ ــهخچىلىرى بارىـ ــاق شـ ــۇن تارمـ ــقورغان  . نۇرغـ ــرى تاشـ بهزىلىـ

ــا، بهزىلىـــرى قـــاغلىق ناھىيىســـىنىڭ ته  ۋەلىرىـــدىن تهۋەســـىدىن باشالنسـ
ىگىچه ئىچكىــرىلهپ كهتــكهن غــولراق   ەســھهتتــا خــوتهن تهۋ . باشــلىناتتى

  .ئېقىنلىرىمۇ بوالتتى
ئاشــــۇ چېگــــرا بويلىرىــــدا بولۇدۇغــــان ئىككــــى ناھىيهنىــــڭ يــــايالق 
تاالشلىرىنى تهكشۈرۈش، نـاھىيه چېگراسـىنى بېكىـتىش ئىشـلىرى ئۈچـۈن      

ــ    ــۇن بىــ ــدارىلىرى تىلىپــ ــىۋەتلىك ئىــ ــڭ مۇناســ ــى ناھىيىنىــ لهن ئىككــ
قـــاغلىق . ئاالقىلىشــىپ، بىـــرلىكته تهكشۈرۈشـــكه چىقىــدىغان بولۇشـــتى  
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بــۇ (خهلــق ئىشــلىرى ئىدارىســىنىڭ باشــلىقى تــوختى مــۇھهممهد ســىيىت  
ــدى   ــۇق ئى ــتىم لوقۇمل ــاغىلىق يى ــى  ) كىشــى ق تاشــقورغاندىكى كهسپدىش

ــدە       ــۇش ھهققى ــان قهيهردە ئۇچرۇش ــپ، قاچ ــۇن قىلى ــدىغا تېلىپ ــۇنى تابىل م
ىلـدى ئۇيغـۇر تىلىـدا شـېئىر يازىـدىغان تاجىـك شـائىر        مـۇنى تاب . كېلىشتى

  .ئىدى
ــۇھهممهد      ــوختى مـ ــيىن تـ ــۈۋېلىنغاندىن كېـ ــورۇن پۈتۈشـ ــت ۋە ئـ ۋاقىـ
سىيىت مۇناسىۋەتلىك خـادىمالردىن يهتتىنـى ئـۆزى بىـلهن بىـرگه ئېلىـپ،       

ــى  -16 ــا چىقت ــاغىلىقتىن يولغ ــتتا ق ــۇالر . ئاۋغۇس ــڭ«ئ ــاركىلىق  »بېيجى م
جىپنىـڭ بېرزېنـت ئۈسـت    . شـكهن ئىـدى  سهككىز كىشـىلىك جىپقـا مىنى  

قاپلىمىســىدىن تومۇزنىــڭ ئىسســىقى ئۆتــۈپ، زىــچ ئولتۇرغــان ســهككىز       
ئهممــا بــۇ ســهككىز نهپهر يهرلىــك كــادىر دۆلهت . ئــادەمنى تهرلىتىــپ تــۇراتتى

خىزمىتى ئۈچۈن جان پىدا قىلىشقا تهييـار ئاكتىـپ، ئىنقىالبىـي يولداشـالر     
ــاي، جاپ   ــىقتىن زارالنم ــا ئىسس ــى    بولغاچق ــڭ روھىن ــي فى ــدا لې ــا يولۇققان اغ

بــۇ گورۇپپىنىــڭ مۇئــاۋىن باشــلىقى ســېقى جېلىــل  . ئهســلهپ كېتىۋاتــاتتى
تاجىــك بولــۇپ، ناھىيىلىــك چــارۋىچىلىق ئىدارىســىنىڭ مۇئــاۋىن باشــلىقى 

  .قالغانالرنىڭ ھهممىسى ئىنقىالبىي ئۇيغۇر كادىرالر ئىدى. ئىدى
ۇندىن كېـيىن جهنۇپقـا   يـول شـ  . ئۇالر مازارغىچه ماشىنا بىلهن كېلىشتى

ــۇپ كېتهتتــى ــۇپ،   . بۇرۇل ــۇپ قوي ــۇالر مۇشــۇ يهردە ماشــىنىنى توختۇت شــۇڭا ئ
باشــلىقالر  .زەرەپشــان دەرياســىدىن ئۆتــۈپ، پىيــادە غهرپــكه قــاراپ كېتىشــتى  

ــدى  ــمۇ ئهمهس ئىـ ــانچه ياشـ ــي  . ئـ ــڭ ئىنقىالبىـ ــىمۇ ئۇالرنىـ ــۇنداق بولسـ شـ
رىمانالرنىـــڭ كوممۇنىســـتىك روھىغـــا تارىختـــا ئـــۆتكهن كوممۇنىســـت قهھ

روھى مهنىـۋىي ئـوزۇق بولـۇپ تۇرغاچقـا، قهتئىـي تهۋرەنمهسـتىن يـولنى داۋام        
ــارتىيه ئىشــىنىپ تاپشــۇرغان    . قىلــدى ــا كومپ ــۇ خىزمهتنــى ئۇالرغ چــۈنكى ب
ــىنى ئـــاقالش، ئۈمىـــدىنى يهردە  . ئىـــدى ــۇالر كومپارتىيىنىـــڭ ئىشهنچىسـ ئـ

  .قويماسلىق ئۈچۈن قهتئىي بوشاشماسلىقى كېرەك ئىدى
بــۇ ئىنقىالبىــي ئۇيغــۇر ۋە تاجىــك كــادىرالر ئىنقىالبىــي روھىنــى جــارى   

دەك جاسـارەت بىـلهن تـاغ ئېشـىپ،     »يۈگوڭنىـڭ تـاغنى يۆتكىشـى   «قىلىپ، 
كلــومېتېر يــول باســقاندىن كېــيىن، تاشــقورغان چېگرىســى ئىچىــدىكى  36
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ــۈزۈككه كهلــدى ــاتىالتتى  . ئ ــاجىكالر تهرىپىــدىن رەســكهم دەپ ئ ــۈزۈك ت ــۇ . ئ ب
بۇ ئـون توققـۇز ئائىلىنىـڭ ئومـۇمىي     . توققۇز ئائىله ئۇيغۇر ياشايتى يهردە ئون
ئـۈزۈك خهلقـى مـوھىم تـاغ يـولى       —بـۇ ئـائىلىلهر   .  جان ئىدى 119نوپۇسى 

ئۈســــتىدە بولغاچقــــا، تــــارىختىن بېــــرى چېگرىــــدىن ئۆتــــۈپ چهتــــئهلگه 
چىقىــدىغانالر مۇشــۇ كىشــىلهرنىڭ تىرىكچىلىــك پائــالىيهت دائىرىســىدىن  

چېگـرا سـاقاليدىغان ئهسـكهر دېگىنىمىـز نورمالـدا يوغـان       . ايتىئۆتمهي قالم
بىر تاشـقىي ھۇجۇمغـا قارىتىلغـان كـۈچ ئىـدى؛ چېگـرا ساقچىسـى دېگهنـدە         
ئۇالرمـــۇ تـــاغ ئېغىزلىرىـــدىكى تهكشـــۈرۈش نۇقتىلىرىـــدا تـــۇرۇپ، يولـــدىن  

ئىككىــدىن بولــۇپ چېگرىــدىن  –ئهممــا، بىــرەر . ئــۆتكهنلهرنى تهكشــۈرەتتى
ــدىغان، كىر ــۇپ    چىقىـ ــاقچى توسـ ــارمىيه، نه سـ ــلهرنى نه ئـ ــدىغان شهخسـ ىـ

ــايتى  ــى بايقىيالم ــايتى؛ يهن ــدا    . قااللم ــرا بويلىرى ــۇ چېگ ــا ش ــداقالرنى مان بۇن
ــۇ    ــق ھهرگىزم ــايدىغان خهل ــياش ــايتىك ــۇ   . ۆزدىن قاچۇرم ــۇالر مۇش ــۈنكى ئ چ

. چوڭقۇرنىــڭ ھهممىســىنى بىلهتتــى-مۇھىتتــا ياشــايدىغانالر بولغاچقــا ئــوي
شــۇڭقارنىڭكىدەك ئۆتكــۈر بولغاچقــا ئۇزاقتــا كــۆرۈنگهن ئۇالرنىــڭ كۆزلىرىمــۇ 

يهرلىك ئـادەم يـاكى يوچـۇن    . قارا نېمىنىڭ قارىسى؟ دەرھال ھۆكۈم قىالاليتى
  .ئادەملىكىنى دەرھال تونۇيااليتى

ــارىختىن بېــرى ھۆكــۈمرانالر بــۇالردىن پايــدىلىنىپ چېگرانىــڭ    شــۇڭا ت
ــاتتى  هنــدىن بېــرى ئۇالرغــا  كومپــارتىيه كهلگ. ئامــانلىقىنى ســاقالپ كېلىۋات

ــۇق« ــدۇرغاچقا،     »غهمخورل ــارى قىل ــانلىقىنى ج ــڭ ئاكتىپچ ــپ، ئۇالرنى قىلى
ــېچىش       ــئهلگه قـ ــڭ چهتـ ــۇزۇق ئادەملهرنىـ ــان بـ ــۈزلىگهن، مىڭلىغـ ــۇالر يـ ئـ

ــاال   ــپ، ب ــكىلگه خهۋەر قىلى ــدا تهش ــلىرىنى ۋاقتى ــدىنى  -ئۇرۇنۇش ــڭ ئال قازانى
دەتنامه، اھاهۋھه، شـ ى بىـرەر ل »غهمخورلـۇق «پارتىيىنىڭ ئۇالرغا . ئالغان ئىدى

نامسـىز  «دېگهنـدەكلهر؛ يـاكى    »بهشته ياخشى چـارۋىچى «، »ئىلغار چارۋىچى«
ــاراۋۇلى ــرا قــ ــدەك  »چېگــ ــام«دېگهنــ ــهرەپلىك نــ ــهكلىدە  »شــ ــرىش شــ بېــ

ئۇالرنىڭ ۋەيرانه كهپىلىرىنىڭ تـۆر تېمىـدا ھهر قاچـان مۇشـۇ     . ئىپادىلىنهتتى
دىـن بىـرەر ئۆرنهكنىـڭ ئېسـىغلىق     »پارتىيهنىڭ غهمخورلۇقلىرى«تىپتىكى 

ــۇرغىنىنى كــۆرەتتىڭىز ــۇل   . ت ــا بېشــىغا كــۈن چۈشــكهندە ساتســا پ ــۇالر گوي ئ
بولۇدۇغـــان ئالتۇنـــدەك كـــۆرۈپ، مۇشـــۇ شـــاھادەتنامىلهردىن كـــۆڭلى تـــوق، 
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مانـا شـۇ   . خۇددى كۆڭـۈل ئاۋۇنـدۇرغۇچى بىـر خوشـلۇقتهك ھىسـىياتتا ئىـدى      
ددى ئـــۆز ئـــۆيىنى  روھىـــي شـــاتلىق تۈپهيلىـــدىن ئـــۇالر چېگرىنـــى خـــۇ     

قوغدىغانــدەك ســاداقهتته، بهلكىــم تېخــى ئۇنىڭــدىنمۇ ئېشــىپ چۈشــۈدىغان 
بىـر ھهقىقهتكــى،  ئهممـا شۇنىســى  . قىـزغىن، پىــداكارلىق بىـلهن قوغــدايتى  

ــۇالر  ــچ   »ۋەتهن«ئـــ ــى ھىـــ ــى، ئۇنىـــــڭ كونكېرېـــــت مهنىلىرىنـــ دېگهننـــ
ۋەتهننىـڭ چېگرىسـىنى قوغـدىغان    «ىتـايالر تهرىپىـدىن   خيـۇ،  -چۈشهنمهيتى

ــۆيۈنۈپ  »شــــهرەپلىك نــــام«دېگهنــــدەك  »قىــــران بۈركــــۈت بېرىلســــه ســ
  .كېتىشهتتى

ــا    تــوختى مــۇھهممهد ســىيىتلهر ئــۈزۈككه يېتىــپ كېلىــپ، ئهنه شــۇ توپ
ــى جــۇل  ــراي، ئۈستىبېش ــۇل،-چى ــۇپ   ج ــرى شورلۇش ــامراتلىقتىن ئېغىزلى ن

 »كــادىرالر كهپتــۇ«بىچــارە ســاددا ئاھــاله . تۇرۇدۇغــان ئاھــاله بىــلهن كۆرۈشــتى
ئـــۇالر خـــۇددى . پ ھهر تهرەپـــتىن يۈگرۈشـــۈپ كېلىـــپ كۆرۈشـــتىدېيىشـــى

ماجۇشـــى بىـــلهن كۆرۈشـــۈپ بهختىيارلىققـــا چـــۆمگهن قۇربـــان تۇلۇمـــدەك  
ــاتتى  ــا   . شــاتلىنىپ كېتىۋات ــۇ كــادىرالر ئۇالرغ ــا ب ــۇق ئىشــتان «گوي  »ئىنجۇل

ئهمهلىيهتـته كـادىرالر   . ئالغاچ كهلگهندەك بهختىيارلىققا چۆمۈلۈشكهن ئىـدى 
. نىــال ئېلىــپ كهلــگهن بــوالتتى»پارتىيهنىــڭ غهمخورلــۇق ســالىمى«ئۇالرغــا 

ساددا خهلق يىلالر بويى ئۆزلىرىمـۇ ئېغىـز تېگهلمهيـدىغان، مانـا مۇشـۇنداق      
ئهزىــز مىهمــانالرنى دەپ ســاقالپ قويۇدۇغــان ئېســىل نهرســىلىرىنى قىلــچه   

بـۇ يهردە ئـۇالر   . ئىككىلهنمهي ئوتتۇرىغا تۆكـۈپ، ئـۇالرنى مىهمـان قىلىشـتى    
  .شقورغان گورۇپپىسى بىلهن ئۇچراشتىتا

  8مـــــۇنى تابىلـــــدى باشـــــچىلىقىدىكى تاشـــــقورغان گورۇپپىســـــىمۇ  
كىشــىدىن تهركىــپ تاپقــان بولــۇپ، مۇئــاۋىن گورۇپپــا باشــلىقى بىــر خىتــاي 

بۇنـداق قىـيىن تهبىئىـي شـارائىتتىكى     . ئىدى، قالغانلىرى تـاجىكالر ئىـدى  
قىلىـپ ئهۋەتـمهي، مۇئـاۋىن     جايالردا قىلىدىغان ئىشالرغا خىتاينى باشـلىق 

ــۈك ئۇســتۇلۇقى ئىــدى       ــۈلكه خىتايالرنىــڭ بىــر تۈرل ــپ قويۇشــمۇ، ت . قىلى
ــۆزلىرىنى   ــزنىڭكىلهر ئـ ــتۈن   «بىـ ــتىنمۇ ئۈسـ ــزۇ يولداشـ ــۇئاندا خهنـ ــز شـ بىـ

دەپ ئـويالپ، تېخىمـۇ    »ھه؟-پارتىيه نهقهدەر ئادىـل، كهڭ قوسـاق  دەمىز، همهۋق
. رســـه ئهمهس ئىـــدىئاكتىـــپ شاپاشلىســـۇن دېـــگهن قۇۋلـــۇقتىن باشـــقا نه
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ئهمهلىيهتته ئۇ خىتاي مهيلى بىر گورۇپپىنىڭ باشلىقى يـاكى ھهتتـا ئهزاسـى    
چـۈنكى  . بولسۇن، بهرىبىر ئۇنىـڭ گېپـى گهپ بولۇدۇغـانلىقى ئېنىـق ئىـدى     

بىزنىڭكىلهر ئادەتلهندۈرۈلگىنى بويىچه بۇنـداق سـورۇنالردا خىتايغـا ياخشـى     
مهســىلهن ھهتتــا . دۈرەتتىكۆرۈنــۈش بــويىچه ئومــۇمىي مۇســابىقه شــهكىللهن 

ھېلىقى تاغلىق مهھهللىـدە مىهمـان بولۇشـۇۋاتقان چاغـدىمۇ، ئـۇالر داسـقان       
  :ئۈستىدە
ــداق   — ــۇ دېــگهن ئۇيغۇرالرنىــڭ مۇن -الۋۋاڭ، بۇنىڭــدىن يهپ بېقىــڭ، ب
  .تامىقى... مۇنداق،
ــۋى      — ــڭ ئهنئهنى ــۇ چارۋىچىالرنى ــڭ، ب ــپ بېقى ــدىن تېتى الۋۋاڭ، بۇنىڭ
  ...تامىقى،

ــوقتهك قىلىشــىپ     ــادەم ي ــا ســورۇندا ئۇنىڭــدىن باشــقا ئ دېيىشــىپ، گوي
ئۇيغۇرالرنىــڭ ئومــۇمىي ئــادىتى بــويىچه تهبئىــي ھالــدا بــۇ       . كېتىشــهتتى

چـۈنكى ئۇيغـۇرالردىن ئوتتـۇزى ئارىسـىدا     . سۆھبهتلهر خىتاي تىلىـدا بـوالتتى  
بىــر نهپهرال باشــقا مىلــلهت كىشىســى بولســا، ئىالجىكــى بــار ئۇنىــڭ تىلىــدا 

لهيدىغان، ھهتتا بىلمىسىمۇ قىينىلىـپ تـۇرۇپ بولسـىمۇ يامىدايـدىغان     سۆز
يهرلىـك ئاھـالىمۇ   ھهتتـا  . ئادەت بويىچه، بۇ يهردىمـۇ ئهنه شـۇنداق بولۇۋاتـاتتى   

بـار  ھهقىچـان خىتـاي   «گورۇپپىنىڭ باشلىقى كىم؟ دەپ سـوراپ ئولتۇرمـايال،   
ئهزىـز   دېـگهن كىالسسـىك قـاراش بـويىچه ئهڭ     »چـوڭ بولۇدۇغـۇ  يهردە شۇسى 

ــاتتى    ــقا تىرىش ــوش قىلىش ــۇنى خ ــۈپىتىدە ئ ــان س ــاقچى  . مىهم ــۇزاپ ماڭم ئ
ــىلىرىدىن بىــرەر      ــىل نهرس ــاقلىغان ئېس ــا بهرمهي س ــدىمۇ بالىلىرىغ بولغان

بۇنچىـــۋاال خۇشـــامهتنى . ســـوغاتلىق يوللـــۇق تۇتمـــاي كـــۆڭلى ئۇنىمـــايتى
بـۇ  . نېمىشكه، قايسى مهخسهت ئۈچۈن قىلىۋاتقىنىنى ئۆزلىرىمـۇ بىلمهيتـى  

  !مۇمهن قانغا سىڭىپ قالغان قۇلچۇلۇق ئۇدۇمى ئىدى، خاالسئو
ئىككـى گورۇپپــا ئۇچرۇشـۇپ، تامــاگهر نهپســلىرىمۇ ئوبـدان تويــۇپ، بىــرەر    

ۇماردىن چىققاندىن كېـيىن ئانـدىن ئـۇالر نـېمىلهر قىلىـش،      خئىككى كۈن 
ئۇالرنىـڭ  . قهيهرلهرنى چـارالش ھهققىـدە كونكېرېـت مهسـلىههتكه ئېشـىندى     

غان كۆيۈنۈشى ھهر ھالدا ئـاۋۇ نـامرات، سـاددا خهلقـقه قارىغانـدا      خىزمهتكه بول
ــوالتتى  ــۆۋەن دېيىشــكه ب ــۆز شهخســىي   . كــۆپ ت ــۇالر ئ ــدىمۇ، ئ ــچ بولمىغان ھى



 42

ــاتتى    ــى ئويلىشــ ــنال خىزمهتنــ ــىدىن كېيىــ ــزمهت   .نهپســ ــڭ خىــ ئۇالرنىــ
مۇزاكىرىسىدىن شۇ نهرسه مهلۇم بولدىكى، ئـۇالر يـايالق تهكشـۈرۈش نىقـاۋى     

ئامــانلىقى مهســىلىرىنى تهكشــۈرۈش، يهرلىــك ئاھــالىگه     ئاســتىدا چېگــرا  
ۋەزىپىلهرنى ئورۇنالشتۇرۇش؛ تاغ يوللىرىـدىكى يوشـۇرۇن يوچـۇقالرنى، ئـاجىز     
ھالقىالرنى تهكشۈرۈپ بېكىتىپ، شۇنىڭغا قارىتـا تهدبىـر بهلگىـلهش ئۈچـۈن     

ــدى  ــلهر ئى ــارۋا     . كهلگهن ــا چ ــۇنچه قىممهتباھ ــدىن بىرم ــك ئاھالى ــۇالر يهرلى ئ
ــۇالتل ــۇرۇق  مهھســ ــا قــ ــابىغا، ئۇالرغــ ــېلىش ھىســ ــوۋغاتالرنى ئــ ىرىدىن ســ

ــام« ــهرەپلىك نـــ ــوق   »شـــ ــى يـــ ــېمىگه پايدىســـ ــپ، ھىچنـــ ــى بېرىـــ الرنـــ
ــى ۋە    ــۆۋەتتىكى زىچلىقــ ــڭ نــ ــۈپ، خىزمهتنىــ ــلهرنى تۆكــ رىغبهتلهندۈرۈشــ

بىـر  . جىددىيلىكىنى تهكىتلهپ، ئۇالرغـا بىرمـۇنچه مهجبـۇرىيهت يۈكلهشـتى    
ــۈنچى    ــۈم خهتهرلىــك بۆلگ ــكهت ئىچىــدە ياشــاش    تۈرك ئۇنســۇرالرنىڭ مهملى

ــاللىقى   ــېچىش ئىهتىمـــــ ــئهلگه قـــــ ــارائىتلىرى تارىيىـــــــپ، چهتـــــ شـــــ
بۇ بۆلگـۈنچى ئۇنسـۇرالرنىڭ ئـادەتتىكى    . يۈكسهلگهنلىكىدىن ئاگاھالندۇردى

قاچقۇنالرغـــا ئوخشـــىمايدىغانلىقى، ئۇالرنىـــڭ كـــۆپ قېـــتىم دىلـــو ســـادىر  
قولىـدا قـورال، پـارتىلىتىش    قىلغانلىقى، ئادەم ئۆلتۈرۈشـكه جۈرئهتكـارلىقى،   

ــلىرىنى    ــدە تاپىالشـــ ــاللىقى ھهققىـــ ــى ئىهتىمـــ ــكۈنۈلىرى بولۇشـــ ئۈســـ
تۈگهتكهنــدىن كېــيىن، ئانــدىن بــۇ بىرلهشــمه گورۇپپــا بىــرلىكته يهنه باشــقا  

يوقلــــۇقىنى تهكشــــۈرۈش ئۈچــــۈن -يوشــــۇرۇن يــــول ۋە يوچۇقالرنىــــڭ بــــار
  .ئاۋغۇست ئىدى-21بۇ . ئاتلىنىشتى

كه يــېقىن  چــ ئاۋغۇســت كۈنىــدە كه  -23 يىلىنىــڭ -1992بــۇ گورۇپپــا  
-15بـۇ يهر كهشـمىر تهرەپـكه    . ئوپران دەرياسىنىڭ بويىغا يېتىـپ كېلىشـتى  

ھهققىقىــي . كلــومېتېرال كېلىــدىغان ئىنتــايىن مــوھىم جــاي ئىــدى      16
كومپـــارتىيه ئهزاســـىغا خـــاس جاســـارەت بىـــلهن ئـــۆز قوشـــۇنىنىڭ ئالدىـــدا   

ىــر قېشــىنى تهشــكىل كېتىۋاتقــان تــوختى مــۇھهممهد ســىيىت دەريانىــڭ ب 
ئىككــى يــۈز مېتېــرچه  —قىلغــان تۆپۈلــۈكتىن چىقىشــىغىال دەريــا بويىــدا  

دە، دەرھـال كهيـنىگه   -بىر كىشـىنىڭ قارىسـىنى كـۆرۈپ قالـدى    يانتۇ تۆۋەندە 
ــدى     ــارەت قىل ــقا ئىش ــدىغا ئېلىش ــۆزلىرىنى دال ــا ئ ــپ، ھهمرالىرىغ . چېكىنى

ئېلىـپ، دۆڭنىـڭ   توختى جۇجاڭ ئۆزىنىـڭ ئهزالىرىـدىن بىرىـدىن دۇربـۇننى     



 43

ــادەمنى    ــازال بېشـــىنى چىقىرىـــپ، ھېلىقـــى ئـ ئارقىســـىدا يېتىـــپ، بىـــر ئـ
بــــۇ چاغــــدا باشــــقىالرمۇ يېتىــــپ كېلىشــــىپ،  . كۈزۈتۈشــــكه باشــــلىدى

ئۆمۈلــــۈگهنچه ئىگىزلىكنىــــڭ ئارقىســــىغا يېتىــــپ، ئىهتىيــــات بىــــلهن  
. ئـــوپران دەريـــا بويىغـــا قارىشـــىۋاتاتتى —باشـــلىرىنى چىقىرىـــپ، پهســـكه 

ئۈستىبېشــىدىن . بۇنــدا كــۆرگىنى يــاش بىــر يىگىــت ئىــدى توختىنىــڭ دۇر
شـهھهرلىك ياشـالردەك   . قارىغاندا تاغـدىكى چارۋىچىالرغـا ھىـچ ئوخشـىمايتى    

كېيىــنگهن بــۇ يىگىتنىــڭ بــۇ يهرلهردە نــېمه ئىشــى بولۇشــى مــۈمكىن؟ بــۇ   
  .ناھايىتى ئاسان گۇمان قوزغايدىغان ئهھۋال ئىدى

لــدىكى، قاياقتىنــدۇر يهنه تېخىمــۇ گۇمــاننى تهســتىقلىغان ئىــش شــۇ بو 
بۇالرنىـــڭ ھهممىســـىدە لىـــق بىرنهرســـه . ئـــالته يىگىـــت پهيـــدا بولۇشـــتى

سومكىلىرىدا نـېمىلهر بولۇشـىدىن قهتئىيـنهزەر،    . قاچىالنغان سومكا بارىدى
ــاغ ئارىســىدا يوچــۇن،      ــۇ ت ــال ب ــداق ئۈســتىباش پهقهت ــداق ســومكىالر، بۇن بۇن

ــدى    ــان ئىـ ــپ قالغـ ــدە بىلىنىـ ــڭ ھه .ئاالھىـ ــاق  ئۇالرنىـ ــىنىڭ پىچـ ممىسـ
مېتىـــر تۆۋەنـــدە  200ئـــارىلىقى  ئۇالرنىـــڭ. ئېســىۋالغانلىقىمۇ بىلىنهتتـــى 

بولسىمۇ، دۇربۇندا قارىغان كادىرالر ئـۇالرنى يېنىدىكىـدەكال كـۆرۈپ تۇرغاچقـا     
يىگىــتلهر . ئۇالرنىــڭ گۇمــانلىق ھهركهتلىــرىگه دىقــقهت قىلمــاي قالمــايتى 

ــۇپ،   ــانلىقىنى نهزەردە تۇتـ ــپ قالغـ ــۈرئهت  كهچ كىرىـ ــكه جـ ــادىن ئۆتۈشـ دەريـ
ــدى ــك،     . قىاللمى ــېقىم تى ــا، ئ ــز بولغاچق ــى تهرەپ بهك ئىگى ــڭ بېش دەريانى

سـۇ ئـانچه ئۇلـۇق بولمىغـان بىـلهن تېـز ئاققاچقـا        . بهكمۇ شىددەتلىك ئىدى
كېچىـدە دەريـادىن ئۆتۈشـكه تهۋەككـۈل قىلىشـنىڭ      . قوقۇنۇچلۇق تۇيـۇالتتى 

ھىچكىـــــم بۇنـــــداق بىــــر زۆرۈرىيىتـــــى بـــــارمۇ؟ خهتهرنــــى ئويلىغانـــــدا   
  .تهۋەككۈلچىلىكنى قىلمايتى

ــيىن     ــپ كېـــ ــىلىپ بېقىـــ ــكه تهمشـــ ــادىن ئۆتۈشـــ ــڭ دەريـــ ئۇالرنىـــ
ــۇ     ــۇھهممهد ســىيىت، ھهقىقهتهنم ــوختى م ــان ت ــانلىقىنى جهزم قىلغ يالتايغ
پورۇلېتارىيــات جهڭچىســىگه خــاس ھۇشــيارلىق بىــلهن، ۋەزىيهتنــى خاتاســىز   

قالــدۇرغانلىقىغا تولــۇق  بۇالرنىــڭ دەريــادىن ئۆتۈشــنى ئهتىــگه. مۆلچهرلىــدى
بۇ دېمهك، ئهتىگىچه بىزنىـڭ قهھرىمـان سـاقچى قىسـىملىرىمىز     . ئىشهندى
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ــرىش ئۈچــۈن     ــاچقۇن بۆلگــۈنچى ئۇنســۇرالرغا زەربه بې ــۇ ق يېتىــپ كېلىــپ، ب
  .يېتهرلىك ۋاقىت بار دېگهنلىك ئىدى

دېـدى ئـۇ    —دەرھال سىمسىز ئاپپارات ئارقىلىق مهلۇمات يـولاليلى،   —
گهرچه كهسپىي تهڭتۇشى مۇنى تابىلـدى بولسـىمۇ ئـۇ    . يغا قاراپالۋ ۋاڭ خىتا

يهنىال خىتاي دېـگهن ئۇلـۇغ بولـۇدۇ ئهمهسـمۇ دېـگهن ھىسـىياتتا ئۇنىڭـدىن        
  .مهسلىههت ئېلىۋاتاتتى

ــش ئهمهس، ئهگهر       — ــدىغان ئى ــاق قىلى ــگهن چاخچ ــۇ دې ــاڭ، ب ــو جۇج ت
ى نۇرغــۇن مهلۇمــات خاتــا بولــۇپ قالســا، دۆلهتنىــڭ بىــر تىــك ئۇچــار ئــايروپالن

ــاق   ــالماقراق بولسـ ــۇڭا سـ ــان گهپ، شـ ــاۋارە بولۇدۇغـ ــلهن ئـ يهنه . چىقىـــم بىـ
  كۆزۈتۈپ باقايلى، بۇالر ھهقىقهتهنمۇ يامان ئادەملهرمۇ، ئهمهسمۇ؟

ۋاڭ زۇجــاڭ، قهتئىــي ئىشــهنچىم كامىــل دەيــمهن، بــۇالر شــهھهرنىڭ   —
  .دەپ تۇرۇۋالدى توختى —باللىرىدەكال تۇرمامدۇ ئاينا، 

تـــوختى مـــۇھهممهد . تـــارتىش قىلىشـــتى-زاق تـــاالشئـــۇالر خېلـــى ئـــۇ
ــدى    ــاتتىق بولـ ــى قـ ــدىالرنىڭ پوزىتسىيهسـ ــۇنى تابىلـ ــىيىت، مـ پهقهت . سـ

ئــاچچىق مــۇچنى تــوال يهپ، كۆزىنىــڭ خــۇنى قالمىغــان يۇمــۇق خىتاينىــڭ   
ــاتتى ھهتتــا پهرق شــۇڭا ئــۇ كــۆرۈنگهن قــارىالرنى  . كــۆزى ھىچنــېمه كۆرمهيۋات

ممــا تـــوختى جۇجاڭنىــڭ پـــارتىيه ۋە   ئه. قىلغۇدەكمــۇ ھالــدا ئهمهس ئىـــدى  
ھۆكۈمهتكه بولغـان چهكسـىز سـاداقىتى ئـۇنى قهتئىيـرەك بولۇشـقا ئۈنـدەپ،        
ــهنت قىلمـــاي،      ــنىش، ئارىســـالدىلىقلىرىغىمۇ پىسـ ــڭ ئىككىلىـ خىتاينىـ
ــارار    ــىدا قــ ــرىش توغرىســ ــات بېــ ــال مهلۇمــ ــدە دەرھــ ــۈنچىلهر ھهققىــ بۆلگــ

  :چىقىرىشىغا تۈرتكه بولدى
ــئ   — ــا مهس ــۇپ قالس ــا بول ــالىمهن،  خات ــتۈمگه ئ ــۆزەم ئۈس  —ۇلىيهتنى ئ

ــلهن،     ــك بى ــۇ قهتئىيلى ــدى ئ ــاچه،   —دې ــاراتنى ئ ــۇيرۇدى  —ئهكه، ئاپ دەپ ب
  .خىزمهتچى خادىمىغا

. ئاپارات تهڭشهلدى، قـاغىلىق ناھىيىلىـك سـاقچى ئىدارىسـىغا ئۇالنـدى     
تـوختى  . قارشى تهرەپته بىر رادىست ئـۇالرنى گهپ قىلىشـقا سـۈيلهپ تـۇراتتى    

ىيىت ھهتتــا خىتــايچه سۆزلهشــته چــاال بىلــگهن خىتايچىســى   مــۇھهممهد ســ
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بىلهن بىرەر ئۇقۇشماسلىق كېلىپ چىقىشىنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن،    
  :رادىستقا
ــار، مهن       — ــات ب ــددىي مهلۇم ــدىغان جى ــهنگه بېرىلى ــو جىش ــاڭ گ جۇج

مهلۇمــاتنى كهشــمىر چېگرىســىغا يــېقىن يهردىــن بېرىــۋاتىمهن، شــۇڭا بىــر   
ــۆزلى  ــپ سـ ــۇر تېپىـ ــىدىن   ئۇيغـ ــلىق بولۇشـ ــڭ، ئۇقۇشماسـ رىمنى ئاڭلىتىـ

ــددى  ــات بهك جىـ ــۇمهن، مهلۇمـ ــى   . قورقـ ــا ئهھمىيىتـ ــهھهردىن قالسـ ئهته سـ
  .دېدى —قالمايدۇ، بهك جىددىي، 

رادىســت ئۇنىڭغــا مــاقۇل بولــۇپ دەرھــال بىــر ئۇيغــۇر ســاقچىنى تېپىــپ 
قارشــى تهرەپــتىن ئۇيغۇرنىــڭ ئــاۋازى كهلگهنــدىن كېيىــنال، تــوختى . كهلــدى
  .خاتىرىجهم بولۇپ رەسمىي سۆزگه ئۆتتى ئاندىن
ــاڭنى       — ــو جۇج ــۇئان گ ــىال ۋە ش ــدىن خاتىرىلىۋالس ــاڭالپ ئان ــۇق ئ تول

ــۇپ، يهتكــۈزۈڭ، ســهۋەنلىك كۆرۈلســه    ئۆيــدىن ئۇخالۋاتقــان بولســىمۇ ئويغۇت
ــاللى ــرى   لىرىك ــلهن جــاۋاپ بې ــلىرىنى تۈگهتكهنــدىن   —، البى دەپ تاپىالش

مهن توختى مـۇھهممهد سـىيىت، ناھىيىلىـك خهلـق ئىشـلىرى       —كېيىن، 
ئىدارىســــىنىڭ جۇجــــاڭى، شــــۇئاندىكى ۋەزىــــپهم چېگــــرا تهكشــــۈرۈش       

كىلـومېتېر كېلىـدىغان    16گورۇپپىسىنىڭ زۇجاڭى، مهن ھـازىر كهشـمىرگه   
. دەريـا بويىـدا يهتـته نهپهر گۇمـانلىق ئـادەم بايقالـدى      . ئوپران دەرياسـى بويىـدا  

ــتىگهن يېت ــقا     ئهته ئهت ــدۇ، توسۇش ــپ كېتى ــۇالر قېچى ــهڭال ئ ــپ كېلهلمىس ى
ــدۇ  . ئامالســىزمىز ــاردەك قىلى ــورال ب ــۇالردا ق ــادەم، ئ ــته نهپهر ئ ــازىر . يهت مهن ھ

ــمىي    ــدىكى رەسـ ــىزگه خهرىتىـ ــۇ سـ ــرىمهن، ئـ ــا بېـ ــاراتنى تېخنىكىمىزغـ ئاپـ
ــىال   ــدۇ، خاتىرىلىۋالس ــپ بېرى ــورنىنى ئېيتى ــاي   . ئ ــا تاپالم ــۇپ قالس ــا بول خات

ئــاڭغىچه بــۇزۇق ئــادەملهرگه قېچىــپ . اقىــت زايــا بولــۇدۇچۆگــۈلهپ كهتســه، ۋ
  .كېتىش ئۈچۈن پۇرسهت چىقىدۇ، شۇڭا بهك دىققهتلىك بولسىال

ــاش      ــلىقالرغا ئوخشــ ــت باشــ ــارلىق كوممۇنىســ ــاڭ بــ ــوختى جۇجــ تــ
ھــۇرراچىلىقتىن يېتىشــىپ چىققــان ئاكتىــپ بولغاچقــا، ســاۋادى يېتهرلىــك 

ــى چۈشــهنمهيتى . ئهمهســىدى ــته دېگهنن ــاراتىنى  شــۇڭا . خهرى سۆزلۈشــۈش ئاپ
  .بىلله ئېلىپ كهلگهن تېخنىڭ خادىمغا ئۇزاتتى
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ــورنىمىز   — ــمىي ئ ــان،  76°رەس ــدا  36°مېردىي ــل ئهتراپى ــا . پاراللې دەري
  ...كۆرۈندۇ، دەريانىڭ ئهتراپىدىكى يهر تۈزۈلۈشى مۇنداق،

ــدى ــات يولالن ــدى  . مهلۇم ــلهن يولالن ــۇر تىلــى بى ــات ئۇيغ ــۇر . مهلۇم ئۇيغ
سـۆيۈملۈك  . تىلنىـڭ دۈشـمهنلىرىگه مهلۇمـات بېرىلـدى    تىلى بىلهن مۇشـۇ  

ئانــا تىلنــى ســۆيۈملۈك ئانىالرنىــڭ ۋە گــۈزەل تىلىمىزنىــڭ دۈشــمهنلىرىگه  
بــۇ ئــادەملهر نېمىنــى ! قانــداق دەھشــهت !تىمهلۇمــات يهتكۈزۈشــكه ئىشــلهت

ئۆزلىرىنىـڭ تـوغرا قىلىۋاتقانلىقىـدىن    ئۈمىت قىلىپ ياشـايدىغاندۇر؟ ئـۇالر   
  ۇ؟قانچىلىك ئېمىند

  
  »دادا سىال،ۋەزىپه بهك موھىم، دۇئا قىل«

1  
  

گــــو جىشــــهننىڭ تۇيۇقســــىز چاقىرتىشــــى بىــــلهن ئۈستىبېشــــىنى  
تولۇقراقمــۇ كهيــمهي چېپىــپ چىقىــپ كهتــكهن ئــوغلى ســىيىت ھوشــۇرنى  
كـۆز نـۇرى بىـلهن ئۇزۇتـۇپ قالغـان ھوشـۇر بـوۋاي، تېخـى بىـرنهچچه كۈننىــڭ          
ئالدىدا سهھرادىن كېلىـپ، پهخىرلىـك ئـوغلى سـىيىتنىڭ ئۆيىـدە مىهمـان       

ــاتتى  ــۇپ تۇرۇۋاتـ ــوۋاي. بولـ ــىلهرنىڭ    بـ ــۇپ، كىشـ ــدار بولـ ــڭ ئهمهلـ ئوغلىنىـ
دەپ  »ۋاي جۇجـاڭ «ھۆرمىتىگه سازاۋەر بـولغىنىنى، بىرمـۇنچه سـاقچىالرنىڭ    

قول بـاغالپ تۇرۇشـلىرىنى كۆرگىنىـدە كـۆڭلىنى پهۋەس ئىپتىخـار ھىسسـى       
شۇغۇنىسى ئوغلىنىڭ ئىشى مانـا شـۇنداق ۋاقىـت قهرەلـى     . تولدۇرغان ئىدى

  يوق ئىشكهن ئهمهسمۇ؟
 »كۆپنىـڭ ئىشـى ئۈچـۈن   «زلىرىدا ئوغلىغـا دۇئـا قىلىـپ، ئۇنىـڭ     ئۇ ناما

شۇغۇنىســى بالىســى . قــۇۋۋەت تىلهيتــى-چېپىــپ يــۈرگهن پاچاقلىرىغــا كــۈچ
مىـــدىال ئهمهس، دادىســـىنىڭ نامـــاز   لبو. ئۇنىڭـــدەك نامازخـــان بولمىـــدى  

  . ئوقۇشىنىمۇ دايىمال مهسخىرە قىلىپ قوياتتى
دادا، شـــــۇ قىلىقلىرىنـــــى ئىدارىـــــدىكىلهر كۆرســـــه، قولۇمـــــدا       —

ــاال؟    ــېمه دەپ ق ــادەملهر ن ــلهيدىغان ئ ــاڭ  «ئىش ــىيىت جۇج ــۇ س ــزگه -ب زە، بى
 —دېمهسـما؟   »ماركىسزىمنى سۆزلىگهن بىلهن، دادىسـىنى ئۆزگهرتهلمهپتـۇ  
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ــى  ــۇ كېتهتتـ ــا بولۇپمـ ــا  . دەپ خاپـ ــۆيلىرىگه مىهمانغـ ــاڭ دەپ ئـ ــۇنى جۇجـ ئـ
ــانال ــۈدەك   چاقىرىـــپ تۇرۇدۇغـ ــىمى دېگـ ــۇ ھهر ئاخشـ ــا، ئـ ــۆپ بولغاچقـ رمۇ كـ

ــى   ــۆيگه كېلهتت ــپ ئ ــدا شــىر كهي ــۈرىكىنى  . تهڭشــهلگهن ھال ــۇ بوۋاينىــڭ ي ب
  .بالىسى ئۈچۈن نېمىدىندۇر ئهندىشه قىالتتى. ئېچىشتۇراتتى

 »كۆپنىــڭ ئامــانلىقى «شــۇنداق بولســىمۇ دادا ئهمهســمۇ، ئوغلىنىــڭ    
ــد    ــتا ئىكهنلىكى ــر ئىش ــىدىغان بى ــۈپ پىش ــۈن كۆي ــائهت  ئۈچ ــۆڭلى قان ىن ك

ــاتتى ــداق . تاپ ــارەت   »ســاۋاپلىق ئىــش«بهلكىــم بۇن نامازنىــڭ ئورنىغــا كهفف
ئائىلىـدىكىلهر سـىيىت جۇجاڭنىـڭ    . بولۇدۇغاندۇ، دەپ ئوياليتى سـاددا ئـادەم  

ئالــدىراش ئىشــلىرىغا كۆنــۈك بولغاچقــا كۆرۈۋاتقــان تېلىــۋىزىيه فىلىمىنــى  
دىراشـلىقالرغا كۆنـۈكمىگهن   ئهممـا بۇنـداق ئال  . تۈگۈتۈپال ئۇخالپ قېلىشتى

ئـــۇ . ســـهھرالىق دادا بولســـا ئـــوغلى ھهققىـــدە ۋايىـــم يهپ ئۇخلىيالمىـــدى 
 -خۇپتهنــدىن كېــيىن بىرمــۇنچه نهفــل نامــاز ئوقــۇپ، ئوغلىنىــڭ ئامــان        

دۇئـادىن كېـيىن پهقهت ئۆيـدىكى كـېلىن،      .ئېسهنلىكى ئۈچۈن دۇئا قىلـدى 
قــان بولســىمۇ، يهنىــال بــالىالرنى خاپــا بولمىســۇن دەپــال ئورۇنغــا كىرىــپ يات 

يازنىـڭ  . ئۇيقۇسى كهلمهي، جاھـاننى سـورۇپ، ئـوي ئـويالپ ئۇيقۇسـىز يـاتتى      
قا بولۇدۇغــان بولســىمۇ، ئۇيقۇســىز ئــادەم ئۈچــۈن ســتــۈنلىرى شــۇنچىلىك قى

  .شۇنچىلىك ئۇزۇن ۋە ئازاپلىق ئىدى
ــاز       ــپ، نام ــتىن زېرىكى ــۇپ يېتىۋېرىش ــىز تولغۇن ــۇنداق ئۇيقۇس ــۇ مۇش ئ

ئـاۋايالپ ئىشـكنى ئېچىـپ    . رۇن ئورنىدىن تـۇرۇپ كهتتـى  بامداتتىن خېلى بۇ
بامــداتقا ئهزان چىققــۇچه يهنه بىــر نهچــچه . ھويلىغــا چىقىــپ تاھــارەت ئالــدى

ئــۇ تهۋەججــۇد  .رەكــئهت تهۋەججــۇد نــامىزى ئوقۇشــنى نىــيهت قىلغــان ئىــدى 
ــئهت        ــى رەك ــپ، يهنه ئىكك ــاالم بېرى ــۇپ، س ــئهت ئوق ــى رەك ــامىزدىن ئىكك ن

. سـىيىت قايتىـپ كهلـگهن ئىـدى    .  ئىشىكى قېقىلدىئۈچۈن تۇرغاندا ھويال
كـېلىن بولسـا شـېرىن ئۇيقـۇدا تـاكى      . ئهمما ھوشۇر بوۋاي نامازنى بۇزالمايتى

ــدىغان       ــقا بارى ــا ئىش ــايتى، ھهتت ــدىن تۇرم ــۇچه ئورنى ــۇز بولمىغ ــائهت توقق س
ــازىمۇ   غئو ــۆنگهن، تــ ــالمايدىغانغا كــ ــتىخان ســ ــتىلىق داســ ــۇ ناشــ لىغىمــ

ــدى  ــىلزادىلهردىن ئى ــىز ئىشــقا     . ئېس ــۈدەك ناشتىس ــۈنى دېگ ــوغلى ھهر ك ئ
يـۈز  «ئهمما بوۋاي بىلمهيتىكـى، ئوغلىنىـڭ جهمىيهتتىكـى    . كېتهتتى، بىچارە
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تۈپهيلىـــدىن ناھىيىنىـــڭ كوچىلىرىـــدا ســـهھهر ئېچىلغـــان ھهر  »ئـــابرويى-
  .ا تهكلىپ قىلىپ خۇشامهت قىلىدىغانلىقىنىچايخانا ناشتىغ

ــيىن    ــازدىن كېـ ــوۋاي نامـ ــدە بـ ــاچتى نهتىجىـ ــكنى ئـ ــپ . ئىشـ كېچىكىـ
  .ئېچىلغان ئىشىك سىيىت جۇجاڭنى خاپا قىلغان ئىدى

دېــدى ئــۇ   —مهن كهلگىلــى نهۋاق، ! نىمــانچه ئۇيقــۇڭالر قــاتتىق   —
  .غۇدراپ
  .مهن ئۇخلىمىغانتىم، باالم، نامازدىتىم —
چىۋېتىــپ، ئانــدىن كهچكىــچه ئوقۇۋالســىال بولمــامتى؟ ئىشــىكنى ئې —

ئــوغلى ئــادەتته دادىســىغا خېلــى كۆيۈنــۈپ  . دېــدى ئــۇ ئــۆزىنى باســالماي —
بۈگــۈنكى مۇئــامىله ئۇنىــڭ جىــددىي روھــى ھالىتىــدىن . مۇئــامىله قىالتتــى

بولۇۋاتقىنىنى چۈشهنگهن بوۋاي خاپـا بولمىـدى، ئهكسـىچه ئـوغلىنى قانـداق      
  .تىت بولدى-لغانلىقىنى بىلگۈسى كېلىپ تىتبىر ئىشنىڭ خاپا قى

ــۇڭا    — ــدۇ، بـــاالم؟ چېچىلىـــپ قاپســـهن، شـ بىـــرە خـــاپىلىق بولمىغانـ
  .دېدى بوۋاي —... دەيمىنا،
جىـددىي  . مهن بىـر يهرگه كېتىـپ بـارىمهن   . بولدى، باشقا ئىش يـوق  —

 —ئۆيگه ئالـدىراپال كهلـدىم، ئالىـدىغان نهرسـىلىرىم بارىـدى،      . ۋەزىپه بىلهن
  .ئۇدېدى 

مايـدىغان قانـدا ئىشـتۇ، بـاالم؟ سـېنىڭ      مبۇنچه سهھهردە ماڭمىسـا بو  —
  ...،ئهجهپ تهس ئىشكهن ...،ئىشىڭنىڭمۇ شۇ

ــۇزۇقالرنى     — ــان ب ــش، دادا، قاچق ــان ئى ــادەملهرنى تۇتۇدۇغ ــۇزۇق ئ  —! ب
  .دېدى جۇجاڭ دادىسىغا ئاسانراق چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن

  .سورىدى دادا ئهنسىرەپ —خهتىرى يوقتۇ، باالم؟  —
دېــدى ســىيىت جۇجــاڭ بىــر يهرلهرنــى   —ھىچنــېمه دەپ بولمايــدۇ،  —

ئاڭلىســـاق،  —ئـــاختۇرۇپ، بىـــر نېمىلهرنـــى ئېلىـــپ ســـومكىغا ســـالغاچ،  
  .بۇزۇقالردا قورال بارىمىش

ــڭ       — ــهن، كۆپنى ــات قىالس ــاالم، ئىهتىي ــانهت ب ــۆزىگه ئام ــڭ ئ ئالالھنى
ئـۆزى  لىك ئىـش بوغانـدىكىن ئـالالھ    ۋاتقـان خاسـىيهت  قىلىئامانلىقىنى دەپ 

  .دېدى ئۇ يهنه ئىشهنچ بىلهن —ساقال، 
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ــىال، دادا،     — ــا قىلس ــكۈل، دۇئ ــددىي ھهم مۈش ــپه جى ــۇ   —ۋەزى ــدى ئ دې
  .ئىشىك تۈۋىدە خوشلۇشۇۋېتىپ ،مېيىغىدا كۈلۈپ، دادىسىغا قاراپ

ــا      — ــېنى ئالالھق ــمهن، س ــدىغان، قىلى ــا قىلمام ــاالم، دۇئ ــائالال، ب ئىنش
  . تاپشۇدۇم

بــوۋاي، ھىچنــېمه بىــلهن . ســىيىت شــۇنچه ئالدىراشــال چىقىــپ كهتتــى 
ئىشــى يــوق كالىــدەك ياتقــان كېلىنىــدىن شــۇ بۈگۈننىــڭ ئۆزىــدىال خوشــى  

ــى ــكه      «. كهتت ــوش دېيىش ــىمۇ خ ــپ كېتىۋاتس ــا ئېلى ــاننى ئالقانغ ــرى ج ئې
-؟ مۇشـۇ كهمنىـڭ قىـز   !يارىماي، سېسىق ئوسۇرۇپ ياتقان قانداق خوتۇن بـۇ 

ــۇ ــۇ شـ ــا تهلهپ    ».. !.كېلىنلىرىمـ ــدىن دۇئـ ــڭ ئۆزىـ ــوۋاي ئوغلىنىـ ــا بـ ئهممـ
چـۈنكى  . قىلغانلىقىنى بىر ياخشـى باشـلىنىش دەپ ئـويالپ بهك سـۆيۈندى    

ــادەم ئوغلىنىــڭ بــۇ گهپلهرنــى دېــگهن چاغــدىكى مهســخىرىلىك     بــۇ ســاددا ئ
ــدى    ــان ئى ــقهت قىلمىغ ــاكى دىق ــۆرمىگهن ي ــۇ  . كۈلۈمسىرىشــىنى ك شــۇڭا ئ

دەپ ئـاچچىغى بىـلهن سـۆكۈپ تۇرۇدۇغـان      ئىلگىرىلىرى نامازنى خۇراپـاتلىق 
ئوغلىنىـڭ دۇئاغـا مۇھتـاج بولغـانلىقى، دۇئاغـا ئىشـهنگهنلىكى دېــگهن پهرەز       
ــۇر     ــڭ قهلبىنىــڭ چوڭق ــۆزىچه ئوغلىنى ــۇنى ياخشــىلىققا جــورۇپ، ئ ــلهن ب بى
ــۆيۈنۈپ    ــدىن سـ ــى ئۆلمىگهنلىكىـ ــۇلمانلىقنىڭ بىخـ ــال مۇسـ ــدا يهنىـ قېتىـ

اتقـــان، كادىرالرنىـــڭ پېنســـىيىگه دا بولۇۋودېـــمهك ھـــازىر مـــ. كېتىۋاتـــاتتى
چىققاندىن كېيىن نامازخان بولۇۋېلىشـىغا ئوخشـاش، ئوغلىنىڭمـۇ ئـاخىرى     

  .بىر كۈنى مهسجىد ئهھلىدىن بولۇشىنى تهسهۋۋۇر قىلدى
  

2  
قاسساپتا ماي قايغۇسـى، ئۆچكىـدە جـان    

  .قايغۇسى
  خهلق تهمسىلى —

  
ســىيىت ھوشــۇر ئىــدارىغا كهلگهنــدە باشــلىق گــو جىشــهن ۋە بىــرنهچچه  

ئۇالرنىــــڭ ھهممىســــى تولــــۇق قورالالنغــــان،  . ســــاقچى ئــــۇ يهردە ئىــــدى
ئـۇ كهلـگهن ئارىلىقتـا يهنه    . ئۈستىلىرىدە ئوق ئـۆتمهس جىلىـتكه بـار ئىـدى    
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ســىيىت ھوشــۇرمۇ دەرھــال ئىشــخانىغا كىرىــپ، . بىــرنهچچهيلهن كېلىشــتى
ئۇالرنىـڭ ئاساسـىي قىسـمى قىسـقا     . تكىنى كىيىۋالـدى ئوق ئۆتمهس جىلى

، بهزىلىـرى  )كىالشنىكوۋنى ئىسـالھ قىلىـپ ياسـالغان   (ستۋوللۇق ئاپتومات 
پهۋقۇلئــاددە مهرگهن ئــاتىقى بــار ئىككىيلهنــدە . كىالشــنىكوۋ ئاســقان ئىــدى

  .دۇربۇن بېكىتىلگهن ئۇزۇن ستۋوللۇق مىلتىق بار ئىدى
دېـــدى  —ئۇقتـــۇرۇش ئالغانالرنىـــڭ ھهممىســـى كېلىـــپ بولـــدى،  —

بىـز ھـازىر داال ئـارمىيه گازارمىسـىغا     . تهييارلىقلىرىمىز پۈتتى —گوجىشهن، 
. بېرىپ، ئۇ يهردە بىزنى سـاقالۋاتقان تىـك ئۇچـار بىـلهن دەرھـال ئـاتلىنىمىز      

  باشقا ئىشالر بارمۇ؟
قېتىمقــى راســتىنى دېگهنــدە بــۇ . دېــدى ســىيىت ھوشــۇر —يــوق،  —

ئوپېراتســـىيه بۇالرنىـــڭ ئىچىـــدىكى بهزىلهرنـــى جهھهنـــنهمگه يوللىشـــى      
ئهممـــا ھايـــاتال قالغـــانالر بۇنىڭـــدىن شـــۇنچىلىك پايـــدا . مـــۈمكىن ئىـــدى

. ئــاالتتىكى، بۇنــداق ئــامهت ئىنســانغا ئهر ئۆمرىــدە بىــر كېلىشــى مــۈمكىن  
ــامى     ــهرەپ نــ ــانچىالر شــ ــانچىالر ئهمهل، قــ ــۇلى، قــ ــات پــ ــانچىالر مۇكاپــ قــ

  .ىغانلىقىدا گهپ يوقئالىد
ــاجىكتىن     ــالته ئۇيغــۇر، بىــر ت ــالته خىتــاي، ئ ســهپهرگه ھــازىر بولغــانالر ئ

ــارەت  ــدى   13ئىب ــى ئى ــاي ساقچىس ــىنىلىرىغا   . نهپهر خىت ــاقچى ماش ــۇالر س ئ
چىقىــپ داال ئــارمىيه گازارمىســىغا كېتىۋاتقــان چېغىــدا گوجىشــهن بىــر ئهپ 

  :بىلهن پىچىرلىدىىتاي ساقچى شياۋ خۇغا ئىهتىيات خپۇرسهت تېپىپ، 
باشقا يولداشالرغا يهتكـۈزۈپ قـوي، ھهر قاچـان مـاۋۇ ئايالمباشـالرنىڭ       —

ئارقىسىدا بولۇشـقا دىقـقهت قىلىڭـالر، بۇالرغـا ئىشـهنگىلى بولمايـدۇ، ھهتتـا        
بۇالر جان پىدا قىلىۋاتقان تهقدىردىمۇ بىر پۇرسـهتته ئاينىـپ، قـورالنى بىـزگه     

ــدۇ  ــى بولمايـ ــدۇ دېگىلـ ــۇڭا . قاراتمايـ ــازارەتنى بوشاشـــ شـ ــا نـ تۇرماڭالر، ئۇالرغـ
  .ئارقىسىدىن ھهركهت قىلىڭالر

ئــۇالر دەســلهپته . شــياۋخۇ بــۇرۇن ئــۆزىگه بېــرىلگهن تهلىمنــى ئهســلىدى 
شهرقىي تۈركىستانغا يېتىپ كهلگهندە ئۇالرغا مهخسـۇس ئۇيغـۇرالر ھهققىـدە    
قانداق پوزىتسـىيهدە بولـۇش ھهققىـدىكى قىزىلتاشـلىق كىتـاپ بېـرىلگهن       

ئۇيغۇرنىڭ رەئىـس بولغىنىنىمـۇ دۈشـمهن دەپ قـاراڭالر،     «: بۇ تهلىمدە. ئىدى
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ــۇالرنى      ــدە ئ ــوغرا كهلگهن ــا ت ــالقىلىق ۋاقىتالرغ ــىلهر، ھ پهقهت ھه دەپ قويۇس
ئادەتتىكى بىر ئۇيغـۇر قاتارىـدا كۆرسـهڭالر بولـۇدۇ، غهيـرى ئهھـۋال سېزىلسـه        

-دېــگهن مهزمۇنـــدا شوۋىنىســت تهلىـــم   »ھىــچ ئىككىلهنــمهي ئاتىســـىلهر  
  .تهربىيىدىن ئۆتكۈزۈلگهن ئىدى

ئۇالرنىـڭ ھهممىسـى   . شياۋخۇ يېنىدىكى باشـقا خىتايالرغـا پىچىرلىـدى   
ــۇ ھهركهت پىرىنىســىنى ئهســلىرىگه ئېلىۋېلىشــتى   ــۇ  . ب ــايالر ئۈچــۈن ب خىت

ئـــادەتته . بهكمـــۇ كۆڭۈللـــۈك بىـــر ئـــوۋ پائـــالىيىتى بولـــۇپ ھىســـاپلىناتتى
ھهيدىلىشـكىچه سـهۋەپ   ھىسابىنى ئېلىـپ، بىـر تېلـى ئۈچـۈن خىـزمهتتىن      

قانچىلىــك ئاتســا مهيلــى . بولۇدۇغــان ئــوق، بــۇ ھهركهتــته ھىساپســىز ئىــدى 
بولۇپمـــۇ بـــۇ ئوۋنىـــڭ ئـــوبېكتى ئۇيغـــۇر دەپ ئاتىلىـــدىغان، مۇشـــۇ . ئىـــدى

زېمىننىــڭ ئهســلى ئىگىلىــرى بولغانــدا بــۇ تېخىمــۇ قىزىــق بولۇشــىدا گهپ 
ىكى شــــىياۋخۇالر ئامېرىكىنىــــڭ يېڭــــى قۇرۇلغــــان دەۋرلىرىــــد     . يــــوق

نىـڭ ھىنـدىيانالرنى خـۇددى يـاۋايى غـازنى ئاتقانـدەك       )كاۋبوي(الر »كالىچى«
ــۇنچىلىك     ــدا شـــ ــۆرگهن چاغلىرىـــ ــولىرىنى كـــ ــۈرگهن كىنـــ ــپ يـــ ئېتىـــ

ــلىدى  ــانلىقىنى ئهسـ ــادەتته   . ھاياجانالنغـ ــدە ئـ ــوالرنى كۆرگهنـ ــداق كىنـ بۇنـ
ياۋروپــــالىق كــــۆچمهن كاۋبويالرغــــا ئــــۆزلىرىنى، يهرلىــــك ھىنــــدىيانالرغا  

نى تىمسال قىلىـپ، خـۇددى ئاشـۇ ئاتلىقالرنىـڭ بىپايـان ئامېرىكـا       ۇيغۇرالرئ
چۆللىرىــدە، جاڭگاللىرىــدا، يايالقلىرىــدا ھىنــدىيان ئوۋالشــلىرىدىن بهكمــۇ   

ئهمهلىيهتتىمۇ ئاشـۇنداق بىـر پۇرسـهت بولۇشـىنى،      .ھوزۇرلۇنۇپ كېتىشهتتى
  .راسا پۇخادىن چىققۇدەك ئېتىۋېلىشنى ئارزۇ قىلىشقان ئىدى

ــا ئهمـــدى ــۇ . ئاشـــۇ پۇرســـهت كهلگهنـــدەك قىالتتـــى  مانـ شۇغۇنىســـى بـ
چـــۈنكى . كۆڭۈللـــۈك كىنـــو بهك قىســـقا بولـــۇپ قالىدىغانـــدەك ئىـــدى     

ــا     ــۇالر بولس ــته، ئ ــۇر پهقهت يهت ــدىغان ئۇيغ ــدى  13ئوۋلىنى ــوۋچى ئى ــۇڭا . ئ ش
تهلهيلىكلهرگه بىرەردىن توغرا كېلىپ، باشـقىلىرىنىڭ قـولى تهگمهسـتىنال    

ىپ، پىرىنسىپ بويىچه ئۇيغـۇرالر ئالـدى سـهپ    يهنه كېل. ئىش ئاخىرلىشاتتى
بولۇشـــى كېـــرەك، شـــۇنداق بولغاچقـــا، شـــىياۋخۇالر قـــوراللىرىنى بهتـــلهپ  
بـولغىچىال بــۇ ئايالمباشــالر ئۆزىنىــڭ قېرىنداشــلىرىنى بىــز ئۈچــۈن ئېتىــپ  

ــۈمكىن  ــىمۇ م ــاڭ نهقهدەر     . بولۇش ــاي قالس ــوق ئاتالم ــايمۇ ئ ــر پ ــدا بى ــۇ ھال ئ
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ــۇدۇ   ــش بول ــلىنارلىق ئى ــۇ    ! ھه-ئهپسۇس ــپ، مۇش ــۈنلىرى كېلى ــر ك ــه، بى ئى
ادىن خـ ئۆي كىرىـپ قىرىپالۋېتىـدىغان ئىـش بولسـا نهقهدەر پۇ    -خهقنى ئۆيمۇ

  !ھه-چىقاتتۇق
ئهمدى شىياۋخۇ قاتـارلىق خىتـايالر جهڭـدىن كېـيىن كېلىـدىغان پايـدا       

ــدى   ــلىغان ئىـ ــقا باشـ ــدە ئويالشـ ــۇن،  . ھهققىـ ــىنى ئاتالىسـ ــى بىرەرسـ مهيلـ
ــىي   ــۇ ئوپېراتســ ــۇن، بــ ــهر   ئاتالمىســ ــتىگه مۇيهسســ ــىش بهخــ ىگه قاتنىشــ

بهلكىــم گــو  . بولغانالرنىــڭ ھهممىســىگه بىــر نهرســه تهگــمهي قالمــايتى     
ــڭ     ــتۈرۈلهر؛ ئۇنىـ ــۈرۈمچىگه ئۆسـ ــىتىالم ئـ ــاكى بىۋاسـ ــكه يـ ــاڭ ۋىاليهتـ جۇجـ

يـاق، بـۇ مـۈمكىن ئهمهس،    -بوشىغان ئورنىغا سىيىت ھوشـۇر ئۆسـهرمۇ؟ يـاق   
ئــۇ ئۆسۈشــى مــۈمكىن . شئايالمباشــالرنىڭ تهقــدىرى مهڭگــۈ مۇئــاۋىن بولــۇ 

. ئۇنـداقتا ئىككـى ئـورۇن بىكـار بولـۇدۇ     . ئهمما يهنىال مۇئـاۋىن بولـۇپ ئۆسـۈدۇ   
ــاۋىن بــوالرمهن   ــاق، . كىــم جۇجــاڭ بــوالر؟ بهلكــى مهن؟ ھىــچ بولمىســا مۇئ ي

مـاۋۇ قارشـىمدا ئولتۇرغـان ئهخـمهق     . مۇئاۋىن دېگهن ئايالمباشالرنىڭ ئىشـى 
ر شـۇ تاپتـا قانچىلىـك ھاياجانـدىكىن؟     بۇال. قهھرىمانالردىن بىرى بولۇپ قاالر

ــڭ       ــۇ بىزنى ــدا ئۆزلىرىنىڭم ــۋاتقىنىنى، ئاخىرى ــدا قىلى ــان پى ــۈن ج ــز ئۈچ بى
ــدىغانلىقىنى   نهزىرىمىـــزدە يهنىـــال دۈشـــمهن ھىساپلىنىشـــتىن قۇتۇاللمايـ

  بىلهمدىغاندۇ؟
قارشـــىدا ئولتۇرغـــان ئۇيغـــۇرالردىن سىياســـىي بۆلۈمنىـــڭ ساقچىســـى  

ۇن تاقالغـان يېـرىم ئاپتوماتىـك مىلتىقىنـى     ساۋۇت ئـۇزۇن سـتۋوللۇق، دۇربـ   
باغرىــدا تۇتــۇپ ھىچكىمنــى كــۆزگه ئىلمهيــدىغان روھــى ئۈســتۈنلۈك بىــلهن 

دۇربــۇن . ئۇنىــڭ مهرگهن دېــگهن ئــاتىقى بــار ئىــدى . گىــدىيىپ كېتىۋاتــاتتى
بېكىـــتىلگهن قــــورال تۇرۇۋەرســـۇن، دۇربۇنســــىزمۇ بهشـــته بهش نىشــــانغا    

ئوۋاليـدىغىنىمىز پهقهتـال يهتـته    «. ئـوياليتى شۇڭا ئۇ مهغـرۇر ھالـدا   . ئاتااليتى
بۆلگۈنچى تۇرسا، ماۋۇالرغا نېمه ئىـش بـارىكىنه؟ مهن بىـلهن بىـرەر قارىشـىپ      

بىـــرلهپ -بېرىـــدىغان بىرســـى بولســـىال خـــۇددى تېـــزەك تهرگهنـــدەك بىـــر 
مۇشـۇ خهنـزۇ يولداشـالرنىڭ قورقۇنچاقلىقىمىـدۇ بـۇ؟ يـاكى       . تىرىۋەتمهمدىم

ــارتۇقچه ئىهتىياتچانلىق ــارىكىنه؟     ئ ــرەك ب ــېمه كې ــادەمگه ن ــۇنچه ئ ــدۇ؟ ب ىمى
ــۇرۇدۇ،      ــۆككىلى ت ــا م ــۇپ ئارقىمىزغ ــزۇ يولداشــالر قورق ــۆرۈمىز، خهن ھېلــى ك
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بىكـــار –ئــاڭغىچه بىـــزلهر كـــومال قويـــۇمىز، بــۇالر قـــوراللىرىنى بىكـــاردىن   
ــدۇ   ــدۇرۇپ كېلى ــۈرۈپ يان ــپ، كۆت ــۈرۈپ بېرى ــزمهت  . كۆت ــۇالر خى ــى ب يهنه تېخ

ــۇپ باھالىن ــهتكهن بولـ ــۈمكىنكۆرسـ ــىمۇ مـ ــدىر  . ىشـ ــز، تهقـ ــدا قىلىمىـ قانـ
شــــۇنداق، ھوقــــۇق مۇشــــۇالرنىڭ قولىــــدا تۇرســــا، ئــــۇالر ئاكــــا مىلــــلهت 

بــۇ قېــتىم ســىيىت جۇجــاڭ  ! دە-بولغانــدىكىن، شــۇالردىن ئاشســا بىزنىــڭ 
! ئۆسهپ قهشقهگه كېتىپ قاسـا، ماڭـا ئۇنىـڭ ئـورنى تېگىـپ قاالمـدۇ، تېخـى       

هم، بۇنـداق جاننىـڭ نـېمه    بۇ قېتىمقى ئىشـتا مهن خىـزمهت كۆرسىتهلمىسـ   
قىســـقا ! ئـــۇزاقتىكىلهر دېمىســـىمۇ مېنىـــڭ. مهنـــدە گهپ يـــوق! كېرىكـــى

ــارال       ــگهن بىك ــاتىمهن دې ــاننى ئ ــۇزاقتىكى نىش ــلهن ئ ــورال بى ــىتۋوللۇق ق س
يېقىنـــدىكىلىرىمۇ بىزلىـــدىن ئاشســـا ئانـــدىن باشقىســـىغا . ئـــاۋارىچىلىق

  »!... دە-تېگىدۇ
ئۇنىڭمــۇ ئــۆز . دۇربۇنلــۇق يهنه بىــر مىلتىــق تاجىكنىــڭ قولىــدا ئىــدى 

ــۇ يهنه  . خـــامچوتلىرى بارىـــدى ــانلىق مىلـــلهت بولۇپمـ ــا ئازسـ ــۇ قاغىلىقتـ ئـ
هنزۇ يولداشـالر ئۇنىڭغـا غهمخورلـۇق قىلىـپ، ئېتىـۋار      خئازسانلىق بولغاچقا، 

ئهممـــازە مۇشـــۇ ئۇيغـــۇر ئاداشـــالرنىڭ ئۇنىڭغـــا تـــارلىقى  . بېرىـــپ تـــۇراتتى
لىپ، ئۇ ئېرىشـكهن ئېتىـۋارنى قىزغىنىـپ، پۇرسـهت تاپسـىال غاجىشـىپ       كې

ياخشـىمۇ بهختىمىـزگه   «شـۇڭا ئـۇ ئـوياليتىكى،    . تۇرۇدۇغانلىقىنى سـېزەتتى 
خهنزۇ يولداشالر بولـۇپ قـاپتىكهن، بولمىسـا مۇشـۇ ئۇيغـۇر خهقنىـڭ قولىغـا        

ۇ ياخشـىمىغۇ، خهنـز  ! قالساق بىزدەك ئازسانلىقالرنى مىجىـپال قويـۇدۇ جۇمـا   
ــه    ــۈنكى ھهمىشــ ــدۇ، چــ ــىنىپ كهتمهيــ ــا بهك ئىشــ ــالر ئۇيغۇرالرغــ يولداشــ
ــى    ــا، بۇزغۇنچۇلـــۇق ھهركهتلىرىنـ ــتىن چىقىۋاتسـ ــۇ خهقـ ــۈنچىلهر مۇشـ بۆلگـ
ــۇ      ــى مۇش ــۇرالرنىڭ ھهممىس ــمهن ئۇنس ــى دۈش ــان نىيهتتىك ــدىغان يام قىلى

ــا،  ــىقى كهڭ،  ... خهقـــتىن چىقىۋاتسـ ــڭ قورسـ ــزۇ خهقنىـ ــا خهنـ ــۇ مـ ھېلىمـ
بـۇ  . تۇرىدىن يوقال قىلىۋەتسـىمۇ قىلىۋېتهلهيـدۇ جۇمـا   بولمىسا بۇ خهقنى ئوت

بىـر تاجىـك مهن ئىكهنـمهن، ھىـچ     -قېتىم بۇ ھهركهتـكه قاتناشـقان بىـردىن   
ئىش قىاللمىساممۇ ئېتىۋار بېرىش يۈزىسـىدىن بولسـىمۇ بىـرنېمه تهگـمهي     

  »قالمايدىغۇ
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ئۇنىــڭ يېنىــدىكى باشــقا ئۇيغۇرالردىمــۇ خــۇددى ئهيــنهن شــۇ تىپتىكــى   
ئۇالر تىـك ئۇچـار يهرگه قونـۇپ بولغـۇچىال يهرگه سـهكرەپ      . بارىدى مهغرۇرلۇق

خهنـزۇ يولداشـالر   . چۈشۈپ، دۈشمهنلهرگه ئوت ئېچىشـنى كـۆڭلىگه پـۈكهتتى   
مىــــس ھهركهتــــلهر بىــــلهن ۋاقىتنــــى ئېلىــــپ، جــــاننى  -چوقــــۇم مىــــس

ئايايــدىغاننىڭ قــازىنىنى ئاســىدۇ، بىــز دېــگهن قــارام ئۇيغــۇر تۇرســاق، جانغــا  
قېـرى خوتـۇن شـاپتۇل يهپ،    «؟ !ش دېـگهن قانچىلىـك ئىـش   تهۋەككۈل قىلىـ 

  !ئىشنى تۈگۈتۈپ قاراپ ئولتۇرۇمىز چوقۇم »ئۈچكىسىنى ئايرىغۇچه
بۇنداق شېرىن ئويالر سـىيىت ھوشـۇر بىـلهن گوجىشـهندە بولمـايتىمۇ؟      
ئـــۇالر دېـــگهن بـــۇ قېتىمقـــى ھهركهتنىـــڭ قومانـــدانلىرى تۇرســـا، ئهلـــۋەتته  

ــا تې   ــوم بېشــى ئۇالرغ ــدۇتۆھپىنىــڭ ت ســىيىت ھوشــۇرنىڭ ئارزۇســى  ! دە-گى
سـۆيۈملۈك خـانىمى قهشـقهر كوچىلىرىـدا     . قهشقهر شهھرىدە ئىشلهش ئىـدى 

غىتتىڭشىپ مېڭىپ كهتسه، ئاخشـاملىرى باغچىـدا سـهيلى قىلسـا، ھهمـمه      
ئادەم ھېلىقى قاغىلىقنىڭ چېگرا رايونىـدا خىـزمهت كۆرسـهتكهن قهھرىمـان     

ــر   ــىپ، بى ــىپ، شىۋىرلىش ــۇكهن، دېيىش ــرى-ش ــه،  بى ــۈتۈپ كېتىشس گه كۆرس
ــا     ــدىن ئىپتىخارغـ ــۇپ قالغىنىـ ــۇنى بولـ ــڭ خوتـ ــر قهھرىماننىـ ــانىمى بىـ خـ

ئـــون كـــۈن تۇرغـــۇزۇپ، -دادىســـىنى ئهكىلىـــپ، ھهپـــته. چۆمۈلـــۈپ كهتســـه
ــا    ــدىن مهمنۇنلۇققـــ ــۇلنى تاپقىنىـــ ــان ئوغـــ ــر قهھرىمـــ ــۇنداق بىـــ مۇشـــ

ىلى ئــۇھ بــۇالرنى ئويلىغانــدا قانــداقمۇ ھاياجانالنمــاي تــۇرغ... چۆمدۈرۈۋەتســه،
  بولسۇن؟

ــتى      ــا كېلىش ــاي گازارمىغ ــۇ قالم ــون مىنۇتقىم ــپ ئ ــا چىقى ــۇالر يولغ . ئ
گازارمىنىــــڭ كهڭ ھويلىســــىنىڭ ئوتتۇرىســــىدا تىــــك ئۇچــــار ئــــايروپالن 

بىـرنهچچه ئهسـكهرمۇ   . قاناتلىرى ئىشـلهۋاتقان ھـالهتته كۈتـۈپ تۇرغـان ئىـدى     
ــدى     ــۈپ تۇرغانى ــۇالرنى كۈت ــدە ب ــراق يېرى ــڭ يېقىن ــك ئۇچارنى ــاقچىال. تى ر س

ــۇ ئهســـــكهرلهردىن   ــۈپ، ئهســـــكهرلهرگه ئۆزلىرىنىڭمـــ ماشـــــىنىدىن چۈشـــ
قېلىشمايدىغانلىقىنى كۆرسۈتۈپ قويماقچى بولۇۋاتقانـدەك جهڭگىـۋار سـهپ    

كۈتـۈپ تۇرغـان ئهسـكهرلهر    . بولۇپ تىزىلىپ، تىـك ئۇچارغـا قـاراپ مېڭىشـتى    
گوجىشــهننى ســاالملىدى، ســاالم تامــا قىلىــپ ھىجايغــان ســىيىت ھوشــۇرغا  
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نهرســـىگه قارىغانـــدەك، ياراتماســـلىق بىـــلهن قـــاراپ قويـــۇپ،      پهس بىـــر 
  :گوجىشهنگه

  .دەپ سورىدى —كهلدىڭالرمۇ؟ ھهممىڭالر مۇشۇمۇ؟  —
  .ماڭساقال بولۇدۇ. ھه، كهلدۇق، ھهممه تهييارلىقىمىز تهق —
بولۇدۇ، ئهمىسه، ئهگهر ياردەم كېـرەك بولسـا ئۇچقۇچىغـا ئېيتسـاڭالر،      —

  .ئۇ سىمسىز ئاپارات بىلهن بىزگه يهتكۈزۈدۇ
بولــۇدۇ، رەخــمهت، تۈەنجــاڭ، مېــنىڭچه ئۇنچىۋاالمــۇ بولــۇپ كهتــمهس،   —

  .ئۆزىمىز يېتىشىپ كهتسهك كېرەك
  !بولۇدۇ ئهمىسه، مېڭىڭالر، مۇۋەپپىقىيهت تىلهيمهن —

ئـاۋال  . ىـك بىـلهن تىـك ئۇچارغـا چىقىـپ جايالشـقىلى تـۇردى       ئۇالر تېزل
كىرگهنلهرنىڭ ئارقا ئورۇنـدۇققا جايلىشـىدىغانلىقىنى پهم ئهتـكهن خىتـايالر     
بــۇ يهردە ئۇســتۇلۇق بىــلهن ئالــدى قاتــار بولۇۋېلىشــقاچقا ھىــچ چانماســتىنال 

  .ئۇيغۇرالرنىڭ ئارقىسىدىن ئورۇن ئېلىشتى
ر ھاۋاغـا كۆتۈرۈلۈشـكه باشـلىغاندىال    ئۇالر جايلىشـىپ بولـۇپ، تىـك ئۇچـا    

ســىيىت ھوشــۇر بايــا داال ئــارمىيه تۈەنجاڭىنىــڭ ئىلتىپاتســىزلىقىنى يادىغــا 
ھهربىـي يولداشـالغىمۇ   «ئهكسـىچه  . ئهمما ئۇ ئۇنىڭـدىن ئاغرىنمىـدى  . ئالدى

ياقـا جايالرغـا كېلىـپ،    -تهس جۇمۇ، يۇرتلىرىدىن ئايرىلىـپ مۇشـۇنداق چهت  
ــزمهت قىل   ــى دەپ خى ــز خهقن ــىلىققا   بى ــز بهغهرەز خهق ياخش ــا، يهنه بى ىۋاتس

ــپ     ــىنى ئاغرىتىـــ ــڭ بېشـــ ــال بىچارىالرنىـــ ــپ، دايىمـــ ــانلىق قىلىـــ يامـــ
دەپ شـۇنداق   ›سـهنمۇ شـۇ تائىپىـدىنغۇ   ‹تۇرۇۋاتقاندىكىن، كۆڭلىدە مېنىمـۇ  

ئهممــا بــۇ قېتىمقــى ھهركهتــته تولــۇق غهلىــبه بىــلهن  . قىلســىمۇ قىلغانــدۇ
مېنىـڭ ئۇنـداق بـۇزۇق ئۇيغۇرالرغـا      قايتىپ كهلگهن چېغىمىزدا كۆرۈمىزغۇ،

ئوخشىمايدىغان، ئىنقىالبىـي ئۇيغـۇر ئىكهنلىكىمنـى كـۆرۈپ يېتىـپ، ئهپـۇ       
  »!... سوراپ كېتهمدۇ تېخى

تىك ئۇچار ھاۋاغا كۆتۈرۈلـۈپ، غهرپ تهرەپـكه قـاراپ ئۇچۇشـقا باشـلىغاندا،      
 .قاغىلىقنىــڭ مهســجىدلىرىدىن بامــداتنىڭ ئهزىنــى ئاڭلىنىشــقا باشــلىدى 

  .ئاۋغۇستنىڭ تېڭى ئىدى-24بۇ 
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  ئوپران دەرياسى  قانقان بولۇپ ئاق
  

تۈنۈگۈن دەريادىن ئۆتۈشـته كهچ قېلىـپ، دەريـادىن ئۆتۈشـنى ئهتىسـىگه      
ئاۋغۇســتنىڭ تــاڭ ســهھهرىدە ئورۇنلىرىــدىن تــۇرۇپ،  -24قويغــان يىگىــتلهر، 

ئانـدىن جامـائهت   . جاندىن ئۆتكۈدەك سوغۇق تاغ سـۈيىدە تاھـارەت ئېلىشـتى   
ئانـدىن  . نامازدىن كېـيىن ئـۇزاق دۇئـا قىلىشـتى    . بولۇپ نامازلىرىنى ئوقۇدى

ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ، دەريانىڭ ئۆتۈشكه ئهپلىكـرەك يېرىنـى تېـپىش ئۈچـۈن     
بىــر يوقۇرىغــا مېڭىــپ، ئــاخىرى بىــر يهرنــى مۇۋاپىــق دەپ       بىــر تــۆۋەنگه،  

نىڭ بۇ يهرلهردىكى شـىددەتلىك ئاقىـدىغان دەريـاالردىن ئۆتۈشـته     K. قاراشتى
ئۇ مۇشـۇنداق گـورۇپپىالردىن بىرنهچچىنـى يولغـا     . مهلۇم تهجرىبىسى بارىدى

  . سالغان بولغاچقا، ئۇ كېچىكنى بېكىتتى
ارار قىلىنغانـدىن كېـيىن،   ېچىكنى بېكىتىـپ، شـۇ يهردىـن ئۆتـۈش قـ     ك

ــلهن   ــدى بى ــدى   Kئال ــاقچى بول ــىناپ باقم ــۈپ س ــۆزى ئۆت ــا . ئ ھهر ئىهتىمالغ
ــردى     ــۇغا كى ــىنى قويــۇپ، س ــى سومكىس ــاغالردىكى قارالرنىــڭ   . قارش ســۇ ت

ــا      ــزلىكته بولغاچق ــۇ ئىگى ــۇ يهرلهرم ــۇنداقال ب ــى، ش ــىدىن كهلگهنلىك ئېرىش
ئــۇ  .غۇق ئىــدىتومــۇز بولۇشــىغا قارىمــاي ســۆڭهككه ئۆتــۈپ كېتىــدىغان ســو 

ــكه      ــپ، ئۆتۈش ــمىغا قهدەر بېرى ــۇرا قىس ــان ئوتت ــۇق ئاقق ــڭ ئهڭ ئۇل ئېقىننى
ئانــدىن سومكىســىنى   . بولــۇدۇكهن دېگهننــى جهزمــلهپ قايتىــپ كهلــدى     

  :دە-ئېلىپ، مۈرىسىگه ئاستى
دېــدى ۋە ئــۆزى  —ئهمىســه ئارقامــدىن مــېڭىڭالر، بىســمىلالھ دەپ،  —

بايـامقى ســوغۇق تـېخىچه جېنــى   . دەپ سـۇغا پــۇتىنى تىقتـى   »بىسـمىلالھ «
ئارقىـدىكىلهرمۇ  . قاخشىتىپ تـۇراتتى، شـۇڭا ئـۇ چىدىغۇسـىز توڭـۇپ كهتتـى      

دەريـــا گهرچه كىچىـــك   . توختىمـــاي ســـۈرىلهرنى پىچىـــرالپ كېلىشـــهتتى    
  .بولسىمۇ تېز ئاققاچقىال شۇنچه خهتهرلىك ئىدى

الر تۈرۈلـــۈپ، ئـــۆرلهپ پاچاققـــا ئۇرۇلغـــان ســـۇ. دەريـــادىن ئۆتۈۋېلىشـــتى
بهلگىچه چىقىپ كهتكهچكه، ئۈستىبېشى ھـۆل بولـۇپ كهتـكهن، سـهھهرنىڭ     

بىــرىگه تېگىــپ  -ســوغۇق ھاۋاســى قوشــۇلۇپ، ئۇالرنىــڭ چىشــلىرى بىــر     
ــۇراتتى  ــىلداپ ت ــاقتهك بىرنېمىلهرنــى      . كاس ــوغرى تىــكهن، قامغ ــاز ئ بىــر ئ
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ــلهپ،   ــر يهرگه دۆۋىـ ــپ بىـ ــپ كېلىـ ــپ تېپىـ ــوت يېقىـ ــا ئـ ئىسسىنىۋالمىسـ
شــۇڭا . كېســهل بولــۇپ قېلىشــىمۇ مــۈمكىن ئىــدى    . ىدىغۇســىز ئىــدى چ

ــكه     ــلهن ھهر كىــم ســومكىلىرىنى تاشــالپ ھهر تهرەپ ــۇيرۇقى بى ئهمىرنىــڭ ب
رىدىن توپالشـــقا ىيۈگرۈشـــۈپ يـــۈرۈپ ســـامان غوللـــۇق چـــۆل ئۆســـۈملۈكل 

  .بۇ چاغدا تاڭ سۈزۈلۈپ، ئهتراپ تامامهن يورۇپ كهتكهن ئىدى. باشلىدى
. ئــوت قــالىغۇدەك بىرنهرســه تېپىشــمۇ تهس ئىــدى بــۇ ســىدام تــاغالردىن

ــۈرگهن    ــدا يـــۈگرەپ يـ ــىدەك تـــاقىر تاغنىـــڭ يانباغرىـ خـــۇددى تازنىـــڭ بېشـ
ــت قىلىشــاتتى    ــلهن ئىســىپ قېلىشــنى ئۈمى ــكهت بى ــتلهر ھهم ھهرى . يىگى

ئـــۇالر ئهنه شـــۇنداق سومكىســـنى قويغـــان يهرگه بېرىـــپ كېلىـــپ، قـــۇرۇق 
نىــڭ تېگىــدىن كېلىۋاتقانــدەك ئۆســۈملۈكلهرنى تېرىــپ يۈرگهنــدە ئــۇزاق يهر

قولىـــدىكى  Kئهڭ ئهۋۋەل بـــۇ ئـــاۋازنى تۇيغـــان . موتۇرنىـــڭ ئـــاۋازى كهلـــدى
ھهقىقهتهنمـۇ  . ئىشىنى قويـۇپ، قـۇلىقىنى دىـڭ قىلىـپ بىـردەم تىڭشـىدى      

ــدى    ــاۋازى ئى ــۇر ئ ــان موت ــنالپ كېلىۋاتق ــا   . يېقى ــول بولمىغاچق ــۇ يهرلهردە ي ب
  .ئىدىبۇنىڭ ماشىنا موتۇرى بولۇشى مۈمكىن ئهمهس 

K      نىـڭ جىـم تـۇرۇپ تىڭشــاۋاتقانلىقىغا دىقـقهت قىلغـان ئىدرىســخانمۇ
يـۇ، تاتىرىـپ   -ئاڭلىـدى . جىم تۇرۇپ تىڭشاپ، ئۇمـۇ موتـۇر ئـاۋازىنى ئاڭلىـدى    

بىــر دەقىــقه ئىچىــدە كــۆز ئالدىــدىن نۇرغــۇن كۆرۈنۈشــلهر تىزىلىــپ  ! كهتتــى
ه ئـوغلى،  زىلۋا بويلـۇق سـهھرا گـۈزىلى ئايـالى، ئومـاققىن     : ئۆتۈشكه ئۈلگۈردى

ھاياتى بويى جاپادىن باشقا كۆرگۈلۈكى بولمىغـان جاپـاكهش دادىسـى، دايىـم     
ــقا      ــى، باشـ ــى، ئىنىسـ ــاۋان ئانىسـ ــان ناتـ ــۈپال تۇرۇدۇغـ ــاش تۆكـ ــپ يـ ئېزىلىـ

ــلهر، ــى،     ... كىچىك ــاقباش يېزىس ــهھرى، ئۇشش ــقهر ش ــازىرى، قهش ــاغىلىق ب ق
ئـازاپلىق  چېكـى كۆرۈنمهيـدىغان تـاغالر، تـۈرمه،     -كۆك ئاسمان، قاقاس ۋە ئۇچ

تــۇل قالغــان چىرايلىـق ئايــال، يىــتىم  ... قىســتاقالر، جــازا مهيـدانى، -قىـيىن 
ــان، كېســهلچان     ــۇل ۋە يىتىملىكــته، يوقســۇزلۇقتا نىمج ــاق ئوغ بولغــان ئوم

  ....بولۇپ ئۆسۈش، غېرىپچىلىق،
ــالال، تىــك ئۇچــار  — ــۇڭال، ب ئۆزىمــۇ دەر ھــال . Kۋارقىرىــدى —! تېــز بول

  .تىرىشتى يۈگرەپ سومكىسىغا يېتىشىشكه
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ــىغا      ــڭ سومكىس ــدى ۋە ئۇالرنى ــۇ كۆرۈن ــار ئۆزىم ــك ئۇچ ــچه تى ــۇ كهمگى ب
بىـــر . يېقىنلىشىشـــىغا يـــول بهرمهي، ئۈلگۈجىســـىگه ئېتىشـــقا باشـــلىدى

ــنه      ــدىكى كىچىككى ــا بويى ــلهپ، دەري ــتىن پهس ــر تهرەپ ــپ، بى ــتىن ئېتى تهرەپ
تىــك ئۇچــار قونغــان يهر بىــلهن بالىالرنىــڭ ئــارىلىقى . تهكشــىلىككه قونــدى

قونمـــاي ئېتىلىـــپ ســـىرتقا -تىـــك ئۇچـــار قونـــا. مېتېـــرچه كېلهتتـــى 100
ــكه ئـــوق    ــۇالر تهرەپـ ــۆزىنى يهرگه تاشـــالپ يېتىـــپ، بـ ــاقچىالر ئـ چىققـــان سـ

ــكه قىلغــان پۇرســهتته   . ياغدۇرۇشــقا باشــلىدى ــوق ئېتىــپ مىلى بىرلىــرى ئ
ــۇش ئۈچــۈن     ــك تۇت ــار تىرى بىرلىــرى يىگىــتلهرگه يېقىنلىشــىپ، ئىمكــان ب

  .ىئىلگىرىلىمهكته ئىد
دەپ ۋارقىرايتـى   —تېز، دەرياغا يېقىنلىشىڭالر، يۇمـۇالپ مـېڭىڭالر،    —

K.  
سومكىســـىنى ئېچىـــپ . ئـــۇ جىـــددىي ئۆمـــۈلهپ سومكىســـىغا يهتتـــى

ئهممــــا ئۈلگــــۈجه . نېمىنىــــدۇر ئىــــزدەپ تېپىــــپ ئېلىشــــقا تىرىشــــاتتى
بـۇ  . ياغدۇرۇلغان ئـوقتىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن بـۇ ھهركىتـى تـازا قوالشـمايتى       

ــاقچىالر    ــاۋۇل سـ ــلهپكى تۇرشـ ــدا ئهڭ دەسـ ــان  ئارىـ ــوزۇلۇپ يېتىۋالغـ يهردە سـ
ــرىگ  ــتلهردىن بهزىلى ــدى  يىگى ــان ئى ــال قالغ ــتهي دەپ ــالقىلىق  . ه يې ــۇ ھ مۇش

ــته  ــاقچىالر       Kپهيت ــپ س ــىنى ئېلى ــول بومبىس ــال ق ــر ت ــىدىن بى سومكىس
  .تهرەپكه ئېتىۋەتتى

دېــگهن ۋەھىمىلىــك چوقــان بىــلهن تهڭ، ئــوق   —! قــول بومبىســى —
يهرگه  »گۈپپىــدە«ياغـدۇرغاچ بېســىپ كېلىۋاتقـان ســاقچىالرنىڭ ھهممىسـى    

ــتى ــهت . يېتىۋېلىش ــۇ پۇرس ــۈرگهن     Kته ب ــقا ئۈلگ ــا ئېلىش ــر تاپانچ ــا بى قولىغ
  .ئىدى

ــۇالڭالر   — ــاراپ يۇم ــا ق ــكه    —! دەرياغ ــا تهرەپ ــۇ دەري ــاچ ئۆزىم دەپ توۋلىغ
ئارىـدىن ئىككـى مىنـۇت ئـۆتكهن بولۇشـىغا قارىمـاي، قـول        . قاراپ يۇمۇلىدى

. ئهسـلىدە ئـالته سـېكونتتا پارتلىشـى كېـرەك ئىـدى      . بومبىسى پارتلىمىـدى 
قــول بومبىســىنىڭ . ر دەرھــال ئورۇنلىرىــدىن تۇرۇشــتى بۇنىڭــدىن ســاقچىال

  !بىخهتهر قۇلۇپى تارتىلمايال تاشالنغان ئىدى
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ــدىن تــۇرۇپ ھۇجۇمغــا ئــۆتكهن       ــدى تامــامهن خــاتىرىجهم ئورۇنلىرى ئهم
ســاقچىالردىن ســاۋۇت مهرگهن دەريــا بويىغــا يېقىنالشــقان خېلىــل ئــالتۇننى 

ئـالتۇن بېشـىنى زورىغـا     قىلىـپال ئېتىۋىـدى، خېلىـل    »گـۇم «قارىغا ئېلىپ، 
ســاقچىالر . بىــر كۆتــۈرۈپ، ئارقىــدىن گىرۋەكتىكــى ســۇغا پاالققىــدە چۈشــتى 

ئــۇالر مــۈمكىن قهدەر تىرىــك تۇتۇشــنى كــۆزلىگهچكه ! يېقىنالشــماقتا ئىــدى
پهقهت دەريـا ئېقىنـى بىـلهن    . ئاتقان ئوقلىرى نىشانلىق دېيىشكه بولمـايتى 
بىـر  . نـدىال ئاتمىسـا بولمـايتى   ئېقىپ، كۆزدىن يۈتۈش ئۇرۇنۇشـلىرى تۇغۇلغا 
ــۆرگهن   ــۆلگهنلىكىنى كــ ــىنىڭ ئــ ــاقچىالرغا  Kسهبدىشــ ــىنى ســ تاپانچىســ

ــاتتى  ــپ ئ ــان    . قارىتى ــچ نىش ــكه ھى ــىپ كهتكهچ ــۇ بهك جىددىيلىش ــا ئ ئهمم
ــدى   ــان ئى ــپ ئاتمىغ ــپ     . ئېلى ــاقچىغا تېگى ــرەر س ــوقى بى ــر ئ ــۇڭا ھىچبى ش

ھهمىــد . ئۇيغــۇر ســاقچىدىن بىــرى ھهمىــد تــالىپنى بېســىۋالدى . كهتمىــدى
تالىپ خېلى كۈچلـۈك بولغاچقـا سـاقچىنىڭ قولىغـا كـويزا سېلىۋېلىشـىغا       

پىچـاقنى كـۆرگهن ســاقچى   . ئىمكـان بهرمهي، يېنىـدىن پىچىقىنـى چىقــاردى   
كۆز يۇمۇپ ئاچقۇچىلىك ئارىلىقتا جىددىي قارار ئېلىـپ، كـويزا سېلىشـتىن    

ــى ــاتتى  -ۋاز كهچت ــكه ئ ــان تهرەپ ــۆزىنى ي ــا . دە، ئ ــىمۇ دەري ــكه  يهر تۈزۈلۈش دەرەپ
ئابدۇلههمىـد قـارى قولىـدىكى    . قىسايغان بولغاچقا، تېزال سۇ يېنىغا چۈشتى

گهۋدىسـىنى كۆتــۈرۈپ، ئۇنىڭغـا ئېــتىالي   پىچـاقنى ئۇنىڭغــا تىقىـش ئۈچــۈن   
دېيىشـىگىال، ئارقىـدىكى يهنه بىـر سـاقچى سهبدىشـىغا يـۈزلهنگهن خهتهرنــى       

بدۇلههمىـد قـارى   ئا! كۆرۈپ، دەرھـال ئۇنىڭغـا قارىتىـپ تهپكىنـى بېسـىۋەتتى     
ــېقىن     ــپ، دەريانىــڭ ئوتتۇرىغــا ي ــدەڭلهپ بېرى ــوپتهك نهچــچه قاڭقىــپ، دەل ت

ــاز ئاققانــدەك قىلــدىيۇ، ئېقىننىــڭ   . يهرگه چۈشــتى ئۇنىــڭ جهســىدى بىــر ئ
ئهممـا  . ئىچىدە چوقچۇيۇپ تۇرغان بىر تاشـقا بېرىـپ تاقىلىـپ تـۇرۇپ قالـدى     

زىلغــا بوياشــقا ئۇنىڭــدىن ئېقىۋاتقــان قىزىــل قــان مــۇزدەك تــاغ ســۈيىنى قى 
  .تىرىشىۋاتقاندەك، بهسلىشىپ ئېقىۋاتقاندەك قىالتتى

ئۇنىڭــدا . ئــوقىنى تــۈگهتتى تــال نىشانســىز ئېتىــپ يهتــته Kبــۇ چاغــدا 
ياخشى بولغىنى ئـۇ بـۇ ئېـتىش خاسـىيىتىدە دەريـا      . ئارتۇق ئوقمۇ يوق ئىدى

ئۆزىـدىن  . ۋەزىيهتنىـڭ چاتاقلىقىغـا كـۆزى يهتتـى    . بويىغا كېلىۋالغان ئىـدى 
ــىمۇ     ــدا دېسـ ــمهننىڭ چاڭگىلىـ ــۈدەك دۈشـ ــى دېگـ ــقىالرنىڭ ھهممىسـ باشـ
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. قانـداق يـاردىمى تهگمهيتـى   نىـڭ ئۇالرغـا ھىچ  Kبولۇدۇغان ئارىلىقتا بولـۇپ،  
ــۇال   Kدا بولۇۋاتقــان پۇرســهتنى غهنىــمهت بىلــگهن  ردۈشــمهننىڭ دىققىتــى ئ

ئـــۆزىنى ســـۇنىڭ ئۇلـــۇق يېـــرىگه ئېتىـــپ، يېتىـــق ھـــالهتته شـــىددەتلىك 
  .ئېقىۋاتقان دەريادا ئېقىپ، ئۇزاقلىشىپ كهتتى

تاغ ئارىسىدا ئوق ئاۋازلىرىنىڭ ئهكـس ساداسـى شـۇنچىلىك شـاۋقۇنلۇق     
اتتىكى، گويا بۇ يهردە تـۈمهن كىشـىلىك بىـر قوشـۇننىڭ ئېلىشىشـى      ئاڭلىن

خىتايالرنىــڭ ســاقچىلىرى مۇجاھىــدالرغا يېقىــنالپ، تىرىــك  . بولۇۋاتقانــدەك
ــقا ئۇرۇنۇنماقتىــدى  ــمهي، قولىغــا پىچــاق      . تۇتۇش ــا ئۇالرمــۇ بــوش كهل ئهمم

. ئېلىۋالغاچقا، قورقۇپ يـېقىن كېلىشـهلمهي، ئېتىشـقا مهجبـۇر بولۇۋاتـاتتى     
ــۇر قىلىــپ شــېهىت    مۇ ــۇالرنى ئېتىشــقا مهجب ــدالرنىڭ مهخســىدىمۇ ئ جاھى

بــۇ ھالــدا تىرىــك . چــۈنكى قۇتۇلۇشــتىن ئۈمىــد يــوق ئىــدى . بولــۇش ئىــدى
ــيىن قىســتاقلىرى فاشســتالرنىڭكىدىنمۇ    قولغــا چۈشســه خىتايالرنىــڭ قى

تىرىـك قولغـا چۈشمهسـلىك ئهڭ    . ئون قات ۋەھشىي ئىكهنلىكىنى بىلهتتى
 »!كېلىشــه اللمــا ئىــتالر«شــۇڭا ئــۇالر پىچــاقنى تۇتــۇپ . ياخشــى چــارە ئىــدى

  . ۋارقىراپ ھهيۋە قىلىپ تۇراتتى
  .دەپ ۋارقىرىدى خىتاي گو جىشهن —! تىرىك تۇتۇش كېرەك —
  قولىدا پىچاق تۇرسا، قانداق يېقىنلىشىمىز؟ —
ئهمــدى ئۇالرغــا قولنىــڭ    ! قولىغــا ئېتىــپ، قــولىنى ئــۈزۈۋېتىڭالر    —

  !الزىمى بولمايدۇ
شـۇڭا ئـۇالر قولىغـا    . رۇق خىتاينىـڭ سـاقچىلىرىغا جـۈرئهت بهردى   بۇ بـۇي 

ــېقىن      ــگه يـ ــول بهدەنـ ــلىۋىدى، قـ ــقا باشـ ــان ئېتىشـ ــاتتۇق دەپ قااليمىقـ ئـ
بولغانــدىكىن ئــۇنى ئــايرىم ئېــتىش تهس بولــۇپ، ئاتقــان ئــوقالر بهدەنلهرنــى  
ــدى     ــايازغا يىقىل ــدىكى دۆڭ س ــا بويى ــرنهچچهيلهن دەري ــالپ، بى ــپ تاش . تىتى

مهرگهنال ئىدرىسخاننىڭ پىچـاق تۇتقـان قـولىنى بېغىشـىدىن      پهقهت ساۋۇت
دە، شۇئان تهييار تۇرغان يهنه بىـر ئۇيغـۇر سـاقچى ئـۇنى قۇچـاقالپال      -ئۈزۈۋەتتى
  .تۇتۇۋالدى

ــدانى ئىــدى  . جهڭ ئاخىرالشــتى ــته . تهڭســىز بىــر ســىناق مهي بىــر تهرەپ
ىــر بىــر تهرەپــته بولســا بىــر قــول بومبىســى بىــلهن ب . ھهمــمه قــورال بارىــدى
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تاپانچىـدىكى  . شۇندىمۇ تېخـى قـول بومبىسـى پارتلىمىـدى    . تاپانچىال بارىدى
ــىز ئېتى   ــچ نهتىجىسـ ــوق ھىـ ــاناقلىقال ئـ ــسـ ــدىلىـ ــىز، . پ تۈگىـ تهربىيىسـ

ــال      ــال دان بىلهن ــرنهچچه ت ــۇددى بى ــدالر خ ــىز مۇجاھى ــىز، تهجرىبىس مهشقس
ــڭ     ــر شــهكىلدە خىتايالرنى قاپقانغــا چۈشــكهن قۇشــقاچتهك، چىقىمســىز بى

ئالتهيلهننىڭ قانچىسـى ئۆلـۈك؟ قانچىسـى    . ئوۋچىلىرى تهرىپىدىن ئوۋالندى
چــۈنكى شـۇئاندا ئۇالرنىــڭ ھهمــمه يېرىــدىن قــان  . تىرىـك بىلىــپ بولمــايتى 

بــۇ . ئېقىۋاتقاچقــا، ئۆلمىگهنلهرمــۇ ھۇشــىدىن كهتــكهن بولۇشــىدا گهپ يــوق 
  ھالدا قانچه تىرىك بارلىقىنى كىم بىلسۇن؟

ەرياسـى بولغـان تارىمغـا بېرىـپ قوشـۇلۇدۇغان      ئانا ۋەتهننىڭ ئهڭ چـوڭ د 
يهكهن دەرياسىنىڭ بـۇ كىچىككىـنه شاخچىسـى ئـوپران ئـالته مۇجاھىـدنىڭ       

بۇ قىزىل قـانالر يهكهن دەرياسـىغا، ئانـدىن    . قانلىرىدىن قىزىل بولۇپ ئاقتى
ئانــا دىيــارنى ســۇغۇرۇدۇ، چــۆللهرگه ســىڭىپ     . تارىمغــا قوشــۇلۇپ كېتىــدۇ  

ام تـاغالر مۇجاھىـدالرغا خـائىنلىق قىلغانلىقىـدىن     تاغالر، بـۇ سـىد  . كېتىدۇ
بــايىقى . خىجىــل بولۇۋاتقانــدەك مۇســىبهت ئىلكىــدە ھوھۇلــداپ تــۇراتتى     

جىتلىــق ئــۆز ســهلتهنىتىنى -شــاۋقۇنالردىن كېــيىن ئهتراپتــا جىــم -ســۈرەن
بـۇ جىملىقتـا يـالغۇز قېلىشـىدىن ئهنسـىرىگهندەك، پۈتكـۈل       . يايغان ئىـدى 

ئـۇ سـىدام بولـۇپ قـالغىنى، قىيـاالر،      . ېزىلهتتىقاراقۇرۇمدا بىـر ئۆكسـۈش سـ   
يارالر، ھاڭالر، ياكى چاتقـالالر، دەرەخـلهر بىـلهن قاپالنمىغـان سـىداملىقىدىن      

شـۇنداقال  . بۇ جانالرغا زامىن بـولغىنى ئۈچـۈن ئـۆزۈر سـوراۋاتقاندەك قىالتتـى     
ھوھۇلـدىغان تىلىـدىن    نىـڭ پاك جانالرنىڭ روھىغا بىـر تهسـهللىي ئـۇ تاغالر   

ــاتتىتۆكۈل ــۇداپىئهگه    «: ۈۋات ــاي، م ــۇرۇنغىدەك يهر تاپالم ــدە يوش ــىدام يۈزۈم س
قواليسىزلىقتىن ئهرزان كهتتۇق، قىيـا تاشـالر، ئورمـانالر بولغـان بولسـا ھىـچ       
بولمىسا بىرەر ئىككى خىتاي ساقچىسـىنىڭ جېنىنـى ئېلىـپ ئانـدىن جـان      

ر، تهسلىم ئهتمهسمىدۇق، قانـداق شـۇم تـاغالر بولغىيـدىڭ دەپ ئاغرىنمـاڭال     
باراقسان جهننهتلهرنىـڭ سـهككىز دەرۋازىسـىدىن چاقىرماقتـا؛     -سىلهرنى بۈك

دەپ  ›ئهي پوكــۇنچى بــۇ دەرۋازىــدىن كىــر   ! ئهي پــاالنچى بــۇ يهردىــن كىــر   ‹
ــالالھ ســىلهرگه ئهڭ    ــلهرگه ئېرىشــتىڭالر، ئ ــدىغان دەرىجى تالىشــىپ كېتىلى

  .دەۋاتقاندەك قىالتتى »يۈكسهك ماقام ئىلتىپات قىلدى
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دەپ كېسىپال ئېيتىلغـان شـېهىتالرنىڭ روھلىـرى     »ئۆلمهيدۇ«قۇرئاندا 
بىـز شـېهىت   «: بولسا تاغالرنىڭ ئۈنسىز سادالىرىغا شۇنداق جاۋاپ بېرەتتـى 

ــىمىزدىن     ــان ئىشــ ــارمىز، قىلغــ ــىز بهختىيــ ــانلىقىمىزدىن چهكســ بولغــ
پهقهتــــال ئالالھنىــــڭ دۈشــــمهنلىرىگه ھىچقانــــداق . ئۆكۈنۈشــــۈمىز يــــوق

  .»مىزىان كهتكىنىمىز ئۈچۈن ئهپسۇسلۇنشىكهست يهتكۈزەلمهي ئهرز
ئانـــا ۋەتهننىــــڭ تـــاغلىرى بىــــلهن ئانـــا ۋەتهننىــــڭ ئهڭ ســــۆيۈملۈك    

ئارىســىدا ئاشــۇ ســاماۋىي ســۆھبهت بولۇۋاتقــان      نىــڭ روھلىــرى پهرزەنتلىرى
ــدا ــاقچىلىرىنىڭ چاغـ ــاي سـ ــكارىغا چۈشـــكهن،    ، خىتـ ــۇچلىرى پهسـ قورقۇنـ

ــان    ــىراپ قالغ ــپ ھاس ــۆپكىلىرى ئېچى ــتىن ئ ــىمىلىك جىددىلىشىش ساراس
كهيپىيــــاتلىرىمۇ پهســـــهيگهن بولــــۇپ، ئهمـــــدى ئــــۇالر غهلىبىلىرىنـــــى    
ــان يۇنـــدىلىرىنى ئىچىشـــكه    ــا قىلغـ ــا مهلـــۇم قىلىـــپ، تامـ خوجايىنلىرىغـ

  .ئالدىراشتى
تىرىـــك ھهممىســـىنى بېســـىڭالر، ھىچنهرســـه چۈشـــۈپ     -ئۆلـــۈك —

  .دېدى گوجىشهن —قالمىسۇن، 
ــز — ــز، تېـ ــۇر  —! تېـ ــىيىت ھوشـ ــدى سـ ــۇيرۇقنى يېڭىلىـ ــۇ . دەپ بـ ئـ

ــدان ئىكهنلىكىنــى تهكىتلىمهكچــى ئىــدى   شــۇنداق . ئۆزىنىڭمــۇ بىــر قومان
 »خـو «دەپ بولۇپ، خۇددى شهنى ئالغـان نوچىـدەك تايتـاڭالپ ماڭغـاچ، بىـرەر      

  .ئاڭالش ئۈمىدىدە گوجىشهنگه قارىدى
— 干的好! ) ــدىڭالر ــى قىلـ ــۇ   —، ) ياخشـ ــدى ئۇمـ ــاپ قويـ دەپ ماختـ

  .ىنالرچه تهلهپپۇزدا رىغبهتلهندۈرۈپخوجاي
ساقچىالر مۇجاھىدالرنىڭ جهسهتلىرىنى، الكاسـالپ قالغـان تهنلىرىنـى،    
. تهنلىرىنىــڭ پــارچىلىرىنى، ســومكىلىرىنى تىــك ئۇچارغــا ئاپىرىــپ باســتى 
-شۇندىن كېيىنمۇ بۇيرۇق بويىچه جهڭ مهيـدانىنى چـاال قويمـاي، غېرىچمـۇ    

ر ئارىسـىغا سـىنچىالپ، ھهر يهرنـى ئـوۋچى     غېرىچ ئارىالپ، ھهر ئۇششاق تاشال
ئاندىن تىك ئۇچـار يېنىغـا بېرىـپ    . ئىتلىرىدەك پۇراپ تهكشۈرۈپ چىقىشتى

مۇئــاۋىن بولــۇش ســاالھىيىتى بىــلهن باشــلىقىغا ســىيىت      . تىزىلىشــتى
  :ھوشۇر راپورت بهردى
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ــدى   — ــازىر بولــ ــى ھــ ــمه جهڭچــ ــدىكى ھهمــ ــۆلگهنلهر ۋە ! گورۇپپىــ ئــ
  !يارىالنغانالر يوق

ھهر مىلـــلهت پــارتىيه ۋە  ! ياخشـــى قىلــدىڭالر ئهزىمهتـــلهر ! شــى ياخ —
ئىزلىرىڭالرنـى ئۇنتـۇپ   -سىلهرنىڭ قىلغـان بـۇ قهھرىمـانلىق ئىـش     خهلقى

  !قېنى ئهمىسه ئاتلىنايلى! قالمايدۇ
ــدى ئــۇالر تىــك ئۇچــاردىن ئــورۇن ئېلىشــتى      شــۇنچىلىك قىســقا  . ئهم

ېلىـپ بېرىلغـان   جىراالرنـى شـاۋقۇن بىـلهن تولـدۇرۇپ ئ    -مۇددەت ئىچىدە تاغ
ــدى    ــمانغا كۆتۈرۈلـــ ــار ئاســـ ــك ئۇچـــ ــىپ، تىـــ ــىيه ئاخىرلىشـــ  .ئوپېراتســـ

ــۈز  ــۇزەپپهرلىرى يـ ــىيىنىڭ مـ ــنهت،  -ئوپېراتسـ ــى مهيـ ــۆزلىرى، ئۈستىبېشـ كـ
مۇجاھىتالرنىــڭ ئۈســتىدىن يۇققــان قــانالر بىــلهن ئىپالســالنغان بولۇشــىغا 

ئهمــدى ئۇالرنىــڭ . قارىمــاي، چىرايىــدىن غهلىــبه شــاتلىقى يېغىــپ تــۇراتتى 
نكرېــت تــۈس  وكېلىــۋاتقىچه قىلىشــقان شــېرىن خىيــاللىرى تېخىمــۇ ك    

ئهمـــدى ئـــۇالر بۇنـــداق خىيـــالالرنى قىلىشـــقا، بولغۇســـى  . ئالغـــان ئىـــدى
  .نىمهتلهردىن ئاغزىنى تاتلىق قىلىشقا تامامهن ھهق قازانغان ئىدى

ســاۋۇت ئۆزىنىــڭ تۆھپىســىنىڭ ھهممىــدىن زورلىقىنــى ھىــس قىلىــپ  
شۇڭا ئۇ بۇ يهردىكى ھهممهيلهندىن ئىگىـزلهپ كهتـكهن ھىسـىياتتا،    . تۇراتتى

ئۇنىـڭ  . ھهمرالىرىغا يوقۇرىـدىن قـاراپ، مهمنـۇنىيهت بىـلهن كۈلۈمسـىرەيتى     
تـــوۋا، مـــا ئايالمباشـــنىڭ «بىـــلهن قارىشـــىپ ئولتۇرغـــان شـــىياۋخۇ بولســـا، 

شـۇئاندا  ! يـا -ئۆزىنىڭ قېرىندىشـىنى ھىـچ ئىككىلهنمهيـال ئـاتتى    ! ىئهقلىن
. تېخى ئۇ قهھرىمان بولدۇم دېگهن تۇيغۇدا شـۇنچىلىك خوشـال كۆرۈنۈۋاتىـدۇ   

دېمىســىمۇ ئهگهر ئۇنىــڭ قىلغىنىنــى مهن قىلىــپ قالغــان بولســام ئىشــىم 
ــۈتتى ــاتتى   . دە-پۈت ــم چىق ــويىچه داڭقى ــكهت ب ــر   . مهملى ــارىگىمۇ بى ــۇ بىچ ب
ــىله ــۆز     نهرس ــى، ئ ــك ئىكهنلىكىن ــڭ نهقهدەر رەزىللى ــۇ بۇنى ــا، ئ ــېگهر، ئهمم ر ت

ــاكى   ــهنمهمدىغاندۇ؟ يـــ ــائىنلىق ئىكهنلىكىنـــــى چۈشـــ ــتىگه خـــ مىللىـــ
ــدۇ؟ بىزدىمــۇ بولمىغانمىــدى،    چۈشهنســىمۇ، نهپســىنى دەپ قىلىۋېرەمدىغان
ياپونالر بېسىۋالغان چاغالردا، ياپونالر بىلهن ھهمكارلىشـىدىغان خىتـايالر ئـاز    

ئهممـا  . دەپ ئاتـايتى  ›ياپونالرنىڭ اللما ئىتـى ‹ىدىغۇ؟ ئۇالرنى خهلق ئهمهس ئ
بۇالرنى نېمه دەپ ئاتايدىغاندۇ؟ بۇالرنى اللما ئىت دەيـدىغانالر بهك ئـاز بولسـا    
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ــۆۋەنكهن   . كېــرەك ــۇ ئايالمباشــالردا ۋەتهن، مىلــلهت دېــگهن ئۇقۇممــۇ بهك ت ب
دەپ بىلىـدىغان  ئهمهسمۇ، چوقـۇم بـۇالرنى بىـز بىـلهن ئوخشاشـال قهھرىمـان       

ئهگهر بىـر كـۈنلىرى   . بېشى ئايلىنىپ قالغانلىرى كۆپ ساندا بولسـا كېـرەك  
چىقىـپ كهتسـه، ئـۇ چاغـدا      كېلىپ، بۇ يـۇرت بىزنىـڭ مۇسـتهملىكىمىزدىن   

بۇ سىيىت ھوشۇرالر، بۇ ساۋۇتالر نېمه ئاتـاقالردا تىلغـا ئېلىنىشـىنى ئـويالپ     
گىرىـدىن بىلهتتـى، ئهممـا    شـياۋ خـۇ ئۇيغـۇر كـادىرالرنى ئىل     »كۆرەمدىغاندۇ؟

ئۇالرنىـڭ كـۈلكه چىـراي كۆرســۈتۈپ، خوشـامهتگۇيلۇق بىـلهن تۇرۇشــلىرىنى      
ھارامزادىلىك، ئىچىـدە خىتايالرغـا ئـۆچ، يالغانـدىن ئاشـۇنداق كۆرۈنـۈدۇ، دەپ       

بۈگۈنكى ئهمهلىـي جهڭ ئۈسـتىدە بۇالرنىـڭ ئـۇ قهدەر جـان پىـدالىق       . قارايتى
مـاددىي مهنـپهئهت تـۈگهپ    بىـر  ن مهلـۇم  بىلهن، خـۇددى بىكارغـا تارقىتىۋاتقـا   

ئالـــدىراپ، تالىشـــىپ ئالـــدىغا ئۆتـــۈپ ئۆلـــۈمگه قـــاراپ       دەككېتىدىغانـــ
ــران قالغــان    ــۇ خهقنىــڭ نهقهدەر رەزىللىكىــگه ھهي يۈگرەشــلىرىنى كــۆرۈپ، ب

ئاشـۇنداق ئۆلۈمـدىن قورقمايـدىغان روھـى بـار تـۇرۇپ، ئـۇنى ئـۆزلىرى         . ئىدى
يىنلىرى ئۈچـــۈن ئىشلىتىشـــى ئۈچـــۈن ئهمهس، غـــالچىلىق بىـــلهن، خوجـــا

شـــۇڭا ئـــۇ . ئۇنىڭغـــا تـــازىمۇ ئهقىـــل قوبـــۇل قىلغۇســـىز تۇيۇلغـــان ئىـــدى 
 »ممۇ، يـا باشـقا مهخلۇقمـۇ؟   ەئهجهبـا بـۇالر ھهقىقهتهنمـۇ ئـاد    «ئالدىدىكىلهرگه 

ــاراپ  ــىنهلمهيۋاتقاندەك ق ــاتتى -دەپ ئىش ــاراپ قويۇۋات ــۇنداق  « .ق ــمهك مۇش دې
ايىن جـــزېمىنـــدا مهڭگـــۈ خوبىـــر تـــوپ اللمىمىـــز بولـــۇپ تـــۇرۇدۇكهن، بـــۇ  

  .، دېگهن كهسكىن قىياسقا كهلگهنىدى»بولۇشىمىزدا گهپ يوقكهن
ــتى ــڭ يېنىـــدا ئالدىـــدىكى     -ئۈسـ ئۈســـتىگه دۆۋىلهنـــگهن ئۆلۈكلهرنىـ

ئولتۇرغــــۇزۇپ قويۇلغــــان  ، يهرگىــــالئورۇنــــدۇقنىڭ يۆلهنچــــۈكىگه يــــۆلهپ
ى تېنهپال باغالپ قويۇلغـان قـول بېغىشـىنىڭ مېڭىنـ    -ئىدرىسخان، ئالدىراپ

ــاي     ــڭ خىت ــدىن ھۇشــىغا كېلىــپ، ئۆزلىرىنى ــدىغان ئاغرىقى زىڭىلدىتىۋېتى
ئـۇ ئۆزىـدىن باشـقا    . ساقچىلىرى ئارىسىدا تىك ئۇچاردا ئولتـۇرغىنىنى كـۆردى  

ــاۋۇتنى . ســـاق قالغـــانالر يـــوقتهك پهرەز قىلـــدى  قارشىســـىدا ئولتۇرغـــان سـ
ــۇدى ــدۇرۇپ،    . تون مۇشــۇ ســاۋۇت ئۆزىنىــڭ مهرگهنلىــك ھــۈنىرىنى جــارى قىل

بولمىسـا  . رۇۋەتكهن ئىـدى چـۇ نىڭ پىچاق تۇتقـان قـولىنى بېغىشـىدىن ئۇ   ئۇ
ئهمــدى . ئۇمــۇ باشــقىالردەك شــېهىتلىك مهرتىۋىســىگه ئېرىشــكهن بــوالتتى 
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تىرىــك قېلىشــنىڭ نېمىــدىن دېــرەك بېرىــدىغانلىقىنى ئويالشــمۇ بىــر       
  ! دەھشهت ئىدى

ى بۇالر شۇنچه تېز، شۇنچه دەل قانداق يىتىـپ كهلـدى؟ تۈنۈگـۈن بىزنـ     «
كــۆرگهن ئادەملهرنىــڭ ئىچىــدە خىتــايالر يــوقتهك ئىــدى، كىمــلهر مهلــۇم        

بــۇنچه چهكســىز تــاغلىقالردىكى چېگرىنــى بىــرنهچچه يهردىكــى   قىلغانــدۇ؟ 
قــاراۋۇل پــونكىتى ئــارقىلىق كــونترول قىلىــش مــۈمكىن ئهمهس، خىتــايالر   

تۇتۇلغـان ھىساپســىز  . ئاساسـهن ئـۆزىمىزگه تايىنىــپ بـۇ مهخسـهتكه يېتىــدۇ    
ھىتالرنىــڭ ھىچبىرىنــى خىتــاي ئهســكهرلىرى، ســاقچىلىرى كــۆرۈپ      مۇجا

. قالغــان ئهمهس، شــۇ تــاغالردا ياشــايدىغان يهرلىــك كىشــىلىرىمىز بايقىغــان
ئۇالر نېمه ئۈچۈن؟ كىـم ئۈچـۈن دېـگهن سـوئالالرنى قويـۇپ ئـويالپ باقمـايال        
ــڭ،      ــۇ خهلقنى ــى ھهقىقهتهنم ــۇالر بىزن ــدۇ؟ ئ ــنى قىالمدىغان ــۇنداق ئىش مۇش

 ڭ دۈشــمهنلىرى دېگهنــگه ئىشــهنگهچكه شــۇنداق قىالمدىغانــدۇ؟    ۋەتهننىــ
بـۇ ئـادەملهر نېمىنـى ئۈمىـت قىلىـپ ياشـايدىغاندۇ؟ ئـۇالر        ! قانداق دەھشهت

ئاشـۇ مهلـۇم قىلىـپ     .دەپ ئـوياليتى ئىدرىسـخان   »بىزنى نېمه كۆرۈدۈغانـدۇ؟ 
قويغۇچىالر نېمىنى بولمىسۇن بىر نېمىنـى ئويلىسـىال ياخشـىدىغۇ، ئهممـا     

كۆز ئالدىـدىكى مهنـپهئهت، كـۆز ئالدىـدىكى دۇنيـاال      . ئۇالردا ئويالشمۇ يوقىدى
  .كۇتىسىز ماڭقۇرتالر ئىدى-ئۇالر كهم .ھۆكۈمران ئىدى

ــۇق،     « ــدە كۆيۈپت ــڭ ئىچى ــۇن ئوتنى ــال بولمىس ــۇ نىمى ــېمه ھهي، بىزغ ن
ــان       ــقا يام ــۇراپ ئاداش ــد ت ــارە مهجى ــۇ، بىچ ــاللىغىنى ش ــڭ ت ــا ئۆزىمىزنى بولس

چاقىلىق ئادەمـدى، ئائىلىسـى ۋەيـران بولۇدۇغـان     –باال ! دە-بولۇدۇغان بولدى
تـوغرا، ئـۇنى بىلىـدىغان بىـرال مهن     . ئهمما ئۇنى ھىچكىـم بىلمهيـدۇ  ! بولدى

يـمهن، بۇنـداق ھايـات    شـۇڭا دە ! دە-ئهمما مهن تىرىك، مانا شۇنىسى يامان. بار
ئـــالالھ، ئــۆزەڭ بىـــر  ! قېلىشــىمدىن ئۆلــۈپ كهتكىـــنىم كــۆپ ياخشــىدى    

ــن   ــولى بهرگى ــش ي ــۇپ    . چىقى ــلهن ژۇي ــاپىقلىق بى ــى مۇن ــان ئهجرىمن قىلغ
ــالالھ     ــويمىغىن ئ ــمهتكه ق ــر قىس ــهرمهندە بى ــاليدىغان ش ــك ! تاش مهن تىرى

ــمهي قۇتۇالالمــدىم؟ مىــ    ڭ قولغــا چۈشــتۈم، ئهمــدى مهن بىلىــدىغانالرنى دې
ــدايمهن   ــه چىـ ــالالھ مهدەت بهرسـ ــا چىدامـــدىم؟ ئـ ــۈك ئازاپالرغـ ــا، ! تۈرلـ ئهممـ

ــارىمىش،    ھهرخىــل بىهــۇش قىلىــش ئۇســۇللىرى، جۆيلۈتــۈش ئۇســۇللىرى ب
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مهجىــد تــۇراپتىن باشــقا نېمىنــى ... ئۇنىڭــدىن قانــداق قۇتــۇلغىلى بولــۇدۇ؟
ماڭــا رەھبهرلىــك قىلغــۇچىنى كــۆرۈپ باقمىــدىم،  ! بىلىــمهن؟ ھىچنېمىنــى

ــا ــۈكرى خۇداغـ ــر   . شـ ــهنمهي بهرىبىـ ــاي ئىشـ ــنىمگه خىتـ ــمهن دېگىـ بىلمهيـ
  »!... دە-قىينايدۇ

ــۇن ئىــدى   ... ئــى،« ــداق لىــۋەن خوت ــېمه بولــۇپ كېــتهر؟ قان . زىلهيخــان ن
مانــا ئهمــدى ئۇنىڭغــا نــېمه . دە-ئۇنىــڭ بهلهنلىكىنــى بىــرال ئــۆزەم بىلىــمهن

سـه باشـقا   بوالر؟ مېنى ساقالپ ئۆمرى ئۆتهرمۇ؟ ئۆزىنىڭ ئۆيىگه قـايتىپال كهت 
ــگهن گهپ  ــدۇ دې ــدىكى    —! ئهرگه بېرى ــى ھهققى ــقا ئهرگه تېگىش ــڭ باش ئۇنى

ــۇپ       ــاقتىكى، تولغۇش ــوتى ي ــق ئ ــاغچه رەش ــدە يانارت ــڭ يۈرىكى ــهۋۋۇر ئۇنى تهس
يــاق، زىلهيخــان  —! ھهتتــا قولىنىــڭ ئــاغرىقىنىمۇ ئۇنۇتقــۇزۇۋەتتى ! كهتتــى

ــتىم   . مېنــى ســاقاليدۇ ــالىنى يى ــگهن ھهمزىنىــڭ دادىســى تۇســام، ب مهن دې
؟ ئهممـــا، بـــالىنى يىـــتىم قىلمـــايمهن دەپ ئـــۆمرىنى اقىلغۇســـى كېلهمـــد

؟ ئــۇ تېخــى ئهمــدىال يىگىــرمه ياشــقا تولۇۋاتقــان بىــر غــۇنچه   ائۆتكۈزۈۋېتهمــد
: قـان ئـۇدۇم شـۇ   ؟ ياق، كونىـدىن كېلىۋات اتۇرۇپ، ئاشۇنداقال سولۇشۇپ كېتهم

ــىگه    ــۈن ئىنىســ ــلىق ئۈچــ ــتىم قىلماســ ــالىنى يىــ ــه، بــ ــى ئۆلســ ئاكىســ
بهلكىـــم ئىككـــى ئائىلىـــدىكىلهر ھهمزىنىـــڭ . نىكاھاليـــدىغان ئىـــش بـــار

ــا   ــويالپ، زىلهيخــاننى ئىــنىمگه نىكــاھالپ قوي بهرىبىــر   »؟مىكىبهختىنــى ئ
ئۆزىدىن باشقا بىرىنىـڭ زىلهيخانغـا يېقىنلىشىشـىنى ئويلىغىنىـدا ئۇنىـڭ      

ــدى  قه ــاي قالمىــ ــى پارتلىمــ ــق ماگمىســ ــدىكى رەشــ ــڭ ! لبىــ زىلهيخاننىــ
كېلىشــكهن زىلــۋا بــويى، شــهھهر ئاياللىرىنىــڭ ســۈنئىي ئىشــلهملهر بىــلهن  
چوقچايتىۋالىـــــدىغان كۆكســـــىدەك، ئهممـــــا ھىچقانـــــداق ســـــۈنئىيلىك 
ئارىالشــمىغان كۆكســى، بويۇنلىرىنىــڭ ســۈزۈكلىكى، يىڭىچــكه بهلــدىن      

رۈلگهن تولـۇق، بىجىـرىم سـاغرىالر ۋە ئۇنىـڭ     ئۆتۈپال بىردىن دومبۇيۇپ كۆتـۈ 
ــۈزۈكلىكىنى،   ــدەك س ــۇرلىرى كۆرۈنگى ــان توم ــدا  ...ق ــهۋۋۇر قىلغىنى ــى تهس ن

  .رەشقتىن ئۆرتۈنۈپ كهتتى
ھهمزە نېمه بوال؟ ئۇنىـڭ ئويـۇنچىلىقى، ئهكىلىكـى، ئـادەمنى مهھلىيـا      «

ــاد       ــدى بهرب ــۇلقى ئهم ــى خ ــدىغان جىمىك ــامراق قىلىۋالى ــۆزىگه ئ ــپ ئ قىلى
ــى كۆمۈدۈممــۇ؟ ئۇالرنىــڭ ســاغى   ؟ابوالمــ ــۇن رمهن نۇرغــۇن يىتىملهن ىپ، بوي



 67

قىســــىپ تۇرۇشــــلىرى، باشــــقىالنىڭ قولىــــدىكى يهيــــدىغان نهســــىلهگه  
ئىسـالمدىكى يىـتىملهرگه   .... مۆلدۈلهپ تىكىلىشـلىرىنى كۆرمۈدۈممـۇ؟ ھه،  

ــىالش       ــىنى س ــڭ بېش ــرىش، يىتىمنى ــاق بې ــتىمگه تام ــۈش، يى ــۈل بۆل كۆڭ
كاشـكى  ! ھىكمىتـى بـۇ يهردە ئىـكهن ئهمهسـمۇ؟     ھهققىدىكى تاپىالشالرنىڭ

ــق ھهقىقىــي مۇســۇلمان بولغــان بوســىغۇ، دىنىمىزنىــڭ     شــۇ بىزنىــڭ خهل
ھهمــمه تهلهپلىــرىگه ئهمهل قىلىــدىغان بوســىغۇ، ئهنسىرەشــنىڭ ھــاجىتىمۇ 

ئهممــا بىزنىــڭ خهلــق نامــازنى بىــر ئــۇدۇم، يــاكى  ... بولمايدىكهنــدۇق، ھهي،
ــابىدىال   ــادەت ھىس ــان ئ ــۈپ قالغ ــته    كۆن ــلهن، ئهمهلىيهت ــان بى داۋام قىلىۋاتق

ــهنمهيدۇ ــڭ   . دىننـــى چۈشـ ــدا، ئالالھنىـ ــالالھ يولىـ ــزدەك ئـ ــا بىـ ــۇڭا ھهتتـ شـ
ــۈنلهرگه      ــۇنداق كـ ــى دەپ مۇشـ ــۇم خهلقنـ ــۇ مهزلـ ــۆزلهپ، ئاشـ ــىنى كـ رىزاسـ

ــوق    ــالى ي ــهنگۈدەك ھ ــالغىنىمىزنىمۇ چۈش ــان تهشــۋىقاتقا   . ق ــاي قىلغ خىت
ســىڭگهن نېنىنــى ‹! ۇ تېخــىئىشــىنىپ، بىزنــى يامــان ئــادەملهر دەپ قارايــد 

ــدۇ؟  ــدۇ  ›يېســه بولمام ــر مۇســۇلمان،   . دەپ ئهيپلىشــىپ بېرى ــۇالر بى ئهممــا ئ
ئولتۇرسـا   ›سـىڭگهن نېنىنـى يهپ  ‹كـاپىرالر ۋەتىنىنـى بېسـىۋالغان ئهھۋالـدا     

ــنىڭ    ــۇقىنى تهن ئېلىشــ ــدىنىڭ قۇللــ ــانلىقىنى، بهنــ ــار بولۇدۇغــ گۇناھكــ
ــارابهر بولۇ    ــقا بـ ــۇقىنى رەت قىلىشـ ــڭ قۇللـ ــهنمهيدۇ  ئالالھنىـ ــىنى چۈشـ شـ

ھهي، ھهمزە، ھهي ھهمزە، ھـازىر نـېمه قىلىۋاتىـدىكىن؟ ئانىسـى     !... ئهمهسمۇ
ــويال  ــۇرۇپ ھ ــدىن ت ــۇچه    -ئورنى ــار بولغ ــېپىپ بىك ــۇ س ــۈپۈرۈپ، س ــارامنى س ئ

ئۇخاليدىغان، بهلكىم، بـۇ ئۇالرنىـڭ ناشـتا ۋاقتىغـۇ دەيـمهن؟ يـاق، بىـز جهڭ        
ــۇق،    ــۇ ئۇنتۇپت ــۇپ ۋاقتنىم ــلهن بول ــان بى ــۇپ  ئاللىقاچ ــى بول ــۈش ۋاقت قوزاچ

ھه بـۇ چاغـدا ھهمـزە نـېمه قىالتتـى؟ ئانىسـىچۇ؟ زىلهيخـان        . قالغاندەك تۇرۇدۇ
ــدۇ،      ــۇ بېرى ــالۇدۇ، س ــوت س ــالۇدۇ، ئ ــوت ئ ــا ئ ــۆي   ... مالغ ــقا ئ ــۇنىڭدەك باش ش

ــۆي ئىشــلىرى بىــلهن بولۇۋاتقــان چــاغالردا   . ئىشــلىرىنى قىلىــدۇ ئانىســى ئ
. سـۇپىنى تۇتـۇپ مېڭىـپ يـۈرۈدۇ     ھهمزە بهزىدە ھويلىدا ئۆمۈلهپ يۈرۈدۇ، ياكى

-ئـالال، يېزىنىـڭ بالىسـى   -تهرەت، ئـالال –يىقىلىپ قوپۇپ، ئۈستىبېشى توپا 
ــاتلىق ! دە ــداق ت ــا. قان ــۇنداق   -توپ ــۇ ش ــكهن يۈزلىرىم ــپ كهت ــا مىلىنى چاڭغ

ئانىسىچۇ، خۇددى ئۇنىڭغا ئوخشـاش، ئانىسـىمۇ شـۇ،    ! دە جانۋارنىڭ-ئوماقتى
كــۆزى كــۈيه، توپــا يــاكى ئوتنىــڭ كــۆكى  -پهردازنــى بىلمهيــدۇ، ســهھراچه، يــۈز
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 —... چىقىـــــپ قالغـــــان، شـــــۇنداق بولســـــىمۇ شـــــۇنداق يېقىملىـــــق،
، ھهرتهرەپــكه پئىدرىســخاننىڭ ھهمزىــدىن باشــلىغان خىيــاللىرى قاناتلىنىــ

بـۇنى كېـيىن سـهزگهن ئىدرىسـخان، قايتىـدىن      . ئات چېپىپ كهتكهن ئىـدى 
ــر ته   ــوغرا بىـ ــىنى تـ ــويالپ، ئۇنىـــڭ ئىشـ ــدە ئـ ــزە ھهققىـ ــقا ھهمـ رەپ قىلىشـ

تىرىشــىپ باقمــاقچى بولــدى، گويــا ئۇنىــڭ مۇشــۇنداق قىلىشــقا قــۇربى        
ــدەك ــزىگه  —! يېتىدىغانـ ــى ھهمـ ــۇق  ‹ئانىسـ ــازاردىن ئويۇنچـ ــاڭا بـ داداڭ سـ

دەۋاتامدىغانـــدۇ؟ مېنىـــڭ بـــازاردا ئهمهس، مـــازاردا ئىكهنلىكىـــم  ›ئهكىلىـــدۇ
ىقىـپ  ئاڭلىسـا قورقـۇپ ژۈرىكـى چ   . دە، ئۇالنىـڭ -ئۇخلىسا چۈشىگه چىمهيدۇ

ھهي، شــۇ ھهمزىنــى دېگهنــدە يهنىــال زىلهيخاننىــڭ ئىــنىمگه يــاتلىق  ! كېــته
بـۇ ئىشـال بولـۇپ بولغانـدا مهن قۇتۇلـۇپ      . بولۇشى ئهڭ ياخشىسىدەك تـۇرۇدۇ 

چىقىپ قالسام نېمه بولـۇپ كېـته؟ يـاق، مۈمكىنمـا؟ مۇشـۇ خىتـايال مېنـى        
  »... قويۇۋېتهما؟

ــ   ــدىكى قورقۇنۇچلــ ــاراقۇرۇم تاغلىرىــ ــار قــ ــك ئۇچــ ــڭ تىــ ۇق داۋانالرنىــ
ــدا،    ــتىدە كېتىۋاتقانـ ــۇرتالر ئۈسـ ــلهپكى يـ ــۈپ، دەسـ ــۇپ ئۆتـ ــتىدىن ئۇچـ ئۈسـ
ــزالر،      ــان ئېتى ــته كۆرۈنۈۋاتق ــدا پهس ــىز ھال ــۆزى ئىختىيارس ــخاننىڭ ك ئىدرىس

ــتى    ــا چۈشـ ــنهتلهنگهن ئېرىقالرغـ ــلهن زىنـ ــانالر بىـ ــولالر، ئورمـ ــڭ . يـ بۇالرنىـ
رەسـىمدەكال  ھهممىسى خۇددى رەڭلىك قېرىنـداش بىـلهن قهغهزگه سـىزغان    

ئېتىزالردىكــــى زىرائهتلهرنىــــڭ رەڭگــــى يــــاكى زىرائىتــــى     . كــــۆرۈنهتتى
ئورۇۋېلىنغــان ئېڭىــزلىقالر بــويىچه ئايرىلىــپ، خــۇددى يېشــىل مهخمهلــگه   
ســېرىق تــاۋاردىن يامــاق ســالغاندەك؛ يــاكى ســېرىق تــاۋار يوتقانغــا يېشــىل  

  . مهخمهلدىن ياماق سالغاندەك كۆرۈنهتتى
دەپ ئويلىـــدى ئـــۇ  »ىن ئۆتتـــۇقمىكىن؟ئۇششاقباشـــنىڭ ئاســـمىنىد«

ۋە يــۇرتىنى ئــاخىرقى قېــتىم كــۆرۈۋېلىش ئىســتىكىدە . ئىختىيارســىز ھالــدا
ــدى     ــۆزلىرىنى پهســتىن ئالمــاي تىكىلىــپال قال ئهســلىدە ئــۇ يــۇرتىنىال   . ك

ئهمهس، ئۆزى ئۆسكهن ئاشۇ ئهسكى كېسـهك ئـۆينى، ھويلىـدا يـۈرگهن بولسـا      
خـۇددى  . كۆرۈۋېلىشـنى تامـا قىالتتـى   ئۆيدىكىلهرنى، زىلهيخـاننى، ھهمزىنـى   

! بۇ ئىگىزلىكتىن پهستىكى ئادەملهرنى كـۆرگىلى، تونـۇغىلى بولۇدۇغانـدەك   
ــدى      ــگه كهل ــلهن لهرزى ــۇ بى ــر تۇيغ ــىۋاتقاندەك بى ــگه ئېش ــدى ئهمهل ــۇ ئۈمى . ئ
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چىدىغۇسىز ئاغرىپ تۇرۇۋاتقان قولىنىـڭ ئـاغرىقىنى يهنه بىـر كهررە ئۇنتـۇپ     
ــدى ــۇپ ! قال ــۇ ئۇششاقباشــنى تون ــۇ ئهمــدى باشــقا  ! قالغــان ئىــدى ئ شــۇڭا ئ

ئارقىـدىن ئىشـقا ئاشـىدىغاندەك بېشـىنى تېخىمـۇ پهسـكه       -ئارزۇلىرىمۇ ئارقا
ــدا    ــىال ھويلىـ ــۆيىنى تېپىۋالسـ ــلىدى، ئـ ــكه باشـ ــۆيىنى ئىزدەشـ ــپ، ئـ ئىگىـ
ــانه     ــدەك بىــر ئهخمىق ــۈپال ئاســمانغا قارىشــىپ تۇرغان ــۇنى كۈت ــلهن ئ ھهممهي

  .ھىس بارىدى
  

2  
  

ــدىلىك  ــان كۈن ــۇالغالرنى      زىلهيخ ــدە ئ ــۈش مهھهل ــوزا چ ــويىچه ق ــادەت ب ئ
ھهمـزە پاچىقىغـا   . سۇغۇرۇپ، ئوقۇرالرغا ئوت سېلىش ئۈچۈن ھويلىغـا چىقتـى  

تــــاالدا . ئېســــىلىپ ئهركىــــلهپ تۇرۇۋالغاچقــــا، ئــــۇنى كۆتــــۈرۈپ چىقتــــى 
بـالىنى ھـويال سۇپىسـى    . كۆيدۈرگۈچى چېقىر ئاپتاپ قاينـاپ كهتـكهن ئىـدى   

  .ىڭ بىلهن گهپلهشكهچ ئىشىغا تۇتۇندىتۈۋىدە تۇرغۇزۇپ قويۇپ، ئۇن
مېنىـڭ بـاالم بهك ئهقىللىـق، خاپـا قىلمايـدۇ، ئـۆزى ئوينـاپ تـۇرۇدۇ،          —

زىلهيخــان ســۇپا تۈۋىــدىن  —مهن ئىشــىمنى تۈگۈتــۈپ بــاالمنى ئوينۇتــۇمهن، 
ــهلدى     ــقا تهمش ــزە يىغالش ــال ھهم ــى بىلهن ــراقالپ كېتىش ــكه يى ــان تهرەپ . قوت

ۇياققـا مېڭىۋاتقـان بـاال، قانـداق قىلسـىمۇ      سۇپىنى تۇتۇپ بىر ئۇياققـا، بىـر ب  
  .ئانىسى تهرەپكه كېلهلمهيۋاتقىنىنى چۈشهنمهستىن جىلى بولغانىدى

زىلهيخـان   —مانا ھازىر كېلىمهن، جېنىم باالم، بىـردەم ئوينـاپ تـۇر،     —
  .ئۇنى بىردەم گولالپ، ئىشىغا داۋام قىلدى

ــد   ــۇپا تۈۋىــ ــزە ســ ــىغا، ھهمــ ــۈگهپ تۇرۇشــ ــىمۇ تــ ــڭ ئىشــ ە زىلهيخاننىــ
سهندىرەكلهپ، سۇپىنى تۇتۇۋېلىشقا ئۈلگۈرمهي، بـۇ يـاق تهرەپـكه يىقىلىـپ،     

  .يىغالپ كهتتى
ــا بولمــا،    — ــاڭ ئهســكى، خاپ ــاالم، ئان ــا بولمــا، ب ــدى زىلهيخــان  —خاپ دې

ــلهر       ــېرىن ئهركىلىتىش ــپ ش ــا ئېلى ــالىنى قۇچىقىغ ــپ، ۋە ب ــۈگرەپ كېلى ي
ــتى،    ــكه تىرىشـ ــلهن بهزلهشـ ــازاردىن ي   —بىـ ــى بـ ــڭ دادىسـ ــى باالمنىـ اخشـ

ئويۇنچـــۇق ئهكىلىـــدۇ، بـــاالم ئوينايـــدۇ، ســـاڭا ماشـــىنا ئهكهلســـۇنمۇ بـــاالم؟ 
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ان بـالىنى قۇچىقىـدا ئىككـى يانغـا     خـ زىلهي —ھويلىدا ھهيدەپ ئوينامسـهن؟  
ھهي ي، «. يقاپ گـول قىلغـاچ، ئويۇنچـۇق ھهققىـدە ئـويالپ قالغـان ئىـدى       اچ

ــېلىڭال      ــاچ ك ــۇق ئالغ ــا ئويۇنچ ــكه بالىغ ــۈنى نېمىش ــاۋۇ ك ــتىگهن ئ دەپ  ئهت
ئــۇ چوقــۇم بىــر نهرســه «ئهممــا تېــزال، . دەپ ئۆكۈنــدى ئــۇ »بۇيرۇمۇغانــدىمهن؟

ئېلىپ كېلىدۇ، بالىسىنى يهپ قويغۇدەك ياخشـى كـۆرۈدۇ ئهمهسـمۇ، چوقـۇم     
ــتىن  . دەپ ئىشــهندى »بىــر نهرســه ئهكىلىــدۇ  دەل شــۇ چاغــدا قــاراقۇرۇم تهرەپ

ۇتالر تىـــك ئۇچارنىـــڭ ئـــاۋازى غوڭۇلـــداپ ئاڭلىنىـــپ، ئارقىـــدىن ئـــاق بۇلـــ 
تـــوپ لهيـــلهپ يـــۈرگهن، ئهممـــا بۇلۇتســـىز يهرلىـــرى -تىـــدەك تـــازا، تـــوپخپا

زىلهيخاننىــڭ . زەڭــگهررەڭ كــۆك ئاســماندا بىــر تىــك ئۇچــار پهيــدا بولــدى      
ئويۇنچۇق ھهققىدىكى تهسهۋۋۇرىغا ئهمـدى كونكرېـت بىـر نهرسـه قوشـۇلغان      

ــاردا      —ئىــدى،  ــك ئۇچ ــارنى؟ ســهنمۇ تى ــۇ تىــك ئۇچ ــۇ ئ ــاالم، كۆردۇڭم ــارا، ب ق
ــدا      ــۇنى ھويلىـ ــهن ئـ ــدۇ، سـ ــار ئهكىلىـ ــك ئۇچـ ــاڭا تىـ ــهن؟ داداڭ سـ ئۇچامسـ

ــز     —ئۇچۇرۇســهن،  ــۇپ ئىگى ــىدىن تۇت ــڭ بېغىش ــڭ قولىنى ــدى ۋە بالىنى دې
دەپ تـوۋالپ، بالىنىـڭ قـولىنى     —! ھهي، ئۇچۇپ كېتىۋاتقـانالر  —كۆتۈرۈپ، 

! نمۇ بىر كۈنى ئۇچـۇمهن، سـىلهردىنمۇ ئىگىـز ئۇچـااليمهن    مه —تى، تپۇالڭال
ــاپ       — ــدىن توخت ــپ، يىغى ــاپنى قىلى ــۇ خىت ــدا ب ــڭ تىلى ــۈن، ئۇنى ــاال ئۈچ ب

دىــرىڭالپ، ئهركىلهشــكه باشــلىغان ئــوغلىنى باغرىغــا باســقىنىچه، ئــۇنى       
  .كىرىپ كهتتىئهئۇخلۇتۇپ قويۇش ئۈچۈن ئۆيگه 

  
 »تهكلىماكـــــــان ئۇيغـــــــۇر نهشـــــــرىياتى«

ــان   ــىر قىلىنغــــ ــارىن «تهرىپىــــــدىن نهشــــ بــــ
ــڭ  ــى 15ئىنقىالبىنى ــدا   »يىل ــاملىق كىتاپچى ن

  .بېرىلگهن ئاخباراتالر ئاساس قىلىندى
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