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ــوۋم     ــۈپ قېلىــپ، نهچــچه ئهۋالد ق ــدە كۆمۈل ــانلىرى تهكتى ــۇم بارخ ــان ق ــدىن  قېرىنداشــلىرىنىڭ-بىپاي يادى
ئۇنىـڭ  . خىيـاللىرىمنى غىـدىقالپ كهلگهنىـدى   -كۆتۈرۈلۈپ كېلىۋاتقان بىر چىن رېئاللىق ئۇزۇنـدىن بۇيـان ئـوي   

ئۇنىـڭ بهدىئىـي تهسـۋىرى ماڭـا بىـر يـارقىن مهجبـۇرىيهت        . ئىشتىياق ئوتى قهلبىمـدە تىنىمسـىز يالقۇنجـايتتى   
  ...ىيات تۈرتكىسىدە مهيدانغا كهلدىبۇ بهدىئىي ئهسهر ئهنه شۇنداق ھېسس. تۇيغۇسى بېغىشلىغانىدى

ــۇ    ــنهك؛ ئ ــارىخ رېئــاللىقى بىــر ســۈزۈك ئهي ــدىغان    —ت ــدۈرۈپ بېرى گۈزەللىــك بىــلهن رەزىللىكنــى پهرقلهن
ھايــات كومېدىيىســى بىــلهن  —ئــۇ . ھهقىــقهت بىــلهن سهپســهتىنى ئــۆلچهپ بېرىــدىغان تــارازا —ئــۇ . جاھاننــامه

ىپ مۇھهببهت بىلهن نهپرەت ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇش ئۈستىدىن ئۇ يهنه كېل. تراگېدىيىنىڭ جانلىق شهجهرىسى
  .سودىيه —ھۆكۈم قىلغۇچى 

يىلالرنىـڭ باشـلىرىدىكى كومېـدىيىلىك     -30قولىڭىزدىكى بۇ تارىخىي پوۋېستتا بىـر ئـاتلىق سـهرۋازنىڭ    
بىـلهن  ) تهۋپىـق (رېئال سهرگۈزەشتلىرى ھهمدە ئۇنىڭ مهرھۇم شـائىر ئابـدۇخالىق ئۇيغـۇر ۋە مهمتىلـى ئهپهنـدى      

ــۋىرلىنىدۇ   ــىۋەتلىرى تهس ــان رومانتىــك مۇناس ــاتى،    . بولغ ــار پالۋاننىــڭ ئۆســمۈرلۈك ھاي ــانى قوچق ــهر قهھرىم ئهس
ــرى         ــات ئىزلى ــدىيىلىك ھاي ــان تراگې ــلهن تولغ ــق بى ــڭ جهڭگىۋارلى ــدە ئۇنى ــتلىرى ھهم ــۇھهببهت سهرگۈزەش م

  .ئهسلىتىدۇ ئوقۇرمهنلهرگه بهئهينى خهلق داستانلىرىنىڭ جهزبىدار تهسۋىرىنى

تۇرپـان دېهقانلىرىنىـڭ شامهخسـۇتقا    -يىلالرنىڭ باشـلىرىدىكى قۇمـۇل   -30ئهسهر قهھرىمانى قوچقار پالۋان 
قارشى قوزغىلىڭىنىڭ ئاكتىپ قاتناشچىسى بولۇپ، ئۇنىڭ مۇشۇ تارىخىي بىئوگرافىيىنىڭ مهيدانغا كېلىشىدە، 

 —مىسـى ھهمـدە ئاپتورنىـڭ توقسـۇنلۇق دوسـتى      مهرھۇم ئابـدۇقادىر ھـاجى ياقۇپنىـڭ ئهسلى     يېقىن سهپدىشىم
يــازغۇچى خېــۋىر تۆمــۈر بىــلهن بولغــان كــۆپ قېتىملىــق ســۆھبهت خاتىرىســى قاتــارلىقالر پوۋېســتتىكى مهشــهۇر 

يهنه بىــر تهرەپــتىن مېنــى . پېرســوناژالر تهســۋىرىنىڭ چىنلىقىغــا ھۆججهتلىــك دېتــال ۋە رېئــال ئاســاس بولــدى  
راغ ياغقـان ھهقىقىـي ئىلهـامچى يهنىـال دۇنيـا تـارىخ پهنلىرىنىـڭ ئاتىسـى         غهپلهتتىن ئويغىتىـپ، قهلـبىمگه چىـ   

ھايــات مهنزىلــى بهك قىســقا؛ پهســىل مهۋســۇمى تېــز ئۆتــۈپ، «: ھېــرودۇت نىــڭ تۆۋەنــدىكى مهشــهۇر ســۆزى بولــدى
  ».پهقهت يازما تارىخىال ھاياتقا مهڭگۈلۈك تاج كىيدۈرەلمهيدۇ. ئۇنتۇلىدۇ

   

   

  بىرىنچى باب

  

  تاش تۇمار

  

1  

  



 

  ...ئىيۇننىڭ ئوتتۇرىلىرى

گـاھىلىرى  . يالقۇنجاپ تۇرغان ئىسسىق تهپتىدىن كىشىلهر سالقىن كـامېر ئـۆيلىرىگه كىرىۋېلىشـقانىدى   
كـويالردا شـاالڭ مېڭىـپ يـۈرگهن     -كوچـا . سهگىدەش ئۈچۈن ئۆستهڭ ياقىلىرىدىكى تالالر ئارىسـىغا يۈگۈرۈشـهتتى  

كۆپكـۆك تىنىـق ئاسـماندا ئاشـۇ بىـرال نۇرلـۇق       . ېتىپ تـۇراتتى ۋىل ئهكس ئ-ئادەملهرنىڭ ئهتراپىدا پىژغىرىم ۋىل
  .قۇياش جهۋالن قىلماقتا ئىدى

تومۇزدىن ئۆزىنى قـاچۇرۇپ، شـىمال تهرەپتىكـى ئۆسـتهڭ بويىـدا قىڭغىيىـپ ئولتـۇرغىنىچه سـهگىدەۋاتقان         
  :نىدىياشىنىپ قالغان ئىككى كىشى كۆزلىرىنى چىڭ يۇمۇۋېلىشىپ، ئېرىنچهكلىك بىلهن پاراڭغا چۈشكه

  !...قىشلىقى ھهدىسه قاتتىق بوران، ئهمدى بولسا ئىسسىقنىڭ دەستىدىن دەم ئااللمىغان —

  :ياشانغانالرنىڭ بىرى يهنه بىرىگه قاقشاپ تۇرۇپ ئاشۇ سۆزنى قىلىشى بىلهنال ئىككىنچىسى جاۋابهن دېدى

   

  توققۇز ئېقىن، توققۇز كارىز بهرگهچكه دەرمان؛

  ...مهندە يوق ئارمانئۇشبۇ يۇرتتا تۇغۇلغانغا 

ئاسـتا غهربـكه   -قۇيـاش ئاسـتا  . ئۇالرنىڭ پارىڭى بارغانچه قىزىغانلىقتىن ھـېچ تۈگهيدىغانـدەك ئهمهس ئىـدى   
دەل شۇ مهھهلدە ئاقتـاش يـولى تهرەپـتىن ئىككـى ئـاتلىق كىشـى كـۆۋرۈك        . ، ھاۋا سهگىشكه باشلىدى.قىيسايدى

دىن بېـرى سـاقالپ تۇرۇشـقان بىـر تـوپ يـاش ئهزىمهتـلهر        ئۇالرنى كۆۋرۈك بېشىدا خېلى. يېنىغا كېلىپ توختىدى
  :كۈتۈۋالدى

  !خۇش كېلىپسىلهر، مۇبارەك قهدىمىڭالر قۇتلۇق بولسۇن! ئهسساالمۇئهلهيكۇم —

قامهتلىك، ئاقپىشماق، يۇمىالق يۈز كهلگهن، ئۇچىسىغا ناۋات رەڭ شايى يهكتهك كىيگهن بىر ياش زىيـالىي  
نىـڭ ئالـدىغا بېرىـپ قـول سىقىشـىپ كۆرۈشـتى ۋە ئـۇالرنى قىـزغىن قارشـى          ھهممىدىن بۇرۇن بـايىقى مېهمانالر 

ئـۆز نۆۋىتىـدە مېهمـانالر بىـلهن     . ئۇ دەل مۇشۇ ئهزىز مېهمانالرنىڭ ساھىپخانى ئىـدى . ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى
هن ئۇالرنى ساھىبخانا چېۋەرلىك بىل. ساھىبخانا ئوتتۇز ياشالرغا چاپچىپ قالغان تهڭ دېمهتلىك دوستالردىن ئىدى

چىپ تهر -مېهمانالرنىڭ پېشانىسىدىن چىپ. ئۆستهڭ بويىدىكى سايىگه باشالپ بېرىپ، بىر مهھهل دەم ئالغۇزدى
  :توختىماي ئېقىپ تۇراتتى

-دېگهننـى كـۆرگىلى تـاس قالـدۇق،    » گـۆر ئـازابى   —يول ئـازابى  «! ھه-پاھ، بۈگۈن نېمىدېگهن ئىسسىق —
  .دېدى مېهمانالردىن بىرى چاقچاق قىلىپ

تهرەپتىن كېلىشـىپ،  -ھۇيت دېگۈچه تهرەپ-تاماشا قىلىپ يۈرگهن ياش بالىالر ھايت-ئۆستهڭ بويىدا سهيله
ئۇالردىن چېچهنرەك بىـرى ئورنىـدىن لىككىـدە تـۇرۇپ،     . مېهمانالر سهگىدەۋاتقان سايه ئهتراپىنى ئورىۋېلىشقانىدى

چۆمـۈلگهن ئـاتالرنى سـۆگهت شـاخلىرىغا بــاغالپ،     دە، قـارا تهرگه چۆمـۈلگهن ئــاتالرنى   -مېهمانالرنىـڭ يېنىغـا بـاردى   



 

باشقا بالىالر بولسا، خۇددى ئالدىن مهسلىههتلىشىۋالغاندەك ئۆيلىرىگه بېرىپ، قېتىـق ۋە زاغـرا   . قاڭتۇرۇپ قويدى
مېهمانالر بولسا بۇ جىگهرلىك يـاش يىگىـتلهردىن تولىمـۇ سـۆيۈنۈپ     . ئاچىقىشىپ مېهمانالرنىڭ ھۇزۇرىغا سۇندى

  .كېتىشتى

تۇرپـان ئويمانلىقىـدا نـامى مهشـهۇر،      —تاشلىقالر تهقهززا بولۇپ كۆتۈۋاتقا بـۇ ئهزىـز كىشـىلهرنىڭ بىـرى     ئاق
ئۇالر . داڭدار شائىر ئابدۇلخالىق ئۇيغۇر، ئىككىنچىسى بولسا شائىرنىڭ ھهمراھى نىياز قارى دېگهن يىگىت ئىدى

  .ساياھهت ئۈچۈن كېلىشكهنىدى-ن سهيلهبۇ يهرگه بۈگۈن ساھىبخانا سهيدۇل بايۋەچچىنىڭ تهكلىپىگه بىنائه

  :مېهمانالر سهگىدەپ، بىر مهھهل دەم ئېلىۋالغاندىن كېيىن ساھىبخانا ئېغىزلىنىپ دېدى

بۈگۈن تومۇزنىڭ تۇخۇم پىشىپ قالىدىغان ئىسسىقىغا بهرداشلىق بېرىپ، لهۋلىرىمىزنى يهردە قويمـاي   —
يۇرتىمىز سىلهرنى بېشىدا . ر قېتىم تهشهككۈر ئېيتىمهنيۇرتىمىزغا قهدەم تهشرىپ قىلغىنىڭالر ئۈچۈن يهنه بى

توققـۇز تـاغ، توققـۇز    . دېـگهن سـۆزدىن كېلىـپ چىققـان    » توققۇزدا توق« —توقسۇن . كۆتۈرۈپ قىزغىن كۆتۈۋالىدۇ
  ...ئېقىن، توققۇز يايالق، توققۇز كارىز، توققۇز بوران، توققۇز تۆمۈر، توققۇز ئۆستهڭ، توققۇز داۋان، توققۇز ئويمان

ــپ        ــى ئهگىـ ــارغىنلىق ئۇيقۇسـ ــدە ھـ ــڭ كۆزلىرىـ ــتۇرۇۋېتىپ مېهمانالرنىـ ــۆزىنى داۋامالشـ ــاھىبخانا سـ سـ
  ...دە، دەرھال ئۇالرنى ئورنىدىن تۇرغۇزۇپ، ئۆزىنىڭ ئازادە قهسىرىگه باشالپ ماڭدى-قالغانلىقىنى سېزىۋالدى

بىنانىـڭ ئالـدى   . ئىمارىتى مهنزىرىلىـك جايغـا ھهشـهمهتلىك قىلىـپ سـېلىنغانىدى     -ساھىبخانىنىڭ ئۆي
بىنانىـڭ يـان ۋە ئارقـا    . سۆگهتلىك بولۇپ، كىشىنىڭ زوقى كېلهتتـى -باراقسان تال-ئۆستهڭ، ئىككى ياقىسى بۈك

تهرەپلىرىگه ئالما، ئانار ۋە ياڭاقلىق باغ بهرپا قىلىنغانىدى، مېهمانالر ھازىر مۇشۇ ھاۋالىق جايدا ھۇزۇر سۈرمهكته 
  .ئىدى
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قۇسىغا قانغان ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ئهتىسـى ھهممىـدىن بـۇرۇن ئورنىـدىن تـۇرۇپ      بىر كېچه ئۇخالپ تولۇق ئۇي
سـهھهرنىڭ سـالقىن، سـاپ ھاۋاسـىدىن قېنىـپ ھـۇزۇرلىنىش ئۈچـۈن ئـۆزى يـالغۇز دەرۋازا ئالـدىغا             شائىر. كهتتى

بـايۋەچچه   ئارىدىن بىر ئاش پىشىم ۋاقىت ئۆتكهندە ساھىبخانا سهيدۇل. چىقىپ، چوڭ ئۆستهڭ ئهتراپىنى ئايالندى
  :ئۆيىدىن چىقىپ، شائىرنىڭ ئالدىغا ساالم بېرىپ كهلدى

  ئهسساالمۇئهلهيكۇم، نېمىشقا بۇنچه ئهتىگهن؟ —

  :ساھىبخانىنىڭ سوئالى تېخى ئۈزۈلمىگهنىدى، شائىر چاققان جاۋاب بهردى

  ...ئۇيقۇ يېتهرلىك بولدى، سهھهرنىڭ ھاۋاسى غهنىيمهن —

  :ئارقىدىنال بىر يېڭى ئورۇنالشتۇرۇش توغرىسىدا بېشارەت بهردى .ساھىبخانا بۇ جاۋابقا قايىل بولدى

بۈگۈن ئاخشام مېنىڭ قهسىرىمدە شهرىپىڭىزگه ئاتاپ چوڭ زىياپهت؛ ئهته ئاخشامدىن باشالپ ئاغىنىلهر  —
  ئارا نۆۋەت بىلهن مهشرەپ، باراۋەت؛ بۇ پىالنىمغا ماقۇل بوالرسىز؟



 

ئىسسـىقنىڭ دەسـتىدىن مـېڭه قاينـاپ     . لېكىن بىر مهسهىلهتىم بار. مهرھابا، ئهلۋەتته ماقۇل بولىمهن —
تۇرغان جايالردا قاتارى مهشرەپ كهيپىمىزگه خوپ كهلمهسـلىكى مـۇمكىن، شـۇڭا ئـاۋۋال تـاغ سهيلىسـى قىاليلـى،        

  .پنى قانغۇدەك ئوينىۋالىمىزدە، قاتارى مهشرە-قايتاشىمىزدا قىرنىڭ سالقىن ھاۋاسىنى بىلله ئهكېلىمىز

سهيدۇل بايۋەچچه بۇ ئورۇنلۇق تهكلىپكه بېشىنى لىڭشـىتىش ئـارقىلىق قوشـۇلغانلىقىنى بىلدۈرگهنـدىن     
  :كېيىن

  .دەپ سورىدى -...ئۇنداقتا، تاغقا قاچان؟ —

 يايالقنىـڭ پهيـزى چـاغلىرى باشـالندى،     -دېـدى شـائىر جـاۋابهن،    -مۇمكىن بولسا ئهتىال يۈرۈپ كهتسـهك،  —
  ...ۋاقىتنىڭ ئۆتكۈزۈپ قويمىساق. پۇرسهت غهنىيمهت

  :ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ئارقىدىن ساھىبخانا دوستىغا تهكلىپ بهردى

ــادام     — ــڭ ن ــۈنلهردە تۇرغۇتالرنى ــۇ ك ــا مۇش ــپ يايالقت ــدۇ    يهنه كېلى ــپ كېتى ــايرىمى قىزى ــىش، . ب چېلىش
ــات بهيگىســى  ــدۇ ... ئېتىشــىش، ئ ــدانلىرى قايناي ــۇ ي . مۇســابىقه مهي ــاھىر   بىــز ب ــرەر م ــدا بى ــن ھېچبولمىغان هردى

  .چېلىشچىنى ئېلىۋالغان بولساق كۆڭۈلدىكىدەك ئىش بوالتتى

ئاقتاشـلىق يىگىـتلهر ئارىسـىدا بىـر پـالۋان       -دېدى سـاھىبخانا،  -كۆڭلۈمدىكىنى تېپىپ سۆزلىدىڭىز، —
مهن ئـۇنى تېپىـپ   . ۇئۇ بىـز بىـلهن چوقـۇم بارىـد    . ھازىرغىچه ئۇنىڭ يېنى يهرگه تېگىپ باقمىغان. چېلىشچى بار

  ...كېلهي، سىز سۆزلىشىپ كۆرۈپ، ئۇنى دەڭسهپ بېقىڭ

شۇنداق قىلىپ ئاش پىشىم بولغۇچه ئارىلىقتا ساھىبخانا ئاقتاشلىق چېلىشچى پالۋاننى باشـالپ كېلىـپ،   
  .شائىرنىڭ ئالدىدا ھازىر بولدى

يغۇر بىلهن قىـزغىن قـول   چېلىشچى يىگىت قهسىرگه كىرىشى بىلهن ساالم بهجا كهلتۈرۈپ ئابدۇخالىق ئۇ
ئېســهنلىك سوراشــقاندىن كېــيىن ئهدەپ بىــلهن گىــلهم ســېلىنغان ســاراي ئۆينىــڭ -سىقىشــتى ۋە ئۆزئــارا ئامــان

  .ساھىبخانا ئۇالرىڭ ئالدىغا يېڭىدىن داستىخان كهلتۈردى. پهگاھىغا يېقىن جايغا كېلىپ ئولتۇردى

مـۇھهببهت پـاراڭلىرىمىز ئىشـتىهانى ئاچىـدۇ،      -دېدى ساھىبخانا تهكهللۇپ بىـلهن،  -مهزەگه مهرھهمهت، —
  ...تۈڭلۈكلىرى مهھكهم؛ قېنى كهڭ كۇشادە-رۇجهكلىرى، ئىشىك -پېقىرنىڭ رام 

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر غىزاالنغاچ چېلىشچى پالۋاننىڭ يوغان گهۋدىسى، مۇسكۇللۇق قامىتى، تهرەققىي قىلغان 
شائىرنىڭ ئاشۇ چاغدىكى . يران بولۇۋاتقاندەك قىالتتىبۇلجۇڭ گۆشلىرى ۋە كېلىشكهن بهستىگه كۆز يۈگۈرتۈپ ھه

ھېسسـىياتىنى سـېزىۋالغاندەك سـاھىبخانا سـۆھبهت دەرۋازىسـىنى باشـالمچى بولـۇپ ئېچىـپ بېـرىش نىيىتىــدە          
  :ئېغىزلىنىپ دېدى

ھهر يىلى دېگۈدەك ئاشۇ ئىككى زومىـگهر بىـلهن   . بىزنىڭ بۇ يۇرت بوران ۋە كهلكۈن ئېغىزىغا جايالشقان —
يېنىمىزدىكـى بـۇ   . مۇشۇنداق ئۆزگىچه مۇھىت بىزدە نۇرغۇن قاۋۇل پـالۋانالرنى يېتىشـتۈرگهن  . بولۇپ تۇرىدۇ جهڭ

ــالۋانىمىز ئىچىــدىكى داڭلىــق ســهركىلىرىمىزدىن بىــرى    ــۇ  . يىگىــت ئاشــۇ پ ــدۇخالىق ب پهمىمــچه، دوســتۇم ئاب



 

بىـلهن چېلىشـچى پالۋىنىمىزنىـڭ    ئۇنـداقتا بىـز سـۆزنى ئالـدى     . يىگىتنىڭ ئهھۋالىغا قىزىقىدۇ، دەپ ئـوياليمهن 
  ...ئۆزىگه بهرسهك

پهل -سهيدۇل بايۋەچچىنىڭ سۆزىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن يىگىت باداشقان قۇرۇپ ئولتۇرغان ئورنىدىن سـهل 
كهينىگه يۆتكهلدى ۋە ئوڭ قىرىنى كىچىكرەك قاتالپ بېشىغا كىيىۋالغان ئاق شاپاق دوپپىسىنى قولىغا ئېلىپ 

قوشۇما قاش، بۈركۈت بۇرۇن، ئاق يۈز، بۇالق كۆز بۇ يىگىتنىڭ ئىككى قۇلىقى خـېلىال  . لدىتۇرۇپ سۆزىنى داۋام قى
يوغــان بوينىغــا ئېســىۋالغان تــاش . چــوڭ بولــۇپ، باشــقا كىشــىلهرنىڭ قۇلىقىــدىن ئاالھىــدە پهرقلىنىــپ تــۇراتتى

رۈنــۈپ تۇرۇشــى تۇمارنىــڭ كۆكســى ئارالچۇقىغــا يهتكــۈچه ســاڭگىالپ، ئالــدى ئوچــۇق كۆڭلىكىــدىن پــارقىراپ كۆ  
  .ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنى تېخىمۇ بهك جهلپ قىلغانىدى

ھېلىراقتا بۇ سهيناغا  –دېدى يىگىت جاراڭلىق ۋە تىمهن تهلهپپۇزدا سۆزىنى باشالپ، –بولىدۇ ئهمىسه، —
. شـهرىپىنى ئـاڭالپ تولىمـۇ ھاياجانالنـدىم    -كېلىۋاتقان يول ئۈسـتىدە سـهيدۇل ئاكامـدىن شـائىرلىرىمىزنىڭ نـام     

ئـۆزۈم  . دېگهن مهشهۇر سۆزى تازىمۇ ئۇختىسىغا كهلدى» دەم غهنىيمهت، دىدار غهنىيمهت«نزە قهدىمكىلهرنىڭ بۈگۈ
شۇ ۋەجىـدىن مۇشـۇ قىممهتلىـك مىنـۇتالردا ھهربىرلىـرى      . ئۈچۈن ئېيتقاندا، بۈگۈنكى پۇرسهت تېخىمۇ غهنىيمهت

  ...پ قالىمهنقارنىمنى بىر تۆكۈۋالسام، ئىچىم بوشاپ خېلى يهڭگىلله-ئالدىدا ئىچ

ئۇنىــڭ رومانتىــك . چېلىشــچى يىگىــت ئاشــۇ ئۆزرىخــاھلىق ســۆزىدىن كېــيىن ئــۆزىنى تونۇشــتۇرۇپ ئــۆتتى
 —ئـۇ  : مهزمۇن بىلهن تولغان بالىلىق ۋە ئۆسمۈرلۈك سهرگۈزەشتلىرىنى يىغىنچاقالپ ئېيتقانـدا مۇنـداق ئىـدى   

اقتاش مهھهللىسىدە تۇغۇلۇپ ئۆسكهن توقسۇننىڭ شهھهر ئىچىدىكى ئ  جۇمهۇرىيهت تهسىس قىلىنغان يىللىرى
ئاپىسـى  . ئاتىسـى كامـال قهرەن تېرىچىلىـك بىـلهن شـۇغۇللىناتتى     . ئابدۇنىياز كامال ئىسىملىك يىگىـت ئىـدى  
بىراق، ئۇ تاسادىپىي تهگكهن قارا كېزىك كېسىلى تۈپهيلى ئهمدىال . توختىخان ئىشچان ۋە دىيانهتلىك ئايال ئىدى

. دۇنىياز بىلهن ئىككى ياشقا كىرگهن قىزى ھاشىخاننى يېتىم قالدۇرۇپ قازا قىلدىتۆت ياشقا كىرگهن ئوغلى ئاب
مېهرىبـان ئانىسـىنىڭ ئوغلىغـا قالـدۇرۇپ      —» تاش تۇمـار «ئابدۇنىياز ھېلىغىچه بوينىغا ئېسىپ كهلگهن ئاشۇ 

ئېغىزغـا  -زدىنئېغىـ » ئاقتـاش رىـۋايىتى  «ئېتىقاد سىمۋولى بولۇپ كېلىۋاتقان . كهتكهن قۇتلۇق تهۋەررۈكى ئىدى
. دەپ چوقۇنۇشــاتتى» بېشــىمىزدىن ســاقىت قىالاليــدۇ. زامــانالردىن بېــرى ئــۈزۈلمهي كېلىۋاتــاتتى-كۆچــۈپ زامــان

ئابـدۇنىياز كامـالمۇ ئاشـۇ ئېتىقادنىـڭ مۇخلىسـلىرىدىن      . چىـراغ بېرىشـهتتى  -سىغا ئاتاپ نهزىر»ئاقتاش ئهۋلىيا«
  .ئىدى

ئاتىســى كــايىپمۇ، . چقــار بىــلهن ئۈسۈشــۈپ ئوينــايتتىقو-ئــۇ بهش يېشــىدىن باشــالپ ئۆيىــدىكى كــۆك قــوزا 
ئۇنىڭ كهڭ، ئالدىغا بۆرتـۈپ چىققـان پىشـقان پېشانىسـى ئهنه شـۇ ئۈسۈشـۈش       . ئهدەپلهپمۇ ئۇنى توسۇۋااللمىغانىدى

ــۇنى ئاداشــلىرى  . مهشــىقىنىڭ مهھســۇلى ئىــدى  ــالۋان«كېيىــنچه ئ ــار پ ئهمــدىلىكته، . دەپ ئاتىشــىۋالدى» قوچق
  .الدامىسى بولغان بۇ لهقهم ئۇنىڭ مهشهۇر تهخهللۇسى بولۇپ، ئۆزلىشىپ قالغانىدىبالىلىق دەۋرىنىڭ ي

ــدۇنىياز كامــال چــوڭ بولغانســېرى ئاتىســىغا ھهمــدەم بولــۇپ تېــرە ئاشــالش، تېــرە ئهيــلهش ئىشــلىرىغا      ئاب
ئـارقىلىق  ئاشـۇ ھـۈنهر مهشـغۇالتى    . ئاتىسى كامال قهرەن بۇنىڭدىن بهكمۇ خۇرسهن بوالتتى. ئارىلىشىدىغان بولدى

  .ئابدۇنىيازنىڭ بىلهكلىرى بازغاندەك توملىشىپ، بۇلجۇڭ گۆشلىرى بۆرتۈپ چىقىپ زورايغانىدى



 

ئۇ بهزەن چاغالردا ئۆگهي ئاپىسـى ھهمراخـان بىـلهن تهرگىشـىپ قالسـا، كوچىغـا چىقىـپ ھىـدايى قاتـارلىق          
. نى ســۇ بىــلهن تهمىنلهيتتــىدە، ســوغا بىــلهن ئاقئۆســتهڭدىن ســۇ توشــۇپ بــازار ئاھالىســى-ئاداشــلىرىنى تاپــاتتى

ئـۇ، بـۇ ئىشـى بىـلهن     . بۇنىڭدىن خهلق مىننهتدار بوالتتى، ئالغان تاپان ھهققى بىـلهن ئـۆز تۇرمۇشـىنى قامـدايتتى    
ئۇنىڭ كۈچلۈك پاچاقلىرى ۋە ئاياغ تاپانلىرى ئهنه شـۇ چېنىقىشـنىڭ   . خېلى يىلالرغىچه مهلىك بولۇپ چېنىقتى

  .نهتىجىسى ئىدى

ۆكۈزدەك جىسمانىي ساپاغا ئىگه بولغان بـۇ يىگىـت توققـۇز كـارىز بـويىچه ھـېچكىم تهڭ       مۇشۇنداق قاۋۇل، ئ
بىــر «ئابــدۇخالىق ئۇيغۇرنىــڭ . كېلهلمهيــدىغان داڭلىــق چېلىشــىش پالۋىنىغــا ئايلىنىــپ داڭــق چىقارغانىــدى 

ــاق   ــراھ قىلىۋالس ــچىنى ھهم ــق چېلىش ــتىنال    » داڭلى ــاھىبخانىنىڭ تېڭىرقىماس ــا س ــىغا يارىش ــگهن ئارزۇس دې
  .ئابدۇنىياز كامالنى قهسىرگه باشالپ كېلىشمۇ مۇشۇ سهۋەبتىن ئىدى

ئۇ ئۆزىنىـڭ ئۆسـمۈرلۈك كهچۈرمىشـلىرىنى تهسـۋى سـىيرىۋاتقاندەك رىتىملىـق بايـان قىلىـپ بولغانـدىن          
  :كېيىن ئابدۇخالىق ئۇيغۇر دەرھال ئېغىز ئېچىپ ئۇنىڭدىن سورىدى

  ...سىز ئوقۇغانمۇ، خهت ساۋاتىڭىز بارمۇ؟ —

يهتـته يېشـىمدىن تارتىـپ مهھهللىمىزدىكـى      –دېدى ئۇ، شائىرنىڭ سوئالىغا جاۋاب بېرىـپ،  –ۇغان،ئوق —
سىگه كىرىپ زاكىر مولالم دېگهن ئوقۇمۇشلۇق كىشىنىڭ قولىدا خېلى چوڭ بولغۇچه ئوقـۇپ  »ئاقتاش مهدرىسه«

زاكىـر مـولالم مېنـى ئـۆزىگه      ئوقۇيدىغان بـالىالر كـۆپ بولغاچقـا،   . زېهنىم ئۆتكۈر ئىدى. خهت ساۋاتىمنى چىقاردىم
تىرمىشـىپ راۋان خهت  -مهن تىرىشـىپ . زاكىـر مـولالم خهتتـات ئىـدى    . كىچىك خهلپهت قىلىپ تاللىۋالغانىـدى 
  .يازااليدىغان ماھارەتنىمۇ ئۆگىنىۋالدىم

دە، شـهمهي سـهپىرىدە   -بۇ جاۋابنى ئاڭلىغان شـائىرنىڭ قهلبىـدە بىـردىنال سـۆيۈنۈش ھېسسـىياتى ئۇرغـۇدى      
ئاســىيادىن ئالغــاچ كهلــگهن بىــر پــارچه تىتــرات دەپــتهر بىــلهن بىــر دانه قېرىنــداش قهلهمنــى يېنىــدىكى  ئوتتــۇرا 

  :سومكىسىدىن چىقىرىپ ئابدۇنىياز كامالغا سۇندى

مۇشۇ تىتراتنىڭ باش بېتىگه بىرنهچچه قۇر خهت يېزىپ باقسىڭىز قانداق؟ تىترات بىـلهن قېرىنـداش    —
  ...قهلهم سىزگه، ھۆسنىخېتىڭىز بىزگه يادىكار بولۇپ قالسۇن

دە، تىتراتنىــڭ بىرىنچــى بېــتىگه -ئابــدۇنىياز كامــال شــائىرىنىڭ قولىــدىن دەپــتهر بىــلهن قهلهمنــى ئالــدى
بىلهن تۆۋەندىكى خهلق ناخشىسـىنىڭ بىـر كۇپلېـت تېكىسـتىنى ئىنتـايىن تـوغرا ئىمـال        ئۇچالنغان قېرىنداش 

  :بىلهن چىرايلىق يېزىپ چىقتى ۋە پهس ئاۋازدا ناخشىسىنىڭ ئاھاڭى بىلهن ئوقۇدى

   

  ئالته زامان بولدى، ئاچىل،-بهش

  ئالهم چۆرگىلهي دەيدۇ، ئاچىل

  يۈرەكتىكى زەرداب سۇ، ئاچىل، گۈل ئاچىل،



 

  ىلهي دەيدۇ، ئاچىل،قانغا ئۆر

  ...ئاچىل، ئاچىلمىساڭ گۈل قايدا، ئاچىل

   

خهلق ئاممىسى تهرىپىدىن يارىتىلغان بۇ تېكىستنى ۋە ئۇنىڭ ناخشا ئاھـاڭىنى ئابـدۇنىياز كامـال شـۇنداق     
ى ئهپچىل ئورۇنداپ بهردىكى، شائىر قاتتىق ھاياجانالنغىنىدىن جايىدا ئولتۇرالماي قالدى ۋە ئورنىدىن قوپقان پېت

  :ئابدۇنىياز كامالنىڭ ئالدىغا بېرىپ، ئۇنىڭ قولىنى مهھكهم سىقىپ تۇرۇپ

سـىزگه رەھــمهت، مهرھابــا، بۈگـۈن مهن ســىزنى چۈشــهندىم، بىلـدىم، ســىزدەك يىگىــتلهردىن خهلقىمىــز     —
  .دېدى –!پهخىرلىنىدۇ

ناخشىسىغا » ئاچىل«لېكىن . دېيىشتى باشقىالرمۇ شائىرغا قوشۇلۇپ –¬ھهممىمىزال پهخىرلىنىمىز، —
  .ئاالقىدار بىر قىزىقارلىق ھېكايه توغرىسىدا ھېچكىم تېخى زۇۋان سۈرمىگهنىدى

دېــگهن » ئاقتــاش بۇلبــۇلى«ئابــدۇنىياز كامــال ئاقتــاش مهھهللىســىدە ئۆزىنىــڭ جــاراڭلىق ئــاۋازى بىــلهن   
. ىشقا باشـلىغان ناخشىسىنى ئېيت» ئاچىل«ئۇ بىرىنچى بولۇپ مۇشۇ ئهتراپتا . شۆھرەتكىمۇ مۇيهسسهر بولغانىدى

ئۇ ئاقتاش ئۆستىڭىدىن سۇ توشۇش ئهمگىكى بىلهن بهند بولغان چاغالردا ئاشۇ ناخشىسى بىـلهن داڭـق چىقارغـان    
كېــيىن يامۇلنىــڭ   . ھهمــدە مۇشــۇ ناخشــىنى كــۆپ ئېيتقــانلىقى بىــلهن قارىلىنىــپ، يــامۇلغىمۇ قامالغــان        

  .لىرىدا سهرگهردان بولۇپ يۈرگهنسوالقخانىسىدىن قېچىپ چىقىپ جىمسار، گۇچۇڭ ۋە كوجهي يايالق

  :ئابدۇنىياز كامال كۆپچىلىكنىڭ يۇقىرىقى مهدھىيىسىدىن مىننهتدار بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ

ئهگهر مهندە بىـرەر خاسـىيهتلىك پهزىـلهت مهۋجـۇد بولسـا، بـۇ مـۆجىزە ئانـام رەھىتـى بوينۇمغـا ئېسـىپ             —
  .دېدى –¬،..غا باغلىق» ارتاش تۇم«قويغان ۋە مهندىن مهڭگۈ ئاجرىمايدىغان مۇشۇ 

   

  

  ئىككىنچى باب

  

  ئېگهرلىك ئات

  

  .غاز قاناتى قات بولۇر، ئهر قاناتى ئات بولۇر

  خهلق ماقالى —
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ئـوزۇقلىرىنى تهل قىلىـپ،   -ئاشۇ خاسىيهتلىك ئۇچرىشىش ۋە مهنىلىك سۆھبهتتىن كېيىن تـۆتهيلهن ئـات  
  .ئاتالندىتاڭال ئهتىسى باش توخۇ چىللىغان مهھهلدە سهپهرگه 

ئاسـماندا يۇلتـۇزالر چاقنـاپ،    . تاڭنىڭ ساپ ۋە سالقىن ھاۋاسى دىلالرغا جۇشقۇنلۇق، تهنگه راھهت ئاتا قىالتتى
بهسـته  -خىلالنغان ئارغىماقالر بىر خىل يورغىسى بىلهن دىۋىتمىسىمۇ بهس. ساي يوللىرىنى غۇۋا يورۇتۇپ باراتتى

ئـۇزۇن ئـۆتمهي،   . شـقاندا تـاڭ سـۈزۈلۈپ، شـهرقته ئۇپـۇق قىـزاردى      ئۈسـتغولغا يېقىنال . غهرب تامان ئىلگىرىلهيتتـى 
تـاغ  . قىپقىزىل شاردەك بالقىپ چىققان قۇياش ئۆزىنىڭ ئالتۇن نۇرلىرىنى تاغ چوققىلىرىغا سېپىشكه باشـلىدى 

  .يايالق گۈللىرىنىڭ خۇشبۇي ھىدى دىلالرنى مهست قىالتتى. شامىلى دىماغقا ھۇزۇر بېغىشاليتتى

ــۇالر ئىلگىرىلى ــا    ئ ــان جىلغ ــلهن قاپالنغ ــوتالر بى ــدەك ئ ــۇق ئۆســكهن مهخمهل ــاغ  -گهنســېرى قوي ــدىرالر؛ ت ئې
چوققىلىرى بىلهن بوي تالىشىپ ئېگىز، قاتار قارىغايزارلىقالر؛ پايانسىز كهڭ يايالقالردا بهخىرامان يايالپ يۈرگهن 

ئـوتى بـار يهرنىـڭ    «ارىختىن بېـرى  چارۋىالر ئارىسىدا ت. چارۋا پادىلىرى ئايىغى ئۈزۈلمهي كۆزگه تاشلىنىپ تۇراتتى
دەيدىغان بىر ماقال ئۇدۇم بولۇپ كهلسىمۇ، لېكىن قاراتاغ يـايلىقى بولسـا   » سۈيى يوق، سۈيى بار يهرنىڭ ئوتى يوق

  .جهننهت ماكان ئىدى —ئوتقىمۇ، سۇغىمۇ باي 

ېرىپ چۈشكۈن تۆتهيلهن قارىغايزارلىق يېنىدىكى سۈپسۈزۈك سۇ شىلدىرالپ ئېقىۋاتقان ئېقىن ساھىلىغا ب
  :قىلدى

ئارغىمـاقلىرىمىز بولمىسـا بـۇ يهرگه ئىككـى كۈنـدىمۇ       –دېدى سهيدۇل بـايۋەچچه،  –¬قالتىس ماڭدۇق، —
  .دەپ جايىدا ئېيتقانىكهن» ئهر قاناتى ئات«بۇرۇنقىالر . يېتىپ كېلهلمىگهن بوالتتۇق

شـتى ۋە ئۇچـۇمالپ قـانغۇدەك سـۇ     كـۆزلىرىنى يۇيۇ -مـۇزدەك سـۇدا يـۈز   . ئۇالر ئاتلىرىنى قارىغايالرغا باغالشـتى 
  . ئىچىشتى

 –دېدى ئابدۇخالىق ئۇيغۇر تاغ سۈيىنى قـانغۇدەك ئىچىۋالغانـدىن كېـيىن،    –پاھ، ئابىزەمزەم، دەل ئۆزى، —
  ...بىزنىڭ بۇ زېمىننى قانچه تهسۋىرلهپ يازسا، قانچه سۈرەتلهپ سىزسا ئهرزىيدىكهن

زېمىنىمىز ھهقىقهتهن گۈزەل، ماختاشقا اليىق  –دېدى سهيدۇل بايۋەچچه، –جىڭ گهپنى قىلدىڭىز، شائىر،
  . زېمىن

ــوزۇقى   ــدىن ســهپهر ئ ــاق زاغرىســىنى ئېلىــپ     —ســهيدۇل خۇرجۇن ســۈت بىــلهن يۇغــۇرۇپ پىشــۇرۇلغان قون
تـــاغ ســـۈيى بىـــلهن ئـــاق قونـــاق زاغرىســـى ھهممهيلهننىـــڭ ئىشتىهاســـىغا زوقمهنلىـــك  . داســـتىخانغا قويـــدى

ئاندىن ئۇالر ئېقىن بويىدىكى يېشىل چىمهنلىكته سۇنايلىنىپ يېتىشىپ بىـردەم لهززەتلىـك   . بېغىشلىغانىدى
  .ئۇيقۇغا كېتىشتى



 

دە، مېهمانالرنىڭ ھاردۇق يېتىپ -ئۇالر تاتلىق ئۇيقۇغا غهرق بولغان ئهسنادا بىرقانچه مالچى يېتىپ كهلدى
  :ىئۇخالپ قالغانلىقىنى پهملهپ ئۇالرنىڭ بېشىدا كۈتۈپ ئولتۇرۇشت

  ھوي، ئهنه سهيدۇل بايۋەچچه بار ئىكهن ئهمهسمۇ؟ —

  قارىغىنه ئهنه، ئابدۇنىياز چېلىشچىمۇ تۇرمامدۇ؟ —

  :مالچىالر توختىماي پىچىرلىشاتتى

قاراڭالر، سهيدۇل بايۋەچچىدە بىر تال، ئابدۇنىيازدا بىر تـال مىلتىقمـۇ بـار ئىـكهن ئهمهسـمۇ؟ بـۇالر ئوۋغـا         —
  ...رچىققان بولسا كېرەك، جۇمۇڭال

دە، دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتـى  -پىچىرلىرىنى ئالدى بىلهن ئابدۇنىياز سېزىۋالدى -مالچىالرنىڭ پىچىر 
مـالچىالر بىرئـازدىن   . ئانـدىن ئـۇالر ئۆزئـارا كۆرۈشـۈپ تونۇشـتى     . ۋە شهپه بېرىپ، قالغانالرنىمۇ ئورنىـدىن تۇرغـۇزدى  

  .ىغا باشالپ مېڭىشتىكېيىن مېهمانلىرىنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن بۇالرنى چېدىر

كۆكســى كهڭ، قــولى ئوچــۇق، ســېخىي ۋە راســتكويلۇق تهبىئىــي شــهھهرلىكلهردىن   -مالچىالرنىــڭ كــۆڭلى
بىـرى قازانغـا سـۇ    . ھۇيت دېگۈچه ئارىلىقتا ئۇالر چـوڭ بىـر قـوينى سويۇشـقا باشـلىدى     -ھايت. پهرقلىنىپ تۇراتتى

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بولسا، قارا تاغ مهنزىرىسىنى تاماشا  شائىر. توشۇسا، بىرى ئوچاققا ئوت قاالشقا كىرىشىپ كهتتى
  .قىلىش ئۈچۈن چېدىر ئالدىدىكى دۆڭلۈككه چىقىپ ھهر تهرەپكه نهزەر تاشاليتتى

سهيدۇل ئاكا، ئوۋ مىلتىقلىرى داتلىشىپ قالمىسۇن، قارىسىال، ئاۋۇ سول تهرەپتىكى چوققىدا بىر يوغـان   —
  تۇرمامدۇ؟ تاغ تېكىسى بىزگه قاراپ ئوق سېغىنىپ

  :ئابدۇنىيازنىڭ بۇ تهلىپىگه سهيدۇل بايۋەچچه دەرھال قوشۇلۇپ

  .دېدى –قېنى گۇمپىڭىزنى بىر سىناپ باقمامسىز؟. بولىدۇ، سىز بېرىڭ —

ــوۋ مىلتىقىنــى قولىغــا ئالــدى     ــۆزىگه ســىناق بولــۇپ كېلىۋاتقــان ئ ــدۇنىياز ئۇزۇنــدىن بۇيــان ئ ــا -ئاب دە، تاغق
ئـۇالر تـاغ   . ئابـدۇخالىق ئۇيغۇرنىـڭ ھهمراھـى نىيـاز قـارىمۇ ئۇنىڭغـا ئهگهشـتى        .يامىشىش ئۈچۈن ئالدىراپ ماڭدى

يامزىلىـــدىكى قارىغـــايزارلىق ئىچىـــگه ئهمـــدىال كىرىـــپ تۇرۇشـــىغا يېقىـــنال يهردە قاپالننىـــڭ بىـــر جهرەننـــى   
ىشـىپ  نىيـاز قـارى ئۇنىڭغـا سوڭد   . ئابدۇنىياز مىلتىقنى بهتلهپ شـۇ تهرەپـكه ماڭـدى   . بوغۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈشتى

  .ماڭاتتى

  !قاراڭ، ئاۋۇ يهردە چوڭ بىر قارا قاپالن... قاپالن، قاپالن —

دەپ » قـاپالن «نىيازقـارى  . قارىغاي ئاستىدا بىر قاپالن سـېمىز بىـر جهرەننـى ئاسـتىغا بېسـىپ بوغۇۋاتـاتتى      
ەننـى تاشـالپ،   ۋارقىراپ، بىر تۈپ قارىغاينىڭ كهينىگه ئۆتمهكچى بولۇپ تۇرۇشىغا، ھېلىقى قـاپالن قولىـدىكى جهر  

قاپالن بولسـا  . ئابدۇنىياز كامال چاققانلىق بىلهن ئۇنى دەللهپ ئاتتى. نىيازقارى تهرەپكه ئوقتهك ئېتىلىپ كهلدى
لېكىن پارقىرىتىپ، چىشلىرىنى ھىڭگايتىپ تـۇرۇپ ئوۋچىغـا ئۆچمهنلىـك    . بىرنهچچه دومىالپ بېرىپ يېقىلدى



 

ئوق بىلهن ئۇجۇقتۇراي دەپ تۇرۇشىغا قاپالن غهزەپ بىلهن ئورنىـدىن   ئابدۇنىياز ئۇنى يهنه بىر پاي. بىلهن قارايتتى
دە، ئاقسـاپ قالغـان   -ئابدۇنىياز غىالپتىن خهنجهرنى سۇغاردى. ئوق ئۈلگۈرمىگهنىدى. تۇرۇپ، ئابدۇنىيازغا ئېتىلدى

  ...قاپالن ھالىدىن كېتىپ يېقىلدى. قاپالننىڭ بېلىگه ئۇردى

ــوۋ   ــاغ تېكىســى ئ ــۇالر ت الش نىيىتىــدىن ۋاز كېچىــپ مالچىالرنىــڭ چېــدىرىغا قايتىــپ  شــۇنداق قىلىــپ ئ
ئابـدۇخالىق ئۇيغـۇر بـۇنى كـۆرۈپ     . كـېچىكىگه قاپالننىـڭ قـانلىرى چاچرىغانىـدى    -ئابدۇنىياز كىيىم. كېلىشتى

  :ھهيران قېلىپ سورىدى

  نېمه ئىش بۇ، بىرەر كېلىشمهسلىككه يولۇقتۇڭالرمۇ؟  —

نىيــاز قــارى بولســا ســادىر بولغــان ئىشــالرنى يىپىــدىن  . ۇراتتىئابــدۇنىياز كامــال ئېــرەن قىلمــاي كۈلــۈپ تــ 
  .بۇ قىزىق ھېكايه ھهممهيلهننى توال كۈلدۈرۈپ تېلىقتۇرىۋەتتى. يىڭنىسىگىچه ھېكايه قىلىپ بهردى

  :ئابدۇخالىق ئۇيغۇر قىزىقچىلىق قىلىپ

رىنىــڭ بــارلىقىنى ئاقتاشــتا بىــز ئابــدۇنىيازنىڭ قوچقــار پــالۋان، چېلىشــچى پــالۋان دەيــدىغان لهقهملى  —
ھهممهيـلهن قـاپالن   . بىلگهنىدۇق، ئهمدى بولسا بۈگۈن قاراتاغدا ئۇنىڭغا قاپالن باتۇر دېگهن يېڭـى لهقهم قوشـۇلدى  

  .دېدى –،...باتۇرغا تهشهككۈر ئېيتايلى

كۆپچىلىك پاراققىدە كۈلۈشۈپ، قىزغىن چاۋاك چېلىشـتى، لـېكىن مـالچىالر ئىچىـدىكى بىـر يـاش چوپـان        
  :لۇپ، سوئال قويدىدەرگۇمان بو

مهن ئهزەلــدىن ئاڭلىغانغــا ئىشــهنمهيمهن، كــۆرگهنگه ئىشــىنىمهن؛ قۇلىقىمغــا ئىشــهنمهيمهن، كــۆزۈمگه  —
  قېنى ماڭا كىم ھهمراھ بولىدۇ، قاپالننى سۆرەپ كېلىپ ئۆز كۆزىمىز بىلهن كۆرۈپ باقمايلىمۇ؟. ئىشىنىمهن

دەيــدىغان ماقــال بــار، » ئىمــاننى قــاچۇرۇپتۇگۇمــان « –دېــدى ئابــدۇنىياز، –شــاكىچىك تــوغرا ئېيتىــدۇ، —
  .شاكىچىككه يهنىال ئۆزۈم ھهمراھ بوالي، ھازىرال كېلىمىز

چوپان بىلهن ئابدۇنىياز ئاتلىنىپ يۈرۈپ كهتتى ۋە ئانچه ھايال بولمايال قاپالننى ئاتقا سۆرىتىپ، ياش چوپـان  
ياش چوپـان تهن بېرىـپ ئابـدۇنىيازنىڭ    . كهلدىبولسا ئۆلۈك جهرەننى غانجۇغىالپ مالچىالرنىڭ چېدىرىغا يېتىپ 

  :دە-قولىنى تۇتتى

  .دېدى –،...سىز راستتىنال قاپالن باتۇر ئىكهنسىز —

  :ئابدۇنىياز كۈلۈپ تۇرۇپ چوپانغا جاۋابهن

دېـگهن ھېكمهتلىـك سـۆزنى سـىناقتىن ئۆتكـۈزدۇق،      » مىڭ ئاڭلىغاندىن بىـر كـۆرگهن ئهال  «بىز ھازىر  —
  .دېدى –خاالس،



 

يهنه كېلىپ بۇ سىناقنىڭ غهنىيمهتى ماڭا بولدى، بۇ يىرتقۇچ مهخلۇقنىـڭ تېرىسـىدە پۇتۇمغـا چـورۇق      —
  تىكىپ كىيىۋالىدىغان بولدۇم ئهمهسمۇ؟

. كهچ كىرىـپ كېلىۋاتـاتتى  . چوپاننىڭ بۇ ئهپچىـل چاقچىقىـدىن ھهممهيـلهن قاقـاقالپ كۈلـۈپ كېتىشـتى      
كهچته شۇ يهردە قونۇپ . مېهمانالر غىزاالندى. تىگه كهلتۈرۈلدىسۆڭهكلىرى ئاجراپ پىشقان ئهتلهر داستىخان ئۈس

  .قېلىشتى
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تـاغ شـامىلى   . ئۇالر يايالقنىڭ سالقىن ھاۋاسىدا راھهتلىنىپ ئۇخالشنى، ئۈكهر يۇلتـۇزى غهربـكه چاقنـايتتى   
  .ئېدىرلىقتىكى قويۇق ئۆسكهن خۇش پۇراق گۈل بهرگىلىرىنى يېنىك تهۋرىتهتتى

ىڭ ئىتلىرى قوي پادىلىرى يېتىۋاتقـان قوتـانالر ئهتراپىـدا ئۈنلـۈك ھاۋشـىپ كهتتـى ۋە       توساتتىن مالچىالرن
قوزىالرنىــڭ -ئارقىــدىنال، قــوي. بۇياققــا چېپىشــىپ بىــردىنال كېچىنىــڭ جىمجىتلىقىنــى بــۇزۇۋەتتى -ئۇيــاقتىن

چىلىـپ  دە، ھهممهيلهننىـڭ شـېرىن ئۇيقۇسـى ئې   -مهرەشلىرى كۈچىيىپ، تاغ ئىچىـدە ئهكـس سـادا يـاڭرىتىۋەتتى    
  .كهتتى

  !...بۆرە، بۆرە كهلدى —

ئارقىدىن ئابدۇنىياز ئوۋ مىلتىقىنى . ياش چوپان ۋارقىرىغىنىچه ھهممىنىڭ ئالدىدا ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتى
  .دە، بۆرىنى ئاتىمهن دەپ مېڭىشقا تهمشهلدى-قولىغا ئالدى

 –نىڭ ئالـدىنى توسـۇپ،  دېـدى يـاش چوپـان تهمكىنلىـك بىـلهن ئابـدۇنىياز       –نېمه قىالي دەيسىز، ئاكا؟ —
  .ئۇنىڭ بۇرنى سىزنىڭكىدىن سهزگۈر. تهخىر قىلىڭ، بۆرىنى قوغالپ يېتىشهلمهيسىز

  ...قويالرنىڭ ئامانلىقى ئۈچۈن بۆرىنى —

ياش چوپان شۇ تاپتا تاقهتسـىزلىنىۋاتقان مهرگهننىـڭ كـۆڭلىنى چۈشـىنهتتى ھهم كۈنـدۈزدە بىـر قـاپالننى        
  :بىراق، ئۇ مهرگهنگه. النمايتتىئېتىۋالغان ماھىر قولىدىنمۇ گۇمان

. چوڭالرنىڭ ئېغىزىدىن كـۆپ ھېكـايه ئاڭلىغـانمهن، قويالرنىـڭ كۈشهندىسـى بـۆرە ئىكهنلىكـى جهزمهن        —
لېكىن شۇ كۈشهندە بولمىسا قويالر خامۇش بولۇپ قالىدۇ ياكى چوپاننىـڭ باشقۇرۇشـىغا بويسـۇنمايدىغان بهڭـۋاش     

  .ېدىد –،...شۇڭا. مهخلۇققا ئايلىنىپ كېتىدۇ

دە، ســۆزىنى -يــاش چوپــان ئۆزىنىــڭ ھېكايىســىنى مهرگهننىــڭ قىزىقــى ئاڭالۋاتقــانلىقىنى ھــېس قىلــدى   
  :داۋامالشتۇردى



 

بىرىگه ئېهتىياجلىق بولۇپ ياشاپ -شۇڭا يايالق دېگهن يهردە ئهلمىساقتىن تارتىپ بۆرە بىلهن قوي بىر —
كهتتىسىگه ئـانچه پهرۋا قىلمـايمىز، ئـۇنى ئـاتىمىز دەپمـۇ      -شۇ ۋەجىدىن بىز بۇ يهردە بۆرىنىڭ كهلدى. كېلىۋاتىدۇ

  .ئاۋارە بولمايمىز

ئۇالر ناشتا قىلىپ، . ىپ ھهمراھلىرىنى ئورنىدىن تۇرغۇزدىسهيدۇل بايۋەچچه سۈرەن سېل. تاڭ سۈزۈلگهنىدى
  .مالچىالر ئۇالرغا ئامانلىق تىلهپ ئۇزىتىپ قېلىشتى. دە، يېڭى مهنزىلگه قاراپ ئاتالندى-ئاتلىرىنى توقۇشتى

غهرب تامان سوزۇلغان جىلغا يوللىرىدا سـول تهرەپتىكـى پهنجىـر تـاغ تىزمىلىرىنـى بـويالپ داۋام        —سهپهر 
ئۇزۇنغا سـوزۇلغان يولالرنىـڭ ئـايىغى     -بىردە ئۆرلهپ بىردە پهسلهپ، خۇددى يىالن ئىزى كهبى ئورۇندىن . اقىلماقت

  .كۆرۈنمهيتتى

سهھهر ھاۋاسىنىڭ سالقىن بولۇشىغا قارىمـاي ئېگىـز داۋان يېقىنالشقانسـېرى قـارا تهرگه چۆمـۈلگهن ئـاتالر       
  .ىلىتىپ باراتتىپاتال پۇشقۇرۇپ قهدەملىرىنى سالماقلىق بىلهن ئاست-پات

دە، ھهممهيـلهن ئاتلىرىـدىن چۈشـۈپ ئـارام ئالغـاچ تـۆت       -چاشگاھ مهھهلـدە ئـۇالر سـارداۋان ئۈسـتىگه ئۇالشـتى     
  .ئهتراپقا نهزەر تاشالپ كهڭ تهبىئهتنىڭ گۈزەل ھۆسنىگه مهھلىيا بولۇپ كېتىشتى

  .دېدى شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ئهتراپقا نهزەر تاشالپ –!پاھ، جهننهت ماكان —

ــايالقلىرى كــۆزلهرنى قامالشــتۇراتتى   ــايىنبۇالق ۋە . ســارداۋاننىڭ كــۈنپېتىش تهرىپىــدە بىپايــان يۇلتــۇز ي ب
. ئاقداۋان باغرىدىن باشلىنىدىغان قايدۇ دەرياسى گويا يالتىراق كۈمۈش لېنتىدەك شهرققه قاراپ ئېقىـپ تـۇراتتى  

. يىلقا ۋە قوي پادىلىرى كـۆزگه تاشـلىناتتى  چۆپلهر ئارىسىدا ھېسابسىز -يېشىل مهخمهلدەك قويۇق ئۆسكهن ئوت
ــايالق          ــىل ي ــۇ يېش ــايرىمى ئهنه ش ــادام ب ــدىغان ن ــتىم ئۆتكۈزۈلى ــر قې ــۈنلىرى بى ــاز ك ــى ي ــڭ ھهر يىل تورغۇتالرنى

  .بۇ يهرگه ئاشۇ ۋەجىدىن بۇ يىلمۇ نۇرغۇنلىغان ئاق ئۆيلهر تىكلهنگهنىدى. سهھنىسىدە ئېلىپ بېرىالتتى

بۇ  –دېدى ئابدۇنىياز كامال، –انلىرىڭىزدىن بىزمۇ ئورتاق بهھرىمهن بولساق،قېنى ئابدۇخالىق ئاكا، ئېيتق
  ...يهرلهرنىڭ تارىخىي رىۋايهتلىرىدىن ئازراق سۆزلهپ بهرمهمسىز؟

دە، ھهمراھلىرىنىـڭ يېنىغـا قايتىـپ كېلىـپ داۋان     -شائىر دىققىتىنـى يىغىـپ پىسـىڭڭىدە بىـر كۈلـدى     
  :قۇرۇپ ئولتۇرغۇزغاندىن كېيىن ھېكايىسىنى باشلىدىئۈستىدىكى چىمهنلىك ئۈستىدە باداشقان 

ئۇنىـڭ ئىككـى   . يىراق بىر زاماندا سارداۋان ۋە يۇلتۇز يايالقلىرىنى بىـر ئـوۋچى ئاقسـاقال باشـقۇرىدىكهن     —
بۇنىڭغـا ھهسـهت   . كىچىك خوتۇنى بولسا بىر ئوغۇل، بىر قىز تۇغۇپتـۇ . خوتۇنى بولۇپ، چوڭ خوتۇنى تۇغماس ئىكهن

خوتۇنى ھېلىقى ئىككى بالىنى ئوغرىلىقچه ئېلىپ بېرىپ قايدۇ دەرياسـىغا تاشـلىۋېتىپتۇ، لـېكىن    قىلغان چوڭ 
بۇ بالىالرنى بىر ئېيىـق دەريـادىن سـۈزۈۋېلىپ تـۇرنىزار ئورمانلىقىـدا ئاسـراپ چـوڭ قىپتـۇ، بىـر غايىـپ ئهۋلىيـا            

چىن تۆمۈر باتۇر . دەپ ئات قويۇپ كېتىپتۇ  ئورمانلىقتا پهيدا بولۇپ ئوغۇل بالىغا چىن تۆمۈر باتۇر، قىز بالىغا تۇرنا
چوڭ بولۇپ باالغهتكه يهتكهن چاغدا، ئۆلۈپ كهتكهن ئاتىسىدىن قالغان بىر ئاق بوز ئات، بىر مىسران قىلىچقا ئىگه 

دە، ئوۋچىلىق كهسپىگه ئىشتىياق باغالپتۇ، بىر كۈنى ئۇ ئـوۋدىن قايتىـپ كهلسـه يهتـته باشـلىق يالمـاۋۇز       -بوپتۇ
غهزەپ بىلهن يالماۋۇزنىـڭ بېشـىغا مىسـران    -چىن تۆمۈر باتۇر قهھر. رنانىڭ قېنىنى شوراۋاتقانىكهنسىڭلىسى تۇ



 

شۇنىڭدىن كېيىن پۇقراالر قايـدۇ دەرياسـى سـاھىلىغا ئهنه شـۇ     . قىلىچنى چېپىپ ئۇنى يهتته پارچه قىلىۋېتىپتۇ
  . چىن تۆمۈر باتۇرنى سهردار قىلىپ سايلىغانىكهن

ئــۇ يهردە ســىز چېلىشــىش   . ۇ چىــن تۆمــۈر باتۇرنىــڭ يايلىقىغــا بــارىمىز    بىــز ھــازىر ئاتلىنىــپ شــ    —
تهلهي ئوڭدىن كېلىپ قالسا، ئۇ چاغـدا تورغۇتالرنىـڭ ئاقسـاقىلى سـىزگه چىـن تۆمـۈر       . مۇسابىقىسىگه چۈشىسىز

  .دېدى –باتۇرنىڭ ئاق بوز ئېتىنى يادىكار قىلىۋەتسه ئهجهب ئهمهس،

ىنى ئاجايىپ ھاياجانالندۇرۇۋەتتى، ئابـدۇنىياز بولسـا شـائىرنىڭ    شائىرنىڭ بۇ سۆزلىرى ھهممهيلهننىڭ قهلب
  : سهيدۇل بايۋەچچه ئاخىرىدا سۆز قىستۇرۇپ. بۇ باھاسىدىن تېخىمۇ سۆيۈنۈپ كهتتى

  .دېدى –يۆلهك بولغۇسى،-تهڭرىتاغ ئۈستىدىكى تىلهكلىرىمىزگه تهڭرى يار —

. ىرىنى پهيــدىنپهي چوڭقۇرالشــتۇرۇپ بــاراتتىئــۇالر ســارداۋان مهنزىرىســىنى تاماشــا قىلغــاچ مهنلىــك پــاراڭل
توقــاچلىرىنى ۋە -ســهيدۇل بــايۋەچچه چىمهنلىــك ئۈســتىگه نــان. ھهممهيــلهن يهنه شــائىرنىڭ كــۆزىگه تهلمــۈرەتتى

ئۇسسۇزلۇق ئۈچۈن جىلغىدا تولـدۇرۇۋالغان بىـر قاپـاق سـۇنى     . مالچىالر يوللۇق قىلغان پىششىق ئهتلهرنى يايدى
  :ئاندىن ئۇ. ئوتتۇرىغا تىكلهپ قويدى

  .دېدى –،...قېنى مهرھهمهت. ساياھهتنىڭ زىياپىتى مهززىلىك بولىدۇ-مانا بۇ سارداۋان زىياپىتى، سهيله —

  .دەپ قوشۇپ قويدى ئابدۇنىياز كامال –كۆڭۈل زىياپىتى تېخىمۇ مۇھىم، —

ىزالىنىــپ ئابــدۇخالىق ئۇيغــۇر كۆپچىلىكنىــڭ كۆڭــۈل تهقهززاســىنى يهردە قويماســلىق ئۈچــۈن ئــازراقال غ 
  :ئارقىدىنال يېڭى ھېكايىسىنى باشلىدى

ئېگىزنـى كۆرەلهيـدىغان ئـادەم ئـۇزۇننى     «. ھاياتلىقتا ئېگىزلىـك بىـلهن ئۇزۇنلـۇق ئهڭ مـۇھىم ئـۆلچهم      —
پاراسـهت سـاھىبلىرىغا قارىتىـپ    -تهمسـىل دەل ئـاتلىق چهۋەنـدازالرغا ھهمـدە ئهقىـل      -دېگهن ماقـال  » كۆرەلهيدۇ

ــان ــان   مهن شــهمهي ســه . ئېيتىلغ ــۆرۈپ چىقق ــالبۇمىنى ك ــر ئوقۇمۇشــلۇق زاتنىــڭ ئ ــاپال  . پىرىمدە بى ــدا س ئۇنىڭ
ــكهن    ــار ئى ــۈرەتلىرى ب ــكهل س ــڭ ھهي ــاپىلهرنى    . ئارغىماقالرنى ــۇزۇن مۇس ــدە ئ ــى ھهم ــز داۋانالرن ــاقالر ئېگى ئارغىم

مى بىـلهن  بۇ خۇددى بۈگۈن بىز ئارغىماقلىرىمىزنىڭ يـاردى . بويسۇندۇرالىغىنى ئۈچۈن ئاشۇنداق قهدىرلهنگهنىكهن
  ...ئۇزۇنغا سوزۇلغان يۇلتۇز يايالقلىرىنى كۆرەلىگىنىمىزگه ئوخشاش-سارداۋاننى بويسۇندۇرۇپ، ئۇزۇندىن

  :شائىر ئالدىدىكى قاپاقتىكى سۇدىن بىر ئوتلىۋالغاندىن كېيىن يهنه سۆزىنى داۋام قىلدى

پاراسـهتكه  -ت، ئهقىـل مهرىـپه -زامانىمنىزدا ئېگىزلىـك بىـلهن ئۇزۇنلـۇق ئۆلچىمىنىـڭ تهلىپـى ئىلىـم       —
جاھـالهت تهرەپـدارلىرى، خهلـق قېنىنـى     . تېخنىكا ئىگىلىگهنـلهر ئېگىزنـى، ئـۇزۇننى كۆرەلهيـدۇ    -بىلىم. باغلىق

ئۇنــداقالرغا چــۆچهكلهردىكى چىــن تۆمــۈر باتۇرنىــڭ مىســران قىلىچــى بــاب . شــورىغۇچىالر ئۇنىڭغــا يــول قويمايــدۇ
  .كېلىدۇ

  :يهنه بىر قۇر زەن سېلىپ قاراپ چىققاندىن كېيىن ئابدۇخالىق ئۇيغۇر سارداۋان ئهتراپىغا



 

تۇرغـۇتالر، قـازاقالر،    –قاراڭالر، مۇشۇ داۋاننىڭ تۆت ئهتراپىـدا ھهرخىـل تىلـدا سۆزلىشـىدىغان كىشـىلهر      —
بـۇ يهردىكـى كىشـىلهرنىڭ ئهجهللىـك نۇقسـىنى مهرىـپهت       . ئۇيغۇرالر ئىناق، باراۋەر ۋە ھۆر، جهم بولۇپ ياشايدىكهن

ــدەكهمبهغهللىك ــالهت     . ى ــاقىۋەتته جاھ ــان ياشــىغاندەك كۆرۈنســىمۇ، ئ ــا بهخىرام مهرىپهتســىز كىشــىلهر قارىماقق
  .دېدى –ئېگىزنىمۇ، ئۇزۇننىمۇ كۆرەلمهيدۇ،. ئىسكهنجىسىدىن قۇتۇاللمايدۇ

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر قايناق ھېسسىياتى بىـلهن سـۆزلهۋېتىپ تورغۇتالرنىـڭ نـادام بـايرىمى ئېسـىگه چۈشـۈپ        
  :دە-قالدى

يهنه ھايــال بولســاق نــادام بايرىمىغــا ئۈلگــۈرەلمهي . بــۇرادەرلهر ســۆزىمىز مۇشــۇ يهرگىــچه بولــۇپ تۇرســۇن —
  .دېدى –،...قېنى ئاتلىنايلى. قالىمىز

  شۇنداق قىلىپ ئۇالر ئارغىماقلىرىغا مىنىپ يېڭى مهنزىلگه قاراپ يول ئالدى

پهس -ئېگىــز. يــايالقالر كــۆزگه تاشــلىناتتى ســارداۋاندىن غهربــكه قــاراپ پهسلىگهنســېرى بىپايــان يېشــىل   
. تــوپ بولــۇپ ئهركىــن يــايالپ يۈرۈشــهتتى -ساناقســىز چــارۋا پــادىلىرى تــوپ -ئېــدىرلىقالرنىڭ قاپتاللىرىــدا ســان

ئېدىرالردىكى شاالڭ ئۇچرايدىغان قويۇق شاخلىق ئازغانالر ئارىسىدا غورۇالي ۋە ساي تورغايلىرى تىنىمسىز ئۇچۇپ 
يېشىل يايالق دېڭىـزى بىـلهن رەڭ تاالشـقاندەك بۇلۇتسـىز ئاسـمان سـۈزۈك ۋە كۆپكـۆك        . تتىئۆزئارا جۈپ ئىزدىشه

-خىلى بىلهن تـوپ -خىل. بىرقانچه سار ۋە كۆكىنهكلهر كۆكته لهيلهپ يۈرەتتى. تۈسته كۆڭۈلنى مهپتۇن قىالتتى
  .التتىتوپ بولۇپ يايالپ يۈرگهن يۇلتۇزنىڭ داڭلىق يىلقىلىرى كىشىنى تېخىمۇ ئۆزىگه جهلپ قى

ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرى بۇ جهنـنهت ماكانـدا ئهركىـن يـايالپ، تـۈكلىرى يـالتىراپ تۇرغـان        
ماڭـا ئـاخىر تورغۇتالرنىـڭ چېـدىر بارگاھلىرىغـا      -يىلقا توپلىرىغا ھهۋەس بىلهن قاراپ، كۆزلىرىنى ئۈزەلمهي ماڭـا 

  .يېقىنلىشىپ قېلىشقانلىرىنى سهزمهي قېلىشتى

ىسى تۈپهيلىدىن بۇ پايانسىز تۈز ۋە كهڭ يـايالق ئۈسـتىگه تىكىلـگهن يـۈزلىگهن ئـاق ۋە يېشـىل       نادام سهيل
دۇپدۇمىالق ئاق چېـدىرالر قۇياشـقا، يېشـىل چېـدىرالر بولسـا كـۆك ئاسـمانغا سـېيما         . چىدىرالر قهد كۆتۈرگهنىدى

ىـدە بولسـا ئـات بېشـى     خىـل كهشـتىلهنگهن كىچىـك تـۇغ، بهزىلىر    -بهزى چېدىرالرنىڭ ئۆگزىسـىدە خىلمـۇ  . ئىدى
ئوتتۇرىدىكى ياسىداق چوڭ چېدىر تورغۇتالرنىڭ پىـر كـامىلى   . كهشتىلهنگهن كۆركهم پالكاتالر لهپىلدەپ تۇراتتى

بۇ پىركامىل بىلهن تونۇشـلۇقى بولغـان سـهيدۇل بـايۋەچچه ھهمراھلىرىنـى      . باشىخان ھهزرەت ئۈچۈن ياسالغانىدى
تهزىــم بهجــا كهلتــۈرۈپ بولغانــدىن كېــيىن يــۈرەك  -دە، ســاالم-ىــردىئــۇدۇل ئاشــۇ ھهزرەتنىــڭ ھۇزۇرىغــا باشــالپ ك

  :سۆزلىرىنى ئىزھار قىلىپ

ــادام         — ــدە ن ــقا ھهم ــم ئېلىش ــتىن تهلى ــابىي ھهزرەت ــقا، جان ــارەت قىلىش ــامىلنى زىي ــر ك ــابىي پى ــز جان بى
  .دېدى –،...سهيلىسىدىن ھۇزۇر ئېلىشقا

ىخان پىـر كامىـل ئورنىـدىن تـۇرۇپ سـهيدۇل      سهيدۇل بايۋەچچه سۆزىنىڭ ئاخىرىنى چۈشـۈرۈپ بولغـۇچه باشـ   
  :بايۋەچچىنىڭ ئالدىغا كېلىپ كۆرۈشۈپ



 

كـۆزۈڭالرنى  -ئـاۋۋال يـۈز  . بولدى، بولدى سـۆزلىمه، جهڭگـى، مهن چۈشـهندىم، كهلگىـنىڭالر ياخشـى بوپتـۇ       —
  .دېدى –يۇيۇۋېلىڭالر، ئاندىن گۆش يهپ، قىمىز ئىچىڭالر، غىزاالنغاچ تېخىمۇ ياخشى پاراڭلىشىمىز،

بىـر مـۇالزىم قىـز ھېجىـر قاچىالرغـا      . گۆش، قىمىز كهلتۈرۈلـدى . ھۇيت دېگۈچه داستىخان راسالندى-ھايت
  .قىمىز قۇيۇپ مېهمانالرغا بىر باشتىن قاتارى سۇنۇشقا باشلىدى

باشــىخان يــاش قــورامى ئــاتمىش ياشــالرغا چاپچىغــان، ئوتتــۇرا بــوي، كهڭ قاپــاق، ســېرىق چىــراي كهلــگهن     
ئـۇ  . بىلهن ئۇلپهتلىشىپ ئۆتكهن  ئۇ بۇرۇن سهيدۇل بايۋەچچىنىڭ ئاتىسى قادىر جهڭگى. مويسىپىت كىشى ئىدى

  :ھازىر ساھىبخانا ساالھىيىتى بىلهن مېهمانالرنى قىزغىن كۈتۈۋېلىشقا باشلىغانىدى

ئۆتكۈرلۈكته بۈركۈتنىڭ كۆزىدىن  –دېدى ئۇ سهيدۇل بايۋەچچىگه قارىتىپ، –تورغۇتالرنىڭ كۆز نۇرىمىز، —
قارىمامسهن، سېنى بىر قـاراپال تونـۇۋالغىنىمنى، ئاتـاك قـادىر جهڭگـى سـېنى ئهگهشـتۈرۈپ يايالققـا         . مايدۇقېلىش

بۇ دورەم ھهمراھلىرىڭنى باشالپ كهلگىنىڭ ئۈچۈن بهك . مهن سېنى شۇ چاغدا كۆرگهن. بىرنهچچه قېتىم كهلگهن
  .بىز سىلهرنى كۆڭۈلدىكىدەك كۈتۈۋالىمىز. خۇشال بولدۇم

شهرىپى بىلهن قوشۇپ تونۇشتۇرۇپ ئـۆتتى ۋە ئـات بهيگىسـى،    -يدۇل بايۋەچچه ھهمراھلىرىنى نامئارقىدىن سه
  :پىركامىل جاۋابهن دېدى. چېلىش مۇسابىقىلىرىگه چۈشۈش ئارزۇسىنى بىلدۈردى

بهختىڭالرغـا يارىشـا تېخـى نـادام پائـالىيهتلىرىمىز      . ئهپسۇس بۇ مۇسابىقىلهر تۈنۈگـۈنال ئاياغالشـقانىدى   —
چـېلىش  . مهن ئهتىگهنلىككه بىر قېتىملىق چېلىش ئورۇنالشـتۇرۇپ، سـىلهرنى رازى قىـالي   . شقىنى يوقئاخىرال

يهڭگۈچىلهر بىر ئېگهرلىك ئاق . سىلهردىن بىر كىشى، بىزدىن بىر كىشى مهيدانغا چۈشسۇن. بىرال قېتىم بولىدۇ
  قېنى مۇشۇنداق قىلساق بوالمدۇ؟. بوز ئات تارتۇق قىلىنىدۇ

ئۇنىـڭ بـۇ مهردلىكىـدىن، بولۇپمـۇ     . بۇ مهردلىكىـگه ھهممهيـلهن تهڭـال تهشـهككۈر بىلـدۈردى     پىركامىلنىڭ 
  .ئابدۇخالىق ئۇيغۇر زىيادە سۆيۈنۈپ كهتتى

بۇ ئىـش ئهنه شـۇنداق تېـز ھهم كۆڭۈللـۈك بىـر تهرەپ قىلىنغانلىقىـدىن مهمنـۇن        . كۈن تېخى بالدۇر ئىدى
زۇۋانىنىـڭ راۋانلىقىـدىن    -ئۇ پىركامىلنىڭ ئۇيغۇرچه تىـل  . ىبولغان شائىر دىققىتىنى يهنه بىر نۇقتىغا يۆتكىد

ــدىن        ــاب ۋە دىنىــي دەســتۇرلهرنىڭ تۇرغانلىقى ــزۇچه دەرســلىك كىت ــورۇن بېشــىدا خهن ــدە ئ ــوالتتى ھهم ــران ب ھهي
شائىرنىڭ بۇ روھىـي ھـالىتىنى چـېچهن پىركامىـل دەررۇ سـېزىۋالدى ۋە ئۆزىنىـڭ ئۆمـۈر تـارىخىنى         . زوقلىناتتى

يېزىـق ئـۆگهنگهن   -ئابـدۇخالىق ئۇيغۇرمـۇ شـۇنىڭغا ئـۇالپ ئۆزىنىـڭ خهنـزۇچه مهكتهپـته تىـل        . ۆتتىتونۇشتۇرۇپ ئ
مهرىـپهت تېمىسـىغا بۇرۇلـۇپ    -چېدىر ئىچىدىكى سـۆھبهت كهيپىيـاتى بىـردىنال ئىلىـم    . تارىخىنى سۆزلهپ بهردى

ســلىك كىتــابنى پىركامىــل ئورنىــدىن تــۇرۇپ بىــر پــارچه خهنــزۇچه دەر . ھــېكمهت قۇياشــى چاقناشــقا باشــلىدى 
  :ئهكېلىپ شائىرغا سۇنۇپ

  .دېدى –،...قېنى ئهمىسه بۇ كىتابنى كۆرۈپ بېقىڭ —

دە، ھـېكمهت ۋە ئىبـرەت جهۋھهرلىرىـدىن    -ئىكرام بىلهن كىتـابنى قولىغـا ئالـدى   -ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ئهدەپ
  .ھاسىل بولغان بۇ دەستۇردىن كۆزىنى ئۈزەلمهي قالدى



 

  :يۈزىگه تهبهسسۇم بىلهن قاراپ بىر مهھهلدىن كېيىن پىركامىلنىڭ

نادام بايرىمىدىن كېيىن . يۇلتۇز يۇرتىدا سىلىدەك بىر چولپاننىڭ نۇر چېچىپ تۇرغانلىقىغا قايىلمهن —
جانابىلىرىنىڭ ھۇزۇرىدا قېلىپ ۋە قاراشهھهرگىچه ئايلىنىـپ بىـر مهزگىـل تىـل ۋە تـارىخ ئـۆگىنىش ئارزۇسـىدا        

  .دېدى –،...بولۇۋاتىمهن

  :تىلىكىگه باشىخان دەرھال ئىنكاس بىلدۈرۈپ شائىرنىڭ بۇ

ئىســتهك، نىــيهت ۋە ئىجتىهــات بولســىال ھهرقانــداق ئېگىــز داۋانــدىن  . بــۇ ئىســتىكىڭىزنى قــولاليمهن —
  .دېدى –ھالقىپ كهتكىلى بولىدۇ، سىزگه قولىمىزدىن كېلىشىچه ياردەم بېرىمىز،

ئېغىر ياتقۇ ۋاقتى . خىرى ئۈزۈلمىگهنىدىقىزغىن دوستلۇق ھاۋاسى بىلهن تولغان چېدىر سۆھبىتىنىڭ ئا
مېهمــانالر پىركامىــل چېدىرىــدا . يېقىنلىشــىپ، تــۈن پهرىشــتىلىرى ئــۇخالپ ئــارام ئېلىشــقا بېشــارەت قىالتتــى 

ئابدۇنىياز كامال ئهتىگهنلىككه بولىدىغان چېلىشنىڭ ئاقىۋىتىنى ئويالپ خېلـى بىـر   . ئۇيقۇدىن راھهتلهنگهنىدى
  .چاغدىن كېيىن كۆز يۇمدى

. ئهتىسـى قۇيـاش شـهرقتىن كۆتۈرۈلـۈپ، زەر نـۇرلىرىنى يۇلتـۇز يايلىقىغـا تهكشـى سېپىشـكه باشـلىغانىدى          
تۇرغـۇت  . بۈگۈن بولىدىغان چېلىشـىش خهۋىـرى تۈنۈگـۈن ئاخشـامال ئاللىقاچـان ھهمـمه چېـدىرالرغا تارقالغانىـدى        

هيناغا قـاراپ كېلىشـمهكته   ئۈچتىن بولۇپ، چوڭ چېدىر ئالدىـدىكى كهڭ يېشـىل سـ   -قىزلىرى ئىككىدىن-ئوغۇل
  .ئىدى

بىــراق ئابــدۇنىياز كامــال . پىركامىــل مۇالزىملىرىغــا بــۇيرۇپ مېهمانلىرىغــا ئهتىگهنلىــك چــاي تهييارلىــدى
ئۇالر چېـدىردىن چىقىـپ   . تىت بولۇشقا باشلىدى-ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىلهن سهيدۇل بايۋەچچه تىت. كۆرۈنمهيتتى

  .يوق ئىدى لېكىن، ئۇ يهنىال. ئىزلهشكه كىرىشتى

  .دەپ ۋايسايتتى سهيدۇل بايۋەچچه –ئهستاغپۇرۇلال، ئۇ بۈگۈن بىزنى لهت قىالمدۇ، نېمه؟ —

ئارىدىن بىرئاز ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن قايدۇ دەرياسى تهرەپتىن ئابدۇنىياز كامال يېتىپ كهلدى ۋە چېدىر 
  .ولدىئىچىدە تهييارالپ قويۇلغان ناشتىغا ھهمراھلىرى بىلهن بىلله داخىل ب

بىـز   –دېـدى سـهيدۇل بـايۋەچچه تهنه ئـارىالش زەردە بىـلهن،      –ئهتىگهندە نهلهرگه بېرىـپ يۈرىسـىز، ئۇكـا؟    —
  .تېخى سىزنى چېلىشىشتىن قورقۇپ توقسۇنغا قاراپ غىپپىدە تىكىۋەتتىمىكىن، دەپ بىئارام بولۇپ تۇرغانىدۇق

  :جاۋابهنبۇ گهپنى ئاڭالپ ئابدۇنىياز قاقاقالپ كۈلۈپ كهتتى ۋە 

ھهزرىتى پىركامىلنىڭ تارتۇققا ئاتىغان ئارغىمىقىنى مىنمهي تۇرۇپ توقسـۇنغا قانداقسـىغا كېتىمىـز،     —
  .دېدى —ئاكا،

دەريــا بويىغــا «: ئارقىــدىن ئــۇ. ئابــدۇنىياز كامالنىــڭ بــۇ يۇمۇرلــۇق چــاقچىقى ھهممهيلهننــى كۈلــدۈرۈۋەتتى 
  .، كۆپچىلىكتىن ئهپۇ سورىدىنى ئېيتىپ»چۈمۈلگىلى بېرىپ ھايال بولۇپ قالغانلىقى



 

بـۇ بىـر   . ناشتىلىق چاي ئاخىرلىشىپ ئارىدىن بىرمهھهل ئۆتكهندىن كېيىن چېلىشىش رەسمىي باشالندى
  .قېتىملىق ئهركىن چېلىشىش ئىدى

ئابدۇنىياز بىـلهن تۇتۇشـۇۋاتقان يىگىـت بـۇ يىلقـى نـادام بايرىمىـدا چېلىشىشـتا يۇلتـۇز بـويىچه ھهممىنـى            
ئىككـى پـالۋان قارىماققـا تهڭ سـىرجه ئـاتلىق تورغـۇت پـالۋىنى        . ئاتلىق تورغۇت پالۋىنى ئىـدى يىقىتقان سىرچه 

قوللىرى قىسقا، يوغان -بىراق، سىرجه گۆشلۈك، پۇت. ئىككى پالۋان قارىماققا تهڭ دېمهكتلىكتهك تۇراتتى. ئىدى
  .گهدەنلىك قىياپىتى بىلهن رەقىبىدىن ئاالھىدە پهرقلىنىپ تۇراتتى

شۇپ ئارىـدىن خېلـى بىـرمهھهل ئۆتكهنـدىن كېـيىن ئابـدۇنىياز كامـال قارشـى تهرەپنىـڭ بېلىنـى           ئۇالر تۇتۇ
ئۇنىڭ بوينىـدىكى تـاش   . دەپ ۋارقىرىغىنىچه بېرىپ سىرجهنىڭ بېلىنى يهنه قاماللىدى» !ياپىرىم«قويۇۋېتىپ، 

كۆتـۈرۈپ بېشـىدا    ئـۇ شـۇئان سـىرجهنى   . تۇماردىن بىر يېشىل نـۇر ئېتىلىـپ چىقىـپ قاياققىـدۇر غايىـب بولـدى      
ــلىدى  ــقا باش ــدى . ئايالندۇرۇش ــنىگه تهن ئال ــىرچه يېڭىلگى ــۇنى يهرگه دەسســىتىپ تىــك    . س ــال ئ ــدۇنىياز كام ئاب

كۆپچىلىـك  . تۇرغۇزغاندىن كېيىن ئۇنىڭ بىلهن قول بېرىشىپ كۆرۈشتى ۋە يۇلتۇزلۇقالرغـا ئېهتىـرام بىلـدۈردى   
  .ئۇنىڭ باتۇرلۇقىنى تهبرىكلهشتى

ي، پىركامىل تارتۇق ئۈچۈن ئالدىن تهييـارالپ قويغـان قـۇش بېشـى ئېگهرلىـك ئـاق بـوز        ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمه
دە، ئاتنىـڭ چۇلـۋۇرىنى پىركامىـل چۇلـۋۇرنى     -ئارغىماقنى بىر غۇالم يىگىت چېلىش مهيدانىغا يېـتىلهپ كىـردى  

  :ئابدۇنىياز كامالغا تۇتقۇزۇپ تۇتۇپ

 –ىق سـىزنىڭ غهلىبىڭىزنـى تهبرىكلهيمىـز،   يۇلتۇزنىڭ بۇ دۇلـدۇلنى سـىزگه يادىكـار قىلىـش ئـارقىل      —
  .دېدى

  :ئارقىدىن ئۇ كۆپچىلىككه مۇراجىئهت قىلىپ

قويلىرىڭالرنىــڭ  -ھهر بىــرىڭالر مۇشــۇ بايرامــدا ســويغان كــاال . بــۇ پالۋاننىــڭ ئاتــا كهســپى تېــرىچىكهن —
ە سـىلهر توقسـۇنغا   كۈنلهرنىـڭ بىرىـد  . تېرىسىنى سوۋغا قىلىڭالر، پالۋان مىنىپ كهلگهن ئات قۇرۇق كهتمىسـۇن 

  .دېدى –بېرىپ قالساڭالر، ئهلۋەتته، سىلهرمۇ قۇرۇق قايتمايسىلهر،

  .پىركامىلنىڭ بۇ يۇمۇرلۇق سۆزى ھهممهيلهننى كۈلدۈرۈۋەتتى

   

  

  ئۈچىنچى باب

  

  كېچىكتۈرۈلگهن توي
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  ...ئىيۇلنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى

ئاقتاش مهھهللىسىدىكى كامال قهرەن ئائىلىسىنىڭ كىچىك ھويلىسىدا گويا تـوي تهنتهنىسـى بولغانـدەك    
تـوي تهنتهنىسـى ئهمهس، بهلكـى ئابـدۇنىياز      —لـېكىن، ئـۇ   . كېتىپ تۇرغانالرنىڭ ئـايىغى ئـۈزۈلمهيتتى  -كېلىپ

اتخۇمـار يىگىـتلهر ئېغىلـدىكى    ئ. پالۋاننىڭ يۇلتۇزدىن غهلىبه بىلهن قايتىپ كهلگهنلىكىنىڭ تهنتهنىسى ئىـدى 
تۈۋرۈككه باغالپ قويۇلغان يۇلتۇز ئارغىمىقىنى كۆرۈپ، ئېغىزلىرى تالماي ماختاشسا، چوڭ ياشلىقالر ھويلىنىـڭ  

ئابـدۇنىيازنىڭ قهدىنـاس دوسـتلىرىدىن ھىـدايى     . بىر چېتىگه قىـرالپ قويۇلغـان خىـل تېرىلهرنـى ماختىشـاتتى     
  .ئۇنىڭدىن بىردەممۇ نېرى بولۇشمايتتى قاتارلىقالر خۇددى يىگىت قولدىشىدەك

ئهمدى كېچىكتۈرسـهك  «: كامال قهرەن بىر تهرەپتىن ئۆز ئوغلىدىن پهخىرلهنسه، يهنه بىر تهرەپتىن ئىچىدە
ئاتا كۆڭلىگه يارىشا بۈگۈنكىدەك پهيـت  . دەپ ئوياليتتى» ...بولماس، ئۇنىڭ بېشىنى باشالپ قويىدىغان چاغ بولدى

  .نىڭ ئوبدان پۇرسىتى ئىدى»ل ئوۋالشكۆڭۈ«ۋە » كۆز قوغداش«

دېمىسىمۇ ئابدۇنىيازنى تهبرىكلهش ئۈچۈن بۇ سهيناغا قهدەم تهشرىپ قىلغان باھار چولپانلىرىمۇ ئـاز ئهمهس  
-توغرىسـىدىكى سـۆزلىرىنى ئهته  » اليىـق «بويىغا يېتىپ قالغـان بـۇ قىـزالر چـوڭ ياشـلىق چوكانالرنىـڭ       . ئىدى

نىـڭ مهنىسـىنى ئوبـدان    »كۆڭـۈل ئـوۋالش  «، »كۆز قوغداش«قېتىققاچقا، ئۇالرمۇ  ئاخشاملىرى توال ئاڭالپ يۈزلىرى
شۇ ۋەجىدىن، بۈگۈن بۇ قىزالرنىـڭ چىمهندوپپىسـى ئۈسـتىدىن ئايالنـدۇرۇپ بېشـىغا ئارتىشـىۋالغان       . چۈشىنهتتى

لبىـدە جـۇش   ئۇالرنىـڭ قه  —پاتال نهزەر ئوقياسىنى ئابدۇنىيازغا تـوغرىالپ تۇرۇشـى   -شايى ياغلىقى ئاستىدىن پات
قىز پهرىزاتالرنىڭ بۇ ئوتتهك ھهۋىسىنى سـېزىپ تۇرغـان   . ئۇرۇۋاتقان مۇھهببهت ئىسيانىدىن دېرەك بېرىپ تۇراتتى

  :كارداڭ خوتۇنالر ئابدۇنىيازنىڭ ئۆگهي ئانىسى ھهمراخاننىڭ قۇلىقىغا پىچىرالپ

الر ھه دېسـه ئابـدۇنىيازدىن   ئۇچقـۇن يېنىۋاتقـانلىقىنى؟ ئـۇ   -كۆرۈۋاتامدىال ئاۋۇ قىزالرنىـڭ كۆزىـدىن ئـوت    —
يىگىت قىرانىغا يهتكهندە جهرەن ئوۋلىغاندىن قىـز  «، »تۆمۈرنى قىزىقىدا سوققان ياخشى«. كۆزىنى ئۈزەلمهيۋاتىدۇ

  :ھهمراخان ئۇالرغا دەرھال جاۋاب بېرىپ. دېيىشىپ قاقاقالپ كۈلۈشهتتى —، »ئوۋلىغان ياخشى

ىشـتا؛ لـېكىن پـالۋان ئوغلىمىزنىـڭ مىـجهزى كـاجراق،       خىيالىم مۇشۇ ئ -مېنى دېسهڭالرغۇ پۈتۈن ئوي —
تورپاق . ئۇنىڭ ئۈستىگه نىكاھ دېگهن غايىب نهرسه، ئالدىراپ لهۋزە قىلماق تهس ئىكهن. ئاسانلىقچه گهپ يېمهيدۇ

  .دېدى –،...قېنى بۇ ئىشقا ھهممىمىز كۈچهپ باقايلى. كهينىگه تېيىشىۋالسا ھهممىمىزگه نېمه ئامال

بـۇ  . ئهۋج ئېلىشـقا باشـلىدى  » اليىـق تـالالش  «اقتاشتا ئابـدۇنىياز پالۋانغـا ئاسـتىرتىن    شۇنىڭدىن كېيىن ئ
  :ئابدۇنىياز جاۋابهن. سىرنى ھىدايى ئابدۇنىيازغا ئاڭالتتى

  .دېدى –دېگىنه،» سهۋزىدىن خهۋەر يوق، گۈرۈچ دەم يهپتۇ« —



 

ــداق يى   ــقان بۇنـ ــدىغان، قامالشـ ــدىن ئىـــش كېلىـ ــان ۋە قولىـ ــاتىقى چىققـ گىتنـــى ھهركىمنىـــڭ دەرۋەقه ئـ
بۇنداق اليىقنى ياتالرغا قارىغاندا، يېقىـنالر قولـدىن چىقىرىـپ قويۇشـقا تېخىمـۇ      . تالىشىدىغانلىقى ئېنىق ئىدى

. ھهپتىلهر ئۆتـۈپ بـاراتتى  -يىگىتنىڭ ئامهت قۇشى ئۆرلىگهنسېرى تالالش كهينىگه سۈرۈلۈپ، كۈنلهر. ئۇنىمايتتى
ئهمىلـى  -خىيـالى ۋە ئىـش  -ئۇنىـڭ ئـوي  . رنى ئاڭلىماسـلىققا سـاالتتى  يىگىت بولسا قۇالق يوپۇرۇۋېلىـپ بـۇ ئىشـال   

تۇغقـانلىرى  -كامال قهرەن ئۆز ئۇرۇق —ئهمما بىتاقهت بولغان ئاتا . يۇلتۇز ئارغىمىقىغا قاراش بىلهن ئهمهك ئىدى
ــدۇنىيازنىڭ بىــر نهۋرە سىڭلىســى    ــامزاتى قىلىــپ يهڭ ئىچىــدە    —بىــلهن كېڭىشــىپ ئاب ــاتىمهنى كــېلىن ن پ

  .، ئۇنىڭدىن بۆلهك ھهرقانداق اليىق ئۇنىڭ خىيالىدا يوق ئىدى.الدىتاللىۋ

زىلــۋا بــوي، قوشــۇما قــاش، بۇغــداي ئۆڭلــۈك، ئىككــى مهڭــزى ئانــاردەك قىزىــل، خۇشــخۇي مىجهزلىــك پــاتىمه 
كىچىكىـدە ئاقتـاش مهدرىسـىدە ئوقـۇپ      —ئـۇ  . گۈزەللىك ۋە زېرەكلىكته ھهرقانداق پهرىزاتالردىن قېلىشمايتتى

ئـۇ،  . اۋاتلىق بولغان، رەسىدە يېشىغا تولغاندىن كېيىن مهكتهپتىن توختاپ ئائىله ئىشـلىرىغا قاراشـقان  تولۇق س
شـۇڭا  . كامال قهرەننى چوڭ ئاتا دەپ ئادەتلهنگىنى ئۈچۈن بۇ ئۆيدىكىلهرنىڭمۇ ھېچقايسىسـىدىن يېتىرقىمـايتتى  

ــدۇنىياز ئاكىســىدىنمۇ تارتىنمــاي، ئۇدۇ  ــگه قهدەر ئاب ــاالغهتكه يهتكهن ــۈرۈۋېرەتتى ب ــامىله قىلىشــىپ ي . لىســىغا مۇئ
كېيىنرەك ئۇنىڭدا باالغهت تۇيغۇسى يېتىلىپ، ئىككى كۆكسى روشهن كۆتۈرۈلۈشكه باشلىغاندىن تارتىپ روھىي 

. دە، ئـۆزىنى تهبىئىـي ھالـدا ئـۇيىلىش رامكىسـىدا تۇتۇشـقا باشـلىدى       -ھالىتىدە بىردىنال ئۆزگىرىش پهيـدا بولـدى  
ئـۇ ئۆزىنىـڭ   . ىش تۇيغۇسـى بىـلهن ئىنـتىلىش ھېسسـىياتى بىـردەك ئـورۇن ئالغانىـدى       لېكىن، ئۇ قهلبىدە ئۇيىل

مۇھهببهت تهقدىرىنىڭ پالۋان ئاكىسىغا باغلىنىپ قېلىۋاتقانلىقىنى بېشـارەت بهرگـۈچىلهر تىلىـدىنمۇ سـېزىپ     
دىلهنگهن شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ قىز ئاداشلىرى ئىچىدە ئابـدۇنىيازغا ئىنـتىلىش خاھىشـى ئىپـا    . قېلىۋاتاتتى

بۇ ئاالمهتلهر ئۇنىـڭ قهلبىـدە مۇھهببهتنىـڭ تـۇنجى     . مهدھىيه سۆزلهر قىلىنىپ قالسا، ئۇ دەرھال رەشىك قىالتتى
ئۇنىڭ ئۈستىگه قىز بىـلهن يىگىتنىـڭ ئۆيىـدىكىلىرى ھهدەپ    . ئۇچقۇنى يېنىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى-ئوت

  .ش قولدەك ئايان ئىدىتوي تهييارلىقى بىلهن بولۇۋاتقانلىقىمۇ پاتىمهگه به

بىراق ئابدۇنىيازنىڭ خيالىغا شۇ تاپتا پهقهت ئېگهرلىك ئاق بـوز ئاتقـا ھېرىسـمهنلىكتىن باشـقا ھـېچكىم،      
ئۇنىڭ قهلبىدە قىزالرنىڭ . ئۇ ئاتنىڭ يېنىدىن بىر قهدەم ۋە بىر دەقىقه نېرى بولمايتتى. ھېچ نهرسه كىرمهيتتى

ئۇ، مانا بۈگۈنمۇ ئاق بوز ئاتنىڭ بېشـىغا بوغـۇز توۋرىسـىنى    . قى ياناتتىئىشقى ئهمهس، ئاشۇ ئېگهرلىك ئاتنىڭ ئىش
كىيدۈرۈپ قويۇپ، نېـرى تهرەپتىكـى ياغـاچ كۇرسـىدا ئاتقـا قـاراپ ئولتۇرغـان پېتـى چـۈش بولـۇپ كهتكهنلىكىنـى            

  .سهزمهيال قالدى

  ...ئاپام سىزگه ئاتاپ گۆشنان پىشۇرۇپتىكهن، شۇنى —

چـاي تولـدۇرۇلغان چۆگـۈن بىـلهن     . گۆشنان سېلىنغان ئاياقنى يىگىتكه ئـۇزاتتى پاتىمه سۆزى بىلهن بىلله 
دە، ئـۆزى ئـاق بـوز ئاتنىـڭ يېنىغـا بېرىـپ ئاتنىـڭ يايلىسـىنى يۇمشـاق          -ھېجىر تاۋاقنى كۇرسا ئۈستىگه قويـدى 
دۇنىياز ئابـ . ئات مايىللىقىنى بىلدۈرۈپ بوغۇزىنى كۆكشهپ جىـم تـۇراتتى  . بارماقلىرى بىلهن سىيالشقا باشلىدى

  :پاتىمهگه قارىتىپ

  .دېدى –،...ئاتتىن يىراقراق تۇرۇڭ، ھېلى بىكار سىزنى تونۇماي ېپىپ قويمىسۇن —

  .ياق، ئىشهنمهيمهن، ئۆي ئىگىسىنى تونۇمايدىغان ئات بولمايدۇ —



 

ئـۇ ئابـدۇنىياز   . پاتىمه بـۇ جاۋابنىـڭ قانـداقچه ئېغىزىـدىن چىقىـپ كهتكهنلىكىنـى ئۆزىمـۇ سـهزمهي قالـدى         
ئۇ ئـۆيىگه كىرگهنـدىمۇ   . بىكارالپ قويغان ھىجىر، چۆگۈنلهرنى يىغىشتۇرۇغان پېتى ئۆيىگه قاراپ يۈگۈرۈپ كهتتى

بىراق، ئۇنىـڭ ئـاران   . دەپ مهمنۇن بولغانىدى» تازا بىر كهلتۈرۈۋالدىم«ئۇ كۆڭلىدە . توختىماي ۋىلىقالپ كۈلهتتى
  .هي جۇدالىق بورىنى ئۇچۇرۇپ كهتتىتهسته ئېرىشكهن كىچىككىنه ۋىسال كۈلكىسىنى ئۇزۇن ئۆتم
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ئابدۇنىياز ئاۋغۇستنىڭ بېشىدا سهيدۇل بايۋەچچه ئارقىلىق ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ تۇرپاندىن ئهۋەتكهن بىر 
ئۇنىڭچه ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىـڭ لهۋزىـگه   . تهكلىپ قهغىزىنى تاپشۇرۇۋېلىپ يولغا چىقىش خىيالىغا چۈشكهنىدى

ئـۇ ئـۆزىگه ھهمـراھ ئىـزدەپ يـۈرگهن كۈنلهرنىـڭ بىرىـدە ئۇنىـڭ چـوڭ          . ھېسابلىناتتىخىيانهت قىلىش جىنايهت 
  :دادىسى مامۇت ھاجى ئۆيىگه قىچقارتتى ۋە بىر تهكلىپ سۆزىنى ئوتتۇرىغا قويدى

ئـۇالر بىـزدىن يـاردەمگه پىـدائىي     . ئوغلۇم، قۇلىقىڭنى دىڭ تۇتۇپ ئاڭال، مۇرتۇقلۇقالر ئىسـيان كۆتۈرۈپتـۇ   —
مـاۋۇ ئوغلـۇم غوجـا ئابـدۇل، ئـۆزۈڭ كـۆرۈپ         ئۆزۈم باراي دېسهم ياشـىنىپ قالـدىم؛  . هپ قىلىۋېتىپتۇئهۋەتىشنى تهل

تۇرۇپسهن، تۇرقى ئهنه شۇ، كارغا يارىماس روھىي كېسهل؛ سهنمۇ مېنىڭ ئوغلۇم، بۇ مهجبۇرىيهتكه سـېنىڭدەك تهن  
  دۇرۇس، گاڭگۇڭ يىگىت يارايدۇ، قانداق دەيسهن؟

مهن . پىـدائىيالر تىزىمىغـا مېنـى پۈتـۈپ قـوي      ــ دېدى ئابدۇنىياز شـۇئان قوشـۇلۇپ،    ـبارىكالال، چوڭ ئاتا،  —
  . ئهتىگهنلىككه بىر ئاغىنهمنى ھهمراھ قىلىپ يولغا چىقىمهن

جىنغـا تۇيـدۇرماي تهييـارلىق خىزمىتىنـى ئىشـلىدى، ئـۇ،        ـئابدۇنىياز كامال بۈگۈن كهچ كىرگۈچه ئىنسى 
  . مامۇت ھاجى ھىدايىغا بىر ئات ھهدىيه قىلدى. لىۋالدىھهمراھلىققا ئاغىنىسى ھىدايىنى تال

شۇنداق قىلىپ ئۇالر ھازىرلىقىنى پۈتتۈرۈپ، ۋاقىت تۈن نىسپىدىن ئاشـقان مهھهلـدە ئاقتـاش يـولى بىـلهن      
  . تۇرپانغا ئاتلىق مهخپىي يۈرۈپ كهتتى

هن خوشالشماي يولغا چىقىشى ئابدۇنىيازنىڭ بۇ دورەم يا ئاتىسى كامال بىلهن، يا بولغۇسى خوتۇنى پاتىمه بىل
بىــر خىــل رەھىمســىزلىك ئىــدى، لــېكىن، چــوڭ دادىســى مــامۇت ھاجىنىــڭ كۆرسهتمىســى ھهمــدە پىــدائىيلىق 
  . مهجبۇرىيىتىنىڭ مهخپىيهتلىكى نهزەردە تۇتۇلغاندا، ئۇنىڭ بۇ نۇقسانىنى نهزەردىن ساقىت قىلىۋېتىشقا بوالتتى

قوچقـار پـالۋان ئۆزىنىـڭ ھهمراھـى بىـلهن بىلـله ئهتىسـى         ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىـڭ سـىنىقىدىن ئـۆتكهن بـۇ    
  . چۈشكهن يېقىن شائىرنىڭ ھۇزۇرىغا يېتىپ كهلدى

شائىر بالىخانىلىق ھۇجرىسىدا يېگـانه خىيـال سـۈرۈپ، ھـۇجرا تېمىغـا يـېڭىال خـۇش خهت بىـلهن يېزىـپ          
  . چاپالپ قويغان ئىككى خىل مهزمۇندىكى نهزمىسىنى مۇالھىزە قىلىۋاتاتتى



 

  :زمىلهرنىڭ بىرىنچىسى مۇنداق ئىدىبۇ نه

   

  ئهلهم كهلسه ئىدى تاغ باشىغا،  ـماڭا كهلگهن دەرد 

  . يانجىلىپ كهتكهن بوالتتى ساي ئېقىننىڭ تاشىغا

   

  :ئىككىنچى نهزمىنىڭ مهزمۇنى مۇنداق ئىدى

   

  ئابدۇخالىق نهرە تارت، ئهنه قالقان، ئهنه ئات، 

  ...ھهم ئۇياتئۇيقۇلۇق ئۆتكهن ھاياتىڭ ئهرگه نومۇس 

ئارقىـدىن ئۆلـۈپ بالىسـىز قالغاننىـڭ ئۈسـتىگه ۋاپـادار ئايـالى         ــ ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئـۈچ بالىسـى ئارقـا    
ئۇ ئاچقان بىر سـىنىپلىق يېڭـى مهكتهپنـى جاھـالهت تهرەپـدارلىرى بـۇيرۇق       . ئايىمخان يېقىندىال قازا تاپقانىدى

چهكلهش توغرىسىدا تۇرپان  ››ئاچىل ناخشىسى‹‹تهرەپكه تارقالغان  ــ ئۇ تېكىست يېزىپ تهرەپ . بىلهن يېپىۋەتتى
دېمهككى، شائىر ئاشۇنداق روھىـي بېسـىمنى يهكـۈنلهپ يـۇقىرىقى بىرىنچـى خىـل       . ئامبىلى ئېالن چىقارغانىدى

  . نهزمىنى يېزىپ ئۆزىگه تهسهللى بهرمهكته ئىدى

ــا قالمــاي شــهرقته خــانلىق ۋە ۋاڭلىــق تۈزۈمنىــڭ     ــېكىن، ئۇزۇنغ ــانالر  ل ــا قارشــى قوزغالغــان دېهق زۇلۇمىغ
ئىنقىالبىنىڭ يالقۇنتاغ يامزىلىغا يېتى كهلگهن خۇش خهۋىرىنى ئـاڭالپ، ھايـاجىنىنى باسـالماي قالغـان شـائىر      

  . يۇقىرىقى ئىككىنچى نهزمىدە يۈرەك ساداسىنى ئىپادىلىگهنىدى

تۇمنى ئېلىپ ھۇزۇرىڭىزغا يېتىـپ  ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ، ئابدۇخالىق ئاكا، مهكتۇپىڭىزگه بىنائهن دوس —
  .كهلدىم

ــى         ــاالم بېرىش ــاۋازدا س ــاراڭلىق، مهردانه ئ ــپ ج ــتۇمتۇت كىرى ــىغا ئۇش ــائىرنىڭ ھۇجرىس ــدۇنىيازنىڭ ش ئاب
  :دە، خۇشاللىقىدا كهيپى ئېچىلىپ-ئارقىدىنال مېهماننى ئېسىگه ئالدى. ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنى چۆچۈتۈۋەتتى

شائىر جاۋاب ساالم بېرىپ بولغانـدىن كېـيىن    –،...كهلدىڭىز  ال، خۇشۋەئهلهيكۇم ئهسساالم، باال گېنېر —
ھېلىقـى   –يـورۇق سۆزلىشىشـكه باشـلىدى،   -مېهمانلىرى بىلهن قۇچاقلىشىپ كۆرۈشتى ۋە ئـۇالر بىـلهن ئوچـۇق   

  ئېگهرلىك ئاق بوز ئاتنى مىنىپ كهلگهنسىز؟

  ...ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ قانداقمۇ چىدايمهن دەيسىز؟ —

  .منى ئالغان ھامان يولغا چىقىپ، ۋاقتىدا يېتىپ كهلگىنىڭالرغا كۆپ رەھمهتھېلىمۇ خېتى —



 

ئـۇ  . ئهته توي قىلىدىغان قىزىمغىمۇ قارىمـاي يېنىڭىزغـا كېلىـۋاتىمهن   -ئۇنى بىر دەيسىز، ھهتتا بۈگۈن —
  ...ماي تارتىپ مېنى تاشلىۋەتسه قانداق قىالرمهنكى تېخى

تاماس -گه كهلگهندە، شائىر توال كۈلۈپ تېلىقىپ قالغىلى تاسئىككىيلهننىڭ يۇمۇرلۇق دىئالوگى مۇشۇ يهر
  :ئۇنىڭ كۈلكىسى توختىغاندىن كېيىن، پاراڭنىڭ داۋامنى قىسقارتىپ مېهمانلىرىغا. قالدى

بهس، ئۇزۇن يولدا ھېرىپ چارچىدىڭالر، ئاۋۋال تاماق يهۋېلىڭالر، ئاندىن قانغۇدەك دەم ئـېلىڭالر، ئـاتالرمۇ    —
كۆڭـۈل  . خۇدا خالىسا بىز ئهتىگهنلىكـكه يولغـا چىقىـپ ئاسـتانىگه بـارىمىز     . دان بوغۇزالنسۇندېمىنى ئېلىپ، ئوب

  .دېدى –پاراڭلىرىمىزنىڭ ئايىغى دەل ئاشۇ يهردە داۋاملىشىدۇ،
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  .ئهتىسى ئۇالر تاڭ سهھهرلىكته ئاستانىگه قاراپ يولغا چىقتى

بېغىشـاليتتى، يالقۇنتاغنىـڭ جهنـۇبىي ئېتىكىنـى     باش كۈزنىـڭ خـۇش پـۇراق مهنزىرىسـى دىلالرغـا ھـۇزۇر       
قهدىمكـى مهدەنىيهتنىـڭ بۆشـۈكلىرىدىن بېـرى     . بويالپ قاتار كهتكهن رەڭدار بوستانلىقالر چهكسىز سوزۇلغانىدى

  .بولغان ئېدىقۇت، ئاستانه، بېزەكلىك يادىكارلىقلىرى مۇشۇ ئېسىل زېمىن قۇچىقىدا ياتاتتى

شـا قىلىـپ مېڭىـپ ئاسـتانه مهركىزىـدىكى مـۇھىتىالر كۈرەسـى ئالـدىغا         ئۇالر بـاش كـۈز مهنزىرىسـىنى تاما   
ئابـدۇخالىق ئۇيغۇرنىـڭ باشـالمچىلىقىدا توقسـۇنلۇق چهۋەنـدازالر كـۈرە       . يېتىپ كهلگىنىنى سهزمهي قېلىشـتى 

ئىچىگه كىرىپ چوڭ ھويلىنىڭ شهرق تهرىپىدىكى ئېگىز تامنى بويالپ قاتار كهتكهن ياغاچ ئوقۇرالرغا ئـاتلىرىنى  
ــارقىلىق         ــپهي ئ ــايلىق پهلهم ــتۈرۈپ تاخت ــلىرىنى تۈزەش ــۇالر ئۈستىۋاش ــدىن ئ ــدى، ئان ــتۇرۇپ قوي ــاغالپ جايالش ب

  .بالىخانىلىق مېهمانخانىغا چىقىشتى

ئۇكىالر قانداقتۇر بىر جىددىيلىك -ياسىداق مېهمانخانا ئىچىدە مهخسۇت مۇھىتى ۋە مهھمۇت مۇھىتى ئاكا
چىــراي ۋە بهدەن بهســتى جهھهتــته قۇيــۇپ  -ئۇكــا ھۆســن -ئىككــى ئاكــا  بــۇ. ئىچىــدە تهنهــا پىكىرلىشــىۋاتقانىدى

ھهر ئىككىســى زور گهۋدىلىــك، ئوتتــۇرا ئهت، يوغــان كــۆز كهلــگهن ســاالپهتلىك  . قويغانــدەك ئوخشىشــىپ تــۇراتتى
  .كىشىلهر ئىدى

نال ئابــدۇخالىق ئۇيغــۇر ئۇزۇنــدىن بۇيــان مــۇھىتالر بىــلهن ســىرداش دوســتالردىن بولغاچقــا، يېتىرقىماســتى
  .ئۇكا ساھىبخانىالر شائىرنى قىزغىن كۈتۈۋالدى-مېهمانخانا ئىچىگه كىرىۋەردى، ئاكا

شـۇڭا ئـۇ كـېلىش    . شائىر ئاشۇ كۈنلهردە ئاستانه ۋەزىيىتىدە سادىر بولۇۋاتقان كهسكىن ھالهتنى چۈشىنهتتى
  :مۇددىئاسىنى ئىخچام سۆز بىلهن ئوتتۇرىغا قويدى



 

بـۇالر يـاراملىق   . ىلىپ توقسۇندىن تۈنۈگـۈن قىچقارتىـپ كهلـدىم   ماۋۇ ئىككى كىشىنى مهن تهكلىپ ق —
  .يىگىتلهر، شۇڭا بۈگۈن بۇ يهرگه باشالپ كېلىۋاتىمهن

دېمىسىمۇ بۇ يىگىتلهرنى بىر مۇھىم . دېدى مهھمۇت مۇھىتى –ناھايىتى ئوبدان بوپتۇ، قارشى ئالىمىز، —
بـۇ ئىككـى    –بىردەم ئېچىلىدۇ، بىردەم تۇتۇلىـدۇ،  ئىش كۈتۈپ تۇراتتى، تۈنۈگۈندىن باشالپ ھاۋانىڭ مىجهزى بوش،

  .پىدائىي يىگىت سىرتتا بىردەم ئارام ئالغاچ ئارغىماقلىرىغا قاراپ تۇرسۇنال، بىز بىر ئازدىن كېيىن كۆرۈشهيلى

بىـراق، كـۈرە   . ئابدۇنىياز بىلهن ھىـدايى ئاشـۇ بېشـارەتكه ئاساسـهن سـىرتقا چىقىـپ بـۇيرۇق كۈتـۈپ تـۇردى         
بۇياققا ئۆتۈشۈپ يۈرگهن دېهقان ياشلىرىنىڭ چىرايىدا ھېچقانـداق جىـددىيلىك ئـاالمهتلىرى    -تىنئهتراپىدا ئۇياق
بىردەمـــدىن كېـــيىن بالىخانىـــدىكى ســـۆھبهت ئاخىرلىشـــىپ، ئابـــدۇخالىق ئۇيغـــۇر پىـــدائىي  . ســـېزىلمهيتتى

  :يىگىتلهرنىڭ يېنىغا كېلىپ دېدى

مهخسـۇت مـۇھىتى   . ىچلىرىنى بىلهپ تۇرۇۋېتىپتۇقاراڭالر، يىگىتلهر، ھازىر ئىش جىددىي، زالىمالر قىل —
ئىككىڭـالر  . بىـلهن ئۇچرىشـىش ئۈچـۈن ماڭىـدىغان بولـدى       قۇمۇل ئىسيانچىلىرىنىڭ كاتتىۋېشى ئىسهاق تاغام

مهھمۇت مۇھىتىنىڭ يېنىدا قېلىپ ئارقا سهپ تهمىنات ئىشلىرىنى بېجىرىسـىلهر، مهن ھـازىر جىـددىي ۋەزىـپه     
لــېكىن، بــۇ مهخپىيهتلىــك، ئېغىــزىڭالردىن چىقىــپ . قــاراپ ماڭىــدىغان بولــدۇم بىــلهن تۇرپــان شــهھهر ئىچىــگه

  ...كهتمىسۇن

شۇنىڭدىن كېيىن ئابدۇنىياز كامال بىلهن ھىدايى مهھمۇت مۇھىتىنىڭ . شۇنداق قىلىپ ئۇالر خوشالشتى
ــا    ــتۇرۇش قاتـ ــدائىيالرنى تىـــزىمالش ۋە ئورۇنالشـ ــاقالش، پىـ ــورال ئىســـكىالتلىرىنى سـ ــدا قېلىـــپ قـ رلىق يېنىـ

  .مهجبۇرىيهتلهرنى ئۈستىگه ئالدى

. كهچ كۈزدە پۈتۈن تۇرپان ئويمـانلىقىنى زىلـزىلىگه سـالغان قـانلىق تراگېـدىيه مۇرتـۇق يېنىـدا يـۈز بهردى        
ئىككى يۈزدىن ئارتۇق توقسۇن خهلق پىدائىيلىرى پىچان خهلقىگه ياردەم بېرىش ئۈچۈن مورتۇققـا كهلگهنـدە، ئـاق    

مهھمۇت مـۇھىتى بـۇ ئېچىنىشـلىق خهۋەرنـى     . اپ ھهممىسى دېگۈدەك قازا تاپقانىدىئورۇسالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچر
ئاڭالپ ئابدۇنىياز كامال بىلهن ھىدايىنى مۇرتۇققا ئهۋەتتـى ھهمـدە قـازا تاپقـانالرنى دەپـنه قىلىـش، مهجرۇھالرنـى        

ــ. قۇتۇلــدۇرۇش توقســۇنغا يهتكــۈزۈش قاتــارلىق مۈشــكۈل ئىشــالرنى ئۇالرغــا يۈكلىــدى   ۈن بىــر قىــش بــۇ ئىــش پۈت
  .ئىشلهندى

دىـن ئامـان قالغـان ۋە يېڭىـدىن     »مۇرتـۇق قىرغىنچىلىقـى  «ياندۇرقى يىلى باش باھاردا مهخسـۇت مـۇھىتى   
پىــدائىيلىرىنىڭ . ســهپكه قوشــۇلغان پىــدائىيالرغا قومانــدانلىق قىلىــپ لۈكچــۈنگه قــاراپ يــۈرۈش قىلــدى        

ئـۇالر لۈكچـۈن ئهتراپىـدا    . تۇرلۇق كۆرسـىتهتتى ئالدىدىكىلىرى يېقىلسا، كهينىدىكىلىرى ئالغان ئىلگىـرىلهپ بـا  
ئىسهاق تاغىنىڭ ياردەمگه كهلگهن پىدائىيلىرى بىلهن ئۇچراشتى ۋە شېڭ شىسـهي قىسـىملىرىنى لۈڭچۈنـدىن    

بىراق، ئۇزۇن ئـۆتمهي، شـېڭ شىسـهي ياللىۋالغـان بـاپىنگورت قوماندانلىقىـدىكى ئـاق ئـورۇس         . سىقىپ چىقاردى
ــپ، بىر   ــىپ كېلى ــىملىرى بېس ــىۋالدى     قىس ــگه قاپس ــېپىلى ئىچى ــۈن س ــۇنىنى لۈكچ ــدائىيالر قوش ــمه پى . لهش

ئىسهاق تاغا بىر قىسىم پىدائىيلىرى بىـلهن بىلـله   . مهخسۇت مۇھىتى قازا تاپتى  شىددەتلىك جهڭدىن كېيىن
  .مۇھاسىرە قامىلىنى بۆسۈپ ئۆتۈپ تاغ ئىچى بىلهن جىمسار تهرەپكه يۈرۈپ كهتتى



 

ــدۇنىياز كامــال بىــلهن   ــاتتى   ئاب ــدۇرۇش ئىشــى بىــلهن مهلىــكه بولۇۋات ــى قۇتۇل . ھىــدايى يهنىــال مهجرۇھالرن
مهجرۇھالر توشۇلغان ئهڭ ئاخىرقى توقسۇن ھارۋىلىرى ئاقتـاش ئۆسـتىڭى كۆۋرۈكىـدىن ئۆتۈۋاتقـان چاغـدا تۇرپـان       

ئالدىـدا   ئابـدۇخالىق ئۇيغـۇر قاتـارلىق مـۇنهۋۋەر كىشـىلهرنىڭ كـۆز      . ئويمانلىقى قان دېڭىـزى ئىچىـدە قالغانىـدى   
، دەل مۇشــۇ چاغــدا شــېڭ شىســهي جىمســارغا يــۈرۈپ كهتــكهن   .جالالتالرنىــڭ قىلىــچ سايىســى كۆرۈنــۈپ تــۇراتتى 

ــۈرۈمچىگه يــۈرۈپ كهتتــى    تۇرپــان . خوجىنىيازغــا ســۈلهى ســىرتماق ســېلىش ھىيلىســىنى بېجىــرىش ئۈچــۈن ئ
ئـۇ، ئالـدى بىـلهن شـائىر     . دىئويمانلىقىنىڭ قالدى ئىشلىرى ئاق ئـورۇس گېنېرالـى باپىنگورتنىـڭ قولىغـا قالـ     

  :ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنى قولغا ئالدى ۋە ئۆزى بىۋاسىته سوراق قىلدى

  .دېدى شائىر جاۋابهن –مۇرتۇق، لۈكچۈن ئۇرۇشلىرىغا پىدائىيالرنى ئهۋەتتىڭ؟ —

  نېمه ئۈچۈن؟ —

  .ۋىجدانىي ۋە ئىنسانىي بۇرچۇم ئۈچۈن—

  تهشكىالتىڭنىڭ ئىسمى نېمه؟ شهھهر ئىچىدە ئۆزۈڭ باش بولۇپ قۇرۇلغان مهخپىي—

  .»ھهقىقهت، ئىجتىهاد ۋە مهرىپهت«—

  مهقسىتىڭ نېمه؟—

  .ئىنساندەك ياشاش—

جالالت بافىڭگورت دەسـلىپىدە ئابـدۇخالىق ئۇيغـۇرنى بىـر ھهيـۋە بىـلهن ئالدىمـدا ئـۆمىلىتىمهن، دەپ خـام          
جـالالت ھهقىقهتـكه قهرزدار    بىـراق، . ئهكسىچه، ئۇ لېـۋىنى چىشـلىگىنىچه جىمىقىـپ قالـدى    . خىيال قىلغانىدى

دېـمهك، جالالتالرنىـڭ ھهقىـقهت چۈشهنچىسـى ئهنه     . ئهمهس، پهقهت قانغا بويالغان قولىدىكى قىلىچقىال چوقۇنىـدۇ 
  .شۇنچىلىك

شــائىر ئابــدۇخالىق ئۇيغــۇر قاتــارلىق مهرىــپهت چولپــانلىرى قهتلــى قىلىنغانــدىن كېــيىن پۈتــۈن تۇرپــان   
يۈرەكلىرىـدە ئىنتىقـام ئـوتى الۋۇلـدىغان مىڭلىغـان      . مانلىرى قاپلىغانىـدى ئويمانلىقى ئاسمىنىنى مۇسىبهت تۇ

  .ئهزىمهتلهر توقسۇنغا توپلىنىپ پۇرسهت كۈتهتتى

   

  تۆتىنچى باب

  

  تالالش
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. مۇرتۇقتا قازا تاپقان ۋە ئېغىر جاراھهتلهنگهنلهرنىڭ كۆپ قىسـمى يـاش ۋە ئوتتـۇرا ياشـلىق دېهقـانالر ئىـدى      
ــالۋان يانچۇ ــگهن خاســىيهتلىك  قوچقــار پ ــاش«قىغــا ســېلىپ كهل ــاق ت ــاغرىقلىرىنى  » ئ بىــلهن مهجرۇھالرنىــڭ ئ

توختىتاتتى؛ قازا تاپقانلىرىنى تىزىمالپ بولغاندىن كېيىن يهرلىك تهييارالپ دەپـنه قىالتتـى؛ جېنـى بـار، لـېكىن      
  .ماڭالمايدىغانلىرىنى ھارۋىالرغا ياتقۇزۇپ ئۇدۇللۇق توقسۇنغا ماڭغۇزاتتى

ھارۋىدا ئۆزى ئېلىپ ماڭغان، ئېغىر دەرىجىدە مهجرۇھ بولۇپ ئىككىال پۇتىدىن ئايرىلغان بىـر  ئهڭ ئاخىرقى 
  :ياشانغان دېهقان ئاغرىنىپ دېدى

تارىخىي رىۋايهتلهردىن قارىغاندا، تهقدىرنىڭمۇ زېرىكىـپ قالىـدىغان چـاغلىرى بـوالرمىش؛ شـۇ چاغـدا، ئـۇ         —
دە، ئاسمان غهزەپلىنىـپ ئهرش مـاالئىكىلىرىگه   -بېرىدىكهن ئىچى پۇشۇقىنى چىقىرىش ئۈچۈن پهلهك چاقىغا يهل

شۇنىڭدىن كېيىن گۈلدۈرمامىالر قارسىلداپ، چاقمـاقالر چاسـىلداپ، يانـار تـاغالر پـارتالپ،      . يارلىق چۈشۈرىدىكهن
رىكىپ مۇرتۇقتا بۇ دورەم بىز تهقدىرنىڭ زې. بورانالر گۈرۈلدەپ، كهلكۈنلهر دولقۇنالپ ئالهمنى مالهم قىلىۋېتهرمىش

  .قالغان پهيتىگه دۇچ كېلىپ قالغاندەك قىلىمىز

يارىدار دېهقان ئۆز بېشىغا كهلگهن پاالكهتچىلىكنى تهقدىرنىڭ خاھىشـىدىن دەپ قـاراپ كـۆڭلىگه شـۈكرى     
ئاشۇ دېهقاننىـڭ تهسـهۋۋۇرى ئۇختىسـىغا كېلىـپ قالغانـدەك، ئـۇزۇن ئـۆتمهي، غهربىـي         . تهسهللى تاپماقچى بوالتتى

يوغــان تاشــالرنى ھهر تهرەپــكه -كهلــگهن قــارا بــوران دەرەخلهرنــى يىلتىزىــدىن قومــۇرۇپ، يوغــان شــىمال تهرەپــتىن 
ــۇم ــوپىالرنى ئاســمان-ئۇچــۇرۇپ، ق ــات    -ت ــرائهت مايســىلىرىنى بهرب ــۇرۇپ چىققــان زى ــېڭىال بىــخ ئ پهلهك ســورۇپ، ي

  .قىلىۋەتتى

  .چه كۈن بولدىمانا ئهمدى مۇرتۇق يېغىلىقىمۇ، بوران يېغىلىقىمۇ ئۆتۈپ كهتكىنىگه بىرنهچ

ئــۇ، مۇرتــۇق . قوچقــار پــالۋان ئــۆز ھۇجرىســىدا يــالغۇز قېلىــپ تۈرلــۈك خىيــالالر ئىلكىــدە پىكىــر ســۈرەتتى  
ــانالرنى ۋە ئابــدۇخالىق ئۇيغۇرنىــڭ قهتلــى قىلىنىشــىدەك ئېغىــر     پاجىئهســىدە قىرىــپ تاشــالنغان بىگۇنــاھ قۇرب

تۈمهن گۇمانىي سـوئالالر  -كاللىسىغا يهنه تۈرلۈكئۇنىڭ . مۇسىبهتنى ئاسانلىقچه كۆڭلىدىن چىقىرىۋېتهلمهيتتى
  .تىقىلىۋېلىپ قهلبىنى ئازاباليتتى

بىر مهھهلدىن كېيىن مهرھۇم ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئۆزىگه يادىكـار قىلغـان ھېلىقـى قۇتلـۇق سوۋغىسـى      
رىۋالغـان  دە، دەرھـال ئـۇالرنى ئـاختۇرۇپ تېپىـپ كاللىسـىغا كى     -تىترات بىلهن قهلىمى ئۇنىڭ ئېسىگه كهلدى —

  :مهجهۇل سوئالالرنى تۆۋەندىكىدەك خاتىرىلهپ قويدى

ئارمانلىرى بىـلهن كـارى بولمايدىغانـدۇ؟ نېمىشـقا     -بۇ زامان ھۆكۈمرانلىرىنىڭ نېمىشقا پۇقراالرنىڭ ئارزۇ«
جاھــالهت دېــۋىلىرىنى قوغــداپ، مهرىــپهت ئاشــىقلىرىنى دەپســهندە قىلىدىغانــدۇ؟ نېمىشــقا ھېلىقــى ئــاق ئــورۇس  

  »..ئهجنهبىيلهر زېمىنىمىزغا كېلىپ يهرلىك پۇقراالرنى قىرىشقا كۈچهپ كېتىدىغاندۇ؟ دەيدىغان



 

مۇشۇنداق چىگىش خىيالالر ئۇنىـڭ روھىـي دۇنياسـىنى غىـدىقالپ، ئوغىسـىنى قاينىتىـپ كـۆڭلىگه ئـارام         
يېقىنغــا بېرىشــنى قويــۇپ، ئاشــۇ كىچىككىــنه ھۇجرىســىغا بېكىنىۋېلىــپ       -ئــۇ ئهمــدى يىــراق  . بهرمهيتتــى

  .ىرىقىدەك ئېچىتقۇ ھېسسىياتالر بىلهن ئهمهك بوالتتىيۇق

بىــر كــۈنى ئاســتانىدىن چېكىنىــپ توقســۇندا ۋاقىتلىــق چۈشــكۈن بولــۇپ تۇرۇۋاتقــان ســهركهردە مهھمــۇت   
مۇھىتىدىن ئۇنىڭغا بىر پارچه چاقىرىق خېتى كهلدى، ئۇ خهتنـى تاپشـۇرۇۋالغان ھامـان سـهركهردىنىڭ ھۇزۇرىغـا      

ىڭ بـۇ ۋاقىتلىـق شـىتابىدا ئـۇنى زىيـارەت قىلىـپ كهلـگهن ئوتتـۇرا بـوي، ئوتتـۇرا يـاش            سهركهردىن. يېتىپ باردى
  .قۇرامىدىكى بىر كىشى پاراڭ سېلىپ ئولتۇرغانىدى

قوچقار پالۋان ساالم بهجا كهلتۈرۈپ بولۇپ ئىزىـدا ئېهتىـرام بىـلهن تىـك تـۇردى، سـهركهردە ئـۇنى ئورۇنـدۇققا         
  :سېلىۋاتقان ھېلىقى كىشىگه بېشارەت بېرىپ تهكلىپ قىلدى ۋە يېنىدا ئولتۇرۇپ پاراڭ

ــىله      — ــاالل سۆزلهۋەرس ــايىغىنى بىم ــى ئ ــاجىم، قېن ــاز ھ ــىر، باقىنىي ــوش، تهقس ــت   . خ ــگهن يىگى ــۇ كهل ب
مهن ئـۇنى دوالنغـا   . بۇ قېتىمقى مۇرتۇق يېغىلىقىـدا بـۇ يىگىـت كاتتـا خىـزمهت كۆرسـهتتى      . ئۆزىمىزنىڭ بالىسى

  .دېدى –،...بىلله ئهكهتمهكچىمهن

ھـاۋانى  «ھـازىر  . ئـۇ زادىـال گهپ يـېمهس بولـۇپ كهتتـى     . اكامنىڭ تهنتهكلىكىدىن بىئارام بولـۇۋاتىمهن ئ —
بۇ زېمىن . ئاخىرىنى تهڭرىم ئۆزى بىلهر. دېگهن ناخشىدەك ئىش بولۇۋاتىدۇ» تۇمان باستى، ئاينى كۆرگىلى بولماس

ــابىي. خــوش، گېــپىم تۈگىــدى، ۋەسســاالم ... قانغــا بويىلىــدىغان بولــدى ئــالال قالغــانلىرىمىزنى ئــۆز پاناھىــدا   جان
  .دېدى –،...ساقلىغاي، ئامىن

پــاراڭ . لــېكىن ئــۆزى لهۋزە ســۈرمهيتتى. ســهركهردە باقىنىيــاز ھاجىنىــڭ گېپىنــى زەن قويــۇپ ئــاڭاليتتى 
ئاخىرالشقاندىن كىيىن، باقىنىيـاز ھـاجىنى شـتاب ئىشـىكى ئالـدىغىچه ئۇزىتىـپ قۇيـۇپ قايتىـپ كىرگهنـدىن          

  :پالۋانغا قارىتىپ كېيىن قوچقار

  .دېدى –،...دوالن تهرەپكه سهپهر قىلىمىز، باشقا تالالش يوق، سىزمۇ بىرگه —
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شۇنداق قىلىپ سهركهردىنىڭ شىتابىدىن ئاشـۇ بـۇيرۇقنى ئـاڭالپ قايتىـپ چىققـان قوچقـار پـالۋان ئـۇدۇل         
تــالالش «قوشــۇلغان دە، ھــۇجرا ئىشــىكىنى ئىچىــدىن ئىلىــپ قۇيــۇپ يېڭىــدىن  –ھۇجرىســىغا يېنىــپ كهلــدى 

  :ئۈستىدە ئۆزى بىلهن ئۆزى مۇڭدىشىپ كهتتى» خىياللىرى

دۇرۇس، چۈشهندىم، تۇرپان ئويمانلىقىنى تاشالپ ياقا جايالرغا ھىجرەت قىلىمىزكهن، بولدى مهن بۇ تالالشقا «
، بهزىـلهر  بهزىـلهر كـۈرەش قىلىـدۇ، بهزىـلهر سـۈكۈت قىلىـدۇ      . قوشۇلىمهن، ئـادەملهر ھهرخىـل تهبىئهتلىـك بولىـدۇ    

  ».مهن ئۆزۈمنى ئاشۇ بىرىنچى خىلغا مهنسۇپ يارالغان دەپ ھېساباليمهن. ئاسىيلىق قىلىدۇ



 

ئۇ شۇ تاپتـا ۋۇجۇدىـدا   . دېمهك، قوچقار پالۋان تالالش مهسىلىسىدە ئارىسالدى بولماسلىق قارارىغا كهلگهنىدى
هخىـرلهنگهن ھالـدا ھۇجرىسـىدىن قـورۇ     ئـۇ پ . بىر خىل يېنىكلىك ۋە جاسارەت پهيدا بولغانلىقىنى ھېس قىالتتى

ئۇ، ئاتنىڭ يۈزىگه سۆيهتتى، يايلىسىنى ۋە سېمىز . ھويلىسىغا چىقىپ ئېگهرلىك ئات بوز ئېتىنىڭ يېنىغا باردى
دۇلـدۇل بولسـا   . ساغرىسىنى سىياليتتى، تۇلپارنىڭ قۇالق ۋە ماڭاليلىرىنى بارماقلىرى بىـلهن يۇمشـاق تـارايتتى   

  .قار پالۋانغا منىننهتدارلىق بىلدۈرەتتىقۇيرۇقىنى ئوينىتىپ قوچ

بىــز ئىككىمىــز يهنه  –دېــدى قوچقــار پــالۋان ئاتنىــڭ كــۆزىگه قــاراپ تــۇرۇپ، –ئــاڭالپ تــۇرغىن، دۇلــدۇلۇم،«
سهپهرگه ئاتلىنىمىز؛ داۋانالر ئاشىمىز، گاھ ھۇ كېچىمىز، گاھ ئـوت كېچىمىـز، سـهن رىـۋايهتلهردىكى چىـن تۆمـۈر       

بۇنىڭـدىن  . مهن بۇ رىۋايهتنى يۇلتۇز يايلىقىدا مهرھۇم شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغـۇردىن ئاڭلىغـان  . باتۇرنىڭ دۇلدۇلى
بىرىمىزدىن ئايرىاللمايـدىغان ۋاپـادار دوسـتالردىن    -بىر. دىرداش بولىمىزكېيىن ئىككىمىز قىسمهتداش ھهم تهق

  ...بولىمىز

  :دە، سۆز قىستۇرۇپ-قوچقار پالۋان بىلهن ئاق بوز ئاتنىڭ سۆھبىتىگه ھىدايى ئۈلگۈرۈپ كهلدى

بىر نېمىلهرنى دەپ يۈرىسهن، . مهن ھازىر سېنىڭ ئاق بوز ئاتقا قىلغان پاراڭلىرىڭنى تولۇق ئاڭلىۋالدىم—
  . دېدى –يهردىن ساڭا بۇيرۇق كهلدىما، قېنى مهنمۇ سېنىڭ جانجىگهر ئاغىنهڭغۇ، مهنمۇ ئاڭالپ باقايچۇ؟

قوچقار پالۋان ئاغىنىسىنىڭ سـۆزىنى ئـاڭالپ قاقـاقالپ كۈلـۈپ كهتتـى ۋە كۈلكىسـىنى توختىتىـپ بولـۇپ         
  :جاۋابهن

مهن . ر يوشـۇرۇپ باققـان ئهمهس  توغرا ئېيتىسـهن، سـهن مېنىـڭ جـانجىگهر ئـاغىنهم، مهن سـهندىن سـى        —
ھېلىراقتا سهركهردىنىڭ شىتابىغا بېرىپ كهلدىم ئۇ يېقىن ئارىلىقتا ئالته شهھهرگه يـۈرۈش قىلىـدىغانلىقىنى،   

مانا ھـازىر ئـۆزۈڭ   . بۇ ئىشنى ساڭا كهچتىرەك ئاڭلىتاي دەپ تۇرغانتىم. بىزنىڭمۇ بىرگه بېرىشىمىزنى ئۇقتۇردى
بۇ دورەمـدىكى سـهپهردە ماڭـا ھهمـراھ بولمىسـاڭ كـۆزۈم ئارقامـدا        . ىسقارتتىڭيېتىپ كېلىپ مېنىڭ يولۇمنى ق

  .دېدى –سېنىڭچه قانداق؟. قالىدۇ؛ سېنى ئارقىسىغا تارتىشمايدۇ، دەپ ئىشىنىمهن

  مېنىڭمۇ ئارقىغا تارتىشىدىغان ھېچنېمهم يوق، ئهمما سېنىڭ بارغۇ، ئۇنى قانداق قىلىش كېرەك؟—

ئابدۇنىيازنىڭ يۈرىكىـدە شـۇ تاپتـا بىـردىنال بىـر      . ۇك يېرىدىن تۇتۇۋالغانىدىھىدايى ئاغىنىسىنىڭ دەل ناز
ئـۇ سـۈكۈت ئازابىـدا خىيـال     . ئىسسىق يوشۇرۇن ئېقىن ئىسيان كۆتۈرۈشكه باشلىغانلىقى بهلـگه بېرىـپ تـۇراتتى   

  :دەقىقه ئۆتكهندىن كېيىن دوستى ھىدايىغا قهتئىيلىك بىلهن جاۋاب بهردى. سۈرۈشكه باشلىدى

ادىرىم، زەن قويــۇپ ئــاڭال، مهن مهرھــۇم ئابــدۇخالىق ئۇيغۇرغــا ۋە ســهركهردىمىزگه بهرگهن ۋەدەمــدىن  بــۇر —
  .مانا بۇ مېنىڭ ئاخىرقى قارارىم. ۋىجدان چاقىرىقىغا ئاسىيلىق قىاللمايمهن. يانمايمهن

ھهقـته  ھىدايى بولسا دوستى قوچقار پالۋاننىڭ مىجهز خاراكتېرىنى ئېنىـق بىلگهچـكه، ئىككىـنچىلهپ بـۇ     
ئۇالرنىـڭ يېنىغـا   . ئارىدا يهنه بىـرمهھهل جىمجىتلىـق ھۆكـۈم سـۈرمهكته ئىـدى     . ئېغىز ئېچىشقا پېتىنالمىدى

قاياقتىندۇر كامال قهرەن ئاكىنىڭ پهيدا بولۇپ قېلىشى ئىككىيلهننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى جىمجىتلىقنـى بـۇزۇپ   
  .تاشلىدى



 

-ئـۇ ئوغلىنىـڭ ئـۈن   . ر، مىجهزى چۇس كىشـى ئىـدى  كامال قهرەن ئهللىك ياشالرنىڭ قارىسىنى ئالغان، پاكا
مانـا ئهمـدى اليىقـى پـاتىمهنى تاشـالپ      . تىن چىقارماي مۇرتۇق يېغىلىقىغا كېتىپ قالغىنىدىن كايىـپ يـۈرەتتى  

ئېگىزنىـڭ ئـاچچىقى   «. دوالن تهرەپكه كهتمهكچى بولغىنىنى ئـاڭالپ ئهرۋاھـى ئـۆرلهپ، سهپراسـى تاشـماقتا ئىـدى      
شۇڭا، ئـۇ  . دېگهندەك چۇس مىجهز بۇ ئادەم ئۆزىگه ئهمدى ھاي بېرەلمهي قالدى» چىقىپتۇ كهلگۈچه پاكارنىڭ جېنى

دە، تـوي توغرىسـىدا ئېغىـز ئېچىـپ ئـوغلىنى      -بـاال ئوتتۇرىسـىدىكى پهردىشـهپنى بىـر چهتـكه قايتىـپ قويـدى       -ئاتا
  :چېكىپ كۆرمهكچى بولدى

يېشـىڭمۇ،  . هتكىنىگه ئۇزۇن يىلالر بولـدى بىر ئىشنى سهمىڭگه ساالي دەۋاتىمهن، ئوغلۇم، ئاناڭ ئۆلۈپ ك —
بـۇ  . سېنى ئۆيلهپ قويـۇش مېنىـڭ گهدىنىمـدىكى قهرز   ! بويۇڭمۇ ئۆسۈپ يۇرتنىڭ ئىچىدە كۆزگه كۆرۈنۈپ قالدىڭ

ئهگهر ئانـاڭ رەھمهتلىكنىـڭ روھىنــى رازى   . قهرزنـى ئـادا قىلىۋەتمىسـهم ئانـاڭ رەھمىتىگىمـۇ يـۈز كـېلهلمهيمهن       
ىنى بهجـا كهلتۈرگهنـدىن كېـيىن قالغـان ئىشـالر تهقـدىر پېشـانهڭگه پۈتـۈلگىنىچه         قىلىمهن دېسهڭ، نىكاھ قهرز

مهن ئـــۆزۈم . ئهگهر ســـهن يهنه گهدەنكهشـــلىك قىلىـــپ تۇرۇۋالســـاڭ راســـتتىنال بىـــزگه ھـــار كېلىـــدۇ. بولســـۇن
  ...سهركهردىنىڭ ھۇزۇرىغا بېرىپ بۇ ئىشنى بىر ياقلىق قىلمىسام بولمايدۇ

سېنىڭ كۆڭلۈنى چۈشهندىم، ئاغىنهم ھىدايى ئارقىلىق  –نىياز جاۋاب بېرىپ،دېدى ئابدۇ –بولىدۇ، ئاتا، —
  ...سهن خاتىرجهم ئۆز ئىشىڭنى قىلىۋەر. بۈگۈن كهچكىچه ئېنىق پىكرىمنى ساڭا يهتكۈزۈمهن

كامال قهرەن ئۆز كۆڭلىدە باالمنى كۆندۈردۈم، دېگهن رازىمهنلىك ھېسسىياتى بىـلهن ئورنىـدىن قوزغىلىـپ،    
  .يۈرۈپ كهتتىئۆز ئىشىغا 
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-دوالن سهپىرى ۋە توي پاراڭلىرى ھايت. كىچىك يهردە، ئادەملىرى سهگهك مهھهللىدە سىر ساقالش قىيىن
. بولۇپ تارقالدى ۋە قوچقار پالۋاننىڭ بېشىنى ئايالندۇرۇپ قويـدى » ئهڭ يېڭى خهۋەر«كويالردا -ھۇيت دېگۈچه كوچا

  :تهلهپپۇزدا سورىدىمۇشۇنداق ئهھۋال ئاستىدا ھىدايى كهسكىن 

 –،...بۈگـۈن گهپنـى ئـۈزۈۋەت، ئـاداش    . قانداق، ئويالندىڭمۇ، ئاتاڭغا نېمىدەپ جاۋاب بهرسهك مۇۋاپىق بۇالر —
  .دېدى

ئـۇ، ئېنىـق جـاۋاب    . كهسكىنمىجهزلىك قوچقار پالۋان تۈنۈگۈن بىر كېچه ئويلىنىپ بىر قارارغا كهلگهنىدى
  :بېرىپ دېدى

ئاتامنىـــڭ ســـۆزىنى رەت قىلســـام، ئانـــام رەھمهتلىكنىـــڭ روھـــى  . مهن ئهمـــدى بىـــر قارارغـــا كهلـــدىم —
ــدۇخالىق ئۇيغۇرنىــڭ روھــى قورۇنىــدىكهن  . قورۇنىــدىكهن ئاتامنىــڭ . دوالن ســهپىرىنى رەت قىلســام، مهرھــۇم ئاب

مگىمۇ رازى بولىدىغانـدەك  تومۇرىنى تۇتۇپ باقسام، توي قىلىپ نىكاھ قهرزى ئادا بولغاندىن كېـيىن دوالن سـهپىرى  



 

بـۇ ئىشـنى مۇشـۇ يوسـۇندا قامالشتۇرالىسـاق      . مۇشۇنداق بولغاندا ئىككىال تهرەپ تهڭ رازى بولىدىكهنمىز. قىلىدۇ
  .بهك ياخشى بوالتتى، بۇرادەر

  :ئىچىدىن سۆيۈنۈپ كهتتى ۋە مهمنۇنلۇق بىلهن دېدى-ھىدايى دوستىنىڭ بۇ جاۋابىنى ئاڭالپ ئىچ

مهن بۇ . دېگهن ھېكمهتلىك سۆز بىكار چىققان ئهمهس» ئاتا رازى، خۇدا رازى«يسهن، دوستۇم، بارىكالال، يارا —
. بىز بۇ توينى ھهشهمهت قىلماي، داۋراڭ سالماي ئاددىي ئۆتكـۈزىمىز . خۇش خهۋەرنى ھازىرال كامال ئاكىغا يهتكۈزەي

. ىرىدە مهن سهن بىلهن بىرگه بولىمهنتوي ئاخىرالشقاندىن كېيىن، مهن ساڭا شۇنداق ۋەدە بېرىمهنكى، دوالن سهپ
  .ئوتقا كىرسهڭمۇ، سۇغا كىرسهڭمۇ سېنىڭدىن ئايرىلمايمهن

ــوي         ــڭ ت ــلهن پاتىمهنى ــالۋان بى ــار پ ــۆھبهت قوچق ــۈك س ــلۇق ۋە كۆڭۈلل ــۈنكى ئوڭۇش ــپ بۈگ ــۇنداق قىلى ش
التۇن باھـار مهۋسـۇمىنىڭ ئـ    —ھىدايىنىڭ ئهلچىلىكى بىـلهن ئىككـى ياشـنىڭ تـويى     . مهرىكىسىنى تېزلهتتى

قۇياشى چاقناپ تۇرغان، زېمىننى اللىزارلىق قاپلىغان، بوستانالردا باھار قۇشلىرى سايرىشـىپ تۇرغـان مهزگىلـدە    
  .كۆڭۈللۈك ئۆتتى

ئۇ ئىچـى  . تىت بوالتتى-بىراق، كۈنلهر، ھهپتىلهر ئۆتكهنسېرى دوالن سهپىرى كېچىكىپ قوچقار پالۋان تىت
ئۇنىــڭ پــاتىمه بىــلهن بىــرگه بولغــان ۋاقتىــدىن  . كهتمهيتتــى پۇشســىال ئېگهرلىــك ئېتىنىــڭ قېشــىدىن نېــرى 

پاتىمهنىـڭ ئاتىسـى   . ئېگهرلىك ئات بىلهن بىرگه بولغان ۋاقتى كۆپ بولغانسېرى پاتىمهنىڭمۇ قورسىقى كـۆپهتتى 
ئابــدۇلال رەئىــس ئاشــۇ زاماننىــڭ ئوقۇمۇشــلۇق كىشــىلىرىدىن بولــۇپ، ئهينــى چاغــدىكى ئــېقىم مهســىلىلىرىنى   

شـۇڭا ئـۇ، كۈيئوغلىنىـڭ ئىسـيان كۆتـۈرۈپ جهنۇبقـا كېتىشـكه قوشـۇلمايال         . پىششىقراق بىلهتتىكۈيئوغلىدىن 
ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ كۆزقارىشـىنى تويـدىن   . قالماستىن، بهلكى ئۇنى بىهۇدە قاراملىق ۋە تهۋەككۈلچىلىك دەپ قارايتتى

  :ئۆتتى پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ دارىتىپ» چىلالق چېيى«كېيىن ئۆز ئۆيىدە ئۆتكۈزۈلگهن 

ئاۋۋال مـا جهمهتىنىـڭ   . ئىسهاق تاغاممۇ، ئۇچۇپ قويۇپ چۈشهر يېرىنى بىلهلمىگهن قارىتۈرۈك ئادەمكهن —
ئهمدى بولغاندا شېڭ جهمهتى بىـلهن  . قىسىملىرىنى باشالپ چىقىپ دوست بولۇپ شېڭ جهمهتىگه قارشى چىقتى

ئايىغىغـا  . مـان ئـاقىۋەتتىن بېشـارەت بېرىـدۇ    بـۇ بىـر يا  . چاپاق بولۇپ، مـا جهمهتىـگه قارشـى سوقۇشـۇۋاتىدۇ    -ئاياق
كهينىنى -ئالدى. كهلگهندە بۇ قانلىق پاجىئهدىن ھېچكىممۇ ساق قااللماسلىقى مۇمكىن، دەپ ئهندىشه قىلىمهن

دەيـدىغان ئـاقىۋەتكه قېلىشـى    » بـاتۇر ئـوق يهر، بـالىلىرى پـوق يهر    «ئويلىمايدىغان قـارام ئـادەملهر ئـاخىر بېرىـپ     
  .مۇمكىن

ئـۇ بـار سـورۇندا    . رەئىس ئارقىدىن سۆز تىزگىنىنى تارتىپ، مېهمانلىرىنى مهزەگه تهكلىپ قىالتتىئابدۇلال 
سـورۇن باشـقۇرغۇچى سـۆزمهن    «نـاملىق تهخهللۇسـىمۇ   » رەئىس«ئۇنىڭ . ھهممه كىشى ئۇنىڭ ئېغىزىغا قارايتتى

ئهينى زامان رېئاللىقىنىڭ ئۇنىڭ ۋەزىيهت توغرىسىدىكى يۇقىرىقى تهھلىلى . دېگهن مهنىنى بىلدۈرەتتى» كىشى
ئىنكاســى بولغانــدىن ســىرت، ھهممىــدىن مــۇھىمى كۈيئــوغلى قوچقــار پــالۋاننى جهنــۇب ســهپىرىدىن يالتايتىــپ، 

  .ئۇ، قىزى پاتىمهنىڭ تۇل بولۇپ قېلىشىنى خالىمايتتى. ماڭغۇزماسلىقنى مهقسهت قىالتتى

ئـۆزىگه غـۇدۇراپ،   -وچقـار پـالۋان ئـۆز   ئاياغلىشىپ ھۇجرىسىغا قايتىپ كهلگهندىن كېـيىن ق » چىلالق چاي«
  .ئىچىدە بىر نېمىلهرنى دەپ ئۇزۇنغىچه بىئارام بولۇپ كهتتى



 

دەيتتى ئۇ ئىچىدە ئۆزىگه ئۆزى » دە-ماڭا قۇرۇلغان قاپقان، ماڭا تاشالنغان سىم تۇر ئىكهن —دېمهك، بۇ توي «
  .سۆزلهپ

ئۇنىـڭ  . تىمهدىنمۇ كـۆڭلى سوۋۇشـقا باشـلىدى   بۇ گادىرماچ خىيالالر بىلهن ئۇنىڭ يۈرىكى ئازابالنغانسېرى پا
  .ئات مهستانىلىكى كۈچىيىپ پاتىمهگه چىراي ئاچمايدىغان، ھهتتا تهلهتىگه قارىمايدىغان بولۇۋالدى

لـېكىن، ئـۇ چىـداملىق ۋە    . پاتىمه نومۇستىن خورالنغانسـېرى ئاسـمان يىـراق، يهر قـاتتىق ھـېس قىالتتـى      
رەتكه كېلىپ كۆڭلىـدىكى تۈگـۈننى يېشـىۋېلىش ئۈچـۈن ئېـرىگه يـۈرەك       بىر كۈنى، ئۇ غهي. جۈرئهتلىك قىز ئىدى
  :سۆزىنى ئوچۇق دېدى

ئـۇ، سـىزگه   . سىز خهيناخا ئاتامنىڭ چىلالق چېيى ئۈستىدە قىلغان سـۆزىدىن ئاغرىنىـپ يۈرۈۋاتىسـىز    —
ۇشـتىن  بـۇ ھهتتـا تـويىمىز بول   . سورۇندىكى ھهممىـال كىشـى ئاڭالشـقا تېگىشـلىك سـۆز     . قارىتىلغان سۆز ئهمهس

مۇشۇ كۈنلهردە جاھاندا بولۇۋاتقـان ئىشـالر ئۈسـتىدە كىممـۇ سـۆزلىمهي      . بۇرۇنمۇ ھهمىشه بولۇنۇپ كېلىنگهن سۆز
تۇرااليدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ ئىشالر ئهتراپىمىـزدىال يـۈز بېرىـپ تۇرۇۋاتمامـدۇ؟ مۇرتـۇق قىرغىنچىلىقـى ھهممىـال        

ئـوۋ مهرگىنـى ھـازىر    . ن ئهقىل مهرگىنـى ئۇتـۇپ چىقتـى   دېمىسىمۇ ھازىر ئوۋ مهرگىنىدى. كىشىنى چۆچۈتۈۋەتتى
بـۇ پاجىئهلىـك   . ئهقىل مهرگىنى تهرىپىدىن ئهسىرگه ئېلىنىپ ئۆزىنىڭ ئىتتىپاقدىشى بىلهن ئۇرۇش باشلىدى

لـېكىن، ئىككىمىزنىـڭ تـويى سـىزنىڭ دوالن سـهپىرىڭىزگه      . ئاقىۋەتنى ھـازىر ھهمـمه ئـادەم ھـېس قىلىۋاتىـدۇ     
  .سىز كىتىۋېرىڭ، مهن كۈتۈپ تۇرىۋېرىمهنپۇتلىكاشاڭ بولمايدۇ، 

پاتىمه ئىچكى ھېسسىياتىنى تۈگۈپ مۇشۇ يهرگه يهتكهندە، ھېلىغىچه مهنسىتمهسلىككه سېلىپ، بېشىنى 
دە، بىـردىنال خوتۇنىغـا چىـراي    -چۈمكهپ يېتىۋالغان يىگىت تهسىرلهنگىنىدىن ئاسـتا سـوزۇلۇپ ئورنىـدىن تـۇردى    

  :الشقا قىزىقتى ۋەئېچىپ ئۇنىڭ سۆزىنى داۋاملىق ئاڭ

  .دېدى –،...قېنى داۋامالشتۇرۇڭ، قۇلىقىم سىزدە —

دەپ » ھوشى باردۇر-خۇي قىلمىسىڭىز، ماي تارتىپ تهتۈر قارىۋالمىسىڭىز، بىزنىمۇ ئهقلى«بولىدۇ، سىز  —
بىرىمىــزگه -بىــز ئهســلىدە بىــر –دېــدى پــاتىمه ۋە ســۆزىنى داۋامالشــتۇردى، –چاغلىســىڭىز مهن ســۆزلهۋېرىمهن،

كۆيۈمچـان تۇغقـان، تهقـدىرداش    . خوتۇن بولۇشتۇق-يۈمچان تۇغقانالردىن ئىدۇق، ھازىر نىكاھ نېسىپ بولۇپ ئهركۆ
ســىز . دە، مهن ھېلــى دېــگهن گېپىمنــى قايتــا تهكــرارالپ ئولتۇرمــايمهن -خوتــۇن ســىر يوشۇرۇشســا بولمايــدۇ -ئهر

  .باشقا بىر كۈنى يهنه سۆزلىشهيلى قالدى گهپنى. تهرسالىق قىلماي سۆزۈمنى ئوبدانراق ھهزىم قىلىپ كۆرۈڭ

   

4  

  

پالۋان بۈگۈنمۇ ئادىتى بويىچه ئهتىگهن ئورنىدىن تۇرۇپ ئـاق بـوز ئېتىغـا بوغـۇز بېـرىش بىـلهن بهنـد          قوچقار
ــدى ــاتنى       . ئى ــۇت توۋرىســىغا ســېلىپ ئ ــلهن تورغ ــۆلچهم بى ــۇزىنى ئ ــاق بوغ ــان قون ــاكىز تازىالنغ ئۇنىــڭ ئوچــۇق پ

ئۇ، بۇ ئىشىدىن مهسـت  . مويلىرىنى تاراپ تۇرۇش ئىنتايىن كۆڭۈللۈك ئىش ئىدى بوغۇزالندۇرۇش، ئاتنىڭ قۇيرۇق



 

ئـۇ بۈگۈنمـۇ ناشتىسـىنى ئۇنتـۇپ، يهنىـال ئاتنىـڭ كـۆزىگه        . بولۇپ كۆپ ھالالردا تاماق يېيىشنىمۇ ئۇنتۇپ قـاالتتى 
  :دە، ئۇنىڭ يېنىغا يېقىنالپ كېلىپ سورىدى-شۇ چاغدا ھىدايى پهيدا بولدى. قاراپ تۇراتتى

  ناشتا قىلدىڭمۇ؟ —

  .پاتىمه ئۆيدە بولمىسا —

  .ئۇنىڭ بۇ جاۋابى ھىدايىغا غهلىته ئاڭالندى

  .سورىدى ھىدايى –نېمه دېدىڭا، يهنه بىر دېگىنه؟ —

قوچقار پالۋان دوستىغا قېيناتىسى ۋە پاتىمهنىڭ ۋەزىـيهت توغرىسـىدىكى سـۆز پـاراڭلىرىنى يهتكۈزگهنـدىن      
  :كېيىن، ھىدايى جاۋابهن

بۇ گهپلهر مهشهدە قېلىـپ تۇرسـۇن، بىـز ئـاۋۋال     . دەيدىغان تهمسىل بار» سۆزنىڭ سۆڭىكى يوق«، بوپتۇال —
. ئانــدىن ئاقتاشــقا بېرىــپ ئۇســتازىمىز مــولال زاكىــر خهلپىتىمــدىن ھــال ســوراپ كېلهيلــى  . ناشــتا قىلىــۋااليلى

  .دېدى ئۇنىڭغا مهسلىههت بېرىپ –ئىچىمىز يورۇپ قالسا ئهجهب ئهمهس، سهنچه قانداق؟

  .ئىككىيلهن قورۇدىن چىقىپ، ئۇدۇل مولال زاكىرنىڭ قورۇسىغا كىردى. قوچقار پالۋان ماقۇل بولدى

مولال زاكىر خهلپىتىم قورۇسى ئىچىدە كهڭ كهتكهن تهك باراڭلىقى ئاستىدىكى سۇپا ئۈسـتىگه سـېلىنغان   
كىتـابتىن كـۆزىنى ئـۈزەلمهي،    تهڭلىماتتا باداشقان قـۇرۇپ ئولتۇرغـان پېتـى قىزىـل كـۆن مۇقـاۋىلىق بىـر چـوڭ         

ئۇ ئاشۇ كۈنلهردە ئهمدىال ئهللىك ياشالر قارىسىنى ئالغان، ئوتتۇرا بوي، . كىتاب ئىچىگه چوڭقۇر چۆكۈپ كهتكهنىدى
ياز نېپىز سهرپۇش، ئۇچىسـىغا تىزىنـى سـهل بېسـىپ چۈشـىدىغان ئـاق يهتـكهك كىيىـپ         -ئاق يۈز، بېشىغا قىش

  .هللىسى بويىچه ئهڭ ھۆرمهتكه سازاۋەر كىشى ئىدىيۈرىدىغان خۇش پېئىل ۋە ئاقتاش مهھ

ئابدۇنىياز كامال بىـلهن ھىـدايى ئۇسـتازغا ھـۆرمهت سـالىمىنى بهجـا كهلتۈرگهنـدىن كېـيىن مـولال زاكىـر           
دە، شاگىرتلىرى بىلهن تىنچلىق سورىشىپ ئۇالرنى -خهلپىتىم دەرھال كىتابتىن كۆزىنى ئۈزۈپ ئورنىدىن تۇردى

  .ىلدىسۇپا ئۈستىگه تهكلىپ ق

ــر ســۆھبهت        ــولال زاكى ــيىن م ــقاندىن كې ــهۋدايى توغرىســىدا مۇڭداش ــاۋارايى ۋە مهئىشــهت س ــارا ھ ــۇالر ئۆزئ ئ
  :تېمىسىنى يۆتكهپ ئابدۇنىياز كامالدىن سورىدى

نهزمىلىـرى    »كـۈللى نهۋايـى  «كىچىكىڭىزدە مهكتىپىمىز قورۇسىدا بالىالرغا يادقا ئوقـۇپ بېرىـدىغان    —
  ھېلىههم ئېسىڭىزدىمۇ؟

ئۇستازىمىزنىڭ تهلىمى قهلبىمىزگه مۆھۈر باسقاندەك مهھكهم  –دېدى ئابدۇنىياز، –هلۋەتته ئېسىمدە،ئ —
دىــن تۆۋەنـدىكى نهزمىنـى يادقــا   »كـۈللى نهۋايـى  «مۇبـارەك لهۋزىلىــرىگه بىنـائهن پېقىـر شــاگىرتلىرى    . ئورناشـقان 
  :ئوقۇيمهن



 

   

  پېقىر ئهھلىگه پادىشاھ موھتاج،

  .تاجئهيلهر كىم شاھقا گادا موھ

  يارغا بىلگهچ ئېهتىياجىمنى،

  .كىمىسىگه بىلمىدىم يهنه موھتاج

......  

بـۇ شـېئىردىكى ھـېكمهت تولىمـۇ      –دېدى زاكىر مولال نهزمىدىن تولىمۇ ھۇزۇرلىنىـپ،  –بهللى، بهللى، —
چوڭقۇر مهنىلىك، پۇقرا بىلهن ھاكىمىيهت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ئاجايىـپ بىـر دانـالىق بىـلهن يېشـىپ      

  .بهرگهن

  .ئابدۇنىياز كامال ئۇستازىنىڭ يهشمىسىنى زەن قويۇپ ئاڭالپ زاكىر مولالمدىن كۆزىنى ئۈزمهيتتى

  :ۋامالشتۇردىمولال زاكىر ئۇستاز شهرھى باياننى دا

ــدۇ    — ــدە ئايلىنى ــدە، ھــاكىمىيهت نىســپىي دائىرى ــۈك دائىرى ــۇقرا مهڭگۈل ــۇم،  . پ ئالدىنقىســى كــۈللى ئۇق
يۆتكىلىـپ   —كۈللى ئىختىيار پۇقرا قولىدا، جۈزئىي ئىختىيار دەۋران قولىدا، دەۋران . كېيىنكىسى جۈزئىي ئۇقۇ

ئهلهم تۇتقان ھۆكۈمـدارالر نهپـرەت جازاسـىدىن ئـۆزىنى     قهلهم تۇتقان، . باقىي مۇتلهق خوجايىنى —تۇرغۇچى، پۇقرا 
بـايىقى نهزمىنىـڭ ھهقىقىـي    . ساقاليمهن دېسه، يۇقىرىدىكى ئهقىل تارازىسىنى ھهرىكهت ئۆلچىمى قىلسا بولىـدۇ 

  .تهبىر ئهنه شۇ

پېشىن نامىزىنىڭ ۋاقتى قىسـتاپ قالغاچقـا، ئـۇالر ئايرىلىشـقا كـۆزلىرى      . ئىلمىي سۆھبهت قىزىپ باراتتى
  .ىيىشماي مىڭ تهسته ۋىداالشتىق

ئابدۇنىياز بىلهن ھىدايى دامولالم يېنىدىن ئهمدىال ئايرىلىپ كوچا بېشىغا بېرىشىغا تهڭ، توقسۇن بازىرىغـا  
كۆچـۈپ كېلىــپ ئۇيغۇرلىشــىپ قالغــان ۋاڭ نىيــاز ئىســىملىك يىگىــت بىــلهن تاســادىپىي ئۇچرىشــىپ قېلىــپ،  

دا ئوزۇقالنغانــدىن كېــيىن مۇڭداشــقىلى ئۆســتهڭ بــويىچه قــاراپ ئــۈچهيلهن بىــرلىكته رەســتىدىكى بىــر ئاشــخانى
يېيىلىـپ  -دە، ئېچىلىـپ -ئۇالر ئۆستهڭ بويىدىكى خالىيراق بىر دەرەخنىـڭ تـۈۋىگه بېرىـپ ئولتۇرۇشـتى    . ماڭدى

  .پاراڭغا چۈشتى

غـا كېلىـپ تـۇرۇپ قالغـان كـۆچمهن تىجارەتچىنىـڭ ئـوغلى بولـۇپ،         ) جىمسـار (ۋاڭ نىياز ئهسلى بهشبالىق 
يېـتىم قالغـان ۋاڭ نىيـاز    . تاالڭ قىلىنىپ ئۆلتـۈرۈۋېتىلگهن -تىسى جىن شۇرېن چېرىكلىرى تهرىپىدىن بۇالڭئا

مۇشـۇ جهريانـدا ئابـدۇنىياز كامـال بىـلهن تونۇشـۇپ،       . توقسۇنغا قېچىپ كېلىـپ مهدىكـارلىق بىـلهن جـان باققـان     
  .ئىسمىنىمۇ ئۇنىڭغا يېقىنالشتۇرۇپ ۋاڭ نىياز قىلىۋالغانىدى



 

  ۆزله، بۇرادەر، ئۇ يهرلهردە نېمه گهپ بار؟قېنى س —

ۋەزىـيهت ئۆزگىرىشـىگه تهقهززا   . ۋاڭ نىيازنىڭ يېقىندىال بهشبالىققا بېرىپ يـېڭىال كېلىـپ تۇرۇشـى ئىـدى    
  .بولۇپ تۇرۇۋاتقان ئابدۇنىياز كامال ئۇچۇر ئىگىلهش غهرىزىدە ئۇنىڭدىن سورىدى

زامان تهتۈر چۆرگىلهۋاتىدۇ، پهلهك ئويـۇن   –ڭ نىياز،دەپ سىر تۆكۈشكه باشلىدى ۋا –نېمه گهپ بوالتتى، —
ئـۆزى   —لۇكچۇندىن قېچىـپ بهشـبالىق بارغـان ئىسـهاق تاغـام      . ئويناۋاتىدۇ، بهشبالىقتا نهگىال بارساڭ شۇ گهپ

تهكلىپ قىلىپ ئاچىققان ما جهمهتى قىسـىملىرى بىـلهن بۇزۇلۇشـۇپ شـېڭ جهمهتىنىـڭ قارمىقىغـا ئىلىنىـپ        
ئۇ يهردە بىر مهخپىي قىمار ئوينىلىپتۇدەك، قـالغىنى  . نلىكى ئادەملهرنىڭ ئېغىزىدا شۇال گهپماڭا ئۇچرىغا. بوپتۇ

  .تهڭرىگه ئامانهت

ئابدۇنىياز كامال شۇ تاپتا بۇرادىرىنىڭ تىلىدىن ئاڭلىنىۋاتقان ئۇچۇرنىڭ قېيناتىسى ئابـدۇلال رەئىسـىنىڭ   
  .ېلىۋاتاتتىئوخشاش چىقىۋاتقانلىقىدىن ھهيران ق-دېگهنلىرى بىلهن ئوپمۇ

  .دېدى ھىدايى سوئال قويۇپ –ئۇنداقتا، بىز ئهمدى قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟ —

ئۇالرنىـڭ روھىـي   . ھهممهيلهن سۈكۈت ئىچىدە يهنه جىـم ئولتۇرۇشـتى  . بۇ سوئال ئۇزۇنغىچه جاۋابسىز قالدى
  .قوزغىماقتا ئىدىئىدراك مۇھاكىمىسى غۇلغۇال -دۇنياسىدا ھېسسىيات قىزغىنلىقى ئهمهس، ئهقىل

ــاغىنىلهر   — ــاقىۋىتىنى كېــيىن كــۆرەرمىز . بىــزگه ھهمــمه ئىــش ئايــدىڭ بولــدى، ئ مېنىــڭ . ئىشــنىڭ ئ
بىز بىرەر مىللهتكه قارشى . يۈرىكىمدە ئابدۇخالىق ئۇيغۇرغا بهرگهن ۋىجدانىي قهسهم ئىسيان قوزغاپ كېلىۋاتىدۇ

رشـى تـۇرىمىز، ئېـزىلگهن كهمـبهغهل دېهقانالرنىـڭ كـۆز       تۇرمايمىز، بىز پهقهت چىرىگهن ئهمهلدارالر قاتلىمىغـا قا 
  ...يېشى ئۈچۈن جان پىدا قىلىمىز، بىز دوالن تهرەپكه، جهنۇبقا بارايلى، يا سايرامدىن چىقارمىز، يا قاينامدىن

ۋاڭ نىياز ئۈچۈن بـۇ سـۆزلهر يېڭىلىـق    . قوچقار پالۋاننىڭ بۇ تهكلىپ پىكرىگه ھىدايى بۇرۇنال قوشۇلغانىدى
. لـېكىن، ئۇنىـڭ كهيـنىگه تارتىشـىدىغان بـۇ يهردە ھـېچ نهرسىسـى يـوق ئىـدى         . دىپىيلىق بىلهن تۇيۇلدىۋە تاسا

  .ئۇنىڭ ئۈستىگه، ئۇ قوچقار پالۋاننىڭ لهۋزىنى ھهرقانداق ئهھۋالدا يىرمايتتى

توپتىن ئايرىلغاننى « –دېدى ۋاڭ نىياز جاۋابهن، –بولىدۇ، مهنمۇ سهن باشلىغان كېچىككىنه كىرىمهن، —
ۋاڭ نىيـاز چامبـاش،   «: ئاقتاشتا مۇنداق بىـر تهمسـىل بـار   . مهن سىلهردىن ئايرىلمايمهن. دېگهن گهپ بار» بۆرە يهر

  .»...ھىدايى يوغان باش، ئابدۇنىياز تۇمار تاش، ئۇالر ئىكهن چىن ئاداش

ىيـاز  ۋاڭ ن. ۋاڭ نىيازنىڭ يۈرەك سـۆزى بىـلهن قوشـۇپ ئېيتقـان بـۇ چـاقچىقى ھهممهيلهننـى كۈلـدۈرۈۋەتتى        
ئـۇ، سـۆھبهت كهيپىنـى كۆتـۈرۈش ئۈچـۈن يهنه      . توقسۇن شېۋىسىدە سۆزلهشـكه، ھهزىـل چاقچاقالرغـا مـاھىر ئىـدى     

  :چاقچاق باشالپ دېدى

بىرىنچـى،  . دوستۇم قوچقار پالۋان، مېنىڭ بۇ سهپكه قاتنىشىشىمنىڭ ساڭا ئىككى چوڭ خاسىيىتى بار —
يېنىغا كىرىپ پۇل تهلهپ قىلساڭ، مهن ساڭا تىلماچ بولـۇپ  جهنۇبتا بۇلۇڭ تۈگهپ كېتىپ قېلىپ، ئامبالالرنىڭ 



 

ئىككىنچى، سېپىڭدە مهن بولغىنىم ئۈچـۈن شـېڭ جهمهتـى سـېنى ھهرگىزمـۇ پـاالنچى، پوكـۇنچى دەپ        . بېرىمهن
  .قانداق، مېنىڭدىكى خاسىيهت بوينۇڭدىكى تاش تۇماردىن قېلىشمايدۇ دېگىنه. ئهيىبلىيهلمهيدۇ

ــۇ ئهپچىــل چا  ــزىلىگه    ۋاڭ نىيازنىــڭ ب ــويىنى زىل ــان كــۈلكه ساداســى ئاقتــاش ئۆســتهڭ ب قچىقىــدىن چىقق
  .كهلتۈرۈۋەتتى

   

   

  بهشىنچى باب

  

  ھىجران ناخشىلىرى

  

  .سۆيگۈنىڭ سىناق ئۆتكىلى —ھىجران 

  نهۋائىي —

  

  

1  

   

  .شۇنداق قىلىپ ھىجران سهپىرى يېقىنالشماقتا ئىدى

تۈلـۈكلىرىنى تهق  -قوچقار پـالۋان ۋە ئۇنىـڭ دوسـتلىرى سـهپهر ئارغىمـاقلىرىنى تـاقىالتتى، يـاراغ ۋە ئـوزۇق        
 —لـېكىن بـۇ سـىرنى قوچقـار پالۋاننىـڭ خوتـۇنى       . ئاقتاشتا بۇ سىرنى ھېچكىممـۇ سـېزەلمىگهنىدى  . قىلىشتى

  .ئاخىر قايىل بولدى بىراق، ئۇ، ئېرى تاللىغان يولغا. چېچهن پاتىمه ئاللىقاچان سېزىۋالغانىدى

ئاۋغۇستنىڭ ئوتتۇرىلىرى، شهنبه كېچىسى، تۈن نىسپى بولغان چاغ؛ ھـاۋا سـالقىن، ھهمـمه يـاق جىمجىـت؛      
دە، -ئــۈكهر يۇلتــۇزى ئېۋىرغــول تــاغلىرى تهرىــپىگه پهســهيگهن ئهســنادا ئــۈچ چهۋەنــداز ئارغىماقلىرىغــا مىنىشــتى  

پاتىمه يۈرەك سۆزىنى ئىزھار قىلغان بىر پارچه خهتنى ۋە بىـر   .ئارغىبۇالق داۋىنىغا قاراپ ئۇچقاندەك يۈرۈپ كهتتى
كىچىك خالتا توقاچنى ئۆز قولى بىلهن ئېرىگه تاپشۇرۇپ بهرگهن پېتى كـۆز يېشـى قىلىـپ ھۇجرىسـىغا كىرىـپ      

مانـا ئهمـدى ئۇالرنىـڭ ھاياتىـدا ھىجـران      . ئىككـى ھهپـته بىلـله ئـۆتكهن    -ئۇالر توي قىلىپ ئارانال بىر. كهتكهنىدى
  .مهتلىرىنىڭ يېڭى سهھىپىسى باشالندىقىس



 

قوچقار پالۋان مىنىپ ماڭغان قۇش باش ئېگهرلىك يۇلتۇز دۇلدۇلىنىڭ يول باشلىشى بىلهن ئۈچۈن يىگىت 
كۈن تاغالرنىڭ ئارقىسىغا ئۆتۈپ ئهتراپنى گۇگۇم پۈركىگهنـدە،  . ئارغىبۇالق تاغ داۋىنىغا ياماشقاندا تاڭ يورۇغانىدى

ــو  ــۇزۇن ســاي ي ــاردى  كۈمۈشــنىڭ ئ ــدۇرۇپ ئۇششــاقتالغا يېقىــنالپ ب -ئارغىماقالرنىــڭ قــۇالق. لىنى كهينىــدە قال
مهخپىيهتلىك شهرت بولغاچقا يـول ئۈسـتىدە   . بويۇنلىرىدىن تهر تامچىلىرى توختىماي چىپىلداپ ئېقىپ تۇراتتى

  :ئىككىنچى كۈنى ناشتىدا ھىدايى ئېغىز ئېچىپ دېدى. كېچىسى سۆزلىشىش مهنئى قىلىنغانىدى

  .ىمىزدا ياراغ بارغۇ، نېمىدىن قورقاتتۇق، ئاستىراق ماڭساقمىكىن دەيمهنقول —

جىـم سـهپهر   -بىـزگه يهنىـال جىـم    –دېدى قوچقار پالۋان دوستى ھىدايىغا ئىشـارەت قىلىـپ،   –خهپشۈك، —
  .پايدىلىق

ئاساسـهن  ئۇالر شۇ چاغ ھۆكۈمىتى ۋە يهنه تاسادىپىي بولۇپ قالىدىغان كېلىشمهسلىكلهرنى ئويالپ سهپهرنى 
بۇنداق بولغاندا ئاتالرغىمۇ، ئۆزلىرىگىمۇ چاڭقاش ھهم چارچاشتىن كېلىدىغان ھـاردۇق  . كېچىدە داۋام قىلغانىدى

ئـاتالرنى  . شۇنداق قىلىپ سهپهرنىڭ تۆتىنچى كـۈنى سـهپهردە ئـۇالر ئۇششـاقتالغا كېلىـپ چۈشـتى      . ئازراق بوالتتى
ئارىلىقتا ھىدايى ئابدۇنىيازغا مهسلىههت قىلىپ . زۇقلىنىشتىسوۋۇتۇپ بوغۇز بهردى، ئۆزلىرىمۇ ھاردۇق ئالغاچ ئو

  :دېدى

تـاكچىالرمۇ نهلهردە قالغانـدۇر،   -بىزنـى مارايـدىغان تـاك   . توقسۇندىن چىققىلىمۇ بۈگۈن تـۆت كـۈن بوپتـۇ    —
  :بولسا مهھهلله ئىچى بىلهن ماڭساق. ئهمدى سهل ئاستىراق ماڭساقمىكىن دەيمهن

دېدى قوچقـار پـالۋان بايـا دوسـتى ھىـدايىنىڭ قويغـان        –كۈتۈپ تۇرماقچى، سهركهردىمىز بىزنى بۈگۈردە —
ئـۆتهڭلهردىن ئهگىـپ ئۆتـۈپ بالـدۇرراق بۈگـۈردە ھـازىر       -شۇڭا تېزرەك مېڭىـپ مهھهلـله   –سوئالىغا جاۋاب بېرىپ،

  .بولۇشىمىز كېرەك

  .دە، قايتا زۇۋان سۈرمىدى-ھىدايى بۇ جاۋابقا قايىل بولدى

  :قىستۇرۇپ چاقچاق باشلىدى ئارقىدىن ۋاڭ نىياز سۆز

توقـاچ خالتىسـىنى ئهجهب ئېچىـپ باقمايسـهنغۇ، ئۇنىڭمـۇ مهخپىيهتلىكـى       -پاتىمه يوللـۇق تۇتقـان نـان    —
  يه؟-بارمىدى

  .ياق، ياق، بولىدۇ، ئېچىپ كۆرەيلى، ئېسىمگه كهلمىگىنىنى قارىمامدىغان —

ىنى چىقىرىـپ دوسـتلىرى ئالدىـدا    قوچقار پالۋان بۆز خۇرجۇن ئىچىدىن مهھبۇبهسىنىڭ يوللـۇق خالىتىسـ  
خالتىغا سېلىنغىنى بىرقانچه توقاچ نـان، ئـاددىي گـۈل چـېكىلگهن بىـر دانه ئـاق شـاپاق دوپپـا قاتـارلىق          . ئاچتى

قوچقــار پــالۋان . توقــاچلىرىنى زوقلىنىــپ يېيىشــكه باشــلىدى-ئــۇالر پاتىمهنىــڭ يوللــۇق نــان. ســوۋغاتالر ئىــدى
ــاۋۋالقى پېتىــدە قــاتالپ يانچۇقىغــا   يانچۇقىــدىن بىــر پــارچه خهتنــى چىقىرىــ  پ ئوقــۇپ بولغانــدىن كېــيىن يهنه ئ

  :سالماقچى بولۇپ تۇرغاندا، ھىدايى سۆز قىستۇرۇپ دېدى

  خهتته نېمه دەپتۇ، ئۈنلۈك ئوقۇپ باقمامسهن، ئاڭالپ باقمايلىمۇ؟ —



 

  :قوچقار پالۋان پىسىڭڭىدە بىر كۈلۈۋېتىپ، ئارقىدىن جاۋابهن دېدى

بولـدىال،  . يهنىـال شـۇ ھىجـران ناخشىسـى    . ېتىدە نېمه يېزىالتتـى دەيسـهن، دوسـتۇم   مۇھهببهت خ-ئىشقى —
  .ئايىغىنى يولدا كېتىۋېتىپ دېيىشهيلى

  .كهچ كىرىۋاتاتتى. ئۆزلىرىمۇ ئۇخلىۋالدى. ئۇالر چاتقاللىق ئارىسىدا ئاتالرنى دەم ئالدۇردى

ــدى    ــاراپ ئاتالن ــۈرگه ق ــۇپ بۈگ ــدىن تۇرۇش ــۇالر ئورۇنلىرى ــاقال. ئ ــاغ   ئارغىم ــار ت ــدىكى پاك ــۇتنىڭ غهربى ر خوش
ئۇالر . تىزمىلىرىنى بويالپ ئۇچقاندەك مېڭىپ قۇياش غهربكه پهسهيگهن مهھهلدە تاغ ئايالنمىسىدىن ئۆتۈپ كهتتى

قاتارلىق يـۇرتالردىن ئهگىـپ ئۆتـۈپ كورلىنىـڭ ئايىغىـدىكى      ... شۇ مېڭىشىدا چوقۇ، تاغارچى، قاراشهھهر، تېكىچى
  .توغراقلىقتا كېتىۋاتاتتى

ھىجــران . مانــا ئهمــدى ئالــدىمىزدىكى پايانســىز كهتــكهن چــۆل، چېــدىرغا بــارغىچه يهنه خېلــى مــاڭىمىز —
  قېنى ئاقتاشلىق بۇلبۇل، سايراپ ماڭساڭچۇ؟. باياۋاندا يۈرەككه راھهت بېغىشاليدۇ-ناخشىلىرى مۇشۇنداق دەشت

ناخشــا . مــالنى غىدىقلىــدىھىــدايى ئــارغىمىقىنى ئاســتىلىتىپ ماڭغۇزغــاچ ســوئال قويــۇپ ئابــدۇنىياز كا  
دە، ئاۋازىنى سازالشتۇرۇپ ئۈنلۈك ئېيتىشقا -ئېيتقۇسى كېلىپ تۇرغان ئابدۇنىيازغا بۇ تهكلىپ دەل ۋاقتىدا بولدى

  :باشلىدى

   

  ئېتىمنى چاپتۇرۇپ ئۆتسهم،

  توقايلىقتىن قاۋان چىقتى؛

  يارمىكىن دەپ يۈرسهم،-دوست

  .پهيلى يامان چىقتى-خۇي

   

  رى،ئېۋىرغولنىڭ يوللى

  تۆۋەن ئايالنما؛-ئېگىز

  يار ۋەسلىگه يهتكۈچه،

  .يىگىت بولساڭ زارالنما

   

  ئېگهرلىك ئات ئاستىمدا،



 

  ئۇچۇپ ماڭار دۇلدۇلۇم؛

  سۆيگۈ، ھىجران ئىشقىدا،

  .راۋان بوالر يوللىرىم

   

  يولغا چىقسام ئاتلىنىپ،

  يارىم قالدى كېچىدە؛

  ماڭا ئاقيول تىلهپتۇ،

  .يوللۇق خېتى ئىچىدە

...  
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  .كۈندۈزلهپ يول بېسىپ بهشىنچى كۈنى تاڭ سهھهرلىكته مهنزىلگاھقا ئۇالشتى-ئۈچهيلهن كېچه

تهڭرىتاغنىڭ جهنۇبىي ئېتىكـى بىـلهن تـارىم ئويمـانلىقى ئوتتۇرىسـىغا جايالشـقان بـۇ گـۈزەل جـاي تارىختـا           
  .ئورۇمتاي نامى بىلهن، كېيىنرەك بۈركۈت مهنىسىدىكى بۈگۈر نامى بىلهن مهشهۇر ئىدى

باشـالمچىلىقىدا    يىلالرنىڭ باشلىرىدا بۈركۈت يۇرتىنىڭ يېڭىسار يېزىسىدىكى دېهقان نىياز خهلىـپه  -30
زومبۇلۇققا قارشى بايراق كۆتۈرۈپ چىقىپ جىن شۇرېن دەۋرىـدىكى  -نهچچه يۈزلىگهن خهلق ئاچارچىلىققا ۋە زۇلۇم

ۇراخمان ئهال نـاملىق زاتنـى ھاكىملىققـا    ناھىيىلىك پارىخور ھاكىمىيهتنى ئاغدۇرۇپ تاشلىغاندىن كېـيىن ئابـد  
سهركهردە مهھمۇت مۇھىتى دوالن يۈرۈشىدە ئهنه شـۇ يېڭـى ھـاكىم مهھكىمىسـىگه كېلىـپ      . سايلىۋېلىشقانىدى

  .ئورۇنالشقانىدى

كۆزلىرىنىمـۇ  -قوچقار پالۋان ۋە ئۇنىڭ دوسـتلىرى ئهتىگهنلىـك قۇيـاش نهيـزە بـويى ئـۆرلىگهن مهھهلـدە يـۈز        
دە، ئىجـازەت بىـلهن سـهركهردە    -ك بىلهن يېڭى ھاكىم مهھكىمىسى بىناسـى ئالـدىغا كهلـدى   يۇيماي تهخىرسىزلى
ئـۇ  . ئهھـۋال سـورىدى  -مهھمۇت مۇھىتى ئـۇالرنى خـۇش چىـراي كۈتۈۋالـدى ۋە ئـۇالردىن ھـال      . ھۇزۇرىدا ھازىر بولدى

ه يېتىــپ قوچقــار پالۋاننىــڭ تــوي كاشىلىســى بىــلهن كېچىكىــپ قالغــانلىقىنى چۈشــىنهتتى ھهم چوقــۇم ســهپك
  .كېلىدىغان دىتىغىمۇ ئىشىنهتتى



 

سـىلهر ئـاۋۋال ئـوزۇقلىنىڭالر ۋە     –دېـدى سـهركهردە،   –يېتىپ كهلگىنىڭالر ياخشـى بولـدى، يىگىـتلهر،    —
ناخشىســىنى ئۆگهتســۇن، » ئاچىــل«چۈشــكىچه دەم ئــېلىڭالر، چۈشــتىن كېــيىن ئابــدۇنىياز كامــال يىگىــتلهرگه 

-ئـۇالر روھىـي ئوزۇققـا، ئهدەپ   . ن يېڭـى يىگىتلىرىمىـز ئـاز ئهمهس   چۈنكى، مۇشـۇ يـۇرتتىن سـېپىمىزگه قوشـۇلغا    
  .ناخشا ئۆگىتىپ بولغاندىن كېيىن سىلهرگه يېڭى ۋەزىپه تاپشۇرۇلىدۇ. ئىنتىزامغا موھتاج

  .سۆھبهت ئاخىرالشقاندىن كېيىن ئۈچهيلهن خوشلىشىپ چىقتى

هت خهلپىتىمنىـــڭ شـــۇ كـــۈنى چۈشـــتىن كېـــيىن قوچقـــار پـــالۋان ســـهركهردىنىڭ مهسلىههتچىســـى نهم 
ئۇالر ئاستانىدىن، توقسۇندىن ھهمـدە بۈركـۈت يېزىلىرىـدىن    . باشچىلىقىدا دېهقان پىدائىيلىرى بىلهن ئۇچراشتى

كېچهكلىـرى ھهرخىـل، كـۆپلىرى ساۋاتسـىز ۋە چـاال سـاۋات بـۇ        -كىيىم. سهپكه قوشۇلغان دېهقان بالىلىرى ئىدى
ئـۇالردىن ئهللىكـكه يـېقىن    . سـارايلىرىغا ئورۇنالشـتۇرۇلغان  يىگىتلهر شهھهرلىكلهرنىڭ بوش ئـۆيلىرىگه، كـارۋان   

ســاۋاتلىقلىرى تاللىنىــپ، مهرھــۇم ۋەتهنــپهرۋەر شــائىر ئابــدۇخالىق ئۇيغــۇر تهرىپىــدىن يېڭــى تېكىســت بىــلهن    
  .ناخشىسىنى جىددىي ئۆگهنمهكته ئىدى» ئاچىل«ئىشلهنگهن 

   

  گۈلۈم ئاچىالي دەيدۇ،

  باشقا يارىشاي دەيدۇ؛

  راق ئوتى،گۈللهرنىڭ پى

  .دىلغا يامىشاي دەيدۇ

   

  گۈل ئېچىلىپ ناز قىالر،

  كۆڭۈللهرنى ماز قىالر؛

  گۈل قهدرىنى بىلهمسهن،

  .زىمىستاننى ياز قىالر

   

  گۈل دەردىدە خۇن بولدۇق،

  تۈگمهنلهردە ئۇن بولدۇق؛

  نادانلىقنىڭ دەستىدىن،



 

  .بىرلىشهلمهي قۇم بولدۇق

  ...ئاچىل، ئاچىلمىساڭ گۈل قايدا

   

خشـا بىـر كـۈن ئىچىـدە نهچـچه يـۈزلىگهن پىـدائىي دېهقـان بـالىلىرى ئارىسـىدا پىششـىق ئۆزلىشـىپ             بۇ نا
بۈگۈر ناھىيىسى ھۆكۈمهت مهھكىمىسى قورۇسـىدا شهخسـهن ئـۆزى مهشـىقنى كـۆرەكتىن       —سهركهردە . بولدۇق

  .ئۆتكۈزۈپ قوچقار پالۋانغا بارىكالال ئوقۇدى

قهشـقهر   –ردە كـۆرەكتىن كېيىنكـى سـۆھبهت ئۈسـتىدە،    دېـدى سـهركه   –بىزنىڭ ئهمدىكى مهنزىلىمىـز،  —
كېچهكلىرى بىرخىل ئهمهس، يهنه كېلىـپ  -كۆرۈپ تۇرۇپسىلهركى، پىدائىي دېهقان بالىلىرىنىڭ كىيىم. بولىدۇ

شۇڭا بىر ھهپته بۇرۇن دوختۇرۇم بايئـاخۇن ئهزىزىنـى ئاقسـۇدا مىـڭ كىشـىلىك      . كونىراپ كهتكهن ماتا كىيىملهر
بۇ بىر جىددىي ۋەزىـپه، بىـز بـۇ يهردە    . ڭ جۈپ ئۆتۈك تهييارالپ تۇرۇشقا ئالدىن ئهۋەتكهنىدۇقكېچهك ۋە مى-كىيىم

ســىلهر ئــۈچىڭالر بۈگــۈنال ئاقســۇغا قــاراپ يولغــا چىقىــپ ئاشــۇ ۋەزىپىنــى پۈتكۈزۈشــكه يــاردەم . ئــۇزۇن تۇرالمــايمىز
  .تېز ۋە مهخپىي مېڭىڭالريولالردا شاۋقۇن كۆتۈرمهي . بېرىسىلهر ھهم بىزنى ئاقسۇدا كۈتۈپ تۇرىسىلهر

  .سهركهردىنىڭ پهرمانىغا بىنائهن –دېدى قوچقار پالۋان ئورنىدىن تۇرۇپ، –خوپ، بهجانىدىل ئورۇندايمىز، —

  .سۆھبهت ئاياغالشقاندىن كېيىن ئۈچهيلهن ئاقسۇغا قاراپ ئاتالندى
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ــۇزۇن مۇســاپه   ــۈز كىلومېتىرلىــق ئ ــۇن  . نهچــچه ي ــدىن ئۇچق ــدەك  ئارغىمــاقالر تۇياقلىرى چاچرىتىــپ ئۇچقان
يولنىڭ ئىككى تهرىپىدىكى پاكار توغراقلىق چۆللهر، ئارىالپ ئۇچرايدىغان بوستانلىقالر، ياغلىق . ئىلگىرىلهيتتى
كۈندۈز ئىچىدە كوچـا  -ئۇالر ئاشۇنداق تېز مېڭىپ ئۈچ كېچه. بىرلهپ كۈنچىقىش تهرەپته قاالتتى-مهھهللىلهر بىر

ئــۇالر بــۇ يهردە . ۇپ قارايۇلغۇنغــا يېتىــپ كهلگىنىنــى ســهزمهي قېلىشــتى ســايرامنى كهينىــدە قالــدۇر-ۋە قىزىــل
  .چۈشكۈن بولۇپ ھاردۇق ئالدى

ــدىن تۇرۇشــۇپ بىــرلىكته ناشــتا قىلــدى    ۋاڭ نىيــاز غىزاالنغــاچ . ئهتىســى ئېرىنچهكلىــك بىــلهن ئورۇنلىرى
  :دوستلىرىغا دېدى

كاسسـام زېـدە بولـۇپ چـېچهكلهپ      ئىككـى . ئاغىنىلهر، تۈنۈگـۈنكى يـول ماڭـا ھهقىـقهتهن ئېغىـر كهلـدى       —
  ...سهل قاراۋىراق ماڭايلى. كېتىپتۇ

  :ھىدايى ئارقىدىنال چاقچاق قىلىپ دېدى



 

ــى      — ــېچهكلهپ ئېچىلغىن ــاڭنىڭ چ ــى كاسس ــاغىنه، ئىكك ــدىڭ، ئ ــاق، بىلمى ــل«ي ناخشىســىنىڭ » ئاچى
  . خاسىيىتىدىن بولغان

  :ھىدايى ئارقىدىنال چاقچاق قىلىپ دېدى

ــ — ناخشىســىنىڭ » ئاچىــل«اغىنه، ئىككــى كاسســاڭنىڭ چــېچهكلهپ ئېچىلغىنــى  يــاق، بىلهلمىــدىڭ، ئ
  .خاسىيىتىدىن بولغان

  .ھىدايىنىڭ چاقچاق سۆزى ھهممهيلهننى كۈلدۈرۈۋەتتى

ناشتىدىن كېيىن ئۇالر ئاتلىرىغا بوغۇز تۆكـۈپ بېرىـپ، ئانـدىن يېقىـنال بىـر يهردىكـى ئېتىزلىقتـا كـۈزگى         
ئـۇالر ئۆزئـارا ساالملىشـىپ تونۇشـلۇق     . ياشـلىق ئىككـى دېهقاننىـڭ قېشـىغا بـاردى     بۇغداي كانچىالۋاتقان ئوتتۇرا 

  .بېرىشكهندىن كېيىن قىر بېشىدا ئولتۇرۇپ ئازادە سۆھبهتلهشتى

ئــۇ . قوچقــار پالۋاننىــڭ تهســهۋۋۇرىدا قــارا يۇلغۇننىــڭ تهبىئىــي شــارائىتى تۇرپــان مۇرتۇققــا ئوخشــاپ تــۇراتتى 
  :دېهقانالردىن سورىدى

  بۇ يهردە يېقىندا جهڭ بولدىمۇ؟ سىلهرنىڭ —

قوچقــار پــالۋان ئــۆزىنى ۋە ئــاغىنىلىرىنى ھېلىقــى دېهقانالرغــا ئــادەتتىكى يولــۇچى، ئېلىپســاتار تىجــارەتچى  
ــاقالنغانىدى     ــىدىن سـ ــان قىلىشـ ــڭ گۇمـ ــتۇرۇپ دېهقانالرنىـ ــدە تونۇشـ ــهل   . قىياپىتىـ ــان سـ ــۇنداقتىمۇ دېهقـ شـ

  :ماڭغۇزۇۋەتكهندىن كېيىن يۇقىرىدىكى سوئالغا جاۋاب بهردى خۇدۈكسىرىگهندەك بولۇپ ئىنىسىنى سۇغا قاراشقا

بۇ يهردە بىر ئهمهس، . دېگىنىڭىزدۇر ئېهتىمالىم» يىغىلىق«دېگىنىڭىز » جهڭ«سىزنىڭ بايا سورىغان  —
دەمدۇ، تۆمـۈر سـىجاڭ دەمـدۇ، مـا جۇڭيىـڭ، ليـۇ سـىلىڭ دەمـدۇ،           باي سىجاڭ. بىرنهچچه قېتىم يېغىلىق بولدى

تېخـى مۇشـۇ يېقىنـدىال مـا     . ھاجى دەمدۇ، ئهيتاۋۇر ئۇالرنىڭ ھهممىسى مانا مۇشۇ يهردە قـان تۆكۈشـتى  خوجىنىياز 
جهمهتىنىڭ قىسىملىرى بىر تهرەپ، خوجىنىياز ھاجى، باي سىجاڭ بىر تهرەپ بولۇپ سوقۇشۇپ، بـاي سـىجاڭ قـازا    

ئـۇالر بىـردەم ئـات    . ىڭ بېشىغا كهلـدى قازا دېهقانالرن-ھهممه باال. خوجىنىياز ھاجى ئاقسۇغا قېچىپ كهتتى. تاپتى
دەيدۇ، بىردەم قوي دەيدۇ، بىردەم بولسا ئادەم بېرىسهن دەيدۇ، مانا مېنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىسىلهر، ھهمـمه دېهقـان ماڭـا    

ئهگهر . يېغىغا باش بولغانالر تولىسى قارا تومپاي ئادەملهر ئىكهن. ئوخشاش بىر تېرە، بىر ئۇستىخان بولۇپ قالدۇق
بۇ قارا تومپايالر كىشىلهرنى يالغاندىن قايمۇقتۇرۇپ . ئايىغى سۈزۈك بوالتتى-نا ئادەملهر بولسا ئىشنىڭ باشئۇالر دا

يېڭىلىپ قالسـا ئـاق بـايراق كۆتـۈرۈپ     . ؛ ئهمهلدە ئىتتىپاقسىزلىق ئۇرۇقىنى چاچتى»ئىسالم ئاچتى«يالغاندىن 
  ...قاچتى

ئۈچۈن غـۇۋا كۆزلىرىـدە ئهگىـپ تۇرۇۋاتقـان يېشـىنى       ئهلهمگه تولغان ئىچىنى بوشىتىۋېلىش-بۇ دېهقان دەرد
  :قارىداپ كهتكهن بارماقلىرى بىلهن ئېرتىۋېتىپ سۆزىنى يهنه داۋام قىلدى

كىچىكـى خوجىنىيـاز   . چوڭى مۇشۇ يهردىكى يېغىلىقتا ئۆلۈپ كهتتى. مېنىڭ ئىككىال ئوغلۇم بار ئىدى —
بالىلىرىمىزنىــڭ . پىرىدە يولــدا تــوڭالپ ئۆلــدىھاجىنىــڭ قــويلىرىنى قــاراقول چېگرىســىغا ھهيــدەپ بېــرىش ســه



 

ھازىر مېنىڭ ھهمراھىممـۇ  . ئهمدى مهن ھوقۇشتهك تهنها قالدىم. ئاپىسى يېقىندا زىققه كېسهل بىلهن قازا تاپتى
داستىخان سالغۇدەك . ئهلهم ئهزىز مېهمانالرنىڭ ۋاقتى بولسا كهپهمگه باشالپ بارىمهن-ئهلهم، بايلىقىممۇ دەرد-دەرد
پېقىر بهختىيار قوشاقچى سىلهرنى مۇڭلۇق ھىجران ناخشىلىرىم بىلهن رازى . م يوق، ئهمما پاك كۆڭلۈم بارمادارى

  .قىلىپ ئۇزىتااليمهن

دېهقاننىڭ ئاشۇ سۆزلىرىدىن تهسىرلهنگهن ھىدايى بىلهن ۋاڭ نىياز ئۇنىڭ ئۆيىگه بېرىشقا ئىنتىلگهنىـدى،  
دە، دەررۇ سـۆز  -بهختىيار قوشاقچى بۇنى سـېزىۋالدى . ۇپ قويدىلېكىن قوچقار پالۋان دوستلىرىغا كۆز قىسىپ توس

  :قىستۇرۇپ دېدى

ئهگهر ۋاقتىڭالر قىـس بولسـا ھىجـران ناخشىسـىدىن     . دېگهن گهپ بار» دەم غهنىيمهت، دىدار غهنىيمهت« —
  :ئىچىمنى بىر قېتىم بوشىتىۋالسام ماڭا بىر يىللىق ئوزۇق بولىدۇ. ئىككى قوشاق يوللۇق تۇتاي-بىر

   

  ئېتىمنى بهختىيار دەيدۇ،

  .جۇدامهن بهختىيارىمدىن

  قارا تاشالرمۇ يىغاليدۇ،

  .مېنىڭ بۇ ئاھۇ زارىمدىن

   

  قارايۇلغۇن قارا بولدى،

  .پېقىر كۆڭلى يارا بولدى

  بۇ دەردكه كىم ئارا بولدى،

  .زارىمدىن-يېشىم كۆل ناله

   

  بىرى كېلىپ ئات دەيدۇ،

  .بىرى ھارۋاڭنى قات دەيدۇ

  داد دەيدۇ، بىچارە-يېتىم

  .تۈگهشتىم يوقۇ يارىمدىن



 

   

دېهقان قوشىقىنى مهيۈس ئاھاڭىدا تۈگىتىش بىلهن بىلله ئۇنىڭ ئهلهملىـك كۆزلىرىـدىن تۆكـۈلگهن يـاش     
قوچقـار پـالۋان ئولتۇرغـان ئورنىـدىن دەس     . تامچىلىرى قورۇلۇپ كهتكهن ئېڭهكلىرىنى بـويالپ سـىرغىپ چۈشـتى   

  :قولىنى ئۇچالپ تۇرۇپ دېدى تۇرۇپ، ئىككى قولى بىلهن دېهقاننىڭ

بېشـىڭىزغا كهلـگهن   . خهير خوش، بهختىيار قوشـاقچى، تهسـىرلىك قوشـىقىڭىزدىن بهھـرىمهن بولـدۇق      —
چىـداملىق بولـۇڭ،   . بىز بۈگۈن سىزدىن ياخشى بىـر دەرس ئاڭلىـدۇق  . قىسمهتلهرنى ئاڭالپ يۈرىكىمىز ئېزىلدى

تـاقهت  -سـهۋر . چۈچـۈكى بولىـدۇ  -ھاياتنىـڭ ئـاچچىق  . مهت بولـۇڭ ساال. ئۆتكهنلهرنى ئۇنتۇپ، ئالدىڭىزغا قاراڭ. ئاكا
بىز يهنه بىر قېتىم كۆرۈشكۈچه . قىلساق، چىداملىق بولساق، ئامهت گۈللىرىنىڭ ئېچىلىدىغان پهيتىمۇ كېلهر

  .ئالال ھهممىمىزنى ئۆز پاناھىدا ساقلىغاي

ق ئۈزۈملىرىـدىن ئېلىـپ دېهقانغـا    قوچقار پالۋان يولغـا ئېلىۋالغـان سـهپهر توقـاچلىرى ۋە توقسـۇننىڭ قـۇرۇ      
  .تۇتتى

  ...ئۈچهيلهن دېهقان يېنىدىن ئايرىلىپ، ئارغىماقلىرىغا مىنىشىپ، ئاقسۇغا يۈرۈپ كهتتى
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ھاۋا سالقىن، كۆك ئاسمان ئهينهكتهك سۈزۈك، ئوڭ تهرەپته خانتهڭرى چوققىسى ئاق لىباسلىرىغا يۆگىلىپ 
تهرەپـتىن كېلىۋاتقـان سـالقىن شـامال كىشـىنىڭ يـۈزلىرىگه يېقىملىـق        تـاغ  . مهزمۇت قهد كۆتۈرۈشۈپ تـۇراتتى 

سۆيۈپ، دىلالرغا ھۇزۇر بېغىشاليتتى، ئارغىماقالر ئاياغلىرىـدا سـارغۇچ تـوپىالرنى توزۇتـۇپ، يېڭـى مهنـزىلگه قـاراپ        
ئېگىز . ردىقۇياش دەل چۈش قىيامىغا يهتكهن مهھهلدە ئاتلىقالر ئېگىز يارنىڭ لېۋىگه يېتىپ با. ئىلگىرىلهيتتى

ــكه پهســىيىپ چۈشــكهن ھامــان ئاقســۇ       ــول بىــلهن غهرب ــۆتكهن ي يارداڭلىقنىــڭ ئوتتــۇرا قىســمىدىن كېســىپ ئ
دەرەخ، -ئىمـارەتلىرى ۋە بىنـا ئارىلىرىـدىكى دەل   -كونىشهھهرنىڭ شاھمات ئورۇقىـدەك زىـچ ئورۇنالشـقان قاتـار ئـۆي     

هنزىرىلىك ماكان چهۋەندازالرنى بىئىختىيار جهلـپ  كۆزلهرنىڭ يېغىنى يهيدىغان بۇ م. باغۋارانلىرى نامايان بولدى
  .قىلغانىدى

ئاقسۇنىڭ ۋاقىتلىق ۋالىي مهھكىمىسى ۋە مۇۋەققهت ۋالىيسى ئۇ كۈنلهردە مۇشۇ شهھهردە ۋاقىتلىـق ئىـش   
ئهلچىلهر ئۇدۇل ئاشۇ ۋاقىتلىق ئىش بېجىرىش ئورنىغا بېرىپ چۈشكۈن قىلـدى ۋە ۋاقىتلىـق ئىـش    . بېجىرەتتى

ئــارا بــوي، چــار ســاقال كهلــگهن ســاھىبخانا خۇشــخۇي  . ھۇزۇرىغــا بېرىــپ ئــۆزلىرىنى تونۇشــتۇردىبېجىرگۈچنىــڭ 
  :تهلهپپۇزدا دېدى

سىلهردىن بۇرۇن كهلگهن ئهلچى بايئاخۇن ئهزىزى بىلهن بىلله كارخانىالر . بۇ ئىشتىن بىز خهۋەر تاپتۇق —
زىرالش ئىشـىنى باشـلىۋەتكىنىمىزگه   جابـدۇق ھـا  -كـېچهك، كـۆن ئۆتـۈك ۋە ئاتالرغـا ئـېگهر     -تهشكىللهپ، كىـيىم 
  ...ئىش ھهققىگه كهلسهك، يېرىمى خالىسانه، يېرىمى. بىرنهچچه كۈن بولدى



 

ئـۇ سـۆزىنىڭ   . ساھىبخانا سۆزلهپ مۇشۇ يهرگه كهلگهندە، ئۇنىڭ قويۇق چار ساقىلى بىردىنال تىترەپ كهتتـى 
  :ۇنداق دېدىقالغىنىنى دېيىشكه ئاغزىنى ئۆمهللهتتىيۇ چىقىرالمايتتى، ئاخىرى ش

سىلهر ئۇزۇن يولنى بېسىپ چارچىدىڭالر، بۈگۈنچه ھاردۇقىڭالرنى ئېلىڭالر، ئهتىگهنلىككه بىز بىرلىكته  —
  .كارخانا ۋە كاسىپالرنى كۆزدىن كهچۈرەيلى

ئــۇالر ياتاقلىرىـدا دەم ئالغــاچ  . چهۋەنـدازالر بـۇ جايــدىن چىقىـپ، مېهمانخانـا ياتاقلىرىغــا قايتىـپ كېلىشـتى      
  .ڭ باشلىۋەتتىپارا-كۈلكه

 –دېدى ھىدايى بايىقى ئىـش بېجىرگـۈچى بهگنـى مهسـخىرە قىلىـپ،      –تازىمۇ المزەلله بىر نېمىكهن ئۇ، —
  .گهپنىڭ يېرىمىنى قىلسا، يهنه يېرىمى ئېغىزدىن چۈشۈپ قېلىۋاتىدۇ

بـــۇ . ســـهن تېخـــى چۈشىنهلمهيۋېتىپســـهن –دېـــدى قوچقـــار پـــالۋان لوقمـــا ســـېلىپ،  –يـــاق، ئـــاغىنه، —
بىـز ھـازىرچه بـۇ    . ھهسـرەت تۇمـانلىرى گاڭگىرىتىـپ قويۇپتـۇ    -نهپـرەت ۋە قـايغۇ  -رنىڭ بېشـىنى غهزەپ يهردىكىله

  قىلىشىدىغان باشقا گهپلىرىمىزمۇ بارغۇ؟. گهپلهرنى تهگىمهي ئۇنتۇپ تۇرايلى

ئۇششـاقتالدا بىـزگه    –دېدى ۋاڭ نىياز ئاغىنىسـىنىڭ سـۆزىگه مهھـكهم يامىشـىپ،     –دەل جايىدا دېدىڭ، —
بۈگۈن بىزگه . پ، پاتىمهنىڭ خېتىنى كېيىنچه يول ئۈستىدە ئوقۇپ بېرىدىغان بولغىنىڭ ئېسىڭدىدۇرۋەدە قىلى

  مانا ئازادە پۇرسهت كهلدى، قېنى مهشۇقىڭنىڭ مۇھهببهتنامىسىنى مۇشۇ پۇرسهتته ئاڭالپ باقايلىچۇ؟

دېــدى قوچقــار  –ان،ۋۇي تــازىمۇزە، بىــر خهت ئۈچــۈن رودۇپايــدەك پاچلىشــىۋالغىنىڭالرنى قارىمامــدىغ-ۋاي —
مانا خهت، ئۈنلۈك  –پالۋان ئاغىنىلىرىگه چاقچاق قىلىپ ۋە يانچۇقىدىن خهتنى چىقىرىپ ھىدايىغا سۇنۇپ دېدى،

  .ئوقۇ، ۋاڭ نىيازمۇ ئاڭلىسۇن

ــۇ،    — ــۆزۈڭ ئوق ــاق، ئ ــاق، ي ــاز،  –ي ــدى ۋاڭ نىي ــتۇرۇپ      –دې ــاۋات، قامالش ــاال س ــاق چ ــز بولس ــاۋۇ ئىككىمى م
  .مۇھهببتنامىنى مۇھهببهت ئهھلى ئۆزى ئوقۇسا باشقىچه بولىدۇ. ئوقۇيالمايمىز

پېشانىسىنى ئالقىنى بىلهن بىر قېتىم سىيرىۋەتكهندىن كېـيىن  -قوچقار پالۋان ئىالجسىز قېلىپ ماڭالي
  :خهتنى ئۈنلۈك ئوقۇدى

   

سـىزگه  . ئۆكـۈنمهيمهن مهن بۇنىڭغـا  . ئىككىمىز مىڭ تهسته قۇرۇپ چىققان ئۇۋىـدا مهن يهنه تهنهـا قالـدىم   «
مهن خاسىيهتلىك شامالغا سېغىنىپ دۇئا قىلىمهن، ئايىغىڭىزدىن شامال ئۆتۈپ تۇرسۇن، مهن . ئاقيول تىلهيمهن

بوينىڭىزدىكى تاش تۇمار سـىزگه  . ئۇالر يولىڭىزنى يورۇتۇپ تۇرسۇن. يهنه ئاي، يۇلتۇزالرغا يېلىنىپ دۇئا قىلىمهن
نـادانلىق، جاھـالهت ۋە   . لىڭىز يولىڭىزنى راۋان، مۈشكۈلىڭىزنى ئاسان قىلسۇنۋاپادار دۇلدۇ. نۇسرەت ئاتا قىلسۇن

مهن . ئېغىــر نــامراتلىق قاپلىغــان بــۇ زېمىنــدا بىهــۇدە قــان دەريــا بولــۇپ ئېقىۋاتقانلىقىــدىن ئىچىــم ســىيرىلىدۇ
  ...مهن سىزگه يهنه بىر قېتىم ئاقيول تىلهيمهن. تهڭلىك ۋە مهرىپهتلىك ھاياتنى سېغىنىمهن

   



 

  اقتاش ئۆستهڭ بويىدا،ئ

  .ئېگىز ئۆستى ئاق قوناق

  پهرۋايىم يوق ئاتالسام،

  .ئهل ئىچىدە تۇل، چوالق

   

  تورغۇتالرنىڭ دۇلدۇلى،

  .سىزگه قانات، يار بولسۇن

  چىن تۆمۈرنىڭ ئالدىدا،

  .رەقىب يولى تار بولسۇن

   

  سىز كهلگۈچه ئاق تاشنى،

  .بىر دانىدىن سانايمهن

  زەپهر قۇچۇپ كهلسه دەپ،

  »...لىڭىزغا قارايمهنيو

   

قوچقـار  . پاتىمهنىڭ تهسىرلىك خېتى بىلهن ھىجران قوشىقى ھىدايى بىلهن ۋاڭ نىيازنى ھهيران قالدۇردى
دە، -پالۋاننىــڭ خىيــال كهپتىــرى بىــردىنال تۇرپــان ئويمــانلىقى ۋە توقســۇن ئاقتــاش بوســتانلىقىغا ئۇچــۇپ كهتتــى 

  .شلىدىبىرمهھهل جىمىقىپ خىيال دەرياسىدا ئۈزۈشكه با

كهچ  –دېـدى ھىـدايى ئـۆي ئىچىـدە ھۆكـۈم سـۈرۈۋاتقان جىمجىتلىقنـى بـۇزۇپ،         –ئورنىمىزدىن تـۇرايلى،  —
  ...كهچلىك تاماق يهيلى، ئاندىن. كىرىپ قالدى

  :دە-ئۇالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشىغا يهرلىك ھۆكۈمهتنىڭ بىر ياش دورغىسى ياتاقخانىغا كىرىپ كهلدى

 –ئـۆيىگه تهكلىـپ قىلىـپ مېنـى ئهۋەتتـى، مېهمـانالر، قېنـى مهرھهمهت،        ئهھهد بېگىم ھهرقايسىڭالرنى —
  .دېدى



 

ــۆيىگه بېرىــپ زىيــاپهتكه      ــۇالر ئاشــپۇزۇلغا بېرىشــتىن يالتايــدى ۋە ئهھهد بېگىمنىــڭ ئ شــۇنداق قىلىــپ، ئ
  .ساھىبخانا تېخى بايىال چهۋەندازالرنى قوبۇل قىلغان يهرلىك ھۆكۈمهت ئهمهلدارى ئىدى. ئىشتىراك قىلدى

كــېچهك -جابــدۇق، فورمىلىــق كىــيىم-يــاپهت ئۈســتىدە ئهھهد بهگ بىــلهن چهۋەنــدازالر يهنىــال شــۇ ئــېگهرزى
توغرىسىدا سۆزلهشتى ھهمدە ئهته ئهتىگهندە كاسىپخانىالرغا بېرىپ تهييارلىق ئهھـۋالىنى كـۆزدىن كهچۈرىـدىغان    

  .بولۇپ تهكرار كېلىشىپ، زىياپهت سورۇنىدىن قايتىپ كېلىشتى

كاسـىپالر ئىشـلهۋاتقان   -ازالر ئهھهد بهگنىڭ دورغىسى باشـالمچىلىقىدا ھهرقايسـى ھـۈنهرۋەن   ئهتىسى چهۋەند
كارخانىالرنىڭ بهزىلىرى يـېڭىال تهسـىس   . تىككۈچىلىك ئىشخانىلىرىغا بېرىپ بۇيرۇتمىالرنى تهكشۈرۈپ چىقتى

ــان  ــازىيه«قىلىنغـ ــادىقىيه«، »نىيـ ــىنىپلىرىغا  » سـ ــالنغۇچ مهكتهپلهرنىـــڭ بـــوش سـ ــاملىق باشـ ۋاقىتلىـــق نـ
  .ئورۇنالشتۇرۇلغانىدى

  :قوچقار پالۋان فورما كىيىم تىكىۋاتقان بىر ياشانغان ماشىنچىغا كۆزى چۈشۈپ سورىدى

  ئۇستام، ئىشالر پۈتهي دېدىمۇ؟ —

  :ماشىنىچى قىلىۋاتقان ئىشىدىن قولىنى ئۈزمهي تۇرۇپ جاۋابهن دېدى

  .شۇنداق، پۈتهي دېدى —

  بولدى؟ئىش باشلىغىلى قانچه ئۇزۇن  —

  .ئۈچ يۈز ئاتمىش بهش كۈن، ئون ئىككى ئاي بولدى —

  .ياق، ياق، مېنىڭ سوراۋاتقىنىم مۇشۇ يېڭى ئىشنى دېمهكچىمهن —

  .بىر ھهپته بولدى —

  ئىش ھهققى ئالدىڭالرمۇ؟ —سىمكار  —

 ماشىنىچى نهق مهيداندا ئهھهد بهگنىڭ دورغىسى گۆشىيىپ قاراپ تۇرۇۋاتقـانلىقىنى ھـېس قىلىـپ، زۇۋان   
  .سۈرمهي جىم تۇرۇۋالدى

  .دە، پاراڭنى ۋاقىتلىق توختىتىپ تۇرۇشنى مۇۋاپىق تاپتى-سهگهك قوچقار پالۋان بۇنى سېزىۋالدى

  :كاسىپخانىالر بىر قۇر كۆزدىن كهچۈرۈلۈپ بولغاندىن كېيىن قوچقار پالۋان ھېلىقى دورغا بهگكه دېدى

ئهتىلىككه ھهمـمه بـۇيرۇتمىالر تهق قىلىنىـپ     سىلى ھازىرال بېرىپ ئهھهد بېگىمگه يهتكۈزۈپ قويسىال، —
ئىنــدىنلىققا قهشــقهرگه قــاراپ يــۈرۈپ  . ئامبارغــا توپالنســۇن، ئۆگۈنلــۈككه دېهقــان قوشــۇنلىرى يېتىــپ كېلىــدۇ  

  !بۇ سىلهرگه بېرىلگهن بۇيرۇق. كېتىمىز



 

  :دورغا بهگ بۇيرۇقنى ئاڭالپ

دېدى ۋە بىردىنال ھودۇقۇپ ئاشۇ گهپنـى ئاغزىـدىن چىقىـرىپال بهدەر     –خوپ، ئالىيلىرى، ھازىرال يهتكۈزەي، —
  . تىكىۋەتتى

مهكتىپىنىـڭ بىناســىغا بېرىـپ بــايىقى   » نىيــازىيه«قوچقـار پـالۋان ئــاغىنىلىرى بىـلهن بىلــله يهنه قايتـا     
  :نى داۋامالشتۇردىماشىنىچى ئۇستام بىلهن ھېلىراقتا ئۈزۈلۈپ قالغان سۆھبىتى

  قېنى، ئۇستام، سۆزلىسه، بىز ئهمدى ئازادە سۆزلىشهيلى، ئۇالر ئىش ھهققىڭالرغا بىرنېمه بهردىمۇ، يوق؟ —

چىرايى جۈدەڭگۈ بولۇپ كهتكهن بۇ كاسىپنىڭ تىكىش ماشىنىسى نىكوالي زامانىسىدىن قالغان قارا كۆتهك 
ــاۋا     ــىپنى ئ ــاتالپ كاس ــپ ئ ــدە يى ــۇپ، ھهدېگهن ــىنا بول ــىماش ــات . رە قىالتت ــا پ ــاتال -كاســىپ بولس ــىنهي «پ ھهسس

  :ئۇ يىپ ئۇالشنى توختىتىپ تۇرۇپ، قوچقار پالۋاننىڭ سوئالىغا جاۋابهن دېدى. دەپ زارلىناتتى» ...ئالدىرىغاندا

زېـرىن مېنىـڭ قولۇمغـا    -چاقـام ئۆيـدە ئـاچ   -خوتۇنـۇم بىـلهن بـاال   . نهدىكى ئىش ھهققىنى دەيدىال، تهقسىر —
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه توپىالڭچىالرنىـڭ    . بىزنـى بىكارغـا ئىشـلىتىدۇ   » الڭدىن توقاچ ئوغرىاليدىغانالرتوپى«. قاراقلىق

ھهممىسـىال ئـاچ قالغـان    . كۆپلۈكىنى دېمهمدىال، بۈگۈن بىرى كهلسـه، ئهتىسـى ئـۇنى قـوغالپ يهنه بىـرى كېلىـدۇ      
. لى ئادىل كىشى دېيىشـىدۇ ئاشۇ توپىالڭچىالردىن مهھمۇت سىجاڭنى خې. بۆرىدەك پۇقراالرنى شىلىشىپ ماڭىدۇ

. كېچهك تىككۈزۈش ئۈچۈن ئۈچ يـۈز سـهر كۆمـۈش ماڭغۇزغـانىكهن، دەپ ئاڭلىغـان     -بۇ كىشى قوشۇنلىرىغا كىيىم
بىزنىڭ ئىش ھهققىمىزمۇ شۇنىڭ ئىچىدە ئىكهنـدۇق، نهدىكىنـى؟ ئهھهد شـهيتان دەيـدىغان يالمـاۋۇز ئـۇ پـۇلالرنى        

  .يىپ بىكارغا ئىشلهيمىزچۆنتىكىگه سېلىۋاپتۇدەك، بىز بولساق دۈمچى

رەھمهت، ئۇستام، كۆكسـىلىرىدىكى دەردنـى بىـزگه ئىشـىنىپ ئېيتىـپ بهرگهنلىـرى ئۈچـۈن سـىلىدىن          —
. مىننهتدارمىز، پات ئارىدا ھهممه كاسىپالرنىڭ ئىش ھهققىنى ئۈندۈرۈپ بېرىشكه مانا بىز كاپالهتلىـك قىلىمىـز  

  .خاتىرجهم بولغايال

مهكتىپىنىـڭ ئوقۇغـۇچىلىرى   » نىيـازىيه «گه تهسهللى بېرىۋاتقـان چاغـدا   قوچقار پالۋان كاسىپنىڭ كۆڭلى
مهكتهپ قورۇسىغا توپلىنىپ، زىلۋا بويلۇق، بېشـىغا سـهرپۇش كىيىۋالغـان بىـر ئهر مۇئهللىمنىـڭ باشـچىلىقىدا       

  .دېگهن مارشنى مهشىق قىلىشقا باشلىغانىدى  »بىز ياش بالىالر، غايىمىز ئوقۇش«

رى بىلهن بىلله كاسىپ بىـلهن خوشلىشـىپ، ئوقۇغۇچىالرنىـڭ مهشـىق مهيـدانىغا      قوچقار پالۋان ئاغىنىلى
بۇ ئهھۋالدىن قاتتىق تهسىرلهنگهن قوچقار پالۋان ھازىرقى پۇرسهتنى قولدىن بېرىپ قويماسلىق نىيىتىگه . باردى

ىــال دە، ھېلىقــى ناخشــا مهشــىق قىلىنىــپ بولغــان ھامــان مۇئهللىمنىــڭ ئىجــازىتىنى ئېلىــپ شــۇ يهرد -كهلــدى
بۇ ناخشـا تېكىسـتى   . ناخشىسىنى ئۆگىتىشكه كىرىشىپ كهتتى» ئاچىل«ئوقۇغۇچىالرغا ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ 

يېڭـى  . بۇ يهرگه بۇرۇن يېتىپ كهلمىگىنى ئۈچۈن، بۇ يېڭىلىقتىن پۈتۈن ئوقۇغۇچىالر بهكمۇ سۆيۈنۈپ كېتىشـتى 
وقۇغۇچى مهرھۇم ئاتىسىغا بېغىشالپ يازغان ناخشىنىڭ مهشىقى ئاياغالشقان ھامان غايىبه ئىسىملىك بىر قىز ئ

. مهرســىيه قوشــىقىنى مېهمــانالر ئالدىــدا دېكالماتســىيه قىلىــپ ئوقــۇپ بېرىشــنى مۇئهللىمــدىن تهلهپ قىلــدى  
  :دە، ھېلىقى قىز جاراڭلىق ئاۋازدا ئوقۇشقا باشلىدى-مۇئهللىم دەرھال ماقۇل بولدى



 

   

  دادام مېنى ئهتىۋارالپ،

  .غايىبه دەپ ئاتىغان

  ېنىڭ زېرەك قىزىم دەپ،م

  .ئهل ئىچىدە داڭلىغان

   

  ئوغۇلغا تهڭ قىزىم دەپ،

  .ئهزىرلهيتتى جېنىدىن

  يۆلهنچۈكۈم ئاتام دەپ،

  .ئايرىلمايتتىم يېنىدىن

   

  پېشانهمنىڭ شورىمۇ،

  .چىقتى ئاڭا بىر سهپهر

  ئۇزۇن ئۆتمهي ئاپامغا،

  .يېتىپ كهلدى شۇم خهۋەر

  ئېگهرلىك ئات يېگانه،

  .قورۇغاكىرگهن پېتى 

  چىرقىراپ قارايتتى،-كىشنهپ

  .كۈنپېتىشنىڭ يولىغا

   

  دېمهك دادام ئۆلۈپتۇ،

  .قارايۇلغۇن جېڭىدە



 

  ئاپام ئاڭالپ ياش تۆكۈپ،

  .جان قالمىدى تېنىدە

   

  تۇغۇلماق بار، ئۆلمهك بار،

  .قانۇنىيهت ئالهمدە

  ئۈمىد نۇرى ئۆچمهيدۇ،

  .ئىرادىلىك ئادەمگه

   

  مىراس قالدى دادامدىن،

  .ئېگهرلىك ئات ئارغىماق

  قاناتىم شۇ تهس ئهمهس،

  .داۋانالردىن ئاتىماق

   

دېكالماتســـىيه ئاياغلىشـــىش بىـــلهن تهڭ مهكـــتهپ مهيدانىـــدا چـــاۋاك ساداســـى يـــاڭراپ، ھېلىقـــى قىـــز   
ــالال ئوقۇشــتى    ــلهن بارىك ــدارىغا ھهممهي ــۈنكى    . ئوقۇغۇچىنىــڭ ئىقتى ــاغىنىلىرى بۈگ ــالۋان ۋە ئۇنىــڭ ئ ــار پ قوچق

  .پائالىيىتىنىڭ ئاشۇنداق مهنىلىك ئۆتكهنلىكىدىن تولىمۇ رازى بولۇشقانىدى

  ئهمدى نېمه قىلىشىمىز كېرەك؟ —

مهكتهپ مهيدانىدىن قايتىپ، ئۆزلىرى چۈشكۈن قىلغان ياتاققا كهلگهندىن كېيىن ئاشۇ تېمىـدا ئـۈچهيلهن   
  :ھىدايى تهكلىپ بېرىپ دېدى. پاراڭالشتى

بۈگۈردە نۇرغـۇن ئـادەم بىزنـى كۈتۈۋاتىـدۇ، بۇيرۇتمىالرمـۇ      . ۇ الغايالپ يۈرەلمهيمىزبۇ يهردە بىز بىر مىنۇتم —
كېچهكلهرنـى تـوپالپ تهق   -مهن بۈگـۈرگه خهۋەر بېرىشـكه ھـازىرال ئاتلىنـاي، ئىككىڭـالر كىـيىم      . تهق بوالي دەپتۇ
  .قىلىپ تۇرۇڭالر

  .ۈگۈرگه قاراپ يۈرۈپ كهتتىھىدايى ب. قوچقار پالۋان بىلهن ۋاڭ نىياز بۇ پىكىرگه شۇئان قوشۇلدى
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چـوڭلىرى قـۇالق   -سـېتىق ۋاڭ -شـهھهرنىڭ رەسـته ۋە خالتـا كوچىلىرىـدا سـودا     . بۈگۈن بازار كونىسى ئىدى
چـاڭ  -رۇخسـارلىرىدىن توپـا  -قىشالقالردىن كهلـگهن، رەڭگـى  -ئوتۇن بازىرى ۋە مال بازىرىدا يېزا. پهردىسىنى ياراتتى
بۈگـۈن ئاخشـام مهھمـۇت سـىجاڭ     . ئـۆز ھهلهكچىلىكىـدە ئالـدىراپ يۈرۈشـهتتى     ئايـال دېهقـانالر  -ئۆرلهپ تۇرغان ئهر

مهھمـۇت سـىجاڭنى قارشـى    . ئېغىزغـا كۆچـۈپ يـۈرەتتى   -ئاقسۇغا كهلگۈدەك دەيدىغان كوچا پاراڭلىرىمۇ ئېغىزدىن
  .باشلىق كىشىلهرمۇ قهشقهردىن يېتىپ كهلگهنىدى  ئېلىش ئۈچۈن زېرىپقارى ھاجىم

تالمــان -بۇياققــا ئالمــان-دورغىلىــرى ئۇيــاقتىن-تلىــق ئىــش بېجىرگــۈچى بهگيهرلىــك ھۆكۈمهتنىــڭ ۋاقى
كـېچهك،  -كىيىم. تۈلۈك تهييارالش بىلهن بهند ئىدى-سارايالرنى بوشىتىپ، چۈشكۈن ۋە ئوزۇق-يۈگۈرۈشۈپ، ساراي

  .جابدۇق بۇيرۇتمىلىرىمۇ ھۆكۈمهت ئامبىرىغا توپلىنىپ تهق قىلىپ قويۇلغانىدى-ئېگهر

ئاخشىمى ئهل ئايىغى بېسـىققان مهھهلـدە سـهركهردە مهھمـۇت     . سائهتلىرىمۇ يېتىپ كهلدىئاخىرى مۆلچهر 
مـۇالزىمالر ئـۇالرنى   . مۇھىتى نهچچه يۈزلىگهن دېهقان پىدائىيلىرى بىلهن بىلله شـهھهر ئىچىـگه كىرىـپ كهلـدى    

  .كېيىن ئۇالر دەم ئالدىكهچلىك غىزادىن . ئالدىن ھازىرالپ قويغان سارايالر ۋە مېهمانخانىالرغا ئورۇنالشتۇردى

. ئهتىسى سهھهرلىك چايدىن كېيىن يىگىتلهرگه يېڭى تىكىلگهن فورماتلىق كىيىم تارقىتىـپ بېرىلـدى  
  .ئاندىن چوڭ مهيداندا يىگىتلهر سهپكه تىزىلىپ سهركهردىنىڭ كۆزدىن كهچۈرۈشىدىن ئۆتتى

. كاسـىپالرمۇ ھـازىر بولغانىـدى   -ۋەنبۈگۈن بۇ مهيدانغا يهرلىك ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى ھهمدە نۇرغۇن ھـۈنهر 
ھهمــمه كىشــىنىڭ . كاســىپالرنىڭ ۋەكىلــى بىــر پــارچه خهتنــى كۆتــۈرۈپ بېرىــپ ســهركهردىنىڭ قولىغــا ســۇندى 

  .دىققىتى شۇ نۇقتىغا تىكلىگهنىدى

  :سهركهردە مهزكۇر خهتنى كۆزىدىن ئۆتكۈزۈپ بولۇپ يېنىدا ئۆرە تۇرغان قوچقار پالۋانغا پىچىرلىدى

  .سورىدى سهركهردە –سىلهر خهۋەردارمۇ؟بۇ ئىشتىن  —

  . دېدى جاۋابهن قوچقار پالۋان –شۇنداق، سهركهردە، —

  :مهھمۇت مۇھىتى ئارقىدىن ئهھهد بهگنى قىچقىرىپ سورىدى

  ھۈنهرۋەنلهرنىڭ ھهققىنى تېخى بهرمىدىڭالرمۇ؟-ئىشچىالر ۋە كاسىپ —

ئىش . چىقىشقا تېخى ئۈلگۈرمهي قالدۇق شۇنداق، ئالىيلىرى، كىم قانچىلىك ئىشلىدى بۇنى ھېسابالپ —
  .ھهققىنى چوقۇم بېرىمىز

دە، بېشــىنى ئېگىــپ ســهركهردىگه -چهكــمهن بولــۇپ كهتتــى-ئهھهد بهگنىــڭ ھودۇققىنىــدىن كــۆزلىرى ئــاال
  .ناماقۇللۇق بىلدۈردى



 

  :بېسىقلىق بىلهن ئاخىرىدا دېدى-مهھمۇت مۇھىتى ئېغىر

ھـارام  . قىالرنىڭ ھاالل ھهققىنى يۇتۇۋالماسلىقى كېرەكمهنسهپ ئهھلى كىشىنى كۆيدۈرمهسلىكى، باش —
. سىڭمهيدۇ، دەيدىغان گېپىمىز بار، بۇ ئىشنى بىز ئهته قهشـقهرگه يـۈرۈپ كهتكـۈچه بىـر تهرەپ قىلىـۋېتىش الزىـم      

  بۇنىڭغا نېمه دەيسىز؟

سـهپلهپ  -هپدېدى ئهھهد بهگ قهسهم قىلىپ ۋە ئهپـل  –بۇيرۇقلىرىنى بهجانىدىل ئورۇندايمهن، جانابلىرى، —
  .كۆۋرۈكتىن ئۆتۈۋالدى

نـاملىق باشـالنغۇچ مهكتهپلهرنىـڭ    » سادىقىيه«ۋە » نىيازىيه«دەل شۇ ئهسنادا، بۇ شهھهردە يېڭىال قۇرۇلغان 
قىز ئوقۇغۇچىلىرى رەڭدار پالكاتلىرىنى لهپىلدىتىپ ۋە رەتلىك قهدەم تاشالپ مهيدانغا كىرىـپ  -يۈزلىگهن ئوغۇل

. ڭ ئالدىـدا قاتـار سـهپته تـۇرۇپ سـهركهردىگه كوللېكتىـپ ئېهتىـرام بىلـدۈردى        كېلىشتى ۋە مهھمۇت مۇھىتىنى
مهھمـۇت مۇھىتىغـا بىـر دەسـته قىزىلگـۈل تهقـدىم قىلغانـدىن كېـيىن پۈتـۈن           —ئوقۇغۇچىالر ۋەكىلـى غـايىبه   

بـۇ  . ناخشىسىنى جاراڭلىق ئېيتىشـقا باشـلىدى  » ئاچىل« —ئوقۇغۇچىالر شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئىجادى 
ناخشــىنى ســهپته تىزىلىــپ تۇرغــان پىــدائىي يىگىتلهرمــۇ قوشــۇلۇپ ئېيتىــپ مهيــدان كهيپىيــاتىنى ئهۋجىــگه    

  .ناخشا تۈگىگهندىن كېيىن مهھمۇت مۇھىتى ئوقۇغۇچىالرغا قىزغىن تهشهككۈر بىلدۈردى. كۆتۈرۈۋەتتى

   

  

  ئالتىنچى باب

  

  قوچقار پالۋان ھارابتا
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بوستانلىقىدىن خوشلىشىپ تهكلىماكـان بـويالپ يـۈرۈش قىلغـان ئهزىمهتـلهر      بۇغدا ئېتىكىدىكى ئېدىقۇت 
چهكسىز چۆل داالالر ۋە يېزا بوستانلىقلىرىنى بېسىپ، ئاخىرى پامىر تېغى ئاستىدىكى مهشهۇر قهدىمىـي شـهھهر   

  .قهشقهرگه كېلىپ ئورۇنالشقانىدى

ر پالۋانغا ليهنجاڭلىق ۋەزىپه بېرىـپ  ئۇزۇن ئۆتمهي، سهركهردە مهھمۇت مۇھىتى بۇيرۇق ئېالن قىلىپ قوچقا
شـۇنىڭدىن كېـيىن، بـۇ ئاقتاشـلىق پالۋاننىـڭ رومانتىـك       . ھارابتا قاراۋۇللۇق قىلىش مهجبۇرىيىتىنى تاپشۇردى

  .مهزمۇن بىلهن تولغان يېڭى ھاياتى خېلى يىلالرغىچه مۇشۇ ھاراب قهلئهسىنى قوغداش بىلهن ئۆتتى



 

ايالشـقان بـۇ كهنـت يهكهن، يوپۇرغـا، يېڭىسـار ۋە قهشـقهر دائىرىسـى        كاشان دەرياسىنىڭ تۆۋەنكى ئېقىنىغا ج
ئـۇزاق تـارىختىن بۇيـان، بـۇ جـاي ھهربىـي       . بىلهن چېگرىلىنىـدىغان ئىسـتراتېگىيىلىك قورغـان ھېسـابلىناتتى    

ھهربىـي  «دېگهن نامىنىڭ مهنىسـىمۇ  » ئاراب«بۇ يهرنىڭ ئهسلىدىكى . سهركهردىلهرنىڭ تالىشىش نۇقتىسى ئىدى
لـېكىن بـۇ ھهربىـي قهلـئه قوچقـار پالۋاننىـڭ ئىگىـدارچىلىقىغا        . دېگهن ئۇقۇمنى بىلدۈرەتتى» جهڭگاھ«، »قهلئه

قوچقـار پـالۋان بـۇ پۇرسـهتتىن     . جېدەللهردىن بىرقهدەر خالىي بولۇپ تۇردى-ئۆتكهن يىلالرنىڭ دەسلىپىدە جهڭگى
ــۆي   ــى ئ ــىملىرىغا يېڭ ــدىلىنىپ قىس ــدىكى  -پاي ــدائىيالر ئىچى ــېلىش، پى ــان س ــۇش ۋە   ماك ــىزالرنى ئوقۇت ساۋاتس

  .دېهقانالرغا ياردەم بېرىش قاتارلىق مهشغۇالتالر بىلهن ھهپىلهشتى

باشلىنىشـقا ئـازال ۋاقىـت قالغـان بىـر      » ئـوردام سهيلىسـى  «كېيىنكى يىلنىڭ بارات ئېيـى يېقىنلىشـىپ،   
  :كۈنىسى ھىدايى بىلهن ۋاڭ نىياز ئىككىسى قوچقار پالۋانغا مهسلىههت بېرىپ دېدى

جهڭچى . ئاتلىرىمىزنىڭ تاقىلىرىمۇ داتلىشىپ قاالي دېدى. ىز ھارابقا ئورۇنالشقىلى خېلى ئايالر بولدىب —
ئـــوردام «ھېچبولمىغانـــدا . دېـــگهن يهر شـــارائىتى بىـــلهن تونۇشمىســـا كېـــيىن ھېچنـــېمىگه يارىمـــاي قالىـــدۇ 

  نى بولسىمۇ كۆرۈپ كهلمهمدۇق؟»سهيلىسى

شهرقىي جهنۇبىدا، يىگىرمه تۆت كىلومېتىر ئارىلىقتىكى چوڭ قـۇم   ئوردام قهبرىستانلىقى ھاراب بازىرىنىڭ
بارخانلىرى ئىچىگه جايالشـقان مهشـهۇر مـازار بولـۇپ، ھهر يىلـى بـارات ئېيىـدا تهكلىماكـان ئهتراپىـدىكى ھهمـمه           

ئۇنىـڭ  . تىـالۋەت قىلىـش ئۈچـۈن كېلهتتـى    -سـاياھهت ۋە دۇئـا  -يهردىن نهچچه مىڭلىغان كىشىلهر بۇ يهرگه سـهيله 
  .شۇڭا ئۇ ئاغىنىلىرىنىڭ پىكرىگه دەرھال ماقۇل بولدى. اڭقىنى قوچقار پالۋانمۇ ئاڭلىغانىدىد

دە، ئـــۈچهيلهن -ئارىـــدىن بىـــر ھهپـــته ئۆتـــۈپ، ئـــۇالر تهقهززا بولغـــان قۇتلـــۇق دەقىقىـــلهر يېتىـــپ كهلـــدى 
  .سهيلىگاھ مهنزىلىگه يېتىپ باردى» ئوردام«ئارغىماقلىرىغا مىنىشىپ 

مهركىزىـي  . شاپ تۇرغان ئوردام قهبرىستانلىقىنىڭ ئهتراپىدا ئادەم دېڭىزى قاينىغانىـدى قۇم بارخانلىرى قور
مازارنىڭ چۆرىسى قېلىن ياغاچ تاختايالر بىلهن قورشالغان، ئۇنىڭ ئهتراپىدا سـاخاۋەتخانا، تىالۋەتخانـا ۋە مهسـچىت    

بـۇ  . ه سۇپىسـى تۇرغۇزۇلغانىـدى  بىنالىرى قهد كۆتۈرگهن، ئالدى ئوچۇق تۈزلهڭلىكنىڭ كۈنپېتىش تهرىپىگه خۇتب
جاينىڭ ئوتتۇرىسىغا ئېسىلغان ۋە بىر قېتىمـدىال چـوڭ كالىنىـڭ گۆشـىنى پىشـۇرغىلى بولىـدىغان مىـس داش        

  .قازاننىڭ كۆركهم ساالپىتى ساياھهتچىلهرنى تاڭ قالدۇراتتى

نىڭ قامهتلىـك  ئۇزۇن ئۆتمهي، خۇتبه مۇنبىرىدە پهيدا بولغان چىرايلىق كىيىنگهن، كېلىشكهن بىر يىگىت
ئـوردام  «ئـۇ شـۇ تاپتـا جـاراڭلىق ئـاۋازى بىـلهن       . ئوبرازى ھهممه كىشىنىڭ دىققىتىنى ئـۆزىگه جهلـپ قىلىۋالـدى   

  .توغرىسىدىكى تارىخىي قىسسهسىنى باشلىغانىدى» تهزكىرىسى

ئـوردام تهزكىرىسـى ئهنه   . تارىختا ئۇلۇغ كىشىلهرنىڭ ئهسلىمىسى كىشىلهر خاتىرىسىدە مهڭگـۈ قالىـدۇ   —
ــوردا ســۇلتانى ســهئىد ئارســالنخان  . شــۇنداق ئۇلــۇغ ئىشــالرنىڭ مهڭگۈلــۈك يادنامىســى  ــۇ يهردە ئ   بىــر زامــانالردا ب

بىـر ئاسـىي جـادۇگهر    . قوماندانلىقىدىكى لهشكهرلهر بىلهن بۇددىست چېرىكلىرى ئارىسـىدا قـانلىق جهڭ بولغـان   
ســۇلتانى ســهئىد ئارســالنخان ۋە ئۇنىــڭ ئايالنىــڭ ســهۋەبى بىــلهن دۈشــمهن چېرىكلىــرى تــاڭ ســهھهرلىكته ئــوردا 

لهشكهرلىرىنى مۇشۇ يهردە تۇيۇقسىز قورشىۋېلىپ، ھهممهيلهننى قهتلى قىلىۋەتكهن، ئۇالرنىڭ جهسىتى مانا مۇشۇ 



 

دەپ ئاتىلىپ، ھازىرغىچه مۇقهددەس ئابىدە بولۇپ ئهسـلىنىپ  » ئوردام مازىرى«بۇ جاينىڭ . يهرگه دەپنه قىلىنغان
  ...بتىنكېلىشى ئهنه شۇ سهۋە

ناتىق يىگىتنىڭ ئاڭلىغۇچىالر قهلبىنى ھاياجانغـا سـېلىۋەتكهن نـۇتقى ئاياغلىشـىپ مـۇنبهردىن قايتىـپ       
چۈشكهن ھامان قوچقار پالۋان ھهممىنىـڭ ئالدىـدا يىگىـتكه سـاالم بېرىـپ، ئۇنىـڭ تهسـىرلىك نۇتقىغـا بارىكـالال          

  .پاراڭالشتىئۇالر ئۆزئارا تونۇشلۇق بېرىشتى ۋە قىزغىن . ئېيتتى

ئـۇ تهكلىماكـان   . تهۋپىـق دېـگهن كىشـى ئىـدى     —مهرىپهت چولپـانى مهمتىلـى ئهپهنـدى     —ناتىق يىگىت 
. تهرغىبـات ئىشـلىرىنى قانـات يايدۇرۇۋاتقانىـدى    -ساھىلىدە مهرىپهت شامىنى يانـدۇرۇش بـۇرچى بىـلهن ئاقـارتىش    

چـى ئوقۇغـۇچىلىرىنى باشـالپ زىيـارەت     يۇرتمۇيۇرت ئارىالپ مهكتهپ تهسـىس قىلىـش سـهپىرىدە يېڭىسـاردىن ئىز    
قوچقار پالۋان بـۇ قۇتلـۇق كۈنـدە ئۆزىنىـڭ مۇشـۇنداق بىـر خاسـىيهتلىك زات بىـلهن         . ئۈچۈن بۇ يهرگه كهلگهنىدى

ئۇ پۇرسهتنى غهنىيمهت بىلىپ، بۇ يهردىكـى زىيـارىتىنى   . ئۇچرىشىپ قالغانلىقىدىن ھاياجىنىنى باسالماي قالدى
ە، تهۋپىــق ئهپهنــدىنى باشــالپ قىلىــچ بۇغراخانــدىكى قــاراۋۇل گازارمىســىغا يــۈرۈپ د-قىسقارتىشــنى قــارار قىلــدى

  ،.كهتتى
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قوچقار پالۋان كوماندىرلىقىدىكى قىسىم گازارمىسى ھاراب بازىرىنىڭ شهرقىي شىمالىغا تهخمىنهن ئىككى 
قوچقــار پــالۋان . كىلــومېتىر كېلىــدىغان ئارىلىققــا جايالشــقان قىلىــچ بۇغراخــان مهھهللىســىگه جايالشــقانىدى  

ئۇ، ھازىر . بىلهن بىماالل سۆھبهتلهشتىئۆزىنىڭ مهخسۇس بۆلۈمىدە تهۋپىق ئهپهندىنى ئازادە كۈتۈۋالدى ۋە ئۇنىڭ 
تهۋپىق ئهپهندىنىڭ ئوبرازىغا ھهۋەس بىلهن نهزەر  —ئۆزىنىڭ ھۇزۇرىدا مېهمان بولۇپ تۇرۇۋاتقان ئوقۇمۇشلۇق زات 

تاشلىغىنىدا، كۆڭۈل تهسهۋۋۇرىدىن مهرھۇم ئۇستازى ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ئوبرازى، سارداۋان ئۈسـتىدە ئېيتىـپ   
ۈر باتۇر ھهققىدىكى چۆچهكلىرى، تورغۇتالرنىڭ نـادام سهيلىسـىدە بىـرگه ئـۆتكهن سهپهرداشـلىق      بهرگهن چىن تۆم

ئهمـدى بۈگـۈن بـۇ يېڭـى ئۇسـتازنىڭ ئـوردام مۇنبىرىـدە سـۆزلىگهن         . ھاياتلىرى كۆز ئالدىـدىن ئۆتۈشـكه باشـلىدى   
الىق ئۇيغۇرنىڭ سهرداۋان سۇلتان سهئىد ئارسالنخان باتۇرنىڭ تهزكىرىسى توغرىسىدىكى ھېكايىسى بىلهن ئابدۇخ

  .ھېكايىسىنىڭ بىر يىپقا تىزىلغانلىقىدەك ئاجايىبات ئۇنى بهكمۇ تهئهججۈپلهندۈرۈۋەتكهنىدى

غىزادىن كېيىن قوچقار پـالۋان ئالـدى بىـلهن ئۆزىنىـڭ ۋە شـائىر ئابـدۇخالىق ئۇيغۇرنىـڭ تهرجىمىهـالىنى         
  .ئهپهندىنىڭ سۆزىنى كۈتتىدە، ئارقىدىن ئىنتىزارلىق بىلهن تهۋپىق -تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى

مهقسـىتىمىز  -مـۇراد  –دەپ سۆزىنى باشلىدى تهۋپىـق،  –مېنىڭمۇ، جۈملىدىن ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭمۇ، —
ــارقىلىق خهلقنــى جاھالهتنىــڭ ئىسكهنجىســىدىن قۇتۇلــدۇرۇش  -ۋە غــايىمىز پهقهت ئىلىــم ــپهت ئ ــۇ . مهرى مهن ب

پهنـدىن مهھـرۇم بولغـان خهلـق قاششـاقلىق      -ئىلىـم . ھهقىقهتنى باشـقا ئهللهرنـى كـۆزىتىش ئـارقىلىق بىلـدىم     
شـۇڭا مېنىـڭ بۇرچـۇم پىـداكارلىق بىـلهن      . پاتقىقىدىن مهڭگۈ قۇتۇاللمايـدۇ ۋە مهڭگـۈ ھۆرلـۈككه ئېرىشـهلمهيدۇ    

  .يېڭى مهكتهپ تهسىس قىلىپ، ئهۋالدلىرىمىزنىڭ كۆز نۇرىنى يورۇتۇشقا قارىتىلغان

  :ن تهكلىپ تهلهپپۇزىدا سۆز قىستۇرۇپ دېدىتهۋپىقنىڭ سۆزىدىن تهسىرلهنگهن قوچقار پالۋا



 

بىراق . بىزنىڭ بۇ يهردىكى پىدائىي يىگىتلىرىمىزگىمۇ ئاشۇنداق يېڭى مهرىپهت مهكتىپى زۆرۈر ئىدى —
  .دەپ توختاپ قالدى –،...مۇئهللىم مهسىلىسى

» مىڭنـى نـادان بىرنـى يـېڭهر، بىلىملىـك     « –دېـدى تهۋپىـق جـاۋابهن،    –بۇ مهقسهتلىرى جايىـدا بولـدى،   —
بىز ھازىر سۆزلىشىۋاتقان مۇشۇ . بۇ نۇرغۇن ئهمهلىيهتلهر سىنىقىدىن ئۆتكهن ھهقىقهت. دەيدىغان تهمسىلىمىز بار

قىلىچ . ئىلمىنىڭ مۇخلىسى ئىدى» قۇتادغۇبىلىك«قىلىچ بۇغراخان . قىلىچ بۇغراخان قهبرىسى بار جاي —جاي 
ىپ تۇرۇپ دۈشمهن چېرىكلىرىنى نۇرغۇن قېتىم گۇمران دەستۇرىنىڭ تهلىمىگه تايىن» قۇتادغۇبىلىك«بۇغراخان 

دەسـتۇرىنى ئۇنتـۇپ قالغـان    » قۇتادغۇبىلىـك «قىاللىغان، ئهپسـۇس، قىلىـچ بۇغراخاننىـڭ كېيىنكـى ئهۋالدلىـرى      
ــدى   ــا چۈشــۈپ قال مۇشــۇ ســاۋاقالر تۈپهيلىــدىن ســىلىنىڭ ھېلىقــى   . كــۈنلهردىن باشــالپ خــارۇزارلىق گىردابىغ

ساۋاقداشــالر . بىــراق، مهن ھـازىر ئاتۇشــتا نۇرغــۇن يېڭـى مهكــتهپ قـۇرۇپ چىقــتىم   . نهتهكلىپلىـرى بهكمــۇ ئـاقىال  
كېيىنچىرەك . شۇڭا بۈگۈن سىلى بىلهن خوشلىشىشقا مهجبۇرمهن. مېنىڭ يولۇمغا تۆت كۆزى بىلهن قاراشلىق

  .ئاتۇشتىن بىر مۇئهللىم ئهۋەتىشكه ۋەدە بېرىمهن

ۈلۈۋاتقــان چاغــدا ســورۇن ئۈســتىگه قوچقــار پالۋاننىــڭ  ئىككىيلهننىــڭ ســۆھبىتى قىزىــپ، ئهۋجىــگه كۆتۈر 
قهدىنــاس دوســتلىرى ھىــدايى بىــلهن ۋاڭ نىيــاز ھهمــدە پىــدائىي قىســىمالردىن خۇرســهن مۇھىــددىن قاتــارلىق   

ــدىگه بىــر     ــۇالرنى تهۋپىــق ئهپهن ــالۋان ئ ــار پ ــدى، قوچق بىــرلهپ تونۇشــتۇرغاندىن كېــيىن  -كىشــىلهر كىرىــپ كهل
  :بۇراپ دېدىسۆھبهتنى يېڭى بىر سوئالغا 

ھازىرقى ۋەزىيهت خۇددى تۇمان قاپلىغان ھاۋاغا ئوخشـاپ  . بىز بۇ يهرگه ئورۇنالشقىلى خېلى چاغالر بولدى —
  ئايىغىنى كۆرەلمهيۋاتىمىز، ئۆزلىرىنىڭ پهرىزى قانداق؟ -مهنزىلىمىزنىڭ باش. قېلىۋاتىدۇ

ى توختىغانـدىن كېـيىن جـاۋابهن    تهۋپىق ئهپهندى بۇ سوئالنى ئـاڭالپ قاقـاقالپ كۈلـۈپ كهتتـى ۋە كۈلكىسـ     
  :دېدى

بېرىپ خۇددى خهلق ناخشىسىدىكىدەك ھاۋا تۇمان بىلهن -ئىشنىڭ بېشى سۈزۈك ئىدى، كېيىن بېرىپ —
بۇ ئىشتا ئاڭسىزلىق، نادانلىق ۋە ئارىدا سۇخهنچىلىك قىلىـدىغان ئـاال بايتـالالر، چاڭقـاپ ھالىـدىن      . خىرەلهشتى

بهزىلهر ئاسـىيلىق قىلىـپ قارماققـا ئېلىنـدى،     . هتلىك ئويۇن كۆرسهتمهكتهكېتىپ قېلىۋاتقان بۇ زېمىندا قاباھ
ئۆلىماالر تهھدىت ئاستىدا -تاراج قىلدى، ئالىم-بهزىلهر مهنسهپ ھېرىسلىقى بىلهن ئالداندى، بهزىلهر خهلقنى تاالن

ــا ئهمــدى ھهممىمىزنىــڭ بېشــىدا ئهگىــپ يۈرۈۋاتىــدۇ   . قالــدى ، مېنىــڭ مۇشــۇنداق تهھــدىتنىڭ قــارا بۇلــۇتى مان
ئۆز يولىنىڭ ھهقلىقىغا ئىشهنگهن ئادەم ھهرقانداق ماالمهتكه  –دېدى تهۋپىق سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ، –پهرىزىمچه،

مېنىڭ مهرىپهتپهرۋەرلىك يولۇم توغرا يول بولغىنى ئۈچـۈن ئـۆزۈمگه   . دۇچار بولغان تهقدىردىمۇ پىسهنت قىلمايدۇ
ــى » تهۋپىـــق« ــاد ئابىدىسـ ــنى ئېتىقـ ــگهن تهخهللۇسـ ــدىم دېـ ــاھ، بهگ ۋە . قىلىـــپ تاللىۋالـ ــىلهرمۇ ۋاڭ، پادىشـ سـ

پاششــاپالرنىڭ ئۈســتىدىن ئىســيان كۆتۈرگهنىكهنســىلهر، ئهلــۋەتته ئــۆز يولــۇڭالردىن پۇشــايمان قىلماســلىقىڭالر  
  .دۇنيادا ھهقىقهتكه ئاسىيلىق قىلغاندىن ئارتۇق جىنايهت ۋە شهرمهندىچىلىك بولمايدۇ. كېرەك

. اندا ھهممهيــلهن ئــالقىش ياڭرىتىــپ ئۇنىڭغــا مىننهتــدارلىق بىلدۈرۈشــتى تهۋپىقنىــڭ ســۆزى ئاخىرالشــق
ــتهپ مارشــىنىڭ        ــۆپلىگهن مهك ــت ۋە ك ــائىر، مۇزىكان ــتازنىڭ ش ــپهرۋەر ئۇس ــۇ مهرىپهت ــالۋان ب ــار پ ــدا قوچق ئاخىرى



 

دە، پىدائىي يىگىتلهرگه بىرقانچه ناخشا ئۆگىتىـپ قويۇشـنى ئۆتۈنـدى،    -ئىجادچىسى ئىكهنلىكىنى ئېسىگه ئالدى
  .تهۋپىق بۇ تهكلىپنى سهمىمىي قوبۇل قىلدى
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قوچقار پالۋان دوستى ھىدايىغا پىدائىي يىگىتلهرنىڭ دەرھال قىلىچ بۇغراخان قهبرىسـانلىقىنىڭ شـهرقىي   
ئـۇزى تهۋپىـق ئهپهنـدىنى باشـالپ مهيـدان      . تهرىپىدىكى مهشىق مهيـدانىغا يىغىلىشـنى چـېكىلهپ يولغـا سـالدى     

دە، شۇئان -نى چىقاردى»ئاق تاش«يولدا كېتىۋېتىپ يانچۇقىدىن خاسىيهتلىك پارقىراق  ئۇ. تهرەپكه قاراپ ماڭدى
ئارقىـدىنال تورغـۇت دۇلـدۇلى گويـا ئاسـماندىن      . بىر نۇرنىڭ شولىسى ھاۋاغا كۆتۈرۈلـۈپ قاياققىـدۇر غايىـب بولـدى    
بـاتنى كـۆرگهن تهۋپىـق    بـۇ كـارامهت ۋە ئاجايى  . شۇڭغۇپ چۈشكهندەك كېلىپ، قوچقار پالۋاننىڭ ئالدىدا توختىـدى 

  :دە، زوقلىنىپ دېدى-ئهپهندى ھهيران قالدى

  دە؟-پالۋان يىگىت، ئۆزلىرىدە مۇنداقمۇ كارامهت مۆجىزە بار ئىكهن —

ــارايتتى ۋە       ــدۇقلىرىغا ھهۋەس بىــلهن ق ــېگهر جاب ــامىتىگه، ئۇنىــڭ ســهرخىل ئ ــوز ئاتنىــڭ ق ــاق ب تهۋپىــق ئ
  .توختىماي مهدھىيلهيتتى

نىـڭ خاسـىيىتىنى ۋە   »ئـاق تـاش  «اشـالرغا مهسـتلىكى كېلىـپ تهۋپىـق ئهپهنـدىگه      قوچقار پـالۋان بـۇ ماخت  
قاياقتىنــدۇر بىــر ئېگىــز بويلــۇق، بوينىغــا شــهلپهر يــاغلىق  . تۇرغــۇت دۇلــدۇلىنىڭ تــارىخىنى ســۆزلهپ تــۇراتتى 

  :باغلىۋالغان بىر ئوغۇل كېلىپ، ئۇالرنىڭ پارىڭىنى بۆلۈپ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلهن دېدى

  !...م، سىلىنى ئىزچى بالىالر ھاراب بازىرىدا ساقالپ قالدىتهۋپىق ئهپهندى —

  !ناھايىتى ياخشى، دەل ۋاقتىدا كهلدىڭىز، ئاۋۋال سىز تېز بېرىپ ئۇالرنى مۇشۇ مهيدانغا باشالپ كېلىڭ —

  ھـاراب . دە، ئۇچقانـدەك يـۈرۈپ كهتتـى   -تهۋپىق ئهپهندىنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ھېلىقى باال ئارقىسـىغا بۇرۇلـدى  
. ئىزچى بالىالر ناھايىتى تېزال مهيداندا ھـازىر بولـدى  . بىلهن بۇ يهرنىڭ ئارىلىقى ئانچه يىراق ئهمهس ئىدىبازىرى 

. ئىزچىالرنـى قىـزغىن چـاۋاك بىـلهن قارشـى ئالـدى       —بۇ مهيدانغا ئاۋۋال توپلىنىـپ تۇرغـان پىـدائىي يىگىـتلهر     
تهۋپىـق ئهپهنـدى   . بېرىـپ سـهپنى رۇسـلىدى    دە، كومانـدا -قوچقار پالۋان چاققانلىق بىـلهن ئـات ئۈسـتىگه چىقتـى    

ئىزچى بـالىالرنى سـهپنىڭ ئالدىـدا رەتلىـك تىزىـپ ئۆزىنىـڭ مـۇنهۋۋەر ئىجـادىيىتى بولغـان تۆۋەنـدىكى بىرقـانچه            
  :مهكتهپ ناخشىلىرىنى كوللېكتىپ ئورۇنداشنى باشلىۋەتتى

   

*                                  *  

   



 

  ڭچۇسهن كىمنىڭ ئوغلىسهن، ئويلىسا

   

  سهن كىمنىڭ ئوغلىسهن، ئويلىساڭچۇ،

  ھۆرمىتىڭ كهم بولۇرمۇ؟-ئىززىتىڭ

  كۆكرىكىڭدىن يېنىپ تۇرمىسا ئوتلىرىڭ،

  يۇرتلىرىڭ نۇر بولۇرمۇ؟-ئهللىرىڭ

   

  سهن كىمنىڭ ئوغلىسهن، ئويلىساڭچۇ،

  ھۆرمىتىڭ كهم بولۇرمۇ؟-ئىززىتىڭ

  تىغ ئېلىپ ئاتلىنىپ جهڭ قىلمىساڭ،

  ھۆر بولۇرمۇ؟ خهلقلىرىڭ-يۇرتلىرىڭ

   

*                                     *  

   

  ئويغان خهلقىم

   

  ئويغان خهلقىم، يۇرتۇڭنى سهن قۇتۇلدۇر،

  .مهكتهپ بىلهن چىراغ يېقىپ نۇر تولدۇر

   

  پۈتسۇن ئهمدى زۇلمهت دەۋرى ئىستىبدات،

  .شۇم تهقدىردىن، قارا كۈندىن بول ئازاد

   



 

  ھىممهت قىل،سائادىتىڭ ئۈچۈن تىرىش، 

  .پهرزەنتلهرنى ئاقارتىشقا جۈرئهت قىل

   

  دوست تۇر ئهمدى ئاتالن ئېرپان يولىغا،

  .ھۇما قۇش قونسۇن ئهۋالد قولىغا

......  

   

ئىزچـى بـالىالر   . جاراڭلىق ئاۋاز بىلهن ئوقۇلغان بۇ مارشـالرنىڭ ساداسـى مهيـداننى لهرزىـگه كهلتۈرگهنىـدى     
  .رنىڭ كۆزلىرىدىن ياشالر توختىماي ئېقىپ تۇراتتىخوشلىشىپ ماڭغاندا پىدائىي يىگىتله
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ھارابتىكى گازارما تۇرمۇشىغا بهزىدە يۇقىرىقىدەك مهنىلىك مهزمۇنالر قوشۇلۇپ تۇرغاچقـا، دېهقـان بـالىلىرى    
لـېكىن، ئـايالر، پهسـىللهر ئالمىشـىپ ئۆتۈۋەرگهنسـېرى ئـايىغى       . بۇنىڭدىن بهكمۇ سۆيۈنۈپ، روھىي ئوزۇق ئـاالتتى 

قاتتىق ئىنتىزام، . كۆرۈنمهيدىغان كېچىلىك نۆۋەتچىلىك، كۈندۈزلۈك ئېغىر مهشىق ئۇالرنى زېرىكتۈرۈپ باراتتى
قوللىرىـدىن ئايرىلىـپ   -كۈنمۇكۈن ئېلىپ بېرىلىدىغان ئاتلىق مهشىق جهريانىدا يىگىتلهرنىڭ بهزىلىـرى پـۇت  

تىملىـق ئـات مهشـىقىدە قوچقـار پالۋاننىـڭ      ياندۇرقى يىلى ئهتىيـاز پهسـلىدە ئېلىـپ بېرىلغـان بىـر قې     . قاالتتى
ھارابتىكى سۇنۇقچىالر كېلىپ تېڭىپ . قازاغا ئۇچرىدى-دوستى ۋاڭ نىياز ئاتتىن يېقىلىپ چۈشۈپ ئاشۇنداق باال

قوچقـار پـالۋان ئـاخىرى مهھمـۇت سـىجاڭنىڭ خۇسۇسـىي دوختـۇرى ۋە مهسلىههتچىسـى         . باقسىمۇ كار قىلمىـدى 
ئارىدىن بىرقـانچه كـۈن ئۆتـۈپ    . ىر ئۇستىراق تېڭىقچى ئهۋەتىشنى تهلهپ قىلدىبايئاخۇن ئهزىزىگه خهت يېزىپ ب

ۋاڭ نىيـاز سـۇنۇق ئاغرىقىغـا چىـدىيالماي     . كهتتى، قهشقهردىن كېلىـدىغان تېڭىقچىنىـڭ قارىسـى كـۆرۈنمهيتتى    
  .تىت بوالتتى-قوچقار پالۋان ئۇنىڭدىن بهكرەك تىت. توۋا ساالتتى-ئالال

ا قىزىشقا باشلىغان، توڭالر ئېرىپ، دېهقانالر يازغى بۇغـداي تېرىشـقا ئالـدىراۋاتقان    باش ئهتىياز مهزگىلى، ھاۋ
قوچقار پالۋان دوستىنىڭ كېسىلىگه قارايدىغان مهخسۇس مۇالزىم بهلگىلهپ قويۇپ، ھىدايىنى ئـۆزىگه  . چاغ ئىدى

  .ھهمراھ قىلىپ بىنام مهھهللىسىگه قاراپ ماڭدى

  .يلى، دوستۇمبىز بۈگۈن ئازادىرەك سىردىشىۋاال —

  :سىرىنى تۆكۈشكه باشلىدى-قوچقار پالۋان ئالدىن ئېغىز ئېچىپ ئىچ



 

  قانداقتۇر بىر پاراكهندىچىلىك يېتىپ كېلهمدۇ، نېمه؟. مېنىڭ ھهر كۈنى چۈشۈم بۇزۇلۇپ تۇرۇۋاتىدۇ —

ىگه ۋاڭ نىيازنىڭ پۇتى سۇنغانلىقىغا قاراپ ئاشۇنداق چۈش كۆرگهنسهن ھهرقاچان، بولمىسا چۈشۈڭ نـېم  —
  بۇزۇلىدۇ؟

لېكىن قوچقـار پـالۋان بـۇ تاپتـا بۇنـداق يـۈزەكى جاۋابقـا        . ھىدايى ئېرەن قىلمىغاندەك يۈزەكىال جاۋاب بهردى
ئۇنىڭ بۇزۇلۇۋاتقان چۈشى ھازىرقى ۋەزىيهت تهقهززاسىنىڭ مـېڭه ھۈجهيرىسـىگه تهسـىر كۆرسـهتكهن     . كۆنمهيتتى

  .جىددىي ئىنكاسى ئىدى

پ مېڭىــپ بىنــام مهھهللىســىدىكى ئېتىــز بېشــىغا يېتىــپ كهلگىنىنــى ئـۇالر چــۈش تهبىرىنــى سۆزلىشــى 
قىزىل توپىلىق بۇ ئېتىز بېشىغا ياغاچ ساپان قوشۇلغان كالىسـىنى توختىتىـپ قويـۇپ، مانـا     . تۇيماي قېلىشتى

كۆڭلهك پېشىگه قاچىالپ كهلگهن بۇغداي ئۇرۇقىنى تاۋالشقان ئېتىزىغا ئوڭ قـولى بىـلهن چېچىۋاتقـان ئاقسـاقال     
ــدا    -قاننىــڭ پېشانىســىدىن تهر دېه ــيلهن تهڭــال ئىزى ــۆرۈپ، ئىككى ــانلىقىنى ك مۇنچــاقلىرى توختىمــاي ئېقىۋاتق

  .دېهقان ياردەمچىسى يوق، ئۆزى تىكهندەك يالغۇز ئهمگهك قىلىۋاتاتتى. توختاشتى

قـــوش . قېنـــى، دوســـتۇم ھىـــدايى، ئاقســـاقال دېهقـــان تـــاغىمىز يـــالغۇزچىلىق تارتىـــپ قېلىۋېتىپتـــۇ —
  .يدىغانسهن؟ نېمىگه قاراپ تۇرىسهن، تاغىمىزغا ياردەم بېرەيلىھهيدىيهله

دە، ئۇرۇق چېچىلىـپ بولغـان   -قوچقار پالۋان سۆزلهپ بولغۇچه ھىدايى يۈگۈرۈپ بېرىپ ساپاننى قولىغا ئالدى
ڭ ئۇزۇنغا قالمـايال ئۇرۇقنىـ  . ھىدايى قامهتلىك ئۆسكهن دېهقان بالىسى ئىدى. يهردىن باشالپ ئاغدۇرۇشقا باشلىدى

دە، ئـۇالر قىـر بېشـىغا كېلىـپ ئولتـۇرۇپ دەم ئالغـاچ       -چېچىلىپ بولۇشىغا ئۈلگۈرتۈپ ئېتىزمۇ ھهيدىلىپ بولـدى 
  .مۇڭ بولۇشتى-ھال

  تېگىدىن قىزىل؟-تاغا، بۇ ئېتىزنىڭ توپىسى نېمه ئۈچۈن بۇنداق تېگى —

  :جاۋاب بهردىدېهقان بىر كۈلۈۋېتىپ . ھىدايى ئېغىز ئېچىپ ئاقساقال دېهقاندىن كوچىالپ سورىدى

تهكتىنى بىـز ھـارابىلىقالر چۈشـىنىمىز،    -بهللى، ھهق جاينى تېپىپ سورىدىال، ئۇكام، بۇ ئىشنىڭ تېگى —
پېشانىمىزگه ئهلمىساقتىن شۇنداق پۈتۈلگهنمۇ، ئۇ بىـزگه قـاراڭغۇ،   . بىزنىڭ بۇ جاي ئهزەلدىن بىر جهڭگاھ ماكان

-بـۇرۇن . ى، قىلىچ بۇغراخان شېهىتگاھلىقى ئۇنىـڭ شـاھىتى  ئوردام شېهىتگاھلىق. بۇ يهردە كۆپ قانالر تۆكۈلگهن
. مانا ئهمدى ئۇنىڭ ئهتراپى قـۇم بارخـانلىرى ئاسـتىدا قالـدى    . باراقسان ئىكهن-بۇرۇنىسىدا بىر زېمىن ئهلۋەك، بۈك

 يىراقنى قويۇپ يېقىنقى ۋەقهلهرنى سۆزلىسهك، بهدۆلهت لهشكهرلىرىمۇ، شامهنسۇر ئهسكهرلىرىمۇ ۋە باشـقا نۇرغـۇن  
بۇنىڭـدىن  . تۇپراقنىـڭ قىزىـل رەڭگـى ئهنه شـۇنىڭدىن گۇۋاھلىـق بېرىـدۇ      . ئاتارمهنلهرمۇ بـۇ جايـدا قـان تـۆككهن    

  .كېيىن يهنه نېمه ئىشالر يۈز بېرىدۇ، ئۇنى ئالال ئۆزى بىلىدۇ

ئاقساقال دېهقان سۆزلهپ مۇشۇ يهرگه كهلگهندە قاياقتىندۇر بىر قىزىل تۇمشـۇق قاغـا ئۇچـۇپ كېلىـپ قىـر      
بـۇ قىزىـل تۇمشـۇق    . ئۇنىـڭ خىـرە ئـاۋازى خۇنـۈك ئاڭلىنـاتتى     . دە، قاقىلـداپ سايراشـقا باشـلىدى   -قونـدى  بېشىغا

. قاغىنىڭ بىمهھهل ئۇچۇپ كېلىپ، بىمهھهل ۋاقتىدا سايراشقا باشلىغانلىقى بىرەر شۇملۇقنىڭ ئـاالمىتى ئىـدى  



 

ا تهرەپتىن بىر يىگىـت ئۇچقانـدەك   ئۇالرنىڭ مۇڭدىشىش سۆھبىتى مۇشۇ نۇقتىغا مهركهزلىشىۋاتقان چاغدا گازارم
  :دە، دوكالت قېلىپ دېدى-يۈگۈرۈپ كېلىپ قوچقار پالۋانغا چاس بهردى

  .شهھهردىن چىققان تېڭىقچى دوختۇرالر سىلىنى ساقالپ قالدى —

قوچقار پالۋان بىلهن ھىدايى بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغـان ھامـان ئاقسـاقال دېهقـان بىـلهن خوشالشـتى ۋە ئالـدىراپ        
گازارمـا شـتابىنىڭ يېنىـدا بايئـاخۇن ئهزىـزى بىـلهن تېڭىقچـى دوختـۇر ئـۇالرنى كۈتـۈپ           . شتابىغا قـايتتى گازارما 

ئۇالر ئاۋۋال ۋاڭ . قوچقار پالۋان مېهمانلىرىنى شتاب ئىشخانىسىغا باشالپ كىرىپ قىزغىن كۈتۈۋالدى. تۇرغانىدى
تېڭىقچـى دوختـۇر ۋاڭ   . تهكشـۈردى  ئارقىـدىن كېسـهلنىڭ سـۇنۇقىنى   . نىيازنىڭ سـۇنۇقى توغرىسـىدا سۆزلهشـتى   

نىيازنىڭ سۇنۇقنى تهكشـۈرۈۋاتقان مهھهلـدە بايئـاخۇن ئهزىـزى بېشـارەت بېرىـپ، قوچقـار پـالۋاننى يـالغۇز سـىرتقا           
مهھمـۇت مۇھىتىنىـڭ بـۇ خۇسۇسـىي دوختـۇرى ئـۇزۇن       . دە، ئىككىيلهن ئۇزۇنغىچه مهخپىي سۆزلهشـتى -ئاچىقتى

  .ھهر ئىچىگه كىرىپ كهتتىتېنهپ ئۆزى تهنها شه-ئۆتمهي ئالدىراپ

دېدى قوچقار پالۋان ئۆزىگه ئۆزى » چۈشۈمنىڭ بۇزۇلۇشى، قاغىنىڭ سايرىشى مانا ئهمدى ئۇختىسىغا كهلدى«
  ...سۆزلهپ

تېڭىقچى ۋاڭ نىيازنىڭ سۇنۇقىنى قـايتىالپ تېڭىـپ، دورا ئىچـۈرۈپ، ئـۇنى ئۇخلىتىـپ قويغانـدىن كېـيىن        
تامــاق ئارىســىدا ئــۇالر نــازۇك ســىرالرغىچه بىمــاالل  . ۇس كۈتۈۋالــدىقوچقــار پــالۋان تېڭىقچىنــى ياتىقىــدا مهخســ 

قـۇلىقى بـولغىنى ئۈچـۈن ئىچكـى     -تېڭىقچى بولسا شهھهر ئىچىدە بايئـاخۇن ئهزىزىنىـڭ يـېقىن كـۆز    . سىرداشتى
  .ئهھۋالالردىن تولۇق خهۋەردار ئىدى

  يېقىندىن بۇيان سهركهردىمىزگه بىرەر دىشۋارچىلىق يىتىۋاتامدۇ، نېمه؟ —

ئـۇ ھـېلىال بايئـاخۇن ئهزىزنىـڭ     . ېڭىقچى ئۆزىگه قويۇلغان بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇرمىـدى ت
  :شۇڭا، ئۇ لىلال جاۋاب بېرىپ دېدى. ھهممىنى قوچقار پالۋانغا مهخپىي يهتكۈزگهنلىكىنى سېزىپ تۇرغانىدى

ك سۆز ئهمهلـدە ئىسـپاتلىنىۋاتىدۇ،   دېگهن ھېكمهتلى» يېغى ياندىن، باال قېرىنداشتىن«شۇنداق، پالۋان،  —
خوجىنىيـاز ھـاجى ھهر ھهپتىـدە بىـر پـارچه خهت      . دۆيۈزلهر ھـازىر مهھمـۇت مـۇھىتىنى مۇھاسـىرىگه ئېلىۋالـدى     

ئوقـۇپ    دەپ قىسـتايدىكهن، يهنه شـورادا  » ئۈرۈمچىگه كهل، دۇبهنگه ئهل بول، ساڭا چوڭ مهنسهپ بېرىلىدۇ«يېزىپ 
ھهتتـا مهخپىـي   . چىلىرى ھهدېگهندە ئۇنىڭ پېيىنى قىرقىشقا قهستلهۋېتىپتۇقايتىپ كهلگهن بۇرۇنقى ئهگهشكۈ
مىكرىنى سهركهردىمىز سهزگۈرلۈك بىـلهن بىلىـپ   -ئاال بايتالالرنىڭ بۇ ھىيله. تىغ كۆتۈرۈشنىمۇ پهمىلهۋېتىپتۇ

لمـايۋېتىپتۇ،  ئهلهم دەسـتىدىن ئازابلىنىـپ، ئـارامخۇدا ئۇخلىيا   -تۇرسىمۇ، لېكىن، ئۇ بېشىنىڭ تۈكىدىن تـوال دەرد 
مىـش گهپـلهر، ئهپقـاچتى يـاۋا پـاراڭالر قۇمـدەك ئۇچـۇپ        -كويالردىمۇ مىـش -ئهھۋال بولسا مانا شۇنداق، بۇرادەر، كوچا

  .يۈرۈشىدۇ

تېڭىقچىنىڭ جاۋابى ئاخىرالشقاندىن كېيىن قوچقار پالۋاننىڭ رەڭگى بىردىنال ئۆڭۈپ، چىرايى تاتارغانـدەك  
بىـر مهھهلـدىن   . دالهتسىز تهقدىرگه بولغان نهپرەت ئىسيانى مۇجۇماقتـا ئىـدى  شۇ تاپتا ئۇنىڭ يۈرىكىنى ئا. بولدى

  :كېيىن، ئۇ، تېڭىقچىغا يۈزلىنىپ تۇرۇپ دېدى



 

دەپ تـۇرايلى،  ›› بولـۇر بىـر گهپ  ‹‹چۈشهندىم، ئۇستام، ھهممىنىڭ تېگىگه يېتىـپ بولـدۇم، بىـز ھـازىرچه      —
  قىيىشى قانداق بوالر؟ئىككىنچى گهپكه كهلسهك ئۆزلىرى تاڭغان سۇنۇق پۇتنىڭ سا

مهن سـۇنۇقنى ئىزىغـا چۈشـۈرۈپ ئوبـدان تېڭىـپ      . بىمارنىڭ پاچاق سـۆڭىكى ئىككـى يېرىـدىن سـۇنغان     —
شۇڭا مېنىـڭ بـۇ يهردە تۇرۇشـۇممۇ    . ئىنشائالال يېرىم ئايغا قالماي ئاتقا ئۆزى مىنهلهيدىغان ھالغا كېلىدۇ. قويدۇم

تۇرغان سۇنۇق كېسهللهرمۇ خېلى كۆپ كۆپ، ئىالجى بار بۈگۈن ھاجهتسىز، ئۇنىڭ ئۈستىگه شهھهردە مېنى كۈتۈپ 
  . ئاخشام كېتىۋېلىشىمغا ئىجازەت بېرىشسىلهر

  دېدى، ئۇنىڭغا چىن قهلبىدىن مىننهتـدارلىق  -قوچقار پالۋان تېڭىقچى ئۇستامنىڭ پىكرىگه ماقۇل بولدى
  . بىلدۈرۈپ ئۇزىتىپ قويدى
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ھاراب گازارمـا شـتابىدا بۈگـۈن پهيـدا بولغـان كهيپىيـات جىـددىيىلىكى ئـادەتتىكى پىـدائىي يىگىـتلهردىن           
ئىككىــيلهنال بىلىــدىغان بــۇ مهخپىيهتلىكنــى  —قوچقــار پــالۋان بىــلهن ھىــدايى . ئىنتــايىن مهخپىــي تۇتۇلــدى

ئهممـا بـۇيرۇق   . پۈتۈشكهنىدى ئۈچىنچى شهخس سىزىپ قالىدىغان بولسا بىر چوڭ پاالكهتچىلىك يۈز بېرىدۇ، دەپ
مهخپىي تۇتۇلغاندىمۇ، ئۇنىڭ ئهمهلىي ئىجراسى كۈنتهرتىپكه قويۇلغانـدا، ئىككىنچـى بىـر جىـددىيلىك كېلىـپ      

گازارمــا . قوچقــار پــالۋان قــاتتىق تارتىــپ تۇرغــۇزۇش ئــارقىلىق ســىر ســاقالش تهدبىرىنــى قولالنىــدى  . چىقــاتتى
تاغـارچى  . ارالپ كىرىـپ، شهخسـهن ئـۆزى بىۋاسـىته يوقلىمـا قىالتتـى      ياتاقلىرىنى يېرىم كېچىلهردە تۇيۇقسـىز چـ  

مهھهللىسىدىكى بىر خوتۇن بىلهن ئاشنا ئويناپ كېچىسـى كهلمىـگهن بىـر يىگىتنـى شـۇئان تـاپتۇرۇپ كېلىـپ        
ــدىياد يېگــۈزدى  ئانــدىن ھــارابتىكى ئىشــالرنى  . دە، پۈتــۈن يىگىــتلهر ئوتتۇرىســىدا ئىبــرەت قىلــدى  –جــازاالپ پهن

  . يۈرۈپ كهتتى  ئاتلىق  ھاۋاله قىلىپ، ئۆزى يىگىرمه نهچچه يىگىتنى باشالپ ياپچان قاراۋۇلخانىسىغا ھىدايىغا

. ياپچان قهدىمدىن قهشقهر بىـلهن يېڭىسـارنى تۇتاشـتۇرىدىغان چـوڭ يـول ئۈسـتىكى مـۇھىم لهڭـگهر ئىـدى         
ــى   ــتان ‹‹ئۇنىــڭ ئهتراپ ــرەك بوس ــان   ›› تې ــلهن قاپالنغ ــان بى ــۇق ئورم ــارلىق قوي ــا. قات ــۇ يهرگه كېلىــپ  ق راۋۇلالر ب

ئورۇنلىشىپ ئىككىنچى كۈنىسى يېڭىسار تهرەپتىن قهشقهرگه ماڭغان بىر ئاتلىق گۇماندار كىشىنى تۇتۇۋېلىپ 
  :بۇ خهتته. يېنىدىن بىر پارچه خهتنى تېپىۋالدى

   

كۆكيـار  مهھمۇت سىجاڭ ئوۋ قىلىش باھانىسى بىـلهن يېڭىسـارغا كېلىـپال، بـۇ يهردىكـى لهشـكهرلىرىنى       ‹‹
  ››ئارقىلىق ھىندىستانغا ئۆتۈپ كېتىش ئۈچۈن تاڭ سهھهردە يۈرۈپ كهتتى

   



 

قوچقار پالۋان بۇ ئاخبـاراتنى قولغـا چۈشـۈرگهندىن كېـيىن ياپچانـدىكى قـاراۋۇللۇق ئىشـىنى        . دېيىلگهنىدى
راسـتتىال   مهھمۇت مـۇھىتى . ئاياغالشتۇرۇپ، ھېلىقى گۇماندار كىشىنى ئالدىغا سېلىپ يېڭىسارغا يېتىپ باردى

ئابــدۇنىياز قهشــقهردە مهلــۇم خاتــالىق ئۆتكــۈزۈپ يېڭســار قاماقخانىســىغا قامــاپ  . بــۇ يهردىــن يــۈرۈپ كهتكهنىــدى
ئــۇ ئانــدىن ھايــال بولمــاي . قويۇلغــان مويىــدىن تۇەنجــاڭنى تۈرمىــدىن بوشــىتىپ ئۆزىنىــڭ ســېپىگه قوشــۇۋالدى 

تۇرغـان بىـر لـيهن قوشـۇننى باشـالپ يهكهنـگه قـاراپ        دە، بۇ يهردە ئۇنى كۈتـۈپ  -يېڭىساردىن ھارابقا قايتىپ كهلدى
ئۇ يهكهن بازىرى ئىچىگه كىرگهنـدىن كېـيىن مهھمـۇت مۇھىتىنىـڭ كۆكيـار ئـارقىلىق الداخقـا ئۆتـۈپ         . ماڭدى

لېكىن ئۇ ياپچاندا تۇتۇۋالغان ھېلىقى ئاخباراتچىنى سـوراق قىلىشـنى ۋاقتىـنچه    . كهتكهنلىكىنى ئېنىق بىلدى
ۇپ، ئالــدى بىـلهن خهلقنىــڭ رايىنــى تىڭــتىڭالپ كـۆرۈش ئۈچــۈن بىــرنهچچه ســائهت بــازار   كهيـنىگه قالــدۇرۇپ تــۇر 

ياساقلىرى دەستىن پۇقراالرنىـڭ  -ئۈستىگه سالغان ئالۋان-ما جهمهتى ۋە باشقا توپىالڭچىالرنىڭ ئۈستى. ئارىلىدى
  . چىدىغۇچىلىكى قالمىغانىدى

ــۈك    ــىدا ب ــر بېش ــۇ كوچىنىــڭ بى ــۈپ   -ئ ــر ت ــاخالنغان بى ــان   باراقســان ش ــتىغا توپالنغ ــۈگهت سايىســى ئاس س
دە، بىـر ئوتتـۇرا يـاش پالچىنىـڭ داق يهر ئۈسـتىدە پالغـا تهبىـر بېرىۋاتقـانلىقىنى         -كىشىلهرنىڭ ئارىسىغا كهلدى

پـالى مۇنـداق   . قوچقار پالۋان بۇ يهردە پالچىدىن بىر قېتىملىق مـۇھىم دەرس ئاڭلىغانـدەك بولـدى   . ئاڭالپ قالدى
  :دېگهنىدى

   

  ئوۋ قىلمىدى،›› ئوۋغا چىقتى‹‹ مهھمۇت سىجاڭ

  .قوغلىمىدى —  دۈشمهنلىرى سېزەلمىدى

  قوۋمنى تاشالپ كهتسه،–شۇنچه نۇرغۇن ئهل 

  .پىر ئهۋلىيا قوللىمىدى —پالدا ئايان 

   

پالچىنىــڭ ئاغزىــدىن ئاشــۇ تهبىرنــى ئــاڭالپ، بــۇ خهۋەرنىــڭ خهلقىئــالهم ئىچىــدە شــۇ قهدەر تېــز تارقىلىــپ   
بـۇرۇتىنى ياسـىتىش ئۈچـۈن كونـا بـازاردىكى بىـر چـوڭ ساتىراشـخانا         -ئـۇ سـاقال  . والتتىكهتكهنلىكىدىن ھهيران ب

ــادەملهر خېلــى كــۆپ ئىــدى  . ئىچىــگه كىــردى ــۇ يهردە نــۆۋەت ســاقالپ ئولتۇرغــان ئ ئاشــۇ كــۈنلهردە ســاماۋارخانا،  . ب
ــاچتى گهپلهرنىــڭ ئۇۋىســى ئىــدى -ساتىراشــخانىالر ھهرخىــل ئۇچــۇر  ــالۋان د. خهۋەر ۋە ئهپق ــار پ ەل ئاشــۇنداق قوچق

  . گهپلهرنىڭ داستىخانىغا داخىل بولدى

  ھوي، ئاڭلىدىڭالرمۇ، مهھمۇت سىجاڭنى ھىندىستانغا قېچىپ كېتىپتۇ، دەيدىغۇ؟ —

  ...ئاڭلىمامدىغان، بالدۇرراق جېنىمنى بىر چهتكه ئاالي دېگهندۇ —

  ...زامان دېگهن نېمىغۇ تىكىشى توختىمايدىغان ئهسكى چاپانغىال ئوخشايدىكهن —



 

بــۇرۇتىنى ياســىتىپ -قوچقــار پــالۋان بــۇ قىزىــق پــاراڭالرنى زوقلىنىــپ ئاڭلىــدى، نــۆۋىتى كېلىــپ ســاقال  
  . بولغاندىن كېيىن يهكهندىكى يېڭى گازارمىغا قايتىپ كهلدى

   

   

  يهتتىنچى باب

  

  كاچۇڭدىكى چۈش
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ياپچاندا قولغا چۈشۈرۈلگهن ئاخبارات، پىرىيانه يهكهن پالچىسـىنىڭ تهبىـرى ھهمـدە سـهركهردىنى كۆكيـاردا      
ئـۇ  . ئۇزىتىپ قويـۇپ قايتىـپ كهلـگهن ئهسـكهرلهر تىلىـدىن ئاڭلىغـانلىرى قوچقـار پـالۋاننى بىئـارام قىلىـۋەتتى          

ــلىدە  ــار ۋ   ‹‹ئهس ــۇرچىنى پهقهت يېڭىس ــاراۋۇللۇق ب ــدىكى ق ــاراب ۋە ياپچان ــان    ھ ــوۋ قىلىۋاتق ــدا ئ ــل ئهتراپى ە قىزى
ئۇ يهكهندە يهنه مهھمـۇت مۇھىتىنىـڭ كۆكيـاردىن    . دەپال چۈشىنهتتى›› سهركهردىمىزنى مۇھاپىزەت قىلىۋاتىمهن

  . دە، ئۇنىڭ كاللىسى تېخىمۇ قېيىپ كهتتى-ما جهمهتىگه يازغان تۆۋەندىكى خېتىدىن ۋاقىپ بولدى

بىـز  . يسـۇنماي ئىسـيان كۆتـۈرۈپ قهشـقهردىن يېنىـپ چىقـتىم      مهن شېڭ جهمهتى ۋە ئىسـهاق تاغامغـا بو  ‹‹
  ››...كاچۇڭدا سۆھبهتلهشسهك، ۋەكىل ئهۋەتسهڭالر

   

دىن ئىبارەت ھىـيله ئىكهنلىكـى ئاشـكارىلىنىپ    ›› ئات ئايلىخانغا، يول سارىخانغا‹‹ئهمهلىيهتته بۇ خهتنىڭ 
  . بهلگىلهپ قاغىلىقتا كۈتۈپ تۇراتتىئهمما ما جهمهتى بۇ خهتكه ئىشىنىپ، سۆھبهت ۋەكىلىنى . قالغانىدى

ئۇنىڭدىن سىرت مهھمۇت مۇھىتىنى الداخقا ئۇزىتىپ قايتقان ئهسكهرلهر، جۈملىـدىن ھهرجايـدا تارقىلىـپ    
مۇشۇنداق ۋەزىيهتـته قوچقـار پـالۋان    . يۈرگهن پىدائىي يىگىتلهرنىڭ ھهممىسىال كاچۇڭ تهرەپكه قاراپ ماڭغانىدى

  . كاچۇڭغا قاراپ ئاتالندىھاراب چهۋەندازلىرىنى باشالپ 

چېـۋىگه بـاي باياشـات جـاي      -يهكهننىڭ غهربىي جهنۇبىغا جايالشقان بۇ تاغلىق كهنت چارۋا، ئاشلىق ۋە مېـۋە 
ئايــاللىرى شــاۋقۇنلۇق زەرەپشــان دەرياســىدىن    -ســاغالم تهبىــئهت بهخشــىدىن بهســتلىك ئۆســكهن ئهر    . ئىــدى

ئاتا قىلغاندىن سىرت، كاچۇڭلۇقالر ئۇنىـڭ ئېقىنىـدىن ھهر يىلـى     بۇ ئۇلۇغ دەريا ئۇالرغا ئابىهايات. پهخىرلىنهتتى
تهبىئهت ئهۋزەللىكىدىن بهھرىمهن بولغان كاچۇڭلۇقالر بۇ يهرگه جهم بولغان مىڭدىن . تاۋاقالپ ئالتۇن سۈزۈۋاالتتى



 

قان يىگىتلهر بىراق، سهركهردىسىدىن ئايرىلغان بۇ دېه. ئارتۇق پىدائىي يىگىتلهرنى بىماالل تهمىنلهپ تۇرغانىدى
  . دېگهن جىددىي مهسىلىگه دۇچ كهلگهنىدى›› بۇنىڭدىن كېيىن نېمه قىلىش كېرەك؟‹‹

ــدى ۋە      ــۇقىرى دەرىجىلىــك ئوفىتســېرالر توپالن ــدىن ي ــۈزلهڭلىككه پهي ــازىرى يېنىــدىكى ت كــاچۇڭ كهنــت ب
ارقىغـــا بىـــر قهدەم ئ‹‹: ھهممهيـــلهن بىـــر نىيهتـــته. يۇقىرىـــدىكى تېمىنـــى چۆرىـــدەپ كـــېڭهش ئېلىـــپ بـــاردى

ئاخىرىـدا  . دېـگهن قارارغـا كهلـدى   ›› چېكىنمهيمىز، شېڭ جالالت بىلهن بىر تامچه قېنىمىز قالغۇچه ئېلىشىمىز
  :ئالدى بىلهن مويىدىن تۈەنجاڭ نامزات كۆرسىتىپ دېدى. سايالم ئېلىپ بېرىلدى

. ردىسى بولىدۇچاروپايالرنىڭ سهركىسى بولىدۇ، يىگىتلهرنىڭ يىگىتۋېشى بولىدۇ، جهڭچىلهرنىڭ سهركه —
پاراسهت ۋە باتۇرلۇقتا ھهممىمىزدىن يـۇقىرى تۇرىـدىغان ئابـدۇنىياز كامـالنى سـىجاڭلىققا كۆرسـىتىمهن،       -ئهقىل

  قېنى كۆپچىلىك نېمه دەيدىكىن؟

شۇنداق قىلىـپ، قوچقـار پـالۋان مىڭـدىن     . مويىدىننىڭ بۇ تهكلىپىنى كۆپچىلىك بىر ئاۋازدا تهستىقلىدى
دەپ   ئــۇ كىشــىلهر ئارىســىدا ئابــدۇنىياز ســىجاڭ. رنىــڭ بــاش كومانــدىرى بولــۇپ قالــدىئــارتۇق پىــدائىي يىگىتله

  . ئاتىلىدىغان بولدى

شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن يهنه شۇ تۈزلهڭلىكته ئهسكهرلهرنىڭ ئومۇمىي يىغىنى ئېچىلدى، يېڭى سـىجاڭ  
  :سۆزگه چىقىپ دېدى

ېپىمىزدىن ئايرىلىپ يۇرتۇمغا كېـتىمهن  ئهگهر س. بىز ھهممىمىز قايتىدىن بىر سهپ بولۇپ ئۇيۇشتۇق —
دېــگهن ئىــرادە بىــلهن كۈرەشــكه     ›› پىــدائىيلىق يولىــدا ئــاداققىچه مــاڭىمهن    ‹‹دېگــۈچىلهر بولســا رۇخســهت،    

  :ئاتلىنىدىغان يىگىتلىرىمىز ئالدىدا مهن ھازىر تۆۋەندىكى ئىنتىزامنى ئېالن قىلىمهن

  .شهرتبىرىنچى، ھهرقانداق يىگىت قوماندانلىققا بويسۇنۇشى 

  .مۈلكىگه تهگمهسلىكى شهرت-ئىككىنچى، ھهرقانداق يىگىت خهلقنىڭ مال

  .قىزلىرىغا قهتئىي يامان نىيهتته بولماسلىقى شهرت-ئۈچىنچى، ھهرقانداق شهخس خهلقنىڭ خوتۇن

  .تۆتىنچى، ھهرقانداق يىگىت يارىدار سهپدىشىنى قوغدىشى شهرت

  .قىلىدىغانلىقىنى بىر ئېغىزدىن بىلدۈرۈشتىبۇ تۆت شهرتكه بارلىق پىدائىي يىگىتلهر ئهمهل 

ئارقىــدىنال، ئــۇ قىســىملىرىنى قايتىــدىن تهشــكىللهپ ۋە ئــۇالرنى تــۆت تــۇۋەنگه ئايرىــپ، ھهربىــر تۇەننىــڭ    
شـۇنداق قىلىـپ يېڭـى تهشـكىللهنگهن     . كوماندىر ۋە مۇئـاۋىن كومانـدىرلىرىنىڭ ئىسـىملىكىنى ئـېالن قىلـدى     

ئاخىرىدا ئۇ يهنه مويىدىننى قوشۇمچه ئۆزىنىڭ سـهنمۇجاڭلىقىغا، ئهينـى   . لدىبارلىققا كه» كاۋچوك دېۋىزىيىسى«
  .زاماندا ئىختىساسلىق دەپ تونۇلغان ئاتۇشلۇق ئابدۇقادىر ھاجى ئۆزىگه مۇشاۋىر قىلىپ تاللىۋالدى
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مهھمۇت مۇھىتىنىڭ ھىندىستانغا ئۆتـۈپ كهتكىنىنـى ئـاڭالپ خاپـا بولغـان مـا جهمهتـى كاچۇڭغـا ۋەكىـل          
كېــيىن ئــۇالر يېڭــى دېــۋىزىيه كومانــدىرى ئابــدۇنىيازنى . ئهۋەتىشــتىن يالتىيىــپ، قاغىلىقتــا كۈتــۈپ تۇرغانىــدى

. ئىككى تهرەپنىڭ سۆھبىتى قاغىلىق ھاكىم مهھكىمىسى زالىدا ئېلىـپ بېرىلـدى  . قاغىلىققا تهكلىپ قىلدى
بهت باشلىنىشى بىلهن تهڭـال  سۆھ) ما جۇڭيىڭنىڭ سىڭلىسىنىڭ ئېرى(ما جهمهتىنىڭ سهركهردىسى ما جيهن 

  :قورساق كۆپۈكىنى تۆكۈپ دېدى

بىز بىلهن كاچۇڭدا سۆزلىشىمىز، دەپ خهت . مهھمۇتمۇ تازا سېهىرگهر بىر نېمه ئىكهن... قارىمامدىغان،  —
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه بــايىقى ئىســهاق تاغــا . يېزىــپ، دوپپىمىزغــا جىگــدە ســېلىپ قويــۇپ، چهت ئهلــگه تىكىۋېتىپتــۇ

پهش -نـېمهڭلهر نهچـچه رەت قهسـهم ئىچىـپ، مېنـى تهكلىـپ قىلىـپ ئاچىقىـپ، ئارقىـدىنال ھهش          دەيدىغان بىـر 
دېگۈچه ۋاپاسىزلىق قىلىپ جالالت شېڭ شىسهينىڭ دامىغا چۈشۈپ، قورچـاق مۇئـاۋىن رەئىسـلىك مهنسـىپىنى     

  بۇ گېپىمنىڭ چىنلىقىغىمۇ ئىشىنىدىغانسىز؟. دەپ ھهممىمىزنى سېتىۋەتتى

ئــۇ دەســلىپىدىال  . ى بىــلهن ئابــدۇنىياز كامالنىــڭ كــۆزىگه تىكىلىــپ قارىــدى     مــا جــيهن ســوئال نهزىــر   
ئابدۇنىياز كامال ئۆزىنى تهمكىـن تۇتـۇپ بىـرمهھهل    . سۆھبهتدىشىنىڭ يۈرىكىنى چېكىپ كۆرمهكچى بولغانىدى

نى سۈكۈت قىلىپ ئولتۇرغاندىن كېيىن سۆز تىزگىنىنى نۆۋەتتىكى نىشانغا بۇراش غهرىزىدە تۆۋەندىكى تهكلىپى
  :ئوتتۇرىغا قويدى

مېنىڭچه شېڭ شىسهينىڭ دامىغا چۈشۈپ، دېهقانالرغـا ئاسـىيلىق قىلغـانالرنى تـارىخ ئـۆزى جازالىشـى        —
مۇمكىن مهن شېڭ جالالتنىڭ ئۇستازىم ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنى ھهم باشقا دېهقـانالرنى قانـداق قىرغـانلىقىنى ئـۆز     

خـوش ئهمـدى بىـز ئالـدىمىزدىكى ئىشـالر      . غـا چۈشـمهيمهن  شۇڭا مهن ھهرگىز ئۇنىـڭ دامى . كۆزۈم بىلهن كۆرگهن
بىرىنچىــدىن، شــورا كونسۇلخانىســىغا بىزنــى قــولالش، : مېنىــڭ تهكلىــپىم. توغرۇلــۇق پىكىرلىشــىپ كــۆرەيلى

ھېچبولمىغاندا بىتهرەپ تۇرۇش توغرىسىدا خهت يېزىپ كۆرسهك؛ ئىككىنچىدىن، مهھمـۇت مـۇھىتى چېگرىـدىن    
ــيىن مهم   ــدىن كې ــۈپ كهتكهن ــۈرمىگه        ئۆت ــڭ ت ــۋەر زاتالرنى ــارتۇق مۆتى ــۈزدىن ئ ــۈچ ي ــارلىق ئ ــدى قات ــى ئهپهن تىل

  .شۇڭا قهشقهرگه تېگىش قىلىپ ئۇالرنى قۇتۇلدۇرۇۋالساق. تاشالنغانلىقى مهلۇم بولدى

ئابدۇنىيازنىڭ بۇ تهكلىپىنى ئاڭالپ ما جيهن ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتـى ۋە كىچىـك چېكىلىكـى بـار سـېرىق      
ئۇنىــڭ يــېڭىال چۈشــۈرۈلگهن . بۇياققــا مېڭىشــقا باشــلىدى-غــا ئېلىۋېلىــپ ئۇيــاقتىنھهربىــي شهپكىســىنى قولى

ئۇ، بىر مهھهلدىن كېيىن يهنه ئۆز ئورنىغا كېلىـپ  . يۇمىالق، سىدام بېشى سىرالنغان قاپاقتهك پارقىراپ تۇراتتى
  :دە، جاۋابهن دېدى-ئولتۇردى

ىپسىز، بـۇ چۈشـنى كاچۇڭـدا كـۆرۈپ كهلـگهن      شورا دەۋاتامسىز، بهللى، سىز يهنه ئۇخلىماي چۈش كۆرۈۋېت —
مهن سـىزنىڭ بـۇ چۈشـىڭىزگه ھهرگىـز قوشـۇلمايمهن، چـۈنكى، شـۇرانىڭ        ! توغرا، كاچۇڭدىكى چـۈش . ئوخشايسىز

شـورا شـور تاشـاليدۇ، شـېڭ     . ئـۇ، سـىز بىـلهن بىزنـى ھهرگىـز قوللىمايـدۇ      . پىالنى ئاللىقاچان بېكىتىلىپ بولغان
بولســا پۇشــايمىنىنى ئاالرغــا قاچــا يــوق ئــاخىرى پېشانىســىنى   ك ئــاال بايتــالالرشىســهي تــور تاشــاليدۇ، توخــۇ يــۈرە

بىراق مهن سىزنىڭ ئىككىنچى خىـل پىكىرىڭىزنـى چوقـۇم قـولاليمهن ھهمـدە قوشـۇنۇمدىن ئـۈچ يـۈز         . قاشاليدۇ



 

گسهك سىز قهشقهر كونىشهھهرگه، مهن قهشقهر يېڭىشهھهرگه ماسلىشىپ ته. ئادەمنى سىزگه ياردەمگه ئهۋەتىمهن
  .غهلىبىدىن ئۈمىد بار

ئىككى تهرەپ يارىشـىش كېلىشـىمى ئىمزالىغانـدىن    . ما جيهننىڭ بۇ پىكرىگه ئابدۇنىياز كامالمۇ قوشۇلدى
  .ئابدۇنىياز كامال شۇ كۈنى كاچۇڭغا قايتىپ كهلدى. كېيىن سۆھبهت ئاياغالشتى
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ئۇنىـڭ  . جىـم دېمهيتتـى  -ھـېچكىمگه الم ئابدۇنىياز كامـال قـاغىلىق سـۆھبىتى توغرىسـىدا سـىز سـاقالپ       
ئهته يهكهنـگه بـارىمىز، شـۇ    «قىسـتاپ تۇرۇۋالغـان يېقىنلىرىغـا بولسـا     . يېقىنلىرى بولسا ئاڭالشقا تهقهززا بـوالتتى 

  .دەپ ئۆزىنى قاچۇراتتى» ...چاغدا

يــۇرت . دېــگهن گهپ ھهمــمه يهردە ئۇچــۇپ يــۈرەتتى » پىــدائىي يىگىــتلهر ئهته يهكهنــگه قــاراپ قوزغــالغۇدەك «
پىشـۇرۇپ ئـاخىرقى قېـتىم چـوڭ زىيـاپهت ئويۇشـتۇردى، زىيـاپهتتىن        -كالىالرنى سويۇپ-مۆتىۋەرلىرى ئونالپ قوي

  .كېيىن ھهممهيلهن ئۇخالپ ئارام ئېلىشتى

-باش ئهتىيازنىڭ سالقىن شامىلى كاچۇڭ جىلغىلىرىغا خۇش پۇراق چېچىپ قىـر ياقىلىرىـدىكى يېشـىل   
يېقىندىن ئىتالرنىڭ ھاۋشىغانلىرى، بۆرىلهرنىڭ ھۇۋالشـلىرى، ئـارىالپ   -يىراق. يۇمران چۆپلهرنى سۆيۈپ تۇراتتى

  .ئاتالرنىڭ كىشنهشلىرى ئاڭلىناتتى

ئابدۇنىياز كامال مهخسۇس قاراۋۇلالرنىڭ مۇھاپىزىتىدىكى خاس بارگاھى ئىچىدە سوزۇلۇپ يېتىـپ ئـايىغى   
توخـۇ  «دە، -كىرپىكـى يۇمۇلـۇپ ئۇيقۇغـا كهتتـى    چىقمايدىغان خىيالالر دېڭىزىـدا ئـۈزەتتى، تـۈن نىسـپىگه بارغانـدا      

دېگهن تهمسىلدىكىدەك ئۇنىڭ ئۇخالشتىن بـۇرۇنقى خىيـاللىرى مانـا ئهمـدى     » ...داڭگال چۈشهيدۇ، ئۆچكه جاڭگال
  :ئۇيقۇسى بىلهن تهڭال باشالنغان شېرىن چۈش ئهينىكىدە ئهكس ئېتىشكه باشلىدى

شـورا  ‹: دەيـدۇ، يهنه بهزىـلهر  › ش، بولمىسا ئىشىڭ ئاقسـايدۇ شورا بىلهن گهپلهش، شورا بىلهن ئهپله‹: بهزىلهر«
› ...ھهرقانچه قىلغان بىـلهن سـۆزۈڭ ئاقمايـدۇ   ... ماڭا باقمايدۇ-دېگهن بهرىبىر شېڭ شىسهينى تالالپ بولدى، ساڭا

مهيلـى ئـاۋۋال بىرىنچـى خىـل پهرەز ئۈچـۈن دو      . ئىككى خىل پهرەزنىڭ ھهر ئىككىلىسى توغرىدەك قىلىدۇ. دەيدۇ
ــۆزۈمنى ئېتىــپ      تى ــى ســىناپ كۆرمهيمهنمــۇ؟ تهۋەككــۈل دەرياســىغا ئ كىــپ، ئارقىــدىن ئىككىنچــى خىــل پهرەزن

ئـۇ بىـر   . ئۇ ماڭا روھىي كۈچ ئاتا قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. باقمايمهنمۇ؟ بۇ ماڭا ئهل مۇھهببىتى بىلهن باغالنغان رىشته
يۇشــى مــۇمكىن، ھهتتــا مېنــى ھــاالك كـۈنى ئېهتىمــال ئالىقانــدىن ســۇ قاچقانــدەك غايىــب بولــۇپ مېنـى داغــدا قو  

  »...پىداكار يىگىتال بولىدىكهن، بۇ ئاقىۋەتلهرنى كۈتۈشكه ھهقلىق. قىلىۋېتىشىمۇ مۇمكىن

ئابدۇنىياز كامال ئهتىسى ئورنىـدىن تۇرغانـدا    —ساھىبى     بۇ شېرىن چۈشنىڭ. مانا بۇ كاچۇڭ چۈشى ئىدى
  .ئۆزىنى يېنىك ھېس قىلدى
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سى بۈگـۈن سـهھهرلىكته ئـاتلىق يولغـا چىقىـپ يهكهنـگه يېتىـپ بـاردى ۋە بـۇ يهرگه          يېڭى كاچۇك دېۋىزىيى
ئۇالرغــا يهنه . يــاردەم ئۈچــۈن مــا جهمهتــى تهرىپىــدىن ئهۋەتىلــگهن ئــۈچ يــۈز كىشــىلىك قوشــۇن بىــلهن جهم بولــدى 

نۇرغـۇن   بـۇ بىرلهشـمه كـۈچ ئارىسـالدى بولـۇپ تۇرغـان      . خوتهندىن كهلگهن نۇرغۇن پىدائىي يىگىتلهرمـۇ قوشـۇلدى  
لــېكىن، بــۇ يېڭــى روھىــي ھــالهتمۇ كــاچۇڭ  . پىــدائىي يىگىتلهرنىــڭ روھىغــا تهســهللى ۋە ئىشــهنچ بېغىشــلىدى 

  .چۈشىنىڭ داۋامى ئىدى

. يېڭى بىرلهشمه قىسىم مانا ئهمدى قهشقهر كونىشهھهرگه تېگىش ئۈچۈن جىـددىي تهييـارلىق قىلىۋاتـاتتى   
هسـكهرلىرىنىڭ تۇۋەنجـاڭى قـاغىلىقتىن كۆتـۈرۈپ كهلـگهن بىـر       ئهنه شۇ چاغدا ما جهمهتىنىڭ ياردەمگه كهلگهن ئ

  :خهتته مۇنداق دېيىلگهنىدى. پارچه خهتنى ئابدۇنىياز كامالغا تاپشۇردى

   

قــاغىلىق قــارارى بــويىچه بىــز تهرەپــتىن ئهۋەتىلــگهن كىشــىلهر ســىزنىڭ قومانــدانلىقىڭىزغا بويســۇندى، «
رنىڭ ئاراڭالردا بىقارار ئـاال بايتـالالر بولـۇپ چوقـۇم چـوڭ ئـاپهت       ئۇالرنىڭ جهڭگىۋارلىقىدا گهپ يوق، لېكىن، سىله

  »...مۇشۇ نۇقتىغا سهزگۈر بوالرسىز. كهلتۈرۈپ بېرىدۇ

   

چۈنكى، بۇ گهپـلهر قـاغىلىق سـۆھبىتىدىمۇ    . ئابدۇنىياز كامال بۇ خهتنىڭ مهزمۇنىغا ئانچه ھهيران قالمىدى
ئۆلچىگهندە ئادەم باشقۇرىدىغان كىشى ئۈچۈن يۇقىرىقى خهتنىڭ ئهقىل تارازىسىغا سېلىپ . ئوتتۇرىغا چۈشكهنىدى

ــدىلىنىش قىممىتىنــى ئىنكــار قىلىۋېتىشــقا بولمــايتتى   ھــالبۇكى، خــام ســۈت ئهمــگهن ئىنســان بالىســى    . پاي
شـۇ چاغـدا،   . مهنپهئهت قۇلى، مهنپهئهت بىلهن ئۆلۈم ئۆتكىلى ئۇنىڭ ئهجهللىك ئاجىز نۇقتىسـى  —ماھىيىتىدىن 

  .يېڭى كاچۇڭ دېۋىزىيىسى ھازىر ئهنه شۇنداق ئىمتىهانغا دۇچ كهلگهنىدى. شكارىاليدۇئۇ ئۆزىنى ئا

ئۇنىڭغـا  . ياپچاندا قاراۋۇلالرنىڭ قولىغا چۈشكهن بايىقى ئاخباراتچى ھېلىغىچه نـازارەت ئاسـتىدا تۇرۇۋاتـاتتى   
. ر چـوڭ مهيـدانغا توپالنـدى   بېرىلىدىغان ئىبرەت جازاسى مۇۋاپىق پهيتنىال كۈتۈپ تۇرغانىدى، پۈتـۈن دېـۋىزىيه بىـ   

. ئۇ، مهھمـۇت مۇھىتىنىـڭ رەقىبـى ئىـدىرىس تهرىپىـدىن يالالنغـان ئاخبـاراتچى ئىـدى        . جاسۇس سوراق قىلىندى
ئـۇنى ئۇنىمىغىنىغـا قويمـاي، ئـۆزى بىـلهن بىلـله ئېلىـپ مېڭىـپ         . مهھمۇت مۇھىتى رەقىبىنى پـايالپ يـۈرەتتى  

بـۇ تهقـدىر مانـا ئهمـدى ئۇنىـڭ      . تۇرۇپ قويـۇپ يـۈرۈپ كهتكهنىـدى   كوكراۋات يولىدا ئېتىپ تاشلىغان ۋە تاشقا باسـ 
ئاخبـاراتچى ھهمـمه جىنـايىتىنى ئىقـرار قىلغانـدىن كېـيىن چـوڭ مهيدانـدا         . ئاخباراتچىسىنىڭ بېشىغا كهلـدى 

  .ئېتىپ تاشالندى

  :ئابدۇنىياز كامال ئارقىدىن نۇتۇق سۆزلهپ دېدى



 

سـاپ ۋىجـدانى بـويىچه جهملهشـكهن دېهقانالرنىـڭ       ئۆزىمىزنىـڭ ئىختىيـارى ۋە   —بىزنىڭ بۇ سېپىمىز  —
. پىدائىي قوشۇنى، ئهمما بىز شېڭ شىسهيگه باش ئهگمىگىنىمىز ئۈچۈن، ئۇ بىزنى ئىسيانچىالر دەپ ئېالن قىلدى

مهن بۇ ئىسىمنى ياقتۇرىمهن، شېڭ شىسهي نۇرغۇن دېهقانالرنى، ئالىمالرنى قهتلى قىلغانلىقى ئۈچۈن بىـز ئۇنىـڭ   
لېكىن، ۋىجـدانى پىچىـۋېتىلگهن   . يان كۆتۈرۈشكه ھهقلىق ئىدۇق، بىز ھازىر شۇ يولنى تاللىدۇقئۈستىدىن ئىس

بىـز قهسـهمياد   . بۈگۈن ئىبرەت جازاسى بېرىلگهن جاسـۇس ئهنه شـۇالرنىڭ تىپـى   . مۇناپىق ئاال بايتالالرمۇ بايقالدى
مىزغا سـاداقهتمهنلىك ۋە كۈچلـۈك   قىلىپ بۇ ۋىجدانىي يولدا جهملهشكهنىكهنمىز، بىزنىڭ قهلبىمىزدە ئۆز ئىشـى 

بىـز بۇنىڭـدىن كېـيىن خائىنالرغـا، ئـاال بايتالالرغـا، ئىنتىزامسـىز لـۈكچهكلهرگه         . ئىرادە ئورۇن ئېلىشى كېـرەك 
  ...ھهرگىز ئهپۇ قىالاليمىز

ئابـدۇنىيازنىڭ  . ئهتىسىدىن باشالپ قهشقهرگه تېگىش قىلىش پىالنـى بـويىچه قوشـۇن قايتىـدىن رەتلهنـدى     
كېـيىن بولـۇپ   -ه يۈز كىشىگه، مويىدىن ئالته يۈز كىشىگه قوماندان بولۇپ ئىككى يول بىلهن ئىلگىرىئۆزى يهتت

ئاتلىق ۋە پىيـادە ماڭغـان   . ما جهمهتىنىڭ ياردەمچى ئهسكهرلىرىمۇ بىرگه يۈرۈش قىلدى. قهشقهرگه قاراپ ماڭدى
كۈنى قهشقهر كونىشهھهرنىڭ دۆلهتباغ  -29ئاينىڭ  -5يىل  -1937ئۇالر . بۇ قوشۇن ئىككى مىڭغا يېتىپ باراتتى

  .يېزىسىغا كېلىپ جهم بولۇشتى

بۇ كۈنلهردە قهشقهر كونىشهھهر ئىچىدە ئىككى خىل كۈچ بولۇپ، بىـرى، شـورا تهرەپـكه مهنسـهپ بولغـان ئـۈچ       
قولىـدىكى بىرقـانچه يـۈز      يۈزدەك ساقچى، يهنه بىرى، مهھمۇت مۇھىتىنىڭ سابىق سـهنمۇجاڭى قۇربـان سـهئىدى   

ــدى كىشــىل ــكهرلهر ئى ــۇنلىرىغا      . ىك ئهس ــدائىي قوش ــدۇنىيازنىڭ پى ــكهندىمۇ ئاب ــۈچ بىرلهش ــل ك ــى خى ــۇ ئىكك ب
-قهشــقهرنىڭ يــازلىق ھــاۋا كىلىمــاتىمۇ ئىســيانچىالرغا پايــدىلىق شــهرت . ھــازىرەنلىككه تاقابىــل تۇرالمــايتتى

  .شارائىت يارىتىپ بهرگهنىدى

دە، دۆلهتباغـدىن قوزغالغـان بـۇ يىگىـتلهر     -چۈشۈردى ئابدۇنىياز كامال پىدائىي يىگىتلىرىگه دەرھال بۇيرۇق
  ســېپى تــۈمهن دەرياســىنى بــويالپ يــۈرۈپ كېرەمباغقــا يېتىــپ بارغانــدا، مهۋالنــوف باشــچىلىقىدىكى چىكــا          

ئىســيانكار پىــدائىيالر قــارا . لــېكىن ئــارا يىــراق ئىــدى. قىســىملىرىنىڭ قــاراۋۇللىرى ســېزىپ ئــوق ياغــدۇردى 
ئـۇالر شـۇ ئىلگىـرىلىگهنچه بېرىـپ     . ندا قاراۋۇل ساقچىالر ئاللىقاچـان تىكىۋەتكهنىـدى  قۇيۇندەك ئىلگىرىلهپ بارغا

شــهھهر . شــهھهر شــۇ ئىلگىــرىلىگهنچه بېرىــپ يــۇمىالق شــهھهرنى قورشــىۋالدى. يــۇمىالق شــهھهرنى قورشــىۋالدى
قارشـى ئـوق   ئىچىدە بېكىنىپ ياتقان قۇربان سهئىدى سېپىل ئىچىدىكى ئهسـكهرلهرنى قـايمۇقتۇرۇپ دېهقانالرغـا    

ئــۇزۇن ئــۆتمهي، بــۇ قايمۇققــان ئهســكهرلهر قۇربــان ســهئىدىنى تاشــالپ ئابــدۇنىياز تهرەپــكه ئهل بولۇشــقا   . ئــاتقۇزدى
ــلىدى ــى  . باشـ ــداپ زورايتتـ ــۇ غولـ ــېپى تېخىمـ ــيانچىالر سـ ــيانچىالرنىڭ   . ئىسـ ــهھىرى ئىسـ ــقهر شـ ــاخىر قهشـ ئـ

  .ئىشغالىيىتىگه ئۆتتى

تېخىمـۇ  . ىنىڭ قىسـمىال بىـر پهردىلىـك كۆرۈنۈشـى ئىـدى     بۇ پهقهت تارىخنىڭ ئۆزگىرىشـچان كومېدىيىسـ  
  .قىزىقارلىق ئويۇنالر ئهمدى باشلىناتتى

شورا كونسۇلى قهشقهردىكى چىكا قىسىملىرى بىلهن قۇربـان سـهئىدى قىسـىملىرىنىڭ مهغلۇبىيىتىـدىن     
يىچه ئابــدۇنىياز بــۇ كېلىشــىم بــو. ئــۇالر ئــاخىر بىــر كېلىشــىم تهدبىرىنــى ئوتتۇرىغــا قويــدى. بىئــارام بولغانىــدى

كامالنىڭ شتابى يۇمىالق شهھهر ئىچىدە بولۇشى، قۇربان سهئىدى يېڭىشهھهردىكى شـېڭ شىسـهي قىسـىملىرى    
  .بىلهن بىرگه تۇرۇشى قارار قىلىنغانىدى



 

قهشـقهر كونىشـهھهردىكى   . دەل شۇ ۋاقىتتا ئابدۇنىياز كامال بىز پاجىئهلىك تراگېدىيىسىدىن خهۋەر تـاپتى 
ىملىرى تېخى يېقىندىال تۇتقۇن قىلغان مهمتىلى ئهپهندى، ئابـدۇراخمان شـائىر قاتـارلىق ئـۈچ     مهۋالنوفنىڭ قىس

يۈزدىن ئارتۇق مهھبۇسـنى بېنـزىن چېچىـپ، ئـوت قويـۇپ ئۆلتـۈرۈپ بولغانـدىن كېـيىن يېڭىشـهھهرگه قېچىـپ           
  .بېرىۋالغانىدى
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ئــۇ پۈتــۈن بىــر كــېچه تولغىنىــپ . بــۇ پــاجىئهنى ئــاڭالپ ئابــدۇنىياز كامالنىــڭ يــۈرىكى قــاتتىق مۇجۇلــدى 
  :ئهتىسى مۇشاۋىر ئابدۇقادىر ھاجى ياقۇپقا تاپىالپ دېدى. ئۆزىنىڭ بىخۇدلۇقىدىن ئېچىناتتى. ئۇخلىيالمىدى

. بىز تۈنۈگۈن يۇمىالق شهھهرگه تېگىشتىن بۇرۇن، تۈرمىدىن مهھبۇسالرنى قۇتۇلدۇرماي خاتالىشىپتۇق —
سـىز بىـرنهچچه كىشـىنى باشـالپ بېرىـپ، كۆيـدۈرۈلگهن       . رنىغا كهلمهيدۇبۇالر ئىش بوپتۇ، پۇشايمان قىلساقمۇ ئو

تۈرمه خارابىسىدىن مهمتىلى ئهپهندى ۋە ئابدۇراخمان شـائىرالرنىڭ جهسـهت كـۈلىنى بىـر قاچىغـا تولـدۇرۇۋېلىپ       
بـۇ بىزنىـڭ ئۇالرنىـڭ روھىنـى يوقالشـتا ئۆتهشـكه تېگىشـلىك        . تۈمهن دەرياسـى بويىغـا دەپـنه قىلىـپ كـېلىڭالر     

  .ىردىنبىر ۋىجدانىي بۇرچىمىزب

چۈشـتىن كېـيىن قۇربـان سـهئىدى     . ئابدۇنىياز كامال تاپشۇرغان بۇ ۋەزىپه چۈشتىن بۇرۇن بهجا كهلتۈرۈلدى
  .يۇمىالق شهھهردىكى شتاب كابىنتى ئىچىدە ئابدۇنىياز كامالغا ھوقۇق تاپشۇرۇپ بېرىش رەسمىيىتىنى ئۆتىدى

. بىرقانچه قاتتىق ئورۇندۇقتىن باشقا كۆزگه ھېچ نهرسه چېلىقمايتتىكابىنېت ئىچىدە بىر ئۇزۇن كهنتىر، 
ھهم ئېگىز، ھهم ئۇستىخانلىق كهلگهن، قىرىق ياشـالر قارىسـىنى ئالغـان قۇربـان سـهئىدى تـۇنجى بولـۇپ ئېغىـز         

  :ئېچىپ دېدى

. كهتتىمهھمۇت ئاكام بىزگه بىر ئېغىزمۇ سۆز قىلماي ھهم قىلچىلىكمۇ بىر نهرسه قالدۇرماي قېچىپ  —
  .بۈگۈن سىزگه قۇرۇق بولسىمۇ مۇشۇ كابىنېت ئۆيىنى، ياغاچ كهنتىر ۋە ياغاچ ئورۇندۇقالرنى قالدۇرۇدىغان بولدۇق

ــدۇنىياز كامــال جــاۋابهن،  –رەھــمهت، — ــدى ئاب ــدىن داق يهردە يېتىــپ چــوڭ بولغــان  –دې ياغــاچ . مهن ئهزەل
تهخت كىملهرگه ئهسقاتقان دەيسىز، بۇ -ا بهرىبىر، تاجتهخت بولسۇن دېهقان بالىلىرىغ-ئورۇندۇق بولسۇن، ھهتتا تاج

پهلهكنىڭ چـاقى ئهزەلـدىن   . مهھمۇت مۇھىتىدىن قالدى، سىزدىن قالدى، ھهممىدىن قالىدۇ. كابىنېتمۇ شۇنداق
خوش، بۈگۈن ھوقۇق ئۆتكۈزۈپ بېرىش رەسمىيىتى بولۇۋاتقـانىكهن، ئالـدى بىـلهن سـىزنىڭ ئىشـلىتىپ      . شۇنداق

  .ى تهلهپ قىلىمهنكهلگهن تامغىڭىزن

ئابدۇنىياز كامال قارشى تهرەپنىڭ . بۈگۈن بۇ يهرگه ھهر ئىككى تهرەپنىڭ مۇشاۋىرلىرىمۇ ھازىر بولۇشقانىدى
ئهجهللىك يېرىنـى تۇتۇۋالغانىـدى، قۇربـان سـهئىدى بىـر ئۆڭـۈپ، بىـر تاتىرىـپ ئـاخىر ئىالجسـىز سومكىسـىدىن            

مــۇۋەققىتى قۇربــان «: تامغىغــا ئۇيغــۇرچه، خهنــزۇچه. قويــدىتامغىســىنى چىقىرىــپ غالىــب رەقىبىنىــڭ ئالــدىغا 
  :ئارقىدىن ئابدۇنياز كامال يهنه تهگهپ دېدى. دېگهن خهت ئويۇلغانىدى» كاشغهر —سهئىدى 



 

سىز مهھمۇت مۇھىتى بار چاغدا باش سهنمۇجاڭ ئىدىڭىز، ئۇ كهتكهندىن كېيىن شېڭ شىسـهي سـىزنى    —
. ۇت مۇھىتىنىڭ تامغىسـى چوقـۇم سـىزنىڭ قـولىڭىزدا سـاقلىناتتى     مهھم. مۇۋەققهت سىجاڭ قىلىپ ئۆستۈردى

ئهگهر سىز مېنى راست كۆڭلىڭىز بىلهن سىجاڭ دەپ ئېتىراپ قىلسىڭىز، ئۇ چاغدا مهنمـۇ سـابىق سـىجاڭنىڭ    
شۇ ۋەجىدىن، مۇشۇ نهق مهيداندا سابىق سـىجاڭنىڭ تامغىسـىنى   . تامغىسىغا ئوخشاش تامغا ئويدۇرۇشۇم كېرەك

  .هنتهلهپ قىلىم

يــاق دېســه ئابــدۇنىياز كامالنىــڭ ئوغىســىنى . قۇربــان ســهئىدى تېخىمــۇ قىــيىن ئهھۋالغــا دۇچ كهلگهنىــدى
ئۇ بىرمهھهل ئارىسـالدى بولـۇپ، ئـاخىر يهنه سومكىسـىدىن سـابىق      . دە، ئۇنىڭدىن قۇتۇاللمايدۇ-قاينىتىپ قويىدۇ

دېــگهن خهت » كاشــىغهر —ى شــهۋكىتى مهھمــۇت مــۇھىت«ئۇنىڭغــا . ســىجاڭنىڭ تامغىســىنى چىقىرىــپ بهردى
  .ئويۇلغانىدى

قولغــا ئۆتكــۈزۈپ كــۆرۈپ -ئاشــۇ ئىككــى تامغــا كهنتىــر ئۈســتىگه قويۇلغانــدىن كېــيىن مۇشــاۋىرالر قولــدىن 
  :ئارقىدىن بىر مۇشاۋىر تهكلىپ تهلهپپۇزىدا سوئال قويۇپ دېدى. چىقىشتى

  اق خهت ئويۇلسا بوالر؟ئۇنىڭغا قاند. ئهمدى ئابدۇنىياز كامال سىجاڭغىمۇ بىر تامغا كېرەك —

ئارقىـدىنال ئۇنىـڭ دوسـتى ۋە مۇھاپىزەتچىسـى ھىـدايى      . ئابدۇنىياز بۇ سوئالنى ئاڭالپ پاراققىـدە كۈلـۈۋەتتى  
  :جاۋاب بېرىپ دېدى

 —نۇسـرىتى ئابـدۇنىياز كامـال    «مېـنىڭچه ئۇنىڭغـا   . ئابدۇنىياز سـىجاڭغىمۇ بىـر تامغـا الزىـم، ئهلـۋەتته      —
  .ق تازا مۇۋاپىق كېلىدۇدەپ خهت ئويدۇرسا» كاشىغهر

ھىدايىنىڭ بۇ سۆزى ھهممهيلهننى كۈلدۈرۈۋەتتى، لېكىن قۇربان سهئىدى رەلـله بولـۇپ ئىزىـدا ئولتۇرالمـاي     
  .قالدى

تۈنۈگــۈن  –دېــدى ئابــدۇنىياز كامــال يېڭــى تېمىغــا كۆچــۈپ، –بولــدى چاقچــاقنى يىغىشــتۇرۇپ تــۇرايلى، —
لگهنلىكىـدىن ھـېلىال خهۋەردار بولـۇپ بهكمـۇ ئېچىنـدۇق ۋە      تۈرمىدە خېلى كۆپ مهھبۇسنىڭ كۆيـدۈرۈپ ئۆلتۈرۈ 

  .بۇ پاجىئه توغرىسىدا قۇربان سهئىدى سهنمۇجاڭنىڭ كۆزقارىشىنى ئاڭالپ باقسام دېمهكچىمهن. غهزەپلهندۇق

  ...بۇ ساقچىالرنىڭ ئىشى، بۇ ئىشتىن خهۋىرىم يوق —

  ۇ؟ناھهقلىقى توغرىسىدا كۆز قاراشلىرىچ-ئۇنداقتا بۇ ئىشنىڭ ھهق —

—......  

ــرغىن      — ــك قىـ ــىلىرىمىزنىڭ پاجىئهلىـ ــهرخىل كىشـ ــۇ ئهڭ سـ ــڭ بولۇپمـ ــاھ پۇقراالرنىـ ــمهك، بىگۇنـ دېـ
دە، ئهمما تارىخنىڭ ئارغامچىسى ئۇزۇن، تهقـدىرنىڭ ھۆكۈمىـدە   -دەپ تۇرۇۋېرىدىكهنمىز» لهببهي«قىلىنىشىغىمۇ 

ــىلىقچه  « ــىلىققا ياخش ــانلىقچه، ياخش ــا يام ــدۇ » يامانلىقق ــۋا چىقىرىلى ــىنى    «. پهتى ــۆز گۆش ــلهن ئ ــى بى ــۆز يېغ ئ
دەل ئۇالرنىڭ بوينى  —تهك سهنهمگه ئۇسسۇل ئوينىغان ئاال بايتالالرنىڭ مۇالزىمىتى ئاياغالشقان سائىتى »قورۇش

  .كېسىلىدىغان كۈنىدۇر



 

-ئابدۇنىياز كامالنىڭ بۇ غهزەپلىك ساداسى ئاڭالشـقا تـاقىتى قالمىغـان قۇربـان سـهئىدىنىڭ شـۇ تاپتـا يـۈز        
بىـراق، ئـۇ ھـازىر غالىـب بولغـۇچى ئالدىـدا       . پېنى چىقىپ كېتهي دېگهنىـدى -كىدەك ئېسىلىپ جانكۆزلىرى ئۆپ

شـۇنداقتىمۇ ئـۇ بىرمهھهللىـك    . تۇرۇۋاتقىنىنى ھېس قىلىپ ئـۆزىنى زورىغـا بېسـىپ ئولتۇرۇشـقا مهجبـۇر ئىـدى      
  :سۈكۈتتىن كېيىن ئېغىز ئاچتى

ئاكــام مهھمــۇت مۇھىتىغــا شــېڭ دۇبهن . ۇرايلىبىــز بهزى ئۇقۇشماســلىققا ھــازىرەنلىككه ســاالۋات دەپ تــ —
» ئىمـاننى قـاچۇرۇپتۇ   —گۇمـان  «. بىلهن يارىشىپ قېلىڭ دەپ شـۇنچه دېسـهم مېنـى ئالـداپ قويـۇپ كېتىۋالـدى      

ئهگهر ئابدۇنىياز سـىجاڭ مـاقۇل   . ئۇ بهكمۇ گۇمانخور ئادەم ئىدى، سۆزۈمنى ئىلىك ئالمىدى. دەيدىغان سۆزىمىز بار
  .ن ياراشتۇرۇش يولىدا بىر كىشىلىك تۆھپهمنى ئايىمايمهنبولسا، ھۆكۈمهت بىله

  :ئابدۇنىياز بۇ سۆزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن مىيىقىدا كۈلۈپ قويۇپ ئارقىدىن جاۋاب بېرىپ دېدى

قېرىنــداش؛ مهھمــۇت -ســىز مهھمــۇت مــۇھىتى بىلهنمــۇ، مهخســۇس مــۇھىتى بىلهنمــۇ يــېقىن تۇغقــان   —
تـاغىڭىز مهخسـۇت   . انلىقىڭىزنى شـېڭ دۇبهن تـازا ئوبـدان بىلىـدۇ    مۇھىتىغا ئهگىشىپ ئىسـيان كۆتـۈرۈپ چىققـ   

ــڭ        ــانلىرىنى كىمنىـ ــۈن دېهقـ ــان، لۈكچـ ــۇل، تۇرپـ ــدىن قۇمـ ــۇرنى، جۈملىـ ــدۇخالىق ئۇيغـ ــائىر ئابـ ــۇھىتى، شـ مـ
ھهرقانـداق ياراشـتۇرۇش مـۇالزىمىتىڭىز    . ئۆلتۈرگهنلىكىنى، كىمنىـڭ قىرغـانلىقىنى سـىزمۇ ئوبـدان بىلىسـىز     

دېـمهك، مۇشـۇ   . بىرىنچىدىن، مانا ھازىر يۇمىالق شهھهرنى ماڭـا تـارتقۇزۇپ قويـدىڭىز   . لمايدۇسىزنى قۇتقۇزۇپ قاال
   . ئىككى چوڭ گۇناھىڭىز ئۈچۈنال شېڭ دوبهن سىزنى ئۆلۈمگه مهھكۇم قىالاليدۇ

غــال تىتىــرىگىنىچه ئىزىــدا -قۇربــان ســهئىدى غــال. شــۇنداق قىلىــپ ئابــدۇنىياز دەيــدىغىنىنى دەپ بولــدى
جىسـمىغا خـاس قىلىچۋازالرنىـڭ دۇئېـل     -بۈگۈنكى بۇ ئۇچرىشىش سۆھبىتى ئىسمى. لتۇرۇپ قالدىشۈمشهرەپ ئو

  .كۆرىشىگه ئايالنغانىدى

باراقســـان ئۆســـكهن يېشـــىل -تـــۈمهن دەرياســـىنىڭ ئهتراپىنـــى بـــۈك. كـــۈنى -1ئاينىـــڭ  -7يىـــل  -1937
ۇش پــۇراق ھىــدى دىماغقــا كېرەمباغنىــڭ بالــدۇر پىشــقان ئــۆرۈك مېۋىلىرىنىــڭ خــ . دەرەخزارلىــق قاپلىغانىــدى

ئارقىدىن قانلىق قىسمهتلهرنى بېشىدىن كهچۈرگهن قهشقهر شهھهر -مۇشۇ بىرنهچچه يىل ئىچىدە ئارقا. ئۇرۇالتتى
  .ئاھالىسى يهنىال ئۆز ھهلهكچىلىكى بىلهن ئالدىراپ يۈرۈشهتتى

ىكى ۋەزىـيهت  بۈگۈن ئابدۇنىياز كامالنىڭ شتابىدا تـۇنجى قېتىملىـق شـتاب مهجلىسـى ئېچىلىـپ نـۆۋەتت      
  :نۇرغۇن پىكىرلهردىن كېيىن مويىدىن سهنمۇجاڭ تهكلىپ بېرىپ دېدى. مۇزاكىرە قىلىندى

بىـز شـورا كونسـۇلىغا    . ئۇنىڭغا شـورا ھـامىي بولۇۋاتىـدۇ   . مېنىڭچه شېڭ دۇبهننىڭ كارى چاغلىق ئىدى —
  ...هلهپ قىلىپ باقساقخهت يېزىپ ئۇالرنىڭ بىز تهرەپته تۇرۇشىنى، ھېچبولمىغاندا، بىتهرەپ تۇرۇشىنى ت

ئابــدۇنىياز كامــالمۇ كۆپچىلىكنىــڭ رايىغــا قوشــۇلىدىغانلىقىنى . بــۇ پىكىرنــى ھهممهيــلهن مــاقۇل كــۆردى
بىلدۈردى ۋە شورا كونسۇلخانىسىغا يېزىلغان خهتنى مۇشاۋىر ئابدۇقادىرھاجى ياقۇپنىڭ يېزىپ چىقىشىغا ھـاۋاله  

  :ئۇنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى تۆۋەندىكىچه ئىدى. تهييارالندىبۇ خهت يىغىن تارقالماستىنال يېزىلىپ . قىلدى

   



 

ــان       « ــدىغانلىقىغا گۇم ــى يۆلهي ــزىلگهن مىللهتلهرن ــق ۋە ئې ــزىلگهن خهل ــىنىپ، ئې ــزىلگهن س ــورانىڭ ئې ش
ھهممىمىـز دېگـۈدەك كهمـبهغهل دېهقانالرنىـڭ     . بىزنىڭ قوشۇنىمىز ئاشۇ كىشىلهرنىڭ ۋەكىللىـرى . قىلمايمىز
ىن سىلهر بىز تهرەپته تۇرساڭالر، بىزگه ياردەم بهرسهڭالر، ھېچبولمىغاندا بىتهرەپ مهيداندا شۇ ۋەجىد. پهرزەنتلىرى
  »...تۇرساڭالر

   

كونسـۇل جـاۋاب   . خهت ئاققا كۆچۈرۈلگهندىن كېيىن ئۈچ كىشى ۋەكىل بولۇپ، شورا كونسۇلخانىسـىغا بـاردى  
  :بېرىپ دېدى

باشقىالرغىمۇ ياردەم بهرمهيمىز، ئىچكى ئىشىڭالرغا سىلهرگىمۇ، . بىز ھېچقايسى تهرەپكه يان باسمايمىز —
  ...ئارىالشمايمىز

  :ۋەكىللهر قايتىپ كېلىپ بۇ جاۋابنى ئابدۇنىياز كامالغا يهتكۈزگهندىن كېيىن، ئۇ

ئۈچ يـۈز سـهر كۈمـۈش    «دېگىنى » ئىچكى ئىشىڭالرغا ئارىالشمايمىز«مهن ئۇالرنىڭ غهرىزىنى بىلهتتىم،  —
ئۇنىڭ زىيىنـى  . مهيلى، بىز ئۇالرنىڭ يهنه بىر مهيدان سىناپ كۆردۇق. يرەڭدىن ئىبارەتنه-دەيدىغان ھىيله» يوق
  .دېدى –يوق،

ــانلىرى قاپلىۋالغانىــدى    ــدۇنىياز كامالنىــڭ كــۆڭلىنى بىــرمهھهل غهشــلىك تۇم ــۇ شــتاب   . ئاب ــا، ئ شــۇ تاپت
پ يېنىدا پهيدا بولۇشى بىر جهڭچىنىڭ چاس بېرى. بۇياققا مېڭىپ خىيال سۈرمهكته ئىدى-كابىنېتىدا ئۇياقتىن

  :دە، جهڭچىدىن سورىدى-ئۇنىڭ خىيالىنى ئۈزۈپ قويدى

  .نېمه ئىش؟ سۆزله —

  .دەرۋازا سىرتىدا بىر ساالپهتلىك، ياقا يۇرتلۇق مېهمان سىز بىلهن كۆرۈشۈشنى ئىلتىماس قىلىۋاتىدۇ —

  .باشالپ كىر —

ئابـدۇنىياز كامـال   . مـاننى باشـالپ كىـردى   قاراۋۇل ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ ماڭدى ۋە ھايال ئۆتمهي ھېلىقـى مېه 
ــدۇققا  -تۇرقىــدىن ئۇنىــڭ غهيرىــي ســاالھىيىتىنى پهرەز قىلــدى -مېهماننىــڭ چىــراي ــاۋۋال مېهمــاننى ئورۇن دە، ئ

  :تهكلىپ قىلدى ۋە ئارقىدىنال چۇس تهلهپپۇزدا مېهماندىن سورىدى

  باركىن؟خوش، تهقسىر، قېنى سۆزلىسىله، بىزگه دەيدىغان قانداق مۇددىئالىرى  —

  :ئابدۇنىياز كامالنىڭ جىددىي قىياپهت بىلهن سورىغان ئاشۇ سوئالىغا غايىب مېهمان دۇدۇقالپ جاۋاب بهردى

يــاراغ، ھهربىــي تهلىــم كــۆرگهن    -ســىلهردە قــورال . مهن بىــر غايىــب ئهلچــى، رۇمــدىن كېلىــۋاتىمهن     —
  ...يۆلهك بولىمىز-يار جهڭچىلهرنىڭ كهملىكىنى بىلىۋاتىمهن، خالىساڭالر بىز سىلهرگه يېقىندىن



 

مېهماننىڭ غهرىزىنى سېزىپ بولغـان ئابـدۇنىياز كامـال ئۇنىـڭ سـۆزىنى ئوتتۇرىـدىن بۆلـۈپ كهسـكىنلىك         
  :بىلهن رەددىيه بهردى

مهيلـى پهرەڭ    مهيلى شـورا، مهيلـى رۇم،  . بۇ يهردە يۈز بېرىۋاتقان ئىشالر ۋەتىنىمىزنىڭ ئىچكى ئىشلىرى —
بىز سىرتنىڭ ھهرقانداق باھانىلهر بىلهن ئارىلىشىشىغا يول قويمـايمىز ھهمـدە    .بىزدىن يىراق تۇرغىنى ياخشى

  .سىلى بىلهن بۇ ھهقته قايتا ئۇچرىشىشنىمۇ خالىمايمىز

  :ئابدۇنىياز كامال ئارقىدىن مهسلىههتكه بۇرۇلۇپ

دەپ  –،تېـزدىن ئـۆز يولىغـا راۋان بـولغىنى ياخشـى     . سىلهر بۇ مېهماننى دەرۋازىغىـچه ئۇزىتىـپ قويـۇڭالر    —
  .ھاۋاله قىلدى

دە، شــتاب ئىشخانىســىدىن چىققــان پېتــى ئاللىقاياقالرغىــدۇر -مېهمــان ئوڭايســىزلىنىپ ئورنىــدىن تــۇردى
  .غايىب بولدى

تــاڭال ئهتىســى ئابــدۇنىياز مــا جهمهتــى قىســىملىرى شــىتابىدىن يولالنغــان تۆۋەنــدىكى جىــددىي ئاخبــاراتنى 
  .تاپشۇرۇۋالدى

   

شـهرق تهرەپـتىن   . ئاتلىق ۋە زەمبىرەكچى قىسىملىرى قاپسـاپ كېلىۋېتىپتـۇ  شىمال تهرەپتىن شورانىڭ «
بىز شىمال تهرەپـكه، سـىز مارالبېشـى تهرەپـكه     . شېڭ شىسهي قىسىملىرى مارالبېشىغا يېقىنالپ كېلىۋېتىپتۇ

  »...جىددىي ئاتالنسىڭىز. تاقابىل تۇرۇشنى مۇۋاپىق كۆردى

   

. تاپشـۇرۇۋالغاندىن كېـيىن روھىـي جهھهتـتىن خېلـى جىددىيلهشـكهنىدى      ئابدۇنىياز كامال بـۇ ئاخبـاراتنى   
ئىشهنگهن تاغـدا كېيىـك   «ئۇ . ئۇنىڭ كاچۇڭدا كۆرگهن چۈشىنىڭ ھهقىقىي تهبىرى مانا ئهمدى ئېنىق يېشىلدى

  .تهمسىلنىڭ تهكتىنى ئهمدى چۈشهنگهنىدى-دېگهن ماقال» ياتماپتۇ

يـۈزدىن ئـارتۇق پىـدائىيلىرىنى باشـالپ مارالبېشـىغا       ئىيـۇن كـۈنى بىـر مىـڭ تـۆت      -3شۇنداق قىلىپ ئۇ، 
  .يۈرۈش قىلدى

   

  

  سهككىزىنچى باب

  



 

  ئهرۋاھتىن سادا

نى ئۆتكۈزۈۋېلىش غهلىبىسى ئابدۇنىياز قىسىملىرىنىڭ روھىنى خېلى »يۇمىالق شهھهر«ئىسيانچىالرنىڭ 
. ال مۇبـالىغه قىلىشـقا قىزىقمىـدى   ئهمما بۇ ياش سهركهردە بۇ ۋاقىتلىق نۇسـرەتنى ئـانچىۋا  . يۇقىرى كۆتۈرگهنىدى

  .چۈنكى ئۇنى يهنه نۇرغۇن داۋانلىق ئۆتكهللهر كۈتۈپ تۇراتتى

ئـۇ  . دەپ ئـويالتتى » بۇ يهردە قولدىن كهتكۈزۈپ قويغىنىمىز ئېرىشكىنىمىزدىن ئـارتۇق «ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ 
-كــارلىقنى ئهســلهپ ئىــچئــۈچ يــۈزدىن ئــارتۇق مهھبۇســنى قۇتقــۇزۇۋېلىش بــۇرچىنى ئــادا قىاللماســلىقتهك جاۋاب  

  .ئىچىدىن ئازابلىناتتى

مهمتىلى ئهپهندىنىڭ ئهرۋاھى يۇمىالق شهھهردىكى ئابدۇنىيازنىڭ ياتاق كارىۋىتى بېشىغا يـوقالپ كېلىـپ،   
  .ئۇنىڭ روھىي ئازابىنى تېخىمۇ كۈچهيتىۋەتتى

ياتقان بۇ ياش سـهركهردىگه  ئهرۋاھ پۇتىدىن تا بېشىغىچه ئاپئاق لىباسقا ئورالغان قىياپهتته تۇرۇپ، ئۇيقۇلۇق 
  :خىتاب قىلىپ سۆزلهيتتى

ماڭـا قهسـت قىلغـان    . مهن خهلق مائارىپى ئۈچۈن پىداكارلىق كۆرسهتكهن ئهجرىم بىلهن پهخىرلىنىمهن«
مهن ئېتىقـاد ئىگىسـى بـولغىنىم    . قارا نىيهتلهرنىڭ ئاخىر بىر كۈن شـهرمهندە بولىـدىغانلىقىغىمۇ ئىشـىنىمهن   

. تهقدىر باتۇر تهرەپته تۇرىدۇ. ئېتىقادى بولمىغان كىشى تهقدىرنىڭ قۇلىدۇر. قورقمىدىم ئۈچۈن قۇربان بېرىشتىن
ئىرادىلىـــك كىشـــىنى تهقـــدىر   . ئاجىزالرنىـــڭ باھانىســـى، قورقۇنچاقالرنىـــڭ ئـــۆزىنى ئاقلىشـــى     —تهقـــدىر 

  »...بويسۇندۇرالمايدۇ، بهلكى ئۇنى قهتئىيلهشتۈرىدۇ

بىــر ئۇلــۇغ روھىنىــڭ غــايىۋى ئىنكاســى ئىــدى؛ ئــاڭلىغىنى  —ئابــدۇنىياز كامالنىــڭ چۈشــىدە كــۆرگىنى 
ئـۇ ئۆزىـدە، ئـۆز    . بۇ ياڭراق ساداالر ئۇنىڭ كېيىنكى ھاياتىغا كۈچلۈك تهسىر كۆرسـهتتى . ئهرۋاھنىڭ خىتابى ئىدى

. ئېتىقادى يولىدا ھهرقانداق قىسمهتلهرگه بهرداشلىق بېرىپ كېتهلهيدىغان خـاراكتېرنى يېتىلـدۈرمهكته ئىـدى   
ــۇ يۈرە ــدە ئ ــا تاۋلىنىــدۇ  «: كســىزلهرنى كۆرگهن ــول، ئالتۇننىــڭ ئېســىلى ئوتت ــا، مهردانه ب ــۇراتتى» قورقم ــۇ . دەپ ت ئ

مارالبېشى سهپىرىنى ئاشۇنداق خاراكتېرىنىڭ ھهقىقىي سىناق مهيدانى قىلماقچى ھهمدە ئۇ يهردە زەپهر قۇچـۇپ  
  ...قايتىپ كېلىپ مهرىپهت ئۇستازى مهمتىلى ئهپهندىگه ھهيكهل تىكلىمهكچى

ئابـدۇنىياز  . ئىسيانچى قىسىمالر ھازىرلىقىنى تۈگىتىپ ئۈچ يول بىلهن مارالبېشىغا قاراپ يـۈرۈش قىلـدى  
نـاھىيه بازىرىـدا ئـۇنى نۇرغـۇن ھـۈنهرۋەنلهر ۋە      . كامال ئوتتۇرا يول قىسىملىرى بىلهن پهيزاۋاتقا قاراپ كېتىۋاتاتتى

  .بازار ئاھالىسى ئالدىغا چىقىپ كۈتۈۋالدى

كهچقۇرۇنلــۇقى ئابــدۇنىياز كامــال ئۈچــۈن راســالنغان مهخســۇس . يهردە بىــر ئاخشــام دەم ئالــدىقىســىمالر بــۇ 
ناملىق تۆمۈرچى ۋە ئۇنىڭ شاگىرتى قۇربان قىلىـچ دېـگهن كىشـىلهر بىـر چـوڭ        چۈشكۈنخانىغا مۇھهممهد پهرەڭ

  .يېشىل ئهدىيالغا ئورالغان نهرسىلهرنى كۆتۈرۈپ كىرىپ كهلدى



 

تۆمـۈرچى مـۇھهممهد پهرەڭ سـېرىق    . غىن قوبـۇل قىلـدى ۋە ئـۇالر بىـلهن پاراڭالشـتى     ئابدۇنىياز ئۇالرنى قىز
ئۇ يېشـىل ئهدىيالغـا   . ساقال، كۆك كۆز، بهستلىك كهلگهن ۋە ئهللىك ياشالر قارىسىنى ئالغان تىمهن كىشى ئىدى

  :ئوراپ كهلگهن ئېسىل سوۋغاتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ دېدى

. لهشكهر بېشىغا ئۇنىڭدىن ئارتۇق سوۋغا بولمىسـا كېـرەك  . كۆڭۈل سوۋغىمىزمانا بۇ سىلىگه ئهكهلگهن  —
بـۇ ئـوقالر   . يهنه كېلىپ مانا بـۇ ئـۆز قولـۇم بىـلهن ياسـىغان بهشـئاتار، توققۇزئاتـار مىلتىـق ۋە ئۇالرنىـڭ ئـوقلىرى          

  .پوالتتىن ياسالغان بولۇپ، تۆمۈر تاختىالرنىمۇ تېشىپ ئۆتهلهيدۇ

تالرنى كۆرۈپ شۇ قهدەر ھاياجاندىكى، ئۇ خۇشاللىقىدا ئولتۇرغان ئورنىـدىن دەرھـال   ئابدۇنىياز كامال بۇ سوۋغا
  .چاچراپ تۇرۇپ كهتتى ۋە تۆمۈرچىنى قۇچاقالپ ئۇنىڭغا تهكرار مىننهتدارلىق ئىزھار قىلدى

  :تۆمۈرچى مۇھهممهد پهرەڭ خوشلىشىپ مېڭىش ئالدىدا بىر تهكلىپ پىكىرنى دادىل ئوتتۇرىغا قويدى

ھېچبولمىغانــدا ئــۆزۈم ياســىغان يــاراغنى نهق . ســهپهرگه مېنىڭمــۇ پىــدائىي بولــۇپ بــارغۇم بــارئهتىكــى  —
  .مهيداندا سىناقتىن ئۆتكۈزۈپ باقسام دەيمهن

دىلىمىـز بىـلهن   -ئـۆزلىرىنى سـېپىمىزگه جـان   . بارىكالال، ئۇستام، سىلىنى تۇغقان ئانىلىرىغـا رەھـمهت   —
  .قوبۇل قىلىمىز

تۆمـــۈرچى ۋە ئۇنىـــڭ ھهمراھلىـــرى . يۈنۈپ ھايـــاجىنىنى باســـالماي قالـــدىئابـــدۇنىياز، تۆمۈرچىـــدىن ســـۆ
  .چۈشكۈنخانىدىن ئهنه شۇنداق كۆڭۈللۈك قايتىشتى

. ئهتىگهنلىك ھاۋا سالقىن ئىـدى . ئهتىسى ئۇالر ھهممه تهييارلىقنى تهق قىلىپ مارالبېشىغا قاراپ ئاتالندى
ككـى چېتىـدە شـاالڭ ۋە پاكـار ئۆسـكهن يـاۋا گىيـاھالرنى        چاڭالر يولنىـڭ ئى -ئاتالرنىڭ تۇياقلىرىدىن توزۇغان توپا

  .كۆمۈپ ماڭاتتى

تورغــۇت دۇلــدۇلىغا نهزەر -مــۇھهممهد پهرەڭ كېتىۋېتىــپ، ئابــدۇنىياز كامــال مىنىــپ ماڭغــان ئــاق بــوز ئــات
ــۇ ئاتنىــڭ ئېگىزلىكــى، گهۋدىســىنىڭ يوغــانلىقى، تۈكلىرىنىــڭ مهرۋايىتــتهك پــارقىراپ تۇرۇشــى،    . تاشــاليتتى ب
ــا ــاراپ        ئۇزۇنچ ــدىلىكىگه ق ــارلىق ئاالھى ــى قات ــدام قهدەم تاشلىش ــى ۋە ئىل ــۈرۈپ، تهكش ــۇقىرى كۆت ــىنى ي ق بېش

كهتكهن بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ ھېچبىرى بۇ -ئۇنىڭ دۇكىنىغا مىڭلىغان ھهرخىل ئاتالر كېلىپ. مهستلىكى كهلدى
  .ئاتقا تهڭلىشهلمهيتتى

ــىدىكى توغ      ــارچۇق دائىرىس ــۈپ ب ــاش كۆتۈرۈل ــدىن قۇي ــهرق تامان ــقا    ش ــى قىزىتىش ــۇم جهزىرلهرن ــق ق راقلى
شـهرقىي جهنـۇب تهرەپتىكـى قويـۇق ئۆسـكهن ئورمـانلىق بهلۋىغىغـا يېقىنالشـقاندا، سـهزگۈر ئـاتالر           . باشلىغانىدى

-ئۆزلۈكىدىن قهدەملىرىنى ئاستىلىتىپ ئاللىقانداق بىر ۋەھىمىدىن شهپه ئاڭلىغاندەك كهيـنىگه داجىـپ ئارقـا   
  .ئارقىدىن كىشنهپ كېتىشتى

ئاۋۇ ئورماندا بىر  –دېدى مۇھهممهد پهرەك دەرھال ئابدۇنىيازنىڭ قۇلىقىغا پىچىرالپ، –ردەم توختايلى،بى —
  .يوشۇرۇنۇپ تۇرغان ئوۋچىالر بولۇپ قالمىسۇن يهنه. ئىش باردەك قىلىدۇ



 

ال ئابـدۇنىياز كامـ  . راست دېگهندەك ھايال ئۆتمهي توغراقلىقتىن ئېتىلغان بىر پاي ئوقنىڭ ئاۋازى ئاڭالندى
ــۇيرۇقىنى بهردى      ــاش ب ــتىن قورش ــۆت تهرەپ ــاننى ت ــدائىيلىرىغا ئورم ــاتلىق پى ــۆتمهي   -ئ ــال ئ ــق ھاي دە، توغراقلى

يوشۇرۇنغان ئهللىككه يېقىن كىشى ئاق بايراق كۆتۈرۈپ ۋە قـوراللىرىنى ئېگىـز قىلغـان    . مۇھاسىرىگه ئېلىندى
ىلىگه قېچىـپ بېرىشـقا ئۈلگـۈرەلمهي    ئـۇالر بـارچۇق سـېپ   . ھالهتته توغراقلىق ئىچىدىن تهسـلىم بولـۇپ چىقتـى   

دېهقـان پىـدائىيلىرى ئـۇالرنى    . قالغان شېڭ شىسهينىڭ تهمىنات خادىملىرى ۋە پهيزاۋاتنىڭ ئهمهلدارلىرى ئىدى
يـاراغالرنى غهنىـيمهت   -دورا، قـورال -دەرھال قورالسىزالندۇردى ھهمـدە ئورمـانلىق ئىچىنـى ئـاختۇرۇپ نۇرغـۇن ئـوق      

  .ئالدى

شـېڭ  . هھهلدە، ئابدۇنىيازنىڭ قىسىملىرى بـارچۇق سـېپىلى ئهتراپىـدا جهم بولـدى    شۇ كۈنى كهچ پېشىن م
جهمهتىنىڭ بىر تۇۋەنگه يېقىن چېرىكلىرى بارچۇق سـېپىلى ئىچىـگه كىرىـپ سـېپىل دەرۋازىلىرىنـى مهھـكهم       

. پىدائىيالرنىڭ بىرى قىسـمى تۇمشـۇق ئېغىـزى يېنىغـا بۆكتـۈرمه قىلىـپ ئورۇنالشـتۇرۇلدى       . تاقىۋېلىشقانىدى
ئىككـى تهرەپ  . قالغان قىسمى تۆتكه بۆلۈنۈپ سېپىل ئهتراپىنى قورشاپ مۇھاسىرە چهمبىرىكـى شـهكىللهندۈردى  

ئـۇالر  . قارشـى تهرەپ ۋاقىتنـى كهيـنىگه سـوزۇش پىالنىنـى تۈزگهنىـدى      . بىرىگه ئۈزۈلدۈرمهي ئوق ياغـدۇراتتى -بىر
  .شېڭ شسهينىڭ ياردەمچى قوشۇنىغا ئۈمىد باغلىغانىدى

  ۈنى دەل چۈش مهھهلدە، قاياقتىندۇر سېپىل ئۈستىدە پهيدا بولغان ئىككى چوڭ قارا غىلجىـر ئىككىنچى ك
قارشـى تهرەپنىـڭ   . پهلهك ئېگىزلىكته كهڭ قاناتلىرىنى يېيىپ، توختىماي ئايلىنىپ ئۇچۇشقا باشلىدى-ئاسمان

دەپ قالپـاقلىرىنى  » ئهنه بىزنىـڭ ئـايروپىالنىمىز كهلـدى   «چـۇڭ كۆتۈرۈشـۈپ   -چېرىكلىرى سېپىل ئىچىـدە ۋاڭ 
دېمىسىمۇ قارا غىجىرنىـڭ يوغـانلىقى، ئـۇزۇن قانـاتلىرىنى سـوزۇۋالغان پېتـى تهپتهكشـى ئۇچـۇپ         . ئاسمانغا ئاتتى

  .مىكىن دېگهن خاتا تۇيغۇ پهيدا قىالتتى»ئايروپىالن«مېڭىشى غىلجىر كۆرۈپ باقمىغان كىشىدە 

. ىلتىققا سېلىپ، قـارا غىلجىرنـى قارىغـا ئالـدى    ئۇ پوالت ئوقنى بهشئاتار م. مۇھهممهد پهرەڭ چاققان كهلدى
  :ئارقىدىن مىلتىقنى ئابدۇنىيازغا تۇتقۇزۇپ دېدى

  .قېنى ئهمىسه، ئاۋۇ قارا غىلجىرنى سىز چىنهڭ —

ــاتتى    ــدۇنىياز قــارا غىلجىرنىــڭ پهســرەك ئۇچــۇپ كهلــگهن بىرىنــى دەلــلهپ ئ غىلجىــر نهچــچه مــولالق  . ئاب
كهينىگه قارىماي ئاسماندىن غايىـب  -ئىككىنچى غىلجىر بولسا ئالدى .ئاتقىنىچه سېپىل ئىچىگه چۈشۈپ كهتتى

  .بولدى

ــۇن ئوينىغانىــدى     ــدا راســتتىنال رومانتىــك ئوي ــارچۇق ســېپىلى يېنى ــدىر بۈگــۈن ب ــارا غىلجىرنىــڭ . تهق ق
سـېپىل سـىرتىدىكى   . ئاقىۋىتىدىن كېـيىن سـېپىل ئىچىـدىكى چېرىكلهرنىـڭ دېمـى ئىچىـگه چۈشـۈپ كهتتـى        

ــدائىي يىگىتله ــدى   پى ــاللىققا چۆمگهنى ــۈپ خۇش ــى كۆتۈرۈل ــڭ روھ ــېپىلىنى   . رنى ــارچۇق س ــدە ب ــڭ قهلبى ئۇالرنى
  .ئىگىلهشنىڭ ئۈمىد ئۇچقۇنلىرى يالقۇنجايتتى

نــى پهمىلىــگهن ئابــدۇنىياز كامــال »ۋاقتىنــى كهيــنىگه ســوزۇش پىالنــى«قامــال قىلىنغــان چېرىكلهرنىــڭ 
دەرۋازا بىـرنهچچه سـائهت   . ىسىدا پهرمان چۈشـۈردى سېپىلنىڭ شىمالىي دەرۋازىسىنى كۆيدۈرۈپ يول ئېچىش توغر

قېچىشـقا ئالـدىن ھـازىرلىق كـۆرۈپ قويغـان      . دە، ئورنىـدا چـوڭ كـاۋاك پهيـدا بولـدى     -ئىچىدە كۆيۈپ كـۈل بولـدى  
شۇنداق قىلىپ جهڭ رەسمىي . چېرىكلهر ماشىنىلىرىغا ئولتۇرۇپ، ھېلىقى كاۋاكتىن بۆسۈپ چىقىشقا باشلىدى



 

يېنىغـا ئالـدىن     ىگهن ماشىنا ئۈسـتىدىكى چېـرىكلهر دېهقـان پىـدائىيالرنىڭ تۇمشـۇق     قېچىپ كېتهل. باشالندى
بارچۇق سېپىلىنى تالىشىش ئۇرۇشى ئهنه . جايالشتۇرۇلغان بۆكتۈرمه قىسىملىرى تهرىپىدىن قاتتىق زەرب يېدى

  .لدىياراغ ۋە باشقا غهنىيمهتلهرگه ئىگه بو-پىدائىيالر نۇرغۇن يېڭى قورال. شۇنداق ئاياغالشتى

لېكىن ئىككى كۈندىن كېيىن ئابدۇنىياز بارچۇق سېپىلى ئۇرۇشـىدا ئېرىشـىلگهن ئامهتنىـڭ كهينىـدىنال     
دە، مۇشاۋىرلىرى بىلهن كېڭهش -بىر يامان دىشۋارچىلىقنىڭ سايىسى ئهگىشىپ كېلىۋاتقانلىقىنى مۆلچهرلىدى

  :يىغىنى ئاچتى

  بۇنىڭدىن كېيىنكى قهدەمنى قانداق تاشاليمىز؟ —

ــدۇن ــالالپ مــۇزاكىرىگه قويــدى  ئاب مۇشــاۋىرالر زۇۋان . ىياز كامــال مۇشــاۋىرلىرى ئالــدىغا مۇشــۇ مهســىلىنى ت
ئاخىرىــدا ئابــدۇنىياز كامــال ئــۆزى ئېغىــز ئېچىــپ قورســىقىدىكى . ســۈرەلمهي دېلىغــۇل بولــۇپ تــۇرۇپ قېلىشــتى

  :پىالنىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ دېدى

سىملىرى بىزنىڭ ئارقىمىزدىنال قهشقهرگه بېسىپ تۆتىنچى نومۇرلۇق قى —شېڭ شىسهينىڭ يالالنما  —
ــگه      . كىــردى ــانىيىتىگه ئى ــۈرۈش ئىمك بىــز ھــازىر ئاقســۇ دەرياســىغىچه بولغــان كهڭ زېمىنــدىال توسالغۇســىز ي

ئهسـلىدە قهشـقهردە قۇربـان بولغـان ئـۈچ يـۈزدىن       . نۆۋەتتىكى قهدىمىمىز ئهنه شـۇ زېمىنغـا قارىتىلىـدۇ   . بوالاليمىز
مۇراســىمى ئۆتكــۈزمهكچى بولغــان پىالنىمىــز ۋاقتىــنچه كهيــنىگه    رگه داغــدۇغىلىق دەپــنهئــارتۇق مهرىــپهتچىله

  .قالدۇرۇلغانلىقى ئۈچۈن ئهرۋاھالردىن كهچۈرۈم سورايمىز

ــلهن ئېنىــق چۈشــهندى   ــدىرنىڭ مۇددىئاســىنى ھهممهي دە، ئۇنىــڭ پىكــرىگه بىــر ئېغىــزدىن مــاقۇل   -كومان
  .هن بۇ پىالن تۆۋەندىكى قىسىمالرغا ئۇقتۇرۇلدىسهپهر يۆنىلىشى مۇئهييهنلهشتۈرۈلگ. بولۇشتى

شـۇنداق قىلىـپ، ئهتىسـى پۈتـۈن قىسـىم تهشـكىلىي رىـتىم بـويىچه قوزغىلىـپ، شـهرقىي شـىمالغا قــاراپ            
ئـوڭ  . قهدىمكى ھارۋا يولىنىڭ چهت تهرىپىدە قارامتۇل پاكار تۇمشۇق تاغلىرى شىمالغا قاراپ سـوزۇالتتى . ئاتالندى

-قوزغـۇنالر ئـاران   -تومۇزنىڭ تهپتىدىن چاڭقاپ ھالىدىن كهتكهن قاغا. چۆللۈك قاغجىراپ ياتاتتىتهرەپته بىپايان 
پىدائىيالر ئاتلىرىغـا غـانجۇغىالپ ماڭغـان سـاناچلىرىدىكى سـۇنى سـۈمۈرۈپ       . بۇيان ئۇچۇشۇپ يۈرەتتى-ئاران ئۇيان

  .ھاللىنىۋېلىپ يهنه ئىلگىرىلهيتتى

بىر تۈزلهڭلىكته بارچۇق سېپىلى جېڭىگه قاتناشـقان قىسـىم   تۇمشۇق چوققىسىنىڭ شهرق يامزىلىدىكى 
. بىلهن تۇمشۇق بۆكتۈرمه جېڭىگه قاتناشقان پىدائىيالر ئۇچراشتى ۋە ئۆزئارا غهلىبه ھېسسىياتلىرىنى تۆكۈشتى

پهيزاۋاتلىـق مـۇھهممهد   . بهس بىلهن سۆزلىشـهتتى -غهنىيمهتلىرىنى بهس-ئۇالر دەم ئالغاچ قولغا چۈشۈرگهن ئولجا
  :رەڭ ھاياجانالنغان ھالدا دېدىپه

ھهربىــي . قهشــقهر چــوڭ يــولىنى توســۇپ تۇرىــدىغان مــۇھىم جــاي -مۇشــۇ تۇمشــۇق چوققىســى ئــۈرۈمچى  —
بىـلهن خـۇيزۇ مـا      يىلـى ئهتىيـازدا گېنېـرال تۆمـۈر ئېلـى      -1933. گېنېرالالر ھه دېگهندىال مۇشۇ يهرنى تالىشىدۇ

بۇ قېتىم بـۇ  . جهڭ بولغان، ئاخىرى تۆمۈر ئېلى غهلىبه قىلغان شاۋۋۇ قىسىملىرى ئوتتۇرىسىدا قىرىق يهتته كۈن
  .يهردە بىزمۇ غهلىبه قىلدۇق



 

ئۇالر . پىدائىي يىگىتلهر بۇ يهردە خۇماردىن چىققۇچه دەم ئېلىۋالغاندىن كېيىن بۇيرۇق بويىچه يهنه ئاتالندى
ەتمــۇرەت كېتىۋاتقــان ئــاتلىق يولغــا چىقىــپ ئــۇزۇن ئــۆتمهي، قاياقتىنــدۇر ئىككــى ئــايروپىالن ئۇچــۇپ كېلىــپ، ر

پىـدائىيالر ئۇنىڭغـا ئىنكـاس بىلدۈرمىگهنـدىن كېـيىن ئـايروپىالن       . قىسىمالرنىڭ بېشـىدا ئهگىشـكه باشـلىدى   
  .تېخىمۇ پهسلهپ ئۇچۇپ، ئاتالرنى ئۈركۈتۈشكه باشلىدى

  !قارا غىلجىر —

ئارقىـدىنال ئـايروپىالن   . دىكوماندىر ئابدۇنىياز كامال تورغۇت دۇلدۇلى ئۈستىدە تـۇرۇپ ئۈنلـۈك سـۈرەن سـال    
  .پهس ئۇچۇپ كېلىپ پىدائىي يىگىتلهرنى ئوققا تۇتۇشقا باشلىدى

دە، بهشئاتار -غهزىپى تېشىپ، قهھرى ئۆرلىگهن ئابدۇنىياز كامال تاغ باغرىدىكى بىر ئېگىز قىيالىققا چىقتى
ئىككى نهپهر ليۇتچىك پاراشۇت  .مىلتىقتىن چهنلهپ ئېتىپ ئايروپىالننىڭ بىرىنى تاغ باغرىغا دومىالتقۇزۇۋەتتى

  .يهنه بىر ئايروپىالن بهدەر تىكىۋەتتى. بىلهن سهكرەپ چۈشۈپ قول كۆتۈرۈپ تهسلىم بولدى

بــۇ ۋەقه . بــۇ دېهقــان پىــدائىيلىرىنىڭ ئــاددىي قــورال بىــلهن تــۇنجى قېــتىم ئــايروپىالن ئېتىۋېلىشــى ئىــدى
شـۇ چاغـدا،   . چۆللۈك ئهتراپىدا يۈز بهرگهنىدى-دەشت كهلپىننىڭ كۆيۈك تاغلىرى بىلهن داالشور دەپ ئاتىلىدىغان

  :بىر پىدائىي ئابدۇنىياز كامالدىن سورىدى

  كوماندىر، سىز بۇ ماھارەتنى نهدىن ئۆگهنگهن؟ —

  .دېدى كوماندىر پىدائىي جهڭچىسىگه جاۋاب بېرىپ –ئهرۋاھالرنىڭ ساداسىدىن، —

نى ئېلىشتىكى كوماندىرلىق ئىقتىدارى ۋە »بارچۇق سېپىلى«بىلهن » يۇمىالق شهھهر«دېمىسىمۇ ئۇنىڭ 
. قارا غىلجىرنى ئېتىپ چۈشۈرۈشـتهك مهرگهنلىـك ماھـارىتى قـول ئاسـتىدىكىلىرىنى ئۇنىڭغـا چوقۇندۇرغانىـدى       

بومباردىمان زەربىسـىدە قۇربـان بولغـان     —ئۇ . ئهمدى ئهمدى ئۇنى ھهممىسى سۆزسىز ھۆرمهتلهيدىغان بولغانىدى
ــنه قىلىــپ  ــدائىيالرنى دەپ ــۇزدى پى ــدارالرنىڭ داۋاالتق ــۇتچىكالرنى ســوراق قىلىــش   . ، يارى ــان لي ئهســىرگه ئېلىنغ

ۋەزىپىسىنى مۇيىدىن سهنمۇجاڭغا تاپشۇرغاندىن كېـيىن، پۈتـۈن قىسـىملىرىنى باشـالپ ئاقسـۇ دەريـا سـاھىلىغا        
  .قاراپ يولغا چىقتى

   

  توققۇزىنچى باب

  

  تىركىشىش

1  



 

-رياسى تهڭرىتاغنىڭ خانتهڭرى ۋە تۆمـۈر چوققىلىرىنىـڭ قـار   تارىمنىڭ ئهڭ چوڭ تارمىقى بولغان ئاقسۇ دە
ــدى       ــۇن ئېقىنالرنىــڭ بىرىكمىســى ئى ــدىغان نۇرغ ــلهپ ئېقىــپ كېلى ــۇپ، ئۆركهش ــدىن ھاســىل بول ــۇ . مۇزلىرى ئ

  .بوستانلىققا ئايالندۇرغانىدى-ھېسابسىز مۇنبهت زېمىنالرنى سۇغىرىپ، بۇ زېمىنالرنى باغۇ

ئۆلكىلىــك  —كېــيىن ئــۇ . ىمالىدا شــتاب تهســىس قىلىــپ تۇرغــانئىســهاق تاغــا بىــرمهھهل دەريانىــڭ شــ
  ...ھۆكۈمهتكه مۇئاۋىن رەئىس بولۇپ يۈرۈپ كهتكهندىن كېيىن، بۇ يهردە بىر بوشلۇق پهيدا بولغانىدى

مانا ئهمـدى دەريانىـڭ شـىمالىنى شـېڭ جهمهتـى قىسـىملىرى بىـلهن ئـاق ئـورۇس يـالالنمىلىرى ئىشـغال            
دەريانىــڭ جهنۇبىغــا ئابــدۇنىياز كامــال باشــچىلىقىدىكى ئۇالرغــا قارشــى ئىســيان كۆتــۈرگهن . قىلىــپ تۇرۇۋاتــاتتى

ئابـــدۇنىياز كامـــال قىســـىملىرىنى ســـايئېرىق، ئـــايكۆل، قۇمبـــاش ۋە ئـــاۋات . قىســـىمالر كېلىـــپ ئورۇنالشـــتى
راۋۇل ئهترىتـى  دەريانىڭ جهنۇب تهرىپىگه كۈچلۈك قا. غورۇچۆلگىچه جايالشتۇرۇپ مۇداپىئه بهلۋېغى ھاسىل قىلدى

شىمال تهرەپ ئۆزلىرىنىڭ خىـل قوراللىرىغـا تايىنىـپ جهنـۇب تهرەپـكه پاراكهنـدىچىلىك سـېلىپ        . جايالشتۇردى
  .ئىككى تهرەپ بىر مهھهل تىركىشىش ھالىتىنى ساقلىدى. تۇراتتى

پىگه ئۆتۈپ ياراغنى تولۇقالش ۋە شىمال تهرەپنىڭ ئارقا تهرى-ئابدۇنىياز كامال پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ قورال
پاراكهنــدىچىلىك ســېلىش پىالنىنــى ئــويالپ، داۋۇت شهمشــهر قاتــارلىق يــۈزگه يــېقىن ســهرخىل چهۋەنــدازلىرىنى 

پۈتۈن قىسىم بويىچه بۇ ئىش قاتتىق سىر . ئېلىپ غورۇچۆل ئارقىلىق مهخپىي ھالدا شهرققه قاراپ يۈرۈپ كهتتى
يادىن ئۆتۈپ، قاراتالنىڭ ئـايىغى بىـلهن سـىڭىپ، شـايار،     ئۇالر چاقماق تېزلىكىدە يۈرۈش قىلىپ، دەر. تۇتۇلغانىدى

بولۇپمۇ شېڭ جهمهتىنىڭ كوچـا شـهھهر ئىچـى ۋە كـارىزدىكى قىسـىملىرىغا      . كوچا قاتارلىق جايالرنى ئىگىلىدى
تۇيۇقســىز تېگىشــىش ئۇســۇلى بىــلهن نۇرغــۇن قــورالالرنى غهنىــيمهت ئالغاننىــڭ ســىرتىدا، بىــرنهچچه يــۈز يېڭــى  

شـالپ شـتابقا قايتىـپ كهلـدى ۋە قىسـىم كومانـدىرلىرى يىغىنىـدا بـۇ قېتىمقـى ھهرىكىتىـدىن           پىدائىيالرنى با
  :دوكالت بېرىپ دېدى

بىزنىڭ بۇ قېتىمقـى چاقمـاق تېزلىكىـدە    . ئىرادە ۋە جاسارەت بولسىال تهقدىرنى قايىل قىلغىلى بولىدۇ —
  .ئېلىپ بارغان جهڭگىۋار يۈرۈشىمىز ئۇنى ئىسپاتالپ بېرەلهيدۇ

نۇســرەتلىرىدىن شــادالنغان ئابــدۇنىياز كامــال دوســتى ھىــدايى ۋە مۇشــاۋىرى ئابــدۇقادىر ھــاجىنى         زەپهر 
مهئىشـهتى ۋە   -يېـزىالردا چۈشـكۈن بولـۇپ ئورۇنالشـقان پىـدائىي جهڭچىلهرنىـڭ تۇرمـۇش        -ئهگهشتۈرۈۋېلىپ يېزا

خانىقاســىنى » ۋالنهمئــايكۆل مه«ئارقىــدىن ئاتــاقلىق . ئىنتىــزام ئهھــۋالىنى كــۆزدىن كهچــۈرۈپ چىقتــى-قائىــدە
-مهشهۇر ئايكۆل ئۆسـتىڭى بويىغـا سـېلىنغان بـۇ خانىقـا ئىمـارەتلىرى قويـۇق ۋە ئاسـمان        . زىيارەت قىلىپ باردى

بـۇ ئىمـارەتلهر خانىقـا بىناسـى، مهدرىسـه      . پهلهك بوي تارتقان تېرەك بوستانلىق ئوتتۇرىسىدا قهد كۆتۈرۈپ تـۇراتتى 
  .ياتاقلىرىدىن تهركىب تاپقانىدى-اسا قىلىپ سېلىنغان نۇرغۇن ھۇجرابىناسى ۋە ئوقۇغۇچى تالىپالرنىڭ تۆت چ

يىلالردىكى قاراتاللىق ياش ئىمامى مولال دانىش ھهنىپى بۇ يهرگه  -1937خانىقاسىنىڭ » ئايكۆل مهۋالنهم«
ونۇشتۇرۇپ نىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشىنى ت»ئايكۆل مهۋالنهم«زىيارەتكه كهلگهن ياش سهركهردە ئابدۇنىياز كامالغا 

  :دېدى

سـهككىز يـۈز يىللىـق تارىخقـا ئىـگه مـۇقهددەس بىـر جـاي، بـۇ          -كهم دېگهندىمۇ يهتـته » ئايكۆل مهۋالنهم« —
جاينى شۇ چاغنىڭ ئهڭ چوڭ ئالىمى ۋە ئهلالمىسى دەپ تونۇلغـان مهۋالنه جااللىـدىن دېـگهن زات ئـۆز قـولى بىـلهن       



 

تۇغلـۇق تۆمۈرخـان ئاقسـۇدا ئاسـتانه قـۇرۇپ، خـانلىق تهخـتكه        شۇ زامانالردا چىڭگىزخان نهسهبىدىن . بهرپا قىلغان
-تۇغلـۇق تۆمۈرخـان مهۋالنه جااللىـدىن ھهزرىتىمنـى پىـر     ). يىلالردا تهختته ئولتۇرغان -1367 — 1347(چىققان 

بىزنىڭ بۇ دىيارىمىزدا ئىككـى  . گه تاۋاپ قىلىپ كېلىپ مۇسۇلمان بولغان»ئايكۆل مهۋالنهم«ئۇستاز تۇتۇپ، مۇشۇ 
بىرىنچى قېتىمقى، قاراخانىيالر دەۋرىدە ئهبۇنهسـىر سـامانىنىڭ دااللىتـى    . ىم چوڭ ھىدايهت بارلىققا كهلگهنقېت

بىلهن سۇتۇق بۇغراخاننىڭ مۇسـۇلمان بولۇشـى؛ ئىككىنچـى قېتىمقـى بولسـا، مهۋالنه جااللىـدىن ھهزرىتىمنىـڭ        
  .تهلىمى بىلهن تۇغلۇق تۆمۈرخاننىڭ مۇسۇلمان بولۇشى

ئابــدۇنىياز كامــال ۋە ئۇنىــڭ ھهمراھلىــرى  . هنىپــى ســۆزىنى تېخــى ئاخىرالشــتۇرمىغانىدى مــولال دانىــش ھ
بالىالردەك كۆزلىرىنى ئۈزەلمهي مولال دانىش ھهنىپىنىڭ -ساھبىخانىدىن خۇددى دەرس ئاڭالپ ئولتۇرغان ئۆسمۈر

  .نۇتقىغا مهھلىيا بولۇپ كېتىشكهنىدى

ئـادەملهر پانـاھلىنىش ئۈچـۈن    . ىۋاتقان شاۋقۇنى ئاڭالندىدەل شۇ ئهسنادا قارا غىلجىرالرنىڭ گۈركىرەپ كېل
ئابدۇنىياز كامال تهمكىنلىك بىلهن مىلتىقنى بهتلهپ تهييارلىۋېلىپ، خانىقا . تهرەپكه قېچىپ كېتىشتى-تهرەپ

يېنىدىكى ئهللىك مېتىرچه ئېگىز ئۆسكهن، ئاچىماق شاخلىق بىر چوڭ ئاق تېـرەك ئۈسـتىگه خـۇددى دارۋازدەك    
ئــايروپىالن خانىقانىــڭ ئۈســتىدە ئايلىنىــپ ئابــدۇنىياز كامالغــا يېقىــنالپ   . ىقىــپ دەلــلهپ تــۇردى يامىشــىپ چ

  :كېلىۋىدى، ئابدۇنىياز كامال شۇئان

شـــۇئان . دېگىـــنىچه ئايروپىالننىـــڭ قورســـىقىنى چهنـــلهپ ئـــاتتى  –!مهۋالنـــا جااللىـــدىن پىـــرىم! يـــا —
پاراشۇت بىلهن سهكرىگهن ئـاق ئـورۇس   . قا باشلىدىتۈتهك چىقىش-ئايروپىالننىڭ قۇيرۇق تهرىپىدىن قويۇق ئىس

ئۇنىــڭ شــۇ چاغــدىكى قىيــاپىتى خــۇددى دارغــا . ليــۇتچىكى پهســلهپ كېلىــپ تېــرەك شــېخىغا ئىلىنىــپ قالــدى
مۇشۇنداق مۆجىزىلهردىن يهنه بىـر  . پىدائىي يىگىتلهر ئۇنى تۇتۇپ ئهسىرگه ئالدى. ئېسىلغان ئوغرىغا ئوخشايتتى

ــنهن ئى  ــتىلهر     قېتىمقىســى تهخمى ــنهن ئىككــى ھهپ ــر قېتىمقىســى تهخمى ــدىن يهنه بى ــتىلهر ئۆتكهن ككــى ھهپ
  ...ئۆتكهندىن كېيىن ئاۋاتنىڭ سىدىق كۆۋرۈكى دېگهن يېرىدىمۇ يۈز بهردى

ئهممـا ئـۇزۇن ئـۆتمهي، ئابـدۇنىياز     . شۇنىڭدىن كېيىن ئايروپىالننىڭ كېلىشى بىـرمهھهل تىنچىـپ قالـدى   
ئـاتمىش چېرىكـى ئـوغرىلىقچه بـۇ     -ئۇنىڭدا قارشى تهرەپنىـڭ ئهللىـك  . ۋالدىكامال بىر مهخپىي ئاخبارات تاپشۇرۇ

ئابــدۇنىياز ســىجاڭ شــتاب   . ياققــا ئۆتــۈپ كېچىــدە ئۇچتۇرپانغــا يــۈرۈپ كهتكهنلىكــى دوكــالت قىلىنغانىــدى       
قوماندانلىقىنى مويىدىن سهنمۇجاڭغا تاپشۇرۇپ قويۇپ، ئۆزى ئىككى يۈزچه يىگىتنى باشالپ ئىز قوغلىغان پېتى 

يىگىتلهرنىڭ بىر قىسمى دەريا بويالپ كۆۋرۈك تهرەپكه، يهنه بىر قىسمى خاڭگۇڭنىـڭ  . ۇچتۇرپانغا قاراپ ئاتالندىئ
ــاراتتى    ــامبۇر شــهكىلدە ئىلگىــرىلهپ ب ــاراپ ئ ــۇبىي قىســمىغا ق قارشــى تهرەپ چېكىــنىش يولىنىــڭ قامــال  . جهن

هرەپ بىلهن ئاقيارغـا، يهنه بىـر قىسـمى چهپ    دە، ئاالقىزادىلىكته بىر قىسمى ئوڭ ت-قىلىنغانلىقىنى تۇيۇپ قالدى
  ...تهرەپ بىلهن دەڭلىمه تاغلىرى ئىچىگه قاراپ قاچتى
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قاچقۇن قىسىمالرنىڭ تـۈن قاراڭغۇسـىدىن   . قوغلىغۇچىالر قاچقۇنالرنى تاڭ ئاتقۇچه قوغالپمۇ ئۇچرىتالمىدى
  .پايدىلىنىپ نهلهرگه غايىب بولغانلىقىنى ھېچكىم بىلمهيتتى

بۇ يهر مۆتىۋەرلىرىـدىن  . مهھهلدە ئابدۇنىياز كامال ۋە ئۇنىڭ قىسمى ئۇچتۇرپانغا يېتىپ باردى ئهتىسى چۈش
نۇرھــاجى قاتــارلىق كىشــىلهر ئۇالرنىــڭ ئالــدىغا چىقىــپ كۈتۈۋالــدى ھهمــدە ئۆزىنىــڭ ھهشــهمهتلىك سهيناســىدا  

  .چۈشكۈن راسالپ بۇ يېڭى چهۋەندازالرنى سېخىيلىق بىلهن مېهمان قىلدى

» ھېلىقى قـاچقۇنالرنى قانـداق ئىـزدەپ تۇتـۇش كېـرەك؟     «خىيالى يهنىال -دۇنىياز كامالنىڭ ئويلېكىن، ئاب
ئۇنىـڭ ئهقىـل مهسلىههتچىسـى مۇشـاۋىر ئابـدۇقادىر ھـاجى يـاقۇبى ئۇنىڭغـا تهكلىـپ          . دېگهن نۇقتىدا ئايلىناتتى

  :بېرىپ دېدى

بولغۇدەك، ئۇالر ئۆزىنى ئاشـكارىلىغان  مېنىڭچه قاچقۇنالرنى ئىزدەيمىز دېسهك ۋاقتىمىز بىهۇدە ئىسراپ  —
يـاراغ  -يـاراغ كارخانىسـىدىن پايـدىلىنىپ يېڭـى قـورال     -ئـۇنىڭغىچه بىـز بـۇ يهردىكـى قـورال     . چاغدا بىر گهپ بوالر

كـېچهكلهر  -تهييارلىۋالساق، بۇ يهردە تىككۈچىلىك كارخانىسىمۇ بار ئىكهن، پىدائىيالرنى بىر قـۇر يېڭـى كىـيىم   
  .ئىككى ھهپته ئىچىدە تهلتۆكۈس پۈتىدۇ-بۇ ئىككى ئىش بىر. بىلهن تهمىنلىۋالساق

ئابدۇنىياز كامـال بـۇ ئورۇنلـۇق تهكلىپىنـى دەرھـال قوبـۇل قىلـدى ۋە بـۇ ئىشـالرنى بېجىرىشـكه مۇشـاۋىرى            
ــدۇقادىر ھــاجىنى مهســئۇل قىلــدى  ــۇيرۇق   . ئاب ــان مۇداپىئهســىگه داۋۇت شهمشــهرنى مهســئۇل قىلىــپ ب ئۇچتۇرپ

  .قاراۋۇللىرى بىلهن نۇرھاجى سهيناسىدا قېلىپ شتاب ئىشلىرىنى باشقۇرۇپ تۇردى ئۆزى بىر بهن. چىقاردى

قولى بوشاپ قالغان بىر كۈنى، ئۇ ساھىبخانا نۇرھاجىنىڭ باشالمچىلىقىدا توققـۇز بـۇالقنى زىيـارەت قىلـدى،     
بـۇ  . ھهيران قالـدى  ئارقىدىن مۆلجهر تاغ ئۈستىگه چىقىپ شهھهر ئهتراپىغا نهزەر تاشالپ بۇ يۇرتنىڭ گۈزەللىكىگه

يهرنىڭ شىمالىي پاسىلىنى بويالپ غهربتىن شهرق تامان ئاقىدىغان توشقان دەرياسىنىڭ شاۋقۇنلىرى ئاڭلىنىپ 
يىراقتـا تهڭرىتاغنىـڭ   . دەرەخـلهر، بـاغالر قهد كۆتۈرگهنىـدى   -تۇراتتى، دەريا سـاھىلىدا تۇتـاش كهتـكهن قويـۇق دەل    

  .دا تاۋلىنىپ مهرۋايىتتهك پارقىراپ تۇراتتىقارلىق چوققىلىرى باش كۆزنىڭ ئالتۇن نۇرى

بىر مهھهلدىن كېيىن ساھىبخانىنىڭ مۆلجهر تاغ توغرىسىدىكى ھېكايىسى بىردىنال ئابدۇنىياز كامالنىڭ 
، »جىگـدە يېغىلىقـى  «دىققىتىنى جهلپ قىلىۋالدى، نۇرھـاجى بۇنىڭـدىن بىـر ئهسـىر بـۇرۇن بـۇ يهردە يـۈز بهرگهن        

توغرىسىدا ھېكـايه قىلغانىـدى، ئابـدۇنىياز كامـال     » مۆلجهر تاغ جېڭى«ۋە » رجىمىهالىرەھمىتۇلال پالۋاننىڭ ته«
  .تهسىرلىنىپ بۇ تاغقا قۇربان بولغانالرنىڭ روھىغا دۇئا قىلدى

نۇرھاجى كۆپنى كـۆرگهن ۋە نۇرغـۇن مۇتـالىئه سـورۇنلىرىغا قاتنىشـىپ، كـۆپلىگهن تـارىخىي ھېكـايىلهرنى         
  .توپلىغان بىلىملىك شهخس ئىدى

بىـز ھـازىر    –دەپ يېڭـى ھېكايىسـىنى باشـلىماق بولـدى سـاھىبخانا نۇرھـاجى،       –ئاۋۇ تهرەپكه قارىسـىال،  —
دېـگهن مهشـهۇر تـارىخىي ئابىـدە بـار، بـۇ ھهقـته مىـڭ         » دۇلـدۇل ئوقـۇر  «تۇرۇۋاتقان مۇشۇ تاغنىڭ غهربىي تهرىپىـدە  

بـۇ رىـۋايهت   . لىق تـارىخىي رىـۋايهت بـار   ئېغىزغا كۆچۈپ كېلىۋاتقان ئاجايىـپ قىزىقـار  -يىلالردىن بۇيان ئېغىزدىن
ــياپنىڭ  ــاھى ئافراس ــۇران ش ــلهن       ت ــانلىقى بى ــۇزۇن تۇرغ ــدا ئ ــنگهن لهشــكهرلىرى بىزنىــڭ ئۇچتۇرپان ــدۇل مى دۇل

نىــــڭ مهشــــهۇر ) يىلــــالر -1021 — 920(ئافراســــياپ توغرىســــىدا ئوبۇلقاســــىم فىــــردەۋس  . مۇناســــىۋەتلىك



 

نىڭ ھېكايىلهشتۈرۈلگهن تۈركچه »شاھنامه«. ىلهر سۆزلىنىدۇناملىق كىتابىدا ناھايىتى كۆپ ھېكاي»شاھنامه«
ئافراسياپ ئادىللىقتـا ۋە باتۇرلۇقتـا ھهقىـقهتهن تهڭدىشـى يـوق بۈيـۈك شـهخس        . نۇسخىسىنى مهنمۇ كۆپ ئوقۇغان

  .ئىكهنىدۇق

ال ئابدۇنىياز كامال ساھىبخانىنىڭ تارىخ ساۋاتىغا قايىل بولغانىدى، ئـۇ ئارقىـدىنال يۇمۇرلـۇق قىلىـپ سـوئ     
  :قويۇپ دېدى

مۇشـۇ يۇرتتـا   » دۇلدۇل ئوقۇر«. تهمسىل بار-دەيدىغان ماقال» ئات ئايلىنىپ ئوقۇرىنى تاپار«خهلقىمىزدە  —
  بولغىنىغا قارىغاندا ئافراسياپ مۇشۇ ئۇچتۇرپانلىق ئوخشىمامدۇ؟

  :نۇرھاجى كۈلۈپ تۇرۇپ جاۋابهن دېدى

چتۇرپـاننى ئافراسـياپ ئـۆزى بهرپـا قىلغـان دېـگهن       بۇ نـۇقتىنى ئىنكـار قىلغىلـى بولمايـدۇ، رىـۋايهتته ئۇ      —
سـهركهردە،  . قاتـارلىق يـايالقالرمۇ بـار   » قـۇالن سـارىق  «بۇ يۇرتتا يهنه ئافراسياپنىڭ ئوقۇرىدىن باشقا . مهلۇماتمۇ بار

راستىنى دېسهم، ئۆزلىرىنىڭ ئۇستىخانلىرىنىڭ بىـر پارچىسـىمۇ مۇشـۇ ئۇچتۇرپانغـا مهنسـۇپ، ئاڭلىسـام سـىلى        
دىـن  »جىڭدە يېغىلىقى«بۇ مهھهلله . دەيدىغان بىر يېزا بار» توقسۇن«ن ئىكهنال، بىزنىڭ ئۇچتۇرپاندىمۇ توقسۇندى

مهن سـىلىنى ئاشـۇ يېزىـدا ئولتۇرۇشـلۇق، مهن     . كېيىن توقسۇنلۇقالرنى كۆچۈرۈپ كېلىـپ بهرپـا قىلىنغـانىكهن   
. شـنى ئـارزۇالپ قېلىـۋاتىمهن   يېقىن ھهمسـۆھبهت بولـۇپ ئۆتۈۋاتقـان بىـر مويسـىپىت كىشـى بىـلهن كۆرۈشتۈرۈ       

  !ئىككىڭالر تۇغقان چىقىپ قاالمسىلهر تېخى

ئۇالر ئهنه شـۇنداق قىـزغىن پـاراڭ    . ئابدۇنىياز كامال بۇ يېڭى ئۇچۇرنى ئاڭالپ تېخىمۇ ھاياجانلىنىپ كهتتى
  .بىلهن مۆلجهر تاغ ئۈستىدىن پهسلهپ چۈشۈپ سهينا ئالدىغان كهلگهنلىرىنى تۇيماي قېلىشتى

گىيــاھالر ئۆســتۈرۈلگهن، تــوغرا تامغــا يــۆلهپ ئېگىــز ۋە كهڭ قىلىــپ  -پېشــايۋاننىڭ ئالــدى تهرىــپىگه گــۈل
گىلهمـلهر سـېلىنغان، سـهينانىڭ ئىچىـدىكى غـايهت چـوڭ       -ياسالغان تاختايلىق سۇپا ئۈستىگه قىپقىزىل زىلچا

بىـلهن بىـر سـۆلهتلىك مېهمـان      تېرەكنىڭ ھهر تهرەپكه غۇالچ يايغان شاخلىرى ئاستىدا مۇشاۋىر ئابدۇقادىرھاجى
دە، ئـۇالر سـاالم   -ئۆزئارا قىزىق پاراڭ قىلىشىۋاتقاننىڭ ئۈستىگه نۇرھاجى بىلهن كوماندىر قورۇغـا كىرىـپ كهلـدى   

  .بېرىشكهندىن كېيىن زىلچا سېلىنغان سۇپىغا جهم بولۇپ مۇڭداشتى

ئابـــدۇنىياز كامالغـــا  دېـــدى مۇشـــاۋىر، –بـــۇ مېهمـــاننى بۈگـــۈن بـــۇ يهرگه مهن باشـــالپ كېلىـــۋاتىمهن،  —
. شهرىپى ئهمهت پاختا، بۇ زات بۇ ناھىيه بانكىسـىنىڭ مـۇۋەققهت باشـلىقى   -ئىسىم –سۆھبهتدىشىنى تونۇشتۇرۇپ،

ئۇ، بۈگۈن بىزگه قۇرۇق قول كهلمىدى، ئهللىك سـهر ئـالتۇن، بهش يـۈز سـهر كۈمـۈش، ئـون تـال مىلتىـق سـوۋغات          
  .ئالغاچ كهلدى

ا تاشلىق نېپىـز سـهرپۇش، پۇتىغـا قـارا شـىبلىت، ئۇچىسـىغا كـۆك رەڭلىـك         ئهمهت پاختا بېشىغا قارا دۇخاۋ
ئۇ سـوۋغاتلىق مـاللىرىنى ئوتتۇرىغـا يايغانـدىن     . چهكمهندىن جىلىتكه كىيىۋالغان ئوتتۇرا ياشلىق كىشى ئىدى

  :كېيىن مۇددىئاسىنى بايان قىلىپ دېدى



 

ېگهن لهقىمىمۇ ئاشـۇ كـارۋان سودىسـى    ئهمهت پاختا د. مېنى ئهسلىدە كىشىلهر ئهمهت كارۋان دېيىشىدۇ —
مهن ئىســهاق تاغىنىــڭ ھهرقايســى تهرەپلهردىــن توپلىغــان سهكســهن مىــڭ تۇيــاق چــارۋا  . بىــلهن مۇناســىۋەتلىك

بۇ جاپالىق سـودىنىڭ مـۇۋەپپهقىيهت خوجىـدارىمۇ    . ماللىرىنى ئۇچتۇرپاندىن قاراقولغا ئۆتكۈزۈشكه ياردەملهشتىم
ھهربىرلىرىنىـڭ بـۇ يهرگه   . نكىنىـڭ ۋاقىتلىـق مهسـئۇلى بولـۇپ تهيىنلهنـدىم     مهن ئىدىم، كېيىن بۇ يهردىكـى با 

ئۇالر ئېلىـپ مېڭىشـقا ئـارتۇقچه    . كېلىۋاتقانلىقلىرىنى ئاڭالپ ئۇچتۇرپان ساقچى خادىملىرى قېچىپ كېلىشتى
  .دىمبۈگۈن ئۇالرنىمۇ ئالغاچ كهل. يۈك بولۇپ قالغان ئون تال مىلتىقنى بانكىغا ئامانهت قويۇپ قاچقانىدى

ئابدۇنىياز كامال بۇ غهنىيمهتلهردىن سـۆيۈنگهنلىكىنى ئىزھـار قىلىـپ، ئهمهت پاختىغـا مىننهتـدارلىقىنى      
ئهممـا ئىسـهاق تاغىنىـڭ شـورا تهرەپ بىـلهن بولغـان سـودا مۇئامىلىسـى توغرىسـىدا ھېچقانـداق گهپ           . بىلدۈردى
  .ئاچمىدى

. ك پاقالننىڭ گۆشى پىشـىپ تهييـار بولغانىـدى   شۇ ئهسنادا، نۇر ھاجىنىڭ ئوغلى ئابدۇۋاھىت سويغان ئهركه
مېهمــانالر . پــاراڭ ئاياغلىشىشــقا ئۈلگۈرتــۈپ داســتىخان ســېلىندى ۋە بىــرنهچچه لــېگهن تاۋاققــا ئهت كهلتۈرۈلــدى

  .بىرلىكته خاسىيهتلىك زىياپهتتىن ھۇزۇرالندى
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ــر       ــاجى بى ــدۇقادىر ھ ــاۋىر ئاب ــلهن مۇش ــال بى ــدۇنىياز كام ــۇرۇن ئاب ــورالئهتىســى چۈشــتىن ب ــاراغ -لىكته ق ي
ياراغ ئىشخانىسىنىڭ بۇرۇنقى -قورال. ئىشخانىسى بىلهن كىيىم تىكىش كارخانىسىنى كۆزدىن كهچۈرۈپ چىقتى

ياراقالرنى پىششىقالپ ئىشلهشته -ئۇستىالرنىڭ ئوق-پېشقهدەم ئۇستىلىرى تارقىلىپ كېتىپ قالغاچقا، شاگىرت
  .قىينىلىۋاتقانلىقى سېزىلىپ تۇراتتى

  .ئاشۇ پهيزاۋاتلىق ئۇستام مۇھهممهد پهرەڭنى قولدىن چىقىرىپ قويمىساق بوپتىكهنھهسىنهي،  —

  .ئابدۇقادىرھاجى ئهپسۇسالنغان ھالدا پىچىرالپ ئابدۇنىياز كامالنىڭ كۆزىگه قارىدى

ــوق،  — ــاۋابهن،   –مهيلــى كېــرەك ي ــال ج ــدۇنىياز كام ــدى ئاب ــاز  –دې ــورال -قولىمىزدىمــۇ ئ ــوال ق ــار -ت ــاراغ ب . ي
ــورال  . چىقىــدۇھــاجىتىمىزدىن  ــاراۋەر -ئۇنىــڭ ئۈســتىگه ئۆزىمىزنىــڭ جاســارىتىمۇ ق ــاراغ بىــلهن ب مــۇھهممهد . ي

-ھـازىر ۋاقتىمىـز قىـس، ئهته   . چاقىلىرى كۆپ بولغاچقا، ئۇنى ئۆيگه قايتىشقا ئىجازەت بېرىۋەتتـۇق -پهرەڭنىڭ باال
  .ئۆگۈنگىچه كېتىپ قالىمىز، بۇ يهردىكى ئىشلىرىمىزنى تېزلىتهيلى

......  

لهن سۆزلىشىپ تۇرغاندا نۇرھاجىنىڭ ئوغلى ئابدۇۋاھىت كېلىـپ ئابـدۇنىياز كامالنىـڭ قۇلىقىغـا     ئىككىي
توقسۇن كهنتىدىن كهلگهن سېلىم بوۋاي دېگهن ياشانغان كىشى نۇرھاجىنىڭ ئۆيىدە ھىدايى بىلهن . پىچىرلىدى

ابدۇقادىرھاجىنى قالدۇرۇپ قويۇپ ئابدۇنىياز كامال بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ كاسىپالر ئىشخانىسىدا ئ. كۈتۈپ قالغانىدى
  .ئۆزى يۈرۈپ كهتتى



 

بېشىغا كۈرەك تۇماق، ئۇچىسىغا يىرتىق چاپان، پۇتىغا كونا كهش كىيىۋالغان، يـاش قـۇرامى سهكسـهنلهرگه    
ــى ئوقــۇپ      ــوۋاي نۇرھاجىنىــڭ قورۇســىدىكى يوغــان تېــرەككه يۆلىنىــپ، ئىچىــدە بىرنېمىلهرن ــكهن ســېلىم ب يهت

  .ئولتۇراتتى

كامال سهيناغا كىرگهن پېتى سېلىم بوۋايغا ساالم بېرىپ، ئۇنى زىلچا سېلىقلىق تاختاي سۇپىغا ئابدۇنىياز 
نۇرھـاجى سـىرتقا چىقىـپ كهتكهچـكه، ئـوغلى ئابـدۇۋاھىت سـاھىبخانىلىق قىلىـپ بوۋاينىـڭ          . تهكلىپ قىلدى

ۈگـۈنگه تـوغرىالپ ھىـدايى    نۇرھاجى مۆلجهر تاغ ئۈستىدىكى ۋەدىسى بويىچه بوۋاينى ب. ئالدىغا داستىخان كهلتۈردى
  .ئارقىلىق ئاچا تاغدىن تاپتۇرۇپ كهلگهنىدى

  ئابدۇنىياز كامال بوۋاينىـڭ ئـۆي تۇرمۇشـىدىن بىرقـۇر ئهھـۋال سـورىغاندىن كېـيىن ئاچـا تاغـدىكى يـاڭخى          
بوۋاي چاي سـۈمۈرگهندە چـاي ساقىندىسـىدىن    . مهھهللىسى ۋە توقسۇنلۇقالرنىڭ يىلتىزى توغرىسىدا گهپ تهشتى

  :ىلىپ قالغان ئاپئاق ساقىلىنى ئالىقىنى بىلهن ئېرتىۋەتكهندىن كېيىن ھېكايىسىنى باشلىدىنهمد

مېنىـڭ دېمهتلىكلىـرىم ھهممىسـى مۇشـۇ يېڭـى توقسـۇندا       . بۇ بىرنهچچه قهرنه بـۇرۇنقى ئىشـالر ئىـكهن    —
پان دېگهن دېـگهن  بوۋامنىڭ رىۋايهت قىلىپ بېرىشىچه، كۈنچىقىش تهرەپتىكى توقسۇن، تۇر. تۇغۇلۇپ چوڭ بولدۇق

. كارىز كوالپ يهر ئاسـتىدىن سـۇ ئېلىـپ تېرىقچىلىـق قىلىـدىكهن     . يۇرتالر سۈيى قىس، ئوت ئىسسىق ئوخشايدۇ
ئىسسىقتىن قاقشىدۇق، سهگىتىڭ پىرىم؛ سۇسـىز قاقشـىدۇق،   «: توقسۇنلۇقالر ئاقتاش ئهۋلىياسىغا يالۋۇرۇشۇپ

ايالر ئۆتـۈپ ئاقتـاش ئهۋلىياسـىدىن بىـر كـۈنى سـادا       ئـ -دەپ ئىلتىجـا قىلىشـىدىكهن، كـۈنلهر   » سۇ بېرىـڭ پىـرىم  
تۇرپـان،  . دە، ئاقتـاش ئهۋلىيـا غايىـب بوپتـۇ    -دەپتۇ» سالقىن جايغا كېتىمىز، ماڭا ئهگىشىپ مېڭىڭالر«: كېلىپ

توقسۇن، پىچانلىقالر ھېلىقى ئاقتاش ئهۋلىيا قوزغالغان يهردىكى پارچه تاشالردىن تېرىۋېلىـپ ئاقتـاش ئهۋلىيـانى    
بـۇ يهردىكـى توقسـۇن، پىچـان، يـاڭخى      . ئاقتاش ئهۋلىيا ئۇالرنى ئۇچتۇرپـان ئاچـا تاغـدا كۈتۈۋاپتـۇ    . ېڭىپتۇئىزدەپ م

بۇ يېڭى يۇرت راست دېگهندەك ھاۋاسى سـالقىن، سـۈيى ئهلـۋەك،    . دېگهن يېڭى يۇرتالر ئهنه شۇنداق بىنا بولغانىكهن
  ...تۇپرىقى مۇنبهت جاي

للىقنىڭ رىۋايهتلهشتۈرۈۋېتىلگهن ۋارىيـانتى بولسـىمۇ، ھهرھالـدا    سېلىم بوۋاينىڭ ھېكايىسى تارىخىي رېئا
ــلهپ        ــى دەلىل ــاش ئىكهنلىكىن ــزى تۇت ــىلهرنىڭ يىلتى ــگهن كىش ــۈپ كهل ــۇ يهرگه كۆچ ــدىن ب ــان ئويمانلىقى تۇرپ

  .بهرگهنىدى

 –دېدى ئابـدۇنىياز كامـال يېنىـدىكى دوسـتى ھىـدايىنى ئىشـارەت قىلىـپ تـۇرۇپ،         –ماۋۇ ئىككىمىزمۇ، —
مۇشۇ پۇرسهتته ئۆزلىرى بىلهن دىدار كۆرۈشكىنىمىز ئۈچۈن . يمانلىقىدىكى توقسۇن ئاقتاشتىن بولىمىزتۇرپان ئو

  .ئىنتايىن خۇرسهن بولدۇق

يېقىنــدا بىزنىــڭ كهنتــته  –دەپ ســۆزىنى داۋام قىلــدۇردى بــوۋاي ھهيــران بولــۇپ، –ھه، مۇنــداق دېســىله، —
ۇرتتا قوچقار پـالۋان دېـگهن بىـر يىگىـت چىقىـپ سـىجاڭ       كونا ي. مىش پاراڭالر ئاۋۇپ كهتكهنىدى-بىرمۇنچه مىش

بوپتۇمىش، ئۇ ناھايىتى ئۇستا مهرگهنىكهن، شېڭ دۇبهننىڭ بىرمۇنچه ئـايروپىالنىنى ئېتىـپ چۈشـۈرۈۋاپتىمىش،    
ئۇنىڭ بوينىدا ئاقتاشلىق تۇمار بولۇپ، شۇنىڭ خاسىيىتىدىن قوچقار پالۋانغا ئوق ئۆتمهسمىش، قوچقار پالۋاننىڭ 

ئېغىزغـا  -مۇشۇنداق پـاراڭالر ئېغىـزدىن  ... ر ئېگهرلىك دۇلدۇل ئېتى بولۇپ، بۇلۇتنىڭ ئۈستىدە ماڭارمىشيهنه بى
مانــا بۈگــۈنزە، ئاقتاشــلىق پىــرىم ھهققىــدە قهســهم قىلىمهنكــى، ئاشــۇ قوچقــار پــالۋان دەل . كۆچــۈپ يۈرۈشــۈۋاتىدۇ



 

ــارەك      ــا مۇب ــا قهدەم تهشــرىپ قىلغانلىرىغ ــۇ يۇرتق ــال، ب ــابلىرى ئوخشاش ــى   جان ــقان ئىزلىرىن ــرىم باس ــۇن، تهڭ بولس
  !نۇسرەتلىك، تهنلىرىنى قۇدرەتلىك قىلسۇن

سېلىم بوۋاي بىلهن بولغان مهنىلىك سۆھبهت ئاخىرالشـقاندىن كېـيىن ئابـدۇنىياز كامـال بىـلهن ھىـدايى       
  .ئۇنى قورۇ دەرۋازىسىغىچه ئۇزىتىپ قويدى

بــايىقى ھېكايىســىنى قايتــا ئېســىدىن  ئابــدۇنىياز كامــال قورۇغــا قايتىــپ كىرگهنــدىن كېــيىن بوۋاينىــڭ
ئۇ، بـۇ يۇرتقـا تېخىمـۇ كۈچلـۈك مـۇھهببهت      . بوۋاينىڭ سۆزى ئۇنىڭ قهلبىگه قاتتىق تهسىر قىلغانىدى. ئۆتكۈزدى

بىراق ھاۋا رايى ئۇنىـڭ بـۇ شـېرىن خىياللىرىغـا     . يېزىالرنى ئارىالپ چىقماقچى بولدى-باغالپ مهكتهپلهرنى، كهنت
  .يول قويمايتتى

كهچقۇرۇنلۇقى يېتىپ كهلگهن خهۋەردىن شېڭ شىسهينىڭ ئهسكهرلىرى ئارالنىڭ ئاياقچى دېـگهن   شۇ كۈنى
  »تـۆتىنچىلىرى «يېرىگه توپلىنىپ ئاقيارنىڭ التا جـاي تهرىـپىگه ئۆتۈۋاتقـانلىقى، شـىمال تهرەپـته مىنونوفنىـڭ       

  .سهپهرۋايدا پهيدا بولغانلىقى ئېنىقالندى

تاقابىل تۇرۇش پىالنىنى تۈزۈپ، داۋۇت شهمشهرنى يۈز ئادەم بىلهن ئاقسۇ  ئابدۇنىياز كامال بۇ جىددىيهتلىككه
ئۆزى قالغان پىدائىيالرنى باشالپ قاقشال تهرەپكه يۈرۈش قىلىشنى . دەرياسىنىڭ كۆۋرۈكىنى قوغداشقا ماڭدۇردى

  .قارار قىلدى

   

  

  ئونىنچى باب

  

  ھېكايىلىرى   تاغبۇالق

  

  تاغنىڭ باغرىدىن، ئاقىدۇ بۇالق،

  .تاغلىرى سېپىل، ئىچى يۇمىالق

  

  )دىن»تهبىئهت تهسۋىرى«(
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ئوتبېشىدىن تاڭ سهھهرلىكته قوزغالغـان سـهرۋازالر غهرب تامـان ئۆرلىگهنسـېرى قاقشـال تـاغلىرى ئىچىـگه        
تاشقا ئۇرۇلـۇپ، ھهيـۋەت   -يانتۇ يولالرنىڭ ئوڭ تهرىپىدىكى كهڭ چوڭقۇرلۇقتا ئۇچ دەرياسى تاشتىن. كىرىپ باراتتى

  .لىرى بىلهن شهرققه قاراپ ئاقاتتىشاۋقۇن

يول ئايرىلىدىغان ئاچا دوقمۇشىغا كهلگهندە ئابـدۇنىياز كامـال بىـردىنال تورغـۇت دۇلـدۇلىنىڭ تىزگىنىنـى       
پاكـار  -ئېگىـز . دە، ئۇنىڭ لهشـكهرلىرىمۇ ئهگىشـىپ كهينىـدىن ئىلگىرىلىـدى    -كهلپىن يولىغا تارتتى —قهشقهر 

تاغ چوققىلىرىغا چىقىۋالغان تېكىلهر، تـاغ  . ڭ سايالر ئاتلىقالرنىڭ كهينىدە قاالتتىداۋانالر، يانتۇ يولالر ئارىالپ غى
كېيىكلهر -توپى بىلهن يۈگۈرۈشۈپ يۈرگهن جهرەن-قۇزغۇنالر، تۈز كهتكهن سايالردا توپ-باغرىدا ئۇچۇپ يۈرگهن قاغا

دا سـايالر ۋە تـاغ يامزاللىرىـدا    لېكىن، قوراللىق ماڭغان بۇ گۇرۇھ گاھىـ . سهرۋازالرنىڭ دىققىتىنى جهلپ قىالتتى
  .ئهركىن سهيله قىلىپ يۈرگهن ئاشۇ بىگۇناھ جانالرغا زامىن بوالتتى

دېــدى ھىــدايى، كومانــدىر ئاغىنىســى ئابــدۇنىياز  –!ئېتىۋالغــان جهرەنــلهر يىگىــرمه نهچچىــگه يېتىپتــۇ —
ئوتتۇرىسى ئىكهن، ئوتۇنمـۇ، سـۇمۇ    ئاتالر چارچىدى، ئادەملهرمۇ ھاردى، بۇ جاي يول –كامالنىڭ قۇلىقىغا پىچىرالپ،

  .جهرەنلىرىمىز بىلهن ئوزۇقلىنىپ، ئاتلىرىمىز ئهس ئالدۇرۇپ ماڭساق. تېپىلىدىكهن

دە، ھهممهيــلهن قويــۇق چاكانــدا قاپلىغــان كهڭ ســايغا  -ھىــدايىنىڭ بــۇ پىكــرىگه كومانــدىر مــاقۇل بولــدى 
  .توپلىنىپ ئوزۇقالنغاچ بىماالل ھاردۇق ئېلىشتى

شۇنداقتىمۇ ئۇالر ھهمىشه سهزگۈر . دىدىن، يار ئارقىسىدىن ھېچقانداق كۈشهندە ئۇچرىمىغانىدىئۇالرغا يا ئال
  .ئارقا تهرەپكه ھهم ئالدى تهرەپكه مۇنتىزىم تىڭتىڭچى قويۇپ ھهر ئېهتىمالنىڭ ئالدىنى ئاالتتى. تۇراتتى

ەپ ئاتىلىــدىغان ســهرۋازالر ئىككىنچــى كۈنىســى تــاغبۇالق يۇرتىنىــڭ ئىككــى تــاغ ئارىســىدىكى قىســىل د  
تاغبۇالق سۈيى مۇشۇ ئارىچۇقتىن ئۆتۈپ بىرلىشـىپ، چـوڭ بىـر غـول ئۆسـتهڭ ھاسـىل       . ئارىچوقىغا يېتىپ باردى

  .ئايماقالرغا ئاقاتتى-قىلىپ، تۆۋەن تهرەپتىكى مهھهلله

ئابدۇنىياز كامالنىـڭ ئـاتلىق سـهرۋازلىرىنى قىسـىل ئېغىزىـدىكى ئۆسـتهڭ بويىـدا بىـرنهچچه يـۈز كىشـى           
رېتـى بىـلهن تىزىلىـپ سـهپ تـۈزۈپ، كومانـدىرىنىڭ       -سهرۋازالر قارشـى ئـالغۇچى توپنىـڭ ئالدىـدا رەت    . الدىكۈتۈۋ

  .مارشىنى جاراڭلىق ئوقۇدى» ئاچىل«دىرىژورلۇقىدا 

ناخشا ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن ئابدۇنىياز كامال چهبدەسلىك بىلهن تورغۇت دولدۇلىدىن چۈشـۈپ قارشـى   
  :كېلىپ، ساالم بهجا كهلتۈرگهندىن كېيىنئالغۇچىالرنىڭ ئالدىغا 

ــۇ يىگىتلهرنىــڭ ھهممىســى      — ــدا تىزىلىــپ تۇرغــان ب ــۆز پهرزەنتلىــرى، ئالدىلىرى بىــز ھهربىرلىرىنىــڭ ئ
بىز سىلهرگه مېهمان بولۇش ئۈچـۈن بـۇ يهرگه قهدەم تهشـرىپ    . ھهرقايسى يۇرتالردىن جهم بولغان دېهقان بالىلىرى

-يۇرتتىكى ئهھلى جامائهت خـاتىرجهم بولـۇپ ئۆزىنىـڭ ئىـش    . ۇپ خوشلىشىمىزبىز بىرنهچچه كۈنال تۇر. قىلدۇق
  .دېدى –تهرۇز يهتكۈزمهيمىز،-مۈلكىگه دەخلى-ئوقهتلىرى بىلهن مهشغۇل بولۇۋەرسۇن، بىز كىشىلهرنىڭ مال



 

بهزىلىرى قىزغىن چـاۋاك چېلىشـتى،   . ئابدۇنىياز كامالنىڭ بۇ سۆزىدىن قارشى ئالغۇچىالر تهسىرلهنگهنىدى
ياشانغانالردىن بهزىلىرى ئىككـى قـولىنى كۆكسـىگه ئېلىـپ كۆڭـۈل دوسـتلۇقىنى ئىپادىلهشـتى، يهنه بهزىلىـرى         

  .ئىككى ئالىقىنىنى جۈپلهپ پېشانىسىگه ئۇدۇلالپ تۇتۇپ ئامانلىق ئىزھار قىلىشتى

جامـائهتكه   دەپ جاۋاب سۆزىنى باشلىدى ھاپىز دامولال –بىزنىڭ بۇ تۆت تاغ ئارىسىدىكى ياق يۇرتىمىزنى، —
بىزلهرنى قهدىرلهپ ۋە ياد ئېتىپ قهدەم تهشـرىپ قىلغـانلىقلىرىنى ئهھلـى جامائهتنىـڭ ھهممىسـى       –ۋاكالىتهن،

ــالىمىز   ــى ئ ــزغىن قارش ــانلىقىمىزدىن    . قى ــهر بواللىغ ــقا مۇيهسس ــى كۈتۈۋېلىش ــدەك ئهزىزلىرىمىزن ھهر بىرلىرى
رقايسـىلىرى ئۈچـۈن ئـاللىبۇرۇن چۈشـكۈن     يۇرت ئاقساقاللىرى كـېڭهش قىلىـپ ھه  . ھهممىمىز ئىنتايىن خۇش

  .ھازىر ئالدى بىلهن دەم ئېلىش ئورنىغا بارىمىز، قالدى مۇالزىمهتلىرىگه بىز تهييار. تهييارلىق قويغانىدۇق

يــاش قــورامى ئهللىكــتىن ھالقىغــان، بېشــىغا قىزغــۇچ ســهرپۇش تۇمــاق، ئۇچىســىغا قىزىــل چهكــمهن تــوي  
تتۇرا بوي كهلگهن بۇ ناتىق كىشى ئۆز زامانىسـىدا بـۇ تـاغلىق دىيارنىـڭ     كىيگهن؛ قوي كۆزلۈك، سېرىق ساقال، ئو

ئۇنىڭ يۇقىرىـدىكى قىسـقا ۋەزىنلىـك سـۆزىگه قارىتـا ئابـدۇنىياز          .يېتۈك ۋە داڭلىق مهرىپهتپهرۋەر ئالىمى ئىدى
  .كامالنىڭ سهرۋازلىرى قىزغىن چاۋاك چېلىپ مىننهتدارلىق بىلدۈردى

اسىمدىن كېـيىن سـهرۋازالر گۇرۇپپىالرغـا بۆلۈنـۈپ چۈشـكۈنخانىالرغا قـاراپ       بىرنهچچه مىنۇتلۇق قىسقا مۇر
ئــارا ئايمــاقتىكى ئهھــمهد بهگنىــڭ قورۇســى شــتاب مهركىــزى قىلىــپ سهرەمجانالشــتۇرۇلغانىدى، تولــۇق . ماڭــدى

  .كۈندۈز مۇھاپىزەت قىلىشقا تهيىنلهندى-قورالالنغان بىر بهن قاراۋۇل بۇ قورۇنى كېچه

ه ئابدۇنىياز كامالنىـڭ ۋاقتـى زىيـارەت قىلغـۇچىالر بىـلهن كۆرۈشـۈش ۋە قىسـىمالرنى        ئىككى كۈنگىچ-بىر
بۇ ئىشالردىن قولى بوشىغان بىر كۈنىسى ئورنىغا مۇشاۋىرىنى مهسئۇل قىلىپ . نازارەت قىلىش بىلهن بهند بولدى

، ھــاپىز مــولال ۋە دە-شــارائىتىنى كۆزىتىــپ چىقىــش قارارىغــا كهلــدى -قويــۇپ، تــاغبۇالق يۇرتىنىــڭ مــۇداپىئه يهر
ئۇچقـۇر  . مۇھاپىزەتچىسى ھىدايى بىلهن بىرلىكته ئاتلىنىپ تاڭ سهھهر بىلهن تېرەكئـاۋات تامـان يـۈرۈپ كهتتـى    

تېرەكئاۋاتنىڭ خوجىدارى ناسىربهگ . ئارغىماقالر قۇياش ئارغامچا بويى ئۆرلىگهن مهھهلدە مهنزىلگه يېتىپ باردى
ش ساھىبخانا يىگىتلهر ئۆزىنىڭ بۇ ئهزىز مېهمانلىرىنى قىـزغىن  بۇ يا. ئىسىملىك كىشىنىڭ ئوغۇللىرى ئىدى

ســـاھىبخانا ئالـــدى بىـــلهن ئـــۇالرنى قورۇســـىدىكى باراقســـان شـــاخلىنىپ كهتـــكهن تېرەكلهرنىـــڭ . كۈتۈۋالـــدى
مېهمـانالر تهكلىـپ   . ئوتتۇرىسىدىكى سايىۋەن سۇپىغا باشالپ بېرىپ، شىرداق پايانداز ئۈستىگه تهكلىـپ قىلـدى  

-داسـتىخان يېيىلىـپ، ئارقـا   . ۈك شىرداق ئۈستىگه سېلىنغان دۇخاۋا كۆرپىلهر ئۈستىگه چىقىشـتى بويىچه گۈلل
ئارقىدىن دەستىلهنگهن چاپتى، قوناق زاغرىسى، ھېجىر چىنىدە قېتىق، تېرەكئاۋاتنىڭ كهنجى پىشقان خۇۋەينى 

  .مېۋىلهر قويۇلدى-ئۆرۈكى قاتارلىق مهزە

دېــدى ســاھىبخانا، مېهمــانالرنى   –ۇزلۇق ئىچىــپ تــۇرايلى،قېنــى مهرھهمهت، ئهت پىشــقىچىلىك ئۇسســ  —
  .تهكلىپ قىلىپ

يولـدا كهلگـۈچه ئابـدۇنىياز كامـال ئۆزىنىـڭ سـاالھىيىتىنى       . تېرەكئاۋاتلىقالر ھاپىز دامولالمنىال تونۇيتتى
جىــم -باشــقا كىشــىلهرگه دېمهســلىك توغرىســىدا چــېكىلهپ قويغانىــدى، شــۇڭا ئــۇالر توغرىســىدا ھــازىرغىچه الم  

  .ېيىلمىدىد



 

دېـدى ھـاپىز دامـولال خوجىـدارغا تـۈزۈت       –تېرەكئاۋاتنىڭ سوغۇق زەمزىمىدىن ئازراق ئىچىپ كۆرسـهك،  —
  .ئۇنى ئىچمىسهك خۇماردىن چىقماي قالىمىز ئهمهسمۇ، يىگىتلهر –قىلمايال،

  .خوش، تهقسىر، قولىمىز كۆكسىمىزدە —

دىكى ســالقىن جايــدا ســوغىالرغا قــاچىالپ ســاھىبخانا ئاشــۇ جــاۋابى بىــلهن تهڭ يۈگــۈرگهن پېتــى ھويلىســى
مېهمـانالر بـۇالق   . تىندۇرۇلغان مۇزدەك سـۇدىن بىرقـانچه قاچىغـا تولـدۇرۇپ ئۇسـۇپ داسـتىخان ئۈسـتىگه قويـدى        

  .سۈيىنى ئىچىپ مهززە قىلىشتى

  .ئوخشاش-پاھ، پاھ، ئهجهب ياخشى سۇ ئىكهن، بىزنىڭ يۇرتنىڭ كارىز سۈيى بىلهن تهمى ئوپمۇ —

ــان ئهنه شــۇنداق ماختــاپ كهتتــى ۋە      مۇھــاپىزەتچى ــاۋات ســۈيىنى ئىچــكهن ھام بهئهينــى «ھىــدايى تېرەكئ
  .دەپ قوشۇپ قويدى» ئابىهاياتنىڭ ئۆزى ئىكهن

پاتال تۆت تهرەپكه -ئابدۇنىياز كامال پات. ھاۋا سۈزۈك، ئاسماندا ئالىقانچىلىكمۇ بۇلۇت پارچىسى كۆرۈنمهيتتى
ئايماقالرنى قورشاپ تۇرغان تاغالر سېپىلى بۇ يهردىن ئىنتـايىن  -ان مهھهللهچوڭقۇرلۇققا جايالشق. نهزەر تاشاليتتى

ئــۇ، بــۇ يۇرتنىــڭ تهبىئىــي تۈزۈلۈشــى توقســۇنغا قويــۇپ قويغانــدەك ئوخشــاپ         . روشــهن گهۋدىلىنىــپ تــۇراتتى  
كهتكهنلىكىدىن ھهيرانلىق ھېس قىالتتى، داستىخان ئۈستىگه پىشۇرۇلغان قوي گۆشىنىڭ كهلتۈرۈلۈشى ئۇنىڭ 

  .ېسسىياتىنى بۆلۈۋەتكهنىدىھ

ئابـدۇنىياز كامـال ۋە    —ئـوراپ يېـيىش     تۇخۇمنىڭ چوڭلۇقىدا پارچىالپ دۆۋىلهنـگهن گۆشـلهرنى چاپىتىغـا   
ــدى     ــر يېڭىلىــق ئى ــۈن يهنه بى ــتى ئۈچ ــۇنلۇق دوس ــڭ توقس ــڭ   . ئۇنى ــيلهن تهكلىماكاننى ــۇ ئىككى ــىمۇ، ئ دېمىس

بۈگۈن ئۇالر بۇ يېڭىلىققا داخىل بولۇپ، تېخىمۇ . غانىدىھېچقانداق يېرىدە چاپىتى ئىسىملىك بۇ ناننى ئۇچراتمى
  .ھۇزۇرالندى

ــا ــدۇرۇلۇپ،      -ئارق ــا يان ــيىن، دۇئ ــدىن كې ــتىهانى قاندۇرغان ــزاالر ئىش ــك غى ــۈرۈلگهن مهززىلى ــدىن كهلت ئارقى
  .قوللىرىنى سوزۇپ ئارام ئالغاچ پاراڭ باشلىدى-دە، ئۇالر پۇت-داستىخان يىغىلدى

  :مال سوئال قويۇپ دېدىئالدى بىلهن ئابدۇنىياز كا

ئۈلۈشــكۈن قىســىلدىن كىــرگهن ۋاقتىمىزدىكــى مۇراســىمىمىزدا بهزىلهرنىــڭ ئالىقــانلىرىنى جــۈپلهپ    —
پېشانىسىگه باراۋەر قىلىپ تۇتۇپ تۇرغانلىقى ماڭا ئۆزگىچه بولۇپ تۇيۇلدى، بۇ نېمىنـى چۈشـهندۈرىدۇ؟ يهنه بېـرى،    

  ه سهۋەبتىن؟نېم. چاپىتى نېنى مۇشۇ يهردىال ساقلىنىپ قاپتۇ

ئۈلۈشــكۈن قىســىلدىن كىــرگهن ۋاقتىمىزدىكــى مۇراســىمىمىزدا بهزىلهرنىــڭ ئالىقــانلىرىنى جــۈپلهپ    —
پېشانىسىگه باراۋەر قىلىپ تۇتۇپ تۇرغانلىقى ماڭا ئۆزگىچه بولۇپ تۇيۇلدى، بۇ نېمىنـى چۈشـهندۈرىدۇ؟ يهنه بىـرى،    

  ؟نېمه سهۋەبتىن. چاپىتى نېنى مۇشۇ يهردىال ساقلىنىپ قاپتۇ

  :كۆپ ئوقۇغان، كۆپ ئاڭلىغان زېرەك ئالىم ھاپىز دامولال تېنىمهيال جاۋاب بېرىپ دېدى



 

ئۈلۈشـكۈنى سـهرۋازالر ئالدىـدا ئهھلـى     . جاھان بازارلىرىدا كۆرۈشۈشنىڭ ھهرخىل شـهكىللىرى ئۇچرايـدۇ   —
رغـانلىقى ئىككـى   جامائهتنىڭ بهزىلىرىنىڭ ئالىقان بارماقلىرىنى جۈپلهپ پېشانىسىگه تهڭ تاناسـىپ قىلىـپ تۇ  

تهرەپنىڭ روھى، ۋۇجۇدى قوشۇلغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ؛ بهزىلىرىنىڭ قوللىرىنى كۆكسىگه ئېلىپ تۇرغانلىقى 
بىرىگه تهقهززا ئىكهنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ؛ ئهكسـىچه قوينىغـا خهنـجهر يوشـۇرۇپ     -ئىككى تهرەپنىڭ يۈرىكى بىر

  .قارا نىيهتلىكتىن دېرەك بېرىدۇ — كېلىپ، زاھىرەن ھىجىيىپ قول ئۇزاتقان قىياپهت

قهشقهردە ئابدۇلقادىر دامولال كاشغهرىدىن ئىلىم تهھسىل قىلغان، ئىلىدا مۇتهپهككۇر جىـرجىس ھاجىـدىن   
تهلىم ئالغان بۇ ئالىمنىڭ ئېغىزىدىن قويۇلۇۋاتقـان چوڭقـۇر پىكىـرلهر شـۇ تاپتـا ئابـدۇنىياز كامالنىـڭ قهلبىنـى         

  :نى ئىزاھالپ دېدى»چاپىتى«ئۇ، ئارقىدىن ئىككىنچى مهسىلىگه كۆچۈپ . ئاجايىپ ھاياجانغا سالغانىدى

دېـگهن  » نېپىز، يۇپقـا، يېيىشـلىك  «تىن تۈرلهنگهن بۇ يېمهكلىكنىڭ لۇغهت مهنىسى »چاپات«ئهسلىدە  —
-ئۇ، تارىختىن بېرى يوقسۇلالرنى، ھاالل مېهـنهت بىـلهن تۇرمـۇش كهچۈرگۈچىلهرنىـڭ، چـۆل     . ئۇقۇمنى بىلدۈرىدۇ

ئۇ چىداملىقلىقنىڭ . رىلهردە ھىجرەت قىلغۇچى ئىرادىلىك سهرگهردانالرنىڭ ھايات تايانچىسى بولۇپ كهلدىجهزى
تۈلـۈكى قىـس، ئـادەملىرى چىـداملىق بـۇ      -ياغاچلىرى قىس، سۈيى ۋە يـايالقلىرى قىـس، ئـوزۇق   -ئوتۇن. سىمۋولى

  .رمانلىرىنىڭ ئېهتىياجىدىن بولغانئا-يۇرتتا ئۇنىڭ ئهزىز بولۇشى ۋە قهدىرلىنىشى بۇ يۇرت خهلقىنىڭ ئارزۇ

مۇھـاكىمه مهزمۇنىغـا   -سهركهردە ئابدۇنىياز كامال بۇ سالقىن ۋە پاك ھـاۋالىق سـورۇندا بولۇۋاتقـان سـۆھبهت    
  :ئۇ مولال ھاپىزغا يېڭى بىر سوئالنى قويۇپ ئېنىقالپ باقماقچى بولدى. تېخىمۇ قىزىقىپ باراتتى

ئـۆزى بىـلهن   . تىلى باشقا قوشنا نـاھىيىلهردىن پهرقلىنىـدىكهن  قارايدىغان بولساق، بۇ يۇرت خهلقىنىڭ  —
بۇنىڭ تـارىخىي يىلتىـزى بـارمۇ،    . چېگرىداش بولمىغان خوتهن، چاقىلىقالرنىڭ زۇۋانىغا ئوخشىشىپ كېتىدىكهن

  قانداق؟

بۇنىڭـدىن  (قىلىـچ بۇغراخـان دەۋرىـدە    . بۇ ھادىسىنىڭ تـارىخىي يىلتىـزى بـار   . راست سورىدىال، گېنېرال —
ئهسـىرگه چۈشـكهن جاھىـل    . خوتهن بۇددىسـتلىرى بىـلهن يىگىـرمه يىـل جهڭ بولغـانىكهن     ) ققۇز ئهسىر بۇرۇنتو

ئـۇالر ئـاخىرى يهرلىشـىپ    . بۇددىستالردىن بىرنهچچه مىڭى كهلپىنگه ھهيدەپ كېلىنىپ ئهمگهكـكه سـېلىنىپتۇ  
دېـگهن سـۆز   » كهلـپىن «ۇڭا شـ . قاپتۇ ۋە كېيىنچه ئېتىقـادىنى ئۆزگهرتىـپ ئىسـالم دىنىنـى قوبـۇل قىلغـانىكهن      

تىلىنىڭ چـۇس بولۇشـى، سـىپايى سـۆزلهرنى ئىسـتېمال      . دېگهن مهنىدىن كېلىپ چىققان» ئىمانغا كهلتۈرمهك«
  .قىلىشى قاتارلىق ئاالھىدىلىكلىرىمۇ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى بىلهن مۇناسىۋەتلىك

مېهمانالرنىـڭ ئۆزىمـۇ،   . قېلىشـتى ئۇالر قىزىق پاراڭ بىلهن بولۇپ، ۋاقىتنىڭ ئۆتـۈپ كهتكىنىنـى سـهزمهي    
  .ساھىبخانا بىلهن كۆڭۈللۈك خوشلىشىپ بۇ يهردىن قوزغىلىپ ماڭدى. ئاتلىرىمۇ قانغۇدەك دەم ئالغانىدى

بىـر مهھهلـدىن   . ئۇالر تېرەكئاۋاتتىن ئايرىلىپ غهرب تهرەپتىكى قاراتاش تېغىنـى كـۆزلهپ ئىلگىرىلهيتتـى   
ئۆتـۈپ، تېرەكئـاۋات سـۈيىنىڭ ئهڭ يـۇقىرىقى باشـلىمىغا يېتىـپ        كېيىن ئۇچتۇرپانغا ماڭدىغان يولنى كېسىپ

ئابـدۇنىياز كامـال سـىنچىالپ قـاراپ بـۇ      . دە، بۇلدۇقالپ چىقىۋاتقان بۇالق قاينىمىغا بىردەم قاراپ تۇرۇشـتى -باردى
  .يهرنىڭ تهبىئىي تۈزۈلۈشىگه ئىنچىكىلهپ نهزەر تاشاليتتى



 

ھـاپىز دامـولال دەرھـال ئابـدۇنىياز كامالنىـڭ دىققىتىنـى       دېـدى   –دادام چىكهن قازىنىڭ دەپ بېرىشىچه، —
دېـگهن  » قاڭشا تـاغ «بىر تىلماچنىڭ سهۋەنلىكىدىن مۇشۇ بۇالق چىقىۋاتقان بۇ تاغنىڭ بۇرۇنقى  –ئۆزىگه تارتىپ،

بـۇ جهھهتـته قهدىمكىلهرنىـڭ    . مهن ھېلىمۇ ئۇنىڭ ئاشۇ كونا نامىغـا خۇشـتار  . بولۇپ قالغان» توڭگۇز بۇرۇن«نامى 
  .لىنى ئۈستۈن چاغاليمهنئهق

سـاغان  -ئۇالر كۆزىتىش ۋە مـۇالھىزە پىكىرلىرىنـى ئاياغالشـتۇرۇپ ئارغىماقلىرىنىـڭ تىزگىنلىرىنـى سـاقا      
  .تاغلىرى تامان بۇراپ ئۇچقاندەك ئىلگىرىلىدى

سـاندا ساغىرىشـقا باشـلىغان شـىۋاق     -غۇر شاماللىرى ئاندا-ئاۋغۇست كۈنلىرى، ئالتۇن كۈزنىڭ ئىللىق غۇر
-ئاسـمان . تاغ يولىنىـڭ سـالقىن ھاۋاسـى دىلالرغـا راھهت بېغىشـاليتتى     . لىرىنى يېنىك تهۋرىتىپ تۇراتتىبهرگى

ئـۇالر  . پهلهك ئېگىز ئۇچۇپ يۈرگهن قارا غىلجىـرالر قانـاتلىرىنى سـوزۇپ، سـارەم سـايلىقنى ئايلىنىـپ يۈرۈشـهتتى       
  .سايلىقتا ئۆلۈپ قالغان ئېشهك تاپىنى ئىزدەيتتى

ڭ كۆڭۈل ئهينىكىدىن بارچۇق سېپىلى ئۈستىدە ئـۆزى ئېتىـپ چۈشـۈرگهن قـاراغىلجىر     ئابدۇنىياز كامالنى
ھېكايىنىڭ كهينىـدىن ھېكـايىلهر   . ئوبرازى ئۆتۈشكه باشلىدى ۋە مولال ھاپىز داموللىغا بۇ ۋەقهنى سۆزلهپ بهردى

-ىنىـپ ئۆتـۈپ، سـاقا   شاخلىنىپ ئۇالرنىڭ يولىنى قىسقارتقانىدى، ئۇالر باغلىق ئايمىقىنىڭ غهرب تهرىپىنى ئايل
ئـۈچهيلهن ئـاتتىن چۈشـۈپ، ئارغىمـاقلىرىنى     . ساغان تېغى يېنىغا ئۇدۇل كېلىپ قـالغىنىنى تۇيمـاي قېلىشـتى   

دە، ئــۆزلىرى بىــر ئېگىــز قــۇم دۆۋىســى ئۈســتىگه چىقىــپ دەم ئالغــاچ، يهنه ئهتراپنــى    -كۈنجۈتزارلىققــا قويــۇۋەتتى
  .كۆزىتىشكه باشلىدى

ئۇ  –دېدى مولال ھاپىز دامولال ئوڭ قولى بىلهن ساقا چوققىسىنى كۆرسىتىپ، –،ئهنه ئاۋۇ تهرەپكه قاراڭالر —
ئۇنىڭدىن كېيىن پهسىيىپ . دەپ ئاتىلىشى شۇ سهۋەبتىن بولغان» ساقا«. خۇددى ئۆكۈزنىڭ ساقىسىغا ئوخشايدۇ

. يـۇرتلىرى بـار  ئۇنىـڭ كهينىـدە ئـاتۇش ۋە مارالبېشـى     . دەپ ئاتىلىـدۇ » سـاغان «شهرققه سوزۇلغان پاكار تاغچـاقالر  
ساغان تاغلىرى مارالبېشـىنىڭ تۇمشـۇق دېـگهن يېـرىگىچه بېرىـپ ئانـدىن شـىمال تهرەپـكه سـوزۇلۇپ، تـاغبۇالق           

  .يۇرتىمىزنى ئاياغ تهرەپتىن ئوراپ تۇرىدۇ

  .دېدى كوماندىر تهمسىل قىلىپ –دەرۋەقه، بۇ يۇرت گويا بىر چوڭ قاپقا ئوخشايدىكهن، —

  .تهبىئىي قىياپىتىدىن بۇ يۇرتنى ئاشۇ تهمسىلگه ئوخشىتىشقا بولىدۇ. بۇ تهمسىللىرى جايىدا بولدى —

دە، -ئۇالر قىزغىن پاراڭلىشـىپ تۇرغانـدا بـاغلىق تهرەپـتىن كېلىۋاتقـان بىـر ئاتلىقنىـڭ قارىسـى كۆرۈنـدى         
ئـۇزۇن ئـۆتمهي، ھېلىقـى ئـاتلىق كىشـى يېتىـپ كهلـدى ۋە        . ئۈچهيلهننىڭ دىققىتى بىردىنال شۇ تهرەپكه بۇرۇلدى

ئـۇ بېشـىغا سـېرىق    . اتتىن چۈشۈپ ئۈچهيلهنگه تهزىم قىلدىيۇ، ئاۋاز چىقارماي يهرگه قارىغىنىچه جىمىپ كهتتىئ
ماتا ياغلىق ئورىۋالغان، ئۇچىسىغا ئاق تاشلىق قىسقا كهمزۇل، پۇتىغا كونا كهش كىيىۋالغان بولۇپ، خۇددى چارۋا 

  .باقىدىغان چوپانغا ئوخشايتتى

  .سورىدى ھاپىز دامولال –ىۋاتىسىز؟سىز مالچىمۇ، نهدىن كېل —

  :ھاپىز داموللىنىڭ ئاشۇ سوئالىدىن كېيىن، ئۇ ئۆزىنى ئاشكارىالپ دەردىنى تۆكۈشكه باشلىدى



 

نــاملىق قىــزالر مهكتىپىــدە » نىيــازىيه«ئىســمىم غــايىبه، . مهن مــالچى ئهمهس، ئاقســۇ كونىشــهھهردىن —
ئاپـاممۇ ئاتامنىـڭ دەردىـدە كېسـهل     . قارايۇلغۇن سوقۇشىدا ئۆلۈپ كهتتىئوقۇۋاتقان چېغىمدا ئاتام مىرزا ئابابهكرى 

ئاتامـدىن قالغـان مۇشـۇ بىـر     . ئۇستازىم سوپىزادىنى نهزەربهند قىلىپ ئۈرۈمچىگه ئهكېتىشـتى . بولۇپ ۋاپات بولدى
ەپ ئابدۇنىياز سـىجاڭ كهلپىـنگه چۈشـۈپتىمىش د   . يېشىم ئون سهككىزگه كهلدى. ئاتتىن باشقا ھېچنېمهم يوق
ئاتامنىڭ مۇشۇ يۇرتتا مولال ھـاپىز  . لهشكهرلىككه ياراپ قالسام ھېچ گهپ ئهمهس. ئاڭالپ ئاقياردىن كېلىۋاتىمهن

دېـگهن  » تاغقـا بـارىمىز دەۋاتقـان   «ئۇ كىشـىنىڭ قورۇسـىغا بارسـام    . دامولال دەيدىغان بىر دوستى بار دەپ ئاڭلىغان
  ...جايغا يېتىپ كېلىشىمتىڭتىڭالپ يۈرۈپ ئاخىرى مۇشۇ   .ئۇچۇرنى يهتكۈزدى

مهكتىپىـدە  » نىيـازىيه «مهسۇمه قىزنىڭ بۇ تهسىرلىك بايانلىرى ئابدۇنىياز كامالغا بىرنهچچه يىـل بـۇرۇن   
بىــر قىزنىــڭ قــازا تاپقــان ئاتىســى ئۈچــۈن دېكالماتســىيه قىلىــپ بهرگهن بىــر پــارچه مهرســىيه شــېئىرىنى           

دەل شـۇ غـايىبه ئىسـىملىك     —پ تۇرغـان يـارقىن ئـوبرازى    مانا ئهمدى ئۆزىنىڭ ئالدىدا گهۋدىلىنى. ئهسلهتكۈزدى
  .قىزنىڭ ئۆزى ئىدى

مولال ھاپىز دامولال غايىبهنىـڭ ئاتىسـى مىـرزا ئابـابهكرى بىـلهن ئاقسـۇدىكى مهدرىسـىدە بىلـله ئوقۇغـان ۋە          
ىـڭ ھۇزۇرىـدا   مانـا بۈگـۈن ئۆزىن  . مىرزا ئابابهكرى قازا قىلغاندا، ئۇ ئېغىـر ھازىـدار بولغـان   . دوست بولۇپ ئۆتۈشكهن

  .مهرھۇم دوستىنىڭ يېتىمه قىزى بويۇن قىسىپ تۇرغاندا، ئۇ ئۆز ھاياجىنىنى باسالماي قالدى

  :ئارىدا بىرمهھهل داۋام قىلغان سۈكۈتتىن كېيىن مولال ھاپىز دامولال ئېغىز ئېچىپ دېدى

بــۇ  . ڭــا دەڭتهلهپلىرىڭىــز بولســا ما . بــولىمهن  ئــاڭالپ تــۇرۇڭ، قىــزىم، ســىزگه مانــا مهن باشــپاناھ      —
  .قالدى گهپنى كېيىن دېيىشهيلى. بۇالر ھازىر چۈشكۈنخانىغا قايتىدۇ. تاغىلىرىڭىزنىڭ ئىشى ئالدىراش

سـېرىق  -كهڭ كهتكهن قۇملـۇق دۆۋىلىرىنىـڭ ئۈسـتىدە ئـاال    . قۇياش ساقا تاغنىڭ كهينىگه پهسلهپ باراتتى
  .نۇرالر ئهكس ئېتىشكه باشلىغانىدى
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كۆزىتىش سهپىرىدىن مهمنۇن بولغـان سـهركهردە بۈگـۈن قـاق سـهھهردىال ئورنىـدىن       تۈنۈگۈنكى بىر كۈنلۈك 
ئارقىـدىن يـان ھۇجرىـدا    . كېچىكىنـى كىيـدى  -كـۆزىنى يۇيـۇپ، كىـيىم   -ئۇ، چاققانلىق بىلهن يـۈز . تۇرۇپ كهتتى

  .تۇرغۇزدى ئۇخالۋاتقان مۇھاپىزەتچى ھىدايى بىلهن ئابدۇقادىرھاجى مۇشاۋىرغا شهپه بېرىپ، ئۇالرنىمۇ ئورنىدىن

ئـۈچهيلهن  . شهرقته شهپهق قىزىرىپ قۇياش ئۇپۇق سىزىقىدىن ئهمـدىال بېشـىنى كۆتۈرۈشـكه باشـلىغانىدى    
ئهھمهدبهگ قورۇسىنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ، يېڭىدىن بېشى ئاقىرىشـقا باشـلىغان ئـاق قونـاق ئېتىزلىقـى يېنىـدىكى       

سـۆگهتلهرنىڭ باراقسـان   -ار ئۆسـكهن تـال  ئۆسـتهڭنىڭ ئىككـى قىرغىقىـدا قاتـ    . ئۆستهڭ بويىغا بېرىپ توختاشتى
ساناقســىز ئــاق قۇچقــاچالر تــاللىق بىــلهن قونــاقلىق  -ســان. بىــرىگه گىرەلىشــىپ كهتكهنىــدى-شــاخلىرى بىــر



 

ــۇ مهنزىرىنىــڭ توقســۇنغا ئوخشــاپ كهتكهنلىكــى شــۇ تاپتــا   . ئوتتۇرىســىدا نۆۋەتلىشــىپ توختىمــاي ئۇچۇشــاتتى  ب
  .نزىرىسى پهيدا قىلىۋاتاتتىئابدۇنىيازنىڭ خىيال ئېكرانىدا ئاقتاش مه

ــدۇقادىرھاجى، ســهركهردىنىڭ دىققىتىنــى جهلــپ    –تۈنۈگــۈن ئاخشــام بىــر قىپچــاق،  — دېــدى مۇشــاۋىر ئاب
بىـز ئالـدى   . بىز ئۇنى بىر ئۆيدە تۇتۇپ تۇردۇق. بىر جىددىي ئاخباراتنى يهتكۈزمهكچى بولۇپ كهلگهنىدى –قىلىپ،

ئۇنىڭــدىن سـىرت، بۈگـۈن چۈشــكه يـېقىن يـۇرت مۆتىــۋەرلىرى      بىـلهن ئاشـۇ ئايغـاقچى بىــلهن كۆرۈشـۈپ باقسـاق،     
  ...شۇڭا بىز. چۈشكۈنخانىمىزنى زىيارەت قىلىپ، بىزدىن ھال سوراشقا كېلىدىغانلىقىدىن خهۋەر تاپتۇق

بىـز شـىتابقا    –دېدى ئابـدۇنىياز كامـال دەرھـال مۇشـاۋىرنىڭ مهسـىلىهىتىگه مـاقۇل بولـۇپ،        –ئۇنداقتا، —
ئاۋۋال ھېلىقى قىپچاق ئاخباراتچى بىلهن سۆزلىشـىپ باقـاي، سـىلى يـۇرت مۆتىـۋەرلىرىنى      مهن . قايتىپ بارايلى

  .كۈتۈش ھازىرلىقىنى قىلسىال

ــۇالر شــىتابقا قايتىــپ كېلىشــتى    ــۇالزىمالر ئهتىگهنلىــك چــاي    . شــۇنداق قىلىــپ ئ ــا م ــر خــاس ھۇجرىغ بى
. قويـۇپ ئـۆز ئىشـلىرىغا يـۈرۈپ كهتتـى     مۇشاۋىر ھېلىقى قىپچاق ئاخباراتچىنى ھۇجرىغا باشالپ . تهييارلىغانىدى

ھۇجرىدا ئابدۇنىياز كامال ۋە ئۇنىڭ مۇھاپىزەتچىسى ھىدايى بىرلىكته ناشـتا قىلغـاچ قىپچـاق بىـلهن سـۆھبهت      
  .باشلىدى

بېشــىغا ئــاق كىگىــز قالپــاق، پۇتىغــا چــورۇق كىيىۋالغــان ئوتتــۇرا بــوي، ئوتتــۇرا ياشــلىق مــۇھهممهد قــۇلى 
ئابـدۇنىياز كامـال ئۇنىڭغـا    . يىدىن بىـر مـالچى ئىكهنلىكـى مهلـۇم بولـۇپ تـۇراتتى      ئىسىملىك بۇ قىپچاقنىڭ ئوزا

مهززەگه تهكلىپ قىلغانـدىن كېـيىن ئۇنىـڭ بىمـاالل،     -سىپايه مۇئامىله قىلىپ، ئۇنى ئالدى بىلهن چاي-سىلىق
ر مــۇھهممهد قــۇلى يــۈرىكىنى توختىتىــپ، كــېلىش مۇددىئاســىنى ئىزھــا . ئهركىــن سۆزلىشــىگه بېشــارەت بهردى

  :قىلدى

ئىككـى  . مهن سۇ بېشى دېـگهن يهرنىـڭ كـۈنچىقىش تهرىپىـدىكى تاغـدا چـارۋا باقىـدىغان پـادىچى ئىـدىم          —
دەپ ئاتىلىــدىغان بىــر گــۇرۇھ ئــاتلىق ئــادەملهر كېلىــپ » تــۆتىنچى«كۈننىــڭ ئالدىــدا ســۇ بېشــىغا ئۇشــتۇمتۇت 

چارۋىلىرىڭغا بىـز  «: مېنى تۇتۇۋېلىپ ئۇالر. ئۇالر ھهرخىل كىشىلهردىن قوشۇلغان شالغۇت گۇرۇھ ئىكهن. چۈشتى
يــاراغ -قــاراپ تــۇرىمىز، ســهن قىســىلنىڭ ئاســتىدىكى يېزىالرغــا بېرىــپ ئىســيانچىالرنىڭ ئــادەم ســانىنى، قــورال 

دە، -دېدى» ئهگهر بۇ سىرنى ئاشكارىالپ قويساڭ، جېنىڭنى ئالىمىز. ئهھۋالىنى ئىگىلهپ بىزگه خهۋەر يهتكۈزىسهن
مهن بىـر  . مى تۈن تهڭ بىلهن قىسىلدىن ئۆتكۈزۈۋېتىپ ئارقىسىغا قايتىپ كېتىشتىمېنى ئۇالرنىڭ ئىككى ئادى

ــېچه ــېمه ئۆتمىــدى     -ك ــرەپ يــۈردۈم، گېلىمــدىن ھېچن ــيانچى دېگهنــلهر مېنىــڭ    . كۈنــدۈز تهمتى قارىســام ئىس
شــۇڭا يــۈرەك ســۆزۈمنى . ســىلهرگه خــائىنلىق قىلىشــقا مېنىــڭ كۆڭلــۈم ئۇنىمىــدى . قېرىنداشــلىرىم ئىــكهن

  ...مهن سىلهردىن ئايرىلمايمهن. كهلدىم ئېيتقىلى

  قانچىلىك چارۋىڭىز بار ئىدى؟ —

  .دېدى قىپچاق جاۋاب بېرىپ –يۈزدىن ئارتۇق، —

بىـزگه بهش   –دېدى ئابدۇنىياز كامال سۆھبهتنى ئاخىرالشتۇرۇش نىيىتىدە تهكىتلهپ،  –ھهممه ئهھۋال، —
-بىراق، سىز كهتمهي بۇ يهردە تۇرۇپ قېلىـپ مـال  . زسىزنىڭ ساداقىتىڭىزدىنمۇ گۇمان قىلمايمى. قولدەك ئايان



 

ــالىمىز      ــۇپ ق ــن بول ــا زامى ــز بۇنىڭغ ــه، بى ــاجراپ كهتس ــولىڭىزدىن ئ ــز ق ــدان   . ۋارانلىرىڭى ــازىر ئوب ــىز ھ ــۇڭا س ش
ــۆز يولىڭىزغــا راۋان بولــۇڭ، مېلىڭىزنــى تېپىۋېلىــڭ   ياۋىــداق ســۆز قىلىــپ  -ئۇالرغــا يالغــان. غىزالىنىۋېلىــپ ئ

  ...مۇ بولۇۋېرىدۇئۆتكهلدىن ئۆتۈۋالسىڭىز

مۇبادا قىپچاق ئاخباراتچىنى يولغـا سـېلىۋەتمىگهندە، بـايىقى    . ئابدۇنىياز كامال بۇ يهردە دانالىق قىلغانىدى
دەپ تــۆھمهت قىلىشــىدىنمۇ ســاقالنغىلى » بىزنىــڭ ئــادىمىمىزنى تۇتــۇپ قالــدىڭالر «دېگهنلهرنىــڭ » تــۆتىنچى«

دە، چۈشـتىن بـۇرۇن بـۇ يهردىـن غايىـب      -غىزالىنىپ بولـدى  شۇنداق قىلىپ، قىپچاق مۇھهممهد قۇلى. بولمايتتى
  .بولدى

ئۆتمهي مۇشاۋىر كېلىـپ يـۇرت مۆتىۋەرلىرىنىـڭ سـاراي ئۆيـدە سـاقالپ       -ئارىدىن يېرىم سائهتچه ۋاقىت ئۆتهر
ئابدۇنىياز كامال چهۋەنـداز پاسـوندا كىيىنىـپ، مۇھـاپىزەتچىلىرى بىـلهن بىلـله       . تۇرۇۋاتقانلىقىنى خهۋەر قىلدى

ۋىرى ئابـدۇقادىر ھاجىنىـڭ باشـالمچىلىقىدا سـاراي ئۆيـدە تهقهززا بولـۇپ كۈتـۈپ تۇرغـان يـۇرت مۆتىـۋەرلىرى           مۇشا
يـۇرت كـاتتىلىرىمۇ ئورۇنلىرىـدىن تهڭ تۇرۇشـۇپ ھـۆرمهت      . ئالدىغا ئهنئهنىۋى ھۆرمهت ساالمىنى قىلىـپ كىـردى  

ا ساھىبخانا ھهمراھبهگ ئوتتۇرىغا چوڭ ئۇالر سۆھبهت ئىپتىداسىغا تېخى ئېغىز ئاچقۇچىلىك ئارىلىقت. بىلدۈردى
مهزە، -چېـۋە، چـاپىتى  -بىر گۈللۈك داستىخاننى كۆتۈرۈپ كېلىـپ ئالـدى ۋە ئارقىـدىنال داسـتىخان ھهرخىـل مېـۋە      

  .بېشهكچى، كۆچى قاتارلىق شېرىن يېمهكلىكلهر بىلهن تولدۇرۇۋېتىلدى

قارتىلغـان، تـۆت تامنىـڭ ئاسـتىغا     تورۇسى ۋاساجۈپ قىلىپ يېپىلغـان، تاملىرىنىـڭ ئىـچ تهرىپـى پـاكىز ئا     
قىزىل گۈل دۇخاۋىدىن زەدىۋال تۇتۇلغان بۇ ساراي ئۆينىڭ ئۇ چېتىدىن بـۇ چېتىگىچىلىـك ھهرخىـل نۇسـخىلىق     

  .زىلچا ۋە شىرداق، تهڭلىمات ھهمدە مېهمانالرنىڭ ئورۇن جايلىرىغا گۈللۈك يېكهنداز، كۆرپىلهر سېلىنغانىدى

دەپـــتىكهن بـــۇرۇنقىالر، شـــۇڭا ئاشـــقازانلىرىمىزنى » م، ئانـــدىن كـــاالمئـــاۋۋال تائـــا«قېنـــى، مېهمـــانالر،  —
  .ئوزۇقالندۇرغاچ ئازادە پاراڭلىشايلى

بۈگـۈن بـۇ ئـۆيگه يـۇرت مۆتىۋەرلىرىـدىن      . ساھىبخانىنىڭ تهكلىپى بىلهن ھهممهيلهن مهزەگه قـول ئـۇزاتتى  
  .كهلگهنىدىمۇھهممهد ھاجى، مولال ھاپىز دامولال قاتارلىق ئونغا يېقىن كىشى 

بىز بۈگۈن يۇرت ۋەكىللىرى جهم بولۇپ ئابدۇنىياز سىجاڭ باشلىق پىدائىيلىرىمىزدىن ھاردۇق سوراش  —
ھهربىرلىرى كۆپ جاپا تارتىشتىال، ھاردىال، چارچاشتىال، بىز بۈگـۈن  . نىيىتىمىز بىلهن ھۇزۇرلىرىغا كېلىۋاتىمىز

  ...ھهر بىرلىرىدىن ئىنتايىن سهمىمىي ھال سورايمىز

ــۇ شــهخس   د ــاغبۇالق يۇرتىنىــڭ ئهڭ نوپۇزلــۇق ســهردارى   —ەســلهپ ئېغىــز ئېچىــپ ســۆز قىلغــۇچى ب  —ت
تهلهتـى  -ئـۇ ھـازىر ئهللىـك ياشـالرغا كىـرگهن، بهسـتى قامهتلىـك، ھۆسـىن        . مۇھهممهد ھاجى دېگهن كىشى ئىـدى 

ر ھهرىكىتىنــى يىلالرنىــڭ بېشــىدا دېهقــانال  -30 —ئــۇ . كېلىشــكهن، مهرىپهتــپهرۋەر ۋە ئوقۇمۇشــلۇق زات ئىــدى 
قــولالش يۈزىســىدىن بــۇ يۇرتتــا بىرىنچــى بولــۇپ پىــدائىيالر ئهترىتىنــى تهشــكىللىگهن ۋە بــۇ يهردە تــۇنجى يېڭــى  

  .مهكتهپنى تهسىس قىلغانىدى

ــدۇنىياز كامــال، مــۇھهممهد ھاجىنىــڭ   –ھهربىرلىــرىگه ھهم پۈتــۈن يــۇرت خهلقىــگه رەھــمهت،  — دېــدى ئاب
بىز ۋە . خهلقىنىڭ جاپاسى ئالدىدا بىز تارتقان جاپاالر ھېچنېمىگه ئهرزىمهيدۇيۇرت  –يۇقىرىدىكى سۆزىگه جاۋابهن،



 

يـۇرت ئۈچـۈن بىـز جاپـا تـارتىش تۈگـۈل       -شۇڭا ئهل. پىدائىيلىرىمىزنىڭ ھهممىسى دېهقانالرنىڭ ئۆز پهرزەنتلىرى
ۇســتازنىڭ كىچىكىمــدە مهن ئاقتــاش دېــگهن يهردە مــولال زاكىــر دېــگهن ئ . ھهتتــا جــان پىــدا قىلىشــقىمۇ تهييــار 

  :مهدرىسىدە ئوقۇۋاتقان چاغلىرىمدا ئۇ كىشى بىزگه مۇنداق بىر كۇبلىت شېئىرنى ئوقۇپ بهرگهن

   

  ئهل ئۈچۈن تارتقان جاپانى،

  .شاھ تهختىگه تهڭ بىلگۈلۈك

  ئهل كۈلۈپ، كۆرسه بهخت،

  .بهختىگه تهڭ بىلگۈلۈك-تاج

   

  .هرقانداق جاپاغا بهرداشلىق بېرەلهيمىزمانا بۇ بىر كۇپلېت يادىكار تهلىماتىنىڭ روھى بويىچه بىز ھ

. ئابدۇنىياز كامالنىڭ بۇ ھازىر جاۋاب مهنتىقىسىدىن تاغبۇالق يۇرتىنىـڭ مۆتىـۋەرلىرى ھهيـران قېلىشـتى    
لېكىن، ئۇالر توپالنغان جايالردا كۆپ ھالالردا، جامائهت مۇھهممهد ھاجىنىڭ ئېغىزىغا قاراپ، لهۋزە سۈرۈشمهي جىم 

  .نمۇ شۇنداق بولدىبۈگۈ. ئولتۇرۇشاتتى

دېدى مۇھهممهد ھـاجى پـاراڭ تېمىسـىنى يېڭـى مهزمۇنغـا       –تۈنۈگۈن مولال ھاپىز دامولالم بىلهن بىرگه، —
. چهۋەنـدازالرنىڭ بـۇرچى ئهلـۋەتته شـۇنداق بولۇشـقا تېگىشـلىك      . يۇرتنىڭ ئهتراپىنى كۆزىتىپ كهپتىال –يۆتكهپ،

دەيــدىغان » بىــر تــامچه قــان بىــلهن بــاراۋەر —چه ســۇ بىــر تــام«. لــېكىن بىزنىــڭ بــۇ يۇرتىمىزنىــڭ ســۈيى قىــس
يـۇقىرى تهرەپـته قىسـىل مـازار، ئايـاغ      . بۇلۇڭدا بولـۇپ ھهجمـى كىچىـك   -جايالشقان ئورنىمۇ ياقا. تهمسىلىمىز بار

  .تهرەپته قىسماق مازار، ئوتتۇرىسى قازناق بازار، يۇرتىمىزنىڭ شارائىتى مانا مۇشۇنچىلىك

ئهممـا بـۇ يۇرتنىـڭ ھاۋاسـى سـاپ، ئـادەملىرى        –دېـدى ئابـدۇنىياز كامـال،    –بىز بۇنى چۈشىنىپ يهتتۇق، —
بىـز يهنه ھهربىرلىـرى   . بۇ ئامىل ئۇنىڭ قاپچىغـايلىق نۇقسـانىنى تولـدۇرۇپ كېتهلهيـدۇ    . زېرەك ۋە ساغالم ئىكهن

. هلـدۇق ئارقىلىق يۇرت خهلقىگه كۆڭلىمىزنى ئىزھار قىلىمىزكـى، بىـز بـۇ يهرگه ئـازال بىـر قىسـىم ئـاتلىقالر ك       
ــاغبۇالق        ــۇڭا ت ــلهردە؛ ش ــاۋات تهرەپ ــايكۆل، ئ ــۆپ قىســمى ئ ــدائىيلىرىمىزنىڭ ك ــازىمىز ۋە پى بىزنىــڭ ئاساســىي ب

  .ياساق ئهندىشىسىدىن خاتىرجهم بولغاي-دېهقانلىرى ئالۋان

ساھىبخانا ھهمراھبهگنىـڭ مـۇالزىملىرى تـۇنجى داسـتىخاننى يىغىشـتۇرۇپ يېڭـى داسـتىخان ئېچىۋاتقـان         
  :دە، ئابدۇنىياز كامالغا دوكالت بېرىپ دېدى-ئۈستىگه خۇرسهن تۈەنجاڭ ساالم بېرىپ كىرىپ كهلدىچاغدا، سورۇن 

تۈنۈگۈن مـۇھهممهد ھـاجىم جانـابلىرى ئـون نهچـچه بـورداق قـوي كىرگـۈزگهنىكهن، بۈگـۈن ئهتىـگهن بـۇ             —
بارلىق پىدائىيلىرىمىز . ققويالرنى سويۇپ، باغالردىكى چهۋەندازلىرىمىزنى چۈشلۈك غىزا بىلهن ئوبدان كۈتۈۋالدۇ

  .نامىدىن ھاجىم ئالىيلىرىغا مىننهتدارلىق بىلدۈرىمهن



 

بىـز بۈگـۈن يهنه    –دېدى مۇھهممهد ھاجى ئورنىـدىن تـۇرۇپ،   –بۇ بىزنىڭ ئۆتهشكه تېگىشلىك بۇرچىمىز، —
  .ئازنى كۆپكه تاۋاپ قىلىپ قوبۇل كۆرۈشكهيال. ھۇزۇرلىرىغا ئازراق سوۋغات ئهكهلدۇق

جى مۇالزىمى ناسىرغا كۆتۈرگۈزۈپ كىرگهن پهتهر خۇرجۇن ئىچىدىن ئهللىك يامبۇنى چىقىرىپ مۇھهممهد ھا
ئابــدۇنىياز كامــالمۇ ئورنىــدىن دەس تــۇرۇپ، مــۇھهممهد ھاجىغــا ســهمىمىي . ئابــدۇنىياز كامالنىــڭ ئالــدىغا قويــدى

  .مىننهتدارلىق ئىزھار قىلدى

تهشكىللىگهن دېهقانالر ئهترىتىدىن ئهھـمهد پهيجـاڭ   ئارقىدىنال مۇھهممهد ھاجى يهنه ئۆز خىراجىتى بىلهن 
ئۇنىڭ . باشلىق ئون يىگىتنى ئات جابدۇقلىرى بىلهن ئابدۇنىيازنىڭ ئىختىيارىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشكه ۋەدە قىلدى

. بۇ ھىممىتىگه ئابدۇنىياز كامال باشـلىق ھهممهيـلهن ئـۇزۇنغىچه چـاۋاك چېلىـپ تهشـهككۈر ئىزھـار قىلىشـتى        
ــا بىــر ــۇ كهيپىيــات   . دىنال ھاياجــان ۋە شــادلىق كهيپىياتىغــا چۆمگهنىــدى مېهمانخان ــا قىلغــان ب جۇشــقۇنلۇق ئات

مېهمانالرنىـڭ ھهممىسـى يېڭـى داسـتىخان ئۈسـتىگه      . ھهممهيلهننىڭ ئىشتىهالىرىنىمۇ سازالشـتۇرۇۋەتكهنىدى 
. كېتىشــتى قاتــار تىزىلغــان لېگهنلهردىكــى گۆشــلهرنى ئىســتېمال قىلىشــقا كىرىشــىپ  -كهلتــۈرۈلگهن ۋە قاتــار

بۈگـۈن تـاغبۇالق يۇرتىنىــڭ مېهمـان كۈتــۈش    ... ئارقىـدىن توخـۇ گۆشــى بېسـىلغان پولـۇ، كهينىــدىن ئـۈگرە ئــاش     
  .مهمۇرچىلىقى ئابدۇنىياز كامال ۋە ئۇنىڭ ھهمراھلىرىنى ھهقىقهتهن ھاياجانغا سېلىۋەتكهنىدى

ــۇھهممهد     ــاھىبخانىغا ۋە م ــال س ــدۇنىياز كام ــيىن ئاب ــدىن كې ــتىخان يىغىلغان ــۇرت   داس ــلىق ي ــاجى باش ھ
ــۇق تهمســىل        ــيىن يۇمۇرل ــدىن كې ــار قىلغان ــدارلىقىنى ئىزھ ــۇر مىننهت ــتىم چوڭق ــر قې ــۋەرلىرىگه يهنه بى مۆتى

  :كهلتۈرۈپ دېدى

بۇنداق . بىز تۈنۈگۈن سارەم يايلىقىدا تاپ ئىزدەپ ئېگىز ئاسماندا ئۇچۇپ يۈرگهن قارا غىلجىرنى كۆردۇق —
ناۋادا . ل، ئاۋاتالردىمۇ كۆرگهنىدۇق، ھهتتا بهزىلىرىنى ئېتىپمۇ چۈشۈرۈۋالدۇقغىلجىرالرنى مارالبېشى، ئاقسۇ ئايكۆ

. تـاغبۇالق ئاســمىنىدا شـۇنداق غىلجىــرالر پهيــدا بولـۇپ قالســا خااليىقنىــڭ ئهندىشـه قىلماســلىقىنى ئۆتــۈنىمىز    
ىقتا، مۇبـادا  ياردەم بېرىشكه موھتـاج بولغـان يهرگه بېرىشـتىن بـاش تارتماسـل      —بىزنىڭ پىدائىيلىق بۇرچىمىز 

ــاردەمگه كېچىــدە ئاتلىنىــپ قېلىــپ، جامائهتچىلىــك بىــلهن خوشلىشىشــقا ئۈلگــۈرەلمهي قالســاق،      ئاشــۇنداق ي
  .ھهربىرلىرىنىڭ ئهپۇ قىلىشلىرىنىمۇ ئۈمىد قىلىمىز
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يــۇرت مۆتىــۋەرلىرى بىــلهن ئېلىــپ بېرىلغــان كۆڭۈللــۈك ســۆھبهتتىن مهمنــۇن بولغــان ئابــدۇنىياز كامــال 
ئـادەتته ئاسـمان يېقىلسـىمۇ پهرۋا قىلمايـدىغان بـۇ      . نېمىشقىدۇر بۈگۈن كېچه زىنهار ئۇخلىيالماي تـاڭ ئـاتقۇزدى  

ئـۇ ئهتىسـى   . ۋەھىمىسى كىرىۋالغانىدىنىڭ »تۆتىنچىلهر«پالۋاننىڭ كاللىسىغا سۇ بېشى ئهتراپىدا پهيدا بولغان 
دە، مۇشـاۋىرى ئابـدۇقادىر ھـاجى بىـلهن مۇھاپىزەتچىسـى ھىـدايىنى       -بامدات ۋاقتى بىلهن ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتـى 

  .ھۇجرىسىغا قىچقىرىپ كىرىپ يۈز بېرىش ئېهتىمالى بولغان جىددىيهتلهر ئۈستىدە كېڭهش يۈرگۈزگهنىدى



 

سـهل   –دېـدى ئابـدۇنىياز كامـال دوسـتلىرىنىڭ سـهمىگه سـېلىپ،       –قىپچاق ئايغاقچىنىڭ مهلۇماتىغا، —
دوستۇم ھىدايى ھازىرال ئاتلىنىپ . مهن بۈگۈن قىسىل ئهتراپىنى كۆزىتىپ كېلهي دەۋاتىمهن. قارىغىلى بولمايدۇ

ئابـدۇقادىر  . يۇقىرىستىكى مۇئهررىخ مـولال ئهرشـىدىن بىـلهن بىلـله غـوجىال دېـگهن يهردە مېنـى سـاقالپ تۇرسـۇن         
يهنه بىـر ئىـش، مېنىـڭ ھېلىقـى تورغـۇت      . جىم، سىلى شتاب ۋە چهۋەندازالر ئىشىغا مـۇئهككهل بولـۇپ تۇرسـىال   ھا

دۇلدۇلۇمنىڭ بېشىنى بوشىتىپ قويارال، مهن يـۇرت ئارىلىغـاچ يايـاغ كېتىـۋېرىمهن، ئېهتىيـاج بولغانـدا ئۇنىڭغـا        
  .شهپه بېرىمهن

ئهتىگهنلىـك كـېڭهش ئاشـۇنداق    . هن تهڭـال قوشـۇلدى  ئابدۇنىياز كامالنىـڭ بـۇ ئورۇنالشتۇرۇشـىغا ئىككىـيل    
  :ئۇالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشۇپ تارقىشىدىغان چاغدا. ئىخچام ئاياغالشتى

دېدى سهركهردە دوسـتلىرىنىڭ ئالـدىنى    –ئالدىرىماڭالر، يهنه بىر مۇھىم ئىش ئېسىمگه كېلىپ قالدى، —
نۇرغۇن ئالتۇن، يـامبۇ قاتـارلىق ئېسـىل بـايلىقالرنى      بىزگه كاچۇڭ، ئۇچتۇرپان ۋە تاغبۇالق مۆتىۋەرلىرى –توسۇپ،

بۇ پىششىق مالالرغا ئابـدۇقادىر ھـاجىم سـىلى    . گېزى كهلگهندە بۇ نهرسىلهرنىڭ كېرىكى بولىدۇ. ئىنئام قىلدى
  .چۈنكى ئالتۇننىڭ قهدرىنى ئاتۇشلۇقتىن باشقىالر تازا بىلهلمهي قالىمىز. ئىگىدارچىلىق قىلسىال

كـۈلكه توختىغانـدىن   . ڭ بـۇ يۇمۇرلـۇق سـۆزى ھهممهيلهننـى كۈلـدۈرۈپ تېلىقتـۇرۇۋەتتى      ئابدۇنىياز كامالنى
  :كېيىن

  .دېدى ئابدۇقادىرھاجى –ناشتىدىن بۇرۇن بۇ ماڭا ئىنتايىن ياخشى سوۋغات بولدى، —

شــۇنداق قىلىــپ، ناشــتىدىن كېــيىن ئابــدۇنىياز كامــال يــان قــورالىنى ئېســىپ ئــۆزى تهنهــا پىيــادە يــۇرت   
  .ئۇنىڭ كهينىگه نۇرغۇن بالىالر ئهگىشىۋالغانىدى. ىسىل تهرەپكه قاراپ يۈرۈپ كهتتىئارىلىغاچ ق

ئابدۇنىياز كامال بۈگۈن بېشىغا يۇلتـۇز نۇسـخىلىق ئـاق شـاپاق دوپپـا، ئۇچىسـىغا ئـاق چهكـمهن كـۆڭلهك،          
پپىسىنىڭ پۇتىغا قارا شىبلىت كىيگهن، كۆڭلهك يېڭىنى جهينىكىگىچه تۇرۇۋالغان، بېشىغا كىيگهن شاپاق دو

  .سول گىرۋىكىنى بىر ئىلىكچه كهڭلىكته يۇقىرىغا قاتالپ قويغانىدى

يۇقىرىس ئايمىقىنىڭ ئوتتۇرىسىغا بارغاندا ئوڭ تهرەپتىكى توقنىياز ھاجىنىـڭ خالتـا كوچىسـىدىن     —ئۇ، 
تـوپى بىـلهن ئۇچۇشـۇپ، چـوڭ يولنىـڭ ئوتتۇرىسـىنى كېسـىپ ئۆتـۈپ، سـول يانـدىكى ئېتىزلىـق            -قۇشقاچالر توپ

  .هرەپكه شۇڭغۇپ ئۆتۈپ تۇراتتىت

  قېنى، مهرگهن تاغا، ئاۋۇ تىز ئۇچۇۋاتقان قۇشقاچتىن بىرنى چهنلىيهلهمسىز، كۆرۈپ باقمايلىمۇ؟ —

  .بالىالر ئارىسىدىكى شوخراق بىرى ئابدۇنىياز كامالغا تارتىنماستىن سوئال قويدى

  ...بولىدۇ، شاكىچىك، مانا قاراپ تۇر ئهمىسه —

دە، دەل چهنلهپ ئېتىـپ قۇشـقاچنى   -چاققانلىق بىلهن يان قورالنى قېپىدىن سۇغۇرۇۋالدىئابدۇنىياز كامال 
بـالىالر يۈگۈرۈشـۈپ   . ئـۆلگهن قۇشـقاچ چـوڭ يولنىـڭ قـاق ئوتتۇرىسـىغا دومىـالپ چۈشـتى        . ئېتىـپ چۈشـۈرۈۋەتتى  

  .ېتىشتىبۇياققا دومىلىتىپ ئويناش بىلهن بهند بولۇپ ك-كېلىپ ئۆلۈك قۇشقاچنى چىۋىق بىلهن ئۇياقتىن



 

ئـۇ  . دېـگهن يهرگه قـاراپ يـۈرۈپ كهتتـى    » غوجىالر«شۇ ئهسنادا ئابدۇنىياز كامال بالىالر ئارىسىدىن ئايرىلىپ 
. يــول ئۈســتىدە بۇرۇنقىــدەك تــاش تۇمارنىــڭ خاســىيهتلىك نــۇرى ئــارقىلىق تورغــۇت دۇلــدۇلىغا شــهپه مــاڭغۇزدى  

بـدۇنىياز كامـال دۇلـدۇلغا مىنىـپ بـۇ يهردىـن       دە، ئا-ناھايىتى بىرنهچچه مىنۇت ئىچىـدە دۇلـدۇل يېتىـپ كهلـدى    
دېــگهن يهرگه بېرىــپ ئــۇنى كۈتــۈپ تۇرغــان مــولال ئهرشــىدىن ۋە ھىــدايىالر بىــلهن   » غــوجىال«يېقىــنال جايــدىكى 

  .ئۇچراشتى

ــۇئهررىخ مــولال ئهرشــىدىن   ــوجىالر«م ــاتتى  » غ . تهزكىرىســى توغرىســىدا ھىــدايىغا ھېكــايه ســۆزلهپ بېرىۋات
  :يېتىپ بارغاندىن كېيىن ھېكايىنىڭ ئايىغىنى يهنه داۋام قىلىۋەردىئابدۇنىياز كامال 

جۇڭغـار قىسـىملىرى ئـالته شـهھهرگه      –دەپ داۋام قىلدى مۇئهررىخ مـولال ئهرشـىدىن،   –شۇنداق قىلىپ، —
ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە ئاپئـاق    . بېسىپ كىرگهندە، ئۇالرغـا قارشـى چىققـانالرنى مۇشـۇ جايغـا تـوپالپ نهزەربهنـد قىلـدى        

جۇڭغـار قىسـىملىرىنىڭ   . قارشى مهيداندا بولغان مهھمۇت غوجا ۋە ئۇنىڭ ئهگهشـكۈچىلىرىمۇ بـار ئىـدى     ىغاغوج
باشــلىقى داۋاچ مهھبۇســالرنى ئىشــلىتىپ قىســىلنىڭ ئىككــى تهرىــپىگه مــازار ســالدۇردى، بــۇ يهردە جۇڭغــار         

بـۇ تـۈگمهن كېيىنكـى    . قىلـدى  مهھبۇسالر يهنه مۇشۇ جايدا بىـر تـۈگمهن بىنـا   . قىسىملىرى قاراۋۇللۇق قىالتتى
تــاغبۇالق يۇرتىــدا نهزەربهنــد قىلىنغــان قــارا تــاغلىقالر . دەپ ئاتىلىــدىغان بولــدى» غــوجىالر تــۈگمىنى«كــۈنلهردە 

ــۇنى ئاشــۇ        ــار قىســىملىرى ئ ــدە، جۇڭغ ــۇپ ھهرىكهتلهنگهن ــاقچى بول ــا قاچم مهزھىپىنىــڭ ئىشــانى مهھمــۇت خوج
كېــيىن چيهنلۇڭنىــڭ قىســىملىرى كېلىــپ  . ىغــا ئهكهتتــىتۈگمهننىــڭ كولىســىدىن تېپىۋېلىــپ بــاغالپ ئىل

جۇڭغارالرنىڭ باشلىقى داۋاچنى يوشۇرۇنۇۋالغان قىسىل مازىرى ئىچىدىن تۇتۇۋالغانىدى، دېـمهك، بىـز بىلمهكچـى    
  .دېگهن نامنىڭ كېلىپ چىقىش تارىخى ئهنه شۇنداق» غوجىالر«بولغان 

يۇقىرىقىدەك سـېهىرگهرلىكىنى يهكـۈنلهپ تۆۋەنـدىكى    مۇئهررىخ مولال ئهرشىدىن ئارقىدىن دەۋر تارىخىنىڭ 
  :نهزمىنى ئوقۇدى

   

  دەۋرانى پهلهك بهرھهق،

  .چىنه چېقىلسا كوزىغا كېلهر

  مىزانى پهلهك بهرھهق،

  .كۈلگىنى يىغالر، يىغلىغان كۈلهر

   

ــۈرۈپ كهتتــى     ــۈچهيلهن ئاتلىنىــپ قىســىل تامــان ي ــدۇنىياز كامــال . ھېكــايه ئاياغالشــقاندىن كېــيىن ئ ئاب
. قىسىلنىڭ ئىككى تهرىپىدىكى مازارنىڭ ئۈستىگه چىقىپ جۇغراپىيىلىـك شـارائىتنى سـىنچىالپ كـۆزىتهتتى    

تاغبۇالق سۈيىنىڭ تۆۋەن ئېقىنىدىكى چوڭقۇرلۇققا جايالشقان مهھهللىلهرنىـڭ بـاغۋارانلىرى يىـراقتىن ئېنىـق     
چوڭقۇرلـۇقتىن ئـۆرلهپ   . سـوزۇلغانىدى مازار بىـلهن مهھهلـله ئارىلىقىـدا تۈپتـۈز كهڭ سـايلىق      . كۆرۈنۈپ تۇراتتى



 

پهلهك -چىققان ئىسسىق ھاۋا بىلهن قىسـىل تېغىنىـڭ سـالقىن شـامىلى مۇشـۇ سـايلىقتا ئۇچرىشـىپ ئاسـمان        
كۈزدە ساغىرىپ چۈرۈپ قالغان ساينىڭ شىۋاقلىرىنى قۇيۇنتـازالر ئۇچـۇرۇپ يىـراق    . قۇيۇنتازالرنى ھاسىل قىالتتى

  .ىرى قۇيۇنتازالرنىڭ ھهيۋىسىدىن ئۈركۈپ تاغنىڭ كامارلىرىغا كىرىشىۋاالتتىتاغ قۇشقاچل. جايالرغا چۆرۈۋېتهتتى

نىڭ بېشىغا » ئىككى تۇمۇ«ئابدۇنىياز كامال ھهمراھلىرى بىلهن بىلله تاغبۇالق سۈيىنى ياقىالپ مېڭىپ 
شـتۇمتۇت  ئۇالر تۇمۇ قۇرۇلۇشىنى كۆزىتىپ، قىـزغىن پاراڭغـا چۈشـۈۋاتقان چاغـدا ئۇ    . كېلىپ بىرمهھهل دەم ئالدى

دېـگهن يـاڭراق سـادا بىـلهن بىلـله بىـر پهرىزاتنىـڭ پهيـدا بولـۇپ تۇمـۇ بېشـىدا نـازىنىن قىيـاپهتته              » !ئهسساالم«
پهرىزات ئابـدۇنىياز كامالغـا يۈزلىنىـپ تـۇرۇپ تهخىرسـىزلىك      . تۇرغانلىقى ئۈچهيلهننى بىردىنال ھهيران قالدۇردى

  .بىلهن خىتاب قىلىشقا باشلىدى

ــاۋا ئاتامنىــ  — ــا ۋە      مهن ھ ــىزگه جۇپلۇقق ــولىمهن، مهن س ــز ب ــاتلىق قى ــايىبه ئ ــۆرەلگهن غ ــتىدىن ت ڭ پۇش
ساغان تېغى باغرىدا بۇ مۇراجىئىتىمنى ئىلىك ئالماي كېتىـپ قالـدىڭىز، بىـراق،    . سهپداشلىققا مۇناسىپ ئىدىم

مېنىڭـدەك  سـىزمۇ  : بېشارەت بېرەلهيمهنكـى . مهن ھاۋا ئانامنىڭ بېشارەتچىلىك تهلىمىدىن ماھارەت ئىگىلىدىم
ســىز خهلقــپهرۋەر، . مۇشــتۇمزورالرغا قارشــى يــولىڭىزدا ســهۋەنلىك يــوق . يېســىرلىكته چــوڭ بولــدىڭىز -يېــتىم

ئهمما زامـان يهنه بـۇ ئۇنـۋاننى قـولىڭىزدىن     . زامان سىزنى باتۇر قىلىپ كۆتۈرگهنىدى. ۋەتهنپهرۋەر بولۇپ كهلدىڭىز
ن پهيتــته مهن يهنه يېنىڭىــزدا پهيــدا بــولىمهن، خهيــر بېشــىڭىزغا كــۈن چۈشــكه. تــارتىۋېلىش ئالدىــدا تۇرۇۋاتىــدۇ

  !...خوش

ئابدۇنىيازنىڭ . ئاخىرقى تاۋۇش ئۈزۈلۈشى ھامان پهرىزات بىردىنال ئىزىدىن ئاللىقاياقالرغىدۇر غايىب بولدى
بىـر   كۆزىگه قانداقتۇر بىر ئاال بويۇن، ئاچ قۇيرۇق قارلىغاچنىڭ ساغان تېغى تهرەپكه ئۇچۇپ كېتىۋاتقـانلىقى گويـا  

قالغــان ئىككىيلهننىــڭ كــۆزلىرى گىرىمسهنلىشــىپ ھېچنېمىنــى پهرق     . ســېهىرگىرىمدەك مهلــۇم بولــدى  
بــۇ مــۆجىزە تهقــدىرنىڭ ئويۇنىمــۇ، يــا پهلهكنىــڭ ســېهىرگهرلىكىمۇ ۋە يــاكى   . ئېــتهلمهي گــاڭگىراپ قېلىشــتى

  .زاماننىڭ ھىيلىگهرلىكىمۇ، ئۇنىڭغا ھېچكىمنىڭ ئهقلى يهتمهيتتى

   

4  

  

بېشىدىن قايتىپ كهلگهندىن كېيىن ئابدۇنىياز كامال پهرىزات مۆجىزىسىنىڭ تهسىرىدىن » ئىككى تۇمۇ«
لــېكىن، ئــۇ، . قانــداقتۇر بىــر غهشــلىك ئۇنىــڭ روھىنــى غىــدىقاليتتى . خېلــى ئــۇزۇنغىچه خــامۇش بولــۇپ يــۈردى 

ئايروپىالنلىرى تاغبۇالق يۇرتىنى  تاڭال ئهتىسى ئاشۇ ۋاقىتتىن باشالپ يالالنما شورا. بىلىندۈرمهسلىككه ساالتتى
ــقا كىرىشـــتى  ــان قىلىشـ ــقىدىن   -بومباردىمـ ــۇنى باشـ ــددىيهتلىك ئـ ــان جىـ ــۈپهيلى كېلىـــپ چىققـ ــۇ ۋەقه تـ دە، بـ

  .سهگهكلهشتۈردى

ئىككى يىل بـۇرۇن تاسـادىپي بىـر قـوش قانـاتلىق ئـايروپىالن يېقىلغۇسـى تـۈگهپ ۋە يولـدىن ئادىشـىپ بـۇ            
گېلهملهرنـى  -ئـۇ يهرگه قونالمـاي تهمتىـرەپ قالغانـدا، تـاغبۇالقلىقالر كېگىـز       .يۇرتنىڭ ئاسـمىنىدا پهيـدا بولغـان   



 

ئايروپىالنغــا بهلــگه بېرىــپ ئــارا ســايغا » مېهمــان«كۆتــۈرۈپ چىقىــپ، ئــۇزۇن ســايغا پايانــداز ســېلىش ئــارقىلىق  
  .قوندۇرۇۋالغانىدى

همراھىنـى ئهگهشـتۈرۈپ   ئايروپىالن ئـۆزىگه يهنه ئىككـى ھ  » مېهمان«مانا ئهمدى ئىككى يىلدىن كېيىن بۇ 
  .كېلىپ ساھىبخانا تاغبۇالق يۇرتىنى بومبا بىلهن كاچاتلىغىلى تۇردى

  »!يۇقىرىسىنىڭ قوناقلىقىغا بىر بومبا تاشالپتۇ«

  »!قاراكۈتنىڭ قورۇقىغا بىر بومبا چۈشۈپتۇ«

  »!بومبا چۈشكهن ئېتىزلىق چوڭ كۆلدەك ئويۇلۇپ كېتىپتۇ«

تـاغبۇالق يۇرتىنىـڭ   . ە دېگۈدەك مۇشۇنداق ئاخباراتالر كېلىـپ تـۇراتتى  ئابدۇنىياز كامالنىڭ شىتابىغا كۈند
-چـوڭ ئادەملهرنىـڭ ھهممىسـى دېگـۈدەك ساراسـىمه     -ئۇششـاق . ئىچىنى بىردىنال تهشۋىق تۈتهكلىرى قاپلىۋالدى

ئهندىشىگه چۈشۈپ، بهزىلىـرى بـاغ ئىچىـگه، بهزىلىـرى قونـاقلىق ئارىسـىغا، بهزىلىـرى يهنه ئـۇدۇل تۈگمهنلهرنىـڭ          
دە، بىـر تهرەپـتىن پىـدائىي    -ئهمما ئابدۇنىياز كامال روھى ئۈستۈنلۈكنى نامايان قىالتتى. كولىلىرىغا قېچىشاتتى

قىسىملىرىنىڭ ئىنتىزامىنى كۈچهيتىشكه تىرىشسا، يهنه بىر تهرەپـتىن ئـوڭ قولىـدا قىلىچنـى كۆتۈرۈۋېلىـپ،      
  :كوچىمۇ كوچا ئايلىنىپ يۈرۈپ

دەپ ئۈنلۈك جار سـاالتتى،   –!ر ياقا ئااللماس غىلجىرالر، خاتىرجهم يۈرۈۋېرىڭالرخااليىقالر، قورقماڭالر، ئۇال —
-كىشــىلهرنىڭ بىســاتلىرى زىيــان. ئۇنىــڭ دېگىنىــدەك ئــايروپىالن ئــۈچ كۈنــدىن كېــيىن كهلمهيــدىغان بولــدى 

  .زەخمهتتىن ئامان قالدى

كــۈنى  -19ئاينىــڭ  -8يىــل  -1937. دېــگهن گهپ بىكــار چىقمىغــان» قــازا يــالغۇز يۈرمهيــدۇ-بــاال«لــېكىن، 
ئهھمهدبهگنىـڭ قورۇسـى ئالـدىغا ئاقسـۇ تهرەپـتىن داۋۇت       —چۈشلۈك تاماق ۋاقتى بولغان چاغدا ۋاقىتلىق شتاب 

ــاتلىق كېلىــپ توختىــدى   ــۆت نهپهر ئ ــدا   . شهمشــهر باشــلىق ت ــورۇ ئالدى ــاتلىقنى ق ــۈچ ئ داۋۇت شهمشــهر قالغــان ئ
دە، ئابـدۇنىياز كامالنىـڭ   -ئىچىگه ئالدىراش كىرىپ كهلدى توختىتىپ قويۇپ، ئۆزى ئاتتىن چۈشكهن پېتى شتاب

  :قولىغا بىر پارچه جىددىي مهخپىي خهتنى سۇنۇپ تۇرۇپ ئاالقزادىلىك كهيپىياتتا دوكالت قىلىشقا باشلىدى

ئاقسۇ دەرياسى كۆۋرۈكىنىڭ ساپئېرىق تهرىپىنى ساقالپ تۇرۇۋاتقان قـاراۋۇلالر قهشـقهر يـۇمىالق شـهھهر      —
  .ئۇنى نازارەت ئاستىدا بۈگۈن بۇ يهرگه ئهكهلدۇق. ۋەتىلگهن ئايغاقنى تۇتۇۋالغانتهرەپتىن ئه

  :ئايغاقچىنىڭ يېنىدىن چىققان مهخپىي خهتنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى مۇنداق ئىدى

   

ئهسـىر  . بارلىق ھهرىكىتىڭىزنى قـولاليمىز . دوكالتىڭىزنى تاپشۇرۇۋالدۇق: ھۆرمهتلىك مويىدىن تۈەنجاڭ«
ــاراتتىڭىزليــــۇتچىكالرنى ق ئابــــدۇنىيازالرنى ئۇجۇقتــــۇرۇۋېتىش يولىــــدىكى ئــــاخىرقى  . ويۇۋېتىــــپ تــــۆھپه يــ

  ».مۇۋەپپهقىيىتىڭىزگه تىلهكداشلىق قىلىمىز ۋە سىزگه ياردەم بېرىمىز



 

   

دە، شـتاب  -ئابدۇنىياز كامال مهخپىي خهتنى ئوقۇپ چىققاندىن كېيىن غهزەپ بىلهن ئورنىدىن تۇرۇپ كهتتى
ققا بىرنهچچه رەت مېڭىپ، ئارقىـدىن يهنه ئـاچچىقىنى بېسـىۋالدى ۋە ئـۆز ئورنىغـا قايتىـپ       بۇيا-ئىچىدە ئۇياقتىن

  :بېرىپ داۋۇت شهمشهرگه تهشهككۈر ئېيتتى

دېـگهن كونىالرنىـڭ ئۇلـۇغ تهمسـىلى مانـا      » يېغى ياندىن چىقـار «. سىزنىڭ سهزگۈرلۈكىڭىزگه ئاپىرىن —
ئۇنـداق  «مىزنىڭ كوزىرىنى كۆرسىتىپ باقايلى، ئۇ بولسىمۇ ئۇنداقتا بىزمۇ ئۆزى. ئهمدى ئهمهلىيهت بولۇپ چىقتى

  .»قازانغا مۇنداق چۆمۈچ

چۈشلۈك تاماققا ئابدۇنىياز كامالدىن باشقا مۇشاۋىر ئابدۇقادىرھاجى، خۇرسهن تۈەنجاڭ، مۇھاپىزەتچى ھىدايى 
نىڭ خهۋپى ئۈسـتىدە  ئۇالر تاماق يېگهچ ھېلىقى مهخپىي خهت. ۋە داۋۇت شهمشهر قاتارلىق بهش كىشى جهم بولدى
  ...مۇزاكىرە يۈرگۈزدى ۋە جىددىي قارار ماقۇلالشتى

   

   

  ئون بىرىنچى باب

  

  يېغى ياندىن چىقار

  

1  

ئهل ئايىغى جىمىققان، جىمى مهۋجۇدات ئېغىر ئۇيقۇغا ياتقان؛ ھهممه ياقنى تۈن قاراڭغۇسـى قاپلىغـان، تـۈن    
زۇمرەتتهك كۆك ئاسمان ئۈستىدە تولـۇن  . لىباسقا ئورالغانىدىنىسپى بولغان چېغى؛ ئىنگهن، ساغان تاغلىرى قارا 

تهبهسسۇم چىرايىنـى سـۈزۈپ تولـۇن ئـاي      —ئهرشنىڭ ساھىبجامالى چولپان . ئاي زەر نۇرلىرىنى چېچىپ تۇراتتى
قويۇق مهھهللىلهرنىڭ تۈن كېچىدىكى جىمجىتلىقىنى قورۇالردىكى ئىتالر، باغالردىكى . بىلهن ھۆسن تالىشاتتى

  .ھۇۋالشلىرى ئارىالپ بۇزۇپ تۇراتتى-الرنىڭ ھاۋشىپھۇقۇش

ئابدۇنىياز كامال ئالدىن تهييارالنغـان پىـالن بـويىچه پىـدائىي چهۋەنـدازلىرىنى باشـالپ تـاغبۇالق يۇرتىـدىن         
چهۋەندازالر تـاڭ سـۈزۈلگىچه كوناچىالنـدىن ئۆتـۈپ كهتكهنىـدى، ئـۇالر تـارىم        . قوزغىلىپ ئاۋاتقا قاراپ يۈرۈپ كهتتى

بـــۇرۇن مۇشـــۇ توغراقلىـــق چـــۆللهردە . ىنىڭ شـــىمالىي تهرىپىنـــى بـــويالپ توختىمـــاي ئىلگىرىلهيتتـــىدەرياســـ
-ئۇالر كېچه. ئوتۇنچىلىق قىلغان، ھازىر چهۋەندازالر سېپىدە كېتىۋاتقان ئاۋاتلىق يىگىتلهر يول باشالپ ماڭاتتى

ۇيــاش نــۇرىنى سېپىشــكه كۈنــدۈز يــول يــۈرۈپ، ئــۈچىنچى كۈنىســى كــۈن چىقىــپ يورۇقلــۇق ئىالھــى ئالهمــدىن ق 



 

ئالـدىن خهۋەردار بولغـان ئاۋاتنىـڭ مۆتىـۋىرى سـهمهت ھـاجى       . باشلىغان مهھهلدە ئاۋات چېگرىسىغا يېتىـپ بـاردى  
  .قاتارلىق كىشىلهر بۇ يهردە چهۋەندازالرنى قىزغىن كۈتۈۋالدى

ۇ قــورۇق بىنــا ئهينــى زامانــدا ئاۋاتنىــڭ بايلىرىــدىن بولغــان ســهمهت ھــاجى دەريــا بويىغــا يــېقىن جــايالردىم  
. ئــۇ چهۋەنــدازالرنى باشــالپ مهھهللىلهردىــن چهتــرەك بولغــان چــارۋىچىلىق مهيــدانىغا ئورۇنالشــتۇردى. قىلغانىــدى

ــاقىالنه ئورۇنالشتۇرۇشــىغا     ــۇ ئ ئابــدۇنىياز كامــال مهخپىيهتلىــك زۆرۈرىيىتىنــى نهزەردە تۇتــۇپ ســاھىبخانىنىڭ ب
  .كۇشادە يېتىپ، قانغۇچه ئارام ئالدى-ك ئوزۇقالندى ۋە ئازادەچهۋەندازالر بۇ يهردە يېتهرلى. بارىكالال ئوقۇدى

ــدۇنىياز كامالنىــڭ كــۆزىگه زىنهــار ئۇيقــۇ كهلمىگهنىــدى، ئۇنىــڭ ئهس   ــادى يهنىــال مويىــدىن  -لــېكىن، ئاب ي
ئۇ ئويلىغانسېرى يۈرىكى مۇجۇالتتى، دېمىسىمۇ بۇ ئىشـقا سـهلال   . تۇەنجاڭنىڭ ئاسىيلىق ۋەھىمىسىدە قالغانىدى

  :ىق قىلىنسا، ئۆزى باشلىق نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ كالىسى كېتىدىغانلىقى ئايدىڭ بولۇپ قالغانىدىبىپهرۋال

ھـۇ، ھــارىمى، ئاسـىي بهدرەك، مهن تېخــى سـېنى ئــادەممىكىن دەپ يېڭىسـاردىكى قاماقخانىــدىن قۇتقــۇزۇپ     «
  »...!توختاپ تۇر، سېنى! چىقىپتىمهنا، ھۇ، ئۆلگۈر مۇناپىق، ۋاپاغا جاپا قىلىدىغان خائىن

باشقىالر يول ئازابىدىن ھهم ئۇيقۇسىزلىقتىن چارچـاپ غهرق ئۇخالۋاتقـان چاغـدا، ئابـدۇنىياز كامـال ئىچىـدە       
  .تىت بولۇپ، ئاشۇ سۆزلهرنى تهكرارالپ ئازابلىناتتى-تىت

دە، چۆچـۈپ  -مۇشۇ ئهسنادا خېلىدىن بېرى ئۇنىڭ بېشـىغا كېلىـپ سـاقالۋاتقان ۋاڭ نىيـازنى كـۆرۈپ قالـدى      
  :ۇرۇپ كهتتىئورنىدىن ت

  چۈشۈممۇ، قاچان كهلدىڭ؟-بۇ، ئوڭۇممۇ! ھۇي، سهنمىدىڭ —

ۋاڭ نىيازنىڭ نهچچه يىلالر بۇرۇن ئابدۇنىياز كامالغـا ھهمـراھ بولـۇپ توقسـۇندىن بىلـله چىققـان سهپدىشـى        
 ھـارابتىكى ئـات مهشـىقىدە پـۇتى سـۇنۇپ داۋاالش ئۈنـۈم      . ئىكهنلىكى ئوقۇرمهنلىرىمىزگه باشتا تونۇشـلۇق ئىـدۇق  

مانا ئهمدى ئـۇ سـۇنۇقى   . بهرمىگهنلىكتىن ئابدۇنىياز كامال ئۇنى ساقىيىپ كېلىش ئۈچۈن توقسۇنغا يولغا سالغان
  .بېجىرىم ساقايغاندىن كېيىن ئابدۇنىياز كامالنى ئىزدەپ يېڭىال كېلىشى ئىدى

مهنىڭ ساڭا بوش گهپ قىل، قالغانالر ئۇيقۇسىدىن ئويغىنىپ كهتمىسۇن؛ قىلىدىغان سۆزىمىز كۆپ، پاتى —
  .يازغان خېتىمۇ بار

  .ۋاڭ نىياز ئىككى ئالىقىنىنى ئابدۇنىياز كامالنىڭ قۇلىقىغا جۈپلهپ تۇرۇپ ئاستا پىچىرلىدى

  .ماقۇل، يۈرە ئهمىسه، خالىي جايدا سۆزلىشهيلى —

ئابدۇنىياز كامـال ئاشـۇ بېشـارەت بىـلهن ۋاڭ نىيـازنى باشـالپ يېقىـنال جايـدىكى بىـر چـوڭ توغراقلىقنىـڭ            
ۋاڭ نىياز ئالدى بىلهن ئۇنىڭغا رەپىقىسى پاتىمهنىڭ ئېغىزى مهھكهم . ئىچىگه ئېلىپ بېرىپ پىنهان مۇڭداشتى

ئابــدۇنىياز كامــال لېپــاپ ئىچىــدىن خهتنــى ســۇغۇرۇۋېلىپ ئىچىــدە . چاپالنغــان لىپــاپىلىق خېتىنــى تاپشــۇردى
  :ئوقۇشقا باشلىدى



 

   

ن؛ بهش يىلدىن بۇيان دىـدار كۆرۈشـمىگهن ھـاالل جۈپتـۈم،     تۇرمۇش قۇرۇپ بىر ھهپتىمۇ ئۆتمهي ئايرىلغا«... 
  :ئېرىم ئابدۇنىيازغا

سـىزنىڭ ئىرادىڭىزنىـڭ پوالتتىنمـۇ قـاتتىق     . سىزنى ھازىرغىچه كۈتۈپ كهلدىم، كهلگۈسـىدىمۇ كـۈتىمهن  
ىپ باشلىن  مهملىكهت بويىچه چوڭ ئۇرۇش. لېكىن زاماننىڭ چاقى تهتۈر چۆرگىلهۋاتىدۇ. ئىكهنلىكىگه قايىلمهن

بـۇ تهقـدىرنى ئۆزىڭىزمـۇ مـۆلچهرلهپ     . زامان ساڭا باقمىسا، سهن زامانغا باق دېگهن تهمسـىل بىكـار ئهمهس  . كهتتى
توقسۇن . مهن ئوقۇتقۇچى يېتىشتۈرۈش كۇرسىدا ئوقۇۋاتىمهن. تۇغقانالرنىڭ ھهممىسى مۇشۇ ھېسسىياتتا. كۆرۈڭ

  »...ه نۇسرەت تىلهيمهنسىزگ. بويىچه تۇنجى ئايال ئوقۇتقۇچى بولۇشنى ئارزۇاليمهن

   

ئابدۇنىياز كامال خوتۇنىدىن كهلگهن خهتنى ئىچىدە ئوقۇپ بولغانـدىن كېـيىن، خهتنـى چاڭگىلىـدا پـۈرلهپ      
  :تۇرۇپ دېدى

  ...دە، تېخى-بهللى، مۇنداق ئۈركۈشلهرمۇ بار ئىكهن —

  ن؟سۆزمۇ بارمىكه-نېمىشقا ئۇنداق دەيسهن، پاتىمهنىڭ خېتىدە ساڭا يارىمايدىغان گهپ —

  :ۋاڭ نىيازنىڭ سوئالىغا ئابدۇنىياز كامال مىيىقىدا كۈلۈپ قويۇپ، ئارقىدىن جاۋابهن دېدى

دەيـدىغان  » ھاۋانىـڭ پهيلـى بۇزۇلسـا، سـاچقان مهمهدان بولـۇپ كهتكـۈدەك      «ياق، ئۇنداقمۇ ئهمهس، لېكىن  —
ئوقۇتقـۇچى بولـۇپ ماڭـا    بىزنىڭ ئاغىچا خېنىم توقسۇن بويىچه تۇنجى ئايـال  . تهمسىل ئۇختىسىغا كېلىپ قالدى

  !دە-بۇنى قارشى ئېلىشىم كېرەك. دەرس بېرىشكه ھازىرلىق كۆرۈۋېتىپتۇ

ئارقىدىن ئۇالر پاراڭ تېمىسىنى باشقا مهزمۇنالرغـا بـۇراپ، ئۆزئـارا مۇڭداشـقاچ تـوغراقلىقتىن قورۇققـا قـاراپ        
سـاھىبخانىنىڭ تهكلىپـى   . ۇراتتىقورۇق ئالدىدا ئۇالرنى ساھىبخانا سهمهت ھاجى تهقهززا بولۇپ كۈتـۈپ تـ  . ماڭدى
ئابـدۇنىياز كامـال   . دىن كهلگهن چهۋەندازالر ئىككىگه بۆلۈنۈپ بىر قىسمى مۇشۇ قورۇقتا قالـدى »تاغبۇالق«بىلهن 

  .باشلىق بىر قىسمى ساھىبخانىنىڭ ئارا مهھهللىدىكى چوڭ قورۇسىغا يۆتكهلدى

دا بېكىـتىلگهن مهخپىـي   »اغبۇالق شـتابى تـ «ئابدۇنىياز كامال يېڭى قورۇغـا كهلگهنـدىن كېـيىن تۈنۈگـۈن     
تـاغبۇالقتىن بىلـله ئهكهلـگهن بـايىقى قهشـقهر      . قارارىنى تهخىرسىزلىك بىلهن ئىجـرا قىلىشـنى ئورۇنالشـتۇردى   

  .يۇمىالق شهھهرنىڭ ئايغاقچىسىنى توغراقلىققا باغالپ قويۇپ نازارەت ئاستىدا تۇتۇپ تۇرۇشنى جېكىلىدى
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يۇرتىــدا تۇرۇۋاتقــان مهزگىلــدە شــېڭ جهمهتىنىــڭ ئاقســۇ شــهھهر ئىچىــدىن  » قتــاغبۇال«ئابــدۇنىياز كامــال 
ئهۋەتــكهن بىــر ئاخباراتچىســى مويىــدىن تۇەنجاڭنىــڭ يېڭىئېرىقتىكــى ۋاقىتلىــق شــىتابىغا مهخپىــي كېلىــپ  

. ئۇ يهنه يېڭىئېرىقتىكى ئاسىمبهگ دېـگهن كىشـىگه مهخپىـي ۋەزىـپه تاپشـۇرغانىدى     . پىچىرلىشىپ كهتكهنىدى
ئـۇالر  . كېلىش قويۇقلىشـىپ قالغانىـدى  -ىن كېيىن مويىدىن بىلهن ئاسىمبهگنىڭ ئوتتۇرىسىدا بېرىششۇنىڭد

ــارس تۈەنجــاڭ        ــان يولب ــۇپ كېلىۋاتق ــادىق بول ــا س ــدۇنىياز كامالغ ــۇ يوشــۇرۇن مۇناســىۋەتنى ئاب ئوتتۇرىســىدىكى ب
  .ئاستىرتىن كۆزىتىپ ماڭغانىدى

مۇھاپىزەتچىلىرىنى باشالپ سهمهت ھاجىنىڭ قورۇسىدىن چىققان پېتى داۋۇت شهمشهر ئۆزىنىڭ ياراملىق 
بــۇ يهردىكىلهرنىــڭ ئابــدۇنىياز . زاۋال مهھلــى بىــلهن يېڭىئېرىققــا كېلىــپ يولبــارس تۈەنجــاڭ بىــلهن ئۇچراشــتى

كامالنىــڭ تــاغبۇالقتىن ئاۋاتقــا يېتىــپ كهلگهنلىكىــدىن بىــخهۋەر ئىكهنلىكــى مهلــۇم بولــدى ھهمــدە مويىــدىن   
  .اڭنىڭ بۈگۈن ئاخشام ئاسىم بهگ بىلهن بىلله روزىخان سهتهڭنىڭ ئۆيىدە بولىدىغانلىقىدىن ئۇچۇر تاپتىتۇۋەنج

  :ئۇ مۇددىئاسىنى يوشۇرغان قىياپهتته يولبارسقا تهكلىپ بېرىپ دېدى. داۋۇت شهمشهر سىر ساقلىغانىدى

سـىز بىـزگه   . سىر بار ئىـدى مويىدىن تۇەنجاڭغا كېچىكتۈرمهي ھازىرال ئېيتىدىغان بىر مۇھىم ھهربىي  —
  روزىخان سهتهڭنىڭ ئۆيىنى كۆرسىتىپ قوياالرسىزمۇ؟

سـىلهرنى باشـالپ بېرىـپ يـول ئۈسـتىدىن كۆرسـىتىپ        –دېـدى يولبـارس ئىشـىنىپ،    –ئهلۋەتته بولىدۇ، —
  .قويۇپال قايتىپ كېلهي

دا كېچىكىــپ خۇپتهنــدىن ئــۆتكهن چــاغ، ئاســماننى قــارا بۇلــۇت قاپلىغــان، ئاۋغۇســتنىڭ كېيىنكــى يېرىمىــ
-كـويالردا ئىنىسـى  -ئهتراپ گـۆردەك قـاراڭغۇ؛ مهھهلـله   . بۇلۇتالر قاتلىمى ئىچىگه يوشۇرۇنغانىدى-كۆتۈرۈلگهن ئاي

  .جېنىنىڭ شهپىسى ئاڭالنمايتتى

ياقىسىغا جايالشقان بولۇپ، ئالدى كىچىك باراڭلىق، -روزىخان سهتهڭنىڭ ھويال قورۇسى مهھهللىنىڭ چهت
روزىخان سهتهڭ . يوقى ئىككىال ئېغىز ئۆينى ئۆز ئىچىگه ئاالتتى-جىرىملىق، ئوتتۇرىدا بار-كهينىدە بىر ئورەك تال

. بهش يىلچه بۇرۇن ئاقسۇدىن بۇ يهرگه كۆچۈپ كېلىپ مۇشۇ قورۇنى سېتىۋالغاندىن بۇيان تۇل ئۆتۈپ كېلىۋاتـاتتى 
ىمـۇ ئهۋجىـپ بـۇ يهردە بـازىرى     ياش قۇرامى ئوتتۇزالردىن ئاشقان بۇ سهتهڭنىڭ زاكىسـىدا تهگـكهن كونـا خـۇيى تېخ    

  .بۈگۈن كېچه ئۇنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك خېرىدارى ئاشۇ مويىدىن تۇۋەنجاڭ ئىدى. تېخىمۇ روناق تاپقانىدى

-داۋۇت شهمشــهر ھهمراھلىــرى بىــلهن ئايــاغ تىۋىشــى چىقارمــاي پهم بىــلهن ئۆينىــڭ ئارقىســىدىكى جىــرىم 
ــىۋالدى   ــپ ئورۇنلىش ــا كىرى ــاللىق باغق ــۆز . ت ــدىن ئ ــك     ئارقى ــان كىچى ــا قويۇلغ ــا تېمىغ ــڭ ئارق ــالغۇز قورۇنى ى ي

پهنجىرىســىگه يېقىــنالپ بېرىــپ ئــۆي ئىچىــدىن مهســتلىكته چىقىۋاتقــان كــۈلكه ئــارىالش پــاراڭالرنى ئاڭالشــقا   
جىنچىراغنىڭ سۇس شولىسىدا ئۆينىڭ ئىچـى گۇگـۇم بولسـىمۇ، لـېكىن ئىچىۋاتقـان مۇسهللهسـنىڭ       . باشلىدى

  .كهيپى ئۆرلهپ، ئاۋازلىرى سازلىنىپ كهتكهنىدى غالىبلىقىدىن، خېرىدارالرنىڭ

  :ئاسىم بهگ ئالدى بىلهن مويىدىنگه سوئال قويۇپ دېدى



 

كهلپىنـدىن قاچـان كېلىـدىكهن، خهۋەرلىـرى     ) ئابـدۇنىياز كامـالنى دېمهكچـى   (ھېلىقى چاقماق پـالۋان   —
  بارمۇ؟

  .دېدى جاۋاب بېرىپ مويىدىن –ئىككى كۈن ئىچىدىال يېتىپ كېلىدۇ،-بىر —

سىلىمۇزە، قالتىس سهزگۈر جۇمۇسىال، مېنىڭچه ئۇنىڭ قولتۇقىـدىكى تـاۋۇزىمۇ دومىـالپ چۈشۈشـكه ئـاز       —
  .قالدىغۇ دەيمهن

  ...شۇنداق، ئۇ كهلگهن ھامان —

شېڭ دۇبهن، شورا ۋە ئىسهاق ساقالنىڭ بىرلهشكهن كۈچىگه ئـۇ سـولتهك   . يارايدىال، ئوغۇل باال جۇمۇسىال —
ئۇنىڭ ئۈستىگه شېڭ دۇبهن دېگهنچۇ قارىسىال، ياپونىيىـدە ئىككـى چـوڭ    . لىسۇن دەيدىالقانداقمۇ بهرداشلىق بېرە

مهكتهپته ئوقۇغان كاتتا ھهربىي ئالىم ئىمىشال، ئىسهاق سـاقال قـارىتۈرۈك بولسـىمۇ كـۆڭلى تويـۇپ پايـدا ئالـدى        
شـاش ئىـكهن دېسـىله،    بىرىدىن سهتهڭ تۆت خوتۇنى بار ئىمىش، مېنىڭكى بىـلهن ئوخ -دېسىله؛ ئۇنىڭ يېنىدا بىر

  ھا، قورال كۆتۈرۈپ جاپا تارتقۇچه ئويماق كوچىالپ جاننى راھهتلهندۈرگهن ئهال ئهمهسمۇ؟... ھا... ھا

  :ئۇ ئاخىرىدا دېدى. ئاسىمبهگ كهيپچىلىكته توختىماي ۋاالقاليتتى

. تـايلى مهن ئاسـتا كېتىـۋاالي؛ ئهمـدى ئىچىشـنى توختى    . مويىدىن تۈەنجـاڭ، يېـرىم كـېچه بولـۇپ قـاپتۇ      —
بۈگۈن كېچه سىلىمۇ بۇ خالىي ئۆيدە قونۇپ قېلىپ، . مېنىڭ تۆتىنچى قانچۇقۇم يولۇمغا قاراۋاتىدىغاندۇ، ھهرقاچان

  ...ھا... ھا... ھا. نازىدىن ھۇزۇرالنسىال-روزىخان سهتهڭنىڭ كېچىلىك خۇلقى

تكهنلىكـتىن  مويىـدىن بهكـرەك كهيىـپ بولـۇپ كه    . ئاسىمبهگ كـۈلگهن پېتـى ئـۆزى تهنهـا كېتىـپ قالـدى      
. كۆرپه سېلىشىغىمۇ تهخىر قىلىپ تۇرالماي تهڭلىمات سېلىنغان سۇپىغا دومىالندى-روزىخان سهتهڭنىڭ ئۇرۇن

  .ئۆينىڭ ئىچىدە جىنچىراغ يهنىال سۇس يېنىپ تۇراتتى

تۈن تهڭ بولغانىدى، داۋۇت شهمشهر ھهمراھلىرىنى باشالپ جىرىملىـق باغنىـڭ ئىچىـدىن قورۇنىـڭ ئالـدى      
دە، مهستلىكته خۇدىنى يوقاتقان مويىـدىننىڭ يېنىغـا   -ئۆتۈپ، ئۆي ئىچىگه تۇيدۇرماي باستۇرۇپ كىردىتهرىپىگه 

تانـا بىـلهن ئىككـى قـولىنى بـاغالپ      -ئـۇزۇن شـوينا  . ئېتىلىپ بارغان پېتى ئىككى قولىنى ياغلىق بىلهن تاڭـدى 
شـۇ  . كىن ھېچنېمىنى كۆرەلمىـدى مويىدىن مولۇندەك تۆت تهرەپكه ھودۇقۇپ قارىدىيۇ، لې. سىرتقا ئېلىپ ماڭدى

روزىخان سهتهڭنىڭ چىرايـى  ... تهكتىنى ئاڭقىرالمايتتى-قازانىڭ تېگى-تاپتا ئۇ بېشىغا كهلگهن بۇ تاسادىپىي باال
ئۆڭۈپ، رەڭگى تاتىرىپ، قورققانلىقتىن غىڭ قىاللماي، خۇددى سۇغا چۈشـكهن مۈشـۈكتهك شۈمشـىيىپ ئۆينىـڭ     

بىـراق، روزىخـان سـهتهڭ تۇرمۇشـنىڭ بۇنـداق كومېـدىيىلىرىنى       . رۇپ قالغانىـدى بىر بۇلۇڭىدا بۇتتهك تهنها ئولتۇ
  .بېشىدىن كۆپ ئۆتكۈزگهنلىكى ئۈچۈن ئۇنچىۋاال ھار ئالمايتتى
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مويىدىننىڭ ئاسىيلىق قىلمىشى تاغبۇالقتىن تارتىپ ئابدۇنىياز كامالنىڭ بېشـىنى قـاتتىق ۋەھىمىـگه    
بىپهرۋالىق قىلسا ئۆزى بىلهن بىلله نۇرغۇن ئادەمنىڭ كاللىسىنىڭ تېنىدىن سالغانىدى، ناۋادا ئۇ بۇ دورەم سهلال 
ئـۇنى يېڭىسـار   . مانا ئهمدى مويىدىن ئۇنىڭ ئالدىـدا مهھكـۇم ھـالهتته تۇرماقتـا    . جۇدا بولىدىغانلىقى ئېنىق ئىدى

ويىـدىننىڭ  شـۇ ۋەجىـدىن م  . تۈرمىسىدىن ئۆزى بوشىتىپ چىققان ھهمدە ئۆزى ئۇنى سهنمۇجاڭلىققا تهيىنلىگهن
قورقۇنچلۇق جىنايىتىگه يوشۇرۇن ھۆكۈم قىلىنسا، ئابدۇنىياز كامالنىڭ رەقىبلىرىنىڭ بوھتان تارقىتىشـىدىن  

شۇڭا سهمهت ھاجىنىڭ تـۆۋەن تهرەپتىكـى قـورۇق مهيدانىـدا پىـدائىيالر قاتناشـتۇرۇلغان       . ساقالنغىلى بولمايتتى
  .ئوچۇق سوت يىغىنى ئېچىلدى

ــدۇنىياز   كامــال مهھبۇســنىڭ ســهنمۇجاڭلىق ۋەزىپىســىدىن بوشــىتىلغانلىقىنى، داۋۇت   ئالــدى بىــلهن ئاب
شهمشـــهرنىڭ ســـهنمۇجاڭلىق ۋەزىپىســـىگه ھهم قوشـــۇمچه بۈگـــۈنكى ھهربىـــي ســـوتنىڭ بـــاش ســـوتچىلىقىغا   

. ئارقىــدىن داۋۇت شهمشــهر ئوچــۇق ســوتقا رىياســهتچىلىك قىلىشــقا باشــلىدى . تهيىنلهنگهنلىكىنــى جاكارلىــدى
  .شتۇرۇش ئۈلۈشكۈن تاغبۇالقتىكى مهخپىي كېڭىشىشته ئالدىنئاال قارار قىلىنغانىدىمۇشۇنداق ئورۇنال

مويىـدىن بىـلهن بىلـله    . ئىككى يۈزدىن ئارتۇق پىدائىيالر قوراللىق ھالهتته چهمبهر تۈزەپ ئـۆرە تۇرۇشـاتتى  
  .يۇمىالق شهھهردىن كهلگهن ئايغاقچى مهيداننىڭ ئوتتۇرىسىدا تىزلىنىپ ئولتۇراتتى

. اقچى، مويىدىننىڭ جىنايهتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغاندىن كېيىن جاۋابكـار تارتماسـتىن تهن ئالـدى   باش سور
  .دەپ بىردەك ۋارقىراشتى» !ئاسىي مويىدىنگه ئۆلۈم جازاسى بېرىلسۇن«ئارقىدىن بارلىق پىدائىيالر 

زىر ھهمــمه ئــۇ ھــا. بۈگــۈنكى ســوت يىغىنىغــا يولبــارس تۇەنجــاڭمۇ يېڭىئېــرىقتىن كېلىــپ قاتناشــقانىدى 
  :ئاشكارا دوكالت بېرىپ دېدى-ئابدۇنىياز كامالغا كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدىال ئوچۇق. ئهھۋالنى چۈشهنگهنىدى

-مويىدىننىڭ ئاخباراتچى دوستى ئاسىمبهگ بۈگۈن ئهتىگهن ھودۇققان ھالدا مېنىڭ ئىشخانامغا ھاپىال —
مهنـدىن ئاالقزادىلىـك بىـلهن سـورىدى، مهن      دەپ» مويىدىن سهنمۇجاڭنى كۆردىلىمۇ؟«: دە-شاپىال كىرىپ كهلدى

ئۇ، . دېگهنىدىم، ئۇ پهرىشان ھالدا قانداق تېز كهلگهن بولسا شۇنداق تېز چىقىپ كهتتى» ياق، كۆرمىدىم«: ئۇنىڭغا
  ...ئېهتىمال ئاخشام سادىر بولغان ئىشنى روزىخان سهتهڭ ئارقىلىق ئاڭلىغان بولسا كېرەك

. مهن بىـر ۋاپاسـىز جاۋابكـار   . ۇرسهت بهرگىنىڭالر ئۈچۈن كۆپ رەھـمهت ئىككى ئېغىز سۆزلىۋېلىشىمغا پ —
مېنى ئابدۇنىياز سىجاڭ يېڭىسار تۈرمىسىدىن ئۆز قولى بىلهن قۇتۇلدۇرۇپ ئهركىـنلىككه ئېرىشـتۈرگهن ھهمـدە    

ئهكسـىچه مهن ياخشـىلىققا   . ماڭا ئىشىنىپ كاچۇڭدا قۇرۇلغان يېڭى دېۋىزىيىنىـڭ سـهنمۇجاڭلىقىغا كۆتـۈرگهن   
ئهسلىدە مهنمۇ دېهقـان بالىسـى بـولغىنىم    . مهن يهنه ئهڭ چوڭ ئاسىي گۇناھكار. مانلىق قىلىش يولىغا ماڭدىميا

تۈرلـۈك جاپاالرغـا بهرداشـلىق    . بېرىـپ بـۇ يولـدىن پايسـىندىم    -لـېكىن بېرىـپ  . ئۈچۈن غازات يولىغـا ماڭغانىـدىم  
مهنسـهپ بېرىمىـز،   «: ئارقىـدىن -ماڭـا ئارقـا  مهن بىر ئازغۇن گۇناھكـار، قهشـقهر يـۇمىالق شـهھهردىن     . بېرەلمىدىم

دەپ مهخپىـي خهت  » پاراغهتتىن بهھرىمهن بولىسهن، ئارقاڭغـا بۇرۇلـۇپ ئـوق ئـات    -ئالتۇن ئىنئام قىلىمىز، راھهت
. مېنى مهنسهپ، مهنپهئهت ئىنـدىكى ئـازدۇردى  . مهنپهئهت قۇلى ئىكهن —ئىنسان . مهن ئىككىلهندىم. كېلىۋەردى

خاتالىققـا يـېقىن تۇرغـۇچى    -لتىماسىم بار، ئىنسان ئهسـلىي زاتىـدىن ئـازغۇچى ۋە سـهۋەن    مېنىڭ ئاخىرىدا بىر ئى
ئىنسان يهنه گۇناھىغا توۋا قىلسا ۋە خىزمهت كۆرسىتىپ گۇناھىنى يۇسا خهيرىخاھلىققا ئېرىشـكۈچى بىـر   . بهندە

ىلهن بىلله مېنىـڭ بىـر   شۇنىڭ ب. مهن تهڭرىمىز ئالدىدا بارلىق گۇناھى قىلمىشىمنى تهن ئالىمهن. ئهزىز بهندە



 

ئـــاددىي پىـــدائىيلىق ســـاالھىيىتىم بىـــلهن ئالـــدىمىزدىكى جهڭ مهيدانىـــدا خىـــزمهت كۆرســـىتىپ، ئـــۆزۈمنى 
  .ئاقلىۋېلىشىمغا پۇرسهت بېرىشىڭالرنى تهلهپ قىلىمهن

ھهممه . مويىدىننىڭ سۆزى ئاخىرالشقاندىن كېيىن سوت مهيدانى بىر مهھهل جىمجىتلىققا چۆمۈپ كهتتى
. الر ۋە باش سوتچى ئاستىرتىن سىناق كۆزلىرى بىلهن ئابدۇنىياز كامالنىڭ كهيپىياتىغا نهزەر تاشاليتتىپىدائىي

ســوقۇش بولــۇپ تۇرۇۋاتقــان جىــددى ۋەزىيهتــته ئــاخىرقى ھۆكــۈم چىقىــرىش ھوقــۇقى پهقهت ئابــدۇنىياز كامالــدىال   
  :كىدە ئورنىدىن تۇرۇپ دېدىئۇ ئىچىدە بىر مهھهل مۇالھىزە يۈرگۈزۈۋالغاندىن كېيىن، لىك. بوالتتى

ئىنسـان قانـداق ۋاقىتتـا ئـۆز     . بىز ھېلى مويدىننىڭ كۆڭۈل سۆزىنى ۋە ئىلتىماسـىنى ئـاڭالپ ئۆتتـۇق    —
ئېتىقادىغا ئاسىيلىق ۋە ئۆزىگه ئـۆزى خـائىنلىق قىلىـدۇ؟ مويىـدىن ئىقـرار قىلغانـدەك ئۈمىدسـىزلىك غالىـب         

مهنـپهئهت ئىلـمهك سـالغاندا ئـادەم تهبىئىتىنـى ئاشـكارىاليدۇ،       -كهلگهندە، قورقۇنچلۇق تهھدىت سالغاندا، مهنسهپ
مويدىن بۈگۈن ئۆزىگه ئۆتكۈر پىچاق سېلىپ تـۇرۇپ يـۈرەك سـۆزىنى قىلغـانلىقى ئۈچـۈن مهن      . ۋىجدانىنى ساتىدۇ

شــۇڭا مهن . پىــدائىي يىگىــتلهر، ھــازىر بىزنــى يهنه يېڭــى بىــر جهڭ ئىمتىهــانى كــۈتمهكته. خېلــى تهســىرلهندىم
ــدىنن ــىتىش        مويى ــزمهت كۆرس ــدانىغا قاتنىشــىپ خى ــان مهي ــۇ ئىمتىه ــۇرۇپ ئاش ــهپته ت ــر س ــلهن بى ــز بى ىڭ بى

  .ئىلتىماسىغا ماقۇل بولغانلىقىمنى جاكاراليمهن

مويدىن قاتارلىق ئىككـى جاۋابكـار شـۇ نهق    . ئابدۇنىيازنىڭ بۇ قارارىنى ھهممه پىدائىيالر قىزغىن قوللىدى
  .مهيداندىال ئهركىنلىككه ئېرىشتى

ۋەزىيهتنىڭ جىـددىيلىكىنى مـۆلچهرلىگهن ئابـدۇنىياز كامـال     . دىن پهقهت ئۈچ كۈنال مۇددەت ئۆتكهنىدىئارى
سـايئېرىقتىن غورۇچـۆل، قاراتـالغىچه بولغـان كهڭلىكـته       —ئايكۆل مهۋالنهمدىن ئاۋات بازار ئىچىگىـچه، خـاڭگۇي   

  .نىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتكۈزۈپ بهردىمويىدىننى داۋۇت شهمشهر. مۇداپىئه سېپى قۇرۇپ ھهربىي ھالهت جاكارلىدى

كۈنى چۈشتىن كېيىن، شېڭ جهمهتى ۋە ئـاق ئورۇسـنىڭ ئـۈچ مىڭـدىن ئـارتۇق       -3ئاينىڭ  -9يىل  -1937
ئهســكىرى ئــايروپىالن ۋە تــوپچى ئهترىتىنىــڭ كۈچلــۈك ئــوت كۈچىنىــڭ ھىمايىســىدە پىــدائىيالرنىڭ مــۇداپىئه  

  .قاراپ باستۇرۇپ كهلدىلىنىيىسىنى بۇزۇپ تاشالپ ئۈچ تهرەپتىن ئاۋاتقا 

. دورىلىـرى ئىنتـايىن كهمچىـل ئىـدى    -ياراغ، ئـوق -پىدائىيالر تامانىدا مىڭدىن ئارتۇق يىگىت بولۇپ قورال
كــۈنى كۈنــدۈزدىن زاۋال چۈشــكىچه بولغــان ئارىلىقتــا  -3ئاينىــڭ  -9. ئـۇالر ھــازىر روھىــي جاســارەتكىال تايىنــاتتى 

تهرەپتىن كېلىۋاتقان زەمبىرەك ئورنىتىلغان تۆت چاقلىق كىچىك  پىدائىيالر قارشى. قانلىق جهڭ داۋام قىلدى
. ئارقىدىن قۇربـان بېرەتتـى  -ماشىنىالر ئالدىغا ئېتىلىپ بېرىپ توختىماي ئېتىۋاتقان ئوق مۆلدۈرى ئىچىدە ئارقا

 ئابـدۇنىياز كامـال بـۇ پـاكىتنى    . بۇالرنىڭ ئىچىدە مويىدىن سهنمۇجاڭنىڭمۇ ئۆلـۈپ كهتكهنلىكـى ئېنىـق بولـدى    
  :رەسمىي ئىگىلهپ چىققاندىن كېيىن ھاياجانلىنىپ تۇرۇپ

 –ئالالدىن ئۇنىڭغا جهننهت ئېرەمىدىن ئورۇن بېرىشنى تىلهيمىـز، . لهۋزىدە تۇرالىدى! ئوغۇل باال، ئهركهك —
  .دېدى



 

كهنــتلهردىن چېكىــنگهن -دەريــا بويىــدىكى يېــزا. ئهتىســى قــانلىق جهڭ يهنه تولــۇق بىــر كــۈن داۋام قىلــدى
ــدائىيال ــا ئىــدى   پى ــانچ بازىســىغا كېلىــپ توپالنماقت ــدىكى تاي ــۇالر غورۇچۆلنىــڭ  . ر داۋۇت شهمشــهرنىڭ غورۇچۆل ئ

  .دېگهن كهنتلىرىدە ئىستىهكام قۇرغانىدى» قارا جاڭگال«ۋە » قهدىمىي ئايماق«

لېكىن، ئاق ئورۇسالرنىڭ بومباردىمانچى ئايروپىالنلىرى سائهتمۇ سائهت نۆۋەتلىشىپ كېلىـپ بومباردىمـان   
ئۇزۇن ئۆتمهي، پىدائىيالرنىڭ مـۇداپىئه سـېپى   . لىپ دېهقان پىدائىيلىرىنى پاسسىپ ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قويدىقى

  .چېچىلىپ كهتتى

ئابــدۇنىياز كامــال ئهھۋالنىــڭ خهتهرلىكلىكىنــى مــۆلچهرلهپ، بىهــۇدە قۇربــان بېرىشــنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش 
بـۇ ئېغىـر مهغلـۇبىيهتتىن ئهپسۇسـالنغان داۋۇت     . ئۈچۈن ھايات قالغـان يىگىتلهرنـى چېكىنىشـكه بـۇيرۇق بهردى    

شهمشهر ئـادەملىرىنى باشـالپ شـهرق تهرەپـكه؛ مۇشـاۋىر ئابـدۇقادىر ھـاجى باشـلىق بىـر قىسـىم كىشـىلهر تـارىم             
سـهركهردە  . دەرياسىنىڭ شىمالىدىكى توقايلىقالرنىڭ ئىچى بىلهن مارالبېشـى شـاقۇر تهرەپـكه يـۈرۈپ كېتىشـتى     

ىقىدىكى بىـر قىسـىم يىگىـتلهر تـارىم دەرياسـىدىن ئۆتـۈپ قويـۇق توغراقلىـق ئىچىـگه          ئابدۇنىياز كامال باشچىل
دەريـادىن ئۆتۈۋاتقـان يـۈزلىگهن دېهقـان پىـدائىيالرنى ئـاق ئـورۇس ئـايروپىالنلىرى توختىمـاي          . كىرىپ پاناھالندى

  ...بومباردىمان قىلىپ، تارىم دەرياسى سۈيىنى قىپقىزىل قانغان بويىۋەتكهنىدى

   

  ئىككىنچى بابئون 

  

  ئهلۋىدا، ئېگهرلىك ئات

  

1  

   

ــالتىنچى كۈنىســى    ــۈن كــېچه  —ســېنتهبىر ئېيىنىــڭ ئ ــاراڭغۇلۇق   . ت جاھاننىــڭ ھهمــمه تهرەپلىرىنــى ق
بۇلۇتالر ئارىسىدىكى ئوچۇقچىلىقتا ئهرشـنىڭ  . پارچه بۇلۇت تۈركۈملىرى ئهگىپ يۈرەتتى-قاپلىغان ئاسماندا پارچه

ى ئېچىپ تهبهسسـۇم بىـلهن قارىغـان سـاھىبجامال كېنىـزەكلهردەك تهكلىماكـان       ئهركه يۇلتۇزلىرى گويا نىقابىن
ئۈكهر يۇلتۇزى خـۇددى زىبـۇ زىنـنهت بىـلهن ياسـىنىپ، بوينىغـا ئـالتۇن مونچـاقالر         . ۋادىسىغا نۇر سېپىپ تۇراتتى

  .ئاسقان شاھ سهنهمدەك كۆكنىڭ دەل ئوتتۇرىسىدا جهۋالن قىالتتى

ــۇبىي   ــارىم دەرياســىنىڭ جهن ــۇق ئورمــان  ت ــكه ســوزۇلغان قوي ــويالپ غهرب توغراقلىــق دۇنياســى -ۋادىســىنى ب
ئابدۇنىياز كامال ۋە ئۇنىڭ ئامان قالغان سادىق چهۋەندازلىرىنىڭ كۆپلىرى . بهخىرامان غهپلهت ئۇيقۇسىدا ياتاتتى

شـاۋقۇرلۇق   ئـۇالرنى پىچاقسـۇندى ۋە  . ئاشۇ قويۇق توغراقلىق ئىچىـدە كۈنپېتىشـقا قـاراپ پىيـادە سـهپهر قىالتتـى      
توغراقلىــق ئىچىــدە كېچىلىــك ئۇيقــۇدا يېتىۋاتقــان قىرغــاۋۇلالر، جهرەنــلهر       . يىگىــتلهر باشــالپ ماڭغانىــدى  



 

ئـارىالپ تىلسـىمات سـاداالر، غايىـب     . چهۋەندازالرنىڭ ئاياغ تىۋىشىدىن ئۈركۈپ ھهر تهرەپكه شىپىرالپ قېچىشاتتى
ه سـاداالرنىڭ نېمىـدىن دېـرەك بېرىـدىغانلىقىنى قىيـاس      بۇ غهلىـت . ئاۋازالر ئاڭلىنىپ كۆڭۈللهرنى غهش قىالتتى

  .ئهمما ئۇ، چهۋەندازالرنىڭ جىسمانىي ھارغىنلىقىنى، روھىي جاراھىتىنى ئۇنتۇلدۇراتتى. قىلغىلى بولمايتتى

  .دېدى پىچاقسۇندىلىق چهۋەنداز قاۋۇل –مانا، يېتىپ كهلدۇق، —

مانـا ئهمـدى ئۇالرنىـڭ ئـارامخۇدا دەم ئالىـدىغان      ... نىدىچهۋەندازالر بىر كېچه قاتتىق يۈرۈپ تاڭ ئاتقۇزۇۋەتكه
چهۋەنـدازالر  . ئۇالرنىڭ ۋاقىتلىق چۈشكۈنخانىسـى بولـدى   —دەيدىغان كهڭ توغراقلىق » مازار شهيدۇلال«مهنزىلى 

چــۆپلهر ئۈســتىگه ئــۆزلىرىنى تاشــالپ ســۇنايلىنىپ  -كهلــگهن پېتــى توغراقلىــق ئارىســىدا قويــۇق ئۆســكهن ئــوت
  .ن ئۇيقۇغا كېتىشتىيېتىشىپ شېرى

دە، مـازار  -ئابدۇنىياز كامال بىرمهھهل كۆز يۇمۇۋالغاندىن كېيىن بىـر ئهسـنىۋېتىپ ئورنىـدىن ئاسـتا تـۇردى     
كېسهك بىلهن گۈمبهز شهكىلدە بىنا قىلىنىپ ئۈسـتىگه  » مازار شهيدۇلال«. قۇرۇلمىسىنى كۆزىتىشكه باشلىدى

دىن سىرغىپ چىقىپ ئويمانلىقتا يىغىلىـپ قالغـان پـاكىز ۋە    ھىالل ئاي بهلگىسى سهل نېرىراقىدا تارىم ۋادىسى
تىالۋەت قىلىپ كېلىدىغان دىيانهتلىك -تاتلىق سۇلۇق كۆلچهك بار ئىدى، ھهر يىلى باش ئهتىيازدا بۇ يهرگه تاۋاپ

. ئىخالســمهنلهر مــازار ئهتراپىــدىكى توغراقلىــق ئارىلىقىغــا قوغــۇن، تــاۋۇز، شــوخال ئــۇرۇقلىرىنى چېچىــپ قويــاتتى
بۇ يىل ئهمدى بۇ خاسىيهتلىك رىزىق چهۋەندازالرنىڭ . ۇالرنىڭ كۈزلۈك مېۋىسى زىيارەتچىلهرنىڭ ئوزۇقى بوالتتىئ

  .بهھرىمهن بولۇشىغا نېسىپ بولدى

مۇشــۇ ئارىلىقتــا چهۋەنــدازالردىن پىچاقســۇندىلىق بهھــرام، شــاقۇرلۇق قــاۋۇل قاتــارلىق يىگىــتلهر قالغــانالر  
ئــالته قىرغــاۋۇل، بىــر كىيىــك، بىــر جهرەننــى كۆتــۈرۈپ -ىنىپ قاياقتىنــدۇر بهشئۇخالۋاتقــان پۇرســهتتىن پايــدىل

ئابـدۇنىياز كامـال خۇشـاللىقىدا بـۇ يىگىـتلهرگه      . يېتىپ كېلىشتى ۋە گۆشلهرنى كاۋاپ قىلىپ ھازىرالپ قويـدى 
  :ئاپىرىن دېدى ۋە تېخىچه ئۇخالۋاتقانالرنى ئويغىتىپ

مـازار  «ئاشقازانلىرىمىزغا مهدەت بېرىش ئۈچۈن تهڭرىمىز ھازىر يىگىتلهر، ئهمدى ئورنىڭالردىن تۇرۇڭالر،  —
ئهنه قــاراڭالر، مهي بولــۇپ . يېنىــدا بىــزگه خــالىس داســتىخان ســېلىپ زىيــاپهت تهييارلىــدى» شــهيدۇلال شــېرىپ

  .دەپ جار سالدى –!پىشىپ كهتكهن قوغۇن، تاۋۇزالر؛ قاراڭالر ئهنه قىرغاۋۇل، جهرەن گۆشى

كېرىلىـــپ قوپـــۇپ قـــوللىرى بىـــلهن كـــۆزلىرىنى ئۇۋۇلىۋېتىـــپ، توغراقلىـــق   يىگىـــتلهر ئورۇنلىرىـــدىن
ئىككىــدىن كۆتــۈرۈپ كېلىــپ، گــاھلىرىنى -ئارىســىدىكى قوغــۇن، تــاۋۇزالر قېشــىغا يۈگۈرۈشــۈپ بــاردى ۋە بىــردىن

  .مۇشتالپ سۇندۇرپ، گاھلىرىنى قىلىچ بىسى بىلهن تىلىپ يېيىشكه باشلىدى

. مارالبېشـىلىق يىگىـتلهر تـوغراق ئوتـۇنىنى تـوپالپ گۇلخـان يـاقتى        ئۇنىڭغىچه بولغـان ئارىلىقتـا بـايىقى   
ئارقىــدىن جهرەن گۆشــى بىــلهن قىرغــاۋۇل گۆشــىنى زىخقــا تارتىــپ كــاۋاپ . ئىــنچىكه شــاختىن زىــخ تهييارلىــدى

  .پىشۇرۇپ چهۋەنداز دوستلىرىنى مېهمان قىلدى

ىـدىن يـۆلىگهن ھالـدا ئىككـى يىگىـت      نىـڭ يېنىغـا بىـر يارىـدارنى قولتۇق    »مازار شهيدۇلال«دەل شۇ ئهسنادا 
بۇ يارىدار ئابدۇنىياز كامالنىـڭ توقسـۇندىن بىلـله چىققـان دوسـتى ۋە ھـازىرقى مۇھاپىزەتچىسـى        . يېتىپ كهلدى

ئابـدۇنىياز  . ھىدايى ئىدى، ئۇ غورۇچۆل جېڭىدە يارىالنغان، ئۇنىڭ ئوڭ بىلىكى ۋە چهپ كاسىسى زەخمىلهنگهنىـدى 



 

ئانـدىن ئۇنىـڭ سـول    . نگهن بىلىكىنى تال قىزىتىـپ داغـالپ بولـۇپ تېڭىـپ قويـدى     كامال ئاۋۋال ئۇنىڭ زەخىمله
دە، ئىككـى قـولى بىـلهن كاسىسـىنىڭ گۆشـىنى      -كاسىسىنى تهكشۈرۈپ كۆرۈپ ئوق تۇرۇپ قالغانلىقىنى بىلدى

ئارقىدىن ئېغىزىنى يېقىن قىلىپ، ھۆپ . ئوق ئۈستىگه قاڭقىپ چىقىپ ئۇچى كۆرۈندى. مۇجۇپ قاتتىق سىقتى
دە، -ئوقنىڭ يېرىمى سوزۇلۇپ چىققانىدى، ئابدۇنىياز كامال دەرھال چىشىنى ئىشقا سالدى. پ شوراپ دەم تارتتىدە

  .ھىدايىنىڭ پېشانىسىدىن توختىماي تهر ئېقىپ تۇراتتى. ئوقنى چىشى بىلهن تارتىپ چىقاردى

يىرتىـپ جـاراھهت ئـورنىنى    ئابدۇنىياز كامال ئوق ئىزىنى داغالپ بولۇپ كۆڭلىكىنىـڭ پېشـىنى شـارتتىدە    
  .ھىدايى دەردتىن پارىغ بولۇپ، شۇ يهردىال راھهتلىنىپ ئۇيقۇغا كهتتى. مهھكهم تېڭىپ قويدى

شۇ تاپتا يۇرتمۇ يـۇرت يـۈرۈپ ۋە تىنىمسـىز ئېلىـپ بارغـان ھهرىـكهت        —تهكلىماكاننىڭ بۇ پىنهان ماكانى 
دازالر ئۈچۈن تولـۇق بىـر كـۈن غهمسـىز دەم ئـېلىش      تۈپهيلىدىن چارچىغان ھهمدە ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالغان چهۋەن

  .پۇرسىتى يارىتىپ بهرگهنىدى

كۈن چۈشتىن قايرىلغان چاغدا ئابدۇنىياز كامالنىڭ تورغۇت دۇلدۇلى غورۇچۆلـدە تـارىم دەرياسـىدىن ئۆتـۈش     
دە، -لـدى ۋاقتىدا چهۋەنـدازالردىن ئايرىلىـپ توغراقلىقتـا چېچىلىـپ يـۈرگهن نۇرغـۇن ئـاتالرنى باشـالپ يېتىـپ كه         

ئۇسســۇزلۇقى قانغانــدىن كېــيىن ھهربىــرى ئــۆز  . چاڭقــاپ كهتــكهن بــۇ ئارغىمــاقالر ســۇ كــۆلچىكىگه يۈگۈرۈشــتى 
  .ئىگىلىرىنىڭ قېشىغا كېلىپ تۇرۇشتى

تورغۇت دۇلدۇلى ئـۇدۇل ئابـدۇنىياز كامالنىـڭ يېنىغـا كېلىـپ گويـا ئۇنىڭـدىن ھـال سـورىغاندەك بـوينىنى           
ئادەم ئوتتۇرىسىدىكى بۇ ۋاپادارلىق مۇناسـىۋەتنى تهسۋىرلهشـكه تىـل ئـاجىزلىق     ئات بىلهن . سوزۇپ قاراپ تۇراتتى

ئابدۇنىياز كامال شۇ تاپتا ئۆز قهلبىدە پهيدا بولغان كۈچلۈك ھاياجانلىق ھېسسـىياتىنىڭ تۈرتكىسـىدە   . قىالتتى
  :ئۆزىنىڭ بۇ ۋاپادار ئارغىمىقىغا مېهرىبانلىق بىلهن يۈزلىنىپ تۇرۇپ دېدى

مېنىـڭ ھهقىقىـي   . ماماتلىق داۋاملىرىـدا سـهن مېنـى قوغدىـدىڭ    -رازى، دۇلدۇلۇم، ھايات مهن سېنىڭدىن«
ۋاپادار دوستۇم سهن بولدۇڭ سېنىڭ نهسىل ئهجدادلىرىڭمۇ چىن تۆمۈر باتۇرغا، ئىسكهندەر زۇلقهرنهيىـنگه، سـۇتۇق   

رىڭنىڭ بـاتۇر ئهۋالدى بولۇشـقا   سهن ئاشـۇ ئهجـدادلى  . ساڭا ئوخشاش ۋاپادار بولغانلىقىنى ئاڭلىغانمهن... بۇغراخانغا
بىراق، سهن بىلهن مهن بۇ ۋاپاسىز زاماندا ئهجنهبىيلهرنىڭ ئايروپىالنىغا دۇچ كېلىپ پېشانىمىز شـور  . مۇناسىپ

مهن يېگـانه قۇربـان بولۇشـقا، مۇشـۇ ئهزىـز تـۇپرىقىمنى       . بۇ ۋەھىمه ئالدىدا ئاال بايتالالر ئاسـىيلىق قىلـدى  . بولدى
سـهندىن ئايرىلىشـقا راسـتتىنال    . ھهي سادىق ۋاپادارىم، ئاق تاپان دۇلدۇلۇم. كه قارار قىلدىمقۇچاقالپ تۇرۇپ ئۆلۈش

كۆزۈم قىيمايدۇ، قېنى سهن ئهمدى مېنىڭ بىـلهن بىلـله بوالمسـهن يـاكى تهكلىماكـان توغراقلىقىـدا قاالمسـهن،        
بولغـان دوسـتۇم ھىـدايىنى     يۇلتـۇز تهرەپـكه راۋان بوالمسـهن ۋە يـاكى ئۇرۇشـتا مهجـرۇھ       —ياكى ئهسـلىي يۇرتـۇڭ   

  ».توقسۇنغا يهتكۈزۈپ قويامسهن، بۇنى ئۆزۈڭ چاغال

دە، -بۇ خوشلىشىش سۆزلىرىنىڭ جاراڭلىق ساداسىنى ئاڭالپ ھىدايىنىڭ كۆزى ئۇيقۇدىن ئېچىلىپ كهتتى
  ئابدۇنىياز كامالغا قارىتىپ دېدى؛

  ىڭ سۆزۈڭنى ئاڭلىيااليتتىمۇ؟ئۇ سېن. بۇ تىلسىز بىلهن نېمىلهرنى دېيىشىۋاتىدىغانسهن، دوستۇم —

  :ئابدۇنىياز كامال دەرھال ھىدايىنىڭ دىققىتىنى بۇراپ دېدى



 

مېنىڭ دېمهكچى بـولغىنىم، جاراھىتىڭنىـڭ   . بۇ گهپلهرنى قويۇپ تۇر، ئۇنىڭ تېگىگه كېيىن يېتىسهن —
  ئاغرىقى پهسهيدىمۇ؟ ئاۋۋال شۇنى دېگىنه؟

  .ياخشى بولۇپ قالدى، ساڭا رەھمهت، دوستۇم —

  ئۇنداقتا ياخشى، ۋاڭ نىياز قانداق بولدى؟ بۇ ھهقته زۇۋان سۈرۈپ قويمايسهنغۇ؟ ئۇ نهلهردە قالدى؟ —

  .تېخى بىلمهيۋاتامسهن؟ ئۇ غورۇ چۆلدە ئوق تېگىپ ئۆلۈپ كهتتى —

بـۇ جىمجىتلىقنـى بـۇزۇش ئۈچـۈن     . ئابدۇنىياز كامال بۇ خهۋەرنى ئاڭالپ بىر مهھهلگىچه جىـم بولـۇپ قالـدى   
  :ال قويۇپ دېدىھىدايى سوئ

  سىجاڭ، سۆزلىگىنه، ئهمدى قانداق قىلىمىز دەيسهن؟ —

ــۈۋەتتى     ــاقالپ كۈل ــاڭالپ قاق ــوئالىنى ئ ــال دوســتىنىڭ س ــدۇنىياز كام ــدا  . ئاب ــۇ كۈلكىنىــڭ جهزبىدارلىقى ب
  .چهۋەندازالرنىڭ ھهممىسى كېلىپ ئابدۇنىياز كامالنىڭ چۆرىسىگه ئوالشتى

  :جاۋابهن دېدىئابدۇنىياز كامال كۈلكىسىنى توختىتىپ 

توقسۇنلۇقتا دوستالر ئارىسىدا مهنسىپىنى ئاتاپ سۆزلىشىش ئـادىتىمىز يـوق ئىـدىغۇ، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه       —
  مهن سىجاڭلىقىمنى ئۈلۈشكۈن مويىدىن تۇەنجاڭغا ئۆتۈنۈپ بهرگهنلىكىم يادىڭدا يوقمۇ؟

  .بۇ سۆزنى ئاڭالپ چهۋەندازالرنىڭ ھهممىسى تېخىمۇ كۈلۈپ كېتىشتى

  :كامال سۆزىنى داۋامالشتۇردى ئابدۇنىياز

مېنىــڭ كىچىكلىكىمــدىكى قوچقــار پــالۋان . كاچۇڭــدا قۇراشــتۇرۇلغان دېــۋىزىيه ئهمــدى مهۋجــۇد ئهمهس —
بۇنىڭـدىن كېـيىن قانـداق    . ئۇنىڭ ئۈستىگه مېنى بۇ لهقهمنـى تېپىـپ قويۇپتـۇ   . دېگهن لهقىمىم بولسىال كۇپايه

ۈچــۈن توقســۇنغا قايتىــپ كهت، ســېنى مارالبېشــىلىق   قىلىــش ئىشــىغا كهلســهم، ســهن مهجــرۇھ بولغىنىــڭ ئ  
. قالغان يىگىتلهرمۇ ئـۆز ئـۆيلىرىڭالرنى تېپىـۋېلىڭالر   . چهۋەندازالردىن قاۋۇل بىلهن بهھرام يولغا سېلىپ قويسۇن

ئـۇ يهردە مېنـى   . چاقماق پالۋان ھېلى زاۋال چۈشكهندە تارىم دەرياسىنى بويالپ مهكىت تهرەپكه كېـتىمهن  —مهن 
  .ئابدۇقادىرھاجى قاتارلىق دوستلىرىمىز كۈتۈپ تۇرىدۇمۇشاۋىر 

شۇنداق قىلىپ زاۋال چۈشكهن مهھهلدە ئابدۇنىياز كامال چهۋەنـداز دوسـتلىرى بىـلهن خوشلىشـىپ، ۋاپـادار      
ئۇنىڭــدىن ئايرىلىشــقا كــۆزى قىيمىغــان بىرمــۇنچه . دە، تهنهــا ئــۆزى دەريــا بــويالپ يــۈرۈپ كهتتــى-ئېتىغــا مىنــدى

دېـگهن نىـيهت بىـلهن ئۇنىـڭ ئارقىسـىغا ئهگىشـىپ       » كۆرسهك ئۇنىڭ بىلهن بىلـله كـۆرىمىز   نېمه«يىگىتلهرمۇ 
دا بىـرنهچچه كـۈن تـۇرۇپ ھاللىنىۋېلىـپ ئانـدىن توقسـۇنغا قـاراپ يولغـا         »مـازار شـهيدۇلال  «ھىدايى بولسا . ماڭدى
  .چىقتى



 

شــكه بولىــدىغان قوچقــار پــالۋان شــۇ مــاڭغىنىچه كــېچىچه يــول يــۈرۈپ تــارىم دەرياســىنىڭ مهكىــتكه ئۆتۈ   
. دېگهن يېرىگه يېتىپ باردى ۋە قېيىققا ئولتۇرۇپ غهربىي جهنۇب تهرەپتىكـى قىرغاققـا چىقىۋالـدى   » ئىسىمىلال«

مهكىتته ئابدۇنىياز . بىرلهپ دەريادىن ئۆتتى-ئۇنىڭغا قارا كۆرۈنۈپ كهينىدىن ئهگىشىپ كهلگهن پىدائىيالرمۇ بىر
ــا شـــاقۇر تهرەپـــتىن مۇشـــاۋىر ئابـــدۇقادىرھاجى  . تـــۇراتتىكامـــالنى نهچـــچه يـــۈزلىگهن چهۋەنـــداز كۈتـــۈپ   بۇالرغـ

ئابدۇنىياز كامال قىسـىملىرىنى يهنه بىـر قېـتىم    . باشچىلىقىدىكى نۇرغۇن پىدائىي يىگىتلهر كېلىپ قوشۇلدى
ھهممىــدىن يــامىنى . ئــۇ نۇرغــۇن ئــادەم ۋە ئاتالرنىــڭ چىقىــم بولغــانلىقىنى بايقىــدى. كــۆزدىن كهچــۈرۈپ چىقتــى

مهكىتكه يىغىلغاندىن كېيىن ئۇزۇن ئۆتمهي، قىسىم دوختۇرى مۇسا قاتارلىق بىرمۇنچه كىشىلهرنىڭ قىسىمالر 
  .شېڭ شىسهي تهرەپكه ئۆتۈپ كهتكهنلىكى مهلۇم بولدى

  :قوچقار پالۋان مۇشاۋىرىغا دېدى

سـهۋر   ئهمما تارىخنىڭ. ئادەم مۇشۇنداق چاغدا بىلىنىدۇ. جهڭ دېگهن ئوغۇل بالىنىڭ ئىمتىهان مهيدانى —
  .قاچىسى توشقاندا قىساسنىڭ ھېسابى بولماي قالمايدۇ

پىدائىيالر مهكىتنىڭ يهكهن دەرياسى بويىغا يېقىن بىر خالىي كهنتته بىـرنهچچه كـۈن دەم ئېلىۋالغانـدىن    
بـۇ يهردىـن   . دەپ ئاتىلىدىغان مهركىزىـي لهڭـگهرگه قـاراپ ماڭـدى    » باغجىگدە«كېيىن، بۇ يهردىن يهنه قوزغىلىپ 

لــېكىن بــۇ يــولالرنى ئــاق ئــورۇس قىســىملىرى . ارقىلىق يېڭىســار تاغلىرىغــا ئۆتــۈپ كهتكىلــى بــوالتتىيهكهن ئــ
كونترول قىلىپ بولغانىدى، قوچقار پالۋان ئۇنىڭغا پىسهنت قىلماي، تهۋەككۈل قىلىپ بۆسۈپ ئۆتـۈپ كېتىشـنى   

  :ئهمما مۇشاۋىر باشقىچه پىكىرنى تهكىتلهپ. تهكلىپ قىلدى

ئۇالرنىڭ يارىغى خىل، بىز بىهۇدە قۇربان . كۈچلهر ئارىلىشىۋېلىپ، پېشانىمىز شورالشتىبىراق، غهيرىي  —
پىدائىيالرنى ئـۆز يۇرتلىرىغـا قايتۇرۇۋېتىـپ، ئـۆزىمىز ئۇششـاقباش ئـارقىلىق       . بهرمىسهك، ئهمدى بولدى قىلساق

  .دېدى –،...الداخقا ئۆتۈپ كهتسهك، بىز ھېلىمۇ كېچىكمهيمىز

مهن بــۇ ئهزىــز تــۇپراقتىن ھــېچ يهرگه  –دى ئابــدۇنىياز كامــال قهتئىيلىــك بىــلهن،دېــ –يــاق، بولمايــدۇ، —
  .كهتمهيمهن

قوچقار پالۋان بىلهن مۇشاۋىر ئابدۇقادىرھاجى پىدائىي يىگىتلهر يېنىدىن خالىيراق بىـر چـوڭ سـۆگهتنىڭ    
  .ئاستىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ ئهڭ ئاخىرقى سۆھبىتىنى باشلىغانىدى

  :ى داۋامالشتۇرۇپ دېدىئابدۇنىياز كامال سۆزىن

بىـز باسـقان سـىناق    . دەيـدىغان ماقـالىمىز بـار   » ئات يولدا سىنىالر، ئادەم سـهپهردە «قهدىرلىك سهپداش،  —
ئىككىمىزنىـڭ  . سهپهرلهردە نۇرغۇن ئاال كۆڭـۈل ۋە نـامهرد ئـادەملهر ئـۆزىنى ئاشـكارىلىدى، سـىناقتىن ئۆتهلمىـدى       

ــدى،    ــداپ قااللى ــۈرەك    ۋىجــدانى دوســتلۇقىمىزنى قوغ ــارەت كۆرسىتىشــته ئىككىمىزنىــڭ ي ــۈن جاس ــادالهت ئۈچ ئ
  :ناخشىسى بىر يهردىن چىقتى، ئۇ بولسا

   



 

  باردى دەيدۇ، ياندى دەيدۇ، مهيلىم ئۆزۈمنىڭ،

  .سهكسهن قامچا ئۇرغان بىلهن يارىم ئۆزۈمنىڭ

   

يهردىن چىقتى، ھهققانىيهت ئۈچۈن پىداكارلىق كۆرسىتىشته ئىككىمىزنىڭ قهلب ناخشىمىز تېخىمۇ بىر 
  :ئۇ بولسا

   

  قارا دەيدۇ، قارا دەيدۇ، قارا مهندە يوق،

  .قارامۇقنىڭ قاسرىقىدەك گۇناھ مهندە يوق

   

دۇرۇس، بىـزگه ئـاخىرقى ھېسـابتا نـادانلىق باالسـى      . ئاشۇ سهۋەبتىن مهندە قىلچه پۇشايمان ۋە ئارمـان يـوق  
. زەخـمهت ئهكهلـدى  » بىرىنىـڭ كاسـاپىتى مىڭغـا   «. بىلهن غهيرىي قولالر مۇپتىالسى قانلىق قىسمهت يهتكـۈزدى 

  .سهرگۈزەشتلىرىمىزنىڭ قىسقا ئهسلىمىسى —مانا بۇ . تهكلىماكان ئهتراپى قىپقىزىل قان بىلهن بويالدى

ئابــدۇنىياز كامــال بىــرمهھهل ســۈكۈنات ئىچىــدە قانــداقتۇر يېڭــى بىــر خىيــالنى ئويلىۋالغانــدىن كېــيىن    
  :داۋامالشتۇردى

بـۇ خهزىنىلهرنـى باشـقۇرۇش    . تىلـال بـار  -ى ھهدىـيه قىلغـان خېلـى كـۆپ سـاپ ئـالتۇن      بىزگه يـۇرت خهلقـ   —
ئۆلگهنـدە بىـز بىـلهن    . دۇنيا تۇغۇلغان چاغـدا بىـز بىـلهن بىلـله كهلمهيـدۇ     -مال. ھوقۇقىنى سىلىگه تۇتقۇزغانمهن

-خالىغـان دوسـت  سىلى . ھايات چېغىمىزدىال خاسىيهتلىك ئىشالرغا تهسهررۇپ قىلىشقا يارايدۇ. بىلله كهتمهيدۇ
بىـز ئهمـدى قايتـا دىـدار كۆرۈشهلمهسـلىكىمىز      . بۇرادەرلىرىنى ھهمراھ قىلىپ، خالىغان يۇرتالرغـا مېڭىۋەرسـىله  

ــال ــدىم  . ئېهتىم ــرال ئۈمى ــىلىدىن بى ــنهن     : س ــڭ ئهي ــى ئهۋالدلىرىمىزنى ــى كهلگۈس ــش ئىزلىرىمىزن ــڭ ئى بىزنى
  .تهۋسىيه قىلىمهن بىلىۋېلىشى ئۈچۈن بىر تهپسىلىي تهزكىرە پۈتۈپ قويۇشلىرىنى

ــمهت،  — ــقالال، رەھ ــىگه       –ھهش ــاش سهركهردىس ــدا ي ــاجى كۈلۈمســىرىگهن ھال ــدۇقادىر ھ ــاۋىر ئاب ــدى مۇش دې
يۇقىرىدا زىكرى قىلىنغان خۇالسه بايانلىرىغا تولۇق قوشۇلىمهن ھهمدە يـۇرت خهلقـى    –مىننهتدارلىق بىلدۈرۈپ،

گه مهردلىــك بىــلهن ھهدىــيه قىلغــان ئالىيجانــاب  تىلالالرنــى مېنىــڭ ســهپىرىم-ئىئــانه قىلغــان بــارلىق ئــالتۇن
  .پهزىلهتلىرىگه يۈزمىڭ قېتىم مىننهتدارلىق بىلدۈرىمهن

  .ئاخىرىدا ئۇالر قۇچاقلىشىپ ۋە قول سىقىشىپ تۇرۇپ خوشالشتى
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» باغجىگـدە «كۈز مهۋسـۇمىدىكى قۇياشـنىڭ ئـالتۇن نۇرىـدا     . يىل سېنتهبىرنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى -1937
چېـۋىلهر ھهر  -باغۇ بوستانلىرى ئاجايىپ گۈزەللىككه پۈركىنىپ، مهي بولۇپ پىشقان ھهرخىل مېـۋە يېزىسىنىڭ 

  .تهرەپكه خۇش پۇراق چېچىپ كۆڭۈللهرنى مهست قىالتتى

ــۈرۈش قىلىــپ باغجىگــدە      ــالالپ ي ــى ت ــون نهچــچه ســهرخىل ۋە ئىشــهنچلىك يىگىتلهرن ــدۇنىياز كامــال ئ ئاب
نى ئاشــكارىالپ قويۇشــتىن ھهزەر ئهيــلهپ تــولىراق كېچىســى يــۈرۈش  ئــۇالر ئــۆزلىرى. يېزىســىغا يېتىــپ كهلــدى

شـۆھرىتى مهكىـت يۇرتىـدىمۇ پـۇر     -بـۇرۇن قوچقـار پـالۋان تهخهللۇسـى بىـلهن ئابـدۇنىياز كامالنىـڭ نـام        . قىالتتى
ئهمدى بولسا بـۇ يهردىكـى كىشـىلهر ئارىسـىدا ئابـدۇنىياز كامـال ئـاۋات غورۇچۆلـدىكى سوقۇشـتا ئـوق           . كهتكهنىدى

ــ ــۈرەتتى  تېگى ــۇپ ي ــگهن خهۋەرلهر ئۇچ ــۇ، دې ــۈپ كېتىپت ــداق گهپ. پ ئۆل ــدۇنىياز  -بۇن ــۆزلهرنىڭ تارقىلىشــى ئاب س
كامالنىــڭ بىخهتهرلىكىــگه پايــدىلىق بولــۇپ، ئايغاقچىالرنىــڭ ئۇنىــڭ كهيــنىگه چۈشۈۋېلىشــىدىن ســاقالنغىلى   

تــاش تۇمــارنى كىشــىلهرنىڭ  بوينىغــا ئېســىۋالغان. شــۇنداقتىمۇ، ئــۇ ئــۆزىگه ئىنتــايىن ھوشــيار بــوالتتى. بــوالتتى
-ئـۇ سـاقال  . ئېگهرلىك ئاق بوز ئېتىنى ئادەم توپالشـقان جايـدىن قـاچۇراتتى   . كۆرۈۋېلىشىدىن ئېهتىيات قىالتتى

  .بۇرۇتلىرىنى قويۇۋېتىپ يهرلىك دېهقانالر سىياقىغا كىرىۋالغانىدى

ىق يىگىـتلهر مارالبېشـى   باغجىگدە يېزىسىدىن ئابدۇنىياز كامالنىـڭ قوشـۇنىغا قاتناشـقان ھهسـهن قاتـارل     
ئابدۇنىياز كامـال سۈرۈشـتۈرۈپ بـۇ يهردىـن ھهسـهننى      . تۇمشۇق سوقۇشىدا يارىدارلىنىپ سهپتىن قايتۇرۇلغانىدى

» تـاش تۇمـار  «. ھهسـهن ئهل ئـايىغى بېسـىققان مهھهلـدە چهۋەنـدازالرنى مۇناسـىپ ئورۇنالرغـا جايالشـتۇردى        . تاپتى
ئابـــدۇنىياز كامـــال ئـــۆزى يـــالغۇز بىـــر يهر ئاســـتى گهمه ئـــۆيگه  . ىئۇالرنىـــڭ ئـــاالقه پـــارولى بولـــۇپ بېكىتىلـــد

  .ئورۇنالشتۇرۇلدى

پىكرىنى ئـايىغى چىقمايـدىغان خىيـالالر    -ئۇنىڭ ئوي. ئابدۇنىياز كامالنىڭ كۆزىگه زىنهار ئۇيقۇ كهلمهيتتى
چـۈش ئالدىـدا   ئۇنىڭ ھايات مۇساپىسى خۇددى چاقماقتهك تېز يېنىـپ، يهنه چاقمـاقتهك تېـز ئۆ   . چىرمىۋالغانىدى

دېـگهن  » ئهقىل مهرگىنى ئوۋ مهرگىنىنى يېڭىۋالىـدۇ «ئۇ، قېيناتىسى ۋە خوتۇنىنىڭ توقسۇندىكى چاغدا . تۇراتتى
. بۈگۈن كېچىنى تاڭ ئاتقۇزۇش ئۇنىڭ ئۈچۈن تولىمـۇ مۈشـكۈل بولـدى   . سۆزلىرىنى خىيال ئهينىكىدىن ئۆتكۈزدى

. هتىجىسـىدە ئۇنىڭغـا خـېلىال ھـارغىنلىق يهتكهنىـدى     ئۇنىڭ ئۈستىگه تىنىم تاپماي جاپالىق يـۈرۈش قىلىـش ن  
  .ئاخشامدىن بۇيان زۇكام تېگىپ، گاھ قىزىپ، گاھ تهرلهپ پۈتۈن بىر كېچه كىرپىك قاقماي چىقتى

ســاھىبخانا ھهســهن ئهتىســى چاشــگاھ مهھهلــدە گهمه ئىچىــگه شــاپائهتخان ئهلــى ئــاتلىق بىــر مويســىپىت   
ــردى  ــۋىپنى باشــالپ كى ــۇر . تې ــپ يۇرتمۇي ــلهن دورىگهرلىــك ۋە تېبابهتچىلىــك    تېۋى ــۈرۈپ جاھانكهزدىلىــك بى ت ي

  .تهخهللۇسى بىلهن داڭقى چىققان مهشهۇر كىشى ئىدى» ئهل شىپا«قىلىدىغان ۋە 

تېۋىپ ئابدۇنىياز كامالنىڭ سول بىلىكىنىڭ تومۇرىنى بىر مىنۇتچه تۇتـۇپال قويۇۋېتىـپ دورا خالتىسـىنى    
ھايـال ئـۆتمهي، پېشانىسـىدە تهر    . ايناقسۇ بىلهن ئىلهشـتۈرۈپ ئىچـۈردى  دە، بىر كىچىك كۇمىالچ دورىنى ق-ئاچتى

  .مونچاقالر پهيدا بولغان بىمار تېۋىپقا كۈلۈمسىرەپ قارىدى، بۇ شىپا تاپقانلىقىنىڭ بهلگىسى ئىدى

بىلهن قوچقار پالۋان ئوتتۇرىسىدىكى سىردىشـىش  » ئهل شىپا«خالىي ماكان -شۇنىڭدىن كېيىن بۇ پىنهان
  :ئاۋۋال سۆز قىلىپ دېدى» ئهل شىپا«. ايالندىسورۇنىغا ئ



 

پهمىمـچه ھهر  . دەيـدىغان تهمسـىل بـار   » قورققـان يهردە جىـن بـار   «، »گۇمان بار يهردە ئىمـان يـوق  «بىزدە  —
بهلكى ھهر ئىككىمىز ئاشۇ خىلدىكى ئىللهتنى داۋالىغۇچى . ئىككىمىز ئاشۇ تهمسىلدىكى بېشارەتتىن مۇستهسنا

نــادانلىق كېســىلىگه مــۇپتىال بولغاچقــا، ئــۇنى داۋاالش ھهرقانــداق مــۇنهججىم ئۈچــۈن     ئهممــا چهنتــۇالر. ھــېكىم
  .مۈشكۈل

   

  ساقايماس كېسهلگه چهنتۇ مۇپتىال،

  .يوق ھېكىم شىپاسى، دېدى بوپتۇال

   

ئىچىـدىن  -زۇكام ئاغرىقىدىن بىردەمدىال خارىج بولغان قوچقار پالۋان بۈگۈن بىر دانا ئهۋلىيا يولۇققاندەك ئىچ
  .نىڭ سۆزىگه تهلمۈرەتتى»ئهل شىپا«يۈنۈپ سۆ

  :سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ دېدى» ئهل شىپا«شاپائهتخان 

داۋاالشـمۇ ئىككـى   . ئاغرىق ئىككى خىـل بولىـدۇ، ئۇنىـڭ بىـرى، بىمـارۇ جىسـىم؛ يهنه بىـرى، بىمـارۇ روھ         —
روھ ئـاغرىقى ئېغىـر ۋە    جىسـمانىي ئـاغرىقتىن  . بىرى، شـىپائى جىسـىم؛ يهنه بىـرى، شـىپائى روھ    : تۈرلۈك بولىدۇ
  .قاباھهتلىكتۇر

   

  جىسمانىي ئاغرىقتىن قايغۇرما ئۇنچه،

  .كېسهل روھ سوزۇالر تاكى ئۆلگۈچه

   

كۈنـــدۈز -نهچـــچه كــېچه  –ســـۆزىنى داۋامالشــتۇرۇپ، » ئهل شــىپا «دېـــدى  –بايــانلىرى، » ئىلمىــي روھ « —
ىڭ بېشىغا كهلگهن قىسمهتلىك سـاۋاق  بىز بۇ يهردە گېپىمىزنى ئهگىتمهي بۇ مىللهتن. سۆزلىسهكمۇ تۈگىمهيدۇ

نېمىشقا لۈكچۈنـدە  . ۋە ئهمهلىيهتلىرىدىن يېقىندىال زاھىر بولغان پاكىتالرنى كۆز ئالدىمىزغا كهلتۈرسهك كۇپايه
كاللىســى كېســىلىپ كوچىمــۇ كوچــا ســازايى قىلىنــدى؟    مهخســۇس مۇھىتىنىــڭ، قهشــقهردە تۆمــۈر ئېلىنىــڭ 

رنىــڭ، قهشــقهردە مهمتىلــى ئهپهنــدى قاتارلىقالرنىــڭ كاللىســى كېســىلدى؟  نېمىشــقا تۇرپانــدا ئابــدۇخالىق ئۇيغۇ
ئۇيغۇرالر بىلهن خۇيزۇالر، كۇچالىقالر بىلهن خوتهنلىكلهر ئۆزئارا قىرغىن  —نېمىشقا ئىسيان كۆتۈرگهن دېهقانالر 

ئـۆز  «پـاجىئه  بـۇ قاباھهتلىـك   ... قىلىشىدۇ؟ ئهمدى بولسـا يـۇرت مۆتىۋەرلىرىـدىن تـۈمهنلهپ قولغـا ئېلىنىۋاتىـدۇ      
نادانلىق، گالۋاڭلىق ۋە . قاپقىنىغا دەسسىتىش ھىيلىسى ئارقىلىق يۈز بېرىۋاتىدۇ» گۆشىنى ئۆز يېغىدا قورۇش

  مهرىپهتسىزلىك ئىللهتلىرى بىلهن يۇغۇرۇلغان بۇ روھىي كېسهللىككه نېمه دېگۈلۈك؟



 

جىمسـار مهخپىـي   «لگهن يىلىنىڭ بېشىدا بېكىـتى  -1933ئۇنىڭ يىلتىزى دەل . بۇ بىر قاباھهتلىك چۈش
  .بىلهن باغلىنىشلىق ئىدى  »سۈلهىسى

   

  باش بۇزۇلسا يۇرتتا بولغاي، ئهلگه كهلگهي كهلگۈلۈك،

  .ياش ئاقار، قانالر ئاقار شۇ سولپىدىن ھهم مهڭگۈلۈك

   

يــاش قــۇرامى ئاتمىشــالر قارىســىنى ئالغــان، ئــاق ســېرىق چىــراي، چېقىــر كــۆز، ســوقىچاق يــۈز، ئۇچىســىغا   
كۆك يهكتهك چاپان، بېشىغا نېپىز سهرپۇش تۇماق كىيىۋالغان بۇ تېۋىپ باداشقان قـۇرۇپ ئولتۇرغـان   ئهستهرسىز 

ئۇ، قوچقار پالۋان بىلهن دىدار . ئارىالپ ئوڭ قول بارمىقى بىلهن چارالشقان ساقىلىنى تاراپ قوياتتى-ئورنىدا ئارىالپ
دە، -ڭ ئهڭ خاسـىيهتلىك پهيتـى دەپ بىلـدى   قـارنىنى بوشىتىۋېلىشـنى  -كۆرۈشۈپ قالغان بۈگۈنكى پۇرسهتنى ئىچ

  :سۆزىنى يهنه داۋامالشتۇردى

مانـا ئهمـدى   . ئاشۇ جىمساردىكى يوشۇرۇن سودىدىن كېيىن دەسلهپتىكى سۈزۈك سـۇ لېيىشـقا باشـلىدى    —
يېقىنــدا نۇرغــۇن كۆڭۈلســىز » ئهل شــىپا«پېقىــر جاھــانكهزدى . ياشــالر ئاقماقتــا-ئۆســتهڭلهردىكى قــان-ئېرىــق

يېقىنـدىن بۇيـان شـېڭ جهمهتـى ياللىۋالغـان ئـاق ئورۇسـالرنىڭ        . يىرىڭغـا تولـدى  -ئاڭالپ ئىچىم قانخهۋەرلهرنى 
نــاملىق جــازا قىســىملىرى ئۇچتۇرپــان، ئــاۋات ۋە تــاغبۇالق يۇرتلىرىغــا بېســىپ كىرىــپ مىڭلىغــان  » تــۆتىنچى«

ىنـى تۇتـۇپ ئهكېتىـپ    مۇھهممهد ھاجى غا ئوخشاش نوپۇز ئىگىلىر. مهرىپهت ئىگىلىرىنى مهخپىي تۇتۇپ كهتكهن
  .خۇددى مالنى بوغۇزلىغاندەك بوغۇزالپ تاشلىغان

دە، ئىككـى مۇشـتىنى   -ئابدۇنىياز كامال بۇ پاجىئهلىك شـۇم خهۋەرنـى ئـاڭالپ ئورنىـدىن دەس تـۇرۇپ كهتتـى      
ئۇ تېخى . بۇياققا ئايلىنىپ غهزەپلىك خىيالالر دېڭىزىغا چۆكۈشكه باشلىدى-چىڭ تۈگۈپ گهمه ئىچىدە ئۇياقتىن

ئــۈچ ئــاي بــۇرۇنال نۇرھاجىــدىن نۇرغــۇن قىسســىلهرنى ئاڭلىغــان، تاغبۇالققــا بولســا مــۇھهممهد ھاجىنىــڭ -ىككــىئ
مانــا ئهمــدى ۋاپاســىز پهلهكنىــڭ ياخشــىالرغا كۆرســهتكهن نــاھهق جازاســى  . دوســتلۇق يــاردىمىگه ئېرىشــكهنىدى

كېيىن ئـۇ يهنه ئـۆزىنى بېسـىۋېلىپ     بىر مهھهلدىن. تۈپهيلىدىن ئۇنىڭ قهلبى بىردىنال غهزەپ ئوتىدا ئۆرتىنهتتى
دە، تهقهززالىقتـا تېۋىـپ پېشـىۋانىڭ كـۆزىگه ئىنتىزارلىـق بىـلهن تىكىلىـپ تـۇرۇپ         -ئۆز ئورنىغا قايتىپ كهلدى

  :دېدى

  .قېنى تهقسىر، تارىخ دەرسىنىڭ داۋامىنى ئاڭالشقا ئىنتىزارمهن —

  :سۆزىنى داۋامالشتۇردى بۇ تهكلىپنى مهمنۇنىيهتلىك بىلهن قوبۇل قىلىپ» ئهل شىپا«تېۋىپ 

ھاياتنىڭ سىرىنى، تارىخنىڭ يىلتىزىنى، دەۋرنىڭ ھىيلىسىنى بىلمىگهن مىللهت ئاخىر نـېمه بولـۇپ    —
  ؟!كېتهر

   



 

  پهلهكتۇر ھىيلىگهر، ئالدىنار نادان،

  .كهلمهيدۇ ئىزىغا، يېسه پۇشايمان

   

ــگهن يېڭــى خهۋەر . زاماننىــڭ يۈزســىزلىكىنى قارىمامــدىغان  دە ئىســهاق غوجــا، ئىنىســى  ئۈرۈمچىــدىن كهل
باقىنىياز ھـاجىم، قېيناتىسـى سـادىق ھـاجى قاتـارلىق سـهككىز يـۈزدىن ئـارتۇق مۆتىـۋەرلهرنى بىـرنهچچه كـۈن            

بـۇ نـېمه ئۈچـۈن، بىلىـپ     «ئىسهاق غوجا بېقىۋالغان ئوغلى زىياۋىدۇننى . ئىچىدىال يىغىشتۇرۇپ زىندانغا تاشالپتۇ
ــورۇس گېنېرالىنىــڭ ئالــ » كهلگىــن ــاق ئ مهن «: گېنېــرال بولســا دولىســىنى چىقىرىــپ . دىغا ئهۋەتىپتــۇدەپ ئ
ــۆزىنى قــاچۇرۇپتۇ» بىلمهيــدۇ ــمهك، مۇنهججىملهرنىــڭ ھايــات ھهققىــدىكى  . دەپ ئ ئىنســاننىڭ توققــۇزى تهل «دې
دېـگهن دانـا تهبىرلىـرى    » نادامهت-ھاالۋەت، توققۇز ئۈلۈش يىغا-بىر ئۈلۈش كۈلكه«، ئۇنىڭ كۆرىدىغىنى »بواللمايدۇ

  ...يهت بولۇپ چىقىپتۇئهمهلى

. پهلهك پهيمانلىرىنىڭ بۇ ئويۇنلىرى ئابدۇنىياز كامالنىڭ قهلبىنى تېخىمۇ ھهيرانۇھهسلىككه سـېلىۋەتتى 
ــدى   ــق قاپلىۋال ــردىنال جىمجىتلى ــى بى ــياتىنى    . گهمه ئىچىن ــال ھېسس ــدۇنىياز كام ــيىن ئاب ــدىن كې بىرمهھهل

  .بېسىۋېلىپ سۆز باشلىدى

بىـراق،  . ئالغاندا، ئاق كۆڭۈل كىشى، دۇرۇس تهبىئهتلىـك بىـر زات ئىـدى    تهكتىدىن-ئىسهاق تاغام تېگى —
دە، ئـۇنى قاپاققـا سـېلىپ كولـدۇرلىتىپ     -نادانلىقىـدىن پايدىالنـدى  -رەقىبلهر بۇ زاتنىـڭ چـاال سـاۋاتلىقى ۋە گـول    

  .نهيرەڭلىرىنى ئىشقا ئاشۇردى-ئويناپ، بىر چالمىدا ئۈچ پاختهكنى سوقۇش ھىيله

   

  غازغا سالسام، كىم سېلىپتۇ قاغىغا،مهن قۇشۇمنى 

  .ئالته قارغا بىر بولۇپ، ئالدى قۇشۇمنى ئارىغا

   

ئۆزۈمنىـڭ  . بىرنهچچه يىلدىن بۇيان بىز ئۇچرىغان سهرگۈزەشتلهرنىڭ خاتىمىسى ئاشـۇ ناخشـىغا ئوخشـايدۇ   
يهنىـال ئـاۋۋالقى   . م يـوق تهقدىرىگه كهلسهم، مهيلى ئالدىمدىكى ئاق سار، قارا سار قانچه بولۇشىدىن قهتئىي پهرۋايىـ 

  .قهسىمىمگه ساداقهتلىك كۆرسىتىمهن» ئۆلسهم شېهىت، قالسام غازى«

ســۆھبهت ئۈســتىگه ســاھىبخانا ھهســهن غــازى داســتىخان بىــلهن يوغــان چهينهكــته ســۈتلۈك چــاي كۆتــۈرۈپ 
  :دە، تهكلىپ تهلهپپۇزىدا دېدى-كىرىپ كهلدى

اپ يـاغ پۇرىتىـۋېتهيلى دېـگهن نىيهتـته زىغىـر يېغىـدا       قېنى مهرھهمهت، بۈگۈن ئهرۋاھالرنىڭ روھىغـا ئاتـ   —
  ...قېنى ئېلىشسىال. قورساقالرمۇ ئاچاي دەپ قالدى. پوشكال سالدۇرۇپ ئهكهلدىم-قۇيماق



 

ھهسهن غازى بىر ياقتىن ھېجىرالرغـا سـۈتلۈك چـاينى تولـدۇرۇپ قويـۇپ، يهنه بىـر يـاقتىن مېهمـانلىرىنى         
  .پوشكالغا تهكلىپ قىالتتى

   

3  

  

بىلهن خاسىيهتلىك ئۇچرىشىشـنى تۈگىتىـپ   » ئهل شىپا«ياز كامال جاھانكهزدى تېۋىپ شاپائهتخان ئابدۇنى
  .يىل ئۆكتهبىرنىڭ باشلىرى ئىدى -1937 —خوشالشقان مهزگىل 

-ئۆســتهڭ بويلىرىــدىكى تــال  -كۈزنىــڭ ئىزغىــرىن شــامىلى بــاغۋارانالردىكى مېۋىلىــك دەرەخ ۋە ئېرىــق     
كېچىــدە بۇلۇتســىز كــۆك -تــۈن. يوپۇرمــاقلىرىنى ھهر تهرەپــكه ئۇچــۇراتتى تېرەكلهرنىــڭ سارغىيىشــقا باشــلىغان

  .زېمىن ھۆسنىگه قاراپ جىلۋە قىالتتى-ئاسماندىكى يۇلتۇز تۈركۈملىرى يهر

ئۇ ئۆزىگه . سهپىرى كۈتۈپ تۇراتتى» يا ئۆلۈم، يا كۆرۈم«مانا ئهمدى قوچقار پالۋاننى ئهڭ ئاخىرقى قېتىملىق 
ئـۇالر يېـرىم كېچىـدە تۇيـدۇرماق     . ر ئهڭ سـادىق ۋە يـاراملىق چهۋەنـدازنى تاللىۋالـدى    ھهمراھ قىلىپ توققـۇز نهپه 

قوچقار پالۋاننىڭ كـۆزلىگهن نىشـانى ھـاراب ئـارقىلىق يېڭىسـار      . يېزىسىدىن ئاتلىق يۈرۈپ كهتتى» باغجىگدە«
ۇ مهزگىللهردە شېڭ ب. ئۇ، بۇ ئهتراپتىكى يولالرنى بهش قولدەك پىششىق بىلهتتى. تاغلىرىغا ئۆتۈپ كېتىش ئىدى

شىسهي ۋە ئۇنىڭغا يالالنغان ئاق ئورۇس قىسىملىرى خوتهندىكى ما جهمهتىنىڭ قوشۇنلىرىغا قارشى جازا يۈرۈشى 
يولالرغا قويۇلغان مۇھـاپىزەت قـاراۋۇللىرىمۇ شـاالڭ ئىـدى، ئـۆتكهللهردىن      . بىلهن ئالدىراش بولۇپ كېتىشكهنىدى

گىرىلهپ تـاڭال كـۈنى ئاخشـىمى قىزىـل دېـگهن بىـرنهچچه سـائهتكىچه        بۆسۈپ ئۆتۈپ كېتىش ئۇچقاندەك راۋان ئىل
  .تۇرۇپ ھاردۇقىنى چىقاردى

ھـاراب گازارمىسـىغا بېرىۋېلىشـىمىز     –دېـدى قوچقـار پـالۋان سهپداشـلىرىغا،     –تاڭ سۈزۈلۈشتىن بۇرۇن، —
  .كېيىنكى قهدەمنى قانداق بېسىشنى شۇ يهردە سۆزلىشىمىز. الزىم

شهرقته ئۇپـۇق قىزىرىشـقا باشـلىغان چاغـدا چهۋەنـدازالر بـۇ       . ھارابقا قاراپ ئاتالندى شۇنداق قىلىپ ئۇالر يهنه
ئابـدۇنىياز كامـال بـۇ يهردىـن كـاچۇڭ تهرەپـكه كېتىـپ قالغانـدىن كېـيىن          . قهدىمىي بارگاھقا يېتىپ كېلىشتى

ىراپ كهتكهن سـامان،  ھهممىال ئۆيدە دېگۈدەك كون. ھاراب گازارمىسىغا مهنسۇپ ئۆيلهر بىكار تاشلىنىپ قالغانىدى
ئۇيقۇسىراپ كهتكهن چهۋەندازالر ئاتلىرىنى دەرەخ شاخلىرىغا باغالپ قاڭتىرىپ قويۇپ، . پاخالالر يېيىقلىق تۇراتتى

  .گازارما ئۆيلىرىدىكى قېلىن ساماننىڭ ئۈستىگه ئۆزىنى تاشالپ ئۇيقۇغا كېتىشتى

كۆيدۈرىـدۇ؛ دۈشـمهننى سـهل چاغلىمـا      ئـوتنى سـهل چاغلىمـا   «بىراق، ئۇزۇن ئۆتمهي، خهلـق ماقالىسـىدىكى   
  .دېگهن پاجىئه بۇ يهردە يۈز بهردى» ئۆلتۈرىدۇ

بۇ پايالقچى ھارابلىق بولۇپ، ئابـدۇنىياز  . دۈشمهن تهرەپ بۇ يهرگه ئاللىبۇرۇن پايالقچى بېكىتىپ قويغانىدى
دەرەخ . دە-تاسـادىپىي پهيـدا بولـدى   بۈگـۈن ئـۇ، سـهھهردىال بـۇ يهردە     . كامالنىڭ ئـاق بـوز ئېتىنـى بـۇرۇنال تونـۇيتتى     

ئارقىـدىن ئـۇ، شـهپه    . شېخىغا باغالپ قويۇلغان ئاتالر ئىچىدىن ئاق تۇياقلىق تورغۇت دۇلدۇلىنى دەرھال تونۇۋالدى



 

چىقارماي ئاستا بېرىپ گازارما ئىچىدە شېرىن ئۇيقۇغا كهتـكهن ئابـدۇنىياز كامـالنى كـۆرۈپ بولـۇپ يېنىـك قهدەم       
دە، باش ساقچى شتابىغا ئاخبارات يهتكۈزۈپ، مۇكاپاتقا ئېرىشىش كويىدا تېزدىن يۈرۈپ -لدىئېلىپ ئارقىسىغا بۇرۇ

ئۇزۇن ئۆتمهي، خوتهنگه كېتىۋاتقان بىـر بومباردىمـانچى ئـايروپىالن ھـاراب گازارمىسـى ئۈسـتىگه بۇرۇلـۇپ        . كهتتى
چهۋەنـدازالرنىڭ بىرىمـۇ قۇتۇاللمـاي    ئۇيقۇلـۇق ياتقـان   . كېلىپ، بومبا تاشالپ گازارما ئۆيلىرىنى تۈپتۈز قىلىۋەتتى

بومباردىمانچى ئايروپىالن قاتىللىق بۇرچىنى تۈگهتكهنـدىن كېـيىن خـارابه ئهتراپىغـا نۇرغـۇن      . قۇربان بولغانىدى
ۋاپادار ئېگهرلىـك ئـات   . ئىككىدىن كېلىشكه باشلىدى-ياش دېهقان بالىلىرى ۋە ئوتتۇرا ياشلىق دېهقانالر بىردىن

ەخ شېخىدىن چۇلۋۇرىنى ئۈزۈپ چىقىپ ئـادەم تـوپى ئارىسـىغا يۈگـۈرۈپ كهلـگهن پېتـى ۋاپـادار        باغالپ قويۇلغان دەر
بـۇ  . كېسهكلهرنى ئىتتىرىشكه كىرىشـتى -خوجايىننىڭ ياتقان ئورنىنى پۇراپ تېپىپ، بۇرۇن ۋە پۇتى بىلهن چالما

پـا ئاسـتىدىن قوچقـار    گـۈرجهكلىرىنى ئىشـقا سـېلىپ، قـېلىن تو    -ھالهتتىن تهسىرلهنگهن ياش دېهقانالر كهتمهن
پالۋاننىڭ جهسىتىنى ئوچۇقچىلىققا ئـاچىقتى ۋە بـۇ يهرگه يېقىـنال يهردىكـى قىلىـچ بۇغراخـان قهبرىسـتانلىقىغا        

  .ياندىشىپ تۇرىدىغان قۇملۇققا ئېلىپ بېرىپ دەپنه قىلدى

  .ئۇ، شۇ چاغدىال ئهمدىال يىگىرمه يهتته ياشتا ئىدى

ادار دۇلدۇلى ئۆزىنىڭ بۇ سادىق ھهمراھىـدىن ئايرىلىشـقا چىـدىماي    قهيسهر جهڭچى ئابدۇنىياز كامالنىڭ ۋاپ
  ...كىشنهپ ھهر تهرەپكه چاپاتتى، يهرنى تېپىپ چاپچىپ توپا توزۇتاتتى

   

   خاتىمه

بۇ تارىخىي پوۋېستتا تهسۋىرلهنگهن ۋەقهلهر؛ زامـان، ماكـان ۋە شهخسـلهر ھهققىـدىكى بايانالرنىـڭ ھهممىسـى       
  .ھهقىقىي خاتىرىسىرېئال تارىخنىڭ ئهينهن ۋە 

ــالۋان     ــار پـ ــانى قوچقـ ــاش قهھرىمـ ــتنىڭ بـ ــىرنىڭ  ) 1937 — 1910(پوۋېسـ ــۆتكهن ئهسـ ــرى  -30ئـ يىللىـ
تهڭرىتاغنىڭ شىمالى ۋە جهنۇبىدا پارتلىغان فېئودالىزم ۋە مىلىتارىزمغا قارشى قوزغىالڭنىـڭ بـاتۇر جهڭچىسـى    

  .ونۇلۇپ كهتكهن قهھرىمان رېئال شهخسيېزىالرغىچه ت-سۈپىتىدە تهكلىماكان ئهتراپىدىكى بارلىق شهھهر

ئۇ كىچىكىدىنال ئانىسىدىن ئايرىلىـپ يېـتىم ۋە سـهرگهردان تۇرمـۇش كهچـۈرگهن، كىشـىلهرگه ياللىنىـپ        
ئىشلىگهن، ئادالهتنى يـاقالش جاسـارىتى تـۈپهيلى قارىلىنىـپ تۈرمىـدە ياتقـان، ھهر خىـل مۈشـكۈالتالرنى يېڭىـپ          

  .بولۇپ يېتىلگهنمهدرىسىگه كىرىپ ئوقۇپ، مهرىپهتلىك 

ــامىللىرى         ــانىيهت ئ ــپهت ۋە ھهقق ــلهت، مهرى ــدىن پهزى ــاغالم بهدەن، جۈملى ــاك روھ ۋە س ــدا پ ــڭ ۋۇجۇدى ئۇنى
بىرلهشكىنى ئۈچۈن، خهلق قوزغىلىڭىغا قاتنىشىشتا ئۇنىڭ قهيسهرلىك ۋە چىداملىق خاراكتېرى، مهنسـهپكه ۋە  

ىغان، ئاجىزغـا ھېسداشـلىق قىلىـدىغان ئالىيجانـاب     دۇنياغا قىزىقماسلىق روھى، يامانغا خۇشامهت قىلمايد-مال
ئهمـدىال يىگىـرمه ئـالته ياشـقا     . پهزىلىتى بارلىق پىـدائىي يىگىـتلهر ئىچىـدە ئهخـالق مىزانـى بولـۇپ قالغانىـدى       

نىڭ دېۋىزىيه كوماندىرى بولۇپ قېلىشى يۇقىرىدىن بېرىلگهن مهنسهپ ) ئابدۇنىياز كامال(كىرگهن قوچقار پالۋان 
  .ئهكسىچه پۈتۈن پىدائىي يىگىتلهر ئاممىسى سايلىمىنىڭ مهھسۇالتى ئىدى بولماستىن،



 

ــهي     ــېڭ شىس ــا ش ــى ھهتت ــۈچلهرگه تهن بهرمهس روھ ــڭ زوراۋان ك ــالىي     ئۇنى ــي ئ ــدىكى ھهربى دەك چهت ئهل
تهرىپىدىن شېڭ دۇبهنگه ئهل بولۇش توغرىسىدا يېزىلغان خهتلهرگه ھهرگىز مۇرەسسه   مهكتهپنى تۈگهتكهن ھاجى

بۇنىڭ سىرتىدا، ئۇ ئهجنهبىيلهرنىڭ ئارىلىشىشـىغا ئىزچىـل قارشـى كـۈرەش قىلغـان ۋەتهنـپهرۋەر       . غانىدىقىلمى
  .جهڭچى ئىدى

ئۇالرغـا ئـازار يهتكۈزگـۈچىلهردىن    . ئۆلىمـاالرنى ھـۆرمهت قىالتتـى   -مهرىپهتنى، ئالىم-ئابدۇنىياز كامال ئىلىم
ە ئۇنىڭدەك قهيسهر شهخس كهم ئۇچرايدۇ ۋە شۇ كهبـى  تهزكىرىلىرىد-يۇرتىمىزنىڭ تارىخى. قاتتىق نهپرەتلىنهتتى

  .بۇ ھال نادانلىقتىن كېلىۋاتقان شورلۇق. ئهجدادالرنى تهتقىق قىلىدىغان ئوقۇمۇشلۇق ئهۋالدالرمۇ ئاز ئۇچرايدۇ

ئـادەم بولسـاڭ ئهجـدادىڭنى    «ناملىق مهشهۇر رومانىدا » يىلتىز«نېگىر يازغۇچىسى ئالىكس ھارى ئۆزىنىڭ 
ــزدە ــدىدېگهن» ئى ــات «. ى ــك ئ ــىغا      » ئېگهرلى ــۇپ قېلىش ــى بول ــر نامايهندىس ــڭ بى ــۇ روھىنى ــىتنىڭمۇ ئاش پوۋېس

  .ئىشىنىمهن

 


