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 مهشئهل كۆتۈرگهن كىشىلهر
 )پوۋېست(

 ئىسرائىل خالىدە

 
 .ى قۇردى پۇتبول كۇلۇبىنتۇنجى دۇنيا بويىچه ئىشچىلىرى ئهنگلىيهيىلى -1857   

 پۇتبـــول تـــۇنجى پۇتبـــول كوماندىـــسى بىرلىـــشىپ 11 ئهنگلىيىـــدىكىيىلـــى -1863   

  قۇردى،جهمئىيىتى
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 پۇتبـول   تـۇنجى  ھهم دۇنيـا بـويىچه       ئهنگلىيه جهمئىيىتى پۇتبول   ئهنگلىيهيىلى  -1870  

 ئهنگلىيىـدە شۇنىڭدىن كىـيىن    . پۇتبول مۇسابىقىسىنى كۆردى  ›› يهڭگۈچى  ‹‹ -مۇسابىقىسى  

ــول ــى پۇتب ــات ھهرىكىت ــتىرىيه، يېيىــپ كهڭ قان ــترالىيه، ئاۋس ــالىيه،  ئاۋس ــسپانىيه، ئىت ، ئى

 . قاتارلىق ئهللهرگه تارقالدىگولالندىيه، بېلگىيه، فرانسىيه

 مۇسابىقىسىنىڭ بىـر    تهنههرىكهت خهلقئارا ئولىمپىك    ھهرىكىتىيىلى پۇتبول   -1896   

 .تۈرى قىلىپ قوشۇلدى

 .قۇرۇلدى›› FIFA‹‹ پۇتبولچىالر بىرلهشمىسى هلقئاراخيىلى مايدا پارىژدا -1904    

يىلىـدىن تارتىـپ تـۆت يىلـدا     -1930 پۇتبـولچىالر بىرلهشمىـسى    خهلقئارايىلى  -1928   

 .... دۇنيا پۇتبول لوڭقىسىنى تالىشىش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلدىقېتىمبىر 

 

ــرى -1870    ــڭيىللى ــستېر ئهنگلىيىنى ــهھىرىدىكى مانچې ــاغ ش ــوپ  چهب ــدانالردا ت ، مهي

بهسـتلىك،  .  ئارىسىدا بىر ئۇيغـۇر يىگىتىمـۇ بـار ئىـدى          ئىشچىلىرى پىرىستان يۈرگهن   تېپىپ

 ئىنگلىــزچه ئېغىــز بــۇ يىگىــت يىڭىــال ئۆگىنىۋالغــان بىــر نهچــچه زېــرەكچاققــان، ئىنتــايىن 

ىتى سۆزىگه تايىنىپ بۇ يهردىكى ئىشچىالر بىلهن چىقىـشىۋالغان ۋە پۇتبـول ئويناشـنى ناھـاي              

دەپ سورىـسا، ئـۇ ئويلىنىـپ       ›› سـهن قهيهرلىـك؟     ‹‹ : كىـشىلهر ئۇنىڭـدىن    .ئوبدان ئـۆگهنگهنتى  

 :كېتىپتۇرۇپ 

 دەپ جـاۋاب    -،  يېرىـدىن  دېـگهن  ئېكـساق ، ئۈسـتۈن ئاتۇشـنىڭ      ئۈستۈنئاتۇشلۇق مهن   -   

 دۇنيـا خهرىتىـسىدىن ئۈسـتۈن ئـاتۇش،         ئهنگلىـيىلىكلهر  قىزىقىدىغانھهممه ئىشقا   . بېرەتتى

 . شهھهرلهرنى ئىزدەپ ئاۋارە بولۇشاتتىدېگهن ساقئېك

 قهشقهر كونىشهھهر ناھىيىسىگه قاراشلىق كىچىككىنه بازار       ئۈستۈنئاتۇش ئۇچاغالردا   

 .ئۇنى دۇنيا خهرىتىسىدىن ھهقىقهتهن تاپقىلى بولمايتتى. ئىدى

 يېـتىم  دېـگهن  بالىخـان  ھاشـىم  كهنتىلىك ئېكساق ئۈستۈنئاتۇشنىڭ   بۇ يىگىت ئاشۇ    
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 .ئوغۇل ئىدى

ئـۇ،  .  ھاممىسىنىڭ قولىدا چوڭ بولـدى     بالىخان ھاشىمئانىسىدىن كىچىك قالغان    -ئاتا  

 چىقارغانـدىن باشـقا،     ساۋاتىنى›› قۇرئان  ‹‹  بىلهن   تهربىيىلىشىھاممىسىنىڭ كۆڭۈل قويۇپ    

 كىيىنىـپ ئـايىغى چاققـان، پـاكىز، چىرايلىـق         . يېتىلدىكۆچهت ئۇالقچىلىقىغا ئۇستا بولۇپ     

 بالىخانىغـا  ھاشـىم  كهلتۈرۈپ قىلىدىغان    ئىپىگهنى ياقتۇرىدىغان، ھهر قانداق ئىشنى      يۈرۈش

ــۇم   ــسىال ئهمهس، قۇلـ ــنىللىرىمۇ -ھاممىـ ــدى خوشـ ــامراق ئىـ ــۆزمهن.  ئـ ــى، -سـ  قىزىقچىلىقـ

 ھهر دەم خىيـال     كېلىـدىغان چىقىشقاقلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ كۆرگهنال ئىشنى قىلىپ باققۇسـى         

ئوغـۇل بـاال    ‹‹ ‹:  بـوۋايالر كۈلۈشـۈپ    ئىچىلـسا ئۇ ھهقته سۆز    . ىبۇيرىمايتت ئهيىبكهمىجهزىنىمۇ  

 ئـادەم  كىلىـشىملىك  شـوخ،   بـالىزە  ھاشـىم ، دەپـتىكهن،    ›شوخ بولسا، شوخ بولمىسا يـوق بولـسا         

ــا       ــداق يهرگه بارس ــلهن ھهر قان ــجهزى بى ــۇ مى ــۇ ئاش ــدى، ئ ــىبول ــپ نىنىن ــدۇ تېپى  ›› يىيهلهي

 .دىيىشهتتى

ىتلىرىدا ياشىنىپ قالغـان ھاممىـسى بىـلهن ئىلىغـا           ياش ۋاق  18-17 بالىخان ھاشىم   

ئۇ  ھاممىسى ئىلىدا ئۆلۈپ كهتكهندىن كىيىن كارۋانالرغا ئهگىشىپ ئهنجانغا،        .چىقىپ كهتتى 

 دەردىنى تارتىـپ يـۈرگهن      يوقسۇزلىقنىڭ مۇساپىرلىق ۋە    ئىزىمىردا . باردى تۈركىيهگهيهردىن  

 پاراخۇتىنىـڭ  يـۈك    خهلقئـارا  ،ئېرىـشىپ ه   دەيدىغان كىشىنىڭ ياردىمىگ   باي زەرىفچاغلىرىدا  

 مانچېـــستېر ئهنگىلىيهنىـــڭ بىـــلهن پـــاراخوتيـــاردەمچى يـــۈك تىزىملىغۇچىـــسى بولـــدى ۋە 

 قايتىــپ تــۈركىيهگهئىككىنچــى يىلــى  . تــۇرۇپ قالــدىبىريىــل ئــۇ يهردە بېرىــپشــهھىرىگه 

ــا ــاۋايى ھــايۋان  (موين ــسىي ــر مهزگىــل ئۆتك    )تېرى ــدا ئىــشلهپ بى ــر دۇكان ــدە،ســاتىدىغان بى  هن

 بىر قىسىم   سىبىرىيهنىڭ يول باشالپ    سېتىۋالغۇچىالرغاخوجايىننىڭ تاپشۇرۇقى بىلهن مال     

كىـيىن يهنه قازانغـا       شـهھهرلىرىگه،  شـهمهي  رۇسـىيىنىڭ  ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئالمۇتا،   جايىغا،

 .باردى

  ۋە شهرق ئوتتۇرىسىدىكى مۇھىم ئىقتىـسادى تۈگـۈن بولـۇپال          غهرب   قازان ئهينى دەۋردە    



  خالىدە ئىسرائىل)                                  پوۋېست(مهشئهل كۆتۈرگهن كىشىلهر 

 www.uyebook.comتېخىمۇ كۆپ كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

 دۇنياسـى   غهرب قىلىۋاتقـان،    تهرەققىـي پهن ئۇچقانـدەك    -مائارىپ ۋە ئىلىـم   -مهدەنىيهت قالماي،

 ئېقىملىـرى ، پىكىر   ھادىسىللىرىخىلدىن ۋە مهدەنىيهت    - دۇنياسىغا تهۋە خىلمۇ   شهرقبىلهن  

ــشىپ   ــارا ئۇچرى ــۇدىغانئۆزئ ــرتوقۇنۇش ــۈللهنگهن    - ھهم بى ــىتىدىغان، گ ــىر كۆرس ــرىگه تهس بى

رىقابهت تۈسى قويۇق، قىزىقارلىق تهنتهربىيه تۈرى بولغان پۇتبـول بـۇ           . ئىدىزامانىۋى شهھهر   

 .يهردىكى مهكتهپلهردە يىڭدىن قوبۇل قىلىنىۋاتاتتى

ــىم    ــان ھاشــ ــۇ  بالىخــ ــدىكى بــ ــڭ قازانــ ــسى ۋە  يىڭىلىقنىــ ــپ تهشهببۇسچىــ  ئاكتىــ

ــدى  ــلهرگه   .قاتناشقۇچىــسى بول ــۇ يهردىكى ــۇ ب ــيهئ ــدىللىرىنى ئوينــاش ئهنگلى ــۆگهت قائى ، تىئ

شـۇ  . مۇسابىقىلهرگه قاتناشتى ۋە ناھايىتى تىزال بـۇ يهردىكـى داڭلىـق تـوپچىالردىن بوپقالـدى              

-بـاي ئوتتۇرا ئاسىيادىكى داڭلىق      ئۇ سودا ئىشى بىلهن قازانغا كهلگهن بىر يۇرتلۇقى،        مهزىلدە

 ھىـسياتى -پىكىـر  كـۈچى،  زېهنـى  قـۇرامى تهڭ،     -ئۇالريـاش  . ھاجى بىلهن كۆرۈشـتى    باھاۋۇدۇن

ــ ــۇرتىنى،    ئۇرغ ــسىال ي ــدى، ئىككى ــتلهر ئى ــان يىگى ــساقنىۇپ تۇرغ ــۆيهتتى، ئىكى ــزغىن س   قى

بۇالرنىــڭ  ،قىرىنداشــلىرىنى-قــان ياشــاۋاتقان يۇرتــداش،  ئىلىكىــدەنــادانلىق  نــامراتلىق،

 ھاشــىم . پىكــرى كــۆپىنچه بىــر يهردىــن چىقــاتتى-شــۇڭا، ئــوي .ئــوياليىتتىتهقــدىرىنى كــۆپ 

ــۇزاق يىــل مۇســاپىرلىق دە بالىخــان ــۇرتىنى   ئ ــا، ســىغىنغانلىغىنىردىنــى تارتىــپ ي  يۇرىتق

كهتكۈسى بارلىقىنى، مۇشـۇ يهردىكـى بالىالرغـا پۇتبـول ئويناشـنى ئۆگهتكهنـدەك، يۇرتىـدىكى                

ــۈرگهن ئوينــاپ ئوشــۇق ــارلىقىنى   ي ــالىالرغىمۇ پۇتبــول ئويناشــنى ئۆگهتكۈســى ب ــد ب ، ئىيتقان

 ئىـسالھ قىلىـش،     مهدرىـسىلهرنى ۇ   يۇرتىـدىكى قـاراڭغ    ئۇمـۇ .  كۆزلىرىگه يـاش ئالـدى     باۋدۇنباي

 يـېڭىچه  كىرگۈزۈش، شارائىت يارىتىپ، بۇ يهردىكىـدەك        دەرسلهرنى مهزمۇنىغا پهننى    ئوقوتۇش

ــۇرۇش، تهن   ــى ق ــوي    تهربىيهســىنىمهكتهپلهرن ــارلىق خېلىــدىن بىــرى ئ ــۇش قات ــا قوي - يولغ

 ئـۇالر   .دى ئارمـانلىرىنى سـۆزلى    - ئـارزۇ    كېلىۋاتقـان يۈرىكىـدىن چىقمـاي      خىيالىنى چىرماپ، 

ئارمانلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشـنىڭ پىالنلىرىنـى      -ئارزۇ  ئهنه شۇنداق سىردىشىپ،   قېتىمكۆپ  

 يۇرتىغــا قايتىـــدىغان كــارۋانالر بىــلهن يولغـــا    بالىخــاننى  ھاشـــىم باھاۋۇدۇنبــاي  .تۈزۈشــتى 
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 پـامىر بـۇ تـوپالر      . يوللۇق تۇتتى  ناسوسسالىدىغان چاغدا ئۇنىڭغا ئۈچ پۇتبول توپى بىلهن بىر         

 بالىخـان  ھاشـىم ساالمهت ئۆتـۈپ    -داۋانالردىن ساق - خهتهرلىك مۇز  -تاغلىرى ئارىسىدىكى تىك  

 دىهقـانلىرى  ئىكىـساق تهۋەككۈلچىلىـك روھىغـا بـاي       .  كهلدى يېتىپ ئىكىساققابىلهن بىلله   

 .پۇتبولنى ياقتۇرۇپ قالدى

ئـۇالر   .ى ئهڭ دەسلهپكى پۇتبول كوماندىسى بارلىققـا كهلـد        ئىكساقنىڭيىلالردا  -1880   

ــادەم بىــر   ــۆت ئ ــاخۇن ،بالىخــان ھاشــىم . بولــۇپ ئوينــايتتىگۇرۇپپــادەســلهپته ت  ،نامانكــام ،تاي

 پۇتبولچىلىق  ئىكىساق قاتارلىق توپچىالر    نهبىكام ،نۇدۇككام ،سوپىكام ،نهسپاخۇن ،خهلهمكام

ــازدى   ــۇرلىرىنى ي ــۇنجى ق ــڭ ت ــى،  .تارىخىنى ــڭ ئۆتۈش ــوران  يىلالرنى ــڭ ب ــاپقۇنلۇق -تارىخنى چ

 سـۈپىتىدە   سىمۇلى تهرەققياتنىڭ-يېڭىلىق ھهرىكىتى ئهگىشىپ پۇتبول    ىرىشىلىرىگهئۆزگ

 . بىرلىشىپ كهتتىچهمبهرچهس تهقدىرى بىلهن ئىكىساقلىقالرنىڭ

 دەرۋازىـسىدىن   نوبىـشى قهدىمىـي شـهھهر قهشـقهرنىڭ       . يىلنىڭ ئاپرېل ئايلىرى  -1927   

ىنىـڭ كىچىـك بـايرىقى قادالغـان        دوڭغـۇل يولـدا ئهنگلىي    - قاراپ سوزۇلغان ئوڭغۇل   ھېتگاھقا

ئانچه كهڭ بولمىغان بۇ كوچىدا      .تۆت چاقلىق ئىنگلىزچه پهيتۇن ئىرغاڭالپ تېز كېتىۋاتاتتى      

 كېتىۋاتقان پهيتۇن ئالدىـدىن پـات       ئۇچقانداق قارىماي   كۆپلىكىگهئۇالق ۋە يولۇچىالرنىڭ    -ئات

بـالىالر يـاكى پهرەنجىلىـك       ياشـانغان بـوۋايالر، ئىشتانـسىز كىچىـك          مېڭىـپ  پاتال دوڭغاقالپ    -

 يىـــراقالپ توزىتىـــپكوچىـــدىكى ئـــادەملهر چـــاڭ .  يۈگـــۈرۈپ ئۆتىـــشهتتىھودۇقـــۇپئايـــالالر 

 ئارىلىـشىپ  بۇ ئالىپته پهيتۇنغا ھهيرانلىق، قىزىقسىنىش، ئهيمىـنىش ۋە نهپـرەت            كېتىۋاتقان

 . ئىچىدە قارىشىپ قاالتتىھېسسىيات مۇرەككهپكهتكهن 

نجىگه يۆگهنگهن ياش، نازۇك بىر قىز يهرگه قارىغىنىچه ئاسـتا        تار كوچىدىن ئۇزۇن پهرە   

 خىيالغا پاتقاندەك قىالتتى، بولمىـسا ئارقىـسىدا        چوڭقۇرقارىغاندا ئۇ   .  چىقىپ كهلدى  مېڭىپ

.  ئۈچ ئـاتلىق پهيتـۇننى بايقىغـان بـوالتتى         كېلىۋاتقانكوچىنى بىر ئىلىپ تاراقالپ باستۇرۇپ      

الماســـتىن، پهرەنجىـــسىنىڭ گىرۋەكلىرىنـــى نـــازۇك  نهرســـىنى ســهزمهيال ق ھـــېچئهممــا ئـــۇ  
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كىــشىلهر . بارماقلىرىغــا يــۆگهپ تــۇتقىنىچه يولنىــڭ قارشــى تهرىــپىگه قــاراپ قهدەم تاشــلىدى

 يوغـان   كېلىۋاتقـان شۇ چاغدىال قىز ئارقىسىغا قاراپ ئۈستىگه باستۇرۇپ        . ۋارقىرىشىپ كهتتى 

. رىسىغا كىرىپ قالغـانلىقنى بايقىـدى   پۇتلىرى ئائېگىزھارۋىنى، ئۆزىنىڭ يوغان قارا ئاتنىڭ  

ئۇنىـڭ تاتارغـان ئهممـا      . ئاشۇ ئاخىرقى دەقىقىلهردە ئۇ كىمدۇر ئىزدىگهنـدەك كهيـنىگه قارىـدى          

‹‹  خىرەلهشـكهن قـارا كـۆزلىرىنى كـۆرگهنلهر          ئۈمىتسىزلىكتىنتهڭداشسىز گۈزەل چىراينى،    

 .قلىشتىدەپ ›› !ۋاي ئىسىت

ــدەك بىــر ئىــش   ــۈز بهردى   دەل شــۇ پهيتــته مۆجىزى  ئېتىلىــپ بۇركــۈتتهك نهدىنــدۇر.  ي

 قـاراپ   چېـتىگه كهلگهن ياشقىنا بىـر يىگىـت قىزنـى ئارقىـسىدىن قۇچـاقلىغىنىچه يولنىـڭ               

ــدى ــاتالر . يۇمىلى ــۈپئ ــۇننى ھۆرك ــشىتىپ، پهيت ــى تاراق ــۆرەپ كهتت ــان ھهم  .  س ــران قالغ ھهي

چىـدىكى كىـشىلهر    بـۇ كو  . ھاياجانالنغان كىشىلهر قىز بىـلهن يىگىتنىـڭ ئهتراپىغـا ئوالشـتى          

سـهن  ‹‹شـۇڭا ئـۇالر يىگىتنـى       .  بىلهتتـى  ئىكهنلىكىنىقىزنىڭ چوڭ بىر باينىڭ يالغۇز قىزى       

 بىلهمتىـڭ؟  كىملىكىنـى سهن ئۆزۈڭ قۇتۇلدۇرغان بۇ كىـشىنىڭ      ‹‹ ،  ››كىم؟ قهيهرلىك سهن؟    

 .كۆمۈپلىۋەتتى سوئالالرغا دېگهندەك›› 

 جاۋابـسىز   سـۇئالىنى  كـۆپ    تېخىمـۇ   يىگىت ۋە كىـشىلهرنىڭ    دېدى -   مهن بىر يولۇچى،    

 بايـا چىققـان تـار كوچىغـا قېچىـپ كىرىـپ             ئالىقاچـان قىـز بولـسا     . قويۇپ يولىغا راۋان بولـدى    

 .كهتكهنىدى

 .ھاياجانالنغانىـدى  كۆرنۈشتىن خانىمىمۇ بۇ    كولسۇلنىڭ   پهيتۇندا ئولتۇرغان ئهنگلىيه    

ــۇ  ــڭبولۇپم ــى  يىگتنى ــاراپ كهتت ــا ي ــلىكى ئۇنىڭغ ــڭ . چهبدەس ــى   ئۇنى ــوقتهك كېلىــپ قىزن  ئ

 پۇتبـول   تۇرىـدىغان پـات ئۆتكۈزۈلـۈپ     - پـات  ئهنگلىـيهدە  ھـالىتى خانىمغـا      يۇمۇلىغانقۇچاقالپ  

 تــوپنى كېلىــپداڭلىــق پۇتبولچىالرنىــڭ چهبدەســلىك بىــلهن ئېتىلىــپ   ،مۇســابىقىلىرىنى

 ئهمهس، بـۇ يهردە پۇتبـول مۇسابىقىـسىنىڭ         ئهنگلىـيهدە بـۇ    .ئېلىپ مېڭىـشلىرىنى ئهسـلهتتى    

 يـاش بىـر قىـز ھاياتىـدىن         بۇيهردەبايىال   بۇ بىر خهتهرلىك ھادىسه،    لۇشىمۇ مۇمكىن ئهمهس،  بو



  خالىدە ئىسرائىل)                                  پوۋېست(مهشئهل كۆتۈرگهن كىشىلهر 

 www.uyebook.comتېخىمۇ كۆپ كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

 ....شۇنداق چىرايلىق بىر قىز .ئايرىلغىلى تاس قالدى

 ئهندىــشه ئىچىــدە ئارىالشــقان نــارازىلىق پهيتۇنكهشــكه خونزارلىــق خــانىم گېللىئــان   

 چىقىـپ   بورتۇپگهن، ياڭاق سۆڭهكلىرى     سارغۇچ قارامتۇل كهل   تېرىسىقارا چاچ   . قاراپ قويدى 

ئهممـا ئـۇ ئـۇزاقتىن بۇيـان        .  نهچچه ياشالردىكى بۇ ئادەم تىپىك ئاسىيالىق ئىدى       30تۇرىدىغان  

، ئاســىيالىقالرنى، بولۇپمــۇ كېــرەك ئــۆتكهنلىكتىن بولــسا ئارىلىــشىپئــاق تهنلىكــلهر بىــلهن 

ــۆرەتتى  ــقهرلىكلهرنى پهس ك ــدەپ  . قهش ــز ھهي ــدەك تى ــۇننى ئۇچقان ــا   پهيت ــته ھارۋىغ ــۇ غهلى ، ب

 كىــشىلهرنى بولۇپمــۇ  ئۇنۇتقــانھــاڭۋاققىنىچه قــاراپ قىلىــپ، ئــۆزىنى چهتــكه ئىلىــشنى      

 جـاالق   - ئـاالق  قۇرقـۇنىچتىن ئـۇ،   . قويۇشـنى ياخـشى كـۆرەتتى      ›› چۆچۆتۈپ‹‹ سهھرالىقالرنى  

 ۋە  كېتهتتـى  ئۆتـۈپ    دېگـۈدەك ، سۈركىـشىپ    سـۈرئهتته  تېـز    يېنىـدىن  كىشىلهرنىڭ   بوپكهتكهن

ئهمما بۇ سىناق داۋاملىـق     .  سۆيۈنۈپ نهچچه كۈنگىچه كۆرەڭلهپ يۈرەتتى     ماھارىتىدىنىڭ  ئۆزى

 ئېـشهكلىك بىـر بـوۋاي ئېـشىكى بىـلهن پهيتـۇن             قېتىمبىر  . بولۇۋەرمهيتتىمۇۋەپپهقىيهتلىك  

 مېتىـر  بىر ئايـال يىقىلىـپ، بالىـسى نهچـچه           كۆتىرىۋالغان باال   قېتىميهنه بىر   .  قالدى تېگىدە

 بۇ ئىـشنى    تۇغقانلىرى ھادىسىگه ئۇچرىغۇچىنىڭ    قېتىمھهر  . ۇچۇپ چۈشكهنىدى يىراقلىققا ئ 

ھهتتـا  .  ئىپـادىلهيتتى  تاقهتچانلىقىنى - سهۋر قالدۇرغىدەكخۇدادىن كۆرۈپ، كىشىنى ھهيران     

 ئهپهندى ھال سوراش يۈزىسىدىن بهرگهن پۇلالرنىڭمـۇ قايـسى بهگ، قايـسى       گېللىئانكونسۇل  

 خـانىم قىزىـل جىيهكلىـك    گېللىئـان . تكىنىنىمۇ بىلمهيتتـى قازىنىڭ يانچۇقىغا چۈشۈپ كه   

 مۇنـداق ئىـشلىرىدىن نـارازى       پهيتۇنكهشنىڭفورما كىيىپ، پهيتۇندا گىدىيىپ ئولتۇرىدىغان      

ئۇنىڭ پهيتۇننى پاكىز تۇتىدىغانلىقى، ئاتالرغا ياخشى قارايدىغانلىقى ئۈچۈنال ئىـشتىن          . ئىدى

ــا پهيتـــۇننى ئېهتىيـــات بىـــلهن  شـــۇڭا داۋام.  قىيمىغانىـــدىبوشىتىۋىتىـــشكه لىـــق ئۇنىڭغـ

 تېرىكچىلىــك بۇالرمــۇ ئــادەمغۇ، تۇرمۇشــنىڭ قىيىنلىقــى،  -:  تــۇراتتىجىكىــلهپھهيدەشــنى 

ئىـــنچىكىلهپ . شــارائىتىنىڭ ناچــارلىقى بــۇ ئــادەملهرنى مۇشـــۇ ھالغــا چۈشــۈرۈپ قويغــان       

للىق بوۋاينىـڭ    سـاقا  ئاپئـاق ئـاۋۇ   . قارايدىغان بولسىڭىز بۇالردا بىر خىل ئېـسىل سـۈپهت بـار          
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 ئىـشهكته ئـاۋۇ   .....  ئوخشايدىكهن   سوقراتنىڭكىگه خۇددى   پىشانىسىساالپىتىگه قاراڭ، ئۇنىڭ    

 بولىــدىغان بولــسا چوقــۇم داڭلىــق گــۈزەللهردىن     لوندۇنــدا. تۇرغــان ئايــالنى كۆردىڭىزمــۇ  

.  ھه– چېچهن نېمىدېگهن سۆيۈملۈك، نېمىدېگهن، دېمهيسىزباللىرىنى  .  بوالتتى ھېسابالنغان

 ......مهن ئۇيغۇر باللىرىنى بهك ياخشى كۆرىمهن

مىـڭ  ‹‹ ئوچۇق زەڭگهر كۆزلىرىنى سىرتقا تىكىـپ،       . كېتهتتى   خانىم شۇنداق سۆزلهپ    

چۆچهكلىرىنى ئهسلىتىدىغان بۇ ئاجايىپ يۇرت ۋە ئۇنىڭدا ياشـايدىغان كىـشىلهر            ›› كېچهبىر  

 .توغرىسىدا تىنماي مۇالھىزە قىالتتى

 بىــر پهس ماڭغانــدىن كىــيىن كوچىللىرىــدا دوڭغــۇل - ئوڭغــۇلرنىڭ    پهيتــۇن قهشــقه

ھېيتگـاھ  .  توختىـدى  كېلىپ بۇرجىگىگهھېيتگاھ جامهسىنىڭ ئهنجان رەستىسى تهرەپتىكى      

، يىمىـش  -ئىچـمهك، يهل    - يـېمهك جامهسىنىڭ ئالدىـدىكى كهڭـرى مهيـدان ھهر قاچانقىـدەك           

رىــدارالر، ئىــش كۈتــۈپ تۇرۇشــقان   ســاتىدىغان ئۇشــشاق تىجــارەتچىلهر، خې كىــچهك -كىــيىم 

ــال  ــۇرۇپ   -ھامم ــشىپ ئولت ــارالر، چۆرىدى ــى مهدىك ــڭ جېم ــوقىدىغان  جاھاننىى ــارىڭىنى س  پ

جامهنىڭ .  تىلهمچىلىك قىلىدىغان قهلهندەرلهر بىلهن تولغانىدى     چېلىپبىكارچىالر، ساپايى   

ــۇپىالردا يو      ــدىغان س ــۈپ تۇرى ــسى چۆچ ــڭ سايى ــز تېرەكلهرنى ــدىكى ئېگى ــى تهرىپى ــان ئىكك غ

.  سـاقاللىق مـوللىالر قاتـار ئولتۇرۇشـۇپ قىزىـق سـۆھبهتكه چۈشـكهنىدى              ئاپئاقسهللىلىك،  

 بهللىرىنــى باغلىغـــان ئهر  كىيىـــپدوپپىلىــق، تۇمــاقلىق، بهقهســـهم يــاكى چهكـــمهن تــون     

ــاللىرىنى     ــان، بــ ــۈزىنى ياپقــ ــپ، يــ ــجه كىيىــ ــۇزۇن پهرىــ ــسىدا كهڭ، ئــ ــشىلهرنىڭ ئارىــ كىــ

 يـۇمىالق،   تۇلـدۇرۇلغان لىـق گىـردە     .  ساندا كۆرۈنۈپ تـۇراتتى    - ئايالالر ئاندا    ئهگهشتۈرىۋالغان

 مىـغ ئـادەملهر ئارىـسىدا خىرامـان         - مىـغ  سـېركىچىدەك  ئېلىپ ئۇستا    بېشىغايوغان تهۋەڭنى   

 بـازاردىن سـېتىۋالغان قىزىـل خـورىزىنى قولتۇقىغـا           ھـېلىال  باال،   شاگىرت يۈرگهنئايلىنىپ  

قامـا تۇمـاق، تـاۋار تـون كىـيگهن          . گه تاشلىناتتى قىستۇرۇۋالغان تاغلىق دېهقان ئاالھىدە كۆز    

 ئاالمـان  بـايۋەچچىلهر چىرايى پارقىراپ تۇرىدىغان، كهينىدە چاپـارمهنلىرى ئهگىـشىپ يـۈرگهن           
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ھېيتگاھنىڭ ئىككـى تهرىپىـدىكى   . يۈرىشهتتىئىچىدە سوقۇشقاق خورازالردەك گىدىيىشىپ    

 جىرىڭلىتىــپ غــۇراقلىرىنىقۇڭچــوڭ يولــدىن ئېــسىل ئــاتالر قوشــۇلغان ياســىداق مهپىــلهر  

: كــاتتىراق بىــرەر مهپه ئــۆتكهن چاغــدا، بىكــارچىالردىن بىرەرســى . توختىمــاي ئۆتــۈپ تــۇراتتى

قالغانالر بويۇنلىرىنى  .  ياكى پاالنچى بهگنىڭ مهپىسى دەيتتى     ھاجىمنىڭكۆردۈڭالرمۇ پاالنچى   

ىلدىتىپ ئاتنى  ئارقىدىن تىلىنى چاك  .  قارىشاتتى يىتكىچهسوزۇشۇپ تاكى مهپىنىڭ قارىسى     

 - ئۇجـۇر  مهپىنىـڭ    ئىچكىـرىلهپ تېخىمۇ  . ياكى مهپىنىڭ بېزەكلىرىنى بىر ھازا ماختىشاتتى     

ئهجنهبىيچه پهيتۇن ئهلۋەتته بۇ يهردە     .  سۆزلىشىپ كۆڭلىنى خوش قىلىشاتتى    بۇجۇرلىرىغىچه

لهن بىردەمدە پهيتۇن ئهتراپىدا بىر مۇنچه بىكـار تهلهپ بىـ         . ھهممىدىن زور قىزىقىش قوزغىدى   

پاكـار، دوغىـالق، قىزىـل يۈزلـۈك قاسـساپ ئۆزىـدىن گـۆش ئالىـدىغان                . تىلهمچى پهيـدا بولـدى    

 ئـارىالش بىـر     شـهرت  كهلـدى ۋە تهزىـم قىلىـپ، ئۇنىڭغـا           يېتىپ كۆرۈپ يۈگۈرۈپ    پهيتۇنكهشنى

چىرايى ئاپتاپتا كۆيۈپ قارىداپ كهتكهن ئهر كىـشىلهر باشـلىرىنى          . نهرسىلهرنى دېگىلى تۇردى  

بىـرىگه  -ۇن ئىچىدە ئولتۇرغان ياش خانىمغا قىزىقىپ قارىشاتتى ۋە كۈلۈشۈپ بىر         ئېگىپ پهيت 

. بىقىـشاتتى  تۇتـۇپ سـىالپ      يىرىنـى  پهيتۇننىڭ ئۇ يهر، بـۇ       بهزىللىرى. بىر نهرسىلهرنى دەيتتى  

 يىڭــى كهلگهنــدە كىــشىلهرنىڭ ئــۆزىگه قــاراپ كۈلۈشــكىنىنى كــۆرۈپ   ئهنگىلىيىــدىنخــانىم 

دەپ سـورىغىنىدا كاتىـپ     ››  دەيـدۇ؟    نـېمه ئـۇالر   ‹‹ : ان كاتىپتىن ئۇيغۇرچه سۆزلهشنى بىلىدىغ  

دەپ جــاۋاب ››  خــانىم، ئــۇالر ســىزنى مايمۇنغــا ئوخــشايدىكهن دەۋاتىــدۇ كهچۇرســىز‹‹ : ئۇنىڭغــا

 .بهرگهنىدى

ــۇنكهش    ــى قوغالشــقا باشــلىدى  پهيت ــۈرۈپ ئهتراپتىكىلهرن ــاپىقىنى ت ــۇ  .  ق ــسىمۇ ب دېمى

 تاپـسىال پهيتۇنـدىن     پۈرسـهت ئـۇالر   .  ئـوغرىالر بـار ئىـدى      ۋەرچېكىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ئاجايىپ    

ئۇالرنىــڭ ئــادەمنى قارىتىــپ تــۇرۇپ ئاشــۇ . قولىغــا چىققــان نهرســىنى ئــوغرىالپ كېتىــشهتتى

 .  ئهقىل يهتمهيتتىئادەمىنىڭنهرسىلهرنى قانداقالرچه شۇنچه تىز ئوغرىالپ كهتكىنىگه 

مهپه جايىــدىن قوزغىلىــپ ئهنجــان    كوچــا ئاغزىــدىن تىقىلىــشىپ تۇرغــان بىــر نهچــچه  
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 ئـوغرىالر،   ھارامتاماق‹‹  ئهتراپتىكىلهرنى   پهىيتۇنكهشرەستىسىگه ئۆتىدىغان يول ئىچىلدى،     

ــاۋالر  ــدى   ›› يالقـ ــسىگه ھهيدىـ ــان رەستىـ ــۇننى ئهنجـ ــالپ، پهيتـ ــسى  . دەپ تىلـ ــان رەستىـ ئهنجـ

 بـورىالر يـاكى     كوچا ئۈسـتى ياغـاچ،    . قهشقهردىكى كهڭرەك، رەتلىكرەك كوچىالردىن بىرى ئىدى     

 بولـۇپ، ئـۇ     يىپىلغان بالىخانا ئۆيلهر بىلهن     سىلىنغانئىككى ياقتىكى ئۆيلهرگه ئارتىلدۇرۇپ     

كوچىنىـڭ ئىككـى    . بۇ يهردىن چۈشۈپ تۇرغان كۈن نۇرى كوچىنى خىرە يورۇتۇپ تـۇراتتى          -يهر  

 خىـش   ، ھىندى ۋە يهرلىك باي سودىگهرلهر، جازانىخورالرنىڭ ئىككـى قهۋەتلىـك          ئۆزبېك يېنىدا

بـۇ دۇكـانالردا   .  كهتـكهن زەرگهر بـازىرى بـار ئىـدى         ئۇلۇشۇپبىرىگه  -ئۆيلىرى ۋە دۇكانلىرى، بىر     

 تارتىـپ ئىـران گىلهملىـرى،       كىچهكلىرىـدىن -چهت ئهللهرنىڭ ئېسىل رەخت، موينـا، كىـيىم         

يهرلىــك زەرگهرلهر ياســىغان . ســىتىالتتى ۋە خوتهننىــڭ يىــپهك رەخــت، ئهتلهســلىرى  خــاڭجۇ

 خــانىم پهيتــۇننى گىللېئــان . زىننهتلىرىمــۇ خىلــى ســىپتا ئىــدى- زىبــۇۆمــۈش،  ك-ئــالتۇن 

ئاشۇ تـار كوچىـدا خىلـى چـوڭ     .  بىر تار كوچىنىڭ ئاغزىغا توختاتتىئىچكىرسىدىكىبازارنىڭ  

 خوجايىنى ئهزەلدىن چهت ئهللىكلهر بىـلهن سـودا         دۇككان . بار ئىدى  دۇككىنىبىر يىپهك مال    

 ئېگىـز دوقمۇشـتا قىزىـل سـىرالنغان    . رلىـك سـودىگهر ئىـدى    يهئوقۇمۇشـلۇق قىلىپ كهلـگهن   

 . تاۋار پهردە تۇتۇلغان مهپه توختىدىچىلتهكلىكچاقلىق، ئىشىكىگه 

 يهرلىك كىشىلهردىن بىـر     نىرىداسهل  .  ئىككى ئهسكهر تۇراتتى   قوراللىق   مهپه ئالدىدا   

ا پىيـادە كىرمهكچـى   تـار كوچىغـ  . توپ ياش ئهر بىلهن ئۇشـشاق بـالىالر تاماشـا كـۆرۈپ تـۇراتتى      

 بـۇيرۇق ئـاۋازى،     ئوفىتـسىرالرنىڭ  تۇرغان خانىم، ئهسكهرلهرنىڭ رەتلىك قهدەم تىۋىشى،        بولۇپ

 -تـار كوچىـدىن يهتـته       .  شۇرۇق قىلغىنىنى ئاڭالپ جايىدا تۇرۇپ قالدى      -مىلتىقنىڭ شاراق   

. ه تـۇردى سهككىز ئهسكهر يۈگۈرۈشۈپ چىقىپ مهپىنىڭ ئهتراپىدا ئىككى قاتار بولۇپ ھـۆرمهتت    

 قىزىـل، ھـاۋارەڭ كـۆڭلهك، زەرلىـك         ھهمرالىغىـدا  ئوفىتـسىرنىڭ ئارقىدىنال بىر نهچچه يـاش      

 قاشتېـشى  كۆمـۈش، - خهي كىـيگهن ئـالتۇن       بىـسىلغان تاۋار كهمزۇل، كىچىك پۇتلىرىغا گـۈل       

، ئهركىلىـپ  خىـنىم  گىرىم قىلغان ئىككى ياش      قىنىقزىننهتلىرىنى بولۇشىغا تاقاپ،    - زىبۇ
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تاماشا كۆرۈپ تۇرغان ئهرلهر بىلهن ئۇشـشاق بـالىالرنى كـۆرۈپال           . ه چىقىپ كهلدى  تولغانغىنىچ

ــۇپ ــدىيۇپۇرل ــدا  .  كهل ــڭ چىرايى ــكارائهرلهرنى ــادىلىنهتتى ئاش ــاش ئىپ ــر ھهۋەس، ئېچىرق .  بى

 كـۆزىنى قاسـماق باسـقان       يـۈز  جـۇل،    -بولۇپمۇ توپنىڭ ئهڭ ئالدىدا تۇرغان كىيىملىرى جـۇل         

 قـاراپ ھىڭگىيىـپ كۈلۈۋىـدى، قىلىـن لهۋلىرىنىـڭ           ىنىمالرغاخگومۇش چىراي بىر ئهر ياش      

 ســىرغىغان شــۆلگىيى يىپــتهك ئــۇزۇن ســوزۇلۇپ، كىــردىن پــارقىراپ كهتــكهن   بۇرجىگىــدىن

 : نايناق خېنىمالردىن بىرى ئۇنى كۆرۈپ-ئهركه .تونىنىڭ ياقىسىغا ئېقىشقا باشلىدى

 بىـلهن ئهسـكهرلهر     رالرئوفىتـسى ،  دىيىـشىگه  -ئېـشىن سـىلى،   ! سىڭكۇ،  جىگې،  ئهييۇ-   

بۇنىـڭ  . كېتىـشتى  گومۇشنى يهرگه يىقىتىپ مۇشتالپ دەسسهپ       ھېلىقى كېلىپيۈگۈرۈشۈپ  

 تـۆتنى تارتىـپ ئهكېلىـپ مىلتىقنىـڭ         -بىلهن پۇخادىن چىقمـاي ئهتراپتـا تۇرغـانالردىن ئـۈچ           

 ..............پاينىكى بىلهن ئۇرۇپ باش كۆزىنى قانغا بويىدى

 خىنىمنـى  ئهسـكهرلهر ئىككـى      -ئوفىتـسېر   .  ئـاچقىچه يـۈز بهردى        بۇ ۋەقه كۆزنى يۇمۇپ   

بـۇ  .  بولـدى  غايىپيۆلهپ مهپىگه چىقىرىپ، مهپىنىڭ ئارقىسىدىن يۈگۈرۈپ، بىردەمدە كۆزدىن         

 بىـر   يـېگهن  يهردە ئىڭراپ ياتاتتى تاياق      تىخىچه گومۇش   ھېلىقىۋەقهنىڭ ئىسپاتى سۈپىتىدە    

ــشىگىنىچه نهچچىــــسى ــان ‹‹  دەلدەڭــ ــيهي  ۋا-ۋايجــ ــشاتتى›› يــ ــاله قىلىــ ــان. دەپ نــ  دۇككــ

ــايىنلىرى،  ــدارالرخوج ــوپ   خېرى ــر ت ــايىقى بى ــه، ب ــۇ يهردە  تاماش ــۈچى ب ــېچ كۆرگ ــۈز  ھ ــش ي  ئى

ــدە قــاراپ    ــدەك بىــر خىــل ســوغۇق ئىپادى ــۇ ســوغۇقلۇق . تۇرۇشــاتتىبهرمىگهن  نېمىــشقىدۇرب

 ......ئادەمنىڭ تىنىنى شۈركۈندۈرەتتى

ئۇنىـڭ  . ئۇنىڭ كۆڭلى ئېلىشقاندەك بولـدى     . ياندى  خانىم بىردىنال كهينىگه   گىللېئان   

ــال   ــن م ــۇ يهردى ــدىسىتىۋالغۇســىب ــۇ شــهھهردىكى    .  كهلمى ــدىكى، ب ــۇ كوچى ــدىن، ب ــۇ كوچى ب

 .ئادەملهردىن رايى يانغانىدى

.  قهشقهردىكى كونسۇلخانىسى جايالشقان باغلىق قورۇنىڭ نامى      ئهنگلىيىنىڭ - چىنباغ

ا مـاھىر قهشـقهرلىكلهر بـۇ باغنىـڭ پهلهمپهيـسىمان يهر             قارىغاندا ئىسىم قويۇشق   ئېيتىشالرغا
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ــهكلىنى ۋە  ــاش ــق  جان ــدەك چىرايلى ــۆركهملىگىنى چىنى ــۈن  ك ــۈپهتلهش ئۈچ ــاغ س  دەپ چىنب

 .ئاتىغانىكهن

 دەرەخـلهر ئارىـسىغا جايالشـقان       - دەل   بۇككىـدە .  ھهقىـقهتهن گـۈزەل بىـر جـاي        چىنباغ   

 شـهھىرىگه  ياندىشىپ پۈتكۈل قهشقهر     ىلىغاسىپ ئىمارەتلهر ۋە راۋاق شهھهر      پاسوندىكى ئېگىز

 ئىقىنالرغـا  - كهتـكهن دەريـا      بـۈگرى  - باغالرغا، ئهگرى  -ۋە شهھهر ئهتراپىدىكى چهكسىز ئېتىز      

ئـۇ  .  قىالتتـى  سىلىۋاتقاندەك تاغلىرىغا نهزەر    پامىر تۇرغان   كۆتۈرۈپيىراقتا ھهيۋەت بىلهن قهد     

ــدىن قهشــقهرگه كهلگــۈچى -جاھاننىــڭ تهرەپ  ــۇرا ئهســىرنىڭ ســۈت   تهرەپلىرى لهر ئۈچــۈن ئوتت

، بۇ شهھهرنى يىراققـا تاشـالپ      مهدىنىيهتكه شهھهردىكى زامانىۋى    قهدىمكىئۇيقۇسىدا ياتقان بۇ    

 ۋەكىللىـــك قىلىـــدىغان تهرەقىقىياتقـــا كهڭ دۇنياغـــا ۋە ســـۈرەنلىك - شـــاۋقۇن كېتىۋاتقـــان

 .جهزىرىدىكى خىيالى جهننهت ھېسابلىنىدۇ-كىچىككىنه ئارال، چۆل 

ــۇن په ــڭيتــ ــى  ئهنگىلىينىــ ــهكىللىك دۆلهت گېربــ ــان شــ ــا قالقــ ــسۇلخانا قادالغــ  كونــ

ــدە   ــپ كهلگهن ــسىدىن كىرى ــوكنۇدىندەرۋازى ــهللىلىك،   س ــل س ــيگهن، قىزى ــا كى ــۇر فورم  بومب

 .ساقاللىق ئىككى ھىندى ئهسكهر تىك تۇرۇپ كونسۇل خانىمغا ساالم بهردى

ىــلهن پۇتبــول ئويناۋاتقــان يــاش     دەرۋازا ئىچىــدىكى تــوپ مهيدانــدا يالالنمــا خــادىمالر ب 

پهيتـۇن  .  بىلـدۈردى  ئېهتىـرام  ئهپهنـدى خانىمغـا يىـراقتىن        شـىرىف . جورجياردەمچى كونسۇل   

 يالالنمــا خىــزمهتچىلهر ئــۆيى، ھىندىــستان  ســىلىنغان رەتلىــك يىقىــدىكىيولنىــڭ ئىككــى 

ۇنىـڭ   قور ئىچكىرىكـى ئهمهلدارلىرىنىڭ، كونسۇلخانا دوختۇرىنىڭ ئۆيىـدىن ئۆتـۈپ دۆڭـدىكى          

ــدى  ــدا توختى ــۇنكهش. ئالدى ــپ     پهيت ــشىكىنى ئىچى ــڭ ئې ــۈپ پهيتۇننى ــهكرەپ چۈش ــاۋۋال س  ئ

 ئارىــسىدىكى خــانىم دەرەخــلهر گىللېئــان .خانىمنىــڭ پهيتۇنــدىن چۈشۈشــىگه ياردەملهشــتى 

 كـۈن نورىـدا ۋالىلـداپ تۇرغـان    كونـسۇلخانا بىناسـىغا نهزەر                 دىرىزىللىـرى يوغان   ،بالكونلۇق

ئـۇ، پهي   . نقىدەك كۆڭلىـدە مهمنۇنلـۇق ۋە قانـائهت تۇيغۇسـى پهيـدا بولـدى             سالغىنىدا ھهر قاچا  

قىــستۇرۇلغان شىلهپىــسىنى قولىغــا ئىلىــپ ئــاق تــور پهلىيىنــى يهشــكهچ كهڭ پهلهمــپهيگه    
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قولىــدىكى نهرســىلهرنى ئىــشىكنى ئىچىــپ بهرگهن ھىندىــستانلىق خىزمهتكارغــا   . چىقتــى

 :بېرىپ

 .ىئهپهندىم ئۆيدە بارمۇ؟ دەپ سورىد-    

ئـۇ،  .  خىزمهتكار ھۆرمهت بىلهن   دېدى --ئهپهندىم ھازىرال ئاتلىق چىقىپ كهتكهنىدى،    -   

 سـۆكهكلىرى  ۋە بـاش     مۇڭگـۈزلىرى خىزمهتكارنىڭ سۆزىگه ئىشهنمىگهندەك تاملىرىغا ھـايۋان       

ــۈرەتلىرى   ــان س ــسىلغانچوڭايتىلغ ــانىنى ئې ــز، تورۇســى قۇبۇلخ ــنىچ، ئېگى ــۈرلۈك تىپتى ، س

 بىليـارت شىرەسـى،   ئوتتۇرىـسىغا ، بېـزەلگهن نچى قهۋەتتىكى چىرايلىق  ئىشخانىالرنى، ئىككى 

ئـۇ  .  ئهينهكلىك كىتاب ئىشكاپلىرى قويۇلغان چوڭ ئۆينى ئارىلىدى       ئېگىز، تام بويالپ    پاتىفۇن

 ئهپهنـــدىنى بـــۇ يهردە كۆرۈشـــنى، بۈگـــۈن بـــازاردا كـــۆرگهنلىرىنى،       گىللېئـــان شـــۇ تاپتـــا  

، ئۇنىڭ تهسهللى سـۆزلىرىنى     بېرىشنى ئېيتىپ پىكرىنى-خىل ئوي   - خىلمۇ   كالىلىسىدىكى

ھهر قاچـان،  .  ھه-خـااليىتتى  شـۇ قهدەر   كېتىـشنى ئاڭالپ كۆڭلىدىكى غهشـلىكلهرنى ئۇنتـۇپ       

ــانىيهھهر قانـــداق ئىـــشتا بۈيـــۈك   نۇقتىـــسىدىن پىكىـــر مهنپهئهتـــى ئىمرىيهســـىنىڭ بىرتـ

 بىـر نهچـچه ئېغىـز        خـانىمنى  ھىسياتچان ئهپهندى ھهددىدىن ئارتۇق     گىللېئانيۈرگۈزىدىغان  

خـانىممۇ ئۇنىـڭ   .  تهنبىه بىلهنال پهسكويغا چۈشۈرۈپ قويـاتتى  يىنىككىنهماختـاپ ئۇچۇرۇپ ۋە    

 .سۆزلىرىگه قايىل بوالتتى ۋە ئۇنىڭدىن تهسهللى تاپاتتى

ئوتتـۇرا  ‹‹  چاپالنغـان    يۇقىرىـسىغا  كىتابالرنىڭ   بېرىپ ئالدىغا   ئىشكابىنىڭ   ئۇ كىتاب   

رازۋېـدكا  ‹‹،  ››ئوۋچىلىـق قامۇسـى     ‹‹ ،  ›› ۋە ئهسـهرلهر     ھۆججهتلهرلىك  ئاسىياغا ئائىت قىممهت  

ئارقىـدىن ئۆينىـڭ    .  كىچىـك باغاقچىالرغـا بىـر دەم قـاراپ تـۇردى           يىزىلغـاي دەپ  ›› رومانلىرى  

ــاتىفۇن كىچىــك شــىرەدىكى كېلىــپ ئوتتۇرىــسىغا .  ئاختۇرۇشــقا باشــلىدىپىالســتىلىرىنى پ

 . دەپ ئاتىشىدۇ›› شهيتان نهغمىسى  ‹‹ پاتىفۇننىقهشقهرلىكلهر !  ھه- قىزىق نېمىدېگهن

.  مۇزىكىـسى ئىـدى  موزارتنىـڭ  قويدى، ئـۇ  پالستىنكىنى ئىچىپ كونا بىر پاتىفۇننى   ئۇ  

 . مۇزىكىسىنى ئاڭالش تولىمۇ غهلىته تۇيۇلدىموزارتنىڭ قهشقهردە -ئۇ بۇ يهردە 
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 ئـاڭالپ ئولتـۇرۇپ     كىنىمـۈزى  يېقىملىـق    ئۇ تهۋرەنمه ئورۇندۇقتا مۇھهببهت كۈيلهنگهن      

 نـازۇك، التاپهتلىـك،   - كىچىككىنه قىستۇرمىنى    ھىكىقى كوچىسىدىكى   نوبىشى نېمىشقىدۇر

 چهبـدەس يىگىتنـى كـۆز ئالـدىغا         بۇركـۈتتهك گۈزەل قىز بىلهن ئـۇنى ئۆلۈمـدىن قۇتۇلـدۇرغان          

 .كهلتۈرۈپ ئىختىيارسىز كۈلۈمسىرىدى

 سـوزۇلغان يولـدا چـاپىنىنى مۈرىـسىگه        ئۇ يىگىت شۇ تاپتا قهشـقهردىن ئاتۇشـقا قـاراپ      

ئۇنىـڭ بۇغـداي ئـۆڭ، يـۇمىالقراق كهلـگهن يـۈزىگه            . كېتىۋاتـاتتى  تىز قهدەملهر بىلهن     سېلىپ

 بايلىقىنى ئىپـادىلهپ تۇرىـدىغان ئـۇزۇن كىرپىكلىـك يوغـان            ھېسسىياتيارىشىپ، ئهقىل ۋە    

. لغانىـــدى  خىيـــال ۋە مـــۇڭ چـــۆككهن، يـــۈرىكى ھاياجانغـــا تو    چوڭقـــۇرقـــارا كـــۆزلىرىگه  

 خىيـالى   قانـدۇقتۇر  ئالدىدىكى نامهلۇم بوشلۇققا تىكىلـگهن كـۆزلىرى گويـا           سېهىرلهنگهندەك

بىر ئىشنى كۆرۈپ تۇرغاندەك ياكى كىم بىلهندۇر سۆزلىـشىۋاتقاندەك گـاھ غهزەپـتىن ئـوتتهك               

 نېمىلهرنىـدۇر  ەۋلىـرى . چاقناپ كهتسه، گاھ مۇھهببهتتىن مۇاليىم، خۇمارلىق جىلۋىلىنهتتى      

خـۇددى   . ھه - بىـر ئىـش بولـدى        ئهجهب.... بىلىـنمهس تىترەيتتـى     -ىرالۋاتقاندەك بىلىنهر پىچ

ــول   ــدەكبىرســى ئىتتىــك ب ــدەك يۈگــۈرۈپ كهلگهنىــدىم پىــشىمدىن دېگهن بىــر قهدەم .  تارتقان

 سـالغان   ئـۆزۈڭ كارامهتلىـك خـۇدا ئىككىمىزنىـڭ دىلىغـا بـۇ ئـوتنى              .... بولـسامزە كىچىككهن  

ر سىنىماقچى بولغانمىدىڭ؟ سىنىقىڭدىن ئۆتكهن بولـسام ئىـشىمنى    بىمېنىبۈگۈن بۇ يهردە   

 ! بهندەڭنى مۇرادىمغا يهتكۈزگهيسهن، ئاھ، خۇدايېتىمئۆزۈڭ ئاسان قىلغايسهن، 

ــى بىــر     ــۇ بۈگــۈن قهشــقهرگه ئاشــۇ قىزن ــۆرۋىلىش   ئ  ئۈچــۈن كهلمىگهنمىــدى، ئۇنىــڭ  ك

ر قىزنــى كــۆرۈش ئۈمىــدىنى ئــاخى. كوچىــسىنى ئۆيىنىــڭ ئهتراپىنــى نهچــچه ئايالنمىغانمىــدى

ئاشـۇ چاغـدا كـۆڭلى بىـر        .  كهتمهكچـى بولـدى    قايتىـپ  بىر پهس ئايلىنىپ     ھىيتگاھنىئۈزۈپ  

 يۇگۈرەكئۇ ئاشۇ   . نهرسىنى تۇيغاندەك، بىر نهرسه ئۇنى ئاشۇ مهھهلله تهرەپكه تارتقاندەك بولدى         

ۈچۈن ئۆز ھايـاتىنى  ئۇ قىز ئ. پۇتلىرىغا تايىنىپ قىزنى ئهزرائىلنىڭ چاڭگىلىدىن تارتىۋالدى    

 .قۇربان قىلىشقىمۇ رازى ئىدى
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 كىيىكتهك   ئۇ قىزنىڭ يۇمران تېنىنىڭ ھارارىتىنى، قاتتىق ھاسىراپ، ئوق تهككهن          

قىـز  .  نېمه قىالرىنـى بىلـمهي قالـدى       ھودۇقۇپ سهزگىنىدە بىردىنال قاتتىق     تىپىرالشلىرىنى

 دە تېزلىكته ئۆزىنى ئوڭشاپ ئـۆيى       -ئۇنىڭ قولىدىن ئاجراپ ئۇنىڭغا لهپپىدە بىر قاراپ قويدى       

 .بار تار كوچىغا كىرىپ كهتتى

   ئــۇ، قىزنىــڭ قىزارغــان يــۈزىنى، ھاسىراشــتىن نــازۇك گهۋدىــسىنىڭ تىترەشــلىرىنى،  

ئۇنىــڭ ئاشــۇ .  كــۆردىيېقىنــدىنكۆزلىرىــدىكى ۋەھىــمه ۋە ھاياجــاننى، ئۇياتچــانلىقنى شــۇنچه 

ئۇ ھېسابسىز مهنىنـى ئـۆز      .  ئورناپ كهتتى  قۇرچوڭلهپپىدە بىر قاراپ قويۇشى ئۇنىڭ يۈرىكىگه       

پهقهت ئاشـىق   . ئـۇنى تىـل تهسـۋىرلهش مـۇمكىن ئهمهس ئىـدى          . ئىچىگه ئالغان قـاراش ئىـدى     

شۇ تاپتا ئۇ خۇددى بېخىل پۇل پارچىلىغاندەك قىزنىـڭ ئاشـۇ           .  ئارقىلىق سېزىۋاالتتى  يۇرىكى

.  لهززەت ئـاالتتى   -ۆزگىچه زوق   قارىشىنى ئۆز خىيالىدا پارچىالپ ئۇنىڭ ھهر بىر بۆلىكىدىن ئ        

ــۈچ   ــۇ زوق ۋە لهززەت تهڭداشــسىز ك ــدۈرەتتى  -ب ــۇنى قانائهتلهن ــۇۋۋەتكه ئايلىنىــپ ئ ئۇنىــڭ .  ق

 ئاســمانىنى  دالىنــى، يهر ۋە  يېــشىل ئىچىــگه ســىغماي، كــۆز ئالدىــدىكى    - ئىــچ  خوشــلۇقى

وقـاي   ت -ئهگـرى   . كېتهتتـى قۇچاقلىماقچىدەك قـوللىرىنى كىرىـپ شـامالغا قارشـى يۈگـۈرۈپ            

 چـۆپ چاتقـالالر، يولنىـڭ       - پهس سارغۇچ دۆڭـلهر، كۆكىرىـشكه باشـلىغان ئـوت            - ئېگىزيولالر،  

 بـاغلىرى ئۇنىـڭ   بهشـكىرەمنىڭ ئىككى تهرىپىدىكى سـۈرەتتهك رەڭـدار تـاغالر ھهزرەت، ئـاۋات       

ئهمدى ئۇ ئۈستۈن ئاتۇشنىڭ تاغ باغرىنى بويالپ       . ئۇچقۇر تاپانلىرى ئاستىدىن يىراقالپ كهتتى    

 ھهمـراھ ئهنه  .  بـاراتتى  كېتىـپ  مهھهللىـرى ئىچىـدە      - بىرىگه تۇتىـشىپ كهتـكهن يـۇرت         - بىر

 ئهنجــان ئېگىــزبىــر چــاغالردا بــۇ باغنىــڭ  .  بــاغلىرىمۇ كۆرۈنــدىئۈرۈكلــۈك خــۈۋەينىباينىــڭ 

ــل ئــاۋازدا        ــشى كۆرىــدىغان قىزنىــڭ زى ــاملىرى ئۈســتىدىن ئــۇ ياخ  ناخــشىلىرى ئىيتقــانت

كهندىن بىرى بۇ چوڭ باغ ئۇنىڭ كـۆزىگه چۆلـدەرەپ قالغانـدەك            قىز قهشقهرگه كهت  . ئاڭلىناتتى

 . بولدىكۆرۈنىدىغان

 كۆرۈنگهندە ئـۇ قهدىمىنـى      مۇنارى ئېگىز ئهجهم مازىرىنىڭ    ھهبىب   يىراقتىن ھهزرىتى   
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 قهبرىـدە ئاجايىـپ بىـر ئـادەم مهڭگۈلـۈك       ئـاددىي  ئهجهم مـازىرى يېنىـدىكى       ھهبىـب . تىزلهتتى

ئۇنىــڭ جىــسمى ئــۆلگهن بىــلهن روھــى ھايــاتتۇر، ئوغــۇللىرى       ئۇيقۇغــا كهتكهنىــدى، يــاق،   

 ...... تۇرىدىغاندۇ سېلىپقىلىۋاتقان خاسىيهتلىك ئىشالرنى ئاشۇ روھ ئۇالرنىڭ دىلىغا 

 بىر كورپۇس ئاپئـاق بىنـا، قاپقـاقلىرى ھـاۋارەڭ سـىرالنغان             سىلىنغان   مازارغا يانداپ   

 ئوقۇتقـۇچىالر   سـىلىنغان ى، يىڭىـدىن    چوڭ دېرىزىلىـك سـىنىپالر، ئوقۇتقـۇچىالر ئىشخانىـس        

ــدانى     ــوپ مهيـ ــكهن تـ ــا، كهڭ كهتـ ــا، تىياتىرخانـ ــاش مۇنچـ ــاقلىرى، تـ ــا ...... ياتـ ــىيامانـ  بۇئاسـ

 - مــازارالر بىــلهن تولغــان بىــر ســهھرادا يــۈز بهرگهن مــۆجىزە  ئىچكىرســىدىكىقىتئهســىنىڭ 

پارالپ تۇرغان بۇ   ، ئاق نىيهت    سهبىلىكئىللىق چىرايىدىن   .  ئىدى مهكتىپى ›› ھۆسهيىنىيه‹‹

 .يىگىت بولسا مۇشۇ مهكتهپنىڭ باال ئهپهندىسى ئىدى

 كهنتىـدە   ئېكـساق  ئاتۈشـنىڭ ئۈسـتۈن   –   قىز بىلهن يىگىت ئهسـلىدە بىـر مهھهللىـدە          

 بولـۇپ كىـشىلهر ئـۇنى       كىـرەم ئوغۇلنىـڭ ئىـسمى     . بىلله ئوينـاپ چـوڭ بولغـان بـالىالر ئىـدى          

ــسى  ــرەم ئىــسمىنى قوشــۇپ  كىچىكئاخۇننىــڭدادى ــشاتتى، قىزنىــڭ  كى  كىچىــك دەپ چاقىرى

 ئۆسـتهڭلىرىدە چۆمۈلـۈپ،     – ئىرقكىچىك ۋاقىتلىرىدا مهھهللىنىڭ    .  ئىدى مهرىگۈلئىسمى  

 ئـۆيىگه كىرىـپ ئـۇنى       مهرىگۈللهرنىـڭ  كىرەم. الي ئويناپ يۈرگهن چاغلىرىدا ئۇالر باراۋەر ئىدى      

- ئىچىـدە ئهتىـدىن    ئوينىغىلى چاقىرىپ چىقـاتتى يـاكى ئۇنىـڭ بىـلهن ئاشـۇ جهننهتـتهك بـاغ               

 باشـقا قىـز بـالىالردەك       مهرىگۇلمـۇ . ئاسـتا چـوڭ بولـدى     -ئـۇال ئاسـتا   . ئوينايتىكهچكىچه بىلله   

- دادىـسى پـات  مهرىگۇلنىـڭ  .ئۆيىدىن تاالغا چىقمايدىغان، ئۇالر كۆرۈشمهيدىغان بولـۇپ قالـدى     

قهردىمۇ ئۇنىـڭ قهشـ   . پات تاغ ئارقىسىغا سودا قىلغىلى بېرىپ تۇرىدىغان چوڭ سودىگهر ئىـدى          

ــدى    ــار ئى ــۆيلىرى ب ــانلىرى، ئ ــا دۇك ــسا   كىرەمنىــڭ .كاتت ــاخۇن بول ــسى كىچىــك ئ ــرەم دادى  كى

 خهۋرى-خهت چىقىپ كهتكىنىچه تهرەپلهرەگهقورساقتىكى چاغدا كارۋانالرغا ئهگىشىپ ئهنجان   

 ئايىغىـدىكى كىچىـك بىـر ھويلىـدا يـالغۇز           مهھهللنىـڭ بـاال ئىككىـسى     -ئانـا . بولمىغان ئىدى 

 ياردەملىشــشكه ناھــايىتى كىچىــك ۋاقىتلىرىــدىن تــارتىپال ئانىــسىغا     ىــرەمك. ياشــايىتتى



  خالىدە ئىسرائىل)                                  پوۋېست(مهشئهل كۆتۈرگهن كىشىلهر 

 www.uyebook.comتېخىمۇ كۆپ كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

ئىككـــى چـــاقىرىم يىراقلىقتىكـــى جاڭگالـــدا - بىـــرئۆيىـــدىننئۇالرنىـــڭ . باشـــلىغان ئىـــدى

ــڭ ــدى   كىرەمنى ــار ئى ــۆيى ب ــسىنىڭ ئ ــوڭ ئانى ــسى .  چ ــۈنىئانى ــۇپ   ھهرك ــا ئۇس ــنى تاۋاقق  ئاش

ئـاش  . اۋۇ ئاشنى چوڭ ئاناڭغا ئاپىرىـپ بهر      ئوبدان باالم، يۈگۈرۈپ م   « :داستىخانغا چىڭ چىگىپ  

» !يۈگـۈرۈپ كهل   ،بېرىـپ سوۋۇپ كهتسه چوڭ ئاناڭنىڭ دۇئاسىنى ئااللماي قالىسهن، يۈگـۈرۈپ          

 ئاشــنى ئىســسىق پىتــى ئىلىــپ بــارىمهن دەپ پىلــدىرالپ  كىــرەم يۇمــشاق قــۇلىقى. دەيتتــى

سىغا ئاتـاپ دۇئــا  چــوڭ ئانىـسى ئىسـسىق ئاشــنى ئىچىـپ ئۇنىڭغـا ۋە ئانىــ    . يۈگـۈرۈپ ماڭـاتتى  

قولغــا قۇيمــاقتهك  . ئهركلىتهتتــىدەپ » تــاتلىق نهۋرەم، قــارا كــۆز نهۋرەم  « قىلىــپ بولــۇپ  

يۈگۈرۈپ -بىچارە ئاناڭ ئهنسىرەپ قالمىسۇن، يۈگۈرۈپ    «: قاقالرنى تۇتقۇزۇپ  شېرىن،  ساپسىرىق

دەپ ›› كهيـــنىڭگه قـــارىمىغىن-ئۆيـــۈڭگه كهتكىـــن، بىـــركىملهر ئېتىڭنـــى چاقىرســـا ئالـــدى

، ئولتۇرىۋالـدىغان  ئانىـسىنىڭ چۆچهكلىرىـدىكى دەرەخ ئۈسـتىگه چىقىـپ           كىرەم .يىتتىتاپىال

 قورقۇپ،  تۇتۋىلىشىدىنمهھهللىدىكى ھهممه ئادەمنىڭ ئېتىنى بىلىدىغان جىنالرنىڭ ئۆزنى        

 مۇسـا ئـۇ يهتـته ياشـقا كىـرگهن يىلـى           . كهيـنىگه قارىمـاي ئـۇدۇل ئـۆي تهرەپـكه چاپـاتتى           -ئالدى

ئـۇ مهكـتهپكه    .  ئوقۇشـقا كىـردى    مهكىتىـپىگه » ھۈسـهيىنىيه « ئاچقـان  ئوغۇللىرى   ھاجىمنىڭ

 مۇنچىغــا ئهكىرىــپ ئىسســسىق يېــتىلهپ كــۈنى تۇرســۇن ئهپهنــدىنىڭ ئــۇنى تــۇنجىكىــرگهن 

يۇيۇندۇرغىنى، سـارغۇچ ماتـادا تىكىلـگهن مهكـتهپ فورمىـسىنى كىيـدۈرۈپ قـويغىنى ئۇنىـڭ                 

بولۇپمـۇ ئۆزىنىـڭ    .  ئۆزلىـشىپ كهتتـى    ئـۇ، مهكـتهپ ھاياتىغـا تېـزال       . ئېسىدىن زادى چىقمايدۇ  

. يۈگــۈرۈك، چهبدەســلىكى بىــلهن تۈرلــۈك تهنتهربىــيه پائالىيىتىــدە ئاالھىــدە كــۆزگه كۆرۈنــدى

مهكتهپ مۇدىرى تۇرسۇن ئهپهندى تۈركىيىنىڭ داڭلىق بىلىم يۇرتلىرىدا ئـون يىلـالپ ئوقـۇپ              

بىلىـدىغان ھهمـمه    كهلگهن ئالىي مهلۇماتلىق، بىر نهچچه خىل چهت ئهل تىلىنـى پىشـشىق             

ئـۇ يهنه چېنىققـان تهنتهربىيىچـى، ئۇسـتا تـوپچى           . ئادەمنىڭ ھۆرمىتىگه سازاۋەر كىشى ئىـدى     

ــدا، شــۇ  100 كىچىــك كېــرەم قېــتىمبىــر . ئىــدى مېتىرغــا يۈگۈرۈشــته بىرىنچىلىكنــى ئالغان

بارىكالال ئوغلـۇم، ئاتاڭغـا رەھـمهت، خـۇدا خالىـسا مۇشـۇ        «كۆزىنى سىالپ   -ئهپهندىم ئۇنىڭ باش  
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ــلهن   ــڭ بىـ ــۈرۈك پۇتلىرىـ ــۇراديۈگـ ــسىتىڭگه-ھهممهمـ ــسهنمهقـ ــسىدىندەپ »  يېتىـ  پېشانىـ

 ئاپىرىپ مهكـتهپ    يېتىلهپئۇ سهل چوڭ بولغاندا تۇرسۇن ئهپهندى ئۇنى قولىدىن         . سۆيگهنىدى

مانا بۇ يىگىت ئۇزاققا بارمايال ناھايىتى ياخشى بىر ھۇجۇمچى         « كوماندىسىدىكىلهرگه؛   پۇتپول

ئـۇ،  .  باغالنـدى  پۇتپۇلغـا يـادى   -ئهنه شۇنىڭدىن تارتىپ ئۇنىڭ ئهس    . شتۇردىدەپ تونۇ »بوپقالىدۇ

تۇرسـۇن ئهپهنـدى ئۇنىـڭ     . دېگهن نامغا ئاشۇ مۇشتهك ۋاقىتلىرىدىال ئېرىـشتى      » توپچى   كېرەم«

 .  ئۇلۇغ ئادەم ئىدىكۆزيهتكۈسىز، ئهڭ قهدىرلىك، شۇنداقال مېهرىبانئۈچۈن بۇ دۇنيادىكى ئهڭ 

ــدا     ھهر كــۈنى ئهتىگىنــى  ــا قوپقان  تهڭــال ئورنىــدىن  كىچىكىمــۈ كېــرەم ئانىــسى نامازغ

ئۇ ئهمدى جىنـدىن قورقمايـدىغان      . يۈگرەيتتىئالدىراپ ناشتا قىلىۋېلىپال مهكتهپكه     . تۇراتتى

مهكــتهپكه بالــدۇرراق بېــرىش ئۈچــۈن باغالرنىــڭ شــورلىرىدىن ئــۆمىلهپ  .  قالغــان ئىــدىبــوپ

بهزىـدە ئۆيلهرنىـڭ ئارقىـسىدىن يوغـان        .  كېچهتتـى  قاشاالردىن ئاتالپ، ئۆستهڭلهرنى  . كىرەتتى

تهگمهي دېگـۈدەك يۈگـۈرۈپ     -تاپانلىرى يهرگه تېگهر  . بۆرە ئىتالر چىقىپ ئۇنى قوغالپ كېتهتتى     

 ئارقىــسىدىن بىــردەم قــوغالپ بېقىــپ، ئۈمىدســىزلهنگهندەك توختــاپ كېرەمنىــڭكېتىۋاتقــان 

 پهشـــتىقىنى، پهشـــتاق كهلهپ-ئاســـمان ئهجهم ھهبىـــبتـــاڭ نـــۇرى ھهزرىتـــى . قېلىـــشاتتى

يېنىدىكى ئاپئاق ئاقارتىلغان سىنىپالرنى، توپ مهيدانىنى، مهكـتهپ ۋە مهيـدان ئهتراپىـدىكى             

ئـۇ ھهرقـانچه    . قويۇق تېرەكلهرنى غـۇۋا يورۇتۇشـقا باشـلىغاندا ئـۇ مهكـتهپكه يېتىـپ كېلهتتـى               

 ئـاق كـۆڭلهك     .بالدۇر كهلسىمۇ مهيداندا ئۆزىدىن بۇرۇن كهلگهن تۇرسـۇن ئهپهنـدىنى كـۆرەتتى           

 : كهلگهن تۇرسۇن ئهپهندى ئۇنى كۆرۈپخۇشپىچىمكىيگهن، ئوتتۇرا بوي، 

 .دەپ سورايتتى_  ئوغلۇم؟ قوپۇپسهنمۇتىنچ    _ 

 كىچىـك   كېـرەم دەپ سـورايتتى    _ ؟قوپۇپـسىزمۇ  تىـنچ تىنچ قوپتۇم، ئهپهندىم، سىزمۇ        _ 

.  بولـۇپ كۈلـۈپ كېتهتتـى      تۇرسۇن ئهپهنـدى ئۇنىـڭ جاۋابىغـا مهمنـۇن        . بېشىنى كۆتۈرۈپ قاراپ  

.  يۈگۈرۈپ بېرىپ دەرەخكه ئېسىپ قويۇلغان توپ خالتىسىدىن توپنى ئېلىـپ كېلهتتـى            كېرەم

 سـارغۇچ تېـرە تـوپ       تىككـۈزگهن بۇ، تۇرسۇن ئهپهندى ئۆزى قهشـقهردىكى موزدۇزالرغـا بۇيرۇتـۇپ           
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 سامان، زىغىـر  خالتىدا يهنه توپچى بالىالرنىڭ ئانىلىرى كونا تۇماق، بۆكلهرنىڭ ئىچىگه     . ئىدى

ئــادەتته تــوپ ئوينايــدىغان ھهرقانــداق  . پــاخىلى ســېلىپ تىكىــپ بهرگهن توپالرمــۇ بــار ئىــدى 

.  ياكى قېلىن ماتادا تىكىلـگهن تـوپى بـوالتتى         رەختهبالىنىڭ چهكمهن چاپان تىكىدىغان قىل      

مۇ مهھهللىـدىكى ئۇشـشاق بـالىالر   . ئۇالر ئـۇنى ھويلىـدا، يـولالردا، خامانـدا تېپىـپ ئوينـايتتى        

 تــوپالرنى تىكتــۈرۈپ تهپچىلهنـگهن  رەختــتىن گــۈل بـۇرۇچ ئـۇالرنى دوراپ ئانىلىرىغــا ھهرخىــل  

 . يۈرىشهتتىئويناپ 

بىرىگه پاس بېرىپ، توپنى پۇت، بهل، مـۈرە،        - كىچىك بىر  كېرەم   تۇرسۇن ئهپهندى بىلهن    

 . باش بىلهن توسۇشنى مهشىق قىالتتى

ىڭ ئۇچى، دۈمبىسى، تىـزى، تـاپىنى بىـلهن            تۇرسۇن ئهپهندى توپنى پىرقىرىتىپ پۇتىن    

تهپكۈچ تهپكهندەك تېپىپ، گاھ تىزىنىڭ ئارىسىدىن، گاھ مۈرە، قولتۇقىدىن چىقىرىپ ھـۈنهر            

ــىتهتتى ــائهت       . كۆرسـ ــسىز ئىتـ ــا ئۈنـ ــشىپ، ئۇنىڭغـ ــنىگه چاپلىـ ــڭ بهدىـ ــۇددى ئۇنىـ ــوپ خـ تـ

.  ۋاراتا بـار ئىـدى     مهيداننىڭ ئىككى بېشىدا كېسهك بىلهن ياسالغان     . كۆرنهتتىقىلىۋاتقاندەك  

 پاكارلىقىغــاكىچىكلىكىــگه، بويىنىــڭ .  ۋاراتــار بــوالتتىكېــرەمتۇرســۇن ئهپهنــدى تــوپ تهپــسه، 

ئـۇ تـوپ تهپكهنـدە      . قوپـۇپ، دومىـالپ يـۈرۈپ تـوپنى تۇتۇۋېلىـشقا تېرىـشاتتى           -باقماي يىقىلىـپ  

كى  ماختــاپ يــاھهرىكىتىنــىتۇرســۇن ئهپهنــدى ۋاراتــار بولــۇپ، ئۇنىــڭ ھهربىــر تــوپ، ھهربىــر   

 ئهپهنـدىلهر،   مهسـئۇد  ئهپهنـدى،    ئالىز ئهپهندى،   ئابدىراخمان بارا مهيدانغا    -بارا. تۈزىتىپ تۇراتتى 

 بېـشىراخۇنالر ، پهخرىـدىن، تۇرسـۇن قـارى،        غوپـۇر  ،ئىبـراھىم ،  ئهنىۋەرپۇتبول كوماندىسىدىكى   

- قـاش  بولۇپمـۇ .  قـالتىس تـوپچىالردىن ئىـدى      ئهنۋەرمۇ ئهپهندى بىلهن    ئابدىراخمان. يىغىالتتى

.  بولمـايتتى  زايه تهپـكهن تـوپى      ئهنۋەرنىـڭ كۆزى تۆكۈلـۈپ تۇرىـدىغان مهڭـزى قىزىـل كهلـگهن            

 .  قىزىمايتتىئهنۋەرسىزشۇڭا ھېچقانداق مۇسابىقه 

ــاراپ بهش  ــادەم ســانىغا ق ــۇپ   -   يىغىلغــانال ئ ــدا بول ــاكى ســهككىزدىن كومان ئالتىــدىن ي

ــى  ــابىقىگه چۈشــۈپ كېتهتت ــۆرگى . مۇس ــابىقىنى ك ــدە مۇس ــان ياشــالرمۇ  بهزى ــگهن دېهق لى كهل



  خالىدە ئىسرائىل)                                  پوۋېست(مهشئهل كۆتۈرگهن كىشىلهر 

 www.uyebook.comتېخىمۇ كۆپ كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

، بارىكالال سادالىرى بىلهن    چۇقان-قىقاسئادەم بارغانچه كۆپىيىپ، مهيدان     . مهيدانغا چۈشهتتى 

 . تاشقىنلىققا چۆمۈلهتتى-قاينام

   ئهتىــگهن ســائهت ســهككىزدە مهكتهپنىــڭ بىــر كۈنلــۈك مهشــغۇالتىنىڭ مۇقهددىمىــسى  

 ئـورنىنى تېپىـپ     مـۇقىم قۇغـۇچى مهيدانـدىكى     بىـر ئو  -ھهر. بولغان گىمناستىكا باشـلىناتتى   

- مۇزىكـا ئهترىتـى نـاغرا    دۇخـۇۋۇي  ئهپهنـدى باشـچىلىقىدىكى      ئابـدىراخمان . رەتلىك تىزىالتتـى  

ــدانغا كىرەتتــى  ئوقۇغــۇچىالر مۇزىكــا ساداســىغا تهڭــكهش قىلىــپ   . ســۇناي، نهي چېلىــپ مهي

ئوتتۇرىغــا چىقىــپ گىمناســتىكىدىن كېــيىن نــۆۋەتچى ئهپهنــدىلهر . گىمناســتىكا ئوينــايتتى

 ئىنتىــزام، تهنتهربىــيه پائالىيهتلىرىــدىن خۇالســه چىقىراتتــى، -ئالــدىنقى كۈنــدىكى، تهرتىــپ

خۇالســه .  ئىلغــار ئوقۇغــۇچىالر تهقــدىرلىنهتتى، ســهۋەنلىكلهر تهنقىــد قىلىنــاتتى     -ئهالچــى

 :ئاياغلىشىشى بىلهن يهنه مۇزىكا ياڭراپ ئوقۇغۇچىالر

 قوپ ئى ئاداش تۇر،

 . باقئهتراپىڭغا 

 باق نه كۆرەرسهن، 

 !ئويلىغىن ئۇزاق

... 

نىڭ يېڭى بىر كـۈنى     »ھۆسهينىيه«.    مارش ساداسى ئىچىدە سىنىپالرغا قاراپ ماڭاتتى     

 .ئهنه شۇنداق باشلىناتتى

دە شــۇ ۋاقىتنىـڭ ئــادىتى بـويىچه شــهنبه ھهپـته بېــشى ھېــسابلىنىپ،    »ھۆسـهيىنىيه    «

 ئۆتىلىـپ پهيـشهنبه پۈتـۈن    تهجىۋىـت تىگهندە قۇرئـان  چارشهنبه ئه. جۈمه كۈنى ئارام ئېلىناتتى  

 ، يـۇرت تهھـسىلى،    ھېـساب  يات ئىمـال،     شىپاھىيهئوقۇلغاندىن باشقا ۋاقىتالردا    » قۇرئان«كۈن  

تۇرسـۇن ئهپهنـدى    .  ئۆتـۈلهتتى  دەرسـلهر  تىلى، جۇغراپىيه قاتارلىق     ئهرەپتهبىئهت، رۇس تىلى،    

 ھالـدا   ئۇنۇتقـان ۇچىالر ئۇنىڭ دەرسـىنى ئـۆزىنى       ئوقۇغ. ، يات ئىمال ۋە تارىخ ئۆتهتتى     شىپاھىيه
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. كۈتىـشهتتى ، دەپ تۆت كۆزى بىلهن      كىلهركىن، قاچان تۇرسۇن ئهپهندىنىڭ دەرسى      ئاڭاليىتتى

بىــر ئىنــسان پهرزەنتــى - ھهرتوغراقــوللىنىشئانــا تىلنــى تولــۇق بىلىــش، «تۇرســۇن ئهپهنــدى 

ــۈن پهرز ۋە قهرزدۇر ــا  . ئۈچـ ــق ئانـ ــق، يېقىملىـ ــڭ چىرايلىـ ــز  بىزنىـ ــا، بىـ ــز بولغاچقـ  تىلىمىـ

، ئاالقىلىشــــشنى، باشــــقىالر بىــــلهن  چاقىرىــــشنىئۆزىمىزنىــــڭ تىلىــــدا ئانــــا، دادا دەپ   

 .ئۈگهندۇقجاھاندارچىلىق قىلىشنى 

-ۇرغـۇن  ن ئىنـسانچىلىقتىكى  ۇنيـادىكى، د. ۇق بىلـد  ۇنيانى د ۇدانى، خ هن تىلىمىز بىل  ئانا

 ڭلىـدۇق رايلىـق ناخـشىالرنى ئا     چى ۇنداق شـ  هنئانا تىلىمىـز بىـل    . ۈشهندۇق ئىشنى چ  ۇرغۇنن

ئانـا  . ۇزاتتـۇق  ئ ۆلگهنلهرنى ئـ  ،ۇرۇپئىغىزالنـد  ۋاقالرنى بـو  هنئانا تىلىمىـز بىـل    . ۇقئىيىتت همھ

 ئانـا تىلنـى ياخـشى      ۇڭاشـ . ۇق قالغـان بوالتتـ    بـوپ  هلـق  خ ەتىلىمىز بولمىغان بولسا بىز بىچار    

ــ،ۈگنىــشىمىزئ ــ »كېــرەك ئهتىۋارلىــشىمىز ئىلىــپ، بېــشىمىزغا ۇنى ئ  هك بدەرســنى .ىدەيتت

 ۆزىئـ .  قاتتىق قويـاتتى   هلهپنى ت هھهتته تىل قائىدىسى ج   ۋە قالماي، ئىمال    ۆتۈپال ئ هستايىدىلئ

.  قىالتتـى  هلهپ ت يىزىـشنى  ۇنداق ش ۇغۇچىالردىنمۇئوق. تتى يازا ۆلچهملىكئ  چىرايلىق، هتنىخ

 بولغــان اۇرۇتتــي ۇشــۇ مۇددى زور ئىــشالرنى خــهللهردىكــى يىــراق ئۇنيــادىكى، دۆتكهنــدە،تــارىخ ئ

 ۇپ بولـ ۆزلهپ سـ  ۇنيـانى د. بېرەتتـى  ۆزلهپ قىلىـپ سـ    ۈشىنىـشلىك ، چ قىزىقـارلىق  ەكئىشالرد

 ئېچىنىـــشلىق هم ھۇبهتلىـــكئوق-پئـــازا هلتهنهتلىك، ســـۇشـــنى، ئاتهشـــقهرنى، قڭنى،شـــىنجا

 ڭـدار  دا ،ئهزىمهتلهرنـى  ۇر بـات  ۆككهن قـان تـ    ،ۆرەشـكهن ك ئـازادلىق يولـدا      هركىنلىـك، تارىخنى، ئ 

، كېزىـپ  چىقىـپ جاھـان      ۇرۇتتىني ۇشۇ م ۆۋىتىدە ن ۆز ئ ۆزلهپ، س ئىگىلىرىنى هرىپهتم-بىلىم

«  سـاناپ،  هپبىـرل - زور ئىشالرنى قىلغان كاتتا بايالرنى بىـر       تېپىپ ۈز ي ۋە ۇل ئىچىلىپ پ  ۆزىك

 قىلغـاننى بىـز   ۇالر ئىـدى، ئـ  قىرىنداشلىرىمىز-قان هھهللىكم بىر  ،ۇرۇتلۇقي ڭ بىزنى هشۇالرئ

 ۋەتهننــى، ،ۇرۇتنىيــ . قويــاتتىســېلىپ بىــر ئــوتنى ۆڭلىگه كــڭرنىــ بالىالەپ د»ۇق؟قىاللمامــد

، هھهر شــۆرۈپ، كــۇرۇتيــ بىلىــشنى، ،ۈشۈنىــشنىچ ەريــاالرنىمۇد- تــاغهمهس، تــارىخنىال ئۇنىــڭئ

 توغرىـسىدا   هشـقهر  ق ۇ ئـ  قېـتىم بىـر   .  قىالتتـى  هشـهببۇس  ت ۈشىنىـشنى  چ ۇنيانى ئاتالپ د  ۆلهتد
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  :ۇغۇچىالردىن ئوقكېلىپ ۆزلهپس

  . سورىدىەپ د-ۇ؟ باققانالر بارمبېرىپ هشقهرگه قداڭالرئارا   

ــالىالر كــۇياشــالرغا كىرىــپ قالغــان بــ  13-14    ــدىمهي يوغــان ئىچىــپ، ئۆزلىرىنى ب  ۈن

 :هنه يۇئ. ۇرۇشتىئولت

 .دېدى -ۇ؟ خااليدىغانالر بارمبېرىشنى قهشقهرگه

 !هن خااليمهنم---   

 !هن خااليمهنمۇم---   

 ...ۇئاش ... ۇ شىنلېك، خااليتىم هنغۇم---   

 يېپىنچـا  ۋە ۈلـۈك ت-ۇق بـاال ئـوز    هچـچه  باشـلىق ئـون ن     هپهنـدى  ئ ۇرسـۇن  ت ۈنى كـ  هيشهنبهپ  

 باشــالپ ۇالرنى ئــهپهنــدى ئۇرســۇن تهشــقهردەق.  قــاراپ يولغــا چىقتــىهشــقهرگه قەئىلىــپ پىيــاد

، قىلىـچ   بېـشى  ۇالق بـ  هقبهرىـسى،  خاس ھاجىـپ م    ۈسۈپي ،هدىرسهم خانلىق   هسى، جام ھىيگاھ

- بـازىرى، مىـغ   ۋات ئـا  هشـقهرنىڭ ق. ۇردى جـايالرنى ئايالنـد    قااتارلىق هزرەت مازىرى، ھ  انۇغراخب

ــاد ــاالۆزنى كــڭ بالىالرنىــئىكــساقلىق ەملهرمىــغ ئ ــ هكــمهنچ- ئ  ەمكىــر ۈنى كــۇشــ. ۋەتتىقىل

 ۆرۈپ كــەمنى بىــر ئــادكۆپكــۆك ۆزلىرى چــاچ، كــســىرىق بــوي، ئېگىــز هنــۋەرئ هن بىــلكىچىىــك

 قالغانـدا،   ئىززىـپ  ڭلـدى يو ۈرۈپشىپ يـ  هگىـ  ئارقىـسىدىن ئ   هچ ئاغزىنى ئاچقـان   هيرانلىقتىنھ

ــۇنت ــدىنىڭ ئۇرسـ ــ هپهنـ ــويىچۈگهتكىنىئـ ــانلىق ه بـ ــهنىم خـ ــزدهدىرسـ ــەپ ئىـ ــوراپ يـ  ۈرۈپ سـ

ــاخىرى هن بىــلهمراھلىــرىھ ــهپهردىن ســېتىمقــى قۇشــ. تىپىــشقاندى ئ  هپهرنى ســۇ كىــيىن ب

رغـا  ۇال ئ هپهنـدى  ئ ۇرسـۇن ت.  بولـدى  ەك قالغانـد  بـوپ  ڭ بالىالر بىردىنال چـو    ۆتكۈزگهن ئ بىشىدىن

ــازان،  ــستانبولق ــارىژ، ئى ــرلىن، پ ــدەك بى ــدېگهن ــقهردىن قهھهرلهرنىڭ ش ــچه نهش ــسه ھهچ  هس

ــقچو ــ،ڭلى ــۇ ئ ــشىلهھهرلهردىكى ش ــارقىلىق د هرنىڭ كى ــو ئ ــادىكى رادىئ ــنيى ۇني  ڭىلىقالردى

 قىـدە هق ھ ۈرئىتى سـ  ڭ، ئايروپىالن، ئاپتوموبىـل، پـويىز پاراخوتالرنىـ       بوالاليدىغانىلىقى هۋەردارخ

 . بولدىۇيۇلمايدىغان تۆچهكتهك چۇالرغا ئۆزلهر سۇ بە،دهرگهن بۆزلهپس
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 هسـئۇد م. ۆتهتتى ئ هپهندى ئ همرۇلالئ ۇغراپىيىنى ج هپهندى، ئ هسئۇدم ەرىسىنىد هبىئهتت   

 ڭغۇ قاپقــاراۇالرغــا ئۈنهپ، تــهيدانىــدا مهكــتهپ مهن بىــلۇغــۇچىالر ئوقكېچىلىــرى يــاز هپهنــدىئ

 يولغـا ئوخـشاش ئاقىرىـپ       يېـزا  هتـكهن  ك چېچىلىـپ  ۈنچىلهر ئ ۋەن   ساما ۇقىدىكىئاسمان بوشل 

ــدىغان ــامكۆرۈنى ــولى ھان س ــدە، ي ــۇزالر، يهققى ــاي، كــ ۇلت ــان يۈن ئ ــۇزى چولپ ــڭ ئۋە ۇلت  ۇالرنى

ــشى ــى، جايلىشــ ــدە ھھهرىكىتــ ــهققىــ ــى ۆزلهپ ســ ــداقم. بېرەتتــ ــۈلگهن ئۇنــ ــلهر ۆتــ  دەرســ

 هپهنـدى  ئ همـرۇلال ئ ۆتىـدىغان ئ ۇغراپىيهجـ . چىقمـايتتى  ۆمـۈرۋايهت  ئىسىدىن ئ  ۇغۇچىالرنىڭئوق

 هنــت كۆتكهنــدە ئهۋەبىنى پــارتىالش ســاغالرنىــڭ يانــار تۋە يانــار تــاغالرنى ڭلىــق داۇنيــادىكىد

 دورىنــى ،دۆۋىــلهپ ۇم قــهكىلدە تــاغ شــ ۈســتىگه ئۆمــۈپ، دورا كهرگه يۇمــساڭســىرتىدىكى ق

 . ئىدىۈشهندۈرگهن ئارقىلىق يانار تاغ ھادىسىنى جانلىق چپارتلىتىش

 تېتىــك بــوي، جــانلىق، ئېگىــز ڭــشارلىق، قاشــلىرى قاپقــارا، قاهپهنــدى ئراخمانۇئابــد   

ــ. يىگىــت ئىــدى ــىت ۇ،ئ ــ. ۆيهتتى قىــزغىن ســهنتهربىيهن ــدىغان دەرســى هنتهربىــيه تۆزىئ  بېرى

 بويلىرىغـا ئىلىـپ     ۆسـتهڭ ، ئ داالغـا  دائىـم    ۇالرنىئـ . ۆيهتتى قىـزغىن سـ    ېخىمۇ ت ۇغۇچىالرنىئوق

 ۇغـۇچىالرنى ئوق. هشـكىللهيىتتى ت هتلىرىگه پائـالىي  ششچىلىـ  ۈش،زۈ ئـ  ۇ سـ  ۈگۈرۈش،چىقىپ ي 

 ۇبهكئـ .  سـاالتتى  ۇسـابىقىگه  ئاق تاغقا ئاپىرىـپ تاغقـا چىقىـش، توشـقان قوغالشـتا م             ۈگۈرتۈپي

 قالغـان بـالىالرنى     ۇپ يـوق بولـ    هزى قالغـان، مىـج    ھېرىپ ئىدى،   ۇمشاق ي ۆڭلى، ك ھىسياتلىق

 ېمه قولدا نـ   ۇرالماي، چىداپ ت  ۆرسهرنى ك  بالىال اتنامر-همبهغهلك. ۆتۈرۋاالتتىكھاپاش قىلىپ   

 ۇالرنىـڭ  ئ ،كېتىۋاتقانـدا  بـالىالرنى باشـالپ تاغقـا چىقىـپ          ۇ ئـ  ېـتىم بىـر ق  . ۋىتهتتىبىرىـ بولسا  

 قــوغالپ ېلىــپ ئمۇھاســىرىگه ۇنىبــالىالر ئــ.  چىقىــپ قالــدىكىيىــك بىــر هرىپىــدىنئالــدى ت

 ۇتـۇپ  ت كىيىكىنى ۈشۈپغا چ  جىرا ۆزى ئ هپهندى ئ ۇراخمانئابد. ۋالدى بىر جىراغا قاپسى   چوڭقۇر

 ،ەيىتتـى تىتىردىـر   - دىـر  كىيىـك  ۈشكهنباغالققا چ . قولى باغالندى -ۇت پ ڭكىيىكنى. چىقىتى

 هلنـۈرۈپ ت همكىـن  غ هتىراپقائ هن بىل ۆزلىرى ك قاپقار ۆرنىدىغانك ۇپ بول ۇرغاندەك ت ۇپياش تول 

 هپهنـدى  ئ ۇرەھماندئاباندا  ۇرغ ئىلىپ ئولت  ەم د ۈستىدە تاغ ئ  ۇالر كىيىن ئ  ۇنىڭدىنش. قارايىتتى
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 قىلىـشقا   ۋاپ كـا  ۆشـنى  گ ۇپ، سـوي  كىيىكنـى .  قالـدى  ۈرۈپ خىيال سـ   ئىچىاللماي نېمىشقىدۇر

ــهقهززارت ــان تۇپ بول ــالىالرمۇرغ ــۇ ب ــاراپ شــوخل ۇئهللىمىگه م  ۈكلهپ قىاللمــاي شــ ۇقلىرىنى ق

ــشتى ــد. قىلى ــدى ئۇرەھمانئاب ــردهپهن ــن ئولتەم بى ــدىن جى ــردىنال  ۇرغان ــيىن بى ــشىنى كى  بې

 :ۆتۈرۈپك

 . سورىدىەپ دهر؟ رازى بوالمسىلۋەتسهكقويى كىيىكنىبالىلىرىم،    

 ۇتتـۇق؟  جاپـا تارتىـپ ت     نېمىـشقا  همسه ئ ؟ۋىتىمىزمۇقويى«.  قاراشتى هبىرگ-بالىالر بىر    

ــدا،قورســاق ئىچىــپ ت ــار تۇرغان ــ نېمىــشقا ۋاپنى كــاهيي ــ»؟ۈدەكمىزيىمىگ  ســهبىي ڭ بالىالرنى

 .تتىۇرا تئېتىپ ئهكس مهنه ئاشۇ ۆزلىرىدىنك

 هپـسىمىز  ن ڭ بىزنىـ  ۈرگهن يـايالپ يـ    هركىـن  تاغـدا ئ   ۇشـۇ م. ڭالر قـارا  ۇتقۇنغـا  ت ە بىچـار  ۇب   

- ئاتا ۇنىڭمۇئ. ۇرىدۇ ئايرىلىش ئالدىدا ت   ۇ جىنىدىنم همدى ئايرىلدى، ئ  هركىنلىكىدىن ئ ۈپهيلىت

 يولىغــا قــاراپ ڭ بىچارىنىــۇ تاپتــا بــۇ شــۇالر ئــۇ، بارىــدڭىللرىســى-ئاچــائىنــى، -ئانىــسى، ئاكــا

 .ۇدۇشقانۇرت

 . ياش تولدىۆزلىرىگه يوغان، قاپقارا كڭ كىچىكنىەمكىر   

 .ۋازدا ئاەكتىتىر ۇ ئدېدى -،ۋىتهيلىقويى هپهندىم،ئ---   

 .ۇ قالغان بالىالرمدېيىشتى-!ۋىتهيلىقوي---   

 . بولــدىغايىــپ ئارىــسىداتــاقالپ قىيــاال - تــاقالپۇپ بــاغالقتىن ئــازاد بولــكىيىــك ---  

 كىيىن  ۇنىڭدىنش.  ئىچىلىپ قالدى  ۆڭۈللىرى يوقاپ، ك  هشلىك غ ىدىكىۆڭل ك هممهيلهنىنڭھ

 . بولدىۋلىمايدىغان ئوكىيىك تاغقا چىقسا توشقان، ۇالرئ

 تاغـسى  ۋىتىـپ كىتى ئوينـاپ    تېپىـپ  يولـدا تـوپ      هن ئـاغىنىلىرى بىـل    ەمكىر ۈنىبىر ك    

 ڭ تاغىـسىنى  ەل تـوپ د   هپـكهن  ت ۇنىـڭ ، ئ ئېيتقانـدا توغرىسىنى  .  قالدى ئۇچراپ هزىنگه م ئىمىن

 ڭ ئانىـسىنى  ه تـارتقىنىچ  ۇلىقىـدىن  ق ۇنى تاغىـسى ئـ    هزىـن م.  ئىدى هگكهن ت بېرىپ ڭشىرىغاقا

 شـالىلىرىنى  ئااليتىـپ، ئاغزىـدىن      ۆزلىرىنى، كـ  شـىلتاپ  لىرىنىئالدىغا ئىلىـپ كىرىـپ قـول      
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 هتتى؛ تىلالپ كهچاچراتقىنىچ

چىققانــدىن نــان  يولــدىن ۈرۈپ يــئارقىــسىدا ڭئىمانــسىزالرنى! ۇرتهدمــ ،ۇدجويــ ۇھــ---   

 ئىتىزغـا  يۈرگـۈچه  تېپىـپ  تـوپنى    هسكى ئ ۇشۇ پاتماي قالغان بولسا، م    ڭگه ئىچى ڭجىنى! قىپى

 ! بولماسمىدىڭ چاپساهتمهنچىقىپ ك

ــېڭىچه هزىــن مئىمىــن    ــتهپلهرگه مي ــدىلهرگه ئۋە هك ــارىچېنىنىــڭ جهپهن  ۆچىلىــكئ ه ب

ــى ــ. قىالتت ــى ۇرۇتي ــسىم  ۋە بېگ ــر قى ــازى بى ــوزاتالر-ق ــلق ــشىپ بىرلهن بى ــام«: ى ــايالر ۇس  ب

 هچكىچه ك هتىدىنبالىالر ئ .  پايدا تاپتى  نېمه ئۆگىتىپ ئىشلىرىنى   هرەڭالرنىڭپبالىلىرىمىزغا  

 يولــدىن ۇســۇلمانچىلىقنىڭ مۈرۈپ يــتالــشىپ تــوپنى هيتاننىڭ شــدا ئارقىــسىهپهنــدىلهرنىڭئ

 تاغــسى. ئىيتــاتتى ۋەز ەپ د»هن؟نــان چىقمامــدىك- تــوپتىن ئــاشهســكى ئۇ ئــهتتــىچىقىــپ ك

ــه كهدە نەمنـــىكىر ــدىپ ۇتىۋىلىـــپت ۆرسـ ــههتن-هنـ ــاكى تىلـــالپ قالتتـــى هسـ  ئېيتىـــپ ۋەز يـ

 بولىــشىنى ئوغلىغــا يــاكى بولىــشىنى ئانىــسى ئاكىــسىغا ەمنىــڭكىر . بــوالتتىۇتمــاقچىقورق

ــمهيبىل ــشىلداپ هلـ ــى مىـ ــسىنى. يىغاليىتتـ ــۇدىگ ڭئاكىـ ــسىمۇ. هق ھهنلىرىمـ ــۇ مدېمىـ  ۇشـ

 ڭ توپنىـ  هن بىل هپهندى ئ ۇرسۇن قوپسا ت  ۇرسا،ن، ئولت  جىن چاپالشتىكى  نېمه بالىغا   ۇشتۇمدەكم

ــدىن ــقا گگىپى ــانهپ باش ــرى.  قىلمىغ ــدۇر كېچىلى ــراپ ەپ دنېمىلهرنى ــۈپ جۋارقى ــادۆيل  ەم ئ

ــانتۇقورق ــهكهپ، چ،ۋاتق ــوپ تۈش ــتىم ت ــاننى ەپ دهپ ــپ يوتق ــان تېپى ــاتمىغان، يوتق ــ ....توش  ۇ،ئ

 نهسىههت  باقتى، ۈزۈپمۇ ئىچك يىۈ س ەدىمىد ۇتۇپ، ئوغلىنى ئوق  ه بويىچ هسلىههتى م ئاكىسىنىڭ

 يولـدىن   ەمنـى كىر هرسـه  ن ھـېچ  كـار قىلمىـدى،      لـېكىن  باقتى،   ۇپمۇ سوالپ قوي  ۆيگه ئ ۇ،قىلىپم

 هلـسۇن  كهكـتهپكه  سـىنى م  هپهنـدىلىرىم  نامـازدىن يانغانـدا، ئ     جـۈمه ، بىـر    تېخـى . ۇرالمىدىقايت

 ۈنى كـ ۇ ئـ هسـلىدە ئ. ى باشـالپ بـارد  هكـتهپكه  م ەپ د هن، ئانىلىرى بارىـدىك   ڭ بالىنى ھهممه ەيدۇ،د

 ياپقــان بىــر تــوپ ۈزىنى يــۆزىگهئوخــشاشئ ئانىــسى ەمىنىــڭكىر .بولغــانىكهن ۇســابىقه مڭچــو

 قانـداق   ۋارتارغا توپنى   ۈگۈرۈپ، تىز ي  هكداندا ئوقت هي م ڭ ئوغلىنى ۇرۇپ، ئارىسىدا ئولت  ڭئايالنى

» ! بـاال  ۇلئوغـ «،»!هت كىچىـك، ياشـاپ ك     كىـرەم «ۆرىۋاتقانالرنىڭك توپ   ۈزگىنىنى، كىرگ تېپىپ
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ــقانلىرىنى توەپد ــدى ئاۋالشـ ــهم ھڭلىـ ــۇئ. ۆردى كـ ــدىن  ۆزىمـ ــدا ئوغلىـ  ھاياجانلىنىـــپ گاھىـ

 ۇرسـۇن  كىـيىن ت   ۇسابىقىدىنم. ى قالد ۇيمايال سالغىنىنى ت  ۋارقىراپ قېتىم هچچه ن هنسىرەپئ

ــدىئ ــا هپهن ــىكىر چىقىــپ ئوتتۇرىغ ــسىگه مەمن ــپئولت ۈرى ــااليىق، ب«:ۇرغۇزىۋىلى ــدىنخ  ۈگۈن

 چېلىـپ  ۋاك چـا  ەم ئـاد  همـمه  ھ ،هنـدى دىگ» !ۇن توپچى بولـس   ەمكىر ئىتى   ىڭەمنكىر ئېتىبارەن

 خشاش ئو ۆزىگه ئ تېخى توسمايدىغان،   ەمىنىكىر كىيىن   ۇنىڭدىنئانىسى ش . هتتىئالقىشالپ ك 

 هخىرلىـدىغان پ سىلىـشىدىغان، ئوغلىـدىن   ڭىنى پـارى  ۇسابىقىنىڭ م ڭ، توپنى هنئانىلىرى بىل 

 قـاتتىق   ڭكىـدىن  تـوپى بىزنى   هرەڭلهرنىـڭ  پ ڭلىـسام ، ئا ئانـا «:ۇنىڭغـا  ئ ۈنى بىر ك  ەمكىر. بولدى

 زىغىــر ڭــا ماهنســ. ەيــمهن بولــسام دهلهيــدىغانتىپ ۇ قــاتتىق توپنىمــهرقانــداق ھهنم. هنئىــك

 باش  ۈن ك هچچه ن دېگهندە »هرگىنه بىر توپ تىكىپ ب    ئارىالشتۇرۇپ شېغىل ئارىسىغا ڭپاخىلنى

 ۈنلهردە كـ  ەسـلهپكى  د هپـكهن  توپنى ت  ۇ ب .هردى توپتىن بىرنى تىكىپ ب    دېگهندەك ئوغلى   ۇرۇپقات

 دىـن كىـيىن     هزگىـل بىـراق بىـر م    . هتتـى  ك ۇقانـاپم   قىزىرىـپ،  ۇتلىرى پـ  ڭئاياغياال ەمنىڭكىر

 ۈرۈپ يـ  تېپىـپ  تـوپ    ۇنداق شـ  هنه ئ ەمكىـر . ۈشـتى  جايىغا چ  ۇلىمۆڭ ك ڭقانىماس بولدى، ئانىنى  

 ۇشـۇ  مۈرۈپ يـ تېپىـپ تـوپ   .  بولدى هپهندى ئ هكتهپكه م ۇ ش تېخى ۈتتۈرۈپ پ هكتهپم . بولدى ڭچو

 .ئېرىشتى ۇھهبىتىگىمۇم ڭ چىرايلىق قىزنىهڭ ئۇرۇتتىكىي

 تــوپنى ۋالغان ياســىۆزگهرتىــپ ئۇمــاقنى كونــا تهن ئــاغىنىلىرى بىــلەمكىــر ۈنىبىــر كــ   

 هنجــان تــوپ يــول بويــدىكى ئهن بىــلتىپىــشى ۈچهپ كــڭ بىرنىــۇركىمــد. ۋاتــاتتى ئويناتېپىــپ

تـام بـويالپ    .  ئىـدى  ئېگىـز  تـاملىرى    ڭباغنىـ . هتتـى  ك ۈشـۈپ  چ ه ئىچىـگ  ڭ باغنىـ  ڭتاملىق چـو  

 ەمكىـر . ۇراتتى تـ  ڭغۇالشـتۇرۇپ  باغنى قارا  ەكلهر تىر هگۈس ۇق قوي ۆتۈرگهن ك هد ق هلهكپ-ئاسمان

 قىــزى ڭ باينىــۇباغــدا ئــ.  كىــردىۆمىلهپ شورىــسىدىن ئــڭ باغنىــۈچــۈن ئۋىلىشئىلىــتــوپنى 

 . ئالدىغا باردىۇنىڭ ئۇپ بولئىلىۋالماقچى قولىدىكى توپنى ڭ قىزنىۇئ .ۆردى كهرىگۈلنىم

ــر----    ــىنى ق ەمكى ــك، س ــقهرگه كىچى ــپ هش ــدىغۇئوق بېرى ــتمۇ؟ ،ۇيدىكهندەي  ەپ د-راس

 . تىكىپۇنىڭغا ئۆزلىرىنى كۇالقتهك بهرىگۇلمسورىدى 
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 ەپ د ۇ قالىـد  ۇز ئانـامنى يـالغ    لـېكىن  بولغان،   ۇتماقچى ئوق هشقهردە ق مېنى هپهندىمئ---   

 ەمكىـر  دېـدى  -،دېـدى  ،تهربىيىلهيمهن ۆزۈم بولسا سىنى ئ   نداقۇ ئ هپهندىمئ. ۇمبارمايدىغان بولد 

 .هن بىلهغرۇرلۇقم

 ۇ؟ بولىدىغهتسهڭ ئىلىپ كه بىللڭنىمۇ ئاناهشقهرگهق---   

ــام ئ---    ــدىكهنئان ــ. ۇنىماي ــازادهھراداس ــاد ۆگىنىــپ ياشــاپ ئە ئ ــان ئ ــەم قالغ  هھهرگه ش

 هھهرنىڭ، شــبېرىــپ هشــقهرگه قنه دادام بىـل ۋاقتىمــدا ۇغۇلمىغــان تهنم. ەيــدۇ دۆنهلمهيمهن،كـ 

 چىقـسا   گېپـى  هشـقهرنىڭ  ق ،هنكىتىپـتىك  ۇپ قورقـ  ۆرۈپ كـ  ەملهرنى ئاد ئېسىلغان ەرۋازىسىغاد

 .كېتىدۇ ەپ تىترۇھازىرم

 ناھـايىتى   ەۋىتىـپ د ۇنداق ش هرىگۇلم -ۆنهلمهيمهن، ك هشقهرگه ق هنمۇ راست، م  ۇغۇئ---   

 ئېگىــزتـوپ  . هپتــى تقارتىـپ ا  تــوپنى بـاغ ســىرتىغ هن بىـل هرىــكهت ھهبـدەس  چهمچىرايلىـق ھ 

 ئارىـسىدىن   ەكلهر تىـر  هگۈسـ  ۇرغـان  پـارقىراپ ت   كۆكـۈچ  ھالقىـپ،    ۈستىدىن ئ ڭتىمىنى هنجانئ

 .هتتى كۆتۈپ ئۇيۇلداپغ

 هن؟س ....سهن ،نېمه---   

 هرىگـۇل م دېـدى  -ڭ، قالغانمىدى دەپ ۇ، توپ ئوينىيالمايد  ەم باشقا ئاد  هندىنقانداق م ---   

 ۇلۇڭـدا  ب ۋۇ بـار، ئـا    ۇم بىـر توپـ    مېنىڭمـۇ  -ۈلدى،بىردىنال ئىچىلىپ ك   ۋە دومسايتىپ   هۋلىرىنىل

 .تېخى بار ۋاراتارمۇبىر 

 .كۈلۈۋەتتى ەممۇكىر ەپ دۇنداق ش-هن، بوپتىكڭمۇ قالساۇپ باال بولۇلئوغ   

 : سورىدىهرىگۇلدىنم بىردىنال توختاپ ،ۋىتىپكىتى هرەپكه باغ ئىشىكى تەمكىر   

 ڭلىـدىڭ؟  ئا هدىـن  ن هپنـى  گ دېگهن هن بارىدىك هشقهرگه ق مېنى ھېلىقى هنراست، س ---   

  .هنتىمدىمىگ ھېچكىمگه هنم

 همـــمه ھ-ۈلـــدى، كهنه يكۆرســـىتىپ چىـــشلىرىنى هدەپتهك ســـهرىگـــۇلم -ۋا،كـــال---   

 هنجانغـا  ئ هن بىـل  هپهنـدى  بىـر ئ   هنجـانلىق  ئ ېنى سـ  ېخـى  ت ،ڭگىپىـ  ڭال ئاغزىـدا سـىنى    ەمنىڭئاد
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 ! بارهپمۇ گدېگهن ېتىدىكهنك

........ 

.  قالـدى  بـوپ  تىپىـدىغان  تـوپ    ۈۋىدە ت ڭ باغنى ۇشۇ كىيىن دائىم م   ۇنىڭدىن ش ەملهركىر   

 هر ھەمكىـر . ۇردى توپ ئىلىپ چىققىلى باغقا كىرىپ تۆۋەت ئىككى ن- بىر قىتىمدا هر ھ ەمكىر

ــا كىرىــپ كقېــتىم ــسه باغق ــدىغانلىقىغا ئنېمىــشقا هت ــات چىقماي ــگهن پ ــاغىنىلىرى هجهبلهن  ئ

يـان  -ۇ بويىـدا يـانم    ئىـرق  هن بىـل  هرىگـۇل م ەمنىـڭ كىر كىرىـپ    هپىلۆم شورىسىدىن ئ  ڭباغنى

 ڭ يــاش بالىالرنىــئىكــساقتىكى كىــيىن ۇنىڭدىنشــ. ۆردى كــۇڭدىــشىۋاتقانلىقنى مۇرۇپئولتــ

 ۇنچىلىك ناخـشا شـ    ۇبـ . ئىدى»ۈلمهرەمگ« نامى ڭناخشىنى. هتتى بىر ناخشا تارىلىپ ك    ئارىسىدا

 ئىـسىدىن   ۇزاققىچه، ئـ  چېكىپ تارىنى   ۈرەك ي ڭ كىشىنى ڭلىغانالر ئىدىكى، ئا  ۈزەل گ ۇڭلۇق،م

 .چىقمايتتى

 تـوپچى توغرىـسىكى     ەمكىـر  هن قىزى بىـل   همرابايھ دادىسى   هرىگۈلنىڭم ۈنلهردەبىر ك     

 هگزادىلهرنــىنــى ب-نــى«. بولــدىكهتكــۈدەك يىرىلىــپ هزەپــتىن غۋە نومــۇس ڭالپ ئــاهپلهرنــىگ

. ۇتىپىـشىپتىم  هن ئوغالق بىل  تىميې ڭتۆشياال قىزىمىز بىر    ۈرسهك، ي ۆرمهيقىزىمغا اليىق ك  

 هتكــۈچه يۇنىغــا، خوتچېكىــپ هريــادپ-ه نــالەپد»! باقامــدىغانىگهننىمــۇد قىزبــاال ئىــسىت، ۋاي

 پىنهـان   هشـقهردىكى  ق همراھلىقىـدا  ھ ۇقچىالرنىـڭ  قىزىنـى قور   هن بىل ۇنىكايىپ ئاخىرى خوت  

! چىلىك يـول ئىـدى   يولى قان هشقهرنىڭ ئالدىدا ق  ۇتلىرى پ ەمنىڭكىر. جايغا يولغا سالدى  -ۇقور

ــ ــون ك،ۇھهپتهئ ــدە ئ ــو بېرىــپ هشــقهرگه بىــر قۈن ــاراليىتتى كــوچىالرنى هرەپتىكــى تبېــشى ن . ئ

 چىقىـپ   هرەپـكه  كوچـا ت   همراھلىقىـدا  ھ ۇننىـڭ  بىـر قىـرى خوت     هزىـدە  ب ،هزىدەيالغۇزب هرىگۇلمۇم

 ىنىـڭ هدىن ب ۇك بىر قارىشىدىن، ناز   هپپىدە ل ۇرۇلۇپ ب ڭ قىزنى ۆگهلگهن ي هرەنجىگه پ ۇ،ئ. قاالتتى

 قىزىرىــــپ، ۆزىچه ئــــۋە ســــېزەتتى ۆرگىنىنى كــــۆزىنى ئــــهتلىرىــــدىن بىــــر قىياپەئاالھىــــد

قىزنى يىراقتىن  .  قاراپ قاالتتى  ۇزاق ئارقىسىدىن ئ  ە خىيالالر ئىلكىد  شېرىنھاياجانلىنىپ،  

 ئـاچلىق،   ۋە ھـارغىنىلىق  يىراقلىقـى،    ڭ يولنىـ  ۇنىڭغـا  چاغلىرىـدا ئ   ۆرەلىگهن بىر ك  ۇبولسىم
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 . قاالتتىهي بىقارارلىقى بىلىنمڭۇسىنى ئارزۋىسال

 ۈسـۈپ  ئ تېگىـدىن  هر يـاكى ي   ەك قالغانـد  ۈشـۈپ  چ ە ئاسـماندىن توككىـد    ۇددىئاق تـاغ خـ       

. ۇرىــدۇ تۆتــۈرۈپ كهد ســىرلىق قۆلــدە تاشــلىق چۇم قــهنۇبىــدىكى جڭئىكــساقنى ەكچىققانــد

 سـېلىپ  ەرهز ن زېمىنغـا  ە ئىچىد ۈكۈت س ۇ ئ هيتىدە پ ۇگۇم گ ۋە هھهردە س ڭ تا ،هردەكىچىل ڭغۇقارا

ــانت ــسىپىتقا ئوخشىــ ۇرغ ــدىسا، موي ــاز   هردەكىچىــل ڭ ئاي ــاكى ئاپتــاپ قاينىغــان ي ــدەك ي  ۈلىرى

 ۇددى خـــۇ تاشـــلىغاندا ئـــهزەر يىـــراقتىن نتېخىمـــۇ. ۇ چاچىـــدۇر يـــالتىراپ نـــەككىرىـــستالد

 ۇيـان تـارىختىن ب  . ۆرۈنىدۇ ك هكئوتىغاتت بېشىدىكى ۇرۇتنىڭي هدىمى ق ۇ ب ەت ئىبار ئىكساقتىن

ــ ــىخىل ۇب ــش ــ تاش ــاي ۇتا ب ــ،ۇرۇتت ــ ۇ ب ــدىكى ۇرۇتي ــكئهتراپى ــتانلىقالردا  - كىچى ــك بوس كىچى

 هڭ ئهلىقىنــڭخ ۇرۇتيــ ۇبــ.  ياشــىغانۋمى بىــر قــوه ئىــگهخــاراكتىرگ ۆزگىچه ئــۇيغۇرالرنىــڭئ

 .كېرەك بولسا كىزىش ئاالھىدىلىكى جاھان هۋدىلىكگ

رىــشچان،  باشــقىالردىن تىۇالرنى ئــڭچىلىق قىــستاۋە ۇرغــاقلىقى قۈنۈمــسىز، ئهرنىــڭي   

ــپ   ــداملىق قىلى ــدچى ــان  ۈرۈپاليىتىل ــاي، جاھ ــپ قالم ــقىچكېزى ــولى  ه باش ــك ي  تىرىكچىلى

 ۋان،بايا-ۆل، چ ئېشىپ ۋانالردىندا- تاغ هۋالدئ-هۋالدمۇ ئ ۇالر ئ هتىجىدەن.  قىلغان هجبۇر م تېپىشقا

بارغـانال  . ۇرغان ئايـاغ ئىزلىرىنـى قالـد   يېرىدە هممىال ھۇنيانىڭ د ھالقىپ ئوكيانالردىن-دىڭىز

 هكىچىككـن  ۇ ئاشـ ۇالر ئـ هممـا ئ.  ياخـشى ياشـىغان  ۆپ كـ ۇرۇتىـدىن ي ۆز، ئـ تېپىـپ  رونـاق  يېرىـدە 

 تاشـقى  ۇرۇتىـدىكى ي ۇيغـۇرالر  ئهر يۇ ئۇڭاش.  قالمىغانۇنتۇپ زادى ئ  زېمىنىنىنامرات، تاشلىق   

 ۆزنهك كــۆزلىــشىدىغان ئاسـان ئ هڭ ئڭىلىقــالريى ۇنيـادىكى  دزىــچ، هڭ ئاالقىـسى ئ هن بىــلۇنيـا د

 ۇنداقتارىختا شـ  . هلگهن ك ۆرسىتىپ ك هسىر ت هقدىرگه ت ۋە تارىخى   ۇيغۇرالرنىڭ ئ ۈلۈتك پ ۇپ،بول

ئاچقـان  .  بايالر ۇسام ئاخىرلىرىدىن تارتىپ    هسىرنىڭئ-19.بولۇۋاتىدۇ ۇنداق ش ۈگۈنمۇبولغان، ب 

 ۋە بـايالر ئاچقـان      هرىپهتـپهرۋەر  م هكتهپلىـرى،  م »ۇئهللىمىن دارىلمـ  ھهبىبىزادە«،»ۈسهينىيهھ«

 يانغـــان ۋۇلـــداپ قوينىــدا ال ڭغۇلۇق قـــاراۇددى خـــهكــتهپ  مۆپلىگهن كـــخىمـــۇتې ۋاتقــان ئىچى

 هنزىـــرىگه مۈزەل گـــتېخىمـــۇ ،ۈمىدلهندۈرۋاتىـــدۇئ ،ۇتىۋاتىـــدۇئويغ هرنى كىـــشىلهشـــئهلدەكم
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 هقهدەر چىقمىقــى نۋۇجۇدقــا ىــشنىڭ ئۈزەل ياخــشى، گــۇنيــادا، دلــېكىن ......ۇرىۋاتىــدۇئىنتلد

 ......ه ھەزىل رۋە ۆپ كهقهدەر نەقىبلىرى رۇنىڭ ئۈشكۈل،م

 چوڭقـــۇر هپهنـــدى ئۇرســـۇن تهلـــگهن ئـــاتلىق چىقىـــپ كۆيىـــدىن ئڭبىگىنىـــ ۇرۇتيـــ   

ــا  ــى غۆز كــۇنىــڭئ. پاتقانىــدىخىيالالرغ ــدىن چىراي ــتىن ئالدى  قىيــسىيىپ، ســاقاللىرى هزەپ

ــر ــان تەپتتىـ ــۇسي ۇرغـ ــڭ بۋە هگ بۇنـ ــسىدا هگنىـ ــۈرۈكلىرىنى تمېهمانخانىـ ــپ ۈكـ  چاچىرتىـ

 همـمه كىچىـك ھ  -ڭ چـو  ۇپمـۇ  ئىشلىرىغا، بول  هيهنتهربى ت ۇتۇشقا،ئوق »ھۈسهيىنىيهنىڭ«ۆزلهپس

- بىـر  هزىـنلهر  ئىـشان م   ۇززات،ق- قازى ۇرۋاتقانياغد هتئاھان- ئوينىشىغا تىل  پۇتبول ەمنىڭئاد

 . ئىدىۆتمهكتىئ هپبىرل

 ەك قوزىــسىدڭ يامــان؟ بــاللىرىمىزنى قوينىــنېمىــسى هدىرســلىرىمىزنىڭم هكــونىچ-   

 !همهسمۇ ئهدىرىسهم ۇ ئاش،ۋاتقىنىكىل تهربىيىلهپ قىلىپ ۇسۇلمان مهقۋادار ت،ۇمشاقي-ۇۋاشي

 هتىـۋارالرنى پ خىلـالپ    ۇبارەككه م هدسھ ،»هرىمك-ۇرئانق« دىنىمىزغا،   ەپ د دەرس هننىپ   

 ۇدانىــڭ خدېگهننــى هري! هتمهمــدۇ ئىــشلىرى ئىــزدىن چىقىــپ كڭ جاھاننىــۈرســهتارقىتىــپ ي

 ئىــشالرنى بىــر نىرىــسىدىكى ۇنىــڭ ئۇرىــدۇ، تۈپۆتــۈر كۈڭگۈزىــدە بىــر كــاال مهنئىرادىــسى بىــل

ــڭخ ــۇدايىمنى ــۆزى ئ ــتج. دۇ بىلى ــدىلهر ئهدى ــهر يهپهن ــشايد ۇمىالق ي ــا ئوخ ــاي ۇ، توپق  توختىم

 پىيالىـدىكى چـاي     ۋۇ بولسا مـا   دېگهندەك ۇالر ئ هگهرئ. ئۆتىكىدەك دەرس ەپ د ۇرىدۇ، ت ۆرگىلهپچ

ــدنېمىــشقا ــدى ئۇرســۇن تۇ، مىدىرلىماي ــداقچهپهن ــه قان ــمهي كۇمىالپ ي  يىنىمىــزدا ڭ بىزنىــهت

 .....ھا ..... ھاۇرااليدۇ، ئولتهخۇدۈكب

 ۇ بـ  ۋايىالشـتۇرۋەتتى يا يـورۇپ  ۇرۇپباغ چاپت -ۇتاغ، باغم -ۇبىر ئوبدان باللىرىمىزنى تاغم      

 ۇ، قارىـسا شـ    هگهن. هتتـى  قـاپالپ ك   هرنى ي هممه توپى ھ  هيتان ش هرەڭلهرنىڭ پ ھېلىقى. هپهندىلهرئ

ــالىال  . قالمىــدىهتــته چهقلهرمــۇ خۇنخــات هتتــاھ. گېپــى نىڭۇ ئاغزىغــا قارىــسا شــكىمنىــڭ ب

 .هتتى كۇپ بولڭلىمايدىغان ئاۇگىپىنىم ڭئانىلىرنى-ئاتا همهس، ئگىپىنىال هلىپهتلهرنىڭخ

 بالىالرنى باشالپ تـاش     ۇششاق ئ ۈرسهك، ي ەپ د ەم ئاد ڭلۇق خىلى ئو  هگنى ب همرۇلالئ ۋۇئا   
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» يانــار تــاغ «، پارتىلىتىــپ ۆمــۈپى ك مىلتىــق دورىــس ۇملۇققــا قيىنىــدىكى هســچىتنىڭم

 يـا   ۇ بوالمـد  هن ئىرادىسى بىـل   ۇدانىڭ ئىشلىرى خ  ڭجاھاننى. ۈرۈپتۇ ي ەپ د ،ۇپارتىاليد ۇشۇنداقم

 ڭ سىلى چوهپهندى، ئۇرسۇن باقسىال تەپسىلى د! ۇ بوالمده ئىرادىسى بويىچهپهندىنىڭ ئ هرۇلالئ

 ئىــــشالر ۇ بــــۇرۇتتىكىيــــ ڭبىزنىــــ. ەم ئــــادۆرگهن ئىــــشالرنى كــــڭ چــــوۇغــــان، ئوقهرلهردەي

 قالىدىغان  ڭالپ ئالىيلىرى ئا  هي ئىشالرنى دوت  ۇب! ؟نېمه بولماي   ەھرىيلىكقااليمىقانچىلىق، د 

 .هرنىڭندىلهپه ئۇ بار بۆرگىلىكىك ۇ،بولسىغ

 تـون   ەڭ خورمـا ر   كېلىـدىغان  چىپپىـدە  هدىـنىگه  ب ۈسـتىگه  ئ ۆينهك پاپاخ، ئـاق كـ     ئېگىز   

 ۇزاتالرنىـڭ ق-قـازى  يوغـان قورسـاق      ۇق، تونل ۇرپ- پار ،هللىكس يوغان   هپهندى ئ ۇرسۇن ت هنكىيگ

ــسىدا چاققــان،  ــ. ۆرۈنهتتى كــۇشــپىچىمخئارى ــۈرۈپ، كئېگىــز هل بىــر قىــشنى ســ ۇئ  نېپىــز ۆت

ــڭل ــدە بهۋلىرىى ــقس ۇرجىكى ــسىرىگهن هىنۇس ــى ئكۈلۈم ــڭ پىت ــا ۇالرنى ــلىرىنى ئ  ڭالپ قايناش

 دىنى  يېرىدە دېگهن ه ئىتالىي ڭهرەڭلهرنىيىلالر ئىلگىرى پ  430 ۇنىڭدىن ب ۇالرغا ئ ۇئ. ۇردىئولت

ــاالرئ ــلۆلىم ــالىم  هن بى ــر ئ ــسىدا بى ــۇنداق مەل دئوتتۇرى ــڭ ۇش ــانلىقىنى، مۇنازىرىلهرنى  بولغ

 ەتتىكى قىلىـپ ئايلىنىـدىغان ئـاد      هركهزنى م ۇياشـ  شـارى ق   هر ئالىم ي  ۇ ئىسىملىك ب  كوپېرنىك

 ياشـاپ   ە ئىچىـد  ىـت هزەربهنن ۆمۈرۋايهت ئ ۈچۈن ئ ۇرغانلىقى ت ڭ قارىشىدا چى  دېگهن پىالنىتبىر  

 تلىمــاتىنى ڭكوپىرنىــ ڭمۇگــاللىنى ئــالىم ۆتكهن كىــيىن ئــۇنىڭــدىن ئهتكهنلىكــى، كۆلــۈپئ

يىلـى  -1600 بولغـانلىقى،  ۇچـار  د هتكه ئوخشاش قىـسم   هن بىل ڭكوپىرنى ۈپهيلىياقلىغانلىقى ت 

ــو ــ گىئوردان  قىلغــانلىقى هشــۋىق تهلىمــاتىنى تكوپېرنىــك ڭ ئىــسىملىك بىــر ئالىمنىــ ۇبرون

ــ ــم م ۈپهيلىت ــدارى ــا كهيدانى ــۈرۈلگهنلىكى ئۆيــدۈرۈپ ئوتت ــېكىن ....ۆلت ــل  ۋە هزەربهنىــتن ۇ، ب

 ىــپ يىرۇلــۇتالرنى يوقالمــايال قالماســتىن، بهكــۈن ئىلمــى يۇ بــهن بىــلۆلتۈرۈشــلهر ئۆيــدۈرۈپك

 زور  هدىنىيتىنـى م هت ئىنـسانىي  ۋە بىلشنى ۇنيانى د ڭ چاقناپ، ئىنسانالرنى  ۇياشتهكچىققان ق 

- چىرايىغـا بىـر  ۇالرنىـڭ  ئۇ ئـ هممـا ئ. هلـدى  ك هرگۈسى ب ەپد .....هتكىنىىرلئىلگ ئالغا   هدەمبىر ق 

 هنمهنلىــك مه نــادانالرچۋە همه تۆزلۈك،ئــاچك.  يانــدىنىيىتىــدىن ۇ بــســېلىپ هزەر نهپبىــرل
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 هپ گ ئالـدىرىماي  ھارغانـدا    ۆزلهپ سـ  ۇال ئىـدى ئـ    ۇرغـان  رايىنـى قايت   ۇنىڭ چىرايال ئ  بۇقاپلىغان  

 :باشلىدى

 ۈنـدۈز ك-كېچه هرقايسىلىرىھ.  كاتتىلىرى ۆتىۋەرلىرى، م ۇرۇتنىڭي ۇ قايسىلىرى ب  هرھ   

 قىلمـاي   همهل ئ هربىيهلىرىگهت-هلىمت ڭ قايسىلىرىنى هرھ .يىيىشتىال غېمىنى ۇرۇتىمىزنىڭي

 ئېغىــز ئىككــى هرقايــسىلرنىڭھ ۇ بىزمــلــېكىن قىلىمىــز، همهل ئۇم چوقــهمهس، ئهددىمىــزھ

 قايــسىلىرى ئــاق تاغقــا چىقىــپ باققــان  هرھ. ۆتــۈنىمىزىرىنى ئۇشــل قويڭالپ ئــاگىپىمىزنــى

. ۆرۈنىـدۇ  ك ئالقـانچىلىكال  ئېكـساق  ۇ بـ  ڭ قارىـساق بىزنىـ    هسكهتاغدىن پ . ۇمكىن م ۇشلىرىبول

 ئالىقانچىلىـك  هنىـل ي ۇ ئۇ يولچىالرنى قوشقاندىم،ۇتتاق ،هيساقب قايراق،   هتراپىدىكى ئ ۇنىڭغائ

 ەريـا،  دنىرىـسىدا  ەريانىـڭ  د،ۇرۇتيـ  نىرىـسىدا  يۇرۇتنىـڭ  تـاغ،   نىرىسىدا ڭ تاغنى ۇنياداد. ۇرۇتي

 ۇرغۇن ن نىرىسىدا ڭئوكيانالرنى-ڭىزدى ڭ، تاغالرنى ۇئاش.  ئوكيانالر بار  -دېڭىزقات  -ۇ قاتم هتتاھ

 ۇرغـۇن  ن ھېسابـسىز  نىرىـسىدا  ڭئوكيانالرنىـ -ڭىـز دى ڭ، تاغالرنىـ  ڭ، تاغالرنى ۇئاش.  بار ەملهرئاد

ــ- نـــىەملهر ئـــادۇئاشـــ.  بـــارەملهرئـــاد  ۇربـــۇن، ئاجايىـــپ يوغـــان د،تىـــدۇقىلىۋا ئىـــشالرنى ىنـ

خىـــل -ۇ ئاســـتىدىن خىلمـــهر يۋاتىـــدۇ، ســـىرنى ئىچىۇلتۇزالرنىـــڭ ياســـاپ يۇپالرنىتىلىـــسك

 ئايلىق  ه قىلىپ ئالت  هشىپ پويىزالرنى ك  ،پاراخوت ،ئايروپىالنماشىنا،   .قىزىۋاتىدۇبايلىقالرنى  

 ۇالرئـ . قىلىۋاتىـدۇ يىنىـپ   ، مائارىپقـا تا   هنـگه پ- ئىلىم ۇنى ب ۇالرئ. ۋاتىدۇبىسى ۈندەيولىنى بىر ك  

 ۇشــۇبىــز م.  بولمــاسهلتــۇرگىلىك هك شــۇمغىلى، يــۆز كــهتىجىلىــرىگه نهنپ-ياراتقــان ئىلىــم

 همـمه  جاھانـدىكى ھ   ەپ كاتتـا، د   هممىـدىن  قارىغـاي ھ   ڭ ئاكـا  ۇرۋىلىـپ ئولت چىقمـاي    ۇرۇتتىني

 رايىۇخــاب امــولالم دۇقادىر ئابــدهرھــۇمم.  قارىــساق بولمــاسەپ دقىلپتــا بىــر هر يهمــمهھ ئىــش،

! هلمىــدىمۇ؟ ئىلىــپ كهتىــۋانى پدېــگهن »ۋاجىــپ هدىــت جئۇســۇلى«ۆلىمالىرىــدىن ئهرفنىڭشــ

 ۇرۇتىنىيــ ۆرۈپ، كــهتئهللهرنــى چۇللىرى ئوغــۇنىــڭ ئۋە ھــاجىم ۇســام چىققــان ۇرۇتىمىزدىنيــ

ــويالپ، خ ــا بنــى»ھۈســهينىيه«ەپ دۇن، قالمىــسهتته جاھــالۇن ئىچىلــسۆزى كــهلقىمنىــڭئ  هرپ

 هدەن بهن بىــلهربىــيه تهقلــى ئهدىــت جۇســۇلى ئهلــسهك، كربىــيىگهتهنته همــدىئ! ۇ؟قىلمىــدىم
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 هتلهردىـن  ئىلل جىـسمانىي  ۋە روھـى    ۇرغانـدا چىنىقت هدەنب. بېرىدۇ ئېتىبار هڭ ت هربىيىسىگهت

 ۋۇجۇدقــا ئىــشنى ھېچقانــداق هدەنــسىز ســاغالم بۋە روھ ۇشــقۇنج. ۇ بولىــدبــولغىلىخــالى 

 روھىـــدىكى ڭدىهقانلىرىمىزنىـــ نىـــڭ،باللىرىمىز ۇ قايـــسىلىرىمهرھ. چىقـــارغىلى بولمـــاس

 ۇغا سـ  هلقنـى بىـز خ  . همهس يامان ئىـش ئ    ۇ ب ه قارشىچ ڭپىقىرنى. ۆرۋاتىدىغانالك ۇشقۇنلۇقىنىج

 ۇالر سـ  ۇشـقۇن  ج ۇرغـان  ت ئېقىپ. ۇدۇر س ۆلۈك تولغان ئ  هن بىل ەچىرىند ۇئوخشاتساق، توختام س  

 نېمىـسى  ۇرغاننىـڭ نىقتچى هدەن ب ا ئالغانـد  ۋاجىـدى  ۇبـ . ھېـسابلىنىدۇ  ۇ تىرىك س  ۋەساپ، تازا   

  سىغماي قالدىكىن؟ۆزىگه كۇبارەكلىرىمىزنىڭ زاتى مهرقايسى ھسهۋەبتىن نېمه ۇيامان؟ ئ

ئارا -ۆزكىيىن ئ . هتتى ك ۇشۇپ قارىشىپ جىم بول   ه بىرگ - بىر هس بىر پ  ڭلىرى چو ۇرۇتي   

 : باشالشتىۆز سۇشتىنت-ۇشمۇ، گاللىرىنى قىرىپ تقېقىپ دىمىقىنى، ۇسۇرلىشىپك

 ۇ بارمىـساقم  ۇيهرلهرگهئ.  بىلىمىز ۇ بىزم دېگهنلىرىنى ڭ سىلىنى هپهندىم، ئ ۇرسۇنت---   

 ئـۆرۈپ  ۇ، دىنىمىزمـ  ڭ كىـم؟ بىـز كىـم؟ بىزنىـ        ۇالر ئـ  لـېكىن . تۇرۇۋاتىمىز ڭالپبارغانالردىن ئا 

ــادىتىمىزم ــان تۇ،ئ ــۇتق ــۇ يولىمىزم ــشىمايدۇالرنىڭكىگه ئ ــ. ۇ ئوخ ــدىن بۇنچهش ــان يىل ــز ۇي  بى

 ەپ د هن دورايم هقنى خ هلگهندە ك ۈگۈنگه ب همدى ئ هلدۇق ك مېڭىپ ڭى ئو  يولن پ، ياشا ۇالرسىزمۇئ

 ۇدايىمخـ .  يـوق  هتكۈچىلكىمـۇ ك كايىپ   هك ب ۇ ئىشلىرىغىم همنىڭ ئال ۇب! هنه ي ۈشمهيلى چ ڭدائو

 ۇتـۇپ،  يـولىنى ت   هرەئهتشـ  ۇپ، نامىزىمىزنى ئوق  هق بىز خ  هرمىگهندىكىن ب ۇنيالىقنى د ۇ ب هبىزگ

 .بوالرمىكىن ۆتسهك ئتىنچ هپ، ينانىنى ڭگهنسى

 ۇ بىزنـى بـ  ۇدايىم بولـسا خـ  ۇنـداق ئ.  بىـز هق قالغان خ ۈنگه ك ۇشۇ م ەپال د ۇنيا د ۇ ئ ،ۇدۇنيائ   

 ۇچىيـارتق  يـاراتتى؟    ەپ د نـېمه  ۈسـتىگه  ئ زېمىـن باياشـات بىـر     - بـاي  ۈزەل، گ ۇشۇنداق م -ۇنياغاد

 هر ھۇپيـ  قوهردە يۇشـۇ  مهپلهرنـى  گۇبولدى، بـ ! ەمغۇ ئاد ۇبىزم! دېمىدىمۇ ۆزۈڭ ئ ۇچى يارالغ هن،م

 زىيـارىتىنى   هتئهللهردىكـى  ھـاجىم چ   ۋۇدۇنباھـا . هتكـۈزەي  ي هۋەرنـى  بىر خ  ۇھىم م ىلىرىغاقايس

 لـېكىن . ۇرماس قاراپ ت  هلسىغۇھاجىم ك . هلگۈدەك ك يېتىپ ۇرۇتقاي پات ئارىدا    ۇرۇپئاخىرالشت

. بـالىلىرىمىز قىينىلىـپ قالمىـسا بـوالتتى       . ۇرۋاتىمىزتـ  ە ئىچىـد  ۈزۈكچىلىكبىز ھازىر تازا ئ   
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ــسىلىرىهرھ ــد غا قايـ ــان بولغىنىـ ــدىن ەك، ئايـ ــان بيېقىنـ ــزدە مۇيـ ــدىغانالر ئوقهكتىپىمىـ  ۇيـ

 هت جامــائهرقايــسىلىرىنى ھۇڭاشــ. ۇرۇنقىــدەك بهنه بولــسا يهت خىــراجۆپهيــدى، كھهســسىلهپ

بولـسا،  .  بىـز  ۈمىـدە ئ دېـگهن  هرسـه  ب ۆپهيتىـپ  ك ۇۋاپىق م ەمنى يارد بېرىلىدىغانئىسكىالتىدىن  

 .هتسهم كېلىپ ھازىر ئۋابىنىجا

 ۇزاق جىمجىتلىـق خىلـى ئـ      ۇبـ . كېتىـشتى  بـوپ  جىم   ۆۋەت بىر ن  هنه ي ڭلىرى چو ۇرۇتي   

 يـوق   هرگۈسـى  ب هقهتال پ هلكى ب همهس، ئ ۆپهيتىش ك هتنى بولسا خىراج  هرايىچ ۇالرنىڭئ. ۇلدىسوز

. ەد-ۇ بولمايـد هلگىلى كۈز يه كىشىگۇ قالسا ئكېلىپ راستتىنال ھاجىم  ۋۇدۇنباھا هممائ. ئىدى

 ھېلىغـۇ .  كاتتـا بـاي  ۇيـدىغان  تونيېرىمـى  ۇنيانىـڭ  د همهس، ئ ەمئـادد  مۇنـداق -ۇنـداق  ئ دېگهن ۇئ

 بىـر   ۇنداق ئاشـ  ،دېيهلمهيـدۇ  ۆرتپـ -ۆرتھ ۇنىڭغا ئ ۆلكىدىكىلهرمۇ ئ ڭالرئىكهنچو هشقهردىكىق

 ....ۇئىيىتىيالمايد ھېچكىم ەپ دۈشمهيدۇ ھاجىتىم چەمگهئاد

 نــارازىلىقال قاينــاپ همــمه ھهنــال بىلئىلىنىــشى نــامى تىلغــا ڭھاجىمىنىــ ۋۇدۇنباھــا   

 ۇرسـۇن ت.  بولـدى  هل ھ ۇ ئىـشىم  هت قالمـاي، خىـراج    بىـسقىپال  ۇيۇلغانـدەك  ق ۇ قازانغا سـ   ۇرغانت

 ۇرۇپ، قالــدڭچه ئــوۇالرنى بولغانــدىن كىــيىن ئــهل ھمهقــسىتى ەپ، دەيــدىغانلىرىنى دهپهنــدىئ

 ... سوراپ قايتىپ چىقتىۆزرەئ

ــۈنت    ــاتچىالر ئۈنۈگ ــكهن ئ ــۋۇدۇناھــاب كىــشىدىن هۋەت ــاي ڭ باينى ــدىغانلىق ۇرۇتق  كىلى

، بىــر ســېزىم ئىللىــق بىــر ۆڭلىــدە كهپهنــدىنىڭ ئۇرســۇن تارتىــپ تڭلىغانــدىن ئاخهۋىرىنــى

 بـالىنى   هچـچه  ئـون ن   ۇرۇتلـۇق ي ۇشـۇ  بـاي م   ۋۇدۇنباھـا  يىللىـرى    هينـى ئ.  بولـدى  هيـدا  پ ۇشلۇقخ

ــ  نىـــسىدىنپېشا ســـىالپ، بېـــشىنى ۇنىـــڭ چاغـــدا ئىدىغان يولغـــا ســـالۇشـــقا ئوقۈركىيىگهتـ

 ۇئــ.  بولغــان ئىــدىهيــدا پۇشــلۇق، خســېزىم ئىللىــق ۇنداق ئاشــۆڭلىــدە كۇنىــڭ ئۆيگهندىمۇســ

 ۇيرۇقى قـ  ڭ قاپقـارا قاشـلىرىنى    ۇق، قويـ  هخمهلدەكم.  ئىدى ۋۇل باي ياش، قا   ۋۇدۇنباھاچاغالردا  

ــوتتۇ بولــۇلغان ســوزهدەر قه ئىچىــگڭ پاپاخنىــئېگىــز بېــشىدىكى  ۇرىــدىغان چاقنــاپ تهكپ، ئ

 بىـر خىـل ئـاق       ۆزلىرىدىن سـ  هپ گ ېقىشلىرىدىن، ئىللىق ب  همىمىي، س ه كىشىگ ،ۆزلىرىدىنك
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 :ۇئ .ۇراتتى چىقىپ تمېهرىبانلىق ۆڭۈللۈك،ك

ــالىلىرىم ــ ۇپ، ئوقــتىرىــشىپ ب  هرســىنى نهمــمه ھكېرەكلىــك هلىقىمىــزگهخ ۇرۇتىمىزي

 زىۆ كـ  ۆت ت هرنى سىل هلق خ ۇش ئات ۈتىمىز، ك هن بىل ۆزىمىز ك ۆت ت هرنى بىز سىل  ،ۈگنىۋىلىڭالرئ

 . ئىدىدېگهن ...ۈتىدۇ كهنبىل

 ،ۇرۇسـالردا ك قىـسقا    ەسـلهپته د.  قالـدى  ۇرۇپ تـ  هيىلچ ئون   ۈركىيىدە ت هتكىنىچه بىر ك  ۇئ   

 ەك، بـاي تاپىلىغانـد    ۋۇدۇنباھـا  هريانـدا  ج ۇبـ . ۇدى ئوق دە»سۇلتانهم«ۇرۇتىي بىلىم ئالىيكىيىن  

  تـارىخ،  هدەبىيـات، ئ-ىـل ، ت ھىـساب -هرسىنىن هممه قارىغان ھ  ەپ د كېرەكلىك ۇرۇتىمىزغاي ۆزىئ

ــ ــىم، مە رۇغراپىيه،ج ــا،س ــترونومىيه ۇزىك ــسابات ،ئاس ــنى، باشقھې ــ ۇرۇش  همهس، ئۈرۈكچىنىالت

 مـاھىر   هممىـسىگه  ھ تۈرلىرىنىـڭ  تـوپ    هنتهربىـيه، ت. ۈگهندىئ ۇتىللىرنىم ۇزفىرانس ،ئىنگلىز

ــ ــشتى ۇپبول ــاخىر . يىتى ــىئ ــائىتى ۋاقت ــگه كېلىــپ س ــدا ت ۋەتهن ــدىغان چاغ ــدە قايتى  ۈركىيى

 ۇ، ئاش ئىسىت.  چىدىماي قىلىشتى  ۇنىڭغا ئ هتداشلىرى دوستلىرى، خىزم  ئارىالشقان ۇشقان،تون

ــاالق يهتچ ــهرگه قـ ــادهندەك سـ ــسەم ئـ ــار كىتىـ ــ .هپسۇسلىنىـــشتى ئەپ دهن، بىكـ ــا ۇنىئـ  كاتتـ

 ۈچــۈن ئخهلــق ،ۇرۇتىيــ ەتلىرىنى بىلىــم ماھــارۇ ئاشــۇ ئــهممــائ .ۇشتۇرۇشــتى تونهتلهرگهخىــزم

 كېـرەك  قىلىشى هقدىم ت هلقىگه خ ۋە ۇرۇتىي ۇرماي بىرنى قالد  هنلىرنىڭۈگهنگئ ۇئ. ۈگهنگهندىئ

 هريـان ھ  پىـشتى،  ۆيـۈپ  ك ۈچۈن ئ ۇرۇش ئاش همهلگه ئ هقىدىسىنى ئ ۇ يىلدىن بىرى ئ   ۇنچهش. ئىدى

ــاپتى،  ــىچ ــدۈزگه ككېچىن ــۈن ــشلىدىۇالپ ئ ــق،ئ.  ئى ــارۇۋالچىلى ــلىكلهرگه زىيانكەت، ھاق  هش

ــدىمۇئ ــاتى ،ۇچىرىغان ــدىم ئاســتىدا قاخهۋپ ھاي ــۇلغان ــ.  قالمىــدىهۋرىنىــپ يولىــدىن تۆز ئ  ۇ،ئ

 ۆز ئـ  هنمائارىپ بىـل  . هتتى چىن دىلىدىن ئىشىن   هنلىكگه ئىش ئىك  ۇلۇغ ئ هنىلىك م ڭمائارىپنى

ــۇي ــدىغانلىقىغا ئۇرۇتىنىم ــۆزگهرتهلهي ــىيىت ۆز ك ــ .هتت ــۇڭاش ــدىرىنى، تۆز ئ ــارز هق ــارلىق ئ  ۇ ب

 .هشتۈرۋەتكهندىبىرل هنبىل ئىشلىرى نىڭ»ۈسهيىنىيهھ« ئازابىنى ۋە بهختئارمىنىنى، 

ــ. ئوخــشايىتتى هشــئهلگه بىــر مهقىقهتهنمــۇ ھ»ۈســهيىنىيهھ»    ــادانلىق هت، جاھــالۇئ  ن

- قولـدىن  ۇالپ جانغا ئ  -جانىنى ۇچىىالرنىڭتارقاتق هرىپهت م هۋالد ئ هچچه ن ېمىندا ز ۇقاپلىغان ب 
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 ەھـشهتلىك  د  قـاپالپ،  ۇلـۇت  ئاسـماننى قـارا ب     هرقىتىمھ. يىل ياندى 40 هن بىل يهتكۈزۈشىقولغا  

 بـوران   ۇ، قالـسىم  بېرىـپ  قىلىـش گىردابىغـا      ۆچـۈپ  ئ ۇسـالپ  س ۇ ئـ  ۆتۈرۈلگهنـدە  ك ۇنچاپق-بوران

 .ۇلغايدى ئۋۇلداپ الۇنجىدى، يالقتېخىمۇ ئاچقاندا ۈز ئاسمان يۈزۈكتوختاپ، س

 نىرىسىدىكى ەكلهرنىڭ تىر هگۈس ئېگىز يىراقالرغا،   ۆتۈرۈپ ك بېشىنى هپهندى ئ ۇرسۇنت   

ــدى هيۋەتلىــك ھللهرگه،ۆ تاشــلىق چــ شــېغىل ــا قارى ــاق تاغق ــڭئ . ئ ــدە كۇنى ــاغ  ۆزلىرى ــاق ت  ئ

 ۇرغـۇن  ئارقىـسىدا ن   هشـئهلنىڭ  م ،ۋاتقانـدەك يىنى ۋۇلـداپ  ال هشئهل بىر م  راستتىنالچوقىسىدا  

 ۇالرنىـــڭئ. كۆرۈنـــدى ۇرغانـــدەك ئالغـــا ئىنتىلىـــپ تۇپ بولـــمـــاتىق- بالىـــسى تىقمـــادېهقـــان

 ۈگنىـشكه ئ ئىلىـم    ۇالرنى ئـ  هلهمق. توپ بـار ئىـدى     بىر قولىدا    هلهم، بىر قولىدا ق   هممىسىنىڭھ

 ۆپچىلىــك كۈچــۈن، ئۆپچىلىــك بىــر كىــشى كهر ھهنچىنى، ئىــشۋە غــۇرۇر ۇالردا تــوپ ئــۈندىــسه،ئ

 .ۈرگهنىدىيىتىلد ىنى بىرلىكهڭگۈۋارج ەيدىغان دۈچۈن كىشى ئهربىرھ

 ڭالپ ئا ۋىشىنى تى ۇياق ت ڭ ئاتنى كېلىۋاتقان چىپىپ هرىپىدىن ئارقا ت  هپهندى ئ ۇرسۇنت   

 ۇنى ئـ  كېلىـپ  تهرىپىـدىن  بىر ئـاتلىق ئارقـا       ۇنداق ئاش ۈپكۈندۈزدە ك قېتىمبىر  . هگهكلهشتىس

 ۋاقىتلىرىــدا ۇز يــالغۇ كىــيىن ئــهنهشــۇنىڭدىنئ يىقىتمــاقچى بولغــان، ۇرۇپ ئــهنچومــاق بىــل

 چىقىــپ، ەكچىتىگىــر ڭ يولنىــۇ،ئــ . بوپقالــدىۇرىــدىغان تۇشــيارھردىن هپىله شــهتراپىــدىكىئ

-تىـنىچ «: كېلىـپ  يېقىـنالپ  ۇئـ . كېلىۋاتـاتتى ئـاتلىق تىـز     . هردىئاتلىققا يـول ب    كېلىۋاتقان

. دېيىشتى هتتى بارسام، سىنى ك   ۆيىگه ئ هگنىڭ ب هنسىرەپ ئ هندىن س هنم.  مولال ئاكا  ۇئامانلىقم

 قــاراپ هيــنىگه كهپهنــدى ئۇرســۇن تدېگهنــدىال»...كېلىــشىم يېتىــپ ئالــدىراپ هينىڭــدىنك

 هپهنـدىنى  ئ ۇرسـۇن  ت ۇالرئ.  يىگىت ئىدى  دېگهن ۋان پال ۇسام لىكهنىتك ۇشۇ م ۇئ. كۈلۈمسىرىدى

 .ۇشاتتى بولۇالق قۆز كۇنىڭغا ئۆرۈپ، كەكقىرىندىشىد ۇغقانبىر ت

ــق-    ــمهت، رتىنچلى ــاەھ ــام ڭا س ــسهڭمۇ ك،ۇس ــوالتتىهلمى ــدا مه،ھ.  ب ــابىقه توپخانى  ۇس

 ؟هتكهندۇباشلىنىپ ك

 تېــزرەك .ۋاتىدۇدىيىــشى هرســه بۇپ بــاش بولــۆزى ئــهپهنــدىم، ئقىلىــشتى ســاقالپ ســىنى
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 .هتتى كۈرۈپ ئاتنى قامچىالپ ئىتتىك يۇالر ئ-همسه، ئڭايلىما

ــاغ ئ. هتتــى كۈزەللىــشىپ ئاجايىــپ گچىنبــاغ هن كىرىــشى بىــلئاپرېــل     هتراپىــدىكىب

 . چىقاردىۇرماقالرنى يوپيېشىل ۇك پوتال تاشالپ، نازەكلهرتىر

 ەرەخلىـرى  د هرمـۇدۇن  ئ ،ەسـىد  ارىياغـاچ،  ق ەرەخلىـرى،  د ۇخـۇمهك  ت هنيول بويىغا تىكىلگ     

يـول  . يېيىـشتى  ۇرمـاقلىرىنى  يوپ يېـشىل  هكىللىكخىـل شـ   -ۇ، خىلمـ  يىـشىپ  تۈگۈچلىرىنى

ــوش ي  ــدىكى ب ــان ياتقهرلهرگهبويلىرى ــالر ۇزۇلغ ــشىل چىم ــدەك ميې ــاتتى تاهخمهل ــاش . ۋلىن ب

خىـل پـاك،     يايرىتىـدىغان بىـر      ۆڭـۈللهرنى  ك ۆرۈنۈپ، ك ەىدۋالل ۆزگه ك يىشىللىق ۇباھاردىكى ب 

 . ئىدىيىشىللىق ۇمراني

 ۆرۈپ، كــهكلىگنىنــىچىچ ئۆرۈكنىــڭ ۈپ بىــر تــهرەپتىكــى تۈنگهي خــانىم كــگىللئــان   

 ۋە ۇدىكى قـور  هتىـسىال ئ. ۈلگۈرەلمىگهنىـدى  ئ تېخـى  ۇزۇرلىنىـشقا  ھ ۇشـلۇقىدىن  خ ۆڭلىدىكىك

 .كېتىشتى چېچهكلهپ ۇچىچىدەغ ۈرۈكلهرئباغدىكى ئالما، 

 ۈللـۈكته  گ ۋەن تولغـان بـاغ    هن بىـل  ۇقالرقـات قـور   -ىرايـى قـات    چ ەڭمىسر ۋىجىك، پاكار،   

 هن مايسىالر بىل  ۇمران بىخ يىرىپ چىققان ي    همدىال ئ ۇپراقتىن ت ئېڭىشىپ ۇئ. ۈرەتتى ي هپئىشل

 ۇنىڭ ئۈرۈپ، سوراپ يهرجىماندىن خانىم ت گىللئان. دەيتتى نېمىلهرنى بىر   هپلىشىۋاتقاندەكگ

 همـدى  ئ ۈنلهر ياخشى ك  ۇقماڭالرقور بالىلىرىم؟   ڭالرمۇۋالدى چىقى ۈنۈپ ئ ئامان-تىنچ«:ۈللهرگهگ

 ۈنگىچه كــهچــچه بىلىــپ نهنلىكىنــىدىگ»...ۆســۈڭالر ئئىتىتىــك-ئىتىتىــك ئاپتاپتــا ،كېلىــدۇ

ــۈلــۈپك ــاغ. ۈردى ي ــسۋەنب ــهللىكــلهرگه ئهت چۇلخانىدىكى كون  ئىــسىمالرنى ۇيغــۇرچه ئۆزىچه ئ

 گىللئـان  ۇئـ .  قـاالتتى  ۇملىشىپمۇرا ئوم با- ئىسىمالر بارا  بۇ اتتى، چاقىر ۇنداق ش ۋە ۇۋاالتتىقوي

 ەپ د هريهمخـان م« ياراتمـاي،  ەپ د هلمهيـدىكهن،  ك ېغىزغا ئ هسىمنىئ دېگهن ېتامارگار ڭخانىمنى

 هكمـۇ  ئىـسمى ب   كېلىـدىغان  توال   ۇلخانىغا كونس ،ۇنجىلىلئاخ هپهندىنى ئ گىللىئان. چاقىراتتى

 ۇنىـڭ  خـانىم ئ   ىللئـان گ. دەيتتـى  »هپهنـدى  ئ ىڭباشگىلـد  «ېرنىمىسسـسئون  قىرى   ۇرەككهپم

 . ئامراق ئىدىهپلىرىگه گۇنداقب
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ــان    ــار  گللىئ ــانىم باھ ــسىدىن خ ــپ بمهنزىرى ــۈنگه ئىلهاملىنى ــان  ۈگ ــپ قويغ  چاقىرى

ــ مېهمــانالرنى  ســېپىل هن بىــلتاپــشۇرۇقى ۇنىــڭ ئهتكــارالرخىزم.  بولــدىۈتمهكچى باغــدا ك

 پـاكىز   ۈسـتهلگه ئ.  تىـزدى  ۇندۇقالرنىئور-ۈستهل ئاستىغا ئ  ئۆرۈكنىڭ ۈپ بىر ت  ڭ چو هرەپتىكىت

.  قىلـدى  هييار تىزىپ ت  ۇمكىالرنىر ،ۇققوش-ۋېلكا هخسه، ت ،ېفىتكاسال،  سېلىپئاق داستىخان   

 كىيىـپ،   كاسـتومنى -شـىم  ۈلرەڭ كـ  ۇس قولىدىن چىققان سـ    ۇستىنىڭ ئ ڭلىق دا ۇندىكىلوند

 رەۆ ئـ  ۇتقـان،  تـور ت   هيدىـسىگه  م ۋە ياقـا    هن بىـل  هپهنـدى  ئ گىللئـان  ۇل تاقىغـان كونـس    ۈكگالىست

 تاشـالپ،   يېپىنچـا  تـورنى    نېپىـز  ىگهرىس .مۈ هن، قاتالق يوپكا كىيگ   ۇزۇنياقىلىق ئاق كوپتا، ئ   

 قىـزغىن   ېهمـانالرنى  خانىم م  ېللئانگ ۈرىۋالغانت چاچلىرىنى ئارقىسىغا    هكچىنگىل سىرىق

 ۈگــۈنكىب.  باشــلىدىۇنــدۇقالرغا ئورۆلهنچۈكلــۈك يېگىــز ئىنگلىــز پاســونىدىكى ئ،ۈتىۋىلىــپك

 ېهمىنـى  م ىملىـق  دائ ڭكونسولخانىنى باشقا   هپهندىدىن ئ شىرىف كونسۇل ەمچىيارد ېهمانالرم

. يوھــان باشــلىقى ۇرخانىــسىنىڭ دوختۆمىكى ئــۇچىالر دىــن تارقــاتقۋىتــسىيىلىكشىبولغــان 

 هپهنـدى،  ئ راكويتىس ۇيغۇرشۇناس ئ ڭلىق دا ېر، مىسسىئون ېۋىتسىيىلىكش هپهندى، ئ ئاندىسىن

 هيدانىـدىكى  م هڭ ج ۇرۇشـى  ئ ۇنياد-1 چىققان   كېلىپدىن   ئائىلىسى ۆڭهك ئاقس ئهنگىلىيىلىك

 هقــۋادار تۈزۈپ، قــول ئــسىياســىيدىن ۋە ئىــشالر هربىــي ھۈپهيلى تــهچۈرمىــشلىرى كۇرقانــداقت

 هشــقهرگه تاشــالپ قۇرمۇشــنى تهتلىــكپاراغ-هت راھئهنگلىيىــدىكى ئايالنغــان، خىرىــستىئانغا

 هنه ي هپهنـدى،  ئ مـان  بولغان   ۇچىقاتق دىن تار  ۆمىكىدە ئ ۇچىلىرى دىن تارقاتق  شۋېتسىيه كېلىپ

 خــــانىم، ېچىــــرر هنگىلىيىلىــــكئ هۋاتقان ئىــــشلهن بىلــــله بىــــلۋېتــــسىيىلىكلهرشى ۇشــــ

 ۋە ېگىزلىكـــــى ئپـــــامىر هپهنـــــدى، ئېچىـــــلم ۇخبىر مـــــۋە هتچى ســـــاياھهنگىلىيىلىـــــكئ

 هلــگهن كهن ئــايرىش خىزمىتــى بىــل  ۈرگه تــهكــشۈرۈپ تۆســۈملۈكلهرنى ئهڭرىتــاغلىرىىكىت

ــشۇناسئ ــك ۆسۈملۈك ــو. فىران ــارقىلىق ق لودىل ــستان ئ ــقهرگه، ھىندى ــاياھهش ــگه كهتكه س  هنل

 ه بىلـل هن بىـل ۇالر خـانىمى، ئـ  ۇنىـڭ  ئ ۋە ېنگىرگىس ېيتىنانتىل هئارمىيى ۇرۇقلۇق ق ئهنگلىيه

  . بار ئىدىۇ كىشىمۈچ ئۆمىكىدىن ئتهكشۈرۈش ۇغراپىيىلىك جهلگهنك
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 ۈشـۈپ  چڭغـا  قىزغىن پاراېزال، ت كىيىن ۇشۇۋالغاندىن تون ۆزئارا جايلىشىپ، ئ  ېهمانالرم   

 كېلىـنگهن  ۇپ توشـ  يولالرئـارقىلىق  ۇشـهقهتلىك م تاغلىرىـدىكى  ۇرۇمقـاراق ،  پامىر .كېتىشتى

ــوتالندىي ــاتمجهمئىيهتنىـــڭ مهدەنىيهتلىـــك ،ۋىسكىـــسى هشـ ــد-ۇ قـ ــات قائىـ ــۇنلىرىي ەقـ  ،ۇسـ

ــىتىرىكچىلىــك  ــراق، هتلىررىقاب ،غىم ــدىن يى ــ ى ــۈســى تۋايهترى ــۇق قوي ــى قۇ ب ــهدىم  هھهر، ش

 ۇچـۇپ  ئ ئـارالپ  هكلهرنـى چىچ قاپلىغـان    هرنـى  ي همـمه  ھ ،مهنزىرىـسى  باھار   ۆزگىچه ئ هتراپتىكىئ

ــكهني ــن-هرەھ ۈرۈشـــ ــانالر ....هكلهركىپىـــ ــاھىپخاننى ۋە مېهمـــ ــى كڭســـ ــراقال هيپىنـــ  بىـــ

 .ۆتۈرۋەتكهنىدىك

 هۋەرلهردىـن  خ ڭـى  يى هڭ ئ توغرىسىدىكى ۇركي-ۇنىي ۋە لوندون بولغان   هلۇم م ۆزلىرىگهئ   

 ،قۇرۇلۇشـىغا  ۇنىڭ ئ ۋە مهنزىرىسى ۇلخانا ھالدا كونس  تهبىئىي تېمىسى ڭ پارا رنىڭۇالكىيىن ئ 

ــسئون ۋىتــــسىيىلىكشى ــراچ ،ېرمىســ ــارختىكتور هم ھۋىــ ، اليىهىلىــــشى ۋگىرىگنىــــڭخا ئــ

ــقهرلىكق ــهشـ ــشچانلىقىدا ڭ تامچىالرنىـ ــىلىنغان تىرىـ ــسـ ــك ئۋە ۆركهم كـ ــسهپلىـ  ۇلخانا كونـ

 ماكــارتىنى ۇل كونــسۇنجى تــهشــقهردىكىغــان ق قىليېتهكچىلىــك ئىــشالرغا ۇ بــەتلىرى،ئىمــار

 يىلـالپ   ۇزاق ئـ  هشقهردە ق نېمىشقىدۇر - دوستى يېقىن ۇالرنىڭ ئ ه، ئائىلىسىگ ۇنىڭ ئ ۋە هپهندىئ

 مىسـسئونىر  ھولالنـدىيىلىك  كهتـكهن  ۆلـۈپ  ھالدا ئ  ېگانهي-يهككه ياشاپ، ئاخىرى    ۇز يالغ ۆزىئ

خىـل  -ۇ خىلمـ  هتـكهن  ك كېلىپ غاۇلخانى كونس ۇ ب ۇيان يىلدىن ب  ۆپك. ۆتكهلدى ي ھىندىركىسقا

 راكــويتىس ە ئىچىــدۇرغــانالرئولت. هســلهندى ئۋەقهلهر ئاجايىــپ هرگهن بۈز يــهردە يۇ بــەملهر،ئــاد

 ،هيىنسـىت  .ۋرىـل ئا ەدهر ي ۇ بـ  ۆزىنىـڭ  ئ ۇئـ . ھىـسابلىناتتى  كونـا    هممىدىن ھ هشقهرگه ق هپهندىئ

ــامېرىكىلىق، لىكــوك .فــون گېرمانىيىلىــك ،ھىــدىن ســىۋىن ــارۇرالتىمــ ئ  هشــهۇرلىق م قات

 قىزىقـارلىق  هسىراتىنى ت ۇرغان قالد ۆزىدە ئ ۇالرنىڭ چاغلىرىنى، ئ  ۆرۈشكهن ك هن بىل شهخسلهر

 هســىرنىڭئ-20 ئــاخىرى، هســىرنىڭ ئ-19 ۇپمــۇبول. ۋالــدى قىلىجهلــپ ۆپچىلىكنى كــۆزلهپســ

 هتىقىلىـرىگه ئ ئاسـار    ۋە هدەنىيىتـى  زامـان م   هدىمكى ق ڭنىڭ مىقياسىدا شىنجا  دۇنياباشلىرىدا  

ــۈك ــزىقىش ككۈچلـــ ــۈرۈلگهن، قىـــ ــسى ئهر ھۆتـــ ــن قايـــ ــگهن كهللهردىـــ ــارخئولوگ هلـــ ، ئـــ
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ــسىيىچىل ــى قهرنىڭئىكىپىدىتـ ــارابىلىقالردىن هدىمـ ــان خـ ــك يۋە قازغـ ــشىلهرلىـ  هردىن كىـ

 ۆلهتلىـرىگه  د ۆز ئـ  ۇقالپسـاند -سـاندۇق  مىراسـىنى    مهدەنىيهت ھىسابسىز-هددىھ ۋالغانسىتى

 هتئهللىكلهرنــى چۇننىــڭ ئىــسالم ئاخشۇرۇ كىتــابپهنلىــك شــارائىتتا خوتكېتىۋاتقــانئىلىـپ  

  . قىلدىهسىر قاتتىق تهممهيلهنگه ھھېكايه توغرىسىدىكى ۇرالتقانلىقىقانداق كولد

 ۇلى كونــسرۇســىيه، ماكــارتىنى ۇلى كونــسهشــقهردىكى قهنگىلىينىــڭئ يىلــالردا ۇئاشــ   

 ڭۇننىئىـــسالمئاخ ئـــارخىئولوگالر هلـــگهن جايىـــدىن كۇرغـــۇن نۇنيانىـــڭ دۋە ۋىـــسكىيپىترو

ــام  ــدىن ن ــى قهلۇمقولى ــا هدىمك ــان يىزىقت ــپ ك يېزىلغ ــارغىيىپ، چىرى ــكهن، س ــهت  ۆججهت، ھ

 كىتابخانـا   ڭ پارىژنىـ  ،لوندون ،ۇرگپىتىب-سان ،ۇتتاكالىك كىتابالر   ۇب. ۋالىدۇسىتىكىتابالرنى  

 ڭنىــ» يېزىــق هدىمكــى ق«ۇ ئــالىم بــۆپلىگهن كــۇنيــادىكىد. ۇ بولىــدهيــدا پكۇتۇپخانىلىرىــدا ۋە

 ئاسـىيا   ۇرا ئوتتـ  هشـهۇر  م هنگىلىيلىـك ئ. ۆرسـىتىدۇ  ك تىرىـشچانلىق  يولدا   شېشى ي هنىسىنىم

 يىـل   هش ب هتلىـك  قىمم ۈچـۈن  ئ »يېزىـق  هدىمكـى ق «ۇ بـ  خوئىنلى. رودولف سىر   هتقىقاتچىسىت

 ڭئىلىپنىـ  ڭ ئىجادچىـسىنى  ڭ كىتابالرنىـ  ۇ ب ھېچقايسىسى ۇالرنىڭئ. ۇ قىلىد سهرپ ۋاقتىنى

. هلتۈرمهيـدۇ  ك ۇ خىيـالىغىم  هنلىكىنـى  ئىك ەتچىار تىج ۇششاق بىر ئ  هيدىغان بىلم ۇنۇقىنىمۇس

 ئىسالم ەيادىمىد ڭ دارىننىهنف ئامبىلى   هن خوت هلگهندە ك ڭغا شىنجا قېتىم بىر   هنه ي هيىنسىت

 ســىتىپ ۆزىگه يىلــالردا ئــهيىنــىئ هن بىــلۇســتىلىق ئۇنىڭــدىن ئۋە ۆرىــشىدۇك هن بىــلۇنئــاخ

 ۋە ۇنئىــسالمئاخ هســلىدەئ. ۇد ئالىــهپ توغرىــسىدا گهنىبهســىم كــېلىش ڭ كىتابالرنىــهرگهنب

 چىـالپ سـارغايتقاندىن     ۈيىگه سـ  ڭيىلىمىنىـ  تـوغراق    هغىزىنـى  ق هن خـوت  شـىرىكلىرى  ۇنىڭئ

 نېمىلهرنـى  ئوخـشاش بىـر    هتـكه  خ ۈپلهپ،، تـ  كېـسىپ  ئوخـشاش    كىتابقـا  كونـا    هغهزنـى كىيىن ق 

 ئېـسىپ  هئىككـى ئـايغىچ   - مورىـسىغا بىـر    ڭ ئوچاقنىـ  سىۋەتكهسىلىپ ە،د-هنسىزىپ قويىدىك 

ــالىم، - نــىۇنيــادىكىد ....هنىــدىكقوي ــارخئولوگنىنــى ئ ــۇرغــانقايمىقت يىلــالپ هچــچه نئ  «ۇ ب

 ئــاددىي ۇنداق شــهنه ئهريــانى جكىلــش بــارلىق نىــڭ» كىتــابالر يېزىلغــان يىزىقتــا هدىمكــىق

 .هن ئىكمۇكهممهل
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 ۇالرنىڭ ئ ۈبهىسىزكى،ش.  بولدى هرخىل ئىنكاسى ھ  ۇندىكىلهرنىڭ قارىتا سور  ۋەقهگه ۇب   

 دىنــى خــۇراپىي ۈشــكۈن، ئاھــالىنى چهردىكــى يۇ بــۇچىال دىــن تارقــاتقۇپمــۇمى، بول قىــسۆپكــ

 ۇننىـڭ  ئىسالم ئاخ  هنلىكتىن بىلگ ەپ، د دوزىخيالر ۋاتقان ياشا پېتىپ ۇناھقا گ ە ئىلكىد ەتئاسار

ــ، لىتنـــــات. هيىبلهشـــــتى ئەپ ئالـــــدامچىلىق دهچۈرگۈســـــىزقىلمىـــــشىنى ك  ۋە ۇغبىرمـــ

 ۆزى ئـ هپهندى ئراكويىتس. دېدى هن، ئىكهر سودىگالنتىلقتا هقىقهتهن ھ ۇئ :جۇغراپىيىشۇناسالر

 قىلىـپ   هرجىـمه  ت همـسىلنى  ماقـال ت   ۋە قوشاق   ۇيغۇرچه ئ كوپلىت هچچهيىغىپ توپلىغان بىر ن   

 هممىــدىن خــانىم ھگىللئــان. ۇشــتى ئوقىن ئىختىيارســىز ئــاپىرهممهيــلهن بولــسا ھهرگهنــدەب

  :ھاياجانلىنىپ

 ەك بىـز ئويلىغانـد    ۇالر ئـ  ،مېنىڭچه. ۈشهنمهيمىز چ ھېچقانچه ھىسياتىنى ۇالرنىڭبىز ئ    

 ۈپهتلىك سـ  ئىـسل  ۇغمـا  ت ۇالردا ئـ  ڭالرمىكىن، قىلـدى  هت دىقق هرمۇ بىرى، سىل  هنهي. همهسنادان ئ 

 نېمىـدېگهن  ئايـاللىرى    هردانه، م هم ھ هتلىك ساالپ نېمىدېگهن ۋايلىرى بو هرلىرى، ئ ۇالرنىڭئ. بار

 هك بۇســۇللىرىمۇئ ،ۇزىكىللىرىمــ-ناخــشا رنىــڭۇالئ. ۆپ كــهك بۈزەللهر گــۇالردائــ. ىكۈلكهتلســ

 هپ ئىــشلۈللــۈكته گنىرىــدىكى ۆتــۈرۈپ، كبېــشىنى ۈچــۈن ئۋىلىشئويلىنىــ هل ســۇئــ... ۈزەلگــ

 هن، بىــلۈللهر دائىــم گــەم قىــرى ئــادۋۇ ئــا-:قلــدى ۋام داۆزىنى ســەد-ۆردى كــۋەننى بــاغۈرگهنيــ

 ۈنـۈپ  ئ ئامـان -تىـنچ « :اپ چىققـان مايـسىالرغا قـار      ۈنـۈپ  ئ ڭـى يى. هپلىـشىدۇ  گ هن بىـل  ۋانالرھاي

 مهنه شـىئرى  ڭقـۇر  چو ۇگهپلهردەبـ  ڭـا ما. ەيـدۇ د»  بـار  مهن ،ۇقماڭالرقور همدى ئ ڭالرمۇ؟چىقالىدى

 ....ۇيۇلىدۇ تەكبارد

  :ۇلدى قوشۆزىگه سۇنىڭ ئۇل كونسەمچى ياردۇشقۇن جهمياش ھ   

 هك ب مه ھ ۇالرئـ .  بـار  ۈپهت بىـر خىـل سـ      هقىـقهتهن  ھ ەملهردە ئـاد  ۇ بـ  ،ۈزەتسهكك هئىنچىك   

ــ. ۆپ كــهك بهرســىلهر نۇرغــان تۈشــهپ چۇالرنى ئــهممــا ئهقىللىــق،ئ -هدىــر قۆزلىرىنىــڭ ئۇالرئ

 . يوقۇ شارائىتمۇنداق ئهم بايقىيالمىغان ھۈچنى كۇرۇن يوشۋۇجۇدىدىكى همقىممىتىنى ھ

 ە ئاالھىـد  هلـۇم  م ۋۇجۇدىـدا  ۇالرنىـڭ  ئ سـۈپىتىدە  هت مىلل هدىمىبىر ق . هلۋەتته ئ هلۋەتته،ئ   
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 ۋەتهن، ۇالردا ئـ  ۇرنىمـشقىد  لـېكىن  -هپهنـدى،  ئ ئاندسـن  قـاتتى    ۆزىنى سـ  ەپ د -،هۋجـۇد م هرەپلهرت

. ۇ ئويلىمايــدهرســىنى قورســىقىدىن باشــقا نهن بىــلۇش نامــاز ئوقــۇالر يــوق، بــئېڭــى هتمىلــل

 ۆپ كـ  ۇالرنىـڭ ئ. بېرىـدۇ  جـاۋاب  ەپ د هشـقهرلىك،  يـاكى ق   ۇسۇلمان م هن م ،دېسه نېمه ڭمىللىتى

 تهرىپىـدىن  هتـلهر  باشقا مىلل  ۇالر ئ هن ئاالھىدىلىكى بىل  ۇب. ېلىدۇك هتمهن ئىتائ ۋاش،قىسمى يا 

  .كېلىدۇ ۇۋاپىق مۇرۇلۇشقىالباشق

ــى قهنم    ــقهرلىكلهر قهدىمـ ــلهشـ ــسىيىلىكلهرشى هن بىـ ــسىدا ۋىتـ ــداقتئوتتۇرىـ  ۇر قانـ

 هتچىسـاتاھ  هم ھ ۇخبىر مـ  دېـدى  -ڭلىغـان،  ئا ۋايهتلهرنى رى هزىباغلىنىش بارلىقى توغرىسىدا ب   

 جاپــالىق ۇشــۇنداق مڭمىســسئونىرالرنى ۋىتــسىيىلىكشى - ۈلۈمــسىرەپ، كنــدىهپه ئېچىــلم

 قىلىـشى  ئىشنى   ۆپ ك ۇنچه قارشى ئاستىدا ش   هن بىل ۈشمهنلىك د هرنىڭ كىشىل هرلىكجايىدا، ي 

  قانداق؟هۋەبىدىنمۇ، سڭ رىشتىنىهدىمى قۇ شهنهئ

 يىــل ىهدىمكــ قۆلىتىمىزنىــڭ د-هپهنــدى، ئراكــويتىس دېــدى -همهس، ئۋايهت رىــۇبــ---   

 ۆچــۈپ كهھهردىن شــدېــگهن كاســكارىت ئاســىيادىكى ۇرا ئوتتــئهجــدادلىرىمىزنىڭ ەنــامىللىرد

 ئىزدىنىـپ   ڭقـۇر  چو هقـته  ھ ۇ ئالىملىرىمىز بـ   هزى بولغان، ب  خاتىرىلهر توغرىسىدا   هلگهنلىكىك

 هكلىماكـان ت. بېرەلمهيـدۇ  ۈشـهندۈرۈپ  چ هرسـىنى  ن ھېچ ۇ ب هممائ . يازغان هسهرلهرنى ئ هخسۇسم

 هن بىل ۇيغۇرالر ئ ۈگۈنكى زور بولسا، ب   ه قانچ هرق پ ئوتتۇرىسىدا ۇتۇپ شىمالى ق  هنىل ب قۇمىلىقى

 . زورۇنچه شهرقمۇ پئوتتۇرىسىدىكى ۋىتسىيهلىكلهرشى

 هن بىـل  كېلىـشى  داسـتىخانغا    ۇدىڭنىـڭ پ هتـكهن  ئوخـشىتىپ ئ   هزھىندىستانلىق ئاشپ    

ــڭپارا ــسى ڭنى ــتېمى ــ. ۆزگهردى ئ ــان ۇالرئ ــگىللئ ــتىخى ڭ خانىمنى ــول داس ــان ۋەنى  م  مېهم

 ڭ پـارا  ه كىـيىن خىلىغىـچ    ۇنىڭدىنشـ .  قىلىشتى ۇتۇش تاماققا ت  هدىهيلىشىپم دوستلىقىنى

 تارتىنىـپ  ۆزلهپ، ناھايىتى ئـاز سـ     ۇندا سور ۇ ب ۈگۈنكى ب ا بولغاند يىيلپتاماق  . تازا قوالشمىدى 

 :جۇغراپىيىشۇناس ياشقىنا چاچ، سىرىق ۇرغانئولت

 - باشـالپ قالـدى،    ۆز سـ  ەپ د -،همنـۇنمهن ميىتى   ناھـا  هپىرىمدىن س قېتىمقى ۇ ب هنم---   



  خالىدە ئىسرائىل)                                  پوۋېست(مهشئهل كۆتۈرگهن كىشىلهر 

 www.uyebook.comتېخىمۇ كۆپ كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

 ۆرمهت ئىختىيارسـىز ھـ    ەمـدە  ئاد هن، ئىـك  ۆركهم كـ  هيۋەتلىـك،  ھ هت تاغلىرى كـارام   ڭنىڭشىنجا

. هسـلهتتى  ئ ڭىزنـى دى ە ھالىتىـد  ۇرغان ت ۇرۇپ ئ هۋىجم ڭا ما ۇملۇقى ق هكلىماكانت. هنقوزغايدىك

 بىــر ۇشــۇنداقب هنم. دۇرڭىــزدى بىــر خىــل هنه ســىرلىق يهنهتلىك،لته ســتېخىمــۇ ۇ ئــهلكىــمب

 ھامان بىـر    ۇالر ئ ،مېنىڭچه. هن قىاللمايم تهسهۋۋۇر چىقىشىنى   هلىقنىڭج يارىماس   زېمىندىن

  .يېتىدۇ ۇپ تونقىمىتىنى-هدىرق ۆزلىرىنىڭ ئۇ، ئويغىنىدۈنىك

 قالـدى ئارىـدىن     ۇرۇشـۇپ  جىـم ئولت   ەمبىـد  ەئىلىكىـد  خىيـالالر    مـۇرەككهپ  ۆپچىلىكك   

 :كىمدىن بىرى

 ۇ ئويغىنىـد  ۇالرنىئـ . كېتىـدۇ  ۆتـۈپ  ئ ۇشـۇنداق  م هڭگـۈ  م خهلـق  ۇ ب همهس، ئ مكىنۇم---   

 .دېدى - يىل بار،ڭ مىدېگهندە ئاز هنه يۇنىڭغا ب،دېگهندىمۇ

ــۈرڭالرك---    ــ،هچـ ــى گۇ بـ ــشمايلى هپلهرنـ ــ ،قىلىـ ــ ۆزكـ ــدىمىزدىكى گـ ــار ۈزەل ئالـ  باھـ

 .... تانسا ئوينايلىڭاليلى، ئاۇزىكا م،ۇرلىنايلىھوز مهنزىرىسىدىن

 ياخـشى   ۆزى، ئـ  بېرىپ ئالدىغا   ۇننىڭپاتىف ۇلغان قوي ۈستهلگه ئ هتتىكى خانىم چ  گىللئان

-هر ي ،مېلـودىيه  ۈزەلگـ -ۇشتون.  قويدى ۇزىكىسىنى م ۋالىس دېگهن»  ساداسى باھار«ۆرىدىغانك

 ۈرگهن يـ  ۈزۈپ ئـ  هن بىـل  ېرىنچهكلىـك  ئاسـماندا ئ   ەڭـگهر  ز ،هكلهرچىچجاھاننى قاپلىغان ئاپئاق    

 ئورمــانلىقالردا يىنىــدىكى هھىرىنىڭ شــۋىنــا ۇددى خــۆزلىرىنى ئــمانالرغــامېه ۇلــۇتالر بۇپقــاي

 خــانىمى هن بىــلهپهنــدى ئگىللئــان. هتتــى ئهخــش بۇيغــۇ خىيــالى بىــر تقىلىۋاتقانــدەك هيلهســ

 ۈشـۈپ  چ ۇرىغـا  ياش، چىرايلىق خانىمى ئوتت    ۇنىڭ ئ هن بىل ليىتىنانىت ئارقىسىدىن   ۇالرنىڭئ

 رىچىــر هن بىــلهپهنــدى ئشــىرىف.  باشــلىدىىنىــشقال ئايهڭگىــل يهلتــۈرۈپ كڭىغــا ئاھاۋالىــس

 ڭســـىپىلنى ،پهيتـــته ۇ شـــەلد ....ۇشـــتى بولۈشـــمهكچى چۇرىغـــا ئوتتۇرالمـــاي ئولتۇخـــانىمم

 ۋازىنى ئـا  ۇنپـاتىف  ڭلىنىـپ  ئا ۋازى ناخـشا ئـا    ڭراق يـا  هركىـشىنىڭ  ئ ۇيغـۇر ئارقىسىدىنال بىـر ئ   

 هۋجــۇتلىقنىم ۆزددى ئــۇ خــۋاز ئــاجهلپكــار هممــا ئۇژ،غــ- غــاژهل قوپــال، ســۇئــ. هتتــى كبېــسىپ

 ڭ جىنىنىـ  ڭغـا  بىـر ئاھا   يېقىملىـق  خىلـال    هممـا  سـاددا، ئ   ۇن، يوچـ  ەكئىسپاتلىماقچى بولغانـد  
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 ....ۋاليىتتىتو هبارىچ

 هممهيـــلهنھ.  توختـــاپ قالـــدىۋاتقـــانالرمۇبولى ئوينىمـــاقچى ۋاتقـــانالرمۇ،تانـــسا ئوينا   

 يولـدىن   هينىـدىكى  ك پىلسـې .  سـالدى  ۇالق ناخـشىغا قـ    ۇ ئاشـ  ۇراپ باشلىرىنى بـ   ئىىتىيارسىز

 ئېيتقان دېهقان ەر بىر سېلىپ ۈرىسىگه م هتمهننى ياكى ك  ۇچى يول كېتىۋاتقان مىنىپ   ئېشهك

 قوينىغـا   رېئاللىق ۇالرنى ئ هسلىتىپ، ئ تۇرۇۋاتقانلىقىنى هشقهردە ق ڭىرنىۇالرغائۆزلئ ناخشا   ۇب

 . ئىدىهلگهن كۇرۇپقايت

ــا    ــدى ئۋۇدۇنباھ ــساققا هپهن ــدى كئىك ــ .هل ــدى ۇئ ــغانكېلى ــ ۈنى ك ــۋەرلىرى مۇرۇتي ، ۆتى

 ڭ كىـشى قايراقنىـ    ۈزدەك ي ۇغۇچىلىرىدىنئوق-ۇتقۇچى ئوق نىڭ»ۈسهينىيهھ «هلقى، خ ئېكساق

 ئالدىـدا فورمـا     ڭ توپىنىـ  هلـق  خ ڭغـان  ما ۈتۈۋىلىـشقا ك. ۈتۈۋالـدى  ك ۇنى ئـ  بېرىپ ۇقۇرسىغىچهي

 توپ  ڭغىنىپ ما  باشال ۇالرنىئ. كېتىۋاتاتتى ەسسهپالىرى مارشقا د  هز كوماندا ئ  پۇتبول هنكىيگ

 باش هلقىگه خۇرۇتي ۈتكۈل تاپتا پۇش.  توپچى ئىدىېرەمك خالتىنى بوينىغا ئاسقان    سىلىنغان

 قىزىرىــپ ەك چىرايــى ئانــاردۆيگهن ئاپتاپتــا كــۇنىــڭ ئىپتىخارلىنىــپ، ئڭغىنىــدىن ماۇپبولــ

نى  نامىزىـدا نـامى    ەكدىگىـد  ەم ئـاد  هممىال ھ هھهللىدىكى م همهس، ئانىسىال ئ  ۆزئ.  ئىدى هتكهنك

 ۇ بـ ۆرسـهتكهن  كهسـىر  تڭقـۇر  چوۇرمۇشـىغا  تهرنىڭ كىـشىل ۇرۇتىكىيـ  ۇ قىلىدىغان، ب ۇئائاتاپ د 

 ەككىتىدىغانــد قىنىــدىن چىقىــپ تېــپىچهكلهپ ۈرىكى يــۇســىدا ئارزۆرۈش كــەمنى ئــادۇلــۇغئ

ــ. ســوقاتتى ــدىن كهقلىــگه ئۇئ ــاينى كــۋۇدۇنباھــا بىــرى هلگهن ــۇ، باقمىغــان بولــسىمۆرۈپ ب  ۇ ب

 ڭقــۇر چوهلبنىــڭ قۇنىــڭ نــامى ئڭ باينىــۋۇدۇنباھــا ئوخــشاش هىــشىگ بىــر كهر ھۇرۇتتىكىيــ

ــا ــكهن كڭىپ ســىقىتىغ ــدى، هت ــته ئى ــر ھهنىتىتىكــىك ،كهنت ــدە، ئهربى  ە د»ۈســهيىنىيهھ «ۆي

 . ئىش بار ئىدىۇرغۇن باغلىنىشلىق بولغان نهن باي بىلۋۇدۇنباھا

 ،ەلدجىــ-هڭگــىج ۈپهيلى تــماجىراســى ۇ سـ هر كىــشىلهۋەســىدىكى تئېكــساقئىلگىـرى     

 ۇزاقئـ . ۇرىـدىكهن  ت بېرىـپ  ۈز دائىـم يـ    ۇيىـتىم ئىـشلىرىم   -ئۆلـۈم  هن، ياشايدىك ە ئىچىد ۋەتئادا

 ۇدا خـ  ۇرۇپ، ت قىرىنداش-قان ،ۇرۇتلۇقيبىر   : چىقىپ ۇرىغا باي ئوتت  ۋۇدۇنباھايىلالر ئىلگىرى   
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ــهرگهنب ــېمه ۇنى س ــۈن ئن ــايۈچ ــبهغهلك- ب ــاي،ەپ دهم ــىنى  ئايرىم ــ-ڭس ــمهي ڭمىنى  هڭ تدې

 هن بىـــلۆۋەت نـــۇنى تىزىـــپ، ســـەتـــكه رهرنى ئـــائىلىلۋە هر يهنتتىكـــى كەپد-؟هتمهيمىزئىـــشل

 مىرابلىققــا  هرنى قــاتتىق قــول كىــشىل  هڭ ئادىــل، ئهڭئ. ۈزۈملهشــتۈرۈپتۇئىشلىتىــشنى ت

 ۈيـــ ماجىراســـىمۇ ۇ ســـقتائىكـــسا ۇزۇلمـــاپتۇ، بۈزۈم تـــۇ تارتىـــپ بـــۇنىڭدىن شـــهنهئ .ۇتـــالالپت

 .ۇ بوپتهرمهيدىغانب

ــ     ــرى ب ــي ۇئىلگى ــتىم اۇرۇتت ــسىر-يى ــسيى ــشىلۇل، يوق ــا پهر كى ــاج ۇلغ ــدا موھت  بولغان

 ەم ئـاد  ۇرغـۇن  ن ۈپهيلى تـ  ۇشـ . هن ئىك هجبۇر ئىلىشقا م  قهرز ۆسۈملۈك ئ ۇقىرىجازانىخورالردىن ي 

ــران ــۋەي ــكهن كۇپ بول ــا. هتكهنى ــل ۋۇدۇنباھ ــاي بى ــهيىنھ هن ب ــاي چۈس ــى ب ــهتئهللهرن  ۆرۈپ ك

- ۆلـۈم  ئ خهلقنىـڭ . ۇرۇپتۇنى ق »كىالتى ئىس جامائهت«ۋە»ۋاردات«ئىكساقتا كىيىن   هلگهندىنك

 هشـهمهتلىك  ھ يېرىمـى  ڭشىرىنكانىـسىنى ، سـودا    يېرىمـى  ڭ ئىشلىرىدىكى ئىـسقاتىنى   يېتىم

ــ   ئىلىنىــدىغان ۇزغــانالردىن بتهرتىپىنــى جهمئىــيهت ،»ۇلى پــيــاغلىق«ڭتــوي قىلغانالرنى

ــ خهلقنىـــڭ. هن قـــا يىغىلىـــدىك»ۋاردات «هرىمـــانالرج  هت بولـــسا جامـــائكهپـــسهنلىرى-ۆچرەئـ

ــسكىالتىغا ت ــدىكهنئى ــ. ۆكۈلى ــيىنۇنىڭدىنش ــاج»ۋاردات« كى ــسىز ئهتمهنلهرگه ھ  قهرز ۆسۈم

 ،كۆتۈرۈۋېتىـدىغان  هرىزنـى ق ۇلالرنىڭ ئـاجىز يوقـس  ۆلىيهلمىـسه،  تهرىزنـى ق ۇرىـدىغان،  ت بېرىپ

 ۆشـرە  ئ ىلغـان  ئىـسكىالتىغا يىغ   هتجامـائ . ۇ بوپتـ  ۆلهيدىغان قىيىنچىلىقتا قالغانالرنى ي   هتتاھ

 هرخىــل ھۋە نامىزىــدا ۈمه بــاي جــۋۇدۇنباھــا. ۇ ئىــشلىتىلىپتهكــتهپلهرگهولــسا م بهپــسهنلهرك

 يـوللىرى   ەت تىجـار  ۋە ەتلىرى ئـاد  ۇرمـۇش  ت هرنىڭ كىـشىل  هللهردىكى تاپقان ئ  تهرەققىي ۇنداسور

– هزىر ن ۆكۈن،ت- ئىقتىسادچىل ياشاشقا، پاكىزلىققا، توي    هشلىكتىج هرنى كىشىل ۇشتۇرۇپ،تون

 هخالقلىـق ئ-هدەپ ئ ۈنهرلىـك، ىلماسلىققا، بـالىالرنى بىلىملىـك، ھ      ق هشهمهتلىك ھ ىراقالرنىچ

ــۋە ئىگىللىـــرىئايـــالالرنى ئاســـراش، ئىلىـــم - قىـــز،تهربىـــيىلهشقىلىـــپ   هنئهتكارالرنى سـ

نـى  - نـى  هتـئهللهردە  چ ەك بايد ۋۇدۇنباھا باي،   ۈسهيىنھ .ۈندەيدىكهن ئ ۆرمهتلهشكه ھ هدىرلهش،ق

 ۇالر ئـ  هممائ. هھ- قىلسا ياراشقان بوالتتى   چىلىكهشهمهت قانچىلىك ھ  هرگه بار كىشىل  ۋۇتلىرىزا
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 چـاقىرىپال  ەمنى ئـاد ۆت، تـ ئېتىـپ  اليىق چىقـسىال بىـر قـازان ئاشـنى         ۇۋاپىق م هرزەنتىلىرگهپ

 ۆرمهيــدىكهن، كۋا قىلىــشنى زادى راۆزكــ-ۆز كــۇنياســىنىد-مــال. هن قويىــدىكۇتــۇپنىكــاھ ئوق

 ....هھ-ۇيدىغاند بولماۇالردەكممىسى شه ھڭ بايالرنىۇدۇنيادىكىئ نېمىشقا

 »ۇسگـ -ۇسگـ « يىغىـپ،  خىيـاللىرنى  كېتىۋاتقـان  يىراقالپ   بارغانسېرى توپچى   ەمكىر   

ــسهپد ــان ەس ــا    ھكېتىۋاتق ــداپ بويهمراھلىرىغ ــدى ۇن ــاراپ قوي ــسىنىڭھ.  ق ــدا هممى  چىرايى

 ڭ تـوپنى ئىختىيارسـىز چىـ      مهيدىسىدىكى ۆرۈپ، ك ۇشلۇقنىخ- بىر ھاياجان  ۇرغان ت ۋىلىلداپ

 بـالىلىرى   هكتهپنىڭ م ڭىيى«ئىشانالر  -، ئىمان بېگى يۇرۇت بىرى   ۈنلهردىن ك ىيېقىنق. باستى

 يىغىــپ ەم تــوپنى ئوينــاپ، ئــادهيتان شــھېلىقــى هممــا ئۇســۇن، ئوقۇســا ئوقدەرســلهرنى هنىنــىپ

ــ ــدە پاراكۇرۇتنىي ــسهن ــشىپ »ۇن قىلمى ــتهپكه مدېيى ــسىم هك ــشل بى ــا، ھ،هتكهنىلىكنىئى  هتت

ــ هشــقهردىكى قهزىلهرنىــڭب  قوراللىــق هكــتهپكه قىلغىنىنــى، مئهرز هيلهرگىــچهدوت بــاي، ۆمهرئ

 همهلـدارالرنىڭ  ئ ۇزۇق بـ  هلپـازى  ئ هن چاپان كىيگ  ۋار قارا تا  ۇزۇن ئ همراھلىقىدا ھ هرنىڭشىرىكل

 ۇرغــان تتېــپىچهكلهپ ە ئىچىــدۇقخوشــل ھــېلىال هلتــۈرۈپ، ئالــدىغا كۆزكــ  ....هلگهنلىكىنــىك

 ؟نـېمه  ۇنـاھى  گ ىنىـڭ ئوينىغان تـوپ    نـاھ؟ ۇ گ نېمهتوپتا  «. تاشلىدى ه ساي هشلىك بىر غ  ۆڭلىگهك

 «!همسه بوالمتى ئۈرسهك يچېكىپ هنىش ئويناپ، ئوشۇق ۇشقاقالرداپ-ۇڭبول

ــوپچى ئىختىيارســىز ب ەمكىــر    ــۇپ ت ــا ھۇرۇل ــري همراھلىرىغ ــدىهنهبى ــدىن.  قارى  ۋۇجۇدى

ــۇشــقۇنلۇق،ج ــۇرغــان تېمىــپ تۇر چىرايلىرىــدىن ن ــالىالر ۇ ب ــالىالردىن هدىرىــسهلهردىكىم ب  ب

 ۇئامىلىـدە م .ڭـاتتى  ما ۇق روھل ۇتۇپ تىك ت  هددىنى ق ڭسايول ما . هرىقلىنهتتىپ زىمىن-سمانئا

 بىــر هلــگهن كېزىغــا يۇ بــقېــتىمبىــر .  ئىــدىهكزلىرى چاقمــاقتۆ ســۇق،يــور-ۇقدادىــل، ئوچــ

 هلگىــنىگه بارلىققــا كئهنگلىيىــدە«:ۆرۈپ كــمۇســابىقىلىرىنى هشــىق، مۇالرنىــڭ ئهتئهللىــكچ

ــانچ ــهئ ــدا هت چۇ ئىچكىرىــدىكى بــڭ ئاســىيانىھهرىكىتىنىــڭ تبــولپۇ بولمىغــان ۇزاق ئ  يىزى

 هردىكـى  ي ۇ بـ  ۇتبـول پ. هنمهن ئىك ىغان قىلم هسهۋۋۇر زادىال ت  كېتىشىنى ئومۇملىشىپ ۇنچىۋاالب

 هن قايىللىقىنى ئىپـادىلىگ   ۋە هيرانلىق ھ ەپ د »هكهپتۇئ ۇشقۇنلۇق ئاجايىپ بىر ج   هرگهكىشىل
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!  يـوق  ۇنـاھ  يـوق، تـوپ ئويناشـتا گ       ۇنـاھ توپتا گ : تىئىيىت توغرا   ئهجهب هپهندى ئ ۇرسۇنت .ئىدى

 هقـسهتلىرى  م ەزىـل  ر اللىقانـداق  ئ ۆرەلمهيـدىغان،  ك هرەققىياتنى، ت ېڭىلىقنى، ي ۇالردا ئاش ۇناھگ

ــۈنئ ــى ۈچ ــۈ مخهلقن ــائهڭگ ــد هتمهن، ئىت ــادان ھالىتى ــتا قالدە ن ــدىغانالرداۇرۇش ــوپنى .  ئويالي ت

ــوينىغىنىمىز ئوينىغــان  ھــاجىم ۋۇدۇنباھــا هن بىــلبالخــان ىمھاشــ ئىكىــساققا ۇتبــۇلنىپ. ئ

، ۆلگهن ب ۆڭۈل باشتىن ئاياغ ك   هرىكىتىگه ھ پۇتبول ڭئىكىساقنى ھاجىم   ۋۇدۇنباھا. هكىرگهنئ

 ۈرۈپ بىلـد  هتمىگىنىنـى  بىكارغـا ك   هجىرنىـڭ  ئ ۇ ئاشـ  ۇزاتقـان  بىـز ئ   ۇقېتىمبـ . يانتاياق بولغـان  

ــايلى ــ. قوي ــنه ماھــارىتىمىز بىــلۇقىرى يــهڭ ھــالىتىمىز، ئۇشــقۇنج-ۇقروھل  ۇشــال خۇنى ئ

 ........بېرەيلى تهسهللى ۆڭلىگه كۇنىڭئ قىاليلى،

 ۇ،ئـ . ۆلـدى  خىيـالىنى ب   ڭ توپچىنىـ  ېـرەم ك ۇلغـۇال  غ ۆتـۈرۈلگهن  بىـردىنال ك   ەتوپ ئىچىـد     

 ئــاتلىق هچــچه قــاراپ، بىــر نهرەپــكه تۆرســىتىۋاتقان كېيىــشىپد››!هلــدى ككهلــدى،‹‹هركىــشىل

 ۈشـكهنلىكىنى  يولغـا چ ڭ قايرىلىـپ چـو  ىنۇشـت  دوقمهپىنىـڭ  ئاتلىق بىر م   ۈچ ئ ۋە ڭكىشىنى

 .ۆردىك

ــق    ــوپى داخهل ــۇپ ت ــى كۋالغ ــۇنت. هتت ــدى ئۇرس ــلهپهن ــ هن بى ــدىن چوۇرۇتي ــر ڭلىرى  بى

 ۇشـشاق  ئ هنبىر قىـسىم ياشـالر بىـل      . كېتىشتى ئىلگىرىلهپ مېڭىپ ەكئىتتىگىر هچچىسىن

 ۋۇدۇنباھـا . ختىـدى  تو هپه م ۆرۈپ كـ  ڭغـانالرنى ئالـدىغا ما  . ۈگـۈردى  ي هينىدىن ك ۇالرنىڭبالىالر ئ 

.  ساالمالشــتىهن بىــلهت جامــائۈشــۈپ چهپىــدىن قارىمــاي مغا توســقىنىڭھــاجىم باشــقىالرنى

كىيىن قارشى  . ۆرۈشتى ك قىقىشىپ ۈرە م ۇچاقلىشىپ، قول سىقىش ياكى ق    هن بىل گاھىلىرى

 .هلدى قاراپ كهرەپكه توپى تهلق ئاستا خه بىللهن بىلۇچىالرئالغ

ــر    ــدا ئەمكىـ ــوپچى كومانـ ــاهزا تـ ــلىرىغـ ــلىقىنى بهپنى سـ ــل ۇزماسـ ــتهپ م،هپجىكىـ  هكـ

 بىــر ڭتوپچىالرنىــ. هتتــى كهگىــشىپ تىــزال ئۇنىڭغــا ئۆپچىلىــكك. ناخشىــسىنى باشــلىدى 

 هرزىـگه  ئالغـان دالىنـى ل     ۈسـىنى  ناخـشا ساداسـى باھـار ت       ڭراق يا هن بىل ۋازى ئا هدەمخىلدىكى ق 

 .هلتۈردىك
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ــاچلىرى هكهچ    ــاقالىلىرى ۋە چـ ــ سـ ــان، جـ ــاۈدەپ، ئاقارغـ ــسىم  ئـ ــان بولـ  ۇجىزالپ قالغـ

 هنىـال  يهممـا ، ئئـاددىي  كىيىنىشى ۇرغان، ت چېچىلىپ ۇرى ن مېهرىبانلىق هت، پاراس ۆزلىرىدىك

 :كېلىپ توپى ئالدىغا هلق باي خۋۇدۇنباھا ئىسسىق مېهرى ۆلهتلىك، سۇنداقش

 ۇغقانلىرىـدىن  ت ڭباينىـ .  قىلدى هزىم ت ۆكۈرۈپ باش چ  چوڭقۇر ەپد-!هلىقمخ هسساالمئ-   

ئاق ساقاللىق ئىككـى    . هتتى يىغلىشىپ ك  قېتىپقوشاق    تارتىپ، ۈ قىرى ئايال ھ   هچچهبىر ن 

 يـاش  ۆزلىرىگه قارا كڭ توپچى باينىەمكىر ۇرغۇزغاندا تۆلهپ يۇنى ئبېرىپمويسىپىت ئىتتىك   

 سـاالم   ۋازدا ئـا  ڭراق بايغا يا  ۇتبولچىالر پ باشالمچىلىقىدا ڭ توپچىنى ەمكىر. ىۆردتولغانلىقنى ك 

ــا. هردىب ــالىالرنى كــهبــدەس چىرايلىــق، چاققــان چبىــردىن-ۇرغــانبىرتر تىزىلىــپ قات  ۆرۈپ ب

بىـر  -هر كوماندىـسىدىكى ھ   پۇتبـول  ۇ،ئـ . ۇيۇلـدى  يـاش ق   ۆزلىرىدىن ك ،تىترەپ هۋلىرى ل ڭباينى

 هپىـشانىلىرىگ  سـوراپ،    ەپد»  بـاالم؟  هن ئوغلىس ڭكىمنى«:بېسىپ باغرىغا   هپبىرل-بالىنى بىر 

 ۇ بـ  ،مېڭىـپ  ە پىيـاد  هرگىـچه قارىماي توپچىالر قاتارىدا خىلى ي     توسقىنىغا   هتنىڭجامائ. ۆيدىس

 ۇنچهچـوڭ م بىر   ۆلهتلهردىكى قاتارلىق د  گېرمانىيه ۈركىيه، ھىندىستان، ت  هپىرىدە س قېتىمقى

 ،گېرمـــانىيه ۆرگهنلىرىنى، كـــهكـــتهپلهردە مكىيىرىـــدى بارغـــانلىقىنى، بارغـــان  هھهرگهشـــ

ــڭت ــڭ چــوۈركىيىنى ــ پۆرگهن كــۆزى ئــهھهرلىرىدە ش  هھــۋالىنى ئمۇســابىقىلىرىنىڭ ولۇتب

 ۇنىـڭ  بـالىالر ئ   ڭغـان  ما ه بىـرگ  هن بىـل  ۇنىـڭ ئ. هردى ب ۆزلهپ قىلىـپ سـ    قىزىقارلىقئىنتايىن  

 ەرۋەقه،د. ىـشتى  تىر ۇتىۋىلىـشقا ت هھـكهم  م ەئىـسىد  ڭالپ، ئـا  ۇپ قويـ  ەن ز ۆزىنى س ئېغىز هربىرھ

ــ ــدىكى مۇ شــۈنى چىرايلىــق، ئىللىــق بىــر كــ  ۇ ئاشــڭباھارنى ــهيدان ــسىدەخ ڭ بالىالرنى  اتىرى

  . ساقلىنىپ قالدىۆمۈرۋايهتئ

 هن بىـل ۇغـۇچىالر  ئوق ۇتقـۇچى  ئوق قارماي چارچىغىنىغا   ھېرىپ ۈنى ك ۇ باي ش  ۋۇدۇنباھا   

 ڭ دادىــسىنىيىنىــدىكى مــازىرى هجهم ئهبىــپھ ھهزرىتــى، بېرىــپ گه»ۈســهيىنىيهھ «هبىــرگ

 هن كوماندىـسى بىـل    دېهقـانالر  ۇپ، بولـ  ۇپ نامـاز ئوقـ    ەكهت بىر ر  هسچىتته يوقلىدى، م  ۇپرىقىنىت

ــ. ۆردى كــۇسابىقىــسىنى مىنىڭ كوماندىــس»ۈســهيىنىيهھ«  ئىيــى ئاپرېــل ڭيىلنىــ-1927 ۇ،ب
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 .ياشتا ئىدى77 يىلى ۇ باي شۋۇدۇنباھا ۇپ،بول

 ،ۈرۈكلـۈك ئ ۇق قويـ  ۇيهردىكىبـ -هري ۇئـ .  ئىـدى  هنـت  ك ه كىچىككىـن  تىپتىـنىچ  ئېكساق   

ــاپت ــۈك ئۇل،ش ــگ ۈزۈمل ــاغ ئىچى ــىلىنغان ه ب ــس س ــاملىقهككى ــاددىي  ت ــئ ــشىلۆيلهردە ئ  هر كى

ــاتىرج ــايىتتى همخ ــت. ياش ــدىكى مكهن ــچىتتىن مهركىزى ــپ ئاهس ــدىغان تڭلىنى ــن ۇرى  ئىمى

 ۇۋاتقــان كىتــاب ئوقڭ بالىالرنىــۈســهيىنىيهدىكىھ «هن بىــلۋازى ئــاهزان ئۇڭلــۇق مهزىننىــڭم

ــاڭلىقجــارا ــداهنىتنىــڭك ۋازىال ئ ــ- جىمجىتلىقىنــى ئان ــۇزۇپســاندا ب ــدەب-هزىب. ۇراتتى ت  هزى

 ناخـشا   هسـرەتلىك  قالىـدىغان ھ   ڭلىنىـپ  قوناقلىقتىن ئا  ياپيىشىل ئارقىسىدىكى   ۆيلهرنىڭئ

 ۈنلهركـ  .كېلهتتـى  هسـلىگه  ئ هنه جىمجىتلىق ي  ە،د-ۆتهتتى ئ سېلىپ هرزىگه ل ۈرەكلهرنى ي ۋازىئا

 .ۆتهتتى ئتىنچبىر خىلدا 

. ۇزۇلـدى  جىمجىتلىـق ب   ،هكلىـك زىرىكك ڭئىكساقنى هن بىل كىلشى ڭ باينى ۋۇدۇنباھا   

 يــولالردا ياســىداق ۇتاشــقان تاغلىرىغــا تۇلۇغچــات ئۇشــقا، ئاســتىن ئاتهشــقهرگه، قئىكــساقتىن

 ۋۇدۇنباينىــڭباھا . باشــلىدىڭالشــقا توختىمــاي جىرىقوڭغــۇرىقى ڭ ئاتالرنىــئېــسىل هپىــلهر،م

. ۇراتتى تــۇپ تولــهن ئــاتالر بىــل هســىللكن هپىــلهر،ھــويلىلىرى، ئىــشىك ئالــدى م   ،ئىغىــل

 چېگـرا  ۋە هردىكىنـاھيل  يىـراق -يىقىـن  هشـقهردىكى،  ق ڭ بايالرنىـ  ۇسام ە ئىچىد ڭمىهمانلىرنى

ئـــاغىنىلىرى، -هل ئۇغقـــان،ت-ۇرۇق خـــادىملىرى، ئـــۋاكالهتخانىلىرنىـــڭبويلىرىـــدىكى ســـودا 

 ڭلىـق  داۆلىمـاالر،  ئهھلـى، ى، ئىلىـم ئ   ڭلىر چـو  ۇرۇتيـ  هشـقهرنىڭ  ق ۋە ۇرۇتالرنىڭي هتراپتىكىئ

ــار ئىــدىۋىپالرتىــ ــهلگــۈچىلهرك.  ب ــايم. بولمــايتتىھايــال  ۇزاق ئ ــۇب ــارتۇالرنى ئ  ۇتــۇپ تۇقچه ئ

ــى،ك ــاقلقى هتمهيتت ــوقلقى س ــي ــۈپهيلى ت ــۇئ ۇالرنى ئ ــايتتىۇزتىپم ــرالقىتىم هقهتپ.  چىقم  بى

ــاي بىــر ۋۇدۇنباھــا ــۇپ تۈن ســاق بىــر كــ مېهمــاننى ب  ېهمــان مبىــلهن ســاھىبخانا.  قالــدىۇت

. ۇڭدىشـشىتى مدىـشىپ    قىلىـشتى، سىر   ۇھـاكىمه  ئىـشالرنى م   ۇر قانـداقت  بېرىلىـپ ئىنتايىن  

 مېهمـانمۇ .  چىقتـى  ۇزتىـپ ئ بېـشىغىچه  كوچـا    ۇنى توسـقىنىغا قارىمـاي ئـ      مېهماننىڭئاخىردا  

 ۆزلىرى كــۆڭلـۈك،  ئۇغــدايب.  يـاش ئالغــان ھالـدا خوشالشـتى   ۆزلىرىگه كـ ه بىلــلهن بىـل ۇنىـڭ ئ
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 شــائىر ۇنلۇق يــالقهم ھژورنالىــسىت ،پېــداگوگ هشــهۇر مەم ئــادۇ بــۇرىــدىغان تيېنىــپ هكئــوتت

 . ئىدىهۋقىش لۇقۇتق

ــاي مۋۇدۇنباھــا    ــايىتتى ئىــسىدىن ۈنمــۇ بىــر كهكتهپنــى ب ســاقلىقى ياخــشى . چىقارم

ــدە ب،ۋاقتىــدا گىمناســتىكا هتىگهنلىــك ئۈنلىرىبوپقالغــان كــ  چــاغالردا ۆتۈلۋاتقــانئ ەرس دهزى

ــته متايىنىــپھاســىغا  ــدا پهكتهپ ــوالتتىهي ــرد.  ب ــەميىرىمــد -ەمبى ــڭم ۇرۇپ ئولت  ۈئهللملهرنى

ــسىند ــا ىەرى ــۇچىالرنىئو. ڭاليىتتىئ ــازدهت خقۇغ ــى خۇرۇپ، ي ــان   هتن ــوغرا يازغ ــق، ت  چىرايلى

، نــامرات بــالىالرنى يىــسىر-يىــتىم. كېتهتتــى ماختــاپ ۇپ بولــۇشــال خهك بۆرســهبــالىالرنى ك

 ۇل، چىقىرىـپ پـ    يېنىدىن ۆزى ئ هزىللىرىگهب.  ياش ئاالتتى  ۆزلىرىگه ئىچ ئاغرىتىپ ك   ۆرگهندەك

 ەم يـارد  ئـارقىلىق »ۋاردات« ئىسكىالتى،   مائهت جا هزىلىرىگه ب سه،هر تارقىتىپ ب  هككىچ-كىيىم

، ئـارالپ  ئىرىقالرنـى -ئىتىـز  هھهلىلهرنـى م ۇرۇپ ئولتـ  ۋۇداھـار  هن بىل هپهندى ئ ۇرسۇنت. قىالتتى

 هھــــۋالىنى، ئتىرىقچىلىــــق كىـــشىلهرنىڭ  بــــولغىنىنى، ۋاپـــات  هرنىــــڭ كىملڭالردىنچـــو 

ــوللىرىنى س  ــل . ۈرۈشــتۈرەتتىتىرىكچىلىــك ي ــهنكىــم بى ــاج بۇدا قــڭ كىمنى  ولۇشــقىنىنى، ب

 ۇپ قويـ  ۆڭـۈل  ك ە خىيـال ئىچىـد    چوڭقـۇر  بولغانلىقنى   خاراب هرنىڭ كىمل ۆكلهپ ك هرنىڭكىمل

 يىراقالرغـا   ۆزنى سـىالپ، كـ    بېـشىنى  قولغا ئىلىپ، ئاق تاغقا ئوخـشاش        ۇمىقىنىت. ڭاليىتتىئا

 :ۆزلهيىتتىستىكىپ 

 بـاي،   ،بـايۋەچچه  ،هنكىـزىپتىم  لنىه ئ ۆپ ك ۆتۈپتۇ، ئ ۇرۇتتاي قىسمى ياقا    ۆپ ك ئۆمۈرۈمنىڭ

 كىنــدك لــېكىن. هن ياشــاپتىمە ئىچىــدۆرمهتھــ-ەت ئىــززهتته،پــاراغ-هتھــاجى ئاتىلىــپ راھ

ئـانىلىرىمىز سـامان    .  ئوخـشاتمىدىم  هرگه ي ھـېچ  هرنـى  ي ئالىقانچىلىـك  ۇشۇ م ۆكۈلگهنقىنىم ت 

 ھېچقانـداق  نيانىڭۇ د ۇيماقالرنى ق هتكهنئاياللىرىمىز ئ   زاغرىالرنى، ، نان همهك ھ هتكهنقاالپ ئ 

 ۆزۈمگه كـ  ەم ئاد دېگهن هنئىكساقلىقم ۇشلۇقمهن، ئات ۈرۈپ ي ۇرۇتالرداي ۇئاش.  تاپالمىدىم يىردىن

 ئىـش   ھـېچ  ۇرۇتىمغـا ي دائىـم    ۈشـىدىم،  دائىـم ئـاق تـاغنى چ       ۆرسـهم  ك ۈشچ. ۆرۈندى ك ەكدادامد

 ۋەزنـى  ڭ نىـ  »ۈسهيىنىيهھ« ئويالپ باقسام    همدىئ. ۈردۈم ي نىپۇچۇلپ ەپ د ،بېرەلمىدىمقىلىپ  
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ــۈرۋايهتئ ــال ۆم ــان م ــڭد- تاپق ــدىن ۇنيايىمىزنى ــر ۋەزنى ــكئېغى ــا. هن ئى ــڭبو-ئات  ۋىلىرىمىزنى

 ھهزرىتـى  هرىـپىگه  بىـر ت   ەھمهتلىكنىـڭ دادام ر . هن بولىدىك ۇق يور هن بىل »ھۈسهيىنىيه«ۈزىي

 ....همهسكهن بىكار ئۇيىتىشم ئىلىپ نى»ھۈسهيىنىيه«هرىپىگه بىر ت،هجهمنىئ هبىبھ

 ۇڭاشـ . ڭـا  يـوق ما   كىلـش  بىـر    هنه ي ۇشـقا  ئات هتسهم ك قېتىم ۇشۇ م ۇرىدۇ، ت ۇيۇپ ت ۆڭلۈمك   

 ... ۇن بولمىسخاراب »ۈسهيىنىيهھ«: باالمۇ شۋەسىيىتىم قىلىدىغان ڭاسا

 هرمىــگهن، بۋەدە ۇئــ. ڭاليىتتىئــاتىنــسىز -ۈن ئــۆزلىرىنى ســڭ باينىــهپهنــدى ئۇرســۇنت   

ــق ــى گچىرايل ــسىم هپلهرن ــان بول ــۇ قىلمىغ ــۈز ي ــارامت  قوۆڭهكلىرى س ــال، ق ــگهن كۇلپ ــهل  ۇ ب

 هسـهلى ت ۋە هنچ زور ئىشهت باي غايۋۇدۇنباھا هردىن ئىپادىلهتكهن ئ ئهكس چىرايىدا   ئهزىمهتنىڭ

  .تاپاتتى

 هقىـشلىك  ن ۇلغـان  ئاستىغا قوي  هكلىرىچىچ ئۆرۈك بىغىدىكى باي   ۋۇدۇنباھا ۈنىبىر ك    

 ئىنىـسىنىڭ . اتـاتتى  ئـارام ئىلىـپ ي     ۆلىنىـپ  ي هكىـيلهرگه ت ۇخـاۋا قـوش د  - قوش ۈستىدەكات ئ 

 تهرىــپىگه ئايــاغ ۇنىــڭئ. هلــدى كېلىــپ چــاي ئهتمۇســتاپ ۆمــۈك ۇنىڭغــا ئەم قىــزى ئابىــدهنجــىك

 : بايدىنۋاتقانپ چاي ئوتالۈرۈ خىيال سۇرۇپ ئولتكېلىپ

 خىيــــال ۈرۈپ تــــۇماڭنى قوشــــهچكىــــچه كهتىــــدىن ئۋاتىــــسهن؟ ئويالنــــېمهتاغــــا، -   

 .دېدى -ۇ؟ بولمامدهرسهڭ بەپ دۇ بىزگىمڭنى ئويلىغانلىرىهنسهن،قىلىدىك

 ۆزلىرىكــ- قــاشۈزۈك، ســۆمۈشــتهك قولىــدىكى كۆڭى ئــهن،ياشــالرغا كىــرگ 13-14»   

 :ۈلدى كهن باي ئامراقلىق بىلۋۇدۇنباھا قىزىغا قاراپ هن چىرايلىق جىيەكسىزىپ قويغاند

 نېمىـشقا  ۇدايىم خـ ،ۇرچىرايلىقتـ  نېمانچه قىزىم ەم ئابىد ڭنىمىنى ئوياليتتىم، مىنى  -   

 .ۋاتىمهن ئويالەپ دۇيارتىدىغاند هت سەملهرنى ئادهزى چىرايلىق، بەملهرنى ئادهزىب

ــگهنيالغــانچى، تاغــام د-    ــ هۋلىرىنــى لنېپىــز قىــز -! يالغــانچىې  ەكدومــسايغند ۇرۇپپ

 .ۇردىقىلىپ ئورنىدىن ت

قىـز بىـر قولىـدا    .  بـاي دېدى -هرگه، يۇ بۋىتهچاقىر ڭنى تاغاۋەن باغۋۇ قىزىم ئا  توختىغىنا
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. ۈگـۈردى  ي هرەپـكه  سىلكىتىپ ھـويال ت    ۆرۈملىرىنى چاچ ئ  ۇششاق ئ ۇتۇپ ت دوپپسىنى ېشىدىكىب

 ۋەن باغ ۇرىدىغان ت تىمىپ قان   هڭزىدىن ئاقارغان، ئىككى م   ۇچتهك ساقاللىرى ئ  ۆتمهيالھايال ئ 

 :ۇردى ئولتكۆتۈرۈلۈپ هلباي س. ۇردى قول باغالپ تهرىپىدە ئاياغ تڭ باينىكېلىپ

  قانداق؟ۇغۇرۋەتسهڭس بىر ،كېتىپتۇ ۇرۇپ قهك باغ ب،ۇردىكات---   

ــويالپ تــ ۇنى شــهنمــۇم---    ــۇغىنىــسى ھــاجىم، شۇراتتىم ئ ــڭ بىزنى  ېخــى تۆۋىتىمىز ن

 ۇنداق ھـاجىم شـ    ۋۇدۇنباھـا  ،دېـسه  نـېمه  بىـر    ۋەرگىن، ئىچىـ  ۇنى سـ  بېرىپ .همهسمۇ ئ هلمىدىك

 .ە، ددېدى

 ئىرىققــاباغــدىكى  ۆتمهي ئـــۆپكــ .هتتــى قىلىــپ چىقىــپ كهزىــم تئېڭىــشىپ ۋەنبــاغ   

 . توختـاپ قالـدى    ۇرۇپال بارمـاي تـ    يېتىـپ  ئارىـسىغا    ەرەخلهرنىـڭ  د هممائ .هلدى ك ۇشىلدىرالپ س 

 .هلدى كيېتىپ ۆمىدەپھ-ھاسىراپ ۋەنمۇئارقىدىنال قىرى باغ

 ۇ تاپقـان دادىـسىغىم  ېمه، نـ ۈزسـىز  زادى يدېـگهن  مىـراپ  ۋۇت ھاجىم، ئا دېمىدىممۇ هنم   

 ۇپ بولــۇريــامغ- قــاراهرەتــتىن تۇقىرى يــۇشــىمغابول ئىچىــپ ىۇنســ. ۇ ئــۇ قىلمايــدەخــاتر-ۈزيــ

. ۇنـاپىق  م ۇ ئـ  ۇرىـدۇ  ت هڭلهپ ت هتمهننى ك ەپد››!هت ئ ېدىم د هتئ !هت ئ ئىچىقنى«هلدى ك ۈگۈرۈپي

 بـاش   ۈيى، سـ  خهلقنىـڭ  همهس، ئ ۈيى سـ  ېيىڭنىـڭ  ب ېنىڭ سـ  ۇ ب ېسهم، د هن،گې ئاچ د  ۋۇدۇنبايباھا

ــسىمكېتىــدىغان ــۇ ئىــش بول ــۆۋىتىنى ن ــد بولمۇزغىلى ب ــۋە ھەپ دۇ،اي ــ. قىلىۋاتىــدۇ هي  ۇنىڭش

 ...هنبىل

 ۋەننىـڭ باغ. ئاسـتا ئىچىلـدى   - چىرايى ئاسـتا   ڭ باينى ۇرغان ئولت ڭالپ ئا ۆزىنى س ۇنىڭئ   

 بىـرى   هتىگهنـدىن  ئ ڭ تاغىـسىنى  ەم ئابىـد  ۇرغـان  ت سـېلىپ  ۇالق قـ  ۆزىگه سـ  ۇالرنىڭئارقىسىدا ئ 

 ۈشـىنهلمهي  چ هرسـىنى ن ھېچ ۆرۈپ ك هتكىنىنى ئىچىلىپ ك  قوشۇمىسىنىڭ ۇرغان ت ۈرۈكلۈكت

 خاپـا   ۆتكـۈزەلمهي  ئ ۆزىنى بىـر سـوكال مىرابقـا سـ        ۇرۇپ، بـاي تـ    تـا  كات ۇنچه چايقىدى، ش  بېشىنى

 .هجهپلهندىئ ەپد ،تېخى ۈلىۋاتىدۇك ئورنىغا، ۇشنىڭبول

 ئىـشنى تىلغـا ئىلىـپ       ۇ ئالدىدا ب  هت جامائ ۋۇدۇنبايبا نامىزىدىن كىيىن    ۈمه ج هتىسىئ   
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 خهلقنىـڭ  ،ۇرۇتنىـڭ ي ۇسـ «:ئېيتىـپ  بولغـانلىقىن  رازى   ۇنىڭـدى ئ. هرىپلىدى مىرابنى ت  ۋۇتئا

 ۇنى ئـ  هممـا  بـار، ئ   هققـى  ھ ەمنىـڭ  ئاد هممه ھ ۇنىڭدا ئ ۇن، بولس همبهغهل باي ياكى ك   هيلىم. ۈيىس

 ۆڭلى كـ  هر كىشىل ۇزۇلسا ب ۇسۇن ي -ەقائىد. هرت ئىلىشى ش  ۆۋىتىدە ن ۆز ئ بويىچه، ە قائىد هركىمھ

 -بهخـت  هلـدىن  ئۆتـۈرۈلگهن ئىنـساپ ك . ۆتۈرۈلىدۇاپ ك ئىنسهلدىن ئ ۇ، قالىد هندىچىلىكتهپاراك

 ۇب  ئىش، ۇب. ۈزدىكىيگ مىرابقا تون    ۋۇت ئا هن قولى بىل  ۆز ئ ۇندا سور ۇش. دېدى ››ۇ قاچىد ەتسائاد

.  تارالـدى هۋالدقـا  ئ-هۋالدتىـن ، ئ ئىغىزغـا  -ئېغىـزدىن ،  يېقىـپ  ۆڭلىگه كـ  ڭمنىـ ە ئاد همـمه  ھ ۆزس

 ۇ،ئـ . هلـدى  ك ۋەلىخانبـاي  هشـقهردىن ق.  قالـدى  وپبـ  ەم ئـاد  هشهۇر م ئىكىساقتىكى ۇ مىرابم ۋۇتئا

 ڭ كارخانىالرنىـ  ۇب.  ئىدى ۇرغۇچىسى باشق ڭ سودا كارخانىلىرىنى  هشقهردىكى ق ۋۇدۇنباينىڭباھا

 ۋەلىخانباي ۇ ئاش ۇ ئىشلىرىنىم ه بولغان ئاالق  هن بىل هھهرلىرى ش ئاسىيا ۇرا ئوتت ۋەھىندىستان  

 ڭدىكى شـىنجا  ڭھىندىـستاننى . هنىـدى هلمىگ ك ېلىـپ  ئ هۋەر خ ۇش خـ  ۇقىتىمبـ  ۇئ .ۇراتتىباشق

ــودىگ ــازانىخورلىرى قهرس ــقهردە، ج ــلۇق تهش ــيه ۇرۇش ــسىنىڭ كونسئهنگلى ــسى ۇلخانى  ھىمايى

 يىلالردىـال   يېقىنقـى  هقهتپ. ۇرمايىتتىتاپـش  ىقسـىل - بـاج  هرەپـكه  ت جۇڭگو هزەلىدىنئئاستىدا  

 ۆلهيـدىغان  ت  بىجـى  ەسـمىيهت توال ر - ئاز ۈچۈن ئ هكىل ش هن بىل هرمانى پ ۆكۈمهتنىڭ ھ ۆلكىلىكئ

 هرلهردىن ســودىگڭلىق بولــسا ھىندىــستاندىكى شــىنجاۆكــۈمىتىھىندىــستان ھ. بولغانىــدى

 ۇالرنى ئــۇرغــۇزۇپ، تلــقېيىنچىق بىــر ئىــشلىرىغا هدەمــدە بــاج ئىلىــپال قالمــاي، قهســسىلهپھ

 يـولالر   ۇرۇن يوشـ  ۈسـتىگه  ئ ۇنىـڭ ئ. ۆسـتۈردى  بـاجنى ئ   هنه ي يېقىنـدا .  قىالتتـى  سوقىتى-قاقتى

 ۇسـا م،  سـىتىپ  قىلىـپ    ۆكمه ھىندىـستانغا ئاپىرىـپ تـ      هشيالىرىنى خام ئ  ڭنىڭ شىنجا هنبىل

. ۇرىۋەتكهنىدىكاساتالشــــت مــــاللىرنى هرلهرنىڭ ســــودىگڭلىق باشــــقا شــــىنجاۋە ڭبايالرنىــــ

 ئهنگلىـيه  كېلىۋاتقـان  ۆتـۈپ  ئ ه دوسـتان  هزەلـدىن  ئىـشالردا ئ   ۇ بـ  ۋۇدۇنبـاي باھا هن بىل خانبايۋەلى

ــسىنىڭ ــا كونسۇلخانى ــاردىمىنى قولغ ــۈرۈش ك ي ــلىهىتىگهم هلت ــشتى هس ــ. كېلى  ڭئاپىرىلنى

 گىللئـان  ۇلچىن باغدا كونـس   .  باردى ېلىپ ئ هشقهرگه ق هپهندىنى ئ ۇرسۇن ت ۋەلىخانبايئاخىردا  

 ۇراقلىـق پ-ۇش خ ڭ ھىندىستاننى ۆزلهر، س هكهللۇپ ت ۇرۇق ق همما ئ ەبدەبىلىك د ۇالرنى ئ هپهندىئ
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 همهلـدارمۇ  ئ ۇسۇلمان م ھىندىستانلىق ۇلخانىدا كونس ۇنداسور.  ئىدى ۈتىۋالغانك هن بىل چېيى

ــ ۇســام ۆزىنىــڭ تىلىــدا ئئىنگلىــز ۋان راهپهنــدى ئۇردۇنتــ. بــار ئىــدى   ڭ بــايالر ئىگىلىكنى

 كهلگهنلىكىنـى  ئىلىـپ    ۋالىـسىنى  ھا ۋە ئېهتىرامىنـى  ئالىي ڭ باينى ۇسام ۋۇدۇنبا-ۋاستىسى

ــدا ــابلىرى ۇلكونـــس ،ئىيىتقانـ ــلجانـ ــدارلىرى ھىندىـــستان ئهن بىـ ــاغزىنى ئهمهلـ ىچىـــپال  ئـ

 ئىنگلىـزچه  ۇيغۇرنىـڭ  ئ هھرالىق سـ  ۇ بـ  ۆرۈنىـدىغان  ك ه، سـىپاي  سـاددا -ئـاددىي  ۇالرئ. قالغانىدى

 هدەمنىش بىــر قۈشــى چۋە ۇشــۇش تونهن بىــلۇنىڭشــ.  ئىــدىۈتمىگهن كــهســال ئۆزلىىــشىنىس

 ۆزلىرى پاكلىق، قائىـدىلىك سـ     ۋەلىخانباينىڭ.  ئالدى ۈس ت ه دوستان ۆھبهت س ،چوڭقۇرلىشىپ

 هن بىـل  ۇسـابايالر م ۈنكىچ .ۆرمىدى ك ۋا تولغاشنى را  ۇن بوي ۇقچه ئارت جانابلىرى ۇلئالدىدا كونس 

ــ   ۆكۈمىتىمــۇ، ھئهنگلىــيه ۇچىرشــىنىئ زىيىنىغــا همكارلىقنىــڭ ھهرەپلىــمه تۆپبولغــان ك

ــستانلىقالرمۇ ــايىتتى ھىندىـ ــان. خالىمـ ــدى ئگىللىئـ ــدا هپهنـ ــان قوييۇقىرىـ ــشالرنى ۇلغـ  ئىـ

ھىندىـــستانلىق . ۈردى چىقارغـــانلىقنى بىلـــدۈچ كـــتۈزىتىـــشكه ۋە ئېـــنىقالش هســـتايىدىلئ

 ۇالرنىـڭ ئ. چىقىتـى  ئىلىـپ    هھـۋە  ق ۋە ەكگىز-هنق هتمۇستاپ بىر   ۇالرغا ئ هتكار خىزم ۇسۇلمانم

 ۆۋىنى ت ۋاقنىڭرا.  تاشلىدى ۆز ك مهنزىرىگه ۈزەلىدىغان گ ۇر ت ۆرۈنۈپ ك ۋاقتىن را هن ئىچك هھۋەق

 ڭ يولنىـ  ۇراتتى، تـ  ۆتـۈپ  توختىمـاي ئ   هپىـلهر م-ۋا ھـار  ەملهر، ئاد هن يولدىن ئات مىنگ   ۇپيول بول 

 . ئاقـاتتى  ۆمـشۈپ ل ەريـا  قىزىل د  نىرىسى ۇنىڭ، ئ ئىتىزلىقالر ياپيىشىل هتكهن ك هڭ ك نىرىسى

. ۋاتـاتتى  ئىچى ۇ س ۇرۇپ قىرغاقتا ت  بهزىلىرى ئىچىدە، ۇ س هزىلىرى ئاتالر، ب  ۇنچه بويىدا بىرم  ەرياد

 ۇنداق شــۈســتىدە ئــاتالر ئياۋىــداق ۇپ بولــمىنىۋالغــان ئاتالرغــا ۇ بــالىالر بــۇل ئوغــڭــاچقىپيالى

ــنئ ــهركى ــ. ۇراتتى ئولت ــاش تڭئاتالرنى ــدە ب ــهرىپى ــان تۇ س ــۇم، ئىلىنغ ــ ۇل ــان ۇغالرس  ئارتىلغ

 ۈنىسـ  ۇ بـ ۇالرئـ .  بـار ئىـدى  ەملهر ئـاد چـوڭ  ۋە بالىالر  ۇل ئوغ ۋاتقان ئىلى ۇ س هككهچىل ،هكلهرئىش

 ،كېـرەك  بولـسا   هللىـسى هھ بويـاقچىالر م   هرىپـى  قارشى ت  ەريانىڭد.  ساتاتتى هكىرىپ ئ هھهرگهش

ــ هكمــــۇ بەخــــتىلهرر يىيىلغــــان ۆگزىلهرگهئــــ  ئاســــتىدىن ۋاق راۆرۈنهتتى چىرايلىــــق كــ

 ۇبـ  ....تـۇراتتى  ڭلىنىـپ  ئا ېنىـق  ئ ۇرۇڭىچ-ۋاراڭ ەملهرنىڭ ئاد ۋازى، ئا ۇرغا ب ۈگمهنچىلهرنىڭت
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 ىپۆپپىدەئىچىلھ ،ۇللۇكلهرگ ۆيلهر، ئ ەتر-ەت ئاقارتىلغان ر  ەئاپئاقئىچىد كونسولغانا-هرەپتهت

 هيدانداپۇتپۇلم. ۆرۇنهتتىك ۇرەتتهكس يىيىلغان هڭ ك ۇددى خ هيدانى توپ م  ،هكلهرچىچ هتكهنك

. تـارتتى  دىقىتىنـى  هپهنـدىنىڭ  ئ ۇرسـۇن  ت هر كىـشىل  ڭورتهنلىـك قو ۋە هنلىـك  ئـاق ت   ۋاتقانئوينا

 ۋۇل قـا  ،ۇيئىگىزبـ  ەكدىگىد ۇالرھهممىسىئ . قارىدى ۇيۇپ ق ەن ز هربىرھهركىتىگهھ ۇئۇالرنىڭئ

 . قىالتتىۈستۇندەكئ ماھارىتىمۇخىلى ،رئىدىهيىگىتل

 :ۇلۇمسىردىك هپهندىگهقاراپئ ۇرسۇن تهپهندى ئگىلليان

 ؟ئهپهندى ەيمهن، دۋاتىسىزغۇقىزقى ۇئويۇنغاب---   

 :هردى بۇرنىداجاۋاپئ ۇنىڭ ئۋەلىخنباي   

  كوماندىسى پۇتبول تهربىيىلهنگهن ۇرۇتىدىمۇياخشىي ۇالرنىڭ، ب جانابلىرى ۇلكونس---  

 ەملىرىڭىزبىلهنئـــاد ڭ ســـىزنىڭچهئـــۇمىنى. هكچىـــسىيىت ۇالرنىـــڭ ئۇشـــۇئهپهندىمم .بـــار

 .ەيمهن دۋاتىدىغۇ ئويالۇسابىقلششنىم

ــ ڭكونــسولنى ئىتتىپــاقى ســوۋېتئىلگىــرى  . قىزىقىــپ قالىــدىكونــسۇل     ۇيهردىكىب

 انىيهېتـ بر ۈيـۈك  ب ۇنى بـ  ،هئىلپئىـسگ  ئىيتقـانلىرنى  .ۇتپۇلچىالرتوغرىـسىدا پ ۇردېهقانقانداقت

 ەپ دۇرسـىتى،  ياخـشى پ   ڭ قىلىـشنى  نامايـان  هلبىـسنى غ بىر   ۇرائاسياىدىكىئوتت هدەنىيتنىڭم

 .ئويلىدى

 هرنىڭ ســـىلهنم.  بولـــدىهپ ياخـــشى گۇقـــالتىسب ناھـــايىتى ياخـــشى، ۇ؟راســـتم---   

 هشـــقهردە قئهمهلىيهتـــته. ۇســـابىقهئوينايلىبىزم. ڭلىغـــان ئاتوغرىـــسدائىلگىرى ڭالركومانـــدا

. ۋتـسيىلىكلهرنىڭ شى هنهبىرىي هنگلىيىنىڭ،بىرى ئ .  ئىككى كوماندىسى بار   نىڭياۋروپالىقالر

 ...ۇ خالىمايدۇشنى قويبېرىپى قولدىن ۇرسهتن پۇ بڭچهئۇالرمۇمىن

 ەمچى يــاردهشقهردەتۇرۇشــلۇقق هنگىليىنىــڭئ كىــيىن ۆھبهتتىن ســقېتىمقــى ۇشــ   

ــسولى ــىرىف كون ــدى ئش ــلهپهن ــسيهدىنشى هن بى ــ ۋت ــارقىتىش ئ ــسىنىڭدوخ ۆمىكى ت  تۇرخانى

ــسنباشــلىقى  ــدى ئئاندى ــوپلىرىنى هرلىــك يۇالرئىكــساقلىقالرنىڭئ. هلــدى كئىكــساققا هپهن ، ت
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 هرەپنىـڭ ئىككـى ت   .ۆردى قىزىقىـپ كـ    ابىقلىرنىۇسـ م ئويىنغـان  تىپـپ  ۇتلىرداتوپپ ڭئاياغياال

 . بولدىۆتكۆزۈلدىغانمايدائ-21،-20 ۇسابىقه مهن بىلبىكىتىشى مهسلىههتلىشىپ

ــ    ــاقهۋەرچاخ ۇبـ ــد قمـ ــقهر، قەتىزلىكىـ ــاتهشـ ــگ ۇش ئـ ــ. هتارالدىدائىرسـ ــسىم ۆپكـ  قىـ

 . بولدىهۋەر خۈتىلمگهنك بىر ۇ بهرئۈچۈنكىشل

ــ    كىــم؟دېــگهن ئىنگىلىــزالر---     بىــر ۇالرنىــڭ ئدېهقــانلىرىمىز ڭبىــز كىــم؟ بىزنى

 ..... يارىماسهشۋاسىغىمۇپ

 هي بىلـم  ۆزىنىئـ  دېـيىش  ۇسابىقىلىـشىمهن،  م ۇتبولـدا  پ هن بىـل  ۋېتالرش-ئىنگىلىز---   

 !نېمه ئاتقانلىق بولماي ڭشىلىتى

 هن قانـداق ئـوينىغىنىنى مانـا م       ۇالرنىـڭ  ئ همهس، بـوش ئ   ۇتبۇلچىلىرىمۇپ ئېكساق---   

 !ۆرگهنك

، تىللىـشپ -ۇرۇشـۇپ ئ هتتـا ، ھ قىلـشاتتى تـارتىش   - تـاالش  دېيىشىپ ۇنداق ش هركىشىل   

  . بولدىۇقاپاق يىرىشقانالرم-كالال

 دېهقانالرنىـڭ « ساالم يولالپ    دۇئاسى بايغا   ۋۇدۇنباھااي قاتارلىقالر    ب ۆمهرئ هشقهردىكىق   

 ۇالرنى ئــهمهســمۇ، ئىــش ئهخمىقــانه بــولغىنى ئۇسابىقىلهشــمهكچى مهن بىــلۋېتالرشــ-ئىگىلىــز

 قويساق، ئىككـى  تېگىپ چىشىغا  ۇالرنىڭ ئ هقدىردىمۇ ت ڭىۋالغانيى همهس، ئ ۇمكىن م ڭىشقۇيى

-ەخلـى  سـودا ئىـشىغا د     جانابلىرىنىـڭ  هن ئالـدى بىـل    مـدۇ، هتمه ك ەز د ۇناسىۋەتكه م ئوتتۇرىدىكى

. دېيىـشتى » قىلىمىـز  ۈمىـد  ئ ۇشـلىرىنى  ئىشنى توس  ۇ ب ەرھال د ڭجانابلىرىنى. هتمهمدۇ ي هرۇزت

 هنـدىچىلىك  پاراك ۆڭلىگه كـ  هلئ« :هۋەتىـپ  ئ ەم بايغـا ئـاد    ۋۇدۇنباھـا  ۋۇرمۇماشـا  دوتىيـى    هشقهرق

 »ەخلىيهتكۈزىــدىغاند ۇناســىۋەتكهاق م بولغــان ئىنــهن بىــلدائىرىلىــرى هتــئهلســالىدىغان، چ

 ئىـــشنى ۇ بـــڭ باينىـــۋۇدۇنباھـــا ،همـــسىزلىنىۋاتقانلقىنىخاتىرج دىـــن»مۇســـابىقه«ۇنـــداقب

 : باي بولساۋۇدۇنباھا. ۈردى قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈمىد ئۇشنى توسهنئاقىالنىلىك بىل

 كېلىـپ  هنه ي يـوق،  ۇددىئـا  م هقـسهت،  م ه باشـقىچ  ۇنىڭـدا  ئ ،ۇسـابىقه ب ه، دوستان ئاددىي ۇب»   
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.  بولغـان ئىـش    بىكتىـپ  هسلىههتلىـشىپ  م هرەپ خالىغـان، ئىككـى ت     ۆزى جانابلىرى ئـ   ۇلكونس

 هرەپ قارشـى ت   قايـسىلىرىنىڭ  هر ھ پېقىـر .  بولمـاس  ۇۋاپىـق  م ۇرساق ئالدىمىزغا قالد  ۆز ئ ۇنىئ

ــۇبىل ــشى مهنم ــهسلىههتلى ــا ۆرۈپ،پ ك ــورۇق قايت ــشلىرىنى بيولي ــېرى ــاۋاب دەپ»ۈتىمهن ك  ج

 .ۇردىقايت

 ۇندا، داخىـل بولغـان بىـر سـور        ۇللىرى كونـس  هتئهل چ هم كاتتىلىرى ھ  هھهر ش ۈنىبىر ك    

ــ  هپهنــــدى ئېئــــانگىلل ۇرۇشــــقاندا، ئولتۈتــــۈپ كۇرســــهت پئىچىــــشقا هپ بــــايالر گۆمهرئــ

 پۇتبـــول هن بىـــلدېهقـــانالر ئىكـــساقلىق شۋېتـــسىيىلىكلهرنىڭ هن بىـــلۇلخانىدىكلهركونـــس

 ۇلى كونـس  ئىتىپـاقى  سـوۋېت  ۇنىب. ارالپ قالدى  بولغانلىقىنى جاك  ۆتكۈزمهكچى ئ ۇسابىقىسىم

 ۇ بــڭلىرىنىڭمــۇ چوهھهر شــهن جانــابلىرى بىــلهي دوتۋە قوللىــدى ەرھــال دهپهنــدى ئدومــپىس

 :هردىال يۇ شۋۋۇماشا هيدوت. ۈردى بىلدقىلىدىغانىلقىنى ۈمىدئىشنى قوللىشىنى ئ

 جۇڭگـو «سىنى   كوماندىـ  دېهقـانالر  ڭ بىزنىـ  ۇن، بولـس  ۇسـابىقه  م ەسـمىي  بىر ر  ۇياخشى، ب   

 يىرىنـى  ۇالرنى يـوق، كىـم ئـ      كېـرەك  ۇ قالـسىم  ڭىلىـپ يى ۇالر ئـ  لـېكىن  ەيلى،ال د » كوماندىسى

 كـاتتىالر   هن بىـل  ۇنىڭش. هتتى ك ۈلۈشۈپ ك هممهيلهن ھ ،ۋىدىدى-!ەپتۇ د ۇن توپ ئوينىس  تىرىماي

ــ ــارالىق«ۇبـ ــول خهلقئـ ــسى مپۇتبـ ــى»ۇسابىقىـ ــشى  نـ ــپ ياخـ ــداق قىلىـ ــشنىڭئ قانـ  ۆتكۈزىـ

 بىـدىلىكىنى  يولىـدىكى    همهنسـ  ھاجى   ۇرھوش ۇرغان ئولت ۇندا سور ۇش. ىۈشت چ هسلىهىتىگهم

 ۇســابىقهم.  بولــدىهرمهكچــى ياســىتىپ بۋاراتــار بىــر بــاي هنهي. هردى بقىلىــشقا هيــدانىتــوپ م

 ۇندا سـور  ۇشـۇ م.  بولـدى  ىرىلىـدىغان  چاپلىنىـپ، كوچىغـا جاكـارچىالر چىق       ئىالنالرتوغرىسىدا  

 . قىلىندىەۋەت دۆرۈشكه كسابىقىنىۇ مهن باشالمچىلىق بىلۇرغانالرئولت

 همـمه  ھ ۈشـۈپ،  چ هسـكويغا تارتىـشالر پ  - توغرىسىدىكى تـاالش   ۇسابىقه قىلىپ م  ۇنداقش   

 هھهردىكى بــايال شــھهمــراھ هقهت پۇشــتى، ئىنتىــزار بولۈنلهرگه بولىــدىغان كــۇســابىقه مەمئــاد

 هشب-ۆت تـ  رگهنۈ يـ  توزىتىـپ توپـا    «ۇرۇتىـدىكى ي. ۈرەتتى ي ۇلداپ كوت هچكىچه ك هتىدىن ئ ۆيىدەئ

 : ئاچتىئېغىز ۇرالماي چىداپ تهرىگۇلم ۈنىبىر ك.  تىللىغانىدىى تىللىغىننى»هلهندەرق
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 ۇشـــال خهن ســـڭىۋالـــسايى ۋېتالرنىشـــى هن بىـــلئىنگىلىـــزالر ۇرۇتتىكىلهريـــدادا ---   

 هن؟بولمامس

 !هق خۇ ئڭهلمهيدۇيى ،يىڭهلهمتىكى

 ؟...ڭىۋالسىچۇيى ۋادانا---   

 .ەپ دلمهيدۇڭهيى دېدىمغۇ---   

 هن؟ قانداق قىلسڭىۋالسايى راستتىنال---   

 ە، دورىغـان د   مېنـى  بولـسىمۇ  بـاال    قىـز «ە ئىچىـد  همرابـاي ھ جاھىللىقىغا قاراپ    ڭقىزنى  

 سـىڭاريان  هل سـ  بېـشىنى  ڭقىزنىـ .  ئويلىدى دېگهنلهرنى »ۇ قالسىچ ۇپ باال بول  ۇلئىسىت، ئوغ 

 پىخىلــداپ كېلىــپ هســتلىكى مۇرقىغــا تۇرغــان تھىمرىــپقىلىــپ، قاپقــارا قاشــلىرىنى   

 :كۈلۈۋەتتى

 .ۇ شەرمهنبىر ۇرۇپ چالدۇناي ناغرا سهلسه كناھايىتتى---   

 .ۈمچهيتىپ ئهۋلىرىنى لەك قىز ياراتمىغانددېدى-؟ۇنچىلىكماشئاران ---   

 ۇنداق شـ  -همـسه،  ئ هن قىـالرم  مېهمـان  ۇپ سوي ئىرىكنى ئىغىلدىكى ۋۇ ئا ،ۇبوالپت هھ---   

 قـاپقىنى  ەرھـال  قىلىـپ قـويغىنىنى سـىزىپ د   ۋەدە ۇر بالـد  هكىز بالىغـا ب    بىردىنال ق  ەۋىتىپد

 ...ۇ بىر ئالال بىلىدۇتۇشىنى ئڭ، ھازىر كىمنىهلسۇن كۋاقتى قىنى -،ۈرىۋالدىت

 نېمه ەرياسى د ۈمهن ت كېلىۋاتقان ئېقىپ تاغالر يارالغاندىن تارتىپ     ۇشۇم ،زېمىن ۇشۇم   

-همغ ۋە ۇشـاللىق  خ همـمه  ھ هرنىڭياشـىغان كىـشىل    ۋادىسىدا ۆز ئ ۇئ !هھ-ۆرمىگهنئىشالرنى ك 

 ەلىــشىپ گىرۇلىــشىپ، ئهبىــرىگ- بىــرۈســتىدىكى توپىلىــق يــارلىق ئســېغىز ،ۇللىرنىقــايغ

 ۆز ئـ  ۋىلىـپ بولى ڭـاچ ، قىپيالى سـىلىنغىنىنى  قايسى بىـرى قاچـان       ۆيلهرنىڭ ئ ەڭتوپر هتكهنك

 ۆيلىنىــپ، ئۇپ بولــڭ قاچــان چــوڭ بالىالرنىــۇل ئوينايــدىغان ئوغــۈزۈپ ئــڭالپباغرىــدا پىلــتى

 قاچـان بىنـا     هسـىرلهرنىڭ ق- ئوردا هشهمهتلىكنى ھ - نى ۆمۈلگىنىنى؛ ئاستىغا ك  ۇپراققىرىپ ت 

 ۇرغـان  ئـوراپ ت   هجـدىهاردەك ئ هھهرنى شـ  هنه ي ۇئـ . دۇ ئايالنغىنىنى بىلىـ   ۈلگه قاچانالردا ك  ۇپ،بول
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 پىلغاسـى  ۇلغىنىنى، سـوق  قېـتىم  ه قانچ ۇپ بول ۋەيران قېتىم ه قانچ ڭسىپىلنى قىلىن   ئېگىز

 قاتـار   ەرۋازىالرغـا  د ۈرلۈك سـ  ەكئىغىزىـد  هجـدىهارنىڭ ئ. ۆرگهن كـ  ەملهرنى ئاد ۆمۈلگهنتىرىك ك 

چىقىـپ  -دىن توختىمـاي كىرىـپ    ەرۋازىلىرىـ  د سـېپىل . ۆرگهن باشـلىرىنى كـ    ەم ئـاد  ئېسىلغان

ــدىغانت ــايالر ۇرىـ ــامراتالرنى، ۋە بـ ــانالر نـ ــشلدېهقـ ــودىگهمچىلهرنى،، ئىـ ــى، بهر، سـ  هگزادىلهرنـ

 ۆپ كــهم ھهزدىلهرنىجاھــانك-هيياھ ســڭگهن توپىــسى ســىۇرۇتالرنىــڭي يىــراق هكىيىملىــرىگ

 نىنى ئـاققى  ۇدەك سـىرتىغا قـاراپ سـ      هھهر شـ  ەمنىـڭ  ئاد همـمه  ھ ۈگۈنكىدەك ب ۇ ئ همما ئ ۆرگهن،ك

 .ۆرمىگهنك

 هۋرەپ تهشـقهر  تارتىپال قهتىگهندىن ئه؟ھ- بولدى نېمه ۈگۈن ب هشقهرلىكلهرگه ق راستتىنال

 ۋايخــانىالر،نا-ئاشــخانا. گېپــى مۇســابىقىنىڭ ڭ، ئاغزىــدا توپنىــىــڭەمن ئادهمــمهھ. هتكهنىــدىك

 هتراپىدىكى ئ هھهرش.  قالدى ۆلدەرەپ كوچىالر چ  ۇرىدىغان ت ۇپ تول هن بىل ەمئاد.  تاقالدى ۇكانالرد

 بولغـان يـولالردا     ۇمـدەرۋازىغىچه ق بويلىرىـدىن    ۆستهڭ ئ ۇقناچ ەرۋازىغىچه، د يارباغ ۋان را ۇچمائ

 . يولغا قاراپ ئاقماقتاهمهنس بولىدىغان ۇسابىقه مەملهر ئادە پىيادۋىلىق ھار،هكلىكئىش-ئات

 هيـدانىنى م« قىلىنغـان  هلـگه  چىچىـپ ب ڭ ئاھـا هر كىـشىل هبىدىلىكت بولغان   ۇسابىقهم   

ــد ــشقانىدى ەپچكرى ــداننىڭم. يىغىلى ــاش تهي ــدە ب ــراھ هرىپى ــاي ئھهم ــدۈرگهن ب ــاغراهكهل - ن

 جهلــپ هرنى، كىــشىلچېلىــپ ڭالرنىخ ئاھــا تــارتىپال توختىمــاي شــوهتىگهنــدىن ئۇنايچىالرســ

 هتـئهل  چ ڭلىرى، چـو  هھهر شـ  هي، دوت هرىپىگه ت »ۆرت «هيداننىڭم. ۇرماقتاھاياجانالرندقىلماقتا،  

 -ۇقراالر پـ  ئـاددىي  ياسـالغان،    ۇنـدۇقالر  ياغـاچ ئور   ۋاقىتلىق ۈچۈن ئ ئولتۇرۇشى ۇللىرىنىڭكونس

 ۇنالرنىاللىقاچـان ئالـدىنقى ئـور      بـالىالر ئ   ۇشـشاق  ئ هر، كىـشىل  ۇماقلىقت  دوپپىلىق، ،هللىكس

ــل ــانهپ،ئىگى ــارا، كىگىزل- چاپ ــىچ ــېلىپ هرن ــقان س ــباداش ــۇرۇپ ق ــقانىدى بولۇرۇپ ئولت . ۇش

ــداننىڭم ــهي ــسىغا هل س ــشاق ئنېرى ــالت  ۇش ــاپچىالر، غ ــايمىچىالر، دوغ ــسىپهكچىلهر، ي -هز سام

ر  بـــازاۋات جايلىـــشىپ ئـــاهڭپـــۇڭچىالر لۇرچـــاقچى،پ-، گـــازىرھىـــسابچىالر ئـــۆپكه هز،مـــانتىپ

 ئوتتۇرىـسىدا  هيدانن م ه بالىالر بازار بىل   ڭراق چو هن بالىالر بىل  ۇششاقئ. هكىللهندۈرگهنىدىش
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ــاي  ــشىپتوختىم ــچىپى ــ-ۇنى، ئ ــىتى ۇنىب ــش ۋىلىپس ــشىپ ھ هتتىيىي ــاكى قوغلى ــل ي  هرخى

 . ئىدىۇشال خەك بولغاندھېيت ۇددى خۈگۈن بۇالرئ.  قىالتتىۇقالرنىشوخل

 ئىكــساقلىق هلــگهن كمېڭىــپ ە پىيــادۇشــتىنت ئاۈنۈگــۈن تەچىتىــد بىــر هيــداننىڭم   

ــوپچىالر  ــا ئۋەت ــگهن كهگىــشىپ ئۇالرغ ــرهل ــەر بى ــادۈزدەك ي ــرەم ئ ــە دائى . ۇرۇشــاتتى ئولتۇپ بول

ــابىقىگهم ــىدىغانالرنى چۇس ــا ۈش ــل ۋۇدۇنباھ ــاي بى ــۇن تهن ب ــدى ئۇرس ــتىكىلهر مهپهن  ۋە هكتهپ

ى تــالالپ، قايسىــسىنى  قايسىــسىنهريانــدا جۇبــ.  تاللىــدىلهپ ئىــنچىكىئارىــسىدىن دېهقــانالر

 شـاگىرتلىرى   ڭبالىخاننىـ  ھاشـىم  دېـگهن بىـز   .  قالـدى  هتچىلىكتىمۇ خىجال هي بىلم ۇشنىقوي

 ئاپئـاق سـاقاللىق     تۇرۇۋالغـان  ەپ د ۈشـىدۇ،  كىـم چ   ۈشمهي بىز چ  ۇسابىقىگه م ۇنداق م ۇرساق،ت

وپچىالر  تـ  ۈنىئالدىنقى ك . ۇشتى قوي ۇپمۇ ئامالسىز زاپاس توپچىالر قاتارىغا قوش     ۋاينىئىككى بو 

 ۇالرنى چىقىپ ئـ   قومۇرۇلۇپ هلق خ ۇرۇتي باي باشچىلىقىدا    ۋۇدۇنناھايولغا چىقىدىغان چاغدا    

 ۇالرغـا  يىراقلىقىغا قارىماي ئ   ڭ يولنى ەم بىر توپ ئاد   بېرىدىغان جىنىنى   دېسه پۇتبول. ۇزاتتىئ

 هپ ســۇ بــهدىرىــسهدەم خــانلىق نغــان قوكــېچهتــوپچىالر بىــر . هلــدى كهشــقهرگىچه قهگىــشىپئ

 هكـسىز  توپچىالرغـا چ   هتمۇ جامـائ  ۇنچىۋاال ش ۇرغان ئولت هيداندا م ۇشۇ تاپتا م  ۇش.  زورايدى خىمۇتې

ــ ۋە ۆرمهتھــ ــا-هزئاشــپ. هلپۈنىۋاتىــدۇت ە ئىچىــدۈمىهئ  تامــاقلىرى، هتــكهن ئوخــشىتىپ ئۋايالرن

 ۈرىكىڭالرنىيـــ«:چىالردوغـــاپ. ۋاتىـــدۇبىقى ۇالرنى ئـــهن ياققـــان نـــانلىرى بىـــلۇپ قويـــۆڭـــۈلك

ــ ــىى جىنهگىتىپ،س ــ  ڭالرن ــاپ ب ــارتىدىغان دوغ ــشىپ »ۇ ياش ــنىل دېيى ــان چى ــاپ هردە، يوغ  دوغ

ــ. ۋاتىدۇبىرىــشى ئهكېلىــپ  ه ئويلىغــانچهپهنــدى ئۇرســۇن ت؟قىلىــدۇ ۇشــۇنداق منېمىــشقا ۇالرئ

-تىگـى  لـېكىن .  قاالتتى ۈشۈپ چ هندىشىگىمۇ ئ هزىدەب. سېزەتتى ۈدىۋالغاندەكي بىر تاغ    ۆزىنىئ

 ۇ ئاشـ  ۇرغـان  ئولت هتراپىـدا  ئ ۇئ.  ئىدى ۈچلۈك ك ئىشهنچىق،   تو ۈرىكى ي ۇنىڭئالغاندائ هكتىدىنت

 قـولىنى   ۆپىگه خىلـى كـ    ۇالرنىـڭ  ئ ۇ ئـ  هتتى، ئىـشىن  هرگه يىگىـتل  هبـدەس  چ ۋۇل،بىردىن قـا  -بىر

 ۈرئىتى جـ  دېگهننىـڭ  پۇتبـول . ئـۆگهتكهن  يىزىـشنى  چىرايلىق   هم توغرا ھ  هتنى خ ۇرۇپ ت ۇتۇپت

ــ. ۈرگهند بىلــهنلىكنــى ئىكهرســه بــاال ئوينايــدىغان نۇلبــار ئوغــ  ۋۇبىرنــى ئــا-هر ھۇالرنىــڭ ئۇئ
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 ،هنـۋەرنى ئ بـوي    ئېگىـز  ڭـشارلىق،  قا ،ۆزقـاراك  كىچىكنى، قاراقاش،    ەمكىر هبدەس چ هكچاقماقت

 كىچىـك   هممـا  ئ ۋۇل،، قـا  يورپـا -يوغـان ،  ئىبراھىمنـى  سـاقال    سىرىق چىرايى قىزىل،    بهستلىك

 ۋان پـال  ئىنىللىرى ۋاننىڭ پال ۇسام ،ۇننىبىشراخ هملىك پ همما ئ ۋاش يا ،ۇرنىغوپ ساددا   ەكبالىد

 ڭبىرنىــ-هرھ. ۈشــىنهتتى چچوڭقــۇر هكب....  قــارىيالرنىهمهتئ هن قــارىي بىــلۇرســۇن تهتقــام

. هتتـى  بىلەك قولـد هش بهرەپلىرىنـى  تهمك-ۇق، ئـارت تىپىدىغانلىقنى توپنى قانداق   هزىنى،مىج

رنى  ئىـــشالهت كـــارامۈتمىگهنـــدە كڭ بالنىـــىـــر بۆرۈنىـــدىغان كجىمىغـــۇر ۋاش،قارىماققـــا يـــا

 ۇالرنىـڭ  ئ هريانىـدا  ج هشـىق  جاپـالىق م   ۇيـانقى بىر ئايـدىن ب   . هتتى بىل ۋىتهلهيدىغانلىقنىقىلى

.  ئىــدىۆتۈرەڭگــۈ روھــى كۇ، قالغــان بولــسىمقــارداپ چىرايلىــرى ۇقالپ، خىلــال ئــورهربىــرىھ

 :ۇ تاپتىمۇ شۇالر ئانام. ۆرۈنهتتى كۇرغاندەك تۇرغۇپ ئۈچ كۈگمهست-ۈتمهس پۋۇجۇدىدىن

 ۇزغىلى، ئوينى بهھلىنج توپلىنايلى، رئاقاداشال   

 .يىرىتقىلى هردىنى پڭغۇ ئالغان قاراۆزىدىن كهلئ   

 ۇر، ئىلىمدقۇتقۇزغۇچى هلقىمىزنى خئىنقىرازدىن   

 .ۇتقۇزۇرق ئۆزى بىلىم هم ھۈگۈن بەل دهرنىمۇبىزل   

ا  ســالماقتهرزىــگه لهيــداننى مۇپ، ئوقــۇالپ ئــهينىــدىنك-هينــى ناخــشىالرنى كدېگهنــدەك  

 .ئىدى

 كىيىمــى، هنتهربىــيه تەڭلىــك ســىرتىدا ئــاق رهيــداننىڭم-هرپىــدەت قارشــى ۇالرنىــڭئ   

ــول ــيگ پۇتب ــايىغى كى ــز هن ئ ــوي، ئېگى ــىرىق ب ــاچ، كــ س ــۆك چ ــگهن كۆز ك ــزالر هل  ۋە ئىنگىلى

. ۇرۇشـاتتى  توپلىشىپ ت  هردىكىل»  كوماندىسى ئهنگلىيه« تاپقان   هركىپت ھىندىستانلىقالردىن

 هم ھۇچىلىرى دىــن تارقــاتقۋېتشــى هتچىلىــرى، خىزمونــسۇلخاناك-ەم ئــادۈز يــەر بىــرۇالرنىمــۇئ

  .ئورىۋالغانىدى ۆرگۈچىلهر تاماشا كۋە خادىملىرى ۇرخانادوخت

ــنهك    ــدىنك-هيـ ــگهن كهينىـ ــهمهتلىك ھهلـ ــلهردە مهشـ ــۋە هي دوتهپىـ ــرى، بهھهر شـ  هگلىـ

 ۋە ۇســچه رهينىــدىال كۇالرنىــڭئ. كېلىــشتى يېتىــپ بــايال ەردار كاتتــا، زۋە ۆلىمــاالرقازىكــاالن، ئ
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 يېتىـپ  هن خـانىملىرى بىـل    ۇللىرى، كونـس  ئىتىپـاقى  سوۋېت ۋە ئهنگلىيه هيتۇندا پ ئىنگلىزچه

 هر ي ۇدەك سـىغق  ڭنه يى ۇپ تول هن بىل ەملهرسانجاق ئاد - سانجاق هتراپى ئ هيدان چاغدا م  ۇب. هلدىك

. ۋالغانىــدى چىقىەملهر ئــادۇ شــاخلىرىغىمەرەخ دۆگزىــسى، ئۆيلهرنىــڭ ئهتراپتىكــىقالمىغــان، ئ

 ئىككـى   هيدوت. ۇنالشـتى  ئور تهرىـپىگه  ئىككـى    هينىـڭ  دوت هن خـانىملىرى بىـل    ۇلئىككى كونـس  

ئارقىـدىن ئورنىـدىن    . ڭىـشىتتى لى بـاش    ۆزلىـشىپ  س ئېغىز هچچه بىر ن  هن بىل تهرىپىدىكىلهر

.  باشـلىدى  ۆزىنى سـ  كېلىـپ  ۇرغىراقئوتتـ  هيـداننىڭ  م هن تىلماچ بىل  ۋاق بوي، ئا  ئېگىز ۇرۇپ،ت

 -جۇڭگـو  ۇسـابىقىنىڭ  م خهلقئـارالىق  كاتتـا    ۆرۈلمىگهن تارىخىدا مىـسلى كـ     هشقهر ق ۈگۈنكىب

 بوپقىلىــشىنى تېــشى هلــگهىم بۇھ مــۈچهيتىــشتىكى كۇقىنى دوســتلخهلقلىرىنىــڭ ئهنگلىــيه

ئارقىـدىنال  .  تىلىـدى  هت توپچىلىرىغـا ئـام    هرەپ ئىككى ت  ۋە ۈردى قىلىدىغانلىقىنى بىلد  ۈمىدئ

 ە، ئىچىــدۇيغۇســى تۈســتۈنلۈك بىــر خىــل ئەىــپ ئاالھىــد ئىلۆز ســهپهنــدى ئېللئــانگ ۇلكونــس

 ۇرۇتىيـ  پۇتبـول  ۆزىنىـڭ  ئ ۆرۈپ، قىـزغىن تاماشـىبىننى كـ      ۇشـۇنچه  م ۆپ، كـ  ۇشـۇنچه  م ۈگۈنكىب

ــان  ــكئبولغـ ــدىن ئىكهنگىلىيىلىـ ــانلىقىنى، پهنلىكىـ ــۈنكى بهخىرلىنىۋاتقـ ــابىقىدە مۈگـ  ۇسـ

ــيه« ــسىئهنگلىــ ــ» كوماندىــ ــارىتى ھڭنىــ ــارىتىگهم ماھــ ــ كه، جاســ ــجه ندەكۆڭۈلدىكىــ  هتىــ

ــدىغانلىقىغا ــيارىتااليـــــــ ــد ۇق تولـــــــ ــشىنىدىغانلىقىنى بىلـــــــ ــو«. ۈردى ئىـــــــ  جۇڭگـــــــ

 ۇالرغىمـۇ  ئ ئېيتىـپ  ئاڭلىغـانلىقىنى نى  هرىپى ت هسىرلىك ت ۇرغۇن ن ۇتوغرىسىدىم»كوماندىسى

 ۇالرغــا بىــز ئ،ۇتىۋالــسائ هرەپ تجۇڭگــو هگهرئ: هلهپپــۇزدا تۇمۇرلــۇقئــاخىردا ي . تىلىــدىهەتئــام

 ۇتىۋالــساقئبىــز .  قىلىمىــزۋەدە بېرىــشكه ئارغىمــاق ۈپ بىــر جــۇقۇقلجاپــد ئــېگهر ۆمــۈشك

 قاقـاقالپ   چهتـئهللىكلهر .  قارىدى هتراپىدىكىلهرگه ئ ەپ؟ د بىرىدىكىن نېمه ه بىزگ ۇڭگۇتهرەپج

 :ۋازدا ئاۇقىرى ساقلىمايال، يقىلىشىنى هرجىمه تڭ تىلماچنىهپهندى ئۇرسۇنت. ۈلۈشتىك

 ۆزنى ســۇلنىڭتىلمــاچ كونــس. هردى بجــاۋاب-!هييــار تبېرىــشكه ئىككىنــى هبىــر بىــرگ   

  .كېتىشتى چىلىشىپ ۋاك چائىيىتىشىپ قىلىپ بولغاندا تاماشىبىنال بارىكالال هرجىمهت

 هيـدانغا  م ە ئـالقىش ساداسـى ئىچىـد      ۇناي،سـ - باشالندى، ئىككـى كومانـدا نـاغرا       ۇسابىقهب   
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ئـــاق . ئىـــدى ئوخـــشىمايدىغان ئىككـــى كومانـــدا ۈپتىن تـــه بىـــر بىـــرگۇبـــ. هلـــدىكىرىـــپ ك

 ۇرى، دوختـ ۇلخانا كونـس هپهندى، ئ شىرىف ۇل كونس ەمچىيارد»  كوماندىسى ئهنگلىيه«كىيىملىك

ــ ــسۇزاقتىنئ ــانا ۇلخانىد بىــرى كون ــتۇرۇۋاتق ــهتچى، ســاياھهم ھۇخبىر م  ېچىــلم ۇرۇت شــاپ ب

 يــاش هپهر، ئىككــى نگىرگىــسىن لىيتنــانتى ئارمىيىــسىنىڭ ۇرۇقلــۇق قئهنگلىــيه هپهنــدى،ئ

 هممىـسىنىڭ  ھ ۇپ تاپقـان بولـ    هركىـب  خادىمـدىن ت   ۈچ ھىندىـستانلىق ئـ    ۋە سۇناش ۇغراپىيهج

 دېمىــــسىمۇ .اتتىۇر چىقىــــپ تــــهتلىرى ئــــاالمهســــخىرە مهتتــــا ھغــــالىپلىقچىرايىــــدىن 

 هن بىــلۇالر ئــهھرالىقالرنىڭ بىــر چىتىــدىكى ســڭ يىــراق جاھاننىــۇنيــادىن دهدەنىيهتلىــكم

 ياخـشى   ئارىـسىدا  ۇالرنىـڭ ئ. هسـمۇ هم بىر ئىـش ئ    ۈلكىلىك بولغىنى ك  ۈشمهكچى چ ۇسابىقىگهم

ــان ــيه تچىنىقق ــكارى ھهنتهربى ــىرىف هۋەس ــدى، ئش ــر مهپهن ــل بى ــدىكىلوند هزگى ــول ۇن  پۇتب

 تاغقـا چىقىـش     هپهنـدى  ئ مىچىـل  يازغـان    ۇزالرنىئوبر ئائىت   ۇتبۇلغاپ هپكهن، ت پ تو ۇبلىرىداكول

 هڭگىـل  يىـق قىتمل بىـر    ۈچـۈن  ئ ۇالر ئـ  ۇسـابىقه  م ۇ بـ  ،هيـريهت خ. ۇرسـا  ت گىرگىـسىنالر ماھىرى  

 ھهقىقىي بولسا   ۈچۈن ئ ەملهر ئاد ۋايى يا يېرىم ۋۇما. ۇسى قالغ بوپ مۇسابىقىسى ئىچىش   ۆڭۈلك

 ۇ، بولغانــدىمۇرســهت پۇرســهت، بىــر پكۆرۈۋالىــدىغان نلىقىنى قانــداق بولىــدىغاۇســابىقىنىڭم

ــدا ي ــرقىتىم هنهھاياتىـــ ــ بىـــ  ئېكـــــساق ۇرســـــهت بىـــــر پتېپىلغۇســـــىز هلمهيدىغانئىرشـــ

 ۋاغبـال  هللىـرىگه  بهن، كىيگۆينهك ئاق ماتا ك ۇچىسىغا ئاق دوپپا، ئ   بېشىغا. كوماندىسىدىكىلهر

خىل شوينىدا  -ۇ خىلم ۈچۈن ئ لىقى قالماس ۈشۈپ كاالچلىرىنى چ  هسه م ۇتلىرىدىكىباغلىغان، پ 

ــشقانباغلى ــدىۋىلى ــائ.  ئى ــقهمم ــلهت دىق ــ هن بى ــشىلۈزەتكهنك ــڭ ئهر كى ــدىكى ۇالرنى  ۋۇجۇدى

ــتايىدىللقىنىئ ــسىتىگه ،هسـ ــۈچههت يمهقـ ــدىغانمىگـ ــا« توختىمايـ ــۋايىيـ ــۋە»ۈچ كـ  ۈرەكنى يـ

 .قىالاليىتتى ھېس هيسهرلىكنى قەكجىغىلداتقىد

ــ ئىتتپــاقلىق ســوۋېت    ــگه بچېلىــپ پۇشــتهك ڭرىپىرنى ــال، بىلبېرىــشى بېرىــپ هل  هن

 ۇنداقشــ. هپتــى قارىتىــپ تهيــدانىغا مهرەپنىــڭ تــوپنى قارشــى تۇر دوختــئىنگلىــزســاقاللىق 

 ئارىـسىدىكى  الر»ۋايى يـا  يېـرىم «هن بىـل  هلگهنـلهر  ك هركىزىـدىن  م تهدەنىـيه  م ۇنيانىڭقىلىپ د 



  خالىدە ئىسرائىل)                                  پوۋېست(مهشئهل كۆتۈرگهن كىشىلهر 

 www.uyebook.comتېخىمۇ كۆپ كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

  .كهتتى باشلىنىپ ۈرەش كۈتهكسىزت-ئىس 

ــابىقىنىڭم    ــلهپكى دۇس ــدەپ ەس ــى تهيىتلىرى ــدا هرەپ ئىكك ــڭ كومان  روھــى ئهزالىرىنى

  .هرىقلىنهتتىپ زىمىن-ئاسمان ۇنياسىد

ــيه    ــسىدىكىلئهنگلى ــسى  هرنىڭ كوماندى ــراي ئىپادى ــدىكىهي مۋە چى ــرى دان  ھهرىكهتلى

ــۇالرنىــڭئ ــادىلهكــسىز شۆزىگه ئ ــهپ ئىــشىنىدىغانلىقىنى ئىپ ــسا ئىكــساقلىقالر ۇراتتى، ت  بول

ــ ەقىــب، رۈچلــۈك ك،نــاتونۇش. ۇراتتى تــهمتىــرەپ تهدىگهنــدىالھ  ڭ تاماشــىبىننىۈمهنىلىگهنت

 ۇ باقمىغـان بـ    ۆرۈپ كـ  ۇننى كاتتـا سـور    ۇنـداق  ب ۆمرىـدە  ئ ۈرەنلىرىسـ -ۇقان چ ۋقۇنىدەك شا دېڭىز

 هرنىڭساددا كىشىل

ــى     ــىگهمدىققىتىنـ ــدى هركهزلهشتۈرشـ ــا ئىـ ــىال قىلماقتـ ــڭئ.  كاشـ ــرەپ تۇالرنىـ  همتىـ

 ۇالرنىــڭئ. ۆتتى ئــۇجۇمغــا ھهن بىــلهبدەســلىك چهنگىلىــيىكلهرئ هزگهن ســۋاتقــانلقنىقىل

 بولـسا،   ۋاملىشىدىغان دا هس بىر پ  هنه ي هت ھال ۇب. ۇۋاتاتتى بول ڭۇشلۇق ئو دېگهندىال ه ھ ۇجۇمىھ

  . يوق ئىدىهپ گۇرىۋىلىشىداق ئاساسىنى غهلىبه ڭۇالرنىئ

 همـمه ھ. ڭرىـدى  يا ۋاز ئـا  غهزەپلىـك  ەك بىـر چىتىـدىن بورانـد      هيـداننىڭ  چاغدا م  ۇ ش ەلد   

 ئارىـسىدا  هزالىـرى  زاپـاس كومانـدا ئ     ڭئىكـساقنى .  قاراشتى ۇرۇلۇپ ب هرەپكه چىققان ت  ۋاز ئا ەمئاد

 ڭئوينىيالمىـسا  ...«:تىترىتىـپ للىرىنى   ساقا ۋاي بىر بو  همبهل ئاپئاق ساقاللىق ت   ۇرغانئولت

ــهچ ــد مۈشـ ــسىڭھ! ىنهيدانـ ــاماغا  هرقايـ ــماي سـ ــوپنى تاالشـ ــتىڭمۇچ تـ ــدانغا؟ مۈشـ  ەپد» !هيـ

.  ئاكـا ئىـدى    نامـان  توپچىلىرىدىن بىرى بولغان     ەسلهپكى د هڭ ئ ڭئىكساقنى ۇ،ئ. ۋارقىراۋاتاتتى

 كىچىك  ەمكىر. هگىتتى س ئىكساقلقىالرنى ئاپئاق ساقىلى    ۋە ۋازى ئا قهھرلىك ڭ ئاكىنى نامان

 تولغـانلىقنى   ۈچكه كـ  ڭ قولنىـ  ۇت بىردىنال پـ   ۇئ. ۇدى ئوق ئاپىرىن ۋايغا ئىختىيارسىز بو  ەئىچىد

 تـوپنى   كېتىۋاتقـان  پاسلىشىپ ئىلىپ    هن بىل هبدەسلىك چ هنگىلىيىلىكلهرئ ۇئ.  قىلدى ھېس

 .... ئالدىۈزۈپ ئبېرىپ ئىتلىپ ۈركۈتتهكب

  . ماناۇ بولىدۇشۇنداق مدېگهن باال ۇلئوغ! بارىكالال---   
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 تــوپنى توختىتىــپ  ەمكىــر .هتــراپتىكىلهر ئۋلىــشاتتى توەپ د-!ەھــمهت رڭغــائاتا---  

 هئـال  «ە،د-ۆردى كـ  هنـۋەرنى ئ ۇرغـان  ئورنىـدا ت   ۇجـۇمچى  سالغاندىن كىـيىن، ھ    هزەر بىر ن  هيدانغام

ــۋەرئ ــوپنىدىگىنىچ »هن ــهت ــى تۈچهپ ك ــوپنى ك . هپت ــان ت ــۈپئاللىقاچ ــان تۈت ــۋەرئ ۇرغ ــوپنىهن   ت

 ۇ چىرايىـــدىمهنگىلىيىكلهرنىـــڭئ ئىلىـــپ توختـــاتتىكى، لىـــق چىرايۇنداق شـــهيدىـــسىگهم

ــقھ ــس هيرانلىـ ــى ئئهكـ ــدانم. هتتـ ــىرتىدىكىلهيـ ــدىن ت هر سـ ــدىن ئورنىـ ــۇپ، ھاياجانـ  ۇرۇشـ

 .هتتى كۈلدۈرلىشىپگ

. ۈگـــۈردى تىــز ي ەك قـــاراپ شــامالد ۋارتاســىغا  هرەپنىــڭ  تئهنگلىـــيه ۇرۇلــۇپ  بهنــۋەر ئ    

 ھنىدىـستانلىقىنى  هن بىـل  ئىنگلىـز  بىـر    هلـگهن  تاشالپ، ئالـدىغا ك    ينىگهه ك هتراپتىكىلهرنىئ

 هييـارلىق  ت ۇختـا پ. هپتـى  ت ۈچهپ قارىتىـپ كـ    ۋارتاغـا  تـوپنى    ۆتـۈپ،  ئالـداپ ئ   هنماھىرلىق بىـل  

 ئېكساق بىر توپ    ۇ ب هممائ. تۇتۇۋالدى هن بىل سالماقلق توپنى   ۋاراتارى ئهنگلىيه ۇرغان ت ۆرۈپك

 ۇســـابىقهم.  قالـــدىۇپ ســـىگنالى بولـــۇجـــۇم ھهخـــشهـــام ب ئىلۈچـــۈن ئكوماندىـــسىدىكىلهر

 قامالشــقان ېتىملىــق قهچــچه بىــر نڭ كوماندىــسىنىئهنگلىــيه هسكىنلهشــتى، كبارغانــسېرى

 جـان  هرەپنىـڭ ئىككـى ت . ۆتۈرگۈزىـۋەتتى ك ۇقـان  چسـېلىپ  ه ساراسىمىگ هرنى كىشىل ۇجۇممۇھ

ــداننى مۈتكــۈل پئىلىشىــشى هنپىــدالىق بىــل  ئىلىــپ هچىــگ ئىجــددىيىلىك مىسلىــسىز هي

ــردى ــداننىڭم. كى ــهي ــدىن ئۇمى ئوم ــدا، هھۋالى ــساق قارىغان ــسىنىئېك ــسى ڭ كوماندى  ئىپادى

 ۋە جىــــــددىيىچىلىك ۆزلىرىــــــدىكى ئۇالر ئــــــۇپ، بولــــــۋاتقان ياخــــــشىلىنىبارغانــــــسېرى

ــارايوقتىـــپلىكىنى ۈرەكـــسىزي ــارا م-، بـ ــابىقىگهبـ ــاتتى كىرىـــشىپ ۇسـ ــيه. كېتىۋاتـ  ئهنگلىـ

 قالغـانلقىلىرىنى  الرنـى بـوش چـاغالپ        »ۋايى يـا  يېـرىم  «ۇ بـ  ڭۆزلىرىنى ئ هرمۇكوماندىسىدىكىل

 ئويناشـــقا هن بىـــلۋۇجـــۇدى ۈتـــۈن تاشـــالپ، تـــوپنى پۋۇرلىقىنىھاكـــا هســـلىدىكىســـىزىپ، ئ

 .باشلىغانىدى

ــساقلقالر    ــى كئىكـ ــدىنك-هينـ ــا ھهينىـ ــۈپ ئۇجۇمغـ ــىئ ۆتـ ــال هنگىلىيىلىكلهرنـ  خىلىـ

ــدىهمتىرىتىــپت ــوپچى بىــلەمكىــر ۇپمــۇبول.  قوي ــ تهن ت ــدى ئۇنۇرس ــۇالرنىــڭ ئهپهن  ۈرىكىگه ي



  خالىدە ئىسرائىل)                                  پوۋېست(مهشئهل كۆتۈرگهن كىشىلهر 

 www.uyebook.comتېخىمۇ كۆپ كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

ــجهردەكقادالغــان خ ــدىلىق ئىكــساقلىقالرغا ۇســابىقىنىڭ م،بېرەتتــى ەربه توختىمــاي زهن  پاي

 ئاجايىــپ همــدىكى ئالۇ بــۇددى تاماشــىبىنالر بولــسا خــهنگۆر كــۈزلىنىۋاتقــانلىقىنى يهرەپــكهت

 .سىلىشاتتى ۈرە سۇقان ھالدا چۇنۇتقانئ ۆزلىرىنى ئەك شاھىتىدۆجىزىنىڭ مهتلىككارام

 لىيىتنانـــت بولغـــان ۇجۇمچىـــسى ئاساســـلىق ھڭ كوماندىـــسىنىئهنگلىـــيه ھـــال بـــۇ

 ۇداسـىدىن  خ ۇددى خـ  ڭايـاغالر يالى ۋۇ مـا  ۇ، ئىـش بـ    نـېمه «. ۈردىتىرىكتـ  قـاتتىق    گىرگىسنىنى

 بىرىــشىدىن هدەت مڭ كىمنىــۇالرغــا ئهيلــى،م. ۇ بارىــدىغكېتىــپ ۈچىيىــپ كەك ئالغانــدهدەتم

 ڭئىمپىرىيىسىنى ېتانىيهبر ۈيۈك ب ۋايىالرنىڭ يا ۇب. كېرەك ىشىمىزڭيى ۇالرنى ئ ،قهتئىينهزەر

 ۇچيىرىتقــ ۇالر بــهگهرئ. ۇ بولمايــدۇشــقا يــول قويهلتۈرىــشىگهك نۇقــسان ئوبرازىغــا هڭداشــسىزت

 . ئويلىدىەپد»!كېرەك هگدۈرۈش باش ئهن قامچا بىلهقدىردىمۇ، بولغان تۋاسيول

 . باشلىدىكههسهبىيلىششىئ ،هزەبلىنىشكهغ ئويىلغانسىرى ئۇ

 هن بىـل مـاھىرلق  قـاراپ تـوپنى     رايونغـا  هكلهنگهن چ هرەپنىڭ ت ئهنگلىيه چاغدا   ۇ ش ەلد    

 ۇ قــاراپمبىكتوپقــا بىــر هنلىــك تڭــۇر قوئىتىلغــان قــاراپ ۇنغابىــشراخ بارغــان كېتىــپئىلىــپ 

 ۇجۇمغــا يولــسىز ھۇنــداقئ. هپتــى بىرنــى تكېلىــشتۈرۈپ ۇقىغاھوشــ ۇننىڭبىــشىراخقويمــاي، 

  .هتتى كۇمىالپ يهردە چىدىماي يئاغىرىققا ىشىراخۇنب ۇرغان تىزهييارلىقست

ــدى ەپد! ياخــشى---    ــتلى ۋارقىرى ــ-،ېيتنانى ــۇنداق مۇالرنى ئ ــاس قىلىــپ  ۇش  قوپالم

  .كىرك ۇشقوي

 !ۇ؟ قىلغان بارمهرتلىكنام ۇنداقمۇ شۇ، قىلىق بنېمه---   

 !ۇنچىدىماسالر ئوينىمىس! چىدىغانغا چىقارغان---   

ــارا    ــداننىزىلىق ســادالىرى من ــدىهي  ۇلخانىــسىدىن كونسئىتىپــاقى ســوۋېت.  بىــر ئال

 بىنگـاللىق  ۋە توختـاتتى    ۇسـابىقىنى  م چېلىـپ  پۇشـتهك  ەرھـال  د رىپىـر  قىلىنغـان    هكلىپت

  .ۇزدى كوماندىسىغا ئىختىيارى باشالتقئكساق توپنى ۇردى ئاغزاكى ئاگاھالندېكىنىب

ــهينىــدىنك-هينــى كئىكــساقلىقالر كىــيىن ۇنىڭدىنشــ     ۇرســۇنت. ۇردى يىقىلغىلــى ت



  خالىدە ئىسرائىل)                                  پوۋېست(مهشئهل كۆتۈرگهن كىشىلهر 

 www.uyebook.comتېخىمۇ كۆپ كىتابالر ئۇيغۇر ئېلكىتاب تورىدا 

ــدىئ ــدى ۇشــقا ھوشــيار بولهزالىرىنــى ســىزىپ، ئهتهرلىكلىكىنــىخ هھۋالنىــڭ ئهپهن . چاقىرى

 . ئىدىچاچىرماقتا ۇچقۇنى ئهزەپ غۆزلىرىدىنمۇ كڭئىكساقلىقالرنى

 رايـونى   هكلهنـگهن  چ هرەپنىـڭ  ت ئېكـساق  قىلىـپ، تـوپنى      ۇجـۇم  كوماندىسى ھ  ئهنگلىيه   

 تـوپنى ئىلىـشىغا،     هپهنـدى  ئ مىچىـل  هلـگهن  ك ۈگـۈرۈپ  ئالدىـدا ي   هڭئ. هلـدى پ ك  ئىلى هتراپىغائ

 همهتئ ۇرغـان  ئىچـى قاينـاپ ت  ۇپ، بولـ  بهھـرىمهن  تـوال    دىـن »ئىلتىپـاتى «هنگىلىيىلىكلهرنىڭئ

  .ۈستى ئكېلىشتۈرۈپ هن دولىسى بىلهپهندىنى ئىلمىچ بېرىپ ۈگۈرۈپقارى ي

 رىپىـر . هتتـى  ك ۇمىالپ يـ  هچـچه  ن هردە ي ۆرۈلـۈپ،  ئ ەرەخـتهك  د هپهندى ئ مىچىل بوي   ئېگىز   

 ئىكـساقلىقالر . ۇزدى كوماندىسىنى ئىختىيارى توپ باشـالتق  ئهنگلىيه چېلىپ پۇشتهك ەرھالد

 ه قائىـدىگ  ۇنى، بـ  بېرىـپ  ۈگـۈرۈپ  ئالـدىغا ي   ڭرىپىرنىـ  ۇشـتىن ت-ۇشـمۇ  نارازى بولـدى، ت    ۇنىڭغاب

 .تالشىشتى ەپ دهس،مه ئھهرىكهتخىالپ 

 هييارلىقــسىز تهرەپنىــڭ باشــالپ، قارشــى تۈرئهتتهى تىــز ســ بولــسا تــوپنئهنگىلىــيىلكلهر

 هيداننىڭ دىققىتىنى م  ۈتۈنپ. هپتى قارىتىپ توپنى ت   ۋاراتاغا پايدىلىنىپ   ۇرسىتىدىن پ ۇرغانت

 ۇشـقا  توس ڭپنىتـو  ۇھهممهتمـ  ۋاراتـار  ۇرغـان تارتىـشقا قارىتىـپ ت    - تاالش هرىپىدىكى بىر ت  هنهي

 چىقارمـاي   ۈن ئـ  ،ھودۇقـۇپ  هھۋالـدىن  ئ تۇيۇقـسىز  ۇب تاماشىبىنالر   هيداندىكىم. ۈلگۈرەلمىدىئ

 هنلىكىنـى  ئىك ۋەتلىك ئىنا ڭ توپنى هن كىرگ هنمهي، بولسا ئىككىل  رىپىر.  قىلىشتى ھاڭۋېقىپ

 .ۇقتۇردى توپ باشالشنى ئهيداندىن مۇرا قىلىپ، ئوتتئېالن

ــان    ــدى ئگىللىئـ ــلهپهنـ ــس هن بىـ ــچىلىقىدىكى كونـ ــانىمى باشـ ــادىملىرى، ۇلخانا خـ  خـ

تاماشــىبىنالر .  قىلىــشتىهنــتهنه تچېلىــپ ۋاك چــاۇرۇپ تــۇنلىرىــدىن ئورلىكلهرۋېتــسىيىشى

 :ۋارقىراشتى ۈركىرەپ گەكبوراند

 !هق بولدى، ناھهقناھ---   

 !ۇ بهرىكهننىمىل ۇششۇق كىشىدىن ئۇن خوتهردلهر، نامۇھ---   

! يىق خاال ڭالر، ساقاللىرىغا قارا  ۋالغانقويى ەپ د ۇن، قالمىس چىنىپ يالغانلىقىمىز---  
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 ه بـارىچ  ڭ جىنىنىـ  ۈچـۈن  ئ هقـسهت بىرم-هتنىـي  بىـر    ۈگۈنكىـدەك  ب هزەلـدىن  كىشى ئ  ۆپ ك ۇنچهب

. هكرەشــمىگهنىدى سۇگــۈپت ڭ چىــۇشــتۇملىرىنى باقمىغــان، مســېلىپ ۇقــان چۋارقىرىــشىپ

 ۆز ئـ  ۈرىكى يـ  ڭتاماشـىبىنالرنى . هتكهنىـدى  بىرلىـشىپ ك   ىرتى سـ  هن ئىچى بىل  هيدان م ۇتاپتاش

 ۆركهشـلهپ،  ئ هڭ ت هن بىـل  ۇالر ئـ  ۇيغـۇلىرى  ت ېسھ.  سوقاتتى هڭ ت هن بىل ۈرىكى ي توپچىلىرىنىڭ

 .ۋالغۇيىتتىدا ڭىزدەكدى

 ۇرا ئوتتـ  هر كوماندىـسىدىكىل  ئكـساق  ە،د- قارىـدى  هتكه سـائ  رىپىـر  ئىتىپاقلىق سوۋېت   

ــدىنم ــشى بىلهيدانـ ــوپنى باشلىـ ــال تـ ــتهك هنـ ــرىم چېلىـــپ پۇشـ ــدان ميېـ ــابىقىنىڭ مهيـ  ۇسـ

 هپهنــدىگه ئۇرســۇن تــوپنى قولىغــا ئىلىــپ، تبېرىــپ لىكتهتېــز. ۇقتــۇردىئاخىرالشــقانلىقنى ئ

 چىرايالرنـــى هزەپلىـــك غۋەرغـــان تاماشـــىبىنالرنى ۇ تســـېلىپ ۈرەنســـ-چوقـــان هتراپتىكـــىئ

 .هتتى چىقىپ كهيداندىن مەپ دنېمىلهرنى بىر ۆرسىتىپك

 ۇنالرغـا  راسـالنغان ئور   ە ئاالھىـد  بىكتىـپ  ۋەن سـىرتىغا سـايى    هيدان م هنگىلىيىلىكلهرئ   

ــ ــشتى پبېرى ــارام ئىلى ــى.  ئ ــۋېتش ــڭ ئۇرلىرى دوخت ــدا ئۇالرنى ــايپېتهك هتراپى ــاتتى، بولپ  ۇش

ــ هدەنلىرىنــى بۇالرنىــڭ ئهتچىلىــرى خىزمۇلخاناكونــس ، بېرىــپ ئهكېلىــپ ئىچىملىــك ،ۇۋالپئ

 .تىرشاتتى ۈگىتىشكهھارغىنلىقىنى ت

 مىالقۇ يـ ئوتتۇرىـسىدا  هيـدان  باشـچىلىقىدا م هپهندىنىڭ ئ ۇرسۇن بولسا ت  ئىكساقلىقالر   

 .ۇرىشتىئولت ۇپبول

 ۇالر ئـ  -هپهنـدى،  ئ ۇرسـۇن  ت دېـدى  - ۇرۇپتىمىز، ئولتـ  ۆرۈپ كـ  هلقنـى  خ ۋۇ مـا  هممىمزھ---   

 ئالدىـدا   هلىقىمىزنىـڭ خ هزىـز  ئ ۇئاشـ . هنبهسى م ۇۋىتىمىزنىڭق-ۈچك ئارقا تىرىكىمىز،    ڭبىزنى

 نهلـــگه كهجهل ئه بىـــزگۈگـــۈن بهگهرئ. ۋەر بـــاراهن بىـــلۆلـــۈم ئۈچـــۈن بىـــز ئۇش بولـــهغلـــۇپم

 ە ئىچىـد  هنتهنىـسى  ت خهلقنىـڭ  ۇرۇتيـ  ،ڭىـپ يى ەقىبلىرىمىزنـى نـدا ر  هيدا م ۇشـۇ  م هقدىردىمۇ،ت

 قانچىلىـك   ەقىبىمىزنىـڭ ر.  يول يوق  قهتئىي چېكىنىشكه قىلىشقا،   ۇنچاقلىققورق. ۆلىمىزئ

 .كېرەك بولىشىمىز ۈچلۈك كۇالردىنمۇ بىز ئ،قهتئىينهزەر ۇشىدىن بولۈچلۈكك
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 ئالــدىغا هزالىرىنىــڭ تــوپىنى يىرىــپ كومانــدا ئەم ئــادەىــد چاغــدا ئالىمــان ئىچۇ شــەلد   

 دىققىتىنى يىغقـان،    ڭ توپچىالرنى ئىكساقلىق ۋارقىراپ ەسلىپىدە د ۇسابىقىنىڭ م ۇ،ئ. هلدىك

 هپهنـدىنىڭ  ئ ۇرسـۇن  ت ۇ،ئ.  توپچى ئىدى  نامان ۇرىدىغان ت ۈشۈپ چ هيدىسىگهئاپئاق ساقاللىرى م  

 :ۇرۇپ تلىپئىسقوللىرىغا 

 رازى  هردىن سـىل  هلىقىمىـز خ ۇم، رازى بولـد   هردىن سىل هن م ۋانلىرىم، پال بالىلىرىم،---   

 هندىـشىگه  ئ هرەڭلهرنـى  پ ۋۇر ھاكـا  ۋۇ ئـا  ڭالر، ئوينىـدى  ۇپ تىكىپ قوي  ڭالرنى جىنى هرسىل. بولدى

 يېڭىلمهس هرگه سىلهرگهي، بۈۋەتق-هنىمۇكۈچي ۇڭالرغا قولۇت ئالال پۇلۇغ ئۇڭالر، قويدسېلىپ

-! ئىالھىم، ئامىن  هتكهيسىلهر ك ۆكلهپ ك ەھمىتىدىن ئالقىش ر  نىڭخهلق قىلغاي،   اتا ئ ۈسرەتن

 .ۈشتى چئېقىپ ئاق ساقاللىرىغا ۇزۇن، ئۋاينىڭھاياجان ياشلىرى بو.  قىلدىۇئا دەپد

 قــانالر ۇرلىرىــدىكى، توميېنىــپ هك ئــوتتۆزلىرىمــۇ كئهزالىرىنىــڭ چاغــدا كومانــدا ۇبــ   

 خهلقنىـڭ  ۈنهنلىگهنتـ  يىغىلغـان    هبىـدىلىكك ،   قاراپ هتراپقا ئ ۇالرئ.  ئاقماقتا ئىدى  ۆركهشلهپئ

 ڭ ياشلىق بالىالرنىـ هتته يە ئىچىدۆزلهر ك ۇب. ۆردى ك ۆزلىرىنى ك ۈمىدلىك ئ هن تىكك ۆزلىرىگهئ

 ۇبــ.  بــار ئىــدى ۆزلىرىمــۇ قاچقــان كۇرى نــۋايالرنىــڭ ياشــلىق بو70 ۆزلىرىمــۇ، كۇبارســىزغ

 جـان   ۈمىـدلىرىنى  ئ ۇ ئـارز  رنىڭۇال بولمايتتى، ئ  ۆچۈرىۋىتىشكهئ ۇچقۇنىنى ئ ۈمىد ئ ۆزلهردىكىك

 .بولمايتتىتىكىپ ئاقلىماي 

 . باشالندىهڭ جۇچ قىلغهلھ.  چالدىۇشتهك كىرىپ پهيدانغا مرىپىر   

ــئىكـــساقلقالر    ــادۇددى خـ ــقىچىال ئـ ــ ەملهرگه باشـ ــدۆزگىرەپئـ ــ.  ئىـــدىەك قالغانـ  ۇالرئـ

 هدەر ق ۇ شـ  ىـرى ھهرىكهتل. ئىتىالتتـى  ەك نىـشانىغا قـاراپ شـىرد      ،ۇقمايىتتىقور ھىچنىمىدىن

ــدى  ــان، چىرايلىــق ئى ــ. چاقق ــيه ۇالرئ ــاي ھۋاراتاســىغا هرەپ تئهنگلى ــىۇجــۇم توختىم .  قىالتت

 ۇلىــشىپ ئهبىــرىگ- بىــر،ەتلىكشــددبىرىــدىن - بىــرۇنلىرىــدەك دولقدېڭىــز ۇددى خــۇجــۇمالرھ

 هيدانىدا م ۆز ئ ۇالر ئ ۇپ، قىلىشقان بول  همتىرەپ ت هر كوماندىسىدىكىل ئهنگلىيه همدىئ. كېلهتتى

.  تارتىـپ يىقىتـاتتى    ۆتكهننى ئالدىغا ئـ   ،ۇتاليىتتىپ ،هتتىتىپ ۇراتتى، ت ۇداپىيهدىالمپلىشىپ  تو
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 ،ۈگىرەيىتتىيـ  ئالغـا    ەك ئىش بولمىغانـد   ھېچ ە،د- قوپاتتى ەرھال يىقىلسا د  ئىكساقلقالر هممائ

 ەك ئالغانـد  ۈۋەتقـ  هردىـن  يىقىلغـان ي   ،ۈگرەيىتتىيـ  هنه ي ۇراتتى، ت هنه يىقىلسا ي  هنه، ي ئىتىالتتى

ــ هنگىلىيىلىكلهرنىــڭئ. ۇراتتى تــۇپ بولــهيــسهر قتېخىمــۇ  هســهر ئۆرەڭلىكتىن چىرايىــدا ك

  .توال قايىللىق ئىگىلىدى- ئازهتتا ھۇش قورقهيرانلىق، ئورنىنى ھۇنىڭئ. قالمىدى

 قارشــى هن بىــلۈرئهت تىــز ســە، پاســنى ئالــدى دهرگهن بهخىردىــدىنپ هپهنــدى ئۇرســۇنت   

 ۇرسـۇن  ت ۋاراتـار ھىندىـستانلىق   .  ئىلىپ كىـردى   ۇنىىغااير هكلهنگهن چ ڭ كوماندىسىنى هرەپت

 مهقـسىتىنى  هرەپنىـڭ قارشـى ت  .  چىقتـى  ئېتىلىـپ  هن بىـل  ەت نىشان قىلىپ شىدد   هپهندىنىئ

. هتتـى  ك ۆتـۈپ  ئ ەك شـامالد  يېنىـدىن  ۇنىـڭ زنى يانغـا ئىلىـپ، ئ     ۆ ئـ  هپهنـدى  ئ ۇرسـۇن  ت همىلگهنپ

 ئېتىلىـپ  قـاراپ    هپهنـدىگه  ئ ۇرسـۇن ت هن بىـل  هقسهت ئوخشاش م  ۆزىگه ئ ۇتالماي، ت ۆزىنى ئ ۋاراتار

ــگهنك ــلهپدىــشى سهل ــتى قــاتتىق سوقهن بى  هردە يۆركىرەشــكىنىچه ئىككىلىــسى ھۋە ۇلۇش

 يـان   هپمهستىن، ت ۋاراتارغادىكى توپنى   ۇتى پ هپهندى ئ ۇرسۇن ت ۆرگهن ك ۇنىب. كېتىشتى ۇمىالپي

 هرىـكهت  ھ جانابئالىي ۇب. ۆلىدى ي ۋاراتارنى بېرىپ ەرھال د ،ەد-ۋەتتىچىقىر تېپىپسىزىقتىن  

 ۇ خـانىمم  هن بىـل  هپهنـدى  ئ گىللىئـان  كونـسئول  هتتـا ھ. ۋەتتى سـىلى  هرزىگه ل هيداننى م ۈتكۈلپ

 ۇلخانا كونـس  هگىشىپ ئ ئۇالرغا.  چالدى ۋاك چا ۈچهپ قاراپ ك  هپهندىگه ئ ۇرسۇن ت ۇرۇپئورنىدىن ت 

 ۋاكا ھالـدا چـ  ۇنتىغـان ئ ۆزلىرىنى ئـ هزالىرىمۇ زاپاس ئ  ڭ كوماندىسىنى ئهنگلىيه ۋەخادىملىرى  

.  كىرىـشتى ۈگـۈرۈپ  يهيدانغا مەرھال خادىملىرى دۋاالش دا ۇلخانىنىڭكونس .هتتىچىلىشىپ ك 

 ئهنگلىـيه  كېلىـپ  چېـتىگه  هيـداننىڭ  م هپهنـدى  ئ گىللىئان ۋمىدادا ۈزىلىشئ هكىچىككىنى ۇب

ــسىدىكىل ــ« :هرگهكوماندى ــۇتتۇرشــىمىزئ هلكىــم بۇســابىقىدە مۇب ــاهممــائ. ۇمكىن م  ۋەتنى ئىن

ــشكهئ ــد ۇتتۇرۋىتىـ ــۇپئ. ۇبولمايـ ــاۇنتـ ــىلڭالركى، قالمـ ــازىر سـ ــۈك بهر ھـ ــر ۈيـ ــانىيهبر بىـ  ېتـ

 ئهنگلىــيه ھهقىقىــي ۇالرغــا ئڭالر،بىــرى. ۇرۋاتىــسىلهرت ســۈپىتىدە ۋەكىلــى ڭئىمپىريىــسىنى

 .دېدى» يار بولغايهرگه سىلهرۋەردىگار پۇڭالر، قويۆرسىتىپ كهزىلىتىنى پڭىنىۆتىۋەرلىرم

 هيپىيـات  ك هيداندىكى م قېتىم ۇ ب هممائ.  باشالندى ڭه ج هسكىن ك ۇرۇلۇپ، ئالماشت ەمئاد   
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ــ ــمهتئ22 هبىــدىلىكت ياپيىــشىل. ۆزگهرگهنىــدى ئۈپتىنت ــاراهزى ــدا، ئورۋەر ب  ۋە همــسىتىش كۇن

 ۇسـابىقه  م هققـى  ھ ۇمانـا بـ   . قىلىۋاتـاتتى  ۈرەش ك ۈچۈن ئ غهلىبه خالى ھالدا    همسىتىلىشتىنك

 .ئىدى

. بىرىـشتى  پـاس    هنـۋەرگه ئ ۇرغـان  ت ەسـېپىد  ۇجۇم توپنى ھ  هر كوماندىسىدىكىل ئېكساق   

ــۋەرئ ــوپنى ئهن ــوقتۋاراتاســىغا هرەپنىــڭ قىلىــپ، قارشــى تكــونترول هن بىــلهپچىللىــك ت  هك ئ

 چاققـان   ناھايىتتى هگىپ، ئ ۇيانب-ۇيان ئ ۇجۇمچىالردىن ئالدىنى توسقان ھ   ۇئ. هتتى ك ۈگۈرۈپي

 ئهنگلىـيه نى ئىلىـپ     تـوپ  ۇئـ . هلمىدىيىتىـش  هنـۋەرگه ئ ۇ قوغالپمـ  هرقـانچه  ھ ۇالرئ. هتتى ك ۆتۈپئ

 هن بىــلۈچ كــۇنداق شــقارتىــپ ۇرجهككه بــڭ كىــرىپال ئــورايونىغــا هكلهنــگهن چڭكوماندىــسىنى

 هسقىـق  ساداسـى،    ۇنايسـ -نـاغرا . هتتـى  تـوپ كىرىـپ ك     بولغـۇچه  ۇپ توپنى توسـ   ۋاراتار هپتىكىت

. ى قىلىشت هنتهنه ھالدا ت  ۇنتىغانئ ۆزىنى ئ كىشىلهر. هتتى ك ۋالغۇپ دا هيدان قاپلىغان م  ۈرەنس

 بىـر  ە بىـرد هتىجىـسى  نهرەپنىـڭ  ئىككـى ت ۆرسـهتتى،  ك هيـداننى  م ۇرا تـوپنى ئىلىـپ ئوتتـ      رىپىر

  . قالغانىدىهڭشىلىپ تۇپ،بول

 ۆز ئـ  ەكدىگىـد  هممىـسى  ھ هزالىـرى  ئ ڭ كوماندىـسىنى  ئهنگلىـيه  ئاخىردا،   ۇسابىقىنىڭم   

 ۇچىغا باسـق   تىركىـشىش  ۇسـابىقه  م ۇرغاچقـا،  ت ۇداپىيهدەم هن بىل هيسهرلىك قايتىپ ق  هيدانىغام

 هتكه توختىمـــاي ســـائرىپىـــر ۆتمهكته، ئـــۇنىتالپســـىك ۇت مىنـــۋاقىـــت. كىرىـــپ قالغانىـــدى

. ۇراتتى چىقىـــپ تـــهتلىرى ئـــاالمهتـــسىزلىك چىرايىـــدىن تاقڭ، تاماشـــىبىنالرنىقـــارايىتتى

 چىرايىـدىكى   هنگىلىيىلىكلهرنىڭئ ۆرگهن ك ۇرغانلىقنى ئالدىدا ت  ۇش توش ۋاقىتنىڭ ۇسابىقهم

 .باشلىغانىدىىلىشقا  يوقۇجىددىيلىكم

ــوپ     ــيهت ــسىنىئهنگلى ــدا پڭ كوماندى ــۇتى ــۇپ، بول ــر ن ۇالر ئ ــاخىرقى بى ــچه ئ ــهچ  ۇت مىن

 ۇيۇقــسىزت.  ئىــدىۈرمهكته يــبىرىــشىپ پــاس هيدانىــدا مۆز ئــۈچــۈن ئۆتكــۈزۋىتىشئ ۋاقىتىنــى

 لىتنانىــت تــوپنى هن چاققــانلىق بىــلۇنــدەك مايمەمكىــر ۇپقالغــانبول هيــدا پيېنىــدا ڭتوپنىــ

 ۈگــۈرۈپ يۋاراتارســىغا ڭ كوماندىــسىنىئهنگلىــيه ە،د-ئالــدى تارتىــپ ۇتىــدىن پڭننگىرگىــسى
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.  قالـدى  قېتىپ هيرانلىقتىن ھ ەم ئاد هممه ھ ۇرغان ت ۆرۈپ ك ۈگۈردىكى، تىز ي  ۇنداق ش ۇئ. هتتىك

 ڭ بالىنىـ  ۇشـتۇمدەك  م ۇ قانـداق قىلىـپ بـ      ڭ توپنىـ  ۇرغـان  ت ۇتىدا بولسا، ھازىرال پ   گىرگىسىن

 مـاھىرلىق   ۋە ئاجايىـپ چاققـانلىق      ەمكىـر . دى قالـ  ۇرۇپ ت هلمهيبىل قالغىنىنى   ۆتۈپ ئ ۇتىغاپ

 ۆزىنى ئـ  ۋاراتـار .  بولـدى  هيـدا  ئالدىـدا پ   ۋاراتارنىـڭ  ۆتـۈپ  ئ هگىـپ  ئ توسـاقالردىن قات  - قات هنبىل

 تـوپنى  هن بىـل هرىـكهت  بىـر ھ هرلهردەكسىهرىگ بولسا ەمكىر.  توپقا ئاتتى  ۇتىدىكى پ ەمنىڭكىر

 تـوپ   هپتى، ت ه بارىچ ڭغا قارىتىپ جىنىنى  ۋاراتار ۇرۇق ق ە، د هتتى ئالدىدىن ئىلىپ ك   ۋاراتارنىڭ

 .كىردى

ــدەن    ــدهتىجى ــدى ە ئىككى ــر بول ــدانم.  بى ــقىنلىققا  هي ــام تاش ــۆمگهن قاين ــشىل،چ  هر كى

 ۇچاقلىــــشىپ قهھــــكهم مۇشمىــــسۇن تونۇشــــسۇن، تون،ۋارقىرىــــشىۋاتقان هكرىــــشىۋاتقان،س

 ۈشـۈپ  چ هيتۇنغـا  پ ۇرالمـاي پ ئولت  چىـدا  ڭخانىممنىـ  ۇل كونـس  ەقىقىـدە،  د ۇ ئاش ۋاتقانيىغلىشى

ــ ــالغۆزىئ ــشىل كېتىــپ ۇز ي ــالغىنىنى كى ــه ق ــدىۆمهير ك ــ.  قال  چېلىــپ پۇشــتهك ڭرىپىرنى

ــابىقهم ــېالن ئاخىرالشــقانلىقىنى ۇس ــانلىقىنىمئ تاماشــىبىنالر . هزمىدى ســھــېچكىم ۇ قىلغ

ــدانغام ــپ، ئۇرىلىــپيوپ هلدەك ســهي ــاتم هھرىمــان قۆزلىرىنىــڭ كىرى ــوپچىلىرىنى ق ــات -ۇ ت ق

 يـــاكى ىۋىلىـــشنئيىتى ۆزىنى ســـۈرەك يـــئېغىـــز ئىككـــى ۇالرغـــا ئەم ئـــادهمـــمهھ. ۋالـــدىئورى

 ڭ توپىنىـ  هركىـشىل .  قىالتتـى  ۇ ئـارز  ۇتىۋىلىـشنى ت ۇ بولسىم پىشىنى ڭچاپىننى ەرسىنىڭبىر

 ۈزىـــدىكىقىپقىزىــل ي . ۈرەتتى ئايلىنىــپ يـــ ھۆمـــۈدەپ ھاســىراپ  ۇ بـــايمھهمــراھ ســىرتىدا  

ــ هر كىــشىلۈرىتكهچســ يوختىمــاي هرلىرىنــىت  قىــستىلىپ ئالــدىغا  ۇرۇپ، ئــۆزىنى توپىغــا ئ

ــ ــوالتتىۆتمهكچىئ ــكهن كۇرۇشــۇپ تســانجاق-ســانجاق.  ب ــادهت ــول بەملهر ئ ــدە ي ــسا هرمىگهن  بول

 دائىـم   ۆزى يـاكى ئـ    ۇرۇتداشـلىرىنى ي ئىكـساقلىق  ۇپ بـوينىنى سـوز    ەسسهپ، د ۇچىدا ئ ۇتىنىڭپ

 ۆيىگه ئـ  ۇالرنى ئ ،الماقچىۆرىۋك توپچىنى   ەمكىر كىچىكنى، يا    ەمكىر يۈرىدىغانتىلالپ، قارغاپ   

 .... بوالتتىئيىتماقچى هنلىكىنى ئىكقىلماقچى مېهمان ۆيۈپ قوينى سهركهكباشالپ يوغان ئ

 هيدوت. ، يــول ئىچىلــدىئايرىلــپ ه ئىككىــگهســكهندەك كهن تــوپ پىچــاق بىــلەملهرئــاد   
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چىالر  قاتـارلىقالر تـوپ    ۇلى كونـس  ئىتىپـاقى  ۋېت سـو  ڭلىرى، چـو  ۇرۇتيـ  ۋە همهلـدارالر باشلىقى ئ 

ــل ــكىلى كهنبىـ ــدى كۆرۈشـ ــسىنىڭھ. هلـ ــاغزى هممىـ ــا ئـ ــكهن، يقۇلىقىغـ ــاللىق خهتـ  ۋە ۇشـ

 ۇرۇشـلۇق  ت هشـقهردە  ق ڭئىتىپاقىنىـ  ۋېتسـو . قالغانىـدى  هلمهي ك هپكه ئاغزى گ  هيرانلىقتىنھ

 قىلغـــان ۈســـتىدىن جاھانگىرلىـــك ئخهلقنىـــڭ ئهمگهكچـــى«هپهنـــدى ئدومـــپىس ۇلىكونـــس

ــى»غهلىبىــسى ــرىكلهپ تن ــوپى تپۇتبــول ئىككــى غائىكــساقلىقالر هب ــوپالر .  قىلــدىهقــدىم ت ت

 ۇسىدەك ئارز هرنىڭرلهنۋەئ هن بىل ەمكىر ۇددى خ ۇراتتى، پارقىراپ ت  ،يېپيېڭى ڭ، چى ناھايىتتى

 .ئىدى

 دىـن   ۋېتـسىيىلىك شى كوماندىـسى    پۇتبـول  ئېكـساق مايدا  -21 هنى ي ۈنى،ئىككىنچى ك    

ــاتق ــا دوختۇچىالر،تارقـ ــدىن تۇرخانـ ــكىللهنگهن خادىملىرىـ ــول هشـ ــل پۇتبـ ــسى بىـ  هن كوماندىـ

ــۈشــۈپ، چۇســابىقىگهم ــدە يۇالرنى ئ ــلهتىــجه بىــر نهتتى  كىــيىن ۇســابىقىدىنم. هڭــدى يهن بى

 خـانلىق   ۇرۇپ، ئايالند هھهر ش ۆتۈرۈپ دولىسىدا ك  الرنىۇتبۇلچىپ ئىكساقلىق هلق خ ڭلىغانمى

  . قويدىئاپىپ هدىرىسگىچهم

 ۇالرنى ئـ  هلىقـى خ ۇرۇتيـ  هنبـاي بىـل    ۋۇدۇنباھـا . قـايىتتى  ئىكساققا هتىسىالتوپچىالر ئ    

 غهلىبىـسىنى  ڭ توپچىلىرىنى هھرىمان ق ئىكساقلىقالر. ۇرۇشاتتى ت ۈتۈپ يولغا چىقىپ ك   ڭچو

 بىـرى  ڭ تويالرنىـ ۇشـ . هتتـى  كۇلىـشىپ تويالر تويالرغـا ئ . هردى بۆتكۈزۈپ توي ئڭ چو هبرىكلهپت

  . ئىدىهرىگۇلنىڭم هن توپچى بىلەمكىر

 ۇز يـالغ  ڭ ئـوغلى كاتتـا باينىـ      ۇننىـڭ  خوت ۇل نـامرات تـ    ،ىـدۇ بول قىزىـق    دېگهن ەملهرئاد   

 توپنى  ەمنىڭكىر ھېچكىم بوپقالغاندا ۈيئوغلى ك هتىۋارلىق ئ ڭ ئىلىپ، باينى  همرىگهقىزىنى ئ 

 هقهدەر ئانىسىغا ن  ڭ كىچىكنى ەمكىر هلكىب . ياخشى ئوينايدىغانلىقىنى تىلغا ئالمىدى    هقهدەرن

، ئـالغىنىىنى  ۆپ كـ ۇئاسىنى دڭ ئانىسىنىڭ چوداۋاقىتلىرى، كىچىك   هنلىكىنى ئىك ۆيۈمچانك

 ئىرىـشكىنىنى  ۈنگه كـ  ۈگـۈنكى ، ب ۆكلهپ كـ  ە خاسـىيىتىد  ۇئاالرنىـڭ  د ۋە ياخشىلىق   ۇ ئاش ۇنىڭئ

  .ۈرۈشتى يۆزلهپس



  خالىدە ئىسرائىل)                                  پوۋېست(مهشئهل كۆتۈرگهن كىشىلهر 
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. چىقىىتـى  قاراپ يولغا    ۇلجىغا غ ۋۇدۇنبايباھا كىرىپ تاغ يوللىرى ئىسسىغاندا      ۇلئىي   

، بىـر يىلـدىن    بېرىـپ  ۇلجىغـا  غ ۋۇدۇنبـاي باھا. اتتىۇز ئ هن زارى بىل  - يىغا ۇنى ئ هلقى خ ئېكساق

  . بولدىۋاپاتيىلى -1928 هنىكىيىن، ي

 ۆكـۈمىتى  ھ ئهنگلىـيه  .. بولدى ۆزگىرىش ئ ۇرغۇنجاھاندا ن . ۆتىۋەردىئيىلالر توختىماي      

 هن بىـل  ئىتىپـاقى  ۋېت سـو  ۈپهيلى ت ېلوسى د ۇقجاسوسل ڭشىركىتىنى» ئاركوس« ۇندىكىلوند

ــ تنىۇناســـىۋەدىپلوماتىـــك م  ئىتىپـــاقى ۋېت، ســـوئهنگلىـــيه هشـــقهردىكى قۈزىگهنلىكىتىنئـ

  . بولدىۇرمايدىغانندا ئولتۇ بىر سورۇللىرىكونس

 ۇلـۇت  قـارا ب   ئاسمىنىنىى ۆلكهئ.  ئالماشتى ھاكىمىيهت قېتىم ۈچ ئ ڭدا يىلالردا شىنجا  بۇ

 .ۈزۈلمىدى ئۇنچاپق- ۇدۇنقاپالپ، ج

 ۇئىكــساقتىم .ۆلتۈرۈلــدى ئەۈرمىــسىد تهيىــسش ڭ شــىهپهنــدى ئۇرســۇنيىلــى ت-1937

 همــدىن قىرىــپ ئالڭالر چــوڭايــدى، چوهركىچىكــل. هلتــۈردى بارلىققــا كۆزگىرىــشنى ئۇرغــۇنن

 -قىرىـپ . ۇتۇلـدى  ت هينىـدىن ك-هينى ك ئوقۇتقۇچىلىرى ۈنهۋۋەرم ڭنى ›› ۆسهيىنىيهھ‹‹ . ۆتتىئ

 ولغـان  ب اۇتبولغـ  پ ڭئىكـساقلىقالرنى تاقىلىـپ قالمىـدى،      ›› ۆسـهيىنىيه ھ ‹‹ هممائ. چىپىلدى

 .ۆچمىدى ئۇئىشتىياقىم

 .ۇرۇلدى قجهمئىيىتى ۇتبول پتۇنجى ئىكساقتايىلى -1954
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